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Ter introductie u heeft het eerste nummer van Christen 

Democratische Verkenningen als kwartaaltijdschrift in handen. Daarmee is 

de aangekondigde metamorfose van CDV tot een thematisch tijdschrift een 

tastbaar feit. De redactie wilde graag meer thematisch gaan werken, omdat 

zij het van groot belang acht dat brandende politieke vraagstukken verdiept 

worden. Maar al te vaak is het de waan van de dag die regeert in de politiek. 

Met dit nummer 'Naar een nieuw patriottisme?' ambieert de redactie een bij

drage te leveren aan het verdiepen van het debat over integratie en de multi

culturele samenleving. We hebben de afgelopen tijd veel gehoord over inbur

geren. De kernvraag is echter wat verwacht mag worden van immigranten 

die hier komen leven. Er is recent een politieke en maatschappelijke consen

sus ontstaan dat het integratiebeleid van de afgelopenjaren is mislukt. Veel 

minder overeenstemming bestaat er echter over hoever een meer verplich

tende integratie mag gaan. Moeten de nieuwe Nederlanders patriot worden? 

Moeten zij het nieuwe Nederlandse vaderland liefhebben en hun schepen 

achter zich verbranden? Of gaat dat te ver en mogen we slechts van hen vra

gen goede staatsburgers te worden? Maar wat betekent dat dan? Welke vrij

heden moeten hen dan wel en welke niet gegund worden? Op die vragen is 

nog allerminst een duidelijk politiek antwoord geformuleerd. Dilemma's 

duiken iedere keer in concrete discussies op en dan wordt er in het ontstane 

rumoer naar een ad hoc-oplossing gezocht. Opvallend is dat veel van die in

tegratie-ophefmet de Islam te maken heeft: ofhet nu gaat om wel of niet 

mogen dragen van hoofddoekjes op school, het wel of niet verbieden van de 

Arabisch Europese Liga, het wel ofniet controleren van godsdienstonderwijs 

op islamitische scholen, het wel of niet mogen veroordelen van homoseksu

aliteit of mogen 'beledigen' van de profeet Mohammed. Aan de onderliggen

de vraag komt men onvoldoende toe, en die luidt: wat zijn de grenzen van 

de multiculturele samenleving? Bij de formulering daarvan is er aan de ene 

kant een kamp dat geluiden laat horen die de richting lijken in te gaan van 

een soort patriottisme ('Nederlandse cultuur en identiteit') en aan de ande

re kant een kamp dat vooral een beroep doet op een abstract staatsburger

schap. Voor een nadere uitwerking van de probleemstelling van dit nummer 

verwij zen wij naar het eerste artikel. 

Wat betreft opzet en inhoud is dit eerste nummer in verschillende opzichten 

een goede proeve van het nieuwe CDY. Elk nummer zal voortaan bestaan uit 

twee delen. Het eerste deel is geheel gewijd aan het thema. Het tweede deel 

bevat de boekenrubriek, waarin ook recent verschenen publicaties aan de 

orde komen die met het thema samenhangen. Verdieping wordt in CDV 

nieuwe stijl langs twee wegen nagestreefd. We willen in de komende tijd ac

tuele discussies en thema's vanuit een meer historisch-vergelijkend perspec

tiefbekijken. Niet zelden horen we dat allochtonen bij inburgering meer 
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over dl' Nederlandse geschiedenis zouden moeten leren. Maar: wat weten we zelf 

nog van onze eigen vaderlandse geschiedenis? Daarover is in de boekenrubriek 

et'll gesprek te vinden met twee historici die 'vaderlandse geschiedenis' op een 

moderne manier beoefenen. Dat we iets van de geschiedenis kunnen leren, 

maakt Thijl Sunier duidelijk wanneer hij het anti-papisme aan het eind van de 

negentiende eeuw vergelijkt met het anti-islamisme nu. Een tweede strategie 

om tot verdieping te komen, is over de grens te kijken. Dat gebeurt in dit 

nummer volop. Zo openen wij in dit nummer de transatlantische discussie 

over 'Viwrsity within Unity', een discussiestuk opgesteld en ondertekend 

door Amerikaanse en West-Europese politici en wetenschappers, dat een 

lórmule uitwerkt inzake de grenzen van de multiculturele samenleving. 

Het stuk is opgesteld op initiatiefvan Amitai Etzioni, de voorman van het 

Amerikaanse communitarisme. Daarnaast bevat het nummer artikelen 

over de discussies rond de multiculturele samenleving in Duitsland en 

Frankrijk. En in de boekenrubriek buigt het prominente CDU-lid Rita 

Sussmuth zich over het boek over vluchtelingen en immigratie van 

\1ichael Dummett, prominent Engels wetenschapper van de universi-

teit van Oxford. 

Zo zullen we voortaan in CDV 'verdiepen': door vaker in het verleden 

en over dl' grenzen te kijken. 

Wij denken dat dit nummer samen met het onlangs verschenen rap

port 'Investeren in integratie' van het Wetenschappelijk Instituut 

voor het CDA (zie interview met Ab Klink) een grondige voorzet 

biedt voor de discussie over de grenzen van de multiculturele sa

menleving binnen en buiten het CDA. Deze discussie zal geduren-

de 2003 in ieder geval door het CDA als maatschappelijk en poli-

tiek hoofdthema worden opgepakt en uitgewerkt. Wij danken in 

het bijzonder dr, Lotty Eldering en dr. Sophie van Bijsterveld die 

graag bereid waren actief mee te denken over dit nummer. 

Voorts heten wij van harte welkom in de CDV-redactie profdr. 

Dorien Pessers en in de redactieraad dr. Gabriël van den Brink 

en prof.dr. Sylvester Eijffinger. Gedurende 2003 zal dr. VeerIe 

Draulans de rubriek Bezinning voor haar rekening nemen. 

Zij doceert Theologie en Maatschappelijk 

HandelenjDiakoniek aan de Theologische Faculteit Tilburg 

en is hoofddocent genderstudies aan de Katholieke 

Universiteit Leuven. 

Wij wensen u veel leesplezier! 

Thijs Jansen en Jan Prij (kernredactie) 
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Naar een nieuw 

patriottisme? 

DRS TRIJS JANSEN 

Er is hernieuwde belangstelling voor vraagstukken rond 'nationale identiteit' 

en 'burgerschap'. Na de onrust over de identiteit van Nederland binnen Europa 

ontstond er een groot onbehagen over immigratie en de multiculturele samen

leving. Sinds de dramatische verkiezingen in 2002 raakte de diagnose dat er 

sprake is van een multicultureel drama breed geaccepteerd en heeft het patriot

tisch sentiment van links tot rechts politieke stem gekregen. De politieke op

dracht is nu na te gaan wat die Nederlandse identiteit dan precies is en waarin 

de allochtonen moeten integreren. Maar bestaat er in Nederland wel zoiets als 

een nationalistische traditie? Voor een beantwoording van deze vraag kiest 

lansen een historisch-analytische invalshoek en keert hij terug naar het einde 

van de achttiende eeuwen de zogenaamde Bataafse Revolutie. Hij analyseert de 

religieuze invulling die het patriottisme hier ten lande kreeg en de invloed die 

dat heeft gehad op de goeddeels morele opvatting van burgerschap en het ont

staan van de Nederlandse natie. Toch is Nederland om met historicus Piet de 

Rooy te spreken 'geen politiek idee' geworden. Nu is er opnieuw een behoefte 

ontstaan om het burgerschap moreel-inhoudelijk inhoud te geven. Inburgeren 

is zelfs verplicht, maar wij lijken nog niet goed te weten waarin. Het tot nu toe 

flets gebleven debat over waarden en normen was daartoe een poging, en ook 

de elke keer terugkerende fel opflakkerende debatten over de Islam gaan daar

over. Het voorliggend nummer is een poging tot verdieping van het debat rond 

burgerschap en de multiculturele samenleving. Wat zal het uiteindelijk wor

den? Een nieuw patriottisme? 

Toen Gerrit Komrij een paar jaar geleden door NRC Handelsblad tot Dichter des 

Vaderlands werd gekroond, maakte men tegelijkertijd Nederlands Favoriete 

Gedicht bekend. Het bleek het vaderlandslievende 'Herinnering aan Holland' van 

Hendrik Marsman te zijn geworden, met de bekende beginregels 'Denkend aan 

Holland/ zie ik brede rivieren/traag door oneindig laagland gaan . .'. Het is slechts 

één van de momenten in de afgelopen jaren waaruit blijkt dat er in Nederland 

een patriottistische wind is opgestoken. Zoals we dat in Nederland gewend zijn, 

aanvankelijk met de nodige ironie: Komrij werd bekleed met een archaïsche titel 

('des Vaderlands'), kennelijk om aan te geven dat deze functie vooral niet ten volle 

serieus genomen moest worden. Het was te verdragen als het toontje werd aange

slagen van een postmodernistisch spelletje met het verleden. Inmiddels lijkt de 

ironie weggesleten. De gedichten van Komrij over nationale ingrijpende gebeurte-
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De onrust over 
El4rOpa is 
inmiddels 
vrrvangen door 
het grote 
onbehagen over 
immigratie en 
de multiculture
le samenleving. 

nissen als de moord op Fortuyn ofhet overlijden van Prins Claus haalden zelfs de 

nationale nieuwsrubrieken. Zonder dat we er erg in hebben, lijkt de erefunctie 

van Komrij inmiddels niet meer aan een gespeelde, maar aan een echte behoefte 

tegemoet te komen. 

Er waren al eerder tekenen van een omslag. Eind tachtiger jaren ontstond zorg 

over de identiteit van Nederland en het behoud van de Nederlandse taal en cul

tuur onder invloed van de steeds grotere zichtbaarheid van de Europese eenwor

ding. Men vroeg zich af: Is er een Nederlandse identiteit? En als we die kunnen be

noemen, is die identiteit dan bedreigd? Er was beginjaren negentig een kleine 

hausse van essaybundels die zich tegen de achtergrond van de Europese eenwor

ding met die problematiek bezighielden. In veel gevallen werden de zorgen weg

gewuifd. De historicus Hans Righart constateerde: 'De slag om de Nederlandse 

identiteit werd zo'n dertig jaar geleden al verloren zonder dat één politicus ofmi

liister het in de gaten had. Er is misschien één troost: we zijn, meer dan welk land 

ook, klaar voor Europa'?' Inmiddels zijn we inderdaad niet alleen vrij geruisloos 

onze grenscontrole kwijtgeraakt, maar ook onze stuiver, ons dubbeltje, kwartje, 

onze gulden en rijksdaalder. De onrust over Europa is inmiddels vervangen door 

het grote onbehagen over immigratie en de multiculturele samenleving. Deze 

sluimerde al veel langer en dook de afgelopen jaren bij tijd en wijlen in de poli

tiek op. 

De met de PvdA geassocieerde intellectueel Paul Scheffer is één van degenen die 

midden jaren negentig scherp zag dat niet alleen Europa, maar ook de multicul

turele samenleving vroeg 'om een doordenking van de culturele en morele grond

slagen die essentieel worden geacht voor de Nederlandse maatschappij'. Injanu

ari 1995 bracht hij beide politieke issues in verband met de noodzaak van een 

identiteitsdiscussie in zijn artikel 'Nederland als open deur' (NRC Handelsblad 7 ja

nuari 1995). Een jaar later verscheen een doorwrocht dossier met een herziene en 

uitgebreide versie van dat artikel en reacties van wetenschappers uit verschillen

de disciplines: de ook nu nog actuele bundel met de veelzeggende titel Het nut van 

Nederland. Opstellen over soevereiniteit en identiteit (red. Koen Koch & Paul Scheffer 

Amsterdam 1996). Opvallend is dat een groot deel van de wetenschappers - socio

logen, filosofen, historici en politicologen - de boot afhoudt. Bekend zijn de woor

den van de historicus Kossmann geworden over het door Scheffer opgeworpen 

probleem van Nederlandse identiteit: 'Loop er liever met aandacht omheen, be

kijk het van alle kanten, maar stap er niet in, behandel het kortom als een enor

me kwal op het strand'. Men moet weinig hebben van Scheffer's nieuwe nationa

lisme of misschien beter 'patriottisme', ofhoe het dan ook genoemd moet 

worden. 

Scheffer ging echter eigenwijs door en publiceerde in dezelfde lijnen het gerucht

makende artikel 'Het multiculturele drama' (NRC Handelsblad 29 januari 2000). 

Dat was in feite niets anders dan een alarmerende versie van zijn stelling uit 1995 

( IJ\": as I1 2.00] 
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De multicultu
rele vesting viel 
pas door de 
stormloop op het 
Haagse esta
blishment van 
Fortuynin 
2002. 

dat de multiculturele problematiek niet effectief kan worden aangepakt zonder 

dat we een opvatting hebben over en geloven in een Nederlandse identiteit. Uit de 

heftige discussie die erop volgde, bleek dat er meer steun was voor Scheffer's op

vattingen dan halverwege de jaren negentig. Politiek Den Haag bleef aanvankelijk 

echter zeer terughoudend. In zijn net verschenen boek Het verloren land herinnert 

Bas Heijne aan het vernietigende oordeel dat de PvdA-staatssecretaris van]ustitie 

destijds van de discussie rondom Scheffer's artikel gaf: 'Allemaal intellectuele be

vrediging' (2003, p. 21). Bas Heijne hierover: 'Zelden sloeg iemand de plank zo mis. 

De plotselinge hartstocht voor het intellectuele debat in Nederland betekent niets 

anders dan het einde van de smetvrees die Nederlanders hebben voor hun eigen 

Nederlanderschap. Het zijn de Nieuwe Nederlanders die de boel op scherp zetten 

door het andere tegenover het eigene te stellen, door tegenspel te bieden waar een 

moeras van betekenisloosheid dreigde te ontstaan' (ibidem). 

Het duurde echter nog tot de verkiezingen van 2002 voordat het verband tussen 

multiculturaliteit en Nederlandse identiteit in de politieke arena ook werkelijk 

gelegd werd en de 'revolutionaire' impact daarvan zich razendsnel ontplooide. 

Pim Fortuyn nam daarbij het voortouwen in de lijn die hier wordt uitgezet, is het 

niet verbazingwekkend dat hij zich identificeerde met de patriottistische tijd uit 

de Nederlandse geschiedenis. Minder plompverloren legde ook CDA-lijsttrekker 

Balkenende in de campagne van begin 2002 een nauw verband tussen integratie 

en Nederlandse identiteit. Sinds die dramatische verkiezingen raakte de diagnose 

dat er in Nederland sprake is van een 'multicultureel drama' ook in de 

Nederlandse politiek breed geaccepteerd. Van links tot rechts deelt men nu de 

stelling dat de integratie mislukt is. Fortuyn en Balkenende schroomden niet om 

een beroep te doen op de 'Nederlandse identiteit', 'Nederlandse cultuur' en 

'Nederlandse normen en waarden'. Zij boorden daarmee dat 'patriottistische sen

timent' aan dat al veel langer leefde bij een groot deel van de bevolking. 

Opvallend is zelfs dat Nederland in vergelijking met andere landen heel laat is 

met het verlaten van het politiek correcte multiculti-ideaal. In een bijzonder inte

ressant recent nummer van Migrantenstudies Urg.18, 2002, nr 4), waarin een verge

lijking is gemaakt tussen de integratiedebatten in verschillende landen, conclu

deert Baukje Prins dat landen als Australië, Canada en de Verenigde Staten dat 

ideaal al in de jaren tachtig laten varen, en dat in dezelfde periode in Frankrijk al 

sprake van scherpe tegenstellingen is (zie artikel Gastaut in dit nummer). De mul

ticulturele vesting viel pas door de stormloop op het Haagse establishment van 

Fortuyn in 2002. 

Een interessante vraag is waarom we daarmee zoveel later zijn geweest dan ande

re landen? Een van de redenen die Baukje Prins daarvoor aanvoert, is dat Nederland 

geen sterke nationalistische en conservatieve traditie kent, in tegenstelling tot bijvoor

beeld België en Frankrijk (p. 208). Daarmee zijn we terug bij Scheffer die vanaf 

midden jaren negentig heeft gepoogd het belang aan te tonen van meer nationaal 

CDV I LENTE 2003 

7 
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nationalistische 
traditie mag 
dan misschien 
geen sprake 
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weten naar het 
einde van de 
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Revolutie 
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bewustzijn om zelfbewust te kunnen omgaan met grote uitdagingen als de 

Europese eenwording en de multiculturele samenleving. Uit de reacties op zijn 

pogingen bleek ook hoe gevoelig dat pleidooi lag. Achteraf moet echter worden 

vastgesteld dat het politieke pleit ten gunste van Scheffers positie is beslecht. Nu 

het patriottistische sentiment politiek stem heeft gekregen is het aan de politici 

er een overtuigende invulling aan te geven. De politieke opdracht is nu vast te stel

len wat die 'Nederlandse identiteit' dan precies is: waarin moeten allochtonen in

tegreren? Als het waar is wat Baukje Prins zegt, dat we geen 'nationalistische tra

ditie' hebben, dan zal dat nog knap ingewikkeld zijn. 

Ik bespreek de these van Prins in twee etappes. Ten eerste ga ik na aan de hand 

van recente historische literatuur ofhet waar is dat Nederland geen nationalisti

sche traditie kent. Ten tweede analyseer ik vervolgens tegen de achtergrond van 

de Nederlandse geschiedenis de huidige patriottistische verlegenheid. 

Verlichtingspatriottisme op zijn Nederlands 

Van een Nederlandse nationalistische traditie mag dan misschien geen sprake zijn, 

in de vaderlandse geschiedenis is wel degelijk sprake geweest van Nederlands na

tionalisme. Daarvoor moeten we echter ver teruggaan, te weten naar het einde 

van de achttiende eeuw, naar het patriottisme en de zogenaamde Bataafse 

Revolutie (1795-98). Toen kregen woorden als patriottisme, nationalisme en bur

gerschap 'moderne' betekenissen. Het is echter wel opletten geblazen, omdat ze 

vaak net een andere betekenis hadden dan we er nu aan toekennen. Joep Leerssen 

beschrijft in zijn interessante boek Nationaal denken in Europa. Een cultuurhistorische 

schets (Amsterdam 1999) hoe zich in de achttiende eeuw de contouren vormden 

van een soort proto-democratisch denken dat toonaangevend werd en bekend 

stond als patriottisme. Om misverstanden te voorkomen, betitelt hij het als verlich

tingspatriottisme. Deze beweging kwam voort uit een diepgewortelde behoefte aan 

deugdzaamheid en integriteit in het openbare leven. Daarbij zette men zich afte

gen de aristocratie, tegen de hofcultuur die als corrupt en decadent ervaren werd. 

Men wilde een ethisch reveil: principes als betrouwbaarheid, eerlijkheid en be

zorgdheid dienden het algemeen belang en de staatkunde te sturen. Voorts be

pleitte men controle van de machthebbers en vond men dat macht verdiend 

moest worden. Dat moesten degenen doen die bestuurd werden (Leerssen 1999, p. 

46-47). Het woord 'burger' werd gebruikt voor de maatschappelijke groep die de 

draagbalk van de natie moesten vormen Dat was bruikbaar, omdat de steden voor

beelden waren 'van egalitaristische samenwerkingsregelingen waarbij bestuurlij

ke verantwoordelijkheid bottom up werd gedetacheerd van gemeente naar bestuur

ders en burgemeesters'. Het principe van burgerschap, ja zelfs de terminologie, 

weerspiegelt een anti-adel!ijke, anti-monarchale en proto-democratische ideolo

gie' (Leerssen, p. 48-49). 

Interessant is dat het patriottisme een uiting is van nationalisme, maar dat in ver-
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Naar een nieuw 

patriottisme? 

DRS TRIJS JANSEN 

Er is hernieuwde belangstelling voor vraagstukken rond 'nationale identiteit' 

en 'burgerschap'. Na de onrust over de identiteit van Nederland binnen Europa 

ontstond er een groot onbehagen over immigratie en de multiculturele samen

leving. Sinds de dramatische verkiezingen in 2002 raakte de diagnose dat er 

sprake is van een multicultureel drama breed geaccepteerd en heeft het patriot

tisch sentiment van links tot rechts politieke stem gekregen. De politieke op

dracht is nu na te gaan wat die Nederlandse identiteit dan precies is en waarin 

de allochtonen moeten integreren. Maar bestaat er in Nederland wel zoiets als 

een nationalistische traditie? Voor een beantwoording van deze vraag kiest 

lansen een historisch-analytische invalshoek en keert hij terug naar het einde 

van de achttiende eeuwen de zogenaamde Bataafse Revolutie. Hij analyseert de 

religieuze invulling die het patriottisme hier ten lande kreeg en de invloed die 

dat heeft gehad op de goeddeels morele opvatting van burgerschap en het ont

staan van de Nederlandse natie. Toch is Nederland om met historicus Piet de 

Rooy te spreken 'geen politiek idee' geworden. Nu is er opnieuw een behoefte 

ontstaan om het burgerschap moreel-inhoudelijk inhoud te geven. Inburgeren 

is zelfs verplicht, maar wij lijken nog niet goed te weten waarin. Het tot nu toe 

flets gebleven debat over waarden en normen was daartoe een poging, en ook 

de elke keer terugkerende fel opflakkerende debatten over de Islam gaan daar

over. Het voorliggend nummer is een poging tot verdieping van het debat rond 

burgerschap en de multiculturele samenleving. Wat zal het uiteindelijk wor

den? Een nieuw patriottisme? 

Toen Gerrit Komrij een paar jaar geleden door NRC Handelsblad tot Dichter des 

Vaderlands werd gekroond, maakte men tegelijkertijd Nederlands Favoriete 

Gedicht bekend. Het bleek het vaderlandslievende 'Herinnering aan Holland' van 

Hendrik Marsman te zijn geworden, met de bekende beginregels 'Denkend aan 

Holland/ zie ik brede rivieren/traag door oneindig laagland gaan . .'. Het is slechts 

één van de momenten in de afgelopen jaren waaruit blijkt dat er in Nederland 

een patriottistische wind is opgestoken. Zoals we dat in Nederland gewend zijn, 

aanvankelijk met de nodige ironie: Komrij werd bekleed met een archaïsche titel 

('des Vaderlands'), kennelijk om aan te geven dat deze functie vooral niet ten volle 

serieus genomen moest worden. Het was te verdragen als het toontje werd aange

slagen van een postmodernistisch spelletje met het verleden. Inmiddels lijkt de 

ironie weggesleten. De gedichten van Komrij over nationale ingrijpende gebeurte-
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nissen als de moord op Fortuyn ofhet overlijden van Prins Claus haalden zelfs de 

nationale nieuwsrubrieken. Zonder dat we er erg in hebben, lijkt de erefunctie 

van Komrij inmiddels niet meer aan een gespeelde, maar aan een echte behoefte 

tegemoet te komen. 

Er waren al eerder tekenen van een omslag. Eind tachtiger jaren ontstond zorg 

over de identiteit van Nederland en het behoud van de Nederlandse taal en cul

tuur onder invloed van de steeds grotere zichtbaarheid van de Europese eenwor

ding. Men vroeg zich af: Is er een Nederlandse identiteit? En als we die kunnen be

noemen, is die identiteit dan bedreigd? Er was beginjaren negentig een kleine 

hausse van essaybundels die zich tegen de achtergrond van de Europese eenwor

ding met die problematiek bezighielden. In veel gevallen werden de zorgen weg

gewuifd. De historicus Hans Righart constateerde: 'De slag om de Nederlandse 

identiteit werd zo'n dertig jaar geleden al verloren zonder dat één politicus ofmi

liister het in de gaten had. Er is misschien één troost: we zijn, meer dan welk land 

ook, klaar voor Europa'?' Inmiddels zijn we inderdaad niet alleen vrij geruisloos 

onze grenscontrole kwijtgeraakt, maar ook onze stuiver, ons dubbeltje, kwartje, 

onze gulden en rijksdaalder. De onrust over Europa is inmiddels vervangen door 

het grote onbehagen over immigratie en de multiculturele samenleving. Deze 

sluimerde al veel langer en dook de afgelopen jaren bij tijd en wijlen in de poli

tiek op. 

De met de PvdA geassocieerde intellectueel Paul Scheffer is één van degenen die 

midden jaren negentig scherp zag dat niet alleen Europa, maar ook de multicul

turele samenleving vroeg 'om een doordenking van de culturele en morele grond

slagen die essentieel worden geacht voor de Nederlandse maatschappij'. Injanu

ari 1995 bracht hij beide politieke issues in verband met de noodzaak van een 

identiteitsdiscussie in zijn artikel 'Nederland als open deur' (NRC Handelsblad 7 ja

nuari 1995). Een jaar later verscheen een doorwrocht dossier met een herziene en 

uitgebreide versie van dat artikel en reacties van wetenschappers uit verschillen

de disciplines: de ook nu nog actuele bundel met de veelzeggende titel Het nut van 

Nederland. Opstellen over soevereiniteit en identiteit (red. Koen Koch & Paul Scheffer 

Amsterdam 1996). Opvallend is dat een groot deel van de wetenschappers - socio

logen, filosofen, historici en politicologen - de boot afhoudt. Bekend zijn de woor

den van de historicus Kossmann geworden over het door Scheffer opgeworpen 

probleem van Nederlandse identiteit: 'Loop er liever met aandacht omheen, be

kijk het van alle kanten, maar stap er niet in, behandel het kortom als een enor

me kwal op het strand'. Men moet weinig hebben van Scheffer's nieuwe nationa

lisme of misschien beter 'patriottisme', ofhoe het dan ook genoemd moet 

worden. 

Scheffer ging echter eigenwijs door en publiceerde in dezelfde lijnen het gerucht

makende artikel 'Het multiculturele drama' (NRC Handelsblad 29 januari 2000). 

Dat was in feite niets anders dan een alarmerende versie van zijn stelling uit 1995 
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dat de multiculturele problematiek niet effectief kan worden aangepakt zonder 

dat we een opvatting hebben over en geloven in een Nederlandse identiteit. Uit de 

heftige discussie die erop volgde, bleek dat er meer steun was voor Scheffer's op

vattingen dan halverwege de jaren negentig. Politiek Den Haag bleef aanvankelijk 

echter zeer terughoudend. In zijn net verschenen boek Het verloren land herinnert 

Bas Heijne aan het vernietigende oordeel dat de PvdA-staatssecretaris van]ustitie 

destijds van de discussie rondom Scheffer's artikel gaf: 'Allemaal intellectuele be

vrediging' (2003, p. 21). Bas Heijne hierover: 'Zelden sloeg iemand de plank zo mis. 

De plotselinge hartstocht voor het intellectuele debat in Nederland betekent niets 

anders dan het einde van de smetvrees die Nederlanders hebben voor hun eigen 

Nederlanderschap. Het zijn de Nieuwe Nederlanders die de boel op scherp zetten 

door het andere tegenover het eigene te stellen, door tegenspel te bieden waar een 

moeras van betekenisloosheid dreigde te ontstaan' (ibidem). 

Het duurde echter nog tot de verkiezingen van 2002 voordat het verband tussen 

multiculturaliteit en Nederlandse identiteit in de politieke arena ook werkelijk 

gelegd werd en de 'revolutionaire' impact daarvan zich razendsnel ontplooide. 

Pim Fortuyn nam daarbij het voortouwen in de lijn die hier wordt uitgezet, is het 

niet verbazingwekkend dat hij zich identificeerde met de patriottistische tijd uit 

de Nederlandse geschiedenis. Minder plompverloren legde ook CDA-lijsttrekker 

Balkenende in de campagne van begin 2002 een nauw verband tussen integratie 

en Nederlandse identiteit. Sinds die dramatische verkiezingen raakte de diagnose 

dat er in Nederland sprake is van een 'multicultureel drama' ook in de 

Nederlandse politiek breed geaccepteerd. Van links tot rechts deelt men nu de 

stelling dat de integratie mislukt is. Fortuyn en Balkenende schroomden niet om 

een beroep te doen op de 'Nederlandse identiteit', 'Nederlandse cultuur' en 

'Nederlandse normen en waarden'. Zij boorden daarmee dat 'patriottistische sen

timent' aan dat al veel langer leefde bij een groot deel van de bevolking. 

Opvallend is zelfs dat Nederland in vergelijking met andere landen heel laat is 

met het verlaten van het politiek correcte multiculti-ideaal. In een bijzonder inte

ressant recent nummer van Migrantenstudies Urg.18, 2002, nr 4), waarin een verge

lijking is gemaakt tussen de integratiedebatten in verschillende landen, conclu

deert Baukje Prins dat landen als Australië, Canada en de Verenigde Staten dat 

ideaal al in de jaren tachtig laten varen, en dat in dezelfde periode in Frankrijk al 

sprake van scherpe tegenstellingen is (zie artikel Gastaut in dit nummer). De mul

ticulturele vesting viel pas door de stormloop op het Haagse establishment van 

Fortuyn in 2002. 

Een interessante vraag is waarom we daarmee zoveel later zijn geweest dan ande

re landen? Een van de redenen die Baukje Prins daarvoor aanvoert, is dat Nederland 

geen sterke nationalistische en conservatieve traditie kent, in tegenstelling tot bijvoor

beeld België en Frankrijk (p. 208). Daarmee zijn we terug bij Scheffer die vanaf 

midden jaren negentig heeft gepoogd het belang aan te tonen van meer nationaal 
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bewustzijn om zelfbewust te kunnen omgaan met grote uitdagingen als de 

Europese eenwording en de multiculturele samenleving. Uit de reacties op zijn 

pogingen bleek ook hoe gevoelig dat pleidooi lag. Achteraf moet echter worden 

vastgesteld dat het politieke pleit ten gunste van Scheffers positie is beslecht. Nu 

het patriottistische sentiment politiek stem heeft gekregen is het aan de politici 

er een overtuigende invulling aan te geven. De politieke opdracht is nu vast te stel

len wat die 'Nederlandse identiteit' dan precies is: waarin moeten allochtonen in

tegreren? Als het waar is wat Baukje Prins zegt, dat we geen 'nationalistische tra

ditie' hebben, dan zal dat nog knap ingewikkeld zijn. 

Ik bespreek de these van Prins in twee etappes. Ten eerste ga ik na aan de hand 

van recente historische literatuur ofhet waar is dat Nederland geen nationalisti

sche traditie kent. Ten tweede analyseer ik vervolgens tegen de achtergrond van 

de Nederlandse geschiedenis de huidige patriottistische verlegenheid. 

Verlichtingspatriottisme op zijn Nederlands 

Van een Nederlandse nationalistische traditie mag dan misschien geen sprake zijn, 

in de vaderlandse geschiedenis is wel degelijk sprake geweest van Nederlands na

tionalisme. Daarvoor moeten we echter ver teruggaan, te weten naar het einde 

van de achttiende eeuw, naar het patriottisme en de zogenaamde Bataafse 

Revolutie (1795-98). Toen kregen woorden als patriottisme, nationalisme en bur

gerschap 'moderne' betekenissen. Het is echter wel opletten geblazen, omdat ze 

vaak net een andere betekenis hadden dan we er nu aan toekennen. Joep Leerssen 

beschrijft in zijn interessante boek Nationaal denken in Europa. Een cultuurhistorische 

schets (Amsterdam 1999) hoe zich in de achttiende eeuw de contouren vormden 

van een soort proto-democratisch denken dat toonaangevend werd en bekend 

stond als patriottisme. Om misverstanden te voorkomen, betitelt hij het als verlich

tingspatriottisme. Deze beweging kwam voort uit een diepgewortelde behoefte aan 

deugdzaamheid en integriteit in het openbare leven. Daarbij zette men zich afte

gen de aristocratie, tegen de hofcultuur die als corrupt en decadent ervaren werd. 

Men wilde een ethisch reveil: principes als betrouwbaarheid, eerlijkheid en be

zorgdheid dienden het algemeen belang en de staatkunde te sturen. Voorts be

pleitte men controle van de machthebbers en vond men dat macht verdiend 

moest worden. Dat moesten degenen doen die bestuurd werden (Leerssen 1999, p. 

46-47). Het woord 'burger' werd gebruikt voor de maatschappelijke groep die de 

draagbalk van de natie moesten vormen Dat was bruikbaar, omdat de steden voor

beelden waren 'van egalitaristische samenwerkingsregelingen waarbij bestuurlij

ke verantwoordelijkheid bottom up werd gedetacheerd van gemeente naar bestuur

ders en burgemeesters'. Het principe van burgerschap, ja zelfs de terminologie, 

weerspiegelt een anti-adel!ijke, anti-monarchale en proto-democratische ideolo

gie' (Leerssen, p. 48-49). 

Interessant is dat het patriottisme een uiting is van nationalisme, maar dat in ver-
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gelijking met andere landen er een typisch Nederlandse vorm van nationalisme 

in te onderkennen valt. De verschillende revoluties die zich aan het eind van de 

18e eeuw voltrokken, leidden tot natiestaten zoals we die nu kennen. Naast over

eenkomsten verschilden die revoluties van karakter en daardoor verschilden ver

volgens ook de natiestaten die daarvan het de uitkomst waren. 

De Bataafse Revolutie verschilde in veel opzichten sterk van de Franse Revolutie 

(de beroemdste). Eén verschil springt eruit: de plaats die godsdienst werd toegewe

zen. De Franse Revolutie richtte zich niet alleen tegen het absolutistische koning

schap, maar ook tegen de katholieke kerk die met die monarchie onlosmakelijk 

verbonden was. Van Rooden: 'In Europa bracht het nationalistisch programma 

zijn uitvoerders in conflict met de staatskerken van het ancien régime. De christelij

ke confessies beschouwden zich als de hoogste morele gemeenschappen. ( ... ) De 

nationalistische schepping van het volk ging daarom gepaard met de juridische 

scheiding van kerk en staat en het verwijderen van de publieke autoriteit uit de 

publieke sfeer' (Peter van Rooden, 'Godsdienst en nationalisme in de achttiende 

eeuw: het voorbeeld van de republiek', in: N.C.F. van Sas: Vaderland. Een geschiedenis 

vanaf de vijftiende eeuw tot 1940, Amsterdam 1999, p. 202). In de Franse Revolutie was 

deze scheiding het meest radicaal en leidde tot het tot op de dag van vandaag aan

geroepen ideaal van 'laïcité' (letterlijk 'lekendom' tegenover de macht van de ka

tholieke 'clerus'): staat en godsdienst moesten gescheiden worden. Opvallend voor 

de Bataafse revolutie was echter dat de patriotten niet met het christelijk geloof 

braken. Er was geen sprake van een agressieve scheiding van kerk en staat. Van 

Rooden beschrijft hoe de patriottistische revolutie in Nederland een uitzondering 

was op de regel: 'De patriotten ontwikkelden een modern nationalisme, dus een 

besef van de eenheid van de natie als hoogste morele gemeenschap gekoppeld aan 

krachtige vijandbeelden. In 1795, toen zij met Franse steun weer aan het bewind 

kwamen, voerden zij hun programma uit en veranderden de particularistische en 

corporatieve Republiek in een moderne natiestaat. Het revolutionair en nationa

listisch karakter van de gebeurtenissen zou buiten kijf moeten staan. Maar anders 

dan in Frankrijk was noch tijdens de patriottentijd, noch onder de Bataafse 

Republiek sprake van een actieve politiek van ontkerstening. Integendeel, het 

christelijk karakter van de patriottenbeweging is wel beschouwd als haar kenmer

kende eigenschap in 'the age of democratie revolutions' (p. 203). De Bataafse 

Republiek werd gekenmerkt door religieus nationalisme. Daar was de morele be

trokkenheid op het vaderland het resultaat van vorming en onderwijs, waarin de 

kerken een cruciale rol speelden, omdat vroomheid voor deugd onmisbaar is (van 

Rooden, p. 231). Interessant is dat Van Rooden de bijzondere manier waarop in 

Nederland de voorstelling van een vaderland van morele burgers gestalte kreeg, 

verklaart uit het karakter van het staatsvormingsproces binnen de Republiek: 'De 

politieke cultuur van de Republiek met zijn brede consultatie van bij het bestuur 

betrokken en gedecentraliseerde machtsvorming bereidde de voorstelling voor 

van het vaderland als een gemeenschap die haar leden niet beveelt, maar op mo-
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raliserende wijze benadert. Anders dan in Frankrijk waar tijdens het ancien régime 

de macht het beeld van zichzelf ontwierp van het bevel dat geen tegenspraak 

duldt, was in de Republiek macht altijd al voorgesteld als morele invloed en over

tuigingskracht. Deze verschillen zouden doorwerken in de verschillende manie

ren waarop in beide landen de moderne voorstelling van de natie als een morele 

gemeenschap van individuen ontwikkeld werd. De Franse Republiek streefde naar 

een nieuwe schepping van de samenleving en haar burgers, de Bataafse Republiek 

naar haar vervolmaking' (p. 235) 

Het omstreden erfgoed van het patriottisme 

De korte episode van het Nederlandse patriottisme is lang vergeten en geminacht 

geweest in de vaderlandse geschiedenis. Recent heeft Arie Wildschut in een mooi 

deeltje van de serie Verloren Verleden (Goejanverwellesluis. De strijd tussen patriotten 

en prinsgezinden, 1780-1787, Hilversum 2000) een overzicht gegeven van de 'bedroe

vende reputatie' van de patriotten. Een van de redenen daarvoor was dat de patri

otten de Oranjes hadden dwarsgezeten en dat ze de Fransen aan de macht hadden 

geholpen. De Pruisen moesten eraan te pas komen om het land weer te bevrijden. 

Toen de Napoleontische legers waren verslagen en het Nederlandse koninkrijk in 

1813 was opgericht keerden de Oranjes als Koning terug. Wildschut: 'Omdat de pa

triotse revolutie zich hier juist tégen Oranje had gekeerd, paste zo'n revolutie niet 

goed in het nationale geschiedbeeld dat het nieuwe koninkrijk nodig had: het 

moest maar eens uit zijn met die eeuwenoude partijstrijd voor of tegen Oranje, er 

moest nationale verzoening komen. Daarom werd het revolutionaire verleden 

hier niet als "groots" en "gedenkwaardig" voorgesteld. Het werd liever weggemof

feld' (p. 80). Ook nu nog weten maar weinig Nederlanders iets over de patriotten. 

Het gevolg daarvan is 'dat Nederlanders, die zich beroemen op de democratie, 

vrijheid en tolerantie in hun land, de grondleggers van hun democratie niet ken

nen' (p. 92). 

Toch is de laatste decennia onder historici opnieuw belangstelling ontstaan voor 

de Bataafse Revolutie. In 1977 publiceerde de bekende Amerikaanse historicus 

Simon Schama het vuistdikke Patriots and Liberations, Revolution in the Netherlands, 

1780-1813 (pas in 1989 in Nederlandse vertaling verschenen). Sinds de jaren tachtig 

hebben Nederlandse historici meer aandacht besteed aan deze episode. 

Interessant hier en nu is dat er onder historici een discussie bestaat over de in

vloed van de patriotse ideeën inzake burgerschap in Nederland. In verschillende 

Europese landen ontstonden na 1800 verschillende onderscheidingen in soorten 

burgerschap: in Duitsland "bürgerlich" en "staatsbürgerlich"; in Frankrijk "bourgeois" 

en "ei toyen " . Ido de Haan (Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de 

Nederlandse politiek in de negentiende eeuw, Amsterdam 2003) betoogt dat er ook in 

Nederland rond die tijd zo'n soort onderscheid ontstond. Aan de ene kant ont

stond het idee van staatsburgerschap dat 'radicaal egalitair en universalistisch' 

CD\' I UNTE 2003 



was (p. 90-1). Dat is bij de patriotten te herkennen. Daarnaast gebeurde de morele 

invulling van het burgerschap door het geloof (het 'religieus nationalisme'). Joost 

Kloek en Wijnand Mijnhardt die in de prestigieuze serie Nederlandse cultuur in 

Europese context, het deel 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (SDU, Den Haag 

2001) hebben geschreven, geven niet zo hoog op over de politieke vertaling die de 

patriotten hebben kunnen geven aan het staatsburgerschap. Zij spreken van 'het 

echec van de politieke vertaling' die schril contrasteert met 'het succes van het ra

dicaal inclusieve concept van moreel burgerschap' (samengevat in Kloek & 

Mijnhardt, 'De verlichte burger', in Joost Kloek en Karin Tilmans (red.) Burger. Een 

geschiedenis van het begrip 'burger' in de Nederlanden van de Middeleeuwen tot de 21ste 

eeuw, (Amsterdam UP, 2002, p. 168). In zijn recent verschenen boek vat Ido de Haan 

de kritiek samen: De 'sterilisering van de Patriotse politisering en het Bataafse 

eenheidsstreven' ontneemt 'het zicht op de dynamiek in de periode tussen 1780 

en 1813. Bovendien komt op die manier de daarop volgende geschiedenis van het 

koninkrijk in het luchtledige te hangen. Zowel het beleid van Willem I, gericht op 

nationale eenwording, als de Grondwetsherziening van 1848, bedoeld om de be

loften van de 'staatsburgerlijke eeuw' die in de Staatsregeling van 1798 tot uit

drukking waren gebracht tot werkelijkheid te maken, moet begrepen worden als 

een voortzetting van de lijn die met het ontstaan van een nationale politiek aan 

het einde van de achttiende eeuw werd ingezet'. Het is volgens De Haan overigens 

een typerende trek van het historische en politicologische onderzoek in 

Nederland dat er opvallend weinig aandacht is voor de politiek-juridische ontwik

keling van het burgerschapsconcept en veel meer voor de sociaal-culturele dimen

sie (De Haan 2003, p. 90-91). 

Rehabilitatie van patriotten? De grondwet van 1848 

De Haan's boek is onderdeel van een tegenbeweging waarin men de nadruk legt 

op de grote betekenis van de Grondwet van 1848 die door de liberaal Thorbecke is 

'ontworpen'. Dat was een stevige aanzet om het staatsburgerschap losser te ma

ken van het morele burgerschap. Zo schrijft de historicus Piet de Rooy in zijn 

Republiek van Rivaliteiten. Nederland sinds 1813 (Amsterdam 2002, p. 46) dat de moder

ne politiek in Nederland mogelijk werd gemaakt door de Grondwet van 1848. Het 

is interessant te zien dat Thorbecke in de jaren veertig de patriotten begon te be

studeren in het kader van zijn gedachtevorming over een nieuwe grondwet voor 

Nederland en daarbij tot de conclusie kwam dat veel van de noodzakelijke hervor

mingen die hij nodig achtte al door de patriotten waren bepleit. Het ging om me

deverantwoordelijkheid van de burgers voor het bestuur, om staatsburgerschap' 

(Wilschut 2000, p. 80-81). Het is veelzeggend dat ook dit momentum van 'staatsbur

gerschap' in de Nederlandse geschiedenis lange tijd erg ondergewaardeerd is ge

weest. In hun recente boeken beschrijven Piet de Rooy en Ido de Haan Thorbecke's 

Grondwet als katalysator. Dat wil zeggen dat allerlei rechten/vrijheden die betrek-

cnv I LENTE 2003 

11 

z ,. ,. 
'" 



tl 

Die burger 
moest aan de 
ene kant een 
'citoyen . wor
den, een staats
burger met een 
aantal politieke 
rechten (volks
soevereiniteit. 
scheiding van 
kerk en staat), 
maar aan de 
andere kant was 
er nadrukkelijk 
Jut morele bur
gerschapsideaal 
dat christelijk -
en vooral 
protestants -
werd ingevuld. 

king hadden op het staatsburgerschap leidden tot strijd: in de jaren vijftig van de 

negentiende eeuw 'brak een langdurig gevecht uit over de vraag wat voor land 

Nederland eigenlijk was' en dat debat leidde tot steeds grotere onenigheid (De 

Rooy, p. 57-58 en p. 66). Die strijd ging enerzijds over de verhoudingen binnen de 

driehoek regering-koning-parlement en anderzijds over de verhouding tussen 

kerk en staat. Deze hingen nauw met elkaar samen (De Rooy, p. 62). En uiteinde

lijk is de uitkomst ervan geweest: Nederland als verzuilde republikeinse monarchie. 

Inburgeren, maar waarin? 

De lotgevallen van het patriotse erfgoed zijn hierboven vanzelfsprekend veel te 

kort door de bocht beschreven. Dat kan helaas niet anders in het bestek van dit ar

tikel. Samenvattend: met de Bataafse Revolutie ontstond er kortstondig een 

Nederlands patriottisme. Was de burger tot dan toe vooral iemand die inwoner 

was van een stad met bepaalde rechten en plichten, nu werden de 'Nederlandse' 

burger en de Nederlandse staat geboren. Die burger moest aan de ene kant een 'ei· 

toyen' worden, een staatsburger met een aantal politieke rechten (volkssoevereini

teit, scheiding van kerk en staat), maar aan de andere kant was er nadrukkelijk 

het morele burgerschapsideaal dat christelijk - en vooral protestants - werd inge

vuld. Het lukte de patriotten niet om hun idealen ook werkelijk om te zetten in 

nieuwe instituties, maar zij hebben met hun ideeën en "experimenten" volgens 

een aantal historici wel veel invloed gehad op de manier waarop in Nederland in 

twee eeuwen daarna is gesleuteld aan een Nederlandse staat. Nadat in 1813 

Nederland geen republiek meer was en een koning had gekregen, duurde het nog 

enige tijd voordat de ideeën over het staatsburgerschap uitkristalliseerden en vol

wassen werden met de Grondwet van Thorbecke in 1848. Daarmee was de discus

sie over wat dat burgerschap nu precies diende in te houden bepaald niet van de 

baan. De verzuiling ontstond onder andere omdat in Nederland blijkbaar de over

tuiging heel diep stak dat uitsluitend 'staatsburgerschap' onvoldoende was. Over 

de morele invulling van burgerschap brak de strijd uit. Het idee van een 'prote

stantse natie' - het religieuze nationalisme - hield het nog lang uit, maar moest 

uiteindelijk worden prijsgegeven. Ook katholieken en later socialisten die in de 

'protestantse natie' niet werden gezien als volwaardige staatsburgers wilden hun 

morele opvattingen over burgerschap kunnen vormgeven. De verzuiling werd een 

feit en doordrong alle sectoren van de samenleving, niet alleen het onderwijs, 

maar ook de politiek. 

Nederland is geen politiel< idee geworden 

In zijn artikel Het multiculturele drama citeert Scheffer Arend Lijphart, politicoloog 

en deskundige op het gebied van de verzuiling: 'De sterkte van het Nederlandse 

nationalisme moet niet worden overdreven, maar het lijdt geen twijfel dat het be-
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staat'. De levensbeschouwelijke verdeeldheid betrof een gemeenschappelijke ge

schiedenis, werd in toom gehouden door een algemeen aanvaarde grondwet en 

kon worden uitgevochten in dezelfde taal. Anders gezegd: de zuilen droegen één 

dak'. Uit recente historische literatuur rijst een wat ander beeld op. Historicus Piet 

de Rooy heeft in zijn recent verschenen boek Republiek van rivaliteiten. Nederland 

sinds 1813 (Amsterdam 2002) de stelling verdedigd dat 'Nederland' vanaf 1813 nooit 

een politiek idee is geworden. Dat sluit dus aan bij de stelling van Baulqe Prins. De 

Rooy stelt dat er in de geschiedenis van Nederland 'geen werkelijk verband is ge

legd tussen de natiestaat en een vaste nationale identiteit: 'Nederland' is geen po

litiek idee geworden. (De Rooy, p. 292). Nu de resten van de verzuiling nog staan en 

we natuurlijk een veel uitvoeriger stelsel van politieke rechten hebben dan des

tijds zijn we in bepaalde opzichten misschien wel terug bij af. Door de Europese 

integratie en het tastbaar worden van de multiculturele samenleving is opnieuw 

de behoefte ontstaan burgerschap weer moreel-inhoudelijk invulling te geven. 

Het is echter de grote vraag hoe we dat moeten doen in het tijdperk na de verzui

ling en na de individualisering en secularisatie. In het opgebloeide debat over 

waarden en normen lijkt een heel oude, lang weggestopte traditie teruggekeerd. 

Inburgeren is zelfs verplicht, maar we lijken nog niet goed te weten waarin. De ca

sus van de inburgeringscursussen illustreert dat goed. 

Inburgeringcursussen 

Doordat we het integratiepad zijn ingeslagen worden we vanzelf gedwongen om 

daarop tenminste deels een antwoord te geven. Er is duidelijk sprake van improvi

satie bij de invulling van de inburgeringscursussen. Sinds 1998 is er de Wet 

Inburgeringscursussen (1998) en dat betekent dus dat in de praktijk ook bepaald 

moet worden wat de inhoud moet zijn van deze cursussen. Daarover is een grote 

verlegenheid te bespeuren. Begin 2002 leverde lijsttrekker Balkenende kritiek op 

de inhoud van de inburgeringscursussen. Hij zei: 'Maar dan moet in de inburge

ringscursussen ook voldoende aandacht zijn voor de Nederlandse cultuur en de 

waarden en normen. Nu zijn ze teveel gericht op het leren van foefjes voor de ver

zorgingsstaat: de formulieren voor de huursubsidie etc.' (p. 58-59). Kortom, de in

burgering was teveel gericht op de sociale rechten van de nieuwe burgers en te 

weinig op de morele inhoud van het burgerschap. In Elsevier (1-2-2003) heeft 

Gertjan van Schoonhoven een mooie reportage geschreven over die verlegenheid 

in de praktijk van de inburgeringscursussen. Hij spreekt over een interessante pa

radox van het integratiekompas: 'Officieel draagt de inburgering namelijk geen 

maatschappijvisie uit. Er is het onderdeel Maatschappelijke Oriëntatie, maar dat 

blijkt erg institutioneel. Van ziekenhuis en sociale dienst tot Bureau Rechtshulp. 

Gechargeerd gezegd: waar kun je huursubsidie krijgen en waar kun je aangifte 

doen van discriminatie. Diepgaandere culturele zaken worden in een lesboek als 

Denkend aan Holland niet behandeld, of kort dan wel opvallend defensief. 
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Op nieuwko
mers moet dat 
een rare indruk 
maken: aan lo
ketten geen ge
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waar gáát dit 
land over? 

'Homoseksualiteit is dus niet verboden in Nederland', staat er zuinig. Watje in 

die boeken mist, is iets als: de bezielende gedachte van Nederland. Op nieuwko

mers moet dat een rare indruk maken: aan loketten geen gebrek, maar waar gáát 

dit land over? 

Het assertief uitdragen van de Nederlandse visie op de samenleving "staat niet in 

ons contract" zegt directeur Educatie Dick Lieftinck. "Wij zijn een dienstverlenen

de instelling. Je moet waken voor het uitdragen van een maatschappijvisie. Dan 

raakje aan een principieel punt: moeten mensen zich aanpassen aan de dominan

te cultuur? Daarover heeft de politiek zich niet uitgesproken". Lieftinck zegt daar 

overigens wel een voorstander van te zijn. "Ik zou wel willen dat over dit soort kwesties 

eens wat diepgaander werd gediscussieerd in de politiek. Hoe multi kan een multicultu

rele samenleving zijnT. Van Schoonhoven constateert dat overigens in de praktijk 

wel een maatschappijvisie wordt uitgedragen: veel spontane discussies in de klas 

gaan over onderwerpen als homoseksualiteit, man-vrouwverhoudingen, opvoe

ding en familiebanden. Van Schoonhoven constateert dat docenten soms op eigen 

houtje culturele participatie stimuleren: 'Een handboek als Denkend aan Holland ... 

is ook op dit punt erg zuinig. Het meldpunt Discriminatie staat er wel in, het 

Rijksmuseum niet. Dit magere aanbod vult een docent als Henk Krekel zelf aan, 

door cursisten te stimuleren naar het Groninger Museum te gaan. "Ofik zeg: luis

ter eens naar Nederlandse liedjes. Er is op dat punt een gebrek aan overdracht. Ik 

vind het een kwestie van goed burgerschap om dat wel te doen'. De creativiteit op 

uitvoerend niveau is groot en het is ook interessant dat men ook aandacht gaat 

besteden aan 'vaderlandse geschiedenis', zoals valt op te maken uit een verslag in 

Trouw (21/2/2003) over het uitproberen van nieuw cursusmateriaal voor inburge

ringscursussen. Die nieuwe cursus heet 'Geschiedenis van de eigen omgeving; in

tercultureel erfgoedproject voor Nederlands als Tweede Taal'. Het project is ge

coördineerd door de Nederlandse Museumvereniging en de bedoeling ervan is 

allochtonen te laten kennismaken met de Nederlandse geschiedenis en cultuur 

door erfgoed in hun directe omgeving te bezoeken. Docenten van de regionale op

leidingscentra stellen samen met de medewerker van een archief, museum, kerk 

of andere instelling het programma op. Door Trouw is een groep gevolgd in de 

Groningse Der Aa-kerk die daar van alles leert over de reformatie, de beelden

storm, de ontkerkelijking aan de hand van de geschiedenis van deze kerk. De jour

naliste constateert: 'Het idee dat migranten zich meer thuis voelen als ze kennis 

hebben van de geschiedenis lijkt te kloppen'. 

Uit de indrukken van de praktijk van de inburgeringscurssussen komt het beeld 

naar boven dat men op dat niveau bezig is de inhoud van de inburgeringscursus

sen lokaal/regionaal invulling te geven. Daaruit blijkt al dat in de landelijke poli

tiek blijkbaar verlegenheid bestaat om nationaal vast te leggen wat inburgeraars 

moeten weten. Tekenend is de wens van zo'n cursuscoördinator dat in de politiek 

eens wat beter gediscussieerd zou worden over wat er dan precies zou moeten 

worden overgedragen. 
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Een nieuw patriottisme? 

We hebben een lange tocht gemaakt van het eind van de achttiende eeuw tot nu. 

Een grote, misschien te grote, boog. Duidelijk is geworden dat Nederland begon

nen is aan een lastige klus: overeenstemming bereiken over wat het Nederlandse 

burgerschap precies inhoudt. Uit de geschiedenis blijkt dat Nederlanders nooit 

veel vertrouwen hebben gehad in een zuiver staatsrechtelijke visie op burger

schap. Vanaf de patriotten is er altijd een sterke stroming geweest die dat burger

schap moreel invulling wilde geven. Lang kon dat doordat het protestantse karak

ter van de natie voorondersteld kon worden. Toen die steunbalk wegviel, kwam de 

verzuiling ervoor in de plaats. We lijken nu aanbeland in een nieuwe fase, waarin 

het besef steeds groter geworden is dat het weer nodig is moreel-inhoudelijk in

vulling te geven aan burgerschap. We vinden staatsburgerschap alleen nog steeds 

onvoldoende. We weten echter niet goed hoe we die invulling moeten geven, zo 

blijkt uit de bonte verzameling verschijningsvormen: het tot nu toe flets gebleven 

debat over waarden en normen; de elke keer opflakkerende felle debatten over de 

islam; het plotselinge draagvlak voor verplichte inburgeringscursussen; de toege

nomen belangstelling voor onze eigen vaderlandse geschiedenis; de frequenter 

wordende verwijzingen naar de joods-christelijke-humanistische traditie; het 

groeiende belang van de Nederlandse grondwet. 

Welke verschijningsvormen van nieuw patriottisme zullen beklijven in de 

Nederlandse cultuur? 

Noten 

1 Hans Righart, Het einde van Nederland. Kenteringen in politiek, cultuur en milieu. 

Utrechtj Antwerpen 1992, p. 113-114. 
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Diversity within unity: 

een burgerschapsideaal 

voor de toel{omst 

DR. SOPHIE VAN BIJSTERVELD 

Zo vanzelfsprekend het begrip "burgerschap" tot voor kort was, zo problematisch 

lijkt het nu te zijn. De vertrouwde kaders waarbinnen burgerschap betekenis 

kreeg, zijn in korte tijd veranderd: immigratie gecombineerd met verschijnselen 

als globalisering en het verdwijnen van het idee van de soevereine nationale staat 

zijn de realiteiten van vandaag. In de samenleving wordt een verlies ervaren aan 

sociale cohesie, wordt onzekerheid en instabiliteit ondervonden, een afname van 

een gevoel van richting en bedreiging van de eigen identiteit. De reactie van poli

tici is lang die geweest van ontkenning of bagatellisering van deze ontwikkelin

gen en van de zorgen en problemen die zij oproe"pen. Dat dit een vruchteloze weg 

is, is ook in Nederland gebleken. 

Het initiatief "Diversity within Unity" (DWU) -met als ondertitel: "A New Approach to 

Immigration" - wil een bijdrage leveren aan een oplossing van problemen. Het uit

gangspunt daarbij is allochtoon èn autochtoon serieus te nemen en duurzame en 

leefbare oplossingsrichtingen te ontwikkelen. De benadering is genuanceerd: ex

tremen als bevordering van assimilatie of ongebreideld multiculturalisme wor

den uitdrukkelijk afgewezen. Kernwoord is "respect voor het geheel en respect 

voor een ieder". 

Het DWU-initiatief is geboren in de kring van de communitaristische beweging. 

De leidende persoon is Amitai Etzioni (George Washington University), met wie 

eens eerder in dit blad een vraaggesprek is gevoerd.' De benadering van het trans

atlantische project is die van "work in progress": het beoogt geen pasklare antwoor

den te formuleren, maar een benadering te ontwikkelen die, zoals het zelf zegt, 

zowel de geschiedenis, cultuur en identiteit van een samenleving eerbiedigt als 

het recht van leden van die samenleving om te verschillen in zaken die niet de 

kernwaarden van die samenleving of universele rechten en plichten betreffen. 

Het project bestaat uit drie fasen: het opstellen van een "position paper", het ver

werven van steun voor de daarin neergelegde benaderingen en ideeën, en het be

trekken van politici en beleidsmakers. 

Op dit moment bevindt het project zich in de tweede fase: er zijn nu wereldwijd 

zo'n 165 steunbetuigingen. Het DWU-document is tot stand gekomen op basis van 
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een voorbereidend stuk dat door de initiatiefnemer in consultatie met anderen is 

opgesteld. Dit werd in november 2001 in Brussel op een internationale bijeen

komst uitvoerig bediscussieerd en becommentarieerd door deelnemers uit ver

schillende (Westerse) landen. Op basis daarvan is het document door een kern

groep aangepast en bijgesteld. Daarna is het vastgesteld en opengesteld ter 

ondertekening (zie de Website http://www.gwu.edul-ccps ). 

De thema's die het document behandelt zijn "recht" (differentiatie, fundamente

le rechten en eisen van het algemeen belang), staat en godsdienst, onderwijs, 

voorwaarden voor het verwerven van burgerschap, taal, en een aantaluiteenlo

pende onderwerpen zoals nationale geschiedenis, feestdagen en rituelen - waar

van sommige op het eerste gezicht misschien van ondergeschikt belang lijken, 

maar die een enorme symbolische lading kunnen krijgen die de concrete zaak 

ze1fverre overstijgt. 

Ondertekening wil niet zeggen dat men het op alle punten eens is met de letterlij

ke tekst van het document. Voldoende is de benadering, de hoofdlijnen en een 

substantieel deel van de inhoud te onderschrijven. Aan het slot van het document 

is dit nog eens met zoveel woorden aangegeven. Dat ook in de praktijk niet een ie

der het document geheel onderschrijft (zelfs van de kerngroep), blijkt wel uit de 

kritische bijdrage van David Hollinger in dit blad. 

De derde fase van het project gaat in de zomer van 2003 in. Het gaat er daarbij 

niet alleen om bij politici en beleidsmakers steun te vinden voor de manier van 

aanpak, maar ook om te zoeken naar de betekenis die een en ander kan hebben in 

de eigen nationale context. Zo biedt DWU een aanzet om tegenstellingen te over

bruggen en een nieuwe oriëntatie voor burgerschap en samenleving in de toe

komst. Het is een ambitieus project dat door zijn inhoud en positief ingestelde be

nadering zeker steun verdient. 

Dr. Sophie van Bijsterveld is werkzaam bij het departement Europees en Internationaal 

Publiekrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg en betrokken bij het 

DWU-project. 

Noten 

Christen Democratische Verkenningen in gesprek met Amitai Etzioni, CDV nr. 10, 

oktober 2001, pp. 3-10. 
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Diversity within unity 

We, the undersigned, have come together from many different social back

grounds, countries, and viewpoints to address our fellow citizens about the place 

of immigrants, and more generally minorities, in our diversifYing societies. 

I. Dur basic orientation 

We note with growing concern that very large segments of the people of free so

cieties
1 
sense th at they are threatened by massive immigration and by the gro

wing minorities within their borders that hail from different cultures, follow dif

ferent practices, and have separate institutions and loyalties. We are troubled by 

street violence, verbal outbursts ofhate, and growing support for various extre

mist parties. These are unwholesome reactions to threats people feel to their sen

se ofidentity, self-determination, and culture, which come on top of concerns evo

ked by globalization, new communications technologies, and a gradualloss of 

national sovereignty. To throw the feelings ofmany millions ofpeople in their 

faces, calling them "discriminatory," "exclusionary," "hypocritical," and worse, is 

an easy politics, but not one truly committed to resolution. People's anxieties and 

concerns should not be dismissed out ofhand, nor can they be effectively treated 

by labeling them racist or xenophobic. Furthermore, telling people that they 

"need" immigrants because of economic reasons or demographic shortfalls makes 

avalid and useful argument, but does not address their profoundest misgivings. 

The challenge before us is to find legitimate and empirically sound ways to con

structively address these concerns. At the same time, we should ensure that these 

sentiments do not find antisocial, hateful, let alone violent expressions. 

Two approaches are to be avoided: promoting assimilation and unbounded multi

culturalism. 

Assimilation -which entails requiring minorities to abandon all of their distinct 

institutions, cultures, values, habits, and connections to other societies in order 

to fully mesh into the prevailing culture - is sociologically difficult to achieve and 

unnecessary for dealing with the issues at hand, as we shall see. It is morally un

justified, because of our respect for some normative differences, such as to which 

gods we pray. 

Unbounded multiculturalism - which entails giving up the concept of shared 

values, loyalties, and identity in order to privilege ethnic and religious differen

ces, presuming th at nations can be replaced by a large number of diverse minori

ties - is also unnecessary. It is likely to evoke undemocratic backlashes, ranging 

from support for extremist, right-wing parties and populist leaders to anti-minori

ty policies. It is normatively unjustified, because it fails to recognize the values 

and institutions undergirded by the society at large, such as those that protect 
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women's and gay-rights. The basic approach we favor is diversity within unity. It 

presumes that all members of a given society will fully respect and adhere to tho

se basic values and institutions that are considered part ofthe basic shared fra

n1ework ofthe society. At the same time, every group in society is free to maintain 

its distinct subculture - those policies, habits, and institutions that do not conflict 

wi th the shared core - and astrong measure ofloyalty to its country of origin, as 

long as this does not trump loyalty to the society in which it lives ifthese loyalties 

come into conflict. Respect for the whole and respect for all is at the essence of 

our position. 

We observI' that such diversity within unity enriches rather than threatens the so

ciety at large and its culture, as is evident in matters ranging from music to cuisi

ne. and most notably it greatly enhances the realm ofideas to which we are expo

sed and expands our understanding of the diverse world around us. We further 

note that. in each society, the basic shared core ofidentity and culture has chan

ged over time and will continue to do so in the future. Hence minorities that hold 

that this core does not reflect values dear to them are free to act to seek to change 

it - via the democratic and social processes available for this purpose in all free so

cieties. 

The unity ofwhich we speak is not one imposed by government orders or regula

tions. not to mention by police agents, but one that grows out of civic education, 

commitment to the common good. the nation's history, shared values, common 

experiences, robust public institutions, and dialogues about the commonalities 

and requirements of a people living together and facing the same challenges in 

the same corner ofthe earth. 

Such diversity within unity allows one to fully respect basic rights, the democratic 

way oflife, and core values. as weil as those minority values that do not conflict 

with it. 

Which elements belong in which category- the realm ofunity or of diversity - is a 

matter that can be readily decided about many key items. Basic rights must be re

spected by one and all. For instance, discrimination against women cannot be to

lerated, whatever a group's cultural or religious values. Respect for law and order 

is essential. Democratic institutions are not one option among several. No one 

who seeks citizenship in a given country, and membership in a given society, can 

buy out ofthe collective responsibilities that society has for its past actions and 

toward other societies, assumed by treaty or otherwise. 

At the same time, little deliberation is required to recognize that there is no reas

on to object if minorities are keen to maintain their language as a second one, clo

se ties with another country (as long as they do not trump loyalty to the current 

country. as already indicated), and special knowledge and practice oftheir cultu

re. All of this is not to deny that much deliberation and public dialogue are called 

tor on contested issues such as how "lawand order" is to be interpreted and how 

strong and how deep-down liberal-democratic approval should go. Deliberation 
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and public dialogue are also crucial before one can conclude whether certain ot

her items belong in the realm ofunity or diversity, as is explored below. 

In short, we ought not to sacrifice unity or diversity to the other part ofthe 

equation, but ought to recognize that we can learn both to live with more diversi

ty and to protect welliegitimate unity. 

11. Issues and policies 

1. The law: variances. basic rights. and compelling public interest 

Assimilationist models favor maintaining universallaws - those th at apply to all 

citizens and other people within a given jurisdiction. They tolerate some varia

tions and exemptions, but those are to be based on individual needs (e.g., mental 

illness) or demographic categories (e.g., minors), not on ethnic or racial grou

pings. Group rights are not recognized. 

Unbounded diversity favors allowing each community to follow its traditions, 

even if they conflict with prevailing laws (for instance, allowing for forced marria· 

ges and female circumcision), although most pro-diversity approaches recognize 

that some universallaws must be observed. According to this approach, ethnic 

and racial groups should be granted a great measure of autonomy to set and en

force their own laws, either by being accorded considerable territorial autonomy 

or community-based autonomy-for instance by religious authorities such as 

imams or rabbis. Also, by this approach, people are viewed as imbued with strong 

rights just by being members of a protected group, such as native Canadians or 

Americans. 

The diversity-within-unity (DWU) model favors a bifocal approach: it sharply dis

tinguishes between those laws that all must abide by and those for which various 

group-based variances and exemptions are to be provided. Although there is room 

for dis agreement on what falls within these two categories, several criteria suggests 

themselves as principled guides to which laws and policies must be universal, and 

which can be group-particular. 

Leading the universal category are basic human rights, as defined by the coun

try's constitution, basic laws, the laws ofregional communities such as the 

European Union and the United Nations Universal Declaration ofHuman Rights. 

Thus, no one can be legally bought and sold, detained without due process, refu

sed the right to vote, and so on, by any member group of any society. Leading femi

nists are correctly opposed to several group variances, because they fear that these 

would entail "losing whatever we gained in terms of gender equality." 

Compelling public interest provides another universal criterion. If carrying guns 

is considered a major safety hazard, no group should be exempted from this rule. 

!he same holds for violations of public health, such as a refusal to immunize 

children. (Many states in the United States, and other countries such as the 

Netherlands, exempt parents who claim religious objections from this require· 
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ment. a policy that deeply troubles public health officials.) 

Whatever is not encompassed in such policies should be considered legitimate sub

jects for variation. These might weil include variances regarding laws, such as tho

se concerning closing days (e.g., laws might require shops to be closed one day a 

week. but not necessarily Sunday) and those concerning animal rights (to allow ri

tual slaughter); variances on zoning regulations (e.g., to allow building Mosques); 

exemptions to allow the use of controlled substances during religious services; and 

some limited exemptions from various occupational safety, food preparation, and 

related regulations to help newly estab!ished ethnic businesses. (Some of these va

riances might be limited to a transition period and combined with helping immi

grants and minorities in general to adapt to the prevailing laws.) 

Arguments that territorial groups or the home-born have a higher level ofrights 

than immigrants are incompatible with the DWU-model. lndeed, groups that are 

territorially concentrated are more inclined than others to push diversity to the 

point that it may endanger unity. as we witness with groups that are concentra

ted in one given area, which are much more like!y to secede than dispersed 

groups. Some minority groups may have legitimate reasons to seek to secede. but 

this constitutes the death knell ofunity. While in the past struggles for self-deter

mination were usually involved in the break-up of empires and hence as a rule en

hanced democratic representation, regions th at now break away from democratic 

societies are unlikely to enhance self-government and may weil weaken it. 

Our focus is on practices, not on speech. Thus, it is acceptable for a given group to ad

vocate illibera! practices. but until the laws or constitution are changed, the group 

should not be allowed to practice them, and surely not impose them on others. 

Extreme followers of one religion or another may argue that banning some of 

their practices undermines their whole distinct culture; however, being a mem

ber of a free society entails avoiding practices that treat any members in ways that 

violate their basic rights. 

111ere are no reasons to oppose compromis es - if they meet the criteria just articu

lated. Thus, if Sikhs are willing to wear their daggers, but modify them so they 

cannot be unsheathed, that might bridge the difference between subculture and 

basic laws. 

Whatever position one holds regarding economic equality and socia! rights, we as

sume that everyone has the same moral worth bestowed upon them just by being 

human, whether or not they are citizens, and that discrimination based on race, 

ethnicity, religion. or gender is illegal. (Whether th is applies to private organiza

tions. such as social clubs that receive no public support or tax exemptions, is an 

open question.) 

Rights carry with them corollary responsibi!ities. This principle can be fully ap

plied to member groups. Thus, if a nation is engaged in war with another nation, 

minority members who have historical and cultural ties to th at other nation must 

serve in the army ofthe new homeland, like other citizens. lfwe must fight, no 



one is exempt on the basis ofbeing a member of a specific racial or ethnic group. 

(People who are conscientious objectors on religious or secular ethical grounds, 

assuming their commitments are verified and they are willing to engage in alter

native national service, may weIl be exempt.) The same holds for attending to one's 

children, paying taxes, Good Samaritan acts, and so on. 

2. State and religion 

Most ofthe states here under discussion have historically had (or still have) one re

ligion they formally recognize as their only one-Christianity in many ofthem (in

cluding a specific version ofit, such as Lutheranism in Sweden). In addition, these 

states provide extensive financial support directly and indirectly to the institu

tions of the official state religion, mainly for clergy and places ofworship. (France 

and the United States are the exceptions in this regard as, in the commonly used 

phrase, they have no established religion.) Almost all of these nations now face 

massive immigration and growing numbers of minorities that believe in different 

religions, especially Islam. 

Where might one go from here? One option is to maintain the official church. 

Although often the official religions have placed relatively few demands on peop

Ie (whether members ofminorities or the majority), supporters ofassimilation in 

effect expect considerable stripping ofthe beliefs held by minorities who often 

have strong religious commitments. Importantly, under this approach, minority 

children are expected to attend public schools in which the values of the gover

ning religion are taught; minority residents and citizens are required to participa

te in public events in which the prayers are those of another religion; and public 

life is studded with symbols ofthe governing religion and laws reflecting it. This 

is a maximal challenge to diversity. 

A second option is to lift all religions to the same status as the official one. This 

would entail not only fully supporting the clergy and pi aces ofworship (and social 

services) provided by all religions, but also opening official events with multiple 

prayers, displaying in public buildings and schools religious symbols of all groups 

on an egalitarian basis, and so on and on. Such a move would likely be perceived 

as a direct assault on the historical and cultural identity of a nation, and would be 

apt to lead to a high level of contention. It would undermine unity considerably. 

A third option is for the official standing ofthe prevailing religion to gradually 

lapse (as it did in Sweden). Under this model, no new religion would be recogni

zed as the official religion ofthe state, but financial support for the clergy and 

places ofworship of all religions would be provided. The amount would be deter

mined by the number of people who indicate, annually, that a given religion is 

theirs. (This would get the state out ofthe business of determining who is entitled 

to get support.) This is especially an issue for countries that rely heavily on volun

tary associations and social groups to administer social services paid for by the pu

blic, as is common in parts ofEurope. Ifreligious groups are not included, th is 

CDV I LENTE 2003 

23 

tl 

<: 

'" " V> 



amounts to discrimination against those whose primary social affiliation is reli

gious. At the same time, no such support should be available to groups that pro

mote values, whether religious or secular, that are illiberal. 

'n1is third model is most compatible with the DWU-approach because removing 

formal recognition of any state religion puts all religions on more equal footing 

(at least in legal terms and financially) without directly challenging history and 

identity. Although such a move constitutes a step away from tradition, it does not 

replace it with any new official requirements. It allows the majority to re ta in a 

sense ofthe centrality ofits values (which is not fully satisfactory to minorities). 

At the same time, it allows the minorities to recognize th at the majority has ac

commodated them in a major way (which leaves some ofthose who hail to the 

majority less than fully content). This model allows for diversity without explicit

Iy undermining unity. (It finds a precedent in the way shops were once required to 

oe closed on Sundays, for religious purposes, but are now allowed to have a clo

sing day suiting any religion - say, Friday or Saturday - without officially demoting 

Sunday.) The sensibilities ofthe majority are also to be respected. 

3. DWU-schooling 

Schooling should neither be used to suppress all cultural differences and distinc

tions, nor to reinforce the segregation and ghettoization ofminorities. 

The assimilationist model assumes that immigrants and minority members of so

ciety will be taught in public schools, that they will be taught basically the same 

material as other members ofthe society and more or Iess the same material as 

was previously provided. An unbounded diversity model calls for setting up sepa

rate schools - publicly supported - and distinct curricula for various ethnic groups 

from kindergarten to grade 12, such as, for instance, separate Muslim or ]ewish 

schools, not merely as "Sunday" schools but as full-time schools. 

A DWU-approach, based on the concept ofneighborhood schools, suggests that (a) 

a major proportion ofthe curriculum - say, 85 percent or more - should remain 

universal (i.e., part of the processes that foster unity). The commonalities of sha

ring 85 percent or so ofthe curriculum are intended not merely to ensure that all 

members ofthe next generation are exposed to a considerable measure ofthe 

same teaching materiais, narratives, and normative content, but also that they 

will mix socially. Hence, teaching the same material but in ethnically segregated 

schools is incompatible with our approach. (Granted that the segregating effects 

of sllch schooling can largely be mitigated ifthey teach a considerable amount of 

the "universai" material and endeavor to provide for social mixing, ifnot in their 

own confines, elsewhere. Although teachers of all backgrounds should be weleo

med, insisting that children must be taught by teachers who are members oftheir 

ethnic group is not compatible with the DWU-model. (b) Minorities should have 

major input concerning 15 percent or so ofthe curriculum; this could be in the 

farm of electives or alternative classes in which students particularly interested in 
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one subject or history or tradition could gain enriched education in th at area. 

(c) The universal, unity-related content ofthe curriculum should be recast to some 

extent to include. for instance. more learning about minority cultures and histories. 

Bilingual education might be used, but only during a transition phase before 

mainstreaming begins and not as a continuous mode of teaching that is, in effect, 

segregated along ethnic lines. (Reference is to education that is conducted in the 

languages ofimmigrants and not to educational policies in a country that has his

torically embraced two or more languages.) 

Ofparticular concern is the teaching ofvalues. This issue is highlighted by the 

fact that many ofthe most contentious issues in schools, ranging from displacing 

crucifixes to requiring Muslim girls to wear swimsuits to banning Sikhs' traditio

nal turbans, relate to religion. One may start with the observation that schools 

must help develop character and teach basic values rather than merely being in

stitutions for learning "academics." One mayalso assume that the classes that all 

pupils will be required to attend (the unity sector of 85 percent-plus) will include 

classes in which basic civic values will be taught, such as respect for the constitu

tion or basic laws, human rights, the merit of democracy, and the value ofmutual 

respect among different subcultures. (These are to include civic practicums, such 

as playacting as parliament or civil court or doing community service.) But such 

education may well not suffice to provide the needed character education and is 

unlikely by itself to provide a sufficient substitute for the substantive values 

taught in the past by religions. Given th at schools are in the character education 

"business," the question must be faced, what substantive values are they to instill 

beyond narrowly crafted civic virtues? 

Providing public school classes for each religion (in line with the notion of equal 

official recognition of all religions) and allowing students to choose which to at

tend (including classes in secular, humanist ethics) helps diversity, but does little 

for unity. One way to improve on this approach is for public schools to work with 

the various religious groups to ensure that the teachers selected for religious 

teaching (and the teaching materials they use) refrain from advocating or imple

menting illiberal religious practices. (Although we previously stated that we do 

not object to illiberal advocacy as distinct from practices, children, whose hearts 

ands minds have not yet been formed, require extra protection.) It might be said 

that a democracy should tolerate the teaching of anti-democratic values so long as 

those who hold them are not seriously challenging the democratic system. 

However, not all the societies at issue have long-established and well-grounded de

mocratic polities, and hence straining them is not called for. Above all, without 

leaving fundamentalism out of classrooms, no sufficient sharing ofvalues may be 

found. 

Many of us hold that only public schools can provide an environment in which 

children are exposed to a rich core of shared values, are protected from funda

mentalism, and mix socially with children from different social and religious 
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backgrounds. Some hold that the same may be achieved in private schools, even if 

controlled by one ethnic or religious group or another, as long as the state en

sures that all schools teach astrong co re of shared values. In either case, the same 

essential criteria must be met if schools are to provide effective opportunities to 

move toward a DWU-model in contrast to a homogenous, assimilationist model or 

a sl'gregated. unbounded multiculturalist one: a core of shared values and social 

mlxlI1g. 

4. Citizenship for qualifying, legal immigrants 

Oebates over immigration and citizenship policy have often been characterized by 

wild swings between emotionally fraught, divisive positions and radical proposals 

tor assimilation or unbounded diversity: either we end all immigration or we 

open our borders to virtually anyone; either immigrants are a burden on tax

payers and responsibility for integration rests solely with newcomers or all newco

mers should be given substantial public assistance and helped to maintain their 

cultures. languages, and identities; either all illegal immigrants should be depor

ted immediately or there should be no distinction between legal and il!egal immi

grants. 

A DWU-approach emphasizes th at societies are best served ifthose who are legal 

immigrants. and have met educational requirements, are allowed to become full 

citizens rather than treated as guest workers, which is often a term that conceals 

their true status as permanent, but second class, residents. The key to a democra

tically defensible and economically viabie approach to immigration is to make de

cisions up front about the scope and nature ofimmigration that the nation favors. 

Then the government can provide permanent status for those admitted and facili

tate their access to citizenship. This approach offers a more sensible way to staff 

the labor market, unite families, and allow citizens to assess the way immigration 

is shaping the national economy and culture. 

Cultural preferences - for example, for Spain to prefer immigrants from Spanish 

speaking countries - are acceptable, because they help sustain unity, so long as 

they do not prevent immigration for family reunification or refugee purposes and 

are based on culture rather than race or blood. Public support for immigration 

also requires that enforcement policies are carried out. Hence, better border con

trol. employer sanctions, perhaps even a national identity card for alliegal resi

dents. are best included in any approach th at aims to create an effective, publical

Iy defensible system. (These measures do not apply to true political asylum 

seekers.) More serious efforts to enforce immigration laws th at are coupled with 

sound and transparent criteria for admission wil! also provide a way of dealing 

with the ongoing reality ofillegal immigration in ways that are consistent with 

core democratie values. As such a system is introduced, a society can reorient its 

citizenship away from representing only a bundie ofrights and towards an emp

hasis on civic participation and responsibility. 
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For legal immigrants. democratic nation-states must provide fair and objective 

procedures for admission. including reasonable application costs. Linguistic and 

educational requirements may well be set higher than the current ones. to ensure 

th at citizens-to-be have acquired familiarity not only with the workings of demo

cratie government but also with the unitying elements ofthe given society. 

Consideration may be given that immigrants who have not yet completed their ci

tizenship processes could nevertheless be accorded the right to vote in local elec

tions and to serve in civil service as ways to help them acquire the civic practice 

that makes for good citizens and to help create a civil service that is better equip

ped to deal with minorities. 

Dual citizenship could be allowed or even encouraged so long as appropriate prin

ciples and practices for reconciling conflicts among loyalties can be established -

notably the principle that the nation of permanent residence takes priority. 

All in all: Citizenship constitutes a critical way a person becomes aresponsibIe 

and accepted member of a community. Hence it should not be awarded without 

proper preparation nor denied to those who have completed the required measure 

of acculturation. 

Throughout this section we assume th at citizenship is not based on bloodlines or 

racial membership. but is based on becoming a part of an historical community. 

with its own culture and identity. To join this community is to come to share in 

that history. culture. and identity - up to a point. as characterized by the differen

ce between elements of unity and diversity previously discussed. To reiterate. his

tory does not stop. and culture and identity continue to be recast. in part under 

the influence ofthe new members. 

Citizenship should not be a free good. but a communal undertaking. a status and 

identity that constitutes both rights and social responsibilities. This holds for 

those who seek to become citizens as it does for those who are already so endowed. 

5. Language: an inescapable element ofunity? 

The assimilationist model tends to stress that all must acquire the prevailing lan

guage (sometimes. as in Belgium. at least one ofthem). that it should be conside

red the offieiallanguage. and that the use of other languages should be banned 

in official business. courts. ballots. and street signs. Unbounded diversity opposes 

the recognition of any one language as the official one and seeks to provide a 

coequal status in courts. documents. etc.. to severallanguages. sometimes a rat

her large number. 

A DWU-approach recognizes the strong advantages ofhaving one shared language 

(two ifnecessary) and teaching it to all immigrants. minority members. and peop

Ie whose education is lagging for other reasons. However. the state should provide 

ample translators and translated documents for those who have not yet acquired 

the shared language. even ifthis results in some lowering ofthe motivation for 
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immigrants to learn the prevailing language. 

Neighborhoods should be free to add signs in any language, but not to replace 

those in one (or two) ofthe shared ones. The state maywell also encourage keeping 

the languages ofimmigrants as second languages and the teaching ofsecond lan

guages in genera!. 

6. Core substance, symbols, national history, holidays, and rituals 

In numerous situations, differences arise concerning matters th at are relatively li

mited in importance in their own right, but acquire great symbolic meaning re

garding the rejection, or partialor full acceptance, of people of diverse cultures. 

These incJude dress codes (e.g., regarding girls wearing headscarves), boys and 

girls swimming together, the display of ethnic versus national flags, areas in 

which ethnic celebrations can take place, noise levels tolerated, and so on. In ef

fect, practically any issue can be turned into a highly charged symbolic one, alt

hough some issues (such as flags) tend more readily to become such. 

It is important to recognize that trying to deal with these issues one by one, or by 

focusing on the surface arguments, often will not lead to consensual resolution, 

as the matters at hand typically stand for deeper issues. The contested symbols 

serve as hooks on which people hang their resentment of those of different cultu

res (incJuding the dominant one) and ofthe need to adapt to a different world. 

These symbols serve as expressions ofpeople's sense that their culture, identity, 

national unity, and self-determination are all being challenged. Only as these 

deeper issues are addressed might societies be able to work out satisfactory resa

ltltions of the symbolic issues. 

Attacking deeply feit and deeply ingrained sentiments, denying that immigrants 

or minorities are different, and so on - especially labeling all such sentiments as 

"racist" or "xenophobic" prejudices and demanding that people drop them or be 

subject to re-education ifnot rehabilitation - is as unfair as it is counterproductive. 

A DWU-position indicates that we understand why people feel the way they do, 

but also assures them that the cultural changes that they must learn to cope with 

will not violate their basic values, will not destroy their identity, nor end their abi

Iity to con trol their lives. Indeed, it is the prime merit ofthe DWU-approach that 

it allows such a framing ofthe issue, not as a public relations posture or a politi

cal formula, but as a worked-out model oflaws, policies, and normative concepts 

that gives substance to such assurances. 

Once this basic position is established, we note that adhering to old patriotism, 

which demands an unquestioning embrace of a nation's past, is just as inappropriate 

as calling for the dismantling of national identity in order to accommodate diversity. 

Thus, to expect immigrants fiom previously colonized countries to see great glory in 

the imperial past is not compatible with the DWU-model any more than is calling on 

a nat ion to give up its shared values, symbols, and meanings and to become merely a 
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th in and formal affiliation. Arguments to "rethink what it means to be British" (or 

French, etc.) are welcome ifthey mean to redefine commonalities and to point to Ie

gitimate differences, but not ifthey are code words for abandoning shared substanti

ve meanings and values. Nor should one assume that even in a full-fledged European 

federation, national identities and cultures will vanish in the foreseeable future, 

thus dissolving the de eper issues at hand. 

The assimilationist model favors stressing the nation's shared fate and glorious 

achievements in textbooks (especially those concerning history), national holidays, 

and rituals. Some champions ofunbounded diversity call for redefining history as 

long periods oflessons in national disgrace (for example, one scholar suggested that 

American history be taught as a series of abuses of minorities, beginning with Native 

Americans, turning to slaves, then to japanese Americans during World War Il, and 

so on). Others favor separate ethnic and religious holidays, such as Christmas, 

Hanukkah, and Kwanza, to replace rather than supplement shared national holidays. 

The DWU-position on these issues remains to be worked out. As far as the teaching 

ofhistory is concerned, surely many would agree that to the extent that textbooks 

and other teaching materials con ta in statements that are truly offensive to mino

rities, they should be removed or corrected, and that recognition ofminorities' 

contributions to the society should be added. In addition, history ofparts ofthe 

world other than one's own should occupy an important part in any curriculum. 

Still, the teaching ofhistory is a major way that shared meanings and values are 

transmitted and it should neither be "particularized" nor become a source of at

tack on the realm ofunity. 

As far as holidays are concerned, a combination of shared holidays (such as 

Unifieation Day in Germany) with separate ethnie and religious ones may be quite 

compatible with a DWU-model. In effect, the existence of some ethnic holidays 

(such as Cinco de Mayo) enriches rather than diminishes the shared culture. 

We focus here on shared and divergent values in a society that is a community of 

communities rather than a mindiess, over-homogenized blend. This focus is in no 

way meant to distract attention from the need to be concerned with economie in

terests and their articulation and matters dealing with the distribution of power. 

However, given that these issues have been often explored, our focus has been on 

values (and related institutions), a core part of any society th at is able to sustain it

self and change peacefully at the same time. 

The most challenging issue ofthem all is to consider, beyond changes in symbolic 

expressions and even in laws and policies, what would be encompassed in a modi

fied but unified co re of shared substantive values? Commitment to a bill of rights, 

the democratic way oflife, respect for basic laws (or, more broadly, a constitutio

nal faith or civic religion), and mutual tolerance come (at least relatively) easily. 

So do the communitarian concepts that rights entail responsibilities, that wor

king differences out is to be preferred to conflict, and that society is to be 

considered a community of communities (rather than merely a state that contains 
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millions ofindividuals). However, as important as these are and as much as they 

move us forward, these relatively thin conceptions ofunity (and those limited to 

points of commonality-overlapping areas of consensus-among diverse cultures) con

stitute an insufficient core of shared values to sustain unity among diversity. 

The challenge for the DWU-model is to ask how the realm ofunity, however res

tated, can be thick enough without violating the legitimate place of diversity. The 

answer may be found in part in secular humanist values and ethics (including res

pect for individual dignity and autonomy) and thicker communitarian values th at 

spell out our obligations to one another. It may encompass a commitment to buil

ding still more encompassing communities (such as the European Union), to assis

ting those in need in the "have-not" countries, and to upholding the United Nations 

Universal Declaration ofHuman Rights. Still, the question stands as to what will 

provide a source of shared commitments to define and promote what is right versus 

wrong, and what will provide an answer to transeendental questions oflife, as far as 

they concern public Iife, if it wil! not be based on religious doctrines, nor be sheerly 

relJtivistic or based on the be liefs ofparticularistic groups. 

The DWU-approach is a work in progress. It does not claim to have all or even most 

ofthe answers needed to bridge the schisms that have opened up between many im

migrants and the majorities in the free societies in which they live. It does offer, we 

state, a basic orientation that respects both the history, culture, and identity of a so

ciety and the rights ofmembers ofthe society to differ on those issues th at do not 

involve the core of basic values and universally established rights and obligations. 

Signatures denote that we are of one mind on the broad thrust ofthis platform and the ne

eessity of th is intervention into the current dialogue, without necessarily agreeing with every 

single, speeifie statement. We look forward to future discussions ofhow this platform applies 

to future problems and to various different societies. 

This position paper was drafted by Amitai Etzioni in the summer of 2001. He bene

fitted greatly from comments by icon Fuerth, Veit Bader and Noah Pickus. It was 

submitted for a two day communitarian dialogue in a meeting of 40 scholars 

from eight different countries and a few elected officials on November lst and 

2nd in a meeting organized by the Communitarian Network in Brussels. 

Following the meeting, the position paper was redrafted, drawing on notes from 

the meeting, reports from the rapporteurs ofthe five breakout sessions, and com

ments by members of a red rafting committee selected during the meeting and by 

other participants. The whole process was organized and much ofthe research 

conducted by Mackenzie Baris. 

Members ofthe red rafting committee included: Veit Bader, University of 

Amsterdam, The Netherlands; john Crowley, CERI-Sciences Po, France; Silvio 

Ferrari, University ofMilan, Italy; Kristin Henrard, University of Groningen, The 
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Netherlands; David Hollinger, University of California at Berkeley, United States; 

Leo Monz, Deutscher Gewerkschaftsbund, Germany; Noah Pickus, Institute for 

Emerging Issues, United States; Peter Skerry, Claremont McKenna College, United 

States; Sophie van Bijsterveld, Catholic University of Brabant, The Netherlands; 

and Michael Werz, University of Hannover, Germany. 

More than 165 politicalleaders and intellectuals have endorsed the Diversity 

Within Unity Platform. Among them are: 

The Australian Minister for Citizenship and Multicultural Affairs and MP, Gary 

Hardgrave. 

The Danish Minister of Refugee, Immigration, and Integration Affairs, Bertel 

Haarder. 

Former President ofthe German Parliament, Rita Süssmuth, 

Dutch Council of State Member, Ernst Hirsch Ballin, 

Former Costa Rican President, Miguel Rodriguez 

The complete list of Dutch endorsers (21/2/03): 

Hans Adriaansens, Utrecht University 

Marie-Louise Bemelmans-Videc, Member fo the First Chamber ofParliament 

Oussama Cherribi, Member ofParliament 

Han Entzinger, Erasmus University Rotterdam 

Guus Extra, Tilburg University 

Kristin Henrard, University of Groningen 

Ernst Hirsch Ballin, Member of the Council of State 

Aatke Kompter, University College Utrecht 

Jan Rath, University of Amsterdam 

Trevor Steeie, Universal Esperanto Association 

Geoffrey Underhill, University of Amsterdam 

Sophie van Bijsterveld, Catholic University of Brabant 

Paul van Seters, Catholic University of Brabant 

Hans Vermeulen, University of Amsterdam 

Jelle Visser, University of Amsterdam 

Noten 

1. To allow for productive deliberations, we limit this initial examination to well-es

tablished nations and those with democratic governments, including those in 

Western Europe, North America, Japan, and Australia. We do not deal with immi

gration and identity issues in countries that are in the nation-building stage (and 

hence might need to first build a shared identity and shared institutions before 

they face the question ofhow these might be protected or changed) or in those that 

rely on a non-democratic government to deal with the issues at hand. The discus

sion covers both immigrant and minority groups of citizens within a country. 
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Religious Disestablishment 

in Western Europe: 

An undervalued step toward 

"Diversity within Unity"? 

PROF. DAVID A. HOLLINGER 

David Hollinger· lid van de kerngroep die 'Diversity within Unity' (DWU) heeft 

opgesteld - bekritiseert de in het document gekozen lijn inzake de verhouding 

tussen staat en godsdienst. Hij stelt in zijn artikel dat de geprivilegieerde plaats 

van christelijke godsdienst Westeuropese staten ontoegankelijk maakt voor aan

hangers van nieuwe godsdiensten zoals de Islam. Daarom pleit hij voor 'disesta

blishment', dat wil zeggen voor een scherpe scheiding van kerk en staat gecombi

neerd met een volstrekt gelijke behandeling van verschillende godsdiensten. 

The established churches ofmanyWestern European nations occupy a distinctive 

and problematic position in debates about the position ofimmigrants and other 

minority groups in these nations, the topic of Diversity within Unity (DWU). The hea

vily Islamic orientation ofmany ofthe immigrants ofthose nations constitutes 

much ofthe "diversity" at issue, while in al most all ofthe societies for which 

"unity" is a goal, Protestant or Catholic churches are part ofthe constitutional or

der (France is the exception). Disestablishment might render the public culture of 

these nations more responsive to immigrants and might help reconcile the de

mands of diversity and unity. Yet remarkably few scholars or public leaders are 

willing to argue for disestablishment. 

This reluctance is curious and invites collegial interrogation. It would make more 

sense ifthe European intellectuals who debate these issues were devout 

Anglicans, Lutherans, Catholics, and so on. Usually, this is far from the case. 

Christianity has long since ceased to be the vital presence it once was in the cultu

res ofthe immigrant-receiving countries, which include the United Kingdom, 

Germany, the Netherlands, Belgium, the Scandinavian nations, and even Italy and 

Spain. Very few ofthe "ethnically" British, Duteh, Swedish, etc., attend religious 

services or otherwise con neet their personallives to the national church with re

motely the intensity with which numerous immigrants conneet their lives to 

Islam. Nonetheless, Christianity remains symbolically central to these societies. 

This is an obvious barrier to the creation of "British," "Duteh," or "Swedish" iden

tities sufficiently commodious to enable Middle Eastern immigrants and their 
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children to see themselves as "really" part of these nations. The established chur

ches of Western Europe seem to be anachronisms that inhibit immigrants and 

their children from doing what the immigrant-receiving nations ostensibly hope 

they will eventually do: to adapt, and to make their new country more fully their 

own. Under these circumstances, one might expect that policy-engaged intellectu

als would energetically explore disestablishment. 

More might do so were it not for the fact that religiously affiliated institutions are 

basic providers of social services in many of the relevant nations. This practical re

ality fuels the popularity ofthe idea of multiple establishments, either de facto or 

de jure. IfIslam (and perhaps other religions such as Hinduism) can be establis

hed, too, or, in the absence offormal constitutional recognition, at least allowed 

government support, the service-providing role ofreligion can be preserved but 

pluralized. The religions ofthe immigrant populations can be treated on par, or 

at least close to on par, with a given country's traditionally dominant religion. 

Diversity within Unity proposes a model that it distinguishes from models that 

would disestablish religion altogether or that would add to the number of es

tablished religions in a country. This document envisages a future in which offi

cially supported religions, such as Lutheranism in Sweden and Anglicanism in the 

United Kingdom, "gradually lapse." Under this model, "no new religion would be 

recognized as the official religion ofthe state, but financial support for the clergy 

and pI aces ofworship of all religions would be provided." The amount of support 

"would be determined by the number of people who indicate, annually, th at a gi

ven religion is theirs." This model, the document explains, "allows the majority to 

retain a sense ofthe centrality ofits values" and at the same time "allows the mi

norities to recognize that the majority has accommodated them in a major way." 

Problems with DWU 

The DWU-model is not as different from the multiple establishment model as DWU 

implies. If state support is given to clergy and places ofworship and to the social ap

paratus of religious organizations, astrong form of establishment is surely in pI ace, 

even ifthe nation's constitution does not mention by name the religions receiving 

such support. In addition to misrepresenting its position, DWU has other, more dis

turbing problems. 

The DWU-approach to religion inadvertently invites both parties to fooI themselves. 

Ethno-religious majorities who claim ownership ofthe nation's identity can avoid 

facing the extent ofthe immigrant challenge to inherited institutions, and the new

corners can suppose th at they are being welcomed more fully than they actually 

are. Believers in the old religions being allowed to "lapse" whose religions are presu

mably on the way out are humored for a while longer, like a senile uncle or aunt. At 

the same time, by leaving intact rather than calling into question the presumption 

that the old Protestants or Catholics are the center ofthe nation, the non-Christians 
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are doomed to remain on the periphery. There are yet greater difficulties. 

The establishment ofreligious privileges for immigrant groups could easily foster, 

under the guise of "recognizing difference," the very "segregation and ghettoiza

tion" of minorities against which DWU wisely warns. If the state supports the reli

gions associated with immigrant groups and offers more money the more adhe

I'ents a given religion can muster. does the state not encourage immigrant groups 

to police their own borders, to try to keep their children from leaving the group? 

Elsewhere. DWU seems reconciled to the possibility that the cultural affiliation of 

individual immigrants will vary over time and will become increasingly volunta

ry. However. the leaders ofMuslim communities in many European cities are of

ten said to be among the most conservative in the world, more so by far than the 

communities in Turkey and Egypt trom which many ofthe immigrants come. 

DWU. in effect. licenses what are of ten the most reactionary elements in an immi

grant community, giving them resources with which to pressure community 

members to conform. Is this really consistent with the liberal political theory that 

i nforms the DWU-approach generally? I think not. 

The problem is seriously compounded by the document's treatment ofthe rela

tionship between education and religion. DWU appears to assume that "minori

ties" are religious minorities (points are illustrated with reference to "Muslim or 

jewish schools"). and suggests that "[m]inorities should have major input concer

ning 15 percent or so ofthe curriculum," perhaps in the form of electives. Who 

would have the authority to provide this "input"? Religious organizations? What 

if these organizations disagree among themselves? DWU seems to assume that 

there are undisputed religious authorities in religious communities. Getting all 

religion out ofpublic education would prevent the state from bestowing power 

upon specific people or bodies by recognizing them as authorities, which would 

enable Protestants. Catholics, Muslims, and others to carry out religious educa

tion privately. in the manner oftheir choice. 

DWU's references to "assimilation" invariably invoke a rigid, diversity-suppres

sing program. as if the French refusal to countenance the wearing of scarves by 

Muslim schoolgirls were an emblem for all ofthe social and cultural processes 

that might go by th at name. But assimilation, as the case ofthe United States in 

recent years attests, can also entail the encouraging of structural incorporation of 

"minorities" into the society through voluntary cultural, social, and sexual 

mixing. DWU offers very little encouragement for such mixing. Tbe document 

makes the most sense if one has in mind societies in which descent communities 

are coextensive with religious communities and are expected to remain enduring

Iy distinct. The history of some societies with heavy immigration, especially the 

United States. suggests the possibility of a different course. 

The failure ofDWU to say more about mixing may follow from DWU's curious 

skirting ofthe fact that some minorities are defined by color rather than by faith. 

Afro-Caribbean's in the United Kingdom and migrants from Surinam and the 
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DutchAntilles in the Netherlands are prominent examples. Religions, af ter all, 

tend to be monolithic: one is a Muslim or not, an Anglican or not, a Catholic or 

not, and so on, even when we take into account theological variation. But des

cent, ofwhich color is the most salient indicator, can be mixed, and it often is in 

many ofthe world's immigrant-based societies. If and when Europe's brown-skin

ned Muslim immigrants change their religion, they mayalso change whom they 

pref er as spouses and reproductive partners. Encouraging Muslims to stay among 

their fellow Muslims would, of course, have the effect of discouraging this poten

ti al mixing of descent communities. Could that be among the reasons why some 

people remain so attached to the idea of permanent religious identities for immi

grants? I do not know the answer to this question, but I know it is worth asldng. 

Deference to the authority of immigrant religious leaders is potentially in tension 

with one ofthe most admirable features ofDWU: its apparent willingness to deal 

in a forthright, non-patronizing fashion with immigrants from outside the do

main ofthe North Atlantic West. The largely secular European intellectuals who 

advocate support for immigrants' religions are in danger of saying, in effect, "the 

old religions are okay for you benighted immigrants, but not for us sons and 

daughters ofthe Enlightenment." By offering to immigrants the parts oftheir 

own societies they regard as the most anachronistic - religious particularism and 

its support by taxpayers - these Europeans fail to confront immigrants honestly 

and to offer them the liberal cosmopolitanism that these intellectuals generally 

believe is one ofthe most valuable features ofthe North Atlantic West. Salman 

Rushdie's view ofIslam is extreme, and I am not recommending that everyone 

should adopt it, but the controversy over Satanic Verses can remind us that the cul

ture of the North Atlantic West has more to offer Muslim immigrants than an in

vitation to stay among their own kind. Just as the critical spirit ofthe 

Enlightenment has been directed at Christianity in Britain, Germany, and 

Norway, let it be directed against all other religions, and on the same soil. 

The Alternative ofDisestablishment 

It should not be supposed that religion will fail to flourish ifit is not given state 

support. Here, the case ofthe United States is supremely relevant. Church mem

bership actually increased after the various state governments disestablished in 

the late eighteenth and early nineteenth century, and today the United States is 

by far the most Christian society in the North Atlantic West, even though it re

mains officially devoted to the principle of the separation of church and state. The 

religions of immigrants to Europe will find their own way without being esta

blished, and there is even some reason to suspect that Lutheranism and 

Anglicanism will become more vigorous faiths in the wake of disestablishment. 

Deprived of state support, perhaps adherents of these faiths will put more energy 

into their churches. If the government-funded services now delivered through re-
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ligious organizations in many European nations were more fuUy secularized, reli

gious affiliations could flourish or diminish in the private sphere depending on 

the will ofindividuals. 

The strongest argument for disestablishment is th at it contributes to redefining 

the meaning ofnationaJity in Western-European nations in a way that recognizes 

the demographic facts of contemporary life, making it more possible for immi

grants and their children to partake of th at nationality. To severe the connection 

between civil authority and ecdesiastical authority would be a major symbolic in

dicator of change, capable ofmaking de ar to the rank-and-file majority popula

tions as weU as to newcomers th at a new citizen from India or Turkey or Morocco 

can be as much a German or a Dane or a Brit as can be a descendent of Bismarck 

or Kierkegaard or Queen Victoria. 

To argue so is not to take a position on what civic principles should define any 

partinJlar nation, but only to insist that they be truly civic, rather than reJigious 

or ethnic. Nor does an argument for disestabJishment necessarily imply any parti

cular approach toward defining a civic, national culture. There are bound to be 

disagreements about procedural versus substantive values, and about the "thick

ness" or "thinness" ofwhat needs to be shared in order for a poJity to have the ne

cessary measure of solidarity. 

My aim here is simply to encourage those engaged by the Diversity within Unity -way 

oflooking at contemporary Europe to give doser and more sympathetic attention 

to the prospect ofreligious disestablishment. European governments can surely 

allow the wearing of Muslim headscarves in schools, and can make a number of 

other ad hoc accommodations for privately held religious beliefs, even while pre

senting Europe to immigrants in its fuU, honest secularity. Devoutly religious im

migrants would be betrer able to assess what immigration means ifEuropean 

countries send consistent signals about what the rules ofthose countries are and 

are not. Europe is made up of overwhelmingly secular societies, and it should not 

hide the fact. So long as Europe tries to deal with its immigrants by offering them 

the institutions and practices in which Europeans themselves no longer believe, 

Europe's willingness to truly incorporate non-Europeans into its own body social 

will remain in doubt. 

Prof David A. Hollinger is werkzaam aan de geschiedenisfaculteit van de Universiteit van 

/lerkeley. 

DElE BIJDRAGE WORDT OOK GEPUBLICEERD IN HET LENTENUMMER VAN HET TIJDSCHRIFT 

'RESPONSIVE COMMINITY'. 
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DWU: Een goede l{oers 

voor een complex probleem 

DR. SOPHIE VAN BI}STERVELD 

Sophie van Bijsterveld - deskundige op het gebied van 'kerk en staat' en betrok

ken bij de opstelling van 'Diversity within Unity' (DWU) - is het 'hartgrondig on

eens' met Hollinger die 'disestablishment' bepleit. Zij vindt dat DWU een goede 

koers voor een complex probleem heeft gekozen. DWU ldest nadruldcelijk niet 

voor een scherpe scheiding tussen kerk en staat gecombineerd met een volstrekt 

gelijke behandeling van verschillende godsdiensten, maar heeft een tussenweg 

gezocht: zowel de dogmatische 'disestablishment' als het onverkort vasthouden 

aan de traditionele verhoudingen ('establishment') worden terecht afgewezen. 

De dogmatische rechtzinnigheid van Hollinger leidt niet tot echte oplossingen 

van bestaande problemen. Zijn te rigide en formalistische benadering van gelijk

heid kan uiteindelijk in zijn tegendeel verkeren en brengt niets positiefs. 

Een van de uitdagende elementen van het DWU-project is zijn transatlantische ka

rakter. De vragen rond burgerschap, multiculturalisme en integratie die DWU aan 

de orde stelt, doen zich aan beide zijden van de Oceaan voor. De uitgangspunten 

die DWU hanteert (zie mijn eerdere bijdrage in dit blad), zijn even vruchtbaar en 

aantreldcelijk voor beide continenten. De samenlevingen waarin de benadering 

uiteindelijk toepassing zal moeten vinden, zijn uiteraard verschillend. Dit geldt 

ook voor de juridische basispatronen van die samenlevingen; de manier waarop 

de overheid met godsdienst omgaat, is daarvan een goed voorbeeld. 

De DWU-paragraaf over staat en godsdienst schetst een aantal alternatieve manie

ren om met de godsdienstige diversiteit om te gaan zoals die zich nu in veel 

Westerse staten manifesteert, met name als gevolg van de confrontatie met de 

Islam. Het eerste is de bestaande status quo zoveel mogelijk handhaven. Het tweede 

is een radicale gelijkstelling van de verschillende godsdiensten. Met name in stel

sels waarin traditioneel een ofmeer denominaties juridisch of feitelijk een domi

nante positie innemen, legt het eerste alternatief volgens DWU een te sterke na

druk op assimilatie; het tweede doet een directe aanslag op de historische en 

culturele traditie en ondermijnt daardoor hoogstwaarschijnlijk teveel de noodza

kelijke eenheid. Het derde alternatief houdt, uitgaande van de bestaande stelsels, 

een "opwaardering" in van nieuwe denominaties. Zo wordt zoveel mogelijkbevor

derd dat de godsdienst van immigranten eenzelfde plaats krijgt als de reeds geves

tigde, en zich geleidelijk een nieuw evenwicht zal ontwildcelen. Het is voor dit 

laatste alternatief dat DWU een voorkeur uitspreekt. De gedachte daarachter is 

dat immigranten zo een gelijkwaardige positie krijgen, ook waar het de status van 
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hun godsdienst betreft. Zo draagt dit bij aan het gevoel van volwaardig burger

schap en biedt het een goede balans tussen multiculturalisme en integratie. 

In zijn kritiek op de paragraaf over staat en godsdienst stelt David Hollinger dat 

deze keuze niet past binnen de DWU-benadering. De "religious establishment" die 

veel Westeuropese staten kennen, is in zijn ogen problematisch voor immigranten 

en religieuze minderheidsgroeperingen in het algemeen. Goede lezing van zijn 

kritiek laat zien dat Hollinger eigenlijk ook los van immigratie- en minderheids

vraagstukken tegen enig "establishment" is van kerk of godsdienst. Dat kritiek van 

deze aard op het keuzemodel in DWU eens zou komen, verwondert mij niet. 

Tijdens de totstandkoming van DWU bleek al dat er hier een gevoeligheid lag, met 

name waar het Europa en de Verenigde Staten betrof. Maar ook binnen Europa 

wordt deze kritiek gehoord en leeft de visie die Hollinger ons voorhoudt. 

Naar mij n mening heeft het DWU-paper hier wel een goede koers gekozen. Ik ben 

het dan ook hartgrondig oneens met David Hollinger. Het betreft daarbij zowel 

zijn waardering van de Europese stelsels, als ook zijn stelling dat het DWU-paper 

ten aanzien van dit onderwerp zijn belofte niet waarmaakt. 

Hollinger opent met de stelling dat de "estab!ished churches" van veel Westeuropese 

staten een problematisch element vormen in debatten over de positie van immi

granten en andere minderheidsgroepen. Daaruit volgt dan uiteindelijk zijn conclu

sie dat "disestab!ishment" (dat wil zeggen een scherpe scheiding van kerk en staat, ge

combineerd met een volstrekt gelijke behandeling van godsdiensten) het publieke 

domein of de algemene cultuur van die samenlevingen meer ontvankelijk maakt 

voor immigranten en waarschijnlijk beter de eisen van verscheidenheid en eenheid 

kan verzoenen. Hij acht het overigens niet zo waarschijnlijk dat Westeuropese sta

ten gevolg zullen willen geven aan zijn oproep gezien de sterke "symbolische ge

hechtheid" aan de bestaande systemen als ook vanwege het feit dat veel traditionele 

gezindten een actieve rol spelen in de maatschappelijke dienstverlening. 

Hollinger kleurt het begrip "establishment" niet in. Wij denken bij die term mis

schien aan de positie van de Church ofEngland en zeker niet aan bijvoorbeeld de si

tuatie in Nederland. Vanuit de optiek van het Amerikaanse systeem is dat veel 

minder evident. Zo werd een kerststalletje in een openbare ruimte in de Verenigde 

Staten (zij het uiteindelijk vergeefs) bestreden met de "no establishment"-clausule 

van de Grondwet in de hand. Met enige regelmaat worden strijdpunten over aller

lei varianten van een schoolgebed - en zelfs neutrale momenten van stilte - tot het 

hoogste juridische niveau uitgevochten in termen van "establishment". Ook werd 

eens een concreet geval van een door de overheid aangeboden extra lesprogram

ma aan confessionele-schoolkinderen met achterstanden in strijd met de Grondwet 

geacht. Om enige religieuze betrokkenheid van de speciaal ingezette docenten uit 

te sluiten, was een systeem van toezicht gecreëerd. Dit systeem resulteerde vol

gens het U.S. Supreme Court in een "excessive entanglement of church and state" en was 

daarmee in strijd met de Grondwet. Denkend vanuit een dergelijk systeem

]efferson sprak in dit verband van een "Wal! ofSeparation" - is een staatskerk of 
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zelfs onderling verschil in juridische positie van godsdienst ofkerken al snel een 

vreemde zaak. Als daarbij een sterk overheersend gevoel voor gelijke behandeling 

komt en voorzieningen als "privileges" worden gezien, krijgen Europese stelsels al 

snel iets verdachts, afgezien wellicht van het Franse. Zo'n benadering doet echter 

totaal geen recht aan de verschillende Westeuropese stelsels. 

Ik zou tegenover de visie van Hollinger een heel ander perspectief willen stellen. Een 

(te) rigide en formalistische benadering van gelijkheid, ook in het omgaan van de 

overheid met godsdienst, kan uiteindelijk in zijn tegendeel verkeren en brengt niets 

positiefs. Dat geldt voor de Verenigde Staten; het geldt in sterkere mate voor Europa. 

Samenhangend met het bovenstaande is nog het volgende van belang. Allereerst 

bepaalt de ideologische vooronderstelling van de "no establishment" ·clausule zo 

sterk de Amerikaanse blik op het eigen systeem, dat vaak over het hoofd wordt ge· 

zien dat er allerlei met Europese stelsels vergelijkbare constructies bestaan waar· 

door de situatie op een aantal punten niet zo verschillend is als die lijkt. Dit relati· 

veert de kritiek vanuit dat perspectief op Europese stelsels. 

Ten tweede moet de verhouding tussen kerk en staat in de Europese stelsels ge· 

zien worden in het licht van de bredere ordening van de samenleving en de rol 

van de overheid daarin; dit bredere perspectief geeft ook een andere ldjk op de 

hier aanwezige verschillen tussen de Verenigde Staten en Europa ten aanzien van 

godsdienst en kerken. 

Ten derde· en daarmee komen wij meer terecht op het eigenlijke terrein van DWU 

. zijn de Europese stelsels niet alleen zinvol in zichzelf. Als geheel genomen vormen 

zij ook geen bedreiging voor de positie van minderheden en nieuwkomers. Het te· 

gendeel is zelfs het geval. 

Tenslotte creëert een rigide gelijkheidsdenken zijn eigen ongelijkheden. Het gaat 

er uiteindelijk niet om formele gelijkheid in de zin van identieke behandeling na 

te streven als doel op zich, maar om te komen tot een gelijkwaardige en adequate 

behandeling van alle gezindten. Daarvoor is een meer genuanceerde en minder 

eenzijdige blik nodig. 

Ideologie en werl{elijldleid 

Het valt niet te ontkennen dat er grote verschillen bestaan in theorie en praktijk 

van de manier waarop overheden in de Westerse wereld met godsdienst omgaan. 

Deze verschillen worden traditioneel uitgedrukt in de typen van stelsels die er 

zijn: staatskerken, stelsels van samenwerking tussen kerk en staat, en stelsels van 

scheiding tussen kerk en staat. Te sterke nadruk op die etiketten vertroebelt ech· 

ter een zicht op de werkelijkheid. Er zijn veel meer overeenkomsten tussen de stel· 

seIs dan die kwalificatie doet vermoeden. Dit is ook zo wanneer wij kijken naar 

stelsels van strikte scheiding tussen kerk en staat (zoals Frankrijk en de Verenigde 

Staten zich graag zien) en andere stelsels. Zo kennen de laatstgenoemde stelsels 

geestelijke zorg in instellingen van justitie en de krijgsmacht. Zo zijn in beide stel· 
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seIs ook (zij het op onderling heel verschillende manieren en vanuit verschillende 

(historische) achtergronden) ook manieren gevonden voor subsidiëring van kerk

gebouwen ofkerkelijke monumenten. Zo kennen zij ook bepaalde belastingvoor

zieningen. De precieze constructie en mate van toeschietelijkheid kunnen best 

verschillen, maar daar gaat het hier niet om. Het feit is dat zij er zijn. Juist op deze 

gronden zeggen wij bijvoorbeeld van Nederland dat er géén systeem van strikte 

scheiding is, en onder meer op deze gronden van andere systemen, dat er sprake 

is van samenwerking. Het maakt dus alles uit welk perspectief men kiest. 

Waar het gaat om toepassing in de praktijk zullen er net als op andere rechtsge

bieden altijd interpretatievragen kunnen ontstaan. Immers, ook al kennen 

Frankrijk en de Verenigde Staten geen "erkende" kerkgenootschappen, er zal ook 

daar bij toepassing van regels op godsdienstige groepen of uitingen op de een of 

andere manier getoetst moeten worden of er sprake is van een kerk of een gods

dienst. Denk voor Nederland aan het begrip "richting" in het onderwijsrecht of de 

(marginale) toetsing door bestuur of rechter van wat een "kerkgenootschap" is. 

Rechtsbegrippen brengen zowel hier als op andere terreinen van het recht altijd 

een zekere differentiatie teweeg. Dit vergt aandacht, maar is op zichzelf niet pro

blematisch. Sterker nog, differentiatie kan juist nodig zijn. Gelijke behandeling 

vooronderstelt immers gelijke gevallen. 

Staat en infrastructuur 

In veel Europese systemen spelen kerken en vooral christelijke organisaties een rol 

van betekenis binnen het publieke systeem van maatschappelijke dienstverlening, 

zoals in onderwijs, zorg, welzijn en de media. DeVerenigde Staten zijn het land 

van het particuliere initiatief en de conclusie is dan ook snel getrold<en dat ker

ken en confessionele instellingen maar een commerciële, althans private aanpak 

moeten kiezen. 

De plaats van kerken en confessionele instellingen moet hier echter gezien wor

den in een breder kader. In vergelijking tot de Verenigde Staten is in West-Europa 

de rol van de overheid in de organisatie van het maatschappelijk leven en in de 

herverdeling van middelen een totaal andere. De interventiegraad van de over

heid is in West-Europa vele malen hoger. Men hoeft nu geen keuze te maken welk 

systeem absoluut of relatief gezien beter is dan het andere. Mijn punt is wel dat 

gegeven het systeem, de plaats van confessionele maatschappelijke voorzieningen 

in de samenleving bepaald moet worden. In de Verenigde Staten zou een zware 

positieve overheidsinterventie ten gunste van confessionele activiteiten niet pas

sen in het algemene systeem; in Westeuropese staten is het buitensluiten van con

fessionele organisaties uit de algemene infrastructuur niet te rechtvaardigen. 

Geldstromen in de maatschappelijke sector worden bij ons meer door de staat ge

stuurd dan in de Verenigde Staten, waar traditioneel juist meer nadruk ligt op 

marktwerldng en eigen vrije keuze. Maar ook dan moeten wij onder ogen zien dat 
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het Amerikaanse rechtssysteem het belastingstelsel hierop heeft ingericht en dat 

vrijgevigheid bovendien ook via giftenaftrekregelingen wordt gestimuleerd. De 

(impliciete) stelling, dat de staat kerken de hand boven het hoofd houdt en dat als 

dit niet gebeurt zij gedoemd zijn te verdwijnen of dat zij vitaler zouden worden 

wanneer zij "op eigen kracht" varen, is daarom veel te simpel. 

Het is evident dat grote en goed georganiseerde kerken of de daaraan gelieerde or

ganisaties mald<elijker in staat zullen zijn een rol te vervullen in de maatschappe

lijke dienstverlening dan kleine minderheden. Is dit nu problematisch? Naar mijn 

idee zeker niet. Deels kan het inherent zijn aan een overgangssituatie. Deels is het 

een maatschappelijke realiteit die zich in de meeste Westeuropese systemen bin

nen de publieke sector manifesteert; in de Verenigde Staten manifesteert dit zich 

net zozeer, maar dan binnen de private sector. Waarschijnlijk bestaan er zelfs bin

nen de Europese traditie meer mogelijkheden om met minderheden en nieuwko

mers rekening te houden dan binnen een traditie van een zeer strikte scheiding. 

Gelijldleid of differentiatie?' 

In de vanouds pluralistische Nederlandse samenleving is een hoge mate van iden

tieke behandeling te realiseren. Daaraan kan echter niet altijd gestalte gegeven 

worden, zoals hierboven genoemde voorbeelden al impliceren (toegang tot de me

dia, oprichting van scholen, aanbod van geestelijke zorg in instellingen). Ook an

derszins zijn er vanouds wettelijke algemene voorzieningen die zijn toegesneden 

op de wensen en verlangens van bepaalde godsdienstige groepen. Te denken valt 

aan allerlei uitzonderingsmogelijkheden voor minderheden (in het kader van 

voedselvoorschriften, verzekeringsplicht, religieuze feest- en rustdagen e.a.). 

In Westeuropese landen met een-andere godsdienstige en levensbeschouwelijke 

demografische structuur, en daarmee samenhangend, vaak een andere verhou

ding tussen kerk en staat, komt dit nog duidelijker naar voren. 

Op het eerste gezicht lijkt dit strijdig met de eis van gelijke behandeling. Gelijke 

behandeling betekent echter niet dat juridische voorzieningen ten behoeve van 

godsdienst hoeven te sneuvelen indien niet alle gezindten op dezelfde wijze daar

van gebruik maken of wanneer zij niet voor alle gezindten met hetzelfde resultaat 

gerealiseerd (kunnen) worden. Zo zien wij in andere Westeuropese stelsels een ten

dens tot het creëren van adequate voorzieningen voor minderheden in plaats van 

het creëren van een formele gelijkheid door het afschaffen van voorzieningen voor 

alle gezindten. In Denemarken bijvoorbeeld kunnen leden van de staatskerk van 

oudsher een kerkelijk huwelijk sluiten met civiel effect. In plaats van het afschaffen 

daarvan is ervoor gekozen om het ook voor leden van andere kerken dan de staats

kerk mogelijk te maken om een kerkelijk huwelijk met civiel effect te sluiten.
2 

Een formalistische benadering van gelijkheid doet niet altijd recht aan ieders 

godsdienstvrijheid. De ene gelijkheid creëert overigens weer andere ongelijkheid. 

Zo kan men zich afVragen of het onderwijssysteem in de Verenigde Staten niet ten 
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nadele werkt van degenen die de veelal kostbare particuliere scholen niet kunnen 

bekostigen en voor wie daarom bij voorbaat al confessioneel onderwijs buiten be

reik ligt (onder wie ook nieuwkomers). Dat er in stelsels met een bepaalde institu

tionalisering van godsdienst in het publieke systeem sprake is van een anachro

nisme waar "verlichte geesten" het hunne over moeten denken, zoals Hollinger 

aangeeft, kan ik ook om deze reden niet delen. 

Daarbij komt nog het volgende. Voor godsdienstige minderheden is de aanwezigheid 

van respect voor meerderheden ook van praktisch belang: de garantie van een vrije 

zondag bijvoorbeeld voor een Christelijke meerderheid maakt de gevoeligheid voor 

de door religieuze overtuiging ingegeven wens van een vrije zaterdag (voor joodse ge

lovigen) of (een gedeelte van de) vrijdag (voor islamitische gelovigen) groter. 

Het bovenstaande moet natuurlijk niet opgevat worden als een pleidooi voor onge

lijk~ behandeling. Het is uiteraard ook geen pleidooi voor een statische benade

ring van de verhouding tussen godsdienst en recht waarin voor veranderingen en 

bijstellingen geen plaats is. Van belang is het waarborgen van een effectieve vrij

heid en van evenwichten die recht doen aan minderheden en (de traditioneel aan

wezige) meerderheden.' 

Vrijheid of rechtlijnigheid? 

Juist de komst van de Islam in Europa heeft weer het besef gewekt van het belang 

van een goed doordachte en eigentijdse verhouding van de overheid tot gods

dienst. In Nederland uit dit zich bijvoorbeeld in de interesse van de overheid in 

initiatieven tot Nederlandse imamopleidingen en inburgeringscursussen toege

sneden op imams. Wij kunnen ook denken aan het stimuleren van de oprichting 

van representatieve islamitische organisaties als gesprekspartner voor de over

heid. Anderzijds komt dit tot uiting in discussies over waarden en normen en de 

grenzen van de uitoefening van godsdienstvrijheid. Zelfs in Frankrijk wordt dui

delijk dat het verschijnsel van de Islam noopt tot bezinning en dat geloof een 

complexe realiteit is, die niet alleen met de traditionele dogmatiek van de "laïcité" 

tegemoet kan worden getreden. 

Voor een goede benadering van burgerschap, immigratie en integratie schiet een 

krampachtige wijze van omgaan met verscheidenheid, ook waar het geloof betreft, 

zijn doel voorbij. De DWU-benadering is naar mijn mening dan ook een goede. 

Het is wel duidelijk dat mijn voorkeur uitgaat naar een integratie van nieuwe 

godsdiensten in de bestaande nationale systemen, of die nu historisch een staats

kerk kennen, meer tenderen naar een samenwerkingsmodel of uitgaan van een 

strikte scheiding. Ik kan mij voor de Verenigde Staten moeilijk een radicaal ander 

systeem voorstellen dan nu bestaat. Dit neemt niet weg dat Engeland of Denemarken 

bijvoorbeeld ook binnen de contouren van het daar geldende algemene bestel een 

adequate plaats kunnen bieden aan minderheidsgodsdiensten. 

Het gaat mij er ook niet om het stelsel van de Verenigde Staten te bekritiseren, 
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maar wel om te laten zien dat dit model- dat overigens in een aantal opzichten 

minder rechtlijnig is dan soms wordt gesuggereerd - niet als enig model een rich

ting kan bieden voor een goede omgang met vragen over immigratie, integratie 

en godsdienst. Daarvoor is een breder perspectief op de juridische en maatschap

pelijke werkelijkheid nodig. Het gaat uiteindelijk om het bewerkstelligen van reë

le inburgering en van reële vrijheid. 

Met het bovenstaande wordt niet beweerd dat bestaande stelsels niet voor verbete

ring of verandering vatbaar zijn. Hoezeer bepaalde stelsels ook geworteld zijn in 

een historische traditie, zij zijn niet statisch en in de praktijk ontwikkelen zij zich 

ook. Maar met dogmatische rechtzinnigheid die niet tot werkelijke oplossingen 

leidt van werkelijke problemen is niemand gediend. 

Dr. Sophie van Bijsterveld is verbonden aan de vakgroep Europees en Internationaal 

Publiekrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg 
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Over de oorsprong van onze 

vaderlandse deugden 

PROF. DR. RUDOLF BOON 

Als wij de media mogen geloven, zijn momenteel op tal van plaatsen in ons land 

debatten over waarden en normen in volle gang. Maar over welke waarden en 

normen gaat het eigenlijk? Bestaat er bijvoorbeeld wel zoiets als een waarden

en normenstelsel van typisch Nederlandse signatuur? Zijn waarden en normen 

louter een zaak van burgerlijk fatsoen? Of behelzen zij in hun geestelijk-zede

lijk gehalte toch meer dan slechts wellevendheid en welgemanierdheid? Liggen 

onze waarden en normen soms besloten in de universele rechten van de mens? 

Als dit zo is, waaruit bestaan dan nog hun typisch Nederlandse karaktertrek

ken? Wat willen wij in dit land met elkaar hoog houden en bewaren als kostba

re waardevolle schatten, onvervangbaar, onmisbaar? Pas wanneer wij in het be

antwoorden van deze vragen een zekere eensluidendheid hebben bereikt, heeft 

het zin om te overwegen in hoeverre - zonder verlies van eigen identiteit - bin

nen ons stelsel van waarden en normen niet-westerse elementen kunnen wor

den geïntegreerd. Volgens Dr. Rudolf Boon, emeritus-predikant van de 

~ Hervormde Kerk en emeritus-hoogleraar aan de Vrije Universiteit, heeft de 

- doopsgezinde minderheid kans gezien om binnen het protestants-gereformeer

de bestel van onze toenmalige republiek, met haar ethische beginselen, ver bui

ten de kring van haar aanhang, een vormende invloed uit te oefenen op de 

waarden en normen in ons volksleven. Zo zeer zelfs dat ze nu als typisch vader

landse deugden te boek staan. In zijn bijdrage gaat Boon in op de noodzaak van 

historisch reflectie, de kortzichtigheid van secularistische vertegenwoordigers 

van de westerse moderniteit en neemt hij stelling tegen elke poging van cul

tuurrelativisme om onze geestelijke en zedelijke verworvenheden prijs te geven 

aan de smeltkroes van het multiculturalisme. 

Nog onlangs ondervond dit standpunt heftige tegenspraak. In een debat over 

waarden en normen behoorden wij zonder meer ons afte stemmen op de multi

culturele samenleving in wording. Immers uit de ontmoeting van culturen zou

den langs de weg van wederzijdse integratie de waarden en normen van een kos

mopolitische beschaving in de toekomst ontstaan. Niet langer zou onze identiteit 

uitsluitend worden bepaald door de geestelijk-zedelijke tradities waarin wij gebo

ren en getogen zijn. In toenemende mate zou onze identiteit het product worden 

van een wereldomspannend cultureel integratieproces. Waarom zouden wij dan 

nog langer ons druk maken over zoiets provincialistisch als typisch Nederlandse 

kenmerken van ons waarden- en normenstelsel?' Helaas, het optimisme waarmee 
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de multiculturele samenleving in spe door de beleidsmakers van gisteren werd be

groet, is inmiddels aanmerkelijk bekoeld. Rond de integratie van allochtonen sta

pelen de strubbelingen zich op. De problemen blijken talrijker te zijn en verder

strekkend dan aanvankelijk werd aangenomen. Vooral onder 

moslimminderheden neemt de weerstand tegen het secularisme van de westerse 

moderniteit in heftigheid toe.' Getwijfeld wordt aan een lang gekoesterde ver

wachting, dat met de ontwikkeling en consolidering van de multiculturele sa

menleving uit de vermenging van tradities eens een nieuwe mondiale cultuur 

zou ontstaan. Secularistische woordvoerders van de westerse moderniteit blijken 

de levenskracht en duurzaamheid, de spankracht, weerbaarheid en vasthoudend

heid te hebben onderschat, die eeuwenlang gevestigde niet-westerse culturen en 

religies aan de dag leggen. Vermoedelijk zullen deze van religie doortrokken be

schavingen sommige elementen uit onze westerse moderniteit in zich opnemen. 

Maar waarom zouden zij niet in staat zijn tegen ons cultureel secularisme doel

treffend weerstand te bieden?3 

Onmiskenbaar streven zij ernaar in een pluralistische maatschappij haar eigen 

identiteit naast en tegenover elkaar onverkort te handhaven. Het behoeft geen be

toog, dat dit streven op gespannen voet komt te staan met de eis om zich te con

formeren aan de waarden en normen, die in ons land gelden. 

Confrontatie met het verleden 

Maar staat bij zovelen onder ons, vervreemd als zij zijn van de eigen geestelijk-ze

delijke tradities, wel helder voor ogen om welke waarden en normen het gaat? 

Eerst wanneer in de beantwoording van de vooropgestelde vragen een communis 

opinio zich aftekent, zijn wij gerechtigd aanpassing aan onze waarden en normen 

te verlangen. Pas wanneer wij zelf weten welke onze waarden en normen zijn, 

kunnen wij zinvol deelnemen aan debatten over integratie. 

Een ontmoeting met vertegenwoordigers van wereldgodsdiensten en een her

nieuwde bewustwording van onze eigen geestelijk-zedelijke tradities doen ons be

seffen, dat waarden, maatstaven en gedragsregels moeizaam verkregen kwetsbare 

verworvenheden zijn. Ze zijn vrucht van kennis en inzicht, opgedaan in vorige ge

slachten door levenservaring en levenswijsheid. Zulke waarden en normen herin

neren aan de Zeeuwse wapenspreuk 'Luctor et emergo'. Zij waren onderworpen aan 

processen van vorming en ontplooiing, van slijtage, veroudering en afsterving om 

vervolgens te worden vernieuwd en hersteld. 

Zo dringt het tot ons door, dat elke generatie tegenover een volgend geslacht ver

antwoordelijk is om beproefde waarden en normen in een veranderde nieuwe si

tuatie van maatschappij en cultuur te integreren en zo voor ondergang en verlies 

~e behoeden. Zulke waarden en normen vertegenwoordigen waardevolle en zin

volle tradities, behorend tot het geestelijk-zedelijke kapitaal van onze maatschap

pij en cultuur. Zij vormen de beste hoofdstukken uit onze geschiedenis, confronte-
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ren ons met het gedenkwaardigste uit ons eigen verleden, herinneren ons aan de 

grondslagen van ons nationale bestaan" 

Noodzaak van historische reflectie 

Maar zijn die grondslagen niet onbereikbaar diep weggezonken onder de opper

vlakte van wat Nederland anno nu te zien geeft? Een gebied onderhevig aan dras

tische demo- en topografische veranderingen; een maatschappij met een post

christelijke cultuur. Laten wij nu onze 'spiegel historiael' ter hand nemen en daarin 

speuren naar waarden en normen, die van het verleden uit aan ons zijn overgele

verd. "Ach, waarom toch dat gewroet in het verleden! Uit zich hierin niet een nos

talgisch verlangen, terug naar vroeger? Een hang naar wat voorgoed voorbij is, 

verraadt een innerlijke weerzin om de problemen in het heden onder ogen te 

zien, getuigt van gebrek aan moed en daadkracht om die problemen doeltreffend 

aan te pakken. Blijf toch niet achterwaarts staren, kijk, vooruit naar de toekomst!" 

Zo redeneert de geest van een moderniteit, die ongehinderd door historisch besef 

het verleden de rug heeft toegekeerd, het heden houdt voor vertrekpunt naar 

morgen. Het is de mentaliteit, die niet snapt, dat zonder historische reflectie de 

fundamenten wegzinken onder een beschaving, welke zo onherroepelijk ten 

prooi valt aan desintegratie. 

Wie vervreemd is van zijn eigen verleden, de schakelfunctie van traditie tussen de 

tijden in maatschappij, cultuur en persoonlijk bestaan veronachtzaamt, kent niet 

meer zijn eigen, in het verleden gewortelde identiteit, staat gedesoriënteerd in 

het heden, mist de juiste blik op de toekomst. Een terugblik in het verleden is dan 

ook onontbeerlijk, willen wij onze weg kunnen vinden in de verwarde en verwar

rende situatie van de wereld om ons heen. 

Ethisch erfgoed 

In onze spiegel historiael herkennen wij geestelijk-zedelijke tradities, verankerd in 

een ver verleden, die, onder de oppervlakte van wat onze secularistische postchris

telijke cultuur genoemd wordt, hun vitaliteit in het heden bewaard hebben. Deze 

tradities blijken draagsters te zijn van waarden met de daarbij passende maatsta

ven, die sinds lang een bijzondere plaats in ons volksleven hebben veroverd. 

Binnen het protestants-gereformeerde bestel van onze toenmalige republiek (van 

vóór 1795) heeft de doopsgezinde minderheid kans gezien om met haar ethische 

beginselen, ver buiten de kring van haar aanhang, een vormende invloed uit te oe

fenen op de waarden en normen in ons volksleven. De verbreiding en doorwer

king van die invloed kunnen hoofdzakelijk hieraan worden toegeschreven, dat de 

geestelijk-zedelijke beginselen metterdaad in praktijk zijn gebracht. Het bleef niet 

bij een deugdenleer, voorgedragen in fraai geïllustreerde emblemataboeken, zin

nebeeldig voorgesteld in toneel en feestelijke optochten, in beeldende kunst. 
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Bijbels geïnspireerde deugden kregen handen en voeten. Ze werden beproefd en 

toegepast in het leven van een geloofsgemeenschap, in het dagelijks bestaan van 

gelovigen, en zo uitgedragen in de maatschappij.' 

De doopsgezinde beweging, in het spoor van Menno Simons, hield van meetaf aan 

een principiële afwijzing in van een verstrengeling tussen de macht van de troon 

en die van de clerus. Binnen haar gelederen was namelijk het besef sterk ontwik

keld, dat macht, wereldlijk en geestelijk, schielijk corrumpeert, vooral wanneer 

kroon en mijter of tiara aan elkaar verslingerd raken. Een christelijke gemeente 

behoort zich dan ook verre te houden van aanspraken, vertoon en uitoefening van 

macht, zo vaak verwildceld in gewelddadigheden. Tegenover gewetensdwang en 

ketteljagerij stelde de beweging van oudsher vrijheid van geweten en godsdienst. 

Immers, geloof stoelt niet op conventie, laat staan op dwang, maar is een zaak van 

overtuiging, een persoonlijke beslissing tot de gemeenschap toe te treden en deze 

beslissing te bekrachtigen door een persoonlijke geloofsbelijdenis. De gerefor

meerde traditie heeft dit element van doperse spiritualiteit terecht overgenomen 

(catechese volgen, na onderzoek van kennis en inzicht' aangenomen' worden, 

daarna voor de gemeente belijdenis 'doen'). Haar consequente afwijzing van de 

bovengenoemde verstrengeling op grond van bijbelse motieven heeft de broeder

schap een heirleger van bloedgetuigen bezorgd. Nog steeds vertoont de broeder

schap - waarin ieder lid deelt in het priesterschap der gelovigen - het tegenbeeld 

van een strak hiërarchisch gelede organisatie waarvan de hoogste gezagsdrager 

zetelt ver buiten de landsgrenzen, ver weg van het kerkelijk grondvlak. De broe

derschap is niet heengegaan door een kerldIervorming, die haar oorsprong heeft 

in Genève, Zurich ofWittenberg. Zij is een geestelijke vrucht van eigen bodem. Zij 

is ontstaan uit een intense omgang met de Schrift - vooral met het Nieuwe 

Testament - van eenvoudige volksmensen, die daaraan hun waarden en normen 

hebben ontleend. Haar model vond de geloofsgemeenschap in het prille begin van 

de apostolische gemeente; een bondgenootschap van vrome stillen in den lande, 

eenvoudigen van geest, rond de Heer en zijn apostelen. Gemeten naar haar oor

sprong is de Doopsgezinde broederschap in ons land eigenlijk de enige authentie

ke 'volkskerk' in de letterlijke zin van het woord. 

Sedert de Unie van Utrecht (1579) waren in ons land gaandeweg de voorwaarden 

ontstaan, die het mogelijk maakten, dat een ethisch appèl uit non-conformisti

sche hoek zo'n ruim gehoor kon vinden. Geen verbond tussen troon en altaar, tus

sen absolutistisch koningschap en hiërarchisch lderikalisme. Geen afgedwongen 

confessionele uniformiteit, die geen enkele vorm van non-conformisme duldt. 

Geen pracht en praal van een wuft en spilziek hof. Geen trotse adelstand van 

grootgrondbezitters. Geen megalomane mensenlevens en kapitalen verslindende 

ambities van een grootmacht. Maar een republikeinse burgermaatschappij, waar 

de vrijheid, die aan handelsbetrelddngen en wetenschappelijk onderzoek werd 

toegekend, zich ook uitstrekt - zij het met enkele beperldngen - tot woord, ge

schrift en godsdienst." Zo kleinschalig als het land is, evenzo zijn cultuur. Geen 
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luisterrijke paleizen, seigneurale landgoederen, imponerende kathedralen, maar 

een ingetogen monumentaliteit van burgerlijke en kerkelijke bouwkunst. Vooral 

de schilderkunst brengt de glorie van het eenvoudige leven van alle dag aan het 

licht. In zo'n ambiance kan op het grondvlak van het volk een levensinstelling ge

dijen zoals in het bijzonder door de doopsgezinde gemeenschap is nagestreefd. 

Tot op de huidige dag vertegenwoordigt de doperse traditie in de Oecumene een 

kerktype, dat wars van hiërarchie en klerikalisme de hoedanigheden in zich her

bergt van een democratisch bestel. Het ligt dan ook voor de hand, dat doopsgezin

den van oudsher behoren tot de ijverigste pleitbezorgers van beginselen en deug

den. welke dienen tot de opbouw van een democratische mentaliteit en 

samenleving.' De kerkstructuur heeft de aanzet gegeven tot zo iets als een leer

school in geestelijke zelfstandigheid, in het doen van weloverwogen keuzen, in 

kritisch denken over staat en maatschappij, in gemeenschapszin en verantwoor

delijkheidsbesefjegens anderen. Het onopgesmukte interieur van de 'vermaning' 

weerspiegelt een sobere ingetogen stijl van leven waarin overdaad, verspilling en 

gekunsteldheid vermeden worden.' In de geloofsgemeenschap worden deugden 

aangekweekt, die tot het gebindte van een goed geordende samenleving behoren: 

nauwgezetheid van geweten, oprechtheid en betrouwbaarheid in woord en daad, 

rechtvaardigheid in handel en wandel, verdraagzaamheid jegens andersdenken

den, vredelievendheid in maatschappelijke contacten. Er zijn raakvlakken tussen 

de doopsgezinde gemeenschap en de brede bevindelijke stroming van de zogehe

ten 'Nadere reformatie' in de Publieke kerk. Want ook daar staan de meesten van 

de genoemde deugden in hoog aanzien" 

'Vaderlandse deugden' 

Opmerkelijk is dat ten tijde van de Verlichting in ons land deze deugden niet lan

ger worden beschouwd als 'typisch doopsgezind'. Veeleer ziet men er de oud-va

derlandse waarden en normen in. Inderdaad streefde de Verlichting in haar 

Nederlandse versie naar herstel en behoud van een godsdienstig en ethisch pa

troon van protestantse signatuur, dat (zo meende men) zijn beslag had gekregen 

in de Gouden Eeuw. Symptomatisch voor deze ontwikkeling is de toenemende 

waardering voor tolerantie, welke stoelt op denkbeelden van christen-humanisten 

als Castellio en Coomhert, en gestalte had gekregen in de Muiderkring, ontmoe

tingsplaats voor protestants en rooms in een ambiance van humanistische cul

tuur.
1O 

De traditie van tolerantie vindt vooral in de remonstrantse broederschap 

een krachtige voortzetting ('In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas'). 

Een boeiend experiment van 'écuménisme avant la lettre' vormen de Rijnsburgse 

Collegianten.
1I 

Geleidelijk wint de tolerantie veld onder de gematigde 'orthodoxie 

éclairée' binnen de Publieke kerk, de Eglise Wallonne, de lutherse gemeenschap. 

Ruimdenkenden onder de rooms-katholieken nemen deel aan het verenigingsle

ven in genootschappen met een protestantse inslag en scharen zich zo nu en dan 
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het de seculans
ten hoe een 
godsdienstige 
minderheid, 
sterk bewust van 
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ken. 

onder het gehoor van een gerenommeerde hervormde kanselredenaar om te vol

doen aan hun intellectuele behoefte, die geen bevrediging vindt in hun eigen 'sta
tie,.12 

Zijn de oud-vaderlandse deugden, waarden en normen met de oude republiek op

geborgen op de archiefzoldervan de tijd? Zijn zij in een secularisatieproces gedu

rende de 19de en 20ste eeuw uit een moderne toonaangevende cultuur en uit het 

maatschappelijk verkeer vrijwel weggevaagd? 

Secularistische kortzichtigheid 

In secularistische kringen is het (nog steeds) 'bon ton' om smalend te spreken over 

wat eens bestond als 'civil religion' (bijvoorbeeld 'God-Nederland-Oranje') en nu nog 

als 'organized religion' - althans in hun ogen - een zieltogend bestaan rekt. Ach ja, 

die kerken! Ze worden almaar leger. Haar ledental, inmiddels geslonken tot een 

minderheid, zal binnenkort niet meer bevatten dan een kwart van de bevolldng. 

Stel je voor, dat de islam door een secularisatieproces heelhuids heenkomt (wat in 

de optiek van de secularisten niet waarschijnlijk is), dan zouden straks in dit land 

de moslims in aantal het restant christenen naar de kroon steken! 

Secularistische vertegenwoordigers van de westerse moderniteit maken opnieuw 

dezelfde taxatiefout als bij hun beoordeling van de wereldgodsdiensten. Zij onder

schatten de levenskracht en duurzaamheid, de spankracht, weerbaarheid en vast

houdendheid van een beschaving, die ten diepste gefundeerd is op het bijbels ge

tuigenis, waarvan zij overigens geen weet meer hebben.
13 

Als gevolg van hun onverschilligheid ten opzichte van het vaderlandse verleden 

ontgaat het de secularisten hoe een godsdienstige minderheid, sterk bewust van 

haar eigen identiteit, in staat is een besefvan waarden en normen onder brede la

gen van het volk aan te kweken. De doopsgezinden gaven, zoals is opgemerkt, 

hiervan een treffend voorbeeld. Ook de Publieke kerk heeft, toen haar ledental 

nog een kleine minderheid in de bevolking vertegenwoordigde, op het 

Nederlandse waarden- en normenstelsel zodanig haar gereformeerde stempel ge

drukt, dat dit in allerlei contreien van ons land tot op de dag van vandaag herken

baar is.
14 

Onkundig van de vernieuwende impulsen van geestelijk leven, die zich in 

de kerken voordoen, hebben de secularisten geen oog voor het feit, dat in gemeen

ten en parochies zonder tal alsook bij de erfgenamen van christen-humanistische 

tradities, de bijbels geïnspireerde oud-vaderlandse deugden, waarden en maatsta

ven in uiteenlopende vormen en op zeer verschillende manieren voortleven. Een 

nog niet genoemde waarde van bijzonder gewicht, die in de kerken wordt hoogge

houden, is de 'cultuur van het geven', de niet aflatende stroom van giften ten bate 

van diaconale doelen in binnen- en buitenland. 
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Drie nog te nemen hindernissen 

Wat staat ons nog in de weg om onze waarden en normen helder voor ogen te krij

gen? In het voorafgaande ligt het antwoord op de vraag. In de eerste plaats moeten 

wij ons verzetten tegen elke poging van cultuurrelativisme om onze geestelijke en 

zedelijke verworvenheden prijs te geven aan de smeltkroes van multiculturalis

me. Voorts moeten in de samenleving de vooringenomenheden worden ontkracht 

waarmee een post-christelijke secularisme meent zijn weigering van het christen

dom als grondslag en erfgoed van onze beschaving te kunnen rechtvaardigen. 

Tenslotte moeten wij niet het oor lenen aan de stem van het vooruitgangsgeloof, 

dat waardering voor traditie en onderzoek naar het verleden afdoet als uitingen 

van nostalgie." 

Hebben wij deze struikelblokken achter ons gelaten, wat kan ons dan nog verhinde

ren ons te laten inspireren door die tradities van christelijk geloof waarin de grond

slagen ten diepste verankerd liggen van onze waarden en normen, ja ook van onze 

beginselen van humaniteit, onze democratische rechten, vrijheden en plichten?,6 

J)r. Rudolf Boon is emeritus-predikant van de Hervormde Kerk, emeritus-hoogleraar 

Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

Hij ontving zijn academische scholing in Amsterdam, Utrecht, New York, Oxford, Hdinburgh 

en promoveerde in 1951 op een bronnenstudie over de beginfase van het Amerikaanse prote

stantisme (Utrecht). 

Een lange reeks publicaties staat op zijn naam (filosofie, theologie, ecumenica, judaica, chris

telijke mystiek, cultuurgeschiedenis). Zijn voornaamste studieonderwerpen betreffen de ver

houding jodendom-christendom, moderniteit en secularisme. 

Tezamen met zijn echtgenote Rita Schilling, expert in de theologie van Hildegard van 

Hingen, Heloise, Clara en Hadewych, doceerde hij tien jaar middeleeuwse mystiek. 
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Noten 

1 Van het optimisme waarmee beleidsmakers het cultureel pluralisme be

schouwden, getuigde nog onlangs een uitnodiging, gericht tot de 

Amsterdamse burgerij om ten stadhuize over multiculturaliteit van gedachten 

te wisselen. Motto was: 'De kracht van de diverse stad'. Symptomatisch voor 

dat optimisme was de aanhef van de uitnodiging: 'Smeltkroes Amsterdam, 

een bonte mengeling van mannen en vrouwen, homo's en hetero's, kinderen 

en ouderen, Hollanders, Surinamers, Turken, Marokkanen, Chinezen, 

Perzen ..... Hoe kunnen we deze rijkdom aan culturen zo goed mogelijk benut

ten?'. Achter de smeltkroesgedachte schuilen theorieën van cultuurrelativis

me en 'constructivisme'. Ter oriëntatie twee trendsetters (nu al weer bijna twin

tig jaar geleden) van een inmiddels omvangrijke literatuur: Ernst von 

Glazenfeld, 'An Introduction to Radical Constructivism', in: The Invented Reality (Ed. 

Paul Watzlawick, NewYork: Norton 1984); Ernst Gellner, Relativism and the Social 

Sciences (Cambridge: Univ. Press 1985). 

2 Moderniteit is een aanduiding van een secularistische levens- en wereldbe

schouwing van de zich autonoom wanende mens. Een kenmerk van die 

beschouwing is het optimisme waarvan een ongeschokt geloof in de voorui t

gang van onze leefwereld getuigt. Een voorwaarde voor die vooruitgang is een 

optimale samenwerking tussen rationaliteit, wetenschap en technologie. De 

samenwerking, gedragen door het geloof in een hoge mate van maakbaarheid 

en beheersbaarheid van de samenleving, betekent een enorme stimulans voor 

een economisch nutsdenken. Bovendien resulteert die samenwerking in een 

perpetuum mobile van wereldomspannende ontwikkelingen. In het verschiet 

hiervan doemt een globalisering op van technisch kennen en kunnen, die ver

gezeld gaat van een mondialisering op maatschappelijk en cultureel gebied. 

Het geheel van verschijnselen waarin moderniteit zich aandient, wordt sa

mengevat onder de term modernisme. 

3 Over secularisatie en secularisme: RudolfBoon, Het Christendom op de tocht; Een 

onderzoek naar de opkomst van het West-Europese atheïsme (Kampen, Kok 1976); 

idem, Secularisatie als 'vervreemding' in de westerse cultuur (Amsterdam: VU

Boekhandel 1990); idem, Antiquitas graeco-romana et diginitas israelitica: De contro

verse 'Athene', 'Rome'-jeruzalem' als fundamentele factor in het West-Europese seculari

satieproces (Amsterdam: VU-drukkerij 1989). 

4 Hiermee is de voornaamste strekking weergegeven van wat Edmund Burke's 

politieke testament kan worden genoemd, in menig opzicht bijzonder actueel 

in onze tijd. (Van de hand van de auteur verschijnt binnenkort bij uitgeverij 

Aksent een monografie over Burke). 
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5 In de doopsgezinde broederschap zijn de geestelijke en zedelijke aspiraties sa

mengekomen, die leefden op het grondvlak van het volk in Vlaanderen, 

Friesland en Waterland. N. van der Zijpp, Geschiedenis der doopsgezinden in 

Nederland (Arnhem 1952); A. Hamilton, S. Vooistra (Eds.), Mennonites in the 

Netherlands: From martyr to muppy (i.e. mennonite urban professional people), An 

Historical Introduetion to Cultural Assimilation processes of a Religious Minority 

(Amsterdam University Press 1994); P. Visser, Sporen van Menno (Krommenie: 

Knij nenburg 1996). Klassiek document van doperse geloofsbeginselen is de 

Dordtse Belijdenis (1632; de tekst is opgenomen in van Braght's Bloedig Tooneel, 

1660). Zie hierover J.c. Wengel', Glimpses ofMennonite History and Doctrine 

(Scottdale, Penna 1947); R.J. Smithson, The Anabaptists; Their Contribution to our 

Protestant Heritage (London 1935); Boon, 'Doperse spiritualiteit, actueel in onze 

dagen' (Herademing, jg. 4/3, 1996). 

6 In gebieden waar een gematigde Verlichting van christelijke signatuur tot ont

wikkeling was gekomen, was tegen het einde van de Republiek, zeker in het 

maatschappelijke leven, weinig meer te merken van de tenachterstelling van 

protestantse dissenters en rooms-katholieken. Een parochiebestuur zag zijn 

verzoek om een onderkomen voor de 'statie' te bouwen, bij de burgerlijke over

heid moeiteloos ingewilligd, Adriaan Loosjes, Beschrijving van de Zaanlandsche 

Dorpen (Haarlem 1794), p. 244. 

7 In de loop van de 18de eeuw ontwikkelen de doopsgezinden in hoge mate zich 

tot een tolerante vooruitstrevende groepering. Tot deze gezindheid heeft de 

Amsterdamse arts-theoloog 'vermaner' Galenus Abrahamszoon de Haan (1622-

1706) veel bijgedragen. Zijn opvattingen heeft hij verwoord in de Korte 

Grondstellingen van de Christelijke Leere der Doopsgezinden (Amsterdam: Arentz, 

Van der Sys, 1699). Opmerkelijk is, dat de Doopsgezinde broederschap, on

danks een sterk slinkend ledenbestand, meer dan enig ander kerkgenootschap 

in de Republiek leden telde, die met hun culturele of humanitaire initiatieven 

een voortrekkersrol vervulden in het geestelijk en maatschappelijk verande

ringsproces gedurende de laatste decennia van de 18de eeuw. Zo richtte de 

doopsgezinde predikant Martinus Nieuwenhuizen het Nut van het Algemeen 

op in 1784. De Teylers Stichting dankt haar ontstaan om 1778 aan een doopsge

zinde mecenas. In de talrijke genootschappen en redacties van letterkundige 

periodieken waren doopsgezinden ruim vertegenwoordigd. W.W. Mijnhardt, 

Tot Heil van 't Menschdom: Culturele genootschappen in Nederland, 1750-1815 

(Amsterdam 1987): G.H. Cossee, Doopsgezinden en Remonstranten in de 18de 

eeuw (in: In het spoor van Arminius, Nieuwkoop 1975), pp. 61-74. Opmerkelijk is 

hoeveel vooraanstaande schilders in de Gouden Eeuw van doopsgezinde her

komst waren, onder meer Karel van Mander, Salomon van Ruysdael, Govert 

Flinck, Samuel van Hoogstraten, Jan van der Heyden. 
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De term vermaning als aanduiding van het doopsgezinde bedehuis is kenmer-

kend voor de grote waarde, die in de prediking gehecht werd aan de prakti-

sche toepassing van het geloof in het dagelijks leven. Overigens noemden ook 

de hervormden in de beginperiode van de Reformatie hun samenkomsten ver-

maninghe der ghelovigen, A. Ypey, IJ. Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche 

Hervormde Kerk (Breda: Van bergen 1819), aantekeningen I. p. 245. 

Tegen het einde van de 18de eeuw komen vertegenwoordigers van de 'Nadere 

Reformatie' binnen de Publieke kerk en bevindelijke doopsgezinde gemeenten 

nader tot elkaar. Voorbeelden hiervan noemt Jelle Bosma, Woorden van een ge-

zond verstand: De invloed van de Verlichting op de in het Nederlands uitgegeven preken 

van 1750 tot 1800 (Nieuwkoop: de Graaf 1997), pp. 113-114, annotatie 121, 123. 

Over collegialiteit onder predikanten van verschillende kerken, meneer pas-

toor incluis, en over wederzijds bezoek van elkaars 'Godsdienstige 

Vergaderingen' rept Loosjes, o.c., p. 288-289. 

Sebastien Castellion, Traité démonstrant que les hérétiques ne doivent pas être punis 

par Ie magistrat civil (1555); Conseil à la France deselée (1562); Dirk Volkertszoon 

Coornhert, Zedekunst, dat is wellevenskunste (1586; editie B. Becker, Leiden 1942); 

Synodus der conscientien vrijheidt (1582). Over de Muiderkring: Constantijn 

Huygens' gedichten, opgedragen aan Hooft, Tesselschade en Anna Roemer 

Visscher, in "Korenbloemen" (1672, heruitgave Zutphen 1904). Hoe gereformeer

de traditie hand in hand kan gaan met renaissancistisch-humanistische cul

tuur, wordt geïllustreerd in Huygens' (in Latijn geschreven) jeugdherinnerin

gen. 

Over de traditie van tolerantie bij de remonstranten, Ypey en Dermout, o.c., N, 

p.88; Remonstranten en de Verlichting (red. Tjalsma, Cossee, 1988). J.c. van Slee, De 

Rijnsburger Collegianten (Haarlem 1895, herdruk van dit standaardwerk: 

Utrecht; Hes 1980). 

Volgens Ypey en Dermout waren er onder de rooms-katholieke elite te Breda, 

die om het intellectuele gehalte van de prediking de Hervormde Kerk bezoch

ten. Ook vonden overgangen plaats van rooms-katholieken naar de hervormde 

kerk, o.c. N p.91. In toonaangevende genootschappen als Concordia et Libertate 

en Felix Meritis te Amsterdam was de samenstelling van het ledenbestand inter

confessioneel, Marleen de Vries, Beschaven!: Letterkundige genootschappen in 

Nederland 1750-1800 (Nijmegen: van Tilt 2001), p. 162. 

13 Over de dominantie van 'Jeruzalem' over 'Athene' in de westerse cultuur: 

Boon, Klassieke vorming en theologie (in: Wapenveld, jg. 48/3 1998) 
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14 Boon, Cultureel gehalte van de Gereformeerde Traditie (in: In de Waagschaal, 

Nieuwe jg. 19, 1990, p. 312-318. 

15 Boon, 'Enlightenment Project' als opmaat tot moderniteit: Een postmoderne 

constructie (in: Kerk en theologie, jg. 51/3 2000, p. 229-245). 

16 Boon, Zoektocht naar de grondslagen van de democratie (in: Kerk en theologie, 

jg. 52/2 2002, p. 90-107). 
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Inburgering 

in meervoud 

DR. A. FERMIN 

De onvrede over het 'falen van de integratie' van etnische minderheden heeft 

zich vertaald in voorstellen voor een straffer inburgeringsregime. Tijdens de 

laatste verldezingscampagnes buitelden politici over elkaar heen met strenge 

inburgeringseisen: een resultaatverplichting, hoge boetes, sancties in de ver

blijfsrechtelijke sfeer en aanpassing aan de Nederlandse mores. 

De cumulatie van eisen is eerder een teken van machteloosheid, ongeduld en 

inspelen op onvrede in de samenleving dan het resultaat van grondige reflectie 

over de rol van (nieuwe) burgers. Dit artikel is bedoeld als aanzet tot een derge

lijke reflectie. Fermin gaat in op de centrale vraag: hoe invulling te geven aan 

actief burgerschap als doelstelling van het inburgeringsbeleid? Allereerst 

wordt te rade gegaan bij de politieke filosofische discussie en daarin blijken 

vier burgerschapsvisies te bestaan: de egalitair-liberale, de neoliberale, de com

munitaristische en de neo-republikeinse. Flarden van deze visies zijn herken

baar in de politieke discussie. De laatste tijd lijlct: er een verschuiving te zijn op

getreden van de egalitair-liberale naar de communitaristische en republikeinse 

visie. Fermin betoogt dat niet tussen een van de vier visies gekozen dient te 

worden. Elk van de visies belicht belangrijke dimensies van burgerschap, maar 

elk van de visies heeft ook blinde vleld(en. Daarom dient een evenwichtig in

burgeringsbeleid hybride te zijn en aan de vier verschillende dimensies van 

burgerschap recht te doen. 

Burgerschap verwijst naar het lidmaatschap van individuen van een sociaal-politie

ke gemeenschap, zoals een staat, provincie, gemeente, en de EU. Het begrip verwijst 

ook naar de relaties tussen burgers onderling. Sinds eind jaren tachtig van de vorige 

eeuw vormt burgerschap het brandpunt van reflectie in politiek, samenleving en 

wetenschap over de herziening van de relatie tussen burger en de staat en tussen 

burgers onderling. De traditionele relatie tussen burger en staat kwam onder druk 

te staan vanwege ingrijpende maatschappelijke en politieke veranderingen door im

migratie, individualisering, secularisering, de crisis van de verzorgingsstaat, globa

lisering en de opkomst van supranationale structuren zoals de EU. 

Het begrip burgerschap wordt op vele wijzen ingevuld; de betekenis van het be

grip is mede onderwerp van discussie. In de politiek-filosofische discussie zijn en

kele hoofdperspectieven van burgerschap te onderscheiden (De Haan 1993, 

Fermin 2000). Deze zijn op te vatten als een uitwerldng van ideeën uit de alledaag

se en politieke discussie. Burgerschap kan worden opgevat als (a) sociaal recht (het 

cnv I LENTE 2003 

55 



Sinds de jaren 
tadltig ligt het 
paradigma van 
burgerschap als 
sOt'iaal recht 
onder VLwr in 
politiek en 
lIJt'lenschap. 

egalitair-liberalisme), (b) economische participatie (neo-liberalisme), (c) morele 

dispositie (communitarisme) en (d) politieke participatie (neorepublicanisme). 

Deze hoofdposities worden hieronder kort behandeld. 

Het idee van burgerschap als sociaal recht vindt haar uitwerking in het egalitair-li

baalc perspectief, met als paradigmatische voorbeeld 'A theory ofJustice' (1971) van 

John Rawls. Deze visie kan worden aangeduid als het naoorlogse paradigma, want 

ze reflecteert de ontwikkeling van de naoorlogse verzorgingsstaat (Kymlicka & 

Norman 1994). In deze burgerschapsvisie staat de rechtendimensie van burger

schap voorop. De overheid is verantwoordelijk voor het garanderen van gelijke 

kansen voor individuen om hun rechten te effectueren. Burgerschap is hier een 

middel ter bescherming van individuele belangen, terwijl burgerparticipatie 

hoofdzakelijk vorm krijgt in de zoveel-jaarlijkse gang naar de stembus. 

In de jaren tachtig stootte het paradigma van burgerschap als sociaal recht op 

haar grenzen. Ontwikkelingen als individualisering, secularisering en immigratie 

ondergraven de traditionele bases voor solidariteit, burgerzin en participatie. Het 

paradigma van burgerschap als sociaal recht ligt sindsdien onder vuur in politiek 

en wetenschap. Een belangrijk kritiekpunt betreft de 'passiviteit' van deze burger

schapsopvatting en het verwaarlozen van de plichtenkant. Tegenwoordig is het 

gemeengoed om bij maatschappelijke problemen de ogen niet als vanzelfspre

kend op de overheid te richten; burgers en maatschappelijke organisaties hebben 

hun eigen verantwoordelijkheden. Er zijn drie verschillende alternatieven ontwik

keld met het oog op actieve vormen van burgerschap, die de actieve burger situ

eren in respectievelijk de vrije markteconomie, de civil society en de sociaal-politie
ke gemeenschap. 

In het neoliberale marktdenken - met als bekende praktijkvoorbeelden de politiek 

van Reagan en Thatcher - wordt de oplossing gezocht bij een sterke afslanking 

van de catalogus van sociale rechten die passiviteit en calculerend gedrag in de 

hand zouden werken. Sociale rechten vormen bovendien een onaanvaardbare 

overheidsinterventie in de sfeer van individuele vrijheid. De prikkels van de 

markteconomie zijn de beste school voor ondernemend, economisch burger
schap. 

Communitaristen en neorepublikeinen richten hun pijlen juist op het te ver door

geschoten individualisme en consumentisme van het moderne paradigma én het 

neoliberalisme. Ze zoeken de oplossing bij de revitalisering van de gemeenschap 

van burgers, maar leggen daarbij verschillende accenten. Communitaristen vatten 

de gemeenschap op als een sociaal-culturele, de civil society. De nationale gemeen

schap kan daarbij worden opgevat als in culturele zin vrij homogeen (Walzer 

1983), dan wel als een pluriforme 'gemeenschap van gemeenschappen' zoals het 

Nederlandse verzuilingsmodel (Taylor 1994). Socialisatie in en deelname aan de 
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gedeelde levenswijze van gezin, kerk, buurt, organisaties van het middenveld vor

men individuen tot verantwoordelijke, loyale en betroldeen burgers. De gemeen

schappelijke identiteit zorgt voor sociale cohesie en commitment. De overheid heeft 

tot taak de gedeelde normen, waarden en levenswijzen binnen een natiestaat te be

schermen. Deze visie op actief burgerschap komt in de buurt van gangbare opvat

tingen van Nederlanders over burgerschap: een nadruk op plichten, een sociale in

stelling, de oriëntatie op algemene normen en verantwoordelijkheid voelen voor de 

leefbaarheid van zijn omgeving (Deldeer & De Hart 2002). Neorepublikeinen leggen het 

accent op deelname aan de politieke gemeenschap (Van Gunsteren 1992, De Haan 

1993, Koenis 1997). Hedendaagse geëmancipeerde burgers willen betroldeen worden 

bij de collectieve, democratische besluitvorming over de inrichting van de samenle

ving. 'Politiek' moet breed worden opgevat en omvat ook deelname aan overlegplat

forms, ouderraden, ondernemingsraden en het samen oplossen van conflicten in 

de leefomgeving. Hier staat niet de interactie met gelijkgezinden of 'vrienden' cen

traal (zoals bij communitaristen), maar die in de (semi-)openbare ruimte waar bur

gers elkaar als 'vreemden' ontmoeten en de 'organisatie van pluraliteit' als opgave 

hebben (Van Gunsteren 1998). Als lid van een lotsgemeenschap hebben burgers de 

verantwoordelijkheid de rol van burger op zich te nemen in situaties die erom vra

gen, zoals in crisissituaties en als autoriteiten democratische principes schenden. 

De scherpe kantjes zijn ondertussen afvan de burgerschapsdiscussie in de politie

ke filosofie. Duidelijk is geworden dat het neoliberalisme, communitarisme en re

publicanisme in de praktijk geen aansprekende en aanvaardbare alternatieven 

kunnen bieden. De tucht van de markt blijkt eerder tot meer egoïsme dan tot ver

antwoord burgerschap te leiden. De communitaristische preoccupatie met datge

ne 'wat mensen bindt', ziet over het hoofd dat kleinschalige gemeenschappen no

toire vrijheidsbeperkers zijn. En de republikeinse verheerlijking van toewijding 

aan de publieke zaak en het publiek debat contrasteert scherp met de hedendaag

se realiteit waarin mensen hun gelukzoeken in het private leven. In de zoektocht 

naar alternatieven worden tegenwoordig allerlei hybride voorstellingen van bur

gerschap ontwildceld, waarin elementen uit de vier visies worden gecombineerd. 

Terwijl tot in de jaren tachtigvraagstuldcen van verdeling en sociale rechtvaardig

heid centraal stonden, gaat de discussie nu over eenheid in verscheidenheid en de 

plichten van burgers. 

De discussie heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat burgerschap een complex be

grip is, dat kan verwijzen naar verschillende dimensies van de relatie tussen indivi

du en gemeenschap, zoals: (a) de formele status van burgers en de daaraan verbon

den catalogus van juridische rechten en plichten, (b) de burgerschapsidentiteit als 

uitdruldcing van de verbondenheid van burgers met een sociaal-politieke gemeen

schap, en (c) de participatie van burgers in de openbare sfeer (Fermin 2000). Ook is 

duidelijk geworden dat een evenwichtige opvatting van burgerschap oog moet heb

ben voor de verschillende dimensies van status/rechten, identiteit en participatie. 

Een evenwichtige opvatting is een hybride voorstelling van burgerschap. 
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Burgerschapsvisies op inburgering 

Inburgering van immigranten kan vanuit de hierboven gepresenteerde visies op 

burgerschap verschillend worden ingevuld. In een egalitair-liberale visie is inburge

ring een recht van immigranten. Inburgering is gericht op zelfredzaamheid en 

het garanderen van startkansen voor immigranten die in een achterstandssituatie 

dreigen te geraken. Dit zijn eveneens belangrijke doelen van het Nederlandse in

burgeringsbeleid. Maar in contrast met het Nederlandse beleid staan in een egali

tair-liberaal perspectief niet de plichten maar de rechten van immigranten op 

educatieve voorzieningen voorop. 

Toerusting voor sociaal-economische participatie staat ook centraal in een neolibe

raal perspectief op inburgering. Inburgering is hier geheel de verantwoordelijk

heid van immigranten zelf. Zij moeten in een proefperiode bewijzen dat ze in hun 

eigen levensonderhoud kunnen voorzien, voordat hen een vaste verblijfsvergun

ning wordt verleend (Teulings 1995). In deze lijn liggen recente voorstellen om ver

lening van een verblijfsvergunning afhankelijk te maken van een succesvol inbur

geringsexamen en om immigranten deels zelf de kosten van de cursussen te laten 

betalen. 

In een communitaristische visie is inburgering een eerste stap in het ingroeien van 

immigranten in de samenleving van vestiging. Inburgering moet gericht zijn op 

sociaal-culturele aanpassing van immigranten uit een andere cultuur. Gevestigde 

burgers moeten nieuwkomers hierbij hulp bieden en de verbanden van het mid

denveld dienen zich voor hen open te stellen. Het pleidooi voor meer aandacht 

voor normen en waarden binnen het Nederlandse inburgeringstraject en voor 

maatschappelijke stages ligt in deze communitaristische lijn. De verantwoorde

lijkheden van burgers en organisaties van de ontvangende samenleving worden 

in het huidige debat echter over het hoofd gezien. 

In een multiculturele variant van het communitarisme worden immigranten opge

vangen door de eigen culturele oflevensbeschouwelijke gemeenschap. Via inbur

gering hierin integreren ze in de Nederlandse samenleving. Dit is het idee van 

emancipatie via integratie in eigen kring. Deze visie, in de jaren tachtig nog on

verdacht, functioneert in het hedendaagse debat hoofdzakelijk als schrikbeeld. 

De ideologie van de Arabisch-Europese Liga refereert wel aan deze visie. 

Een neorepublikeinse visie op inburgering benadrukt het bijbrengen van de beno

digde kennis en vaardigheden voor het competent kunnen uitoefenen van de bur

gerplichten en deelname aan het openbare leven. Inburgeringsbeleid moet immi

granten uit niet-democratische staten een democratische houding en kennis 

bijbrengen. Competent burgerschap wordt vooral in de praktijk geleerd, door sta

ges en deelname aan het openbare leven, in combinatie met inburgeringscursus

sen. Binnen de neorepublikeinse visie is de verplichting tot inburgering goed te 

rechtvaardigen als de plicht van burgers om de minimale competenties voor parti

cipatie eigen te maken. De rechtvaardiging van de inburgeringsverplichting in 
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Nederlandse beleidsteksten vindt in gelijksoortige bewoordingen plaats. 

De filosofie achter het Nederlandse inburgeringsbeleid heeft een egalitair-liberaal 

uitgangspunt, van bevordering van zelfredzaamheid, gecombineerd met neolibe

rale ideeën over het koppelen van sociale rechten aan plichten, communitaristi

sche noties over loyaliteit en betrold<:enheid en neorepublikeinse ideeën over 

plichten tegenover de gemeenschap. Het is een hybride filosofie die aansluit bij 

het model van een activerende verzorgingsstaat. Het is niet toevallig dat verplich

te vormen van inburgeringsbeleid juist in verzorgingsstaten in Noordwest-Europa 

tot ontwild<:eling komen. 

Inburgering gericht op actiefburgerschap 

Sinds de eeuwwisseling is in het Nederlandse politieke en publieke debat over in

burgering een duidelijke verschuiving opgetreden in de richting van communita

ristische en neorepublikeinse ideeën over burgerschap. Immigranten moeten zich 

de normen en waarden van publieke cultuur van de Nederlandse samenleving ei

gen maken, zich als loyaal burger van de Nederlandse staat gedragen en zich niet 

binnen de eigen groep verschansen. In dit perspectiefvalt ook de kritiek te begrij

pen dat inburgeringscursussen te zeer gericht zijn op het bijbrengen van kennis 

en vaardigheden voor het verzilveren van rechten en te weinig aandacht geven 

aan normen, waarden en plichten. De egalitair-liberale en pragmatische invulling 

van inburgering in termen van zelfredzaamheid ligt onder vuur. 

De zoektocht naar vormen van actief ofverantwoord burgerschap is terecht. 

Inburgering moet meer zijn dan toerusting voor arbeidsmarktparticipatie. Het le

ven is meer dan werk. Immigranten moeten ook als burger kunnen functioneren. 

Is het mogelijk op een evenwichtiger manier hedendaagse inzichten over actief 

burgerschap te laten doorwerken in de uitwerking van het inburgeringsbeleid? 

Daartoe geef ik hieronder een aanzet.' Daarbij ga ik uit van inzichten uit de ver

schillende burgerschapsvisies, getrouw aan de eerdere stelling over de wenselijk

heid van een hybride burgerschapsvisie. 

Het egalitair-liberalisme heeft dan wel onder vuur gelegen, het bevat nog steeds be

langrijke inzichten over de juridische en sociaal-economische voorwaarden voor 

burgerparticipatie. Het waarschuwt terecht dat vergaande eisen aan burgers ter 

bescherming van gemeenschapsbelangen de individuele vrijheden vergaand kun

nen belmotten en minder competente of 'brave' burgers uitsluit van volwaardig 

burgerschap. Het uitgangspunt van de liberale democratie wordt gevormd door 

de principiële gelijkheid van burgers als lid van de sociaal-politieke gemeenschap. 

Dit uitgangspunt stelt grenzen aan de eisen die aan (nieuwe) burgers gesteld kun

nen worden met het oog op actieve vormen van burgerschap. 

Bewustzijn van de gespannen relatie tussen individuele burger en gemeenschap 

roept ook de vraag op wat een evenwichtige verhouding is tussen rechten en 

plichten tegenover de gemeenschap. In ieder geval impliceert het dat het opleg-
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gen van meer plichten aan immigranten, zoals een resultaatverplichting, gekop

peld moet zijn aan toegang tot meer rechten. Tevens moet de herijking van het 

evenwicht van rechten en plichten in het kader van inburgeringsbeleid conse

quent worden toegepast, dus ook gelden voor gevestigde burgers. Als het inburge

ringsbeleid wordt opgetuigd met een module burgerschapskunde wordt het tijd 

burgerschapskunde ook binnen het reguliere onderwijs serieuzer te nemen. 

Het egalitair-liberaal perspectiefvraagt ook aandacht voor de effectuering van 

rechten. Van immigranten wordt deelname aan de samenleving verlangd, maar 

deze samenleving is op veel punten weinig toegankelijk voor hen. Deze kloof tus

sen inburgeringstraject en maatschappelijke participatie krijgt tegenwoordig 

meer aandacht. Dit komt tot uiting in recente ontwikkelingen als maatschappelij

ke stages en duale trajecten (taallessen gecombineerd met een onderdeel gericht 

op participatie, zoals werken, beroepsopleiding ofvrijwilligerswerk). Maar de 

doorgeleiding na de afronding van een inburgeringstraject naar arbeidsbemidde

ling en andere vervolgactiviteiten laat nog veel te wensen over. 

De neoliberale burgerschapsvisie kan juist door zijn contrast met het Nederlandse 

egalitaire model tekortkomingen ervan aan het licht brengen. Zo komen immi

granten in Nederland moeilijk aan het werk, mede vanwege de veelheid aan re

gels en reglementering rond beroepen. Is zo'n sterke regulering nog wel functio

neel voor een immigratiesamenleving als de Nederlandse? De neoliberale visie 

wijst ook op het risico dat inburgeraars te zeer bij de hand worden genomen en 

betutteld. Terwijl zij geacht worden zich te ontwikkelen tot zelfredzame burgers. 

Maar dan moeten ze ook tijdens het traject de ruimte krijgen om hun eigen ver

antwoordelijkheid op zich te nemen en mede invulling te geven aan het traject. 

Een communitaristisch perspectieflegt het accent op de opname van nieuwkomers 

in de lokale gemeenschap. Ook op dit punt valt veel te verbeteren. Zo zijn de au

tochtone burgers nog weinig betrokken en leven veel vluchtelingen in sociaal op

zicht vrij geïsoleerd. Een mentorsysteem, naar voorbeeld van het Canadese 'Host 

Program' zou een stap in de goede richting zijn. Hierbij helpen vrijwilligers nieuw

komers bij hun eerste stappen in de nieuwe omgeving. 

Communitaristische noties komen in het tegenwoordige debat vooral naar voren 

in de roep om meer aandacht voor Nederlandse normen en waarden binnen de in

burgering. Assimilatie van nieuwkomers, ter bescherming van 'de' Nederlandse 

cultuur kan echter geen doel zijn van een verplicht inburgeringsbeleid. Nog afge

zien van het feit dat de Nederlandse cultuur zelf heterogeen en pluriform is, zou 

zo'n beleid in strijd zijn met het beginsel van respect voor de autonomie van be

trokkenen. Maar aan de andere kant is de inburgering van immigranten feitelijk 
wel een proces van resocialisatie (Entzinger 2001). 

Meer aandacht voor de Nederlandse normen en waarden in het inburgeringstra

ject is zeker gewenst, al dient dit te gebeuren op een wijze die voldoende respect 
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toont voor de betroldeenen. Een van de uitkomsten van de discussie over burger

schap in de politieke filosofie is dat de stabiliteit en gezondheid van een liberale 

democratie kwaliteiten van burgers vereist, zoals de bereidheid tot samenwer

king, de deugd van tolerantie, het vermogen tot zelfbeheersing en betroldcenheid 

bij de publieke zaak (Kymlicka & Norman 1994). Meer in het bijzonder stelt de 

Nederlandse ontspannen wijze van samenleven hoge eisen aan burgers wat be

treft hun burgerschapscompetenties (Scheffer 2000). Nieuwe burgers, zowel 'exoti

sche' immigranten, als 'inheemse' kinderen, dienen zulke competenties te ont

wild<elen, zo stellen neorepublikeinen. Het neorepublicanisme wijst dus eveneens in 

de richting van aandacht voor normatieve aspecten van integratie in het inburge

ringstraj ect. 

Combinatie van theorie en pralrtijl{ 

Het inburgeringsbeleid dient zowel de ontwild<eling van burgerschapscompeten

ties te bevorderen, als inburgeraars kennis te laten maken met de Nederlandse 

normen en waarden. Een combinatie dus van neorepublikeinse en communitaris

tische inzichten. Immigranten moeten niet alleen als burger functioneren binnen 

het publieke domein, maar ook als werlmemer binnen een arbeidsorganisatie en 

als ouder op de school van hun ldnderen. Deelname aan al die sectoren vereist 

kennis van de spelregels. Immigranten worden in hun dagelijkse omgang met au

tochtonen en in hun contacten met instellingen geconfronteerd met allerlei ver

wachtingen en sociale regels. Indien immigranten in de inburgeringsfase kennis 

nemen van omgangsvormen en regels binnen scholen, bij de dokter, op het werk 

en in de omgang met politie, zou dat zonder meer bevorderlijk zijn voor hun deel

name aan het maatschappelijke leven. 

Een combinatie van theorie en praktijk is de aangewezen weg om immigranten 

kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur en publieke moraal. 

Maatschappelijke stages en duale trajecten waarin immigranten naast de cursus

sen deelnemen aan werk, beroepsopleiding, vrijwilligerswerk en andere activitei

ten vormen een prachtig aanknopingspunt voor lessen in 'burgerschapskunde' tij

dens het inburgeringstraject. Tijdens die lessen kunnen ervaringen en problemen 

met de sociale regels en omgangsvormen binnen de verschillende maatschappelij

ke instituties besproken worden en kunnen cursisten oefenen met rollenspelen. 

De gebruikelijke omgangsvormen en regels hoeven niet klaldceloos geaccepteerd 

te worden. Kritische reflectie is vereist, want burgerschap vereist een kritische 

houding. De ervaring kan verbreed worden door inburgeraars bij elkaars stage

pleld<en op bezoek te laten gaan. Zodoende krijgen immigranten zicht op de ei

genaardigheden en ook de ambivalenties en variatie in de Nederlandse wijze van 

ontspannen samenleven. 

Deze combinatie van theorie en praktijk kan omgekeerd voordelen opleveren voor 

de instellingen die eraan meewerken. Een basisschool die bijvoorbeeld ondersteu-
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ning biedt bij inburgeringscursussen voor immigranten met kinderen op die 

school, kan problemen in de omgang met allochtone ouders aankaarten bij de do

centen van de inburgeringscursussen. Bijvoorbeeld dat zij zelden verschijnen op 

de lO-minutengesprekken. Zulke problemen kunnen dan besproken worden, 

waarbij allochtone ouders met hun visie erop ofmet hun eigen problemen aanko

men. Dit leidt tot meer begrip over en weer en biedt de mogelijkheid gezamenlijk 

naar oplossingen te zoeken. Zo krijgen inburgeraars tegelijk zicht op de 

Nederlandse wijze van conflicthantering en het zoeken naar compromissen. 

Een reden waarom het burgerschapsbegrip tegenwoordig populair is binnen het 

debat over inburgering, is dat het haast individuele verantwoordelijkheden en 

participatie benadrukt. Ideeën over collectieve emancipatie lijken te hebben afge

daan. Toch is ook vanuit het burgerschapsperspectief er alle reden meer aandacht 

te hebben voor de rol die migrantengemeenschappen en -organisaties spelen en 

kunnen spelen bij de inburgering. Zij kunnen bijvoorbeeld nieuwkomers onder

steunen bij de participatie aan de samenleving en 'oudkomers' motiveren om een 

inburgeringstraject te gaan volgen. Bovendien heeft burgerschap niet alleen te 

maken met plichten tegenover de samenleving, maar ook met het opkomen voor 

eigen rechten en strijden tegen onrecht en uitsluiting. Ook daarbij spelen eigen 

organisaties een belangrijke rol. 

Afsluiting 

Burgerschap is één van de centrale waarden waarop het inburgeringsbeleid is geo

riënteerd. Toch komt het doel van burgerschap onvoldoende tot uiting in het hui

dige beleid. Een evenwichtige invulling van dit doel vereist aandacht voor de 

meerdimensionaliteit van burgerschap. Juist het bekijken van het vraagstuk van 

inburgering vanuit verschillende burgerschapsvisies - die elk een andere dimensie 

voorop stellen -levert nieuwe inzichten op die een basis bieden voor de ontwikke

ling van een evenwichtige visie op burgerschap als een van de doelen van inburge

ringsbeleid. 
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Neo-nationalisme en 

historisch besef: beeldvorming 

over de Islam in Nederland 

DR. THIJL SUNIER 

Antropoloog Thijl Sunier betoogt dat sinds de jaren tachtig, in reactie op het 

toenemende aantal moslims in Nederland, sprake is van een neo-nationalisti

sche stroming. Tot die stroming rekent hij niet alleen intellectuelen als 

Couwenberg, Vuijsje, Scheffer, De Beus en Schnabel, maar ook politici als 

Bolkestein en Fortuyn. Kern van die stroming is de opvatting dat een samenle

ving bijeen wordt gehouden door een gemeenschapsgevoel dat is gebaseerd op 

culturele waarden. Het eenheidsbesef in Nederland is volgens de neo-nationa

listen zwak ontwikkeld en de afstand van de moslims tot de Nederlandse cul

tuur heel groot. Om te voorkomen dat de samenleving uit elkaar valt, moeten 

nieuwkomers daarom zo snel mogelijk de nationale identiteit onderschrijven. 

De neo-nationalisten gaan er echter te gemakkelijk vanuit dat die nationale 

identiteit een vast gegeven zou zijn. Een natie kan beter gezien worden als een 

voortdurend onderhandelingsproces over de vraag wie wel en niet tot de natie 

kan worden gerekend. In de Nederlandse geschiedenis is er een opvallende pa

rallel te trekken tussen de 'strijd' die de katholieken in de tweede helft van de 

negentiende eeuw hebben moeten leveren om als volwaardige Nederlandse bur

gers aanvaard te worden, en de 'strijd' die de moslims nu voeren. De natie wordt 

voortdurend opnieuw gereproduceerd en 'onderhandeld'. En nieuwkomers zul

len zich niet alleen aanpassen, maar mede bepalen hoe de natie eruit ziet, wie 

erbij hoort en wie niet. 

De positie van moslims in de Nederlandse samenleving staat op dit ogenblik weer 

in het centrum van de publieke belangstelling. Journalisten tuimelen over elkaar 

heen en komen voortdurend met nieuwe berichten en 'incidenten'. Op dit mo

ment zijn het vooral het mogelijke effect van een aanval op Irak, de omstreden 

uitspraken van WO-coryfee Hirsi Ali en de reactie daarop van de kant van mos

lims, en natuurlijk de 'hype' rond de Arabisch-Europese Liga (ABL) die de gemoede

ren bezighouden. Die aandacht is niet slechts het gevolg van de dramatische ge

beurtenissen van 11 september 2001 in New York, alhoewel die aanslag de toon 

van de berichtgeving aanzienlijk heeft verscherpt. Al bijna twee jaar voor die da

tum gaf de publicist Paul Scheffer met zijn inmiddels welbekende essay Het multi

culturele drama het startsein voor een nieuwe ronde in het publieke debat over de 

positie van migranten, en in het bijzonder die met een 'afWijkende' cultuur. 
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Het essay van Scheffer en vooral de discussie die daaruit voortvloeide, heeft overi

gens precedenten. Al in 1981 pleitte de Rotterdamse staatsrechtgeleerde 

Couwenberg in een door hem geredigeerde bundel getiteld De Nederlandse Natie 

voor een grotere aandacht voor het natiebesefin het licht van het groeiende aan

tal migranten met een in zijn ogen afwijkende culturele achtergrond. Herman 

Vuijsje deed in zijn boekwerkje Vermoorde onschuld. Etnisch Verschil als Hollands taboe 

uit 1986 feitelijk hetzelfde. Hoewel Vuijsje zijn pijlen vooral richtte op het migran

tenbeleid van de Nederlandse overheid, klonk ook in zijn betoog een duidelijk 

pleidooi door voor de opwaardering van de Nederlandse cultuur. In de jaren ne

gentig werd vooral de toon ten aanzien van de islam scherper. Dit had zonder eni

ge twijfel te maken met de affaire-Rushdie, die voor velen een soort van eye opener 

was: hier toont 'de' islam zijn ware gezicht. Deze toenemende, soms welhaast ob

sessieve aandacht voor de islam had weer alles te maken met de ontwikkelingen 

in de jaren tachtig, zoals de revolutie in Iran, de aanslagen in diverse landen en in 

het algemeen de opkomst van de radicale politieke islam, in de volksmond om

schreven als 'fundamentalisme'. In dat politieke klimaat moet het artikel van de 

toenmalige VVD-leider Bolkestein in de Volkskrant in 1991 worden bezien. Daarin 

betoogde hij dat centrale leerstellingen en waarden van de islam zich niet verdra

gen met 'onze' westerse waarden, die hij als tijdloos en universeel beschouwt. Ook 

hij is een vurig pleitbezorger van een soort culturele assimilatie van migranten, 

vooral die met een islamitische achtergrond. Dan natuurlijk niet te vergeten het 

werkje van Pim Fortuyn uit 1997 getiteld Tegen de islamisering van onze cultuur, met 

als omineuze ondertitel Nederlandse identiteit als fundament. Hij komt grosso modo 

tot dezelfde aanbevelingen als Bolkestein en wijst vooral op de in zijn ogen gevaar

lijke ontwikkeling van een groeiende aanwezigheid van de islam in Nederland. En 

evenals Couwenberg, Vuijsje, Bolkestein en vele anderen stelt hij daar een opwaar

dering van 'de Nederlandse cultuur' tegenover. Het essay van Scheffer past in ze

kere zin in deze reeks, maar is tegelijk veel genuanceerder en ook breder van argu

mentatie. 

Herwaardering Nederlandse cultuur 

Hoewel deze 'statements' in verschillende tijden en onder verschillend gesternte 

zijn geschreven, hebben ze gemeen het pleidooi voor een soort herwaardering van 

de Nederlandse cultuur. Zowel Bolkestein als Fortuyn gingen vooral in op de islam, 

maar tegen de achtergrond van de gedachte dat de 'westerse' samenleving zich 

kenmerkt door een aantal fundamentele waarden die dreigen te worden aange

tast als gevolg van een steeds prominentere aanwezigheid van moslims. Dit plei

dooi voor een opwaardering van de Nederlandse cultuur is niet zomaar een voor

keur voor bepaalde waarden en normen. Het is een stellingname die betrekking 

heeft op het karakter van de natiestaat. Deze moderne variant van het nationalis

me wint de laatste jaren snel aanhang. Waar gaat het om? Neo-nationalisten zoals 
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Bolkestein, Fortuyn, maar ook Scheffer, De Beus, en Paul Schnabel van het Sociaal 

en Cultureel Planbureau (SCP) stellen met zoveel woorden dat een samenleving 

bijeen wordt gehouden door een gemeenschapsgevoel dat is gebaseerd op gedeel

de culturele waarden. Dat is volgens hen het cement van de samenleving. Dat een

heidsbesefis volgens hen zwak ontwikkeld in Nederland, dus loop je het gevaar 

dat de samenleving uit elkaar valt. Om dat te voorkomen, moeten nieuwkomers 

zo snel mogelijk die nationale identiteit onderschrijven. 

Het neo-nationalisme wordt vaak beargumenteerd met historische argumenten. 

Zo zijn neo-nationalisten doorgaans van mening dat de verzuiling, die het politie

ke landschap in Nederland meer dan een halve eeuw heeft gedomineerd, op z'n 

laatste benen loopt. Wie daar nog energie in stopt, voert een achterhoedegevecht. 

Het meest kritisch staan zij echter tegenover het zogenaamde 'multiculturalis

me', een politieke ideologie die zijn oorsprong vind t in de Canadese etnisch-poli

tieke verhoudingen. Dit multiculturalisme is in hun ogen weer gebaseerd op het 

idee van het cultuurrelativisme: elke cultuuruiting waar ook ter wereld is gelijk

waardig. Dit leidt tot een ambivalente en relativerende houding ten aanzien van 

het 'eigen' culturele erfgoed en die moet nu juist bestreden worden. Nogal wat 

neo-nationalisten zijn de mening toegedaan dat het integratiebeleid jammerlijk 

gefaald heeft, omdat daarin altijd een grote terughoudendheid doorklonk om in 

te breken in de persoonlijke (religieuze) levenssfeer van mensen. Dat laatste is na

tuurlijk een erfenis van de verzuiling, maar is ook een thema onder multicultura

listen. 'Behoud van eigen identiteit', het toverbegrip uit de eerste fase van het be

leid heeft, aldus de neo-nationalisten, ertoe geleid dat we nu met een situatie zijn 

opgescheept waarin 'alles moet kunnen' onder het mom van gelijkwaardigheid 

van culturen. Scheffer drukte dit pregnant uit: "Een gemakzuchtig multicultura

lisme maakt school, omdat we onvoldoende onder woorden brengen wat onze sa

menleving bijeenhoudt". Dat kan slechts worden tegemoet getreden met een 

krachtig inburgeringsbeleid. Daarbij hebben Nederlandse waarden en normen en 

een Nederlands historisch bewustzijn absolute voorrang. 

Interessant detail in deze discussie is overigens dat ten onrechte wordt aangeno

men dat het Nederlandse minderhedenbeleid, zoals dat aan het begin van de ja

ren tachtig tot ontwikkeling kwam, gebaseerd was op verzuiling, of voortkwam 

uit een soort multiculturele ideologie avant-Ia-Iettre. Dat is echter niet het geval. 

Men zou wellicht kunnen stellen dat de gevoeligheid voor culturele eigenheid bij 

beleidsmakers in die tijd als het ware 'past' in het verzuilingsdenken. Het beleid 

zoals dat in die tijd vorm kreeg, was echter gebaseerd op het Amerikaanse assimi

lationisme. De ruimte voor culturele eigenheid had daarin primair een instru

mentele functie. Eigen organisaties en instellingen waren tijdelijke voorzieningen 

op weg naar volledige absorptie door de ontvangende samenleving. 

Een andere historische veronderstelling die neo-nationalisten vaak als argument 

opvoeren is dat de aanwezigheid van moslims in de Nederlandse samenleving 
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De 'vreemdheid 1 

van de islam is 
maar zeer 
relatief, zeker in 
een land dat 
ooit de scepter 
zwaaide over 
het volkrijkste 
islamitische 
land in de 
wereld. 

heeft geleid tot een tot nog toe ongekende situatie: nog niet eerder hadden we, al

dus hen, te maken met een religie die een zo grote culturele afstand tot de 

Nederlandse cultuur heeft. De inpassing van de islam in Nederland, wat Scheffer 

anders dan bijvoorbeeld Pim Fortuyn niet afwijst, is in geen opzicht te vergelijken 

met de positie van christelijke godsdiensten in Nederland aan het begin van de 

20ste eeuw: "De levensbeschouwelijke verdeeldheid betrof een gemeenschappelij

ke geschiedenis, werd in toom gehouden door een algemeen aanvaarde grondwet 

en kon worden uitgevochten in een en dezelfde taal. Anders gezegd: de zuilen 

droegen een dak." Scheffer zegt hier met zoveel woorden dat we niet licht moeten 

denken over dit inpassingsproces, omdat we de verschillen neigen te onderschat

ten. Het lijkt er overigens op dat neo-nationalisten en 'multiculturalisten' het op 

dit punt met elkaar eens zijn. Wie de ophef over de islam relativeert, zich afVraagt 

of er nu werkelijk sprake is van een ongekende situatie en betoogt dat de geschie

denis van de natievorming in Nederland talloze voorbeelden uit het verleden kent 

waar religieuze nieuwkomers hun plaats moesten bevechten en te maken hadden 

met negatieve beeldvorming, kan door beide kampen naïviteit worden verweten. 

Huidige situatie niet uniek 

Toch waag ik het erop: mijn stelling is dat de huidige situatie helemaal niet zo 

uniek is. De 'vreemdheid' van de islam is maar zeer relatief, zeker in een land dat 

ooit de scepter zwaaide over het volkrijkste islamitische land in de wereld. Verder 

moet de negatieve beeldvorming ten aanzien van de islam en zijn belijders vooral 

worden gezien als onderdeel van het proces van natievorming. Veel voornamelijk 

historische studies over natievorming hebben de neiging de nadruk te leggen op 

de institutionele en legalistische aspecten van dat proces. Vaak gaat het om het 

eindresultaat van een bepaalde strijd dat de aandacht krijgt ten koste van het ver

loop van die strijd zelf en van de actoren die daarin een rol speelden. Een belang

rijk onderdeel van dat proces is de 'onderhandeling' over de vraag wie wel en wie 

niet tot de natie kan worden gerekend. Dit in- en uitsluitingsproces is zo oud als 

de natiestaat zelf. Gedeelde cultuur is het resultaat van dit proces en niet de oor

sprong, zoals neo-nationalisten ons willen doen geloven. Gedeelde cultuur is der

halve niet iets onveranderlijks, maar voortdurend in ontwikkeling. Vanaf het mo

ment dat 'Nederlandse' protestanten zich gingen verzetten tegen de Spaanse (lees: 

katholieke) overheersing zo rond het midden van de 16e eeuw, is het proces van 

natievorming in Nederland (maar ook elders) nauw verbonden geweest met gods

dienststrijd en de emancipatie van godsdienstige groeperingen. In die strijd is 

sprake van dominante en onderliggende groepen, van in- en uitsluitingsmecha

nismen en de daarbij behorende beeldvorming. Een onderdeel van die beeldvor

ming vormt de opvatting dat culturele 'afstand' en culturele grenzen min of meer 

objectieve gegevenheden zijn. Je kunt culturen als het ware afbakenen en op een 

schaal uitzetten en de afstand tot elkaar bepalen. 
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Deze waarneming van culturele afstand is evenwel precies datgene wat ontstaat 

in onderhandeling en strijd en wat in zijn aard dus situationeel en veranderlijk is. 

De geschiedenis kent talloze voorbeelden waar dit twee kanten op kan werken. 

Een goed voorbeeld vormt de 'taalkundige afstand' tussen Serviërs en Kroaten. 

Puur taalkundig spreken beide volkeren dezelfde taal: het Servo-Kroatisch. In de 

aanloop tot het uit elkaar vallen van Joegoslavië en de oorlog werden aan beide 

zijden taalkundige verschillen 'uitgevonden'. Regionale verschillen werden uitver

groot en symboliseerden de politieke tegenstellingen tussen beide naties in wor

ding. Dichter bij huis zien we dat lokale interreligieuze dialooggroepen juist 

trachten de verschillen tussen religies, waaronder de islam, te overbruggen. Daar 

wordt juist gezocht naar overeenkomsten en gemeenschappelijkheid. 

Cultuurvorming en cultuurverschil is dus een dynamisch proces dat niet de oor

zaak, maar het product is van emancipatiestrijd en onderhandeling en dat ten 

grondslag ligt aan natievorming. 

Als we nu teruggaan in de geschiedenis van de Nederlandse natievorming, dan 

ligt het voor de hand een vergelijking te trekken met de emancipatiestrijd van ka

tholieken vanaf het midden van de 1ge eeuw. In dat geval ging het om een strijd 

van een groep die zich op dat moment in de periferie van de natiestaat bevond en 

zich trachtte 'naar binnen te vechten'. We zien dan opmerkelijke overeenkomsten 

niet alleen in het verloop van het emancipatieproces, maar vooral ook in de beeld

vorming. In weerwil van de stelling dat de meeste moslims in Nederland zich wei

nig gelegen laten liggen aan hun plaats in deze samenleving, is het streven van 

het overgrote deel erop gericht gelijkwaardig burger van deze samenleving te wor

den. In het geval van moslims gaat het bij die beeldvorming globaal om twee voor

onderstellingen: de achterstandthese (moslims hebben premoderne achterlijke 

denkbeelden die niet passen in een moderne samenleving) en de loyaliteitsthese 

(moslims kunnen geen echte vaderlanders worden want zij hebben hun loyalitei

ten althans ten dele of geheel ergens anders liggen). Met name die loyaliteitsthese 

werd ruim honderd jaar geleden tegen katholieken ingezet. Het feit dat katholie

ken 'van twee walletjes' wilden eten, zinde de meeste protestanten absoluut niet. 

Aan de ene kant eisten zij een gelijkwaardige plaats in de Nederlandse samenle

ving, maar aan de andere kant aanbaden zij de paus die in de ogen van de prote

stanten toch als een buitenlandse mogendheid moest worden gezien. 

Protestanten beschouwden zichzelf als het hart van de Nederlandse natie. Zij wa

ren tenslotte degenen die de Opstand hadden ontketend en aan de wieg stonden 

van de Republiek; een staat die in zekere zin gezien kan worden als de antithese 

van het (Spaanse) katholicisme. De apotheose van deze controverse ontstond toen 

in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie na eeuwen werd hersteld. Nederland werd 

weer een kerkprovincie. In de ogen van de protestanten was dit een bezetting van 

Nederland door de katholieke kerk. De afstand die aldus werd geconstrueerd tus

sen katholieken en protestanten was welhaast groter dan die welke nu tussen de 

islam en het 'westen' wordt verondersteld. De Syllabus Errorum uit 1864 waarin de 
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paus heftige kritiek uitoefende op de liberale Nederlandse staat had op protestan· 

ten dezelfde uitwerking als de uitspraken van Khomeiny of El Moumni nu op veel 

Nederlanders. Het ultra-montanisme, de pauselijke ideologie die een grote centrali

satie van de kerk impliceerde, baarde onder de niet-katholieken van toen evenveel 

zorgen als het zogenaamde islamitisch fundamentalisme nu. Het 'dak' waar Scheffer 

over spreekt in verband met de verzuiling kan wellicht nu makkelijk 'gelezen' 

worden uit het compromis dat aan het begin van de 20ste eeuw ontstond en dat 

leidde tot de grondwetswijzigingen van 1917. 

Dat is evenwel een onjuiste interpretatie van de geschiedenis, alsof de verzuiling 

een soort 'natuurlijke' indeling van de bevolking was. Als men de diepe kloof die 

aan het eind van de 1ge eeuw tussen katholieken, protestanten en liberalen en 

niet te vergeten joden bestond beziet, dan is het zuilenstelsel en de pacificatie eer

der opmerkelijk dan logisch en vanzelfsprekend te noemen. De pacificatie was 

dan ook aanvankelijk eerder een 'wapenstilstand' dan een situatie waarin de par

tijen een gemeenschappelijke definitie van de situatie hanteerden. Het was een 

contract tussen 'strijdende' partijen, dat pas veel later een soort gemeenschappe

lijke politieke cultuur werd. 

Natie is levend organisme 

Ik wil hiermee niet beweren dat de geschiedenis zich herhaalt. Er zijn natuurlijk 

belangrijke verschillen zoals de secularisatie, maar ook het feit dat katholieken 

inderdaad al heel lang ingezetenen van Nederland waren. De meeste moslims zijn 

recente migranten ofhun nakomelingen. Maar juist dat zou een reden zijn wat 

genuanceerder naar de emancipatiestrijd van moslims te kijken en niet direct 

moord en brand te schreeuwen of als onheilsprofeet te beweren dat het allemaal 

helemaal misgaat met de integratie. Dat lost niets op en brengt ons ook niet ver

der. Het gros van de migranten is nog niet eens drie decennia in Nederland. Neo

nationalisten moeten zich realiseren dat een natie een levend organisme is. De na

tie wordt voortdurend opnieuw gereproduceerd en 'onderhandeld'. Nieuwkomers 

zullen uiteindelijk op hun termen een plaats opeisen. Zij zullen mede bepalen 

hoe die natie eruit ziet, wie erbij hoort en wie niet. 

Dr. Thijl Sunier is verbonden als antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam. 
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Pas in de 1ge 
eeuw zouden de 
kerk en de ka
tholieke filosofen 
zich weer bezig 
gaan houden 
met het denken 
over burger
schap. 

I(atholiel{e wereldburgers 

MR. DRS. RICHARD STEENVOORDE 

Wie in het katholiek-sociaal denken op zoek gaat naar een opvatting over bur

gerschap komt volgens Richard Steenvoorde al gauw voor een paar grote pro

blemen te staan. Het katholieke debat lijkt in grote mate afte wijken van de 

gangbare debatten over de betekenis van burgerschap. De vraag is of de katho

liek-sociale traditie eigenlijk wel een opvatting heeft over burgerschap, en zo ja, 

waaruit bestaat deze dan? Na een verkenning van de schijnbaar onoverkomelij

ke verwarring over het begrip burgerschap zal Steenvoorde betogen dat het ka

tholiek-sociaal denken wel degelijk een opvatting heeft, met vergaande conse

quenties voor de loyaliteit van katholieken aan de nationale staat. 

Het huidige filosofische en maatschappelijke debat over burgerschap wordt ge

domineerd door twee opvattingen over de betekenis van burgerschap. Aan de ene 

kant is er een beroep op Grieks-Romeinse opvattingen waarbij het werk van 

Aristoteles een belangrijke plaats inneemt. Centrale vraag bij Aristoteles was hoe 

een stabiel bestuur dat gebonden was aan het recht tot stand kon komen. Hij 

zocht naar manieren waarop burgers aan het bestuur konden deelnemen zonder 

dat dit zou leiden tot een burgeroorlog.' En aan de andere kant is er het liberale 

discours, geïnspireerd door het werk van Hegel, waarin een beroep op burger

schap wordt aangewend om de kloof te overbruggen tussen wereldburgerschap 

en de realiteit van armoede en uitsluiting. De meest heldere uitwerking van dit 

denken is het werk Citizenship and Social Oass van T.H. Marshall. Daarin maakt hij 

een onderscheid tussen civiel, politiek, en sociaal burgerschap.2 Verderop in dit 

artikel zullen we zien hoe er tussen deze tweede opvatting en het katholiek-soci

aal denken belangrijke raakvlakken bestaan. Maar eerst wordt het tijd het pro

bleem bij de naam te noemen: het katholiek-sociaal denken zet zich af tegen zo

wel de klassieke als liberale opvatting van burgerschap. Hoe kan dat? 

In de klassiek-Romeinse opvatting vielen de religieuze en politieke dimensie van 

de staat samen. De Romeinse keizer was tegelijkertijd Summus Imperator en 

Pontifex Maximus. Kort na haar ontstaan heeft de christelijke kerk zich afgezet te

gen die Romeinse samenleving waarin de politieke macht zowel de religieuze 

als politieke aspecten van de samenleving verenigde. De jonge kerk wilde de vrij

heid om zichzelf te kunnen definiëren en haar missie vorm te kunnen geven. 

Hiermee werd de basis gelegd voor het onderscheid tussen kerk en staat.
3 

Onder 

invloed van het werk van Augustinus betekenende dit dat in het katholiek den

ken mensen wereldburgers waren, of burgers van de Stad Gods. Een burger

schapsloyaliteit aan 'aardse' instituties werd niet noodzakelijk geacht voor het 

'goede leven': Deze opvatting bleeflang dominant in de katholieke traditie. Pas 
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Op sommige 
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in de 1ge eeuw zouden de kerk en de katholieke filosofen zich weer bezig gaan 

houden met het denken over burgerschap. 

Een hernieuwde kennismaldng met de staat 

Tot aan het midden van de 1ge eeuw bezat de katholieke kerk grote stukken land 

in Italië. Dit land vormde de pauselijke staat, welke vanuit Rome bestuurd werd 

door de Paus. Door de eeuwen heen is deze pauselijke staat een bron geweest van 

vele conflicten tussen de kerk en de vorsten van Europa. Toch valt deze kerkelijke 

staat vanuit het denken van de kerk nog wel te verklaren. Ten einde onafhankelijk 

te kunnen staan tegenover de soevereine staten en vorsten, was het voor de katho

lieke kerk schijnbaar noodzakelijk om een vorm aan te nemen die op gelijke voet 

stond met de staat. Maar in het midden van de 1ge eeuw betekenende de Italiaanse 

eenwording en de vorming van de Italiaanse staat het einde van deze kerkelijke 

staat in Italië. De kerk had niet langer een eigen plek in de wereld en de Paus sloot 

zich op in het Vaticaan.' Als verliezer van de oorlog wilde hij niets meer met de we

reldlijke politiek te maken hebben. Deze gebeurtenis had een grote invloed op het 

latere denken van de kerk over de betekenis van de staat en de loyaliteit van bur

gers. Tijdens de Italiaanse eenwording was er door de voorstanders van de eenwor

ding opgeroepen tot een nieuw nationalisme. En de kerk had slechte ervaringen 

als de nationalistische troefkaart gespeeld werd. Nationalisme veronderstelt name

lijk dat de identiteit en loyaliteit van mensen eerst en vooral bepaald worden door 

een verbondenheid aan de natie, alvorens men zich verbonden weet met andere 

groeperingen. Iedere keer als de nationalistische kaart gespeeld werd had de ka

tholieke kerk als wereldkerk er onder te lijden gehad. Zo verloor de katholieke kerk 

al haar bezittingen en veel gelovigen toen de Engelse koning Hendrik de Achtste de 

nationalistische kaart speelde en in de zestiende eeuw brak met de kerk van Rome. 

Teneinde zich daarna te wapenen tegen de vorsten van Europa, werden alle kloos

ters in Engeland geplunderd en het katholieke geloof onderdrukt. Een zelfde beeld 

liet zich zien na de Franse Revolutie. Na de revolutie leidden de ideeën van 

Rousseau en anderen tot een sterke antiklerikale beweging tegen de Rooms-katho

lieke kerk vanwege haar trouw aan het ancien régime, maar meer nog vanwege haar 

loyaliteit aan de Paus. Veel katholieken waren van mening dat trouw aan de zaak 

van God (daarmee bedoelden ze trouw aan de Paus en de kerk) belangrijker was 

dan trouw aan het revolutionaire bewind. Saillant detail was dat op sommige 

plaatsen in het land de keuze aan de Franse bevolking werd voorgelegd: de kerk af

zweren en staatsburger worden of trouw aan de kerk blijven en ter plekke geëxecu

teerd worden. Veel geestelijken lieten hierbij het leven. 

Het is dan ook niet erg verrassend dat toen Paus Leo XIII in 1881 een Encycliek 

schreef over de oorspong van de civiele macht, hij zich sterk afzette tegen de 

idealen van de Franse Revolutie en met name tegen het denken van Rousseau. In 

de opvatting van de Paus was het idee van loyaliteit aan de nationale staat strijdig 
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met de kerkelijke leer. Tegelijkertijd schrijft de Paus dat het politieke bestuur de 

gerechtigheid moet dienen: 

... zij die staten besturen moeten begrijpen dat politieke macht niet geschapen werd 

ten voordele van het individu, en dat het bestuur van de staat uitgeoefend moet wor

den ten voordele van hen die aan de staatszorg zijn toevertrouwd, en niet aan hen 

aan wier zorgen zij zijn toevertrouwd.' 

De politieke macht wordt dus gewaarschuwd. Staatsmacht moet uitgeoefend wor

den ten voordele van de mensen die onder dit gezag vallen. De staatsmacht mag 

nooit uitgeoefend worden ten voordele van de machtshebbers. Dit idee werd later 

uitgewerkt door de filosoof Maritain in het boek Man and the State: 

De staat is geen hoogste incarnatie van de idee, zoals Hegel beweert; de staat is even

min een soort collectieve 'Übermensch'; de staat is alleen een instelling die gerechtigd 

is macht en dwang te gebruiken en die samengesteld is uit experts of specialisten in 

de openbare orde en de algemene welvaart. De mens ondergeschikt maken aan dit in

strument is een politieke perversie. De menselijke persoon als individu is er voor de 

maatschappij en de maatschappij is er voor de menselijke persoon als persoon. Maar 

de mens is er in geen geval voor de staat. De staat is er voor de mens.
7 

De uitspraken van Maritain zouden voor sommige verontrustend kunnen zijn. Is 

de katholieke burger dan alleen maar onverschillig ten opzichte van de staat? 

Deze vraag werd beantwoord in de Encycliek Sapientiae Christianae uit 1890. Daarin 

begint paus Leo XIII te stellen dat: 

... Welbeschouwd de bovennatuurlijke liefde voor de kerk en de natuurlijke liefde voor 

ieder's eigen land, voortkomt uit hetzelfde principe, omdat God zelf de Auteur en 

oorspronkelijke Bron is. Daaruit volgt dat er tussen de plichten die beiden stellen, 

geen botsingen kunnen plaatsvinden.' 

Met deze constatering zegt de Paus dat kerk en staat beiden hun eigen soevereini

teit hebben. In het uitoefenen van hun maatschappelijke taak is geen van beiden 

ondergeschikt aan de ander. Door dit punt te benadrukken, neemt de paus stel

ling tegen de nationalisering van de godsdienst, wat betekende dat religie alleen 

maar getolereerd werd als zij in het belang van de staat handelde. Daarom gaf de 

paus een ontsnappingsclausule aan zijn medegelovigen. Katholieken konden 

trouw zijn aan de staat, maar als de staat tegen de leer van de kerk in ging, dan 

hield die loyaliteitsplicht op: 

Er is geen betere burger, in tijd van vrede en oorlog, dan de Christen die zich bewust 

is van zijn plicht, maar hij moet bereid zijn om alle lasten te dragen, tot de dood zelf, 
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meer nog dan te verzaken aan de zaak van God of van de Kerk.
9 

Deze opstelling roept veel vragen op. Waaruit bestaat 'de zaak van de kerk' dan? 

Welke morele opvatting heeft de kerk over burgerschap? Kan een katholiek wel 

een burger zijn? Uit het voorgaande is duidelijk dat als er in het katholiek-sociaal 

denken gesproken wordt over burgerschap, er iets anders bedoeld wordt dan in de 

gangbare debatten. Je zou kunnen zeggen dat men langs elkaar heen praat. Of dat 

de katholieken ten onrechte het begrip 'burger' gebruiken, terwijl ze iets anders 

bedoelen. Misschien benadert het katholieke debat over burgerschap nog wel het 

meest het begrip 'civiel burgerschap' zoals dat door Klop werd beschreven. Van ci

viel burgerschap is sprake als mensen en maatschappelijke organisaties zich re

kenschap geven van de publieke effecten van hun handelen.'° Hoogste tijd om te 

onderzoeken wat katholieken bedoelen als ze het hebben over burgerschap. 

De katholiel< als burger 

Het katholiek-sociaal denken is sterk personalistisch. Wat Maritain duidelijk pro

beerde te maken, is dat er meer is dan de tweedeling tussen burger en staat. Een 

persoon leeft in een gemeenschap, waarvan de staat een specifiek, maar niet ge

heel overkoepelend, deel uit van maakt. In deze traditie vormt het respect voor de 

menselijke waardigheid het uitgangspunt. Hierdoor botst het katholieke persona

lisme met claims van staatsburgerschap die gebaseerd zijn op nationalisme. 

Concreet betekent dit, zoals E.M. Forster al eens stelde, dat als een katholiek moet 

kiezen tussen zijn land verraden of zijn vrienden, datje mag hopen datje de 

moed hebt om je land te verraden.
ll 

Ook in het katholieke denken staat de trouw 

aan persoonlijke relaties voorop. In goed Nederlands: het hemd is nader dan de 

rok. Dat betekent dat het katholiek denken over burgerschap niet een top-downbe

nadering is, dat wil zeggen van de staat naar de burger, maar een bottum·upbena

dering, van de mens naar de grotere verbanden, waar de staat er slechts één van 

is. In deze opvatting is iedereen geroepen om bij te dragen aan een goede samenle

ving. 

Menselijke waardigheid doet een beroep op creativiteit, gelijkheid en vrijheid. Het 

moedigt mensen aan om gebruik te maken van hun talenten. Het houdt ook een 

verantwoordelijkheid in, voor jezelf en voor anderen, omdat de vrijheid om zelf 

gebruik te kunnen maken vanje talenten, je ook verantwoordelijk maakt voor die 

vrijheid voor een ander.
12 

Het streven naar een bonum commune, de goede samenle

ving, is daarmee niet alleen maar een taak voor de politiek en de staat, maar voor 

ons allemaal. En daarmee wordt een staatspaternalisme, dat de politiek of de over

heid zou weten wat goed voor ons is, doorbroken. Katholiek-sociaal denken was, 

en is, nog steeds wantrouwend ten opzichte van een sterke staat. Dit is het idee 

achter het subsidiariteitsbeginsel: 
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... maar onwrikbaar vast staat nog steeds het grote grondbeginsel der sociale wijsbe

geerte, waaraan niet te tornen ofte veranderen valt: wat de individuen op eigen 

kracht en op eigen initiatief presteren, hun niet ontnomen en aan de gemeenschap 

overgedragen mag worden, zo is het ook een onrecht en tegelijk een ernstig nadeel, ja 

een verstoring van de goede orde, om datgene wat door een kleinere gemeenschap tot 

stand gebracht kan worden, naar een groter en hoger in rangorde staande gemeen

schap te verwijzen. Iedere sociale bemoeiing immers moet...hulp brengen aan de le

den van het sociale lichaam, maar ze nooit vernietigen of opslorpen. u 

Maar daar waar het protestantse beginsel 'soevereiniteit in eigen kring' de eigen

heid en exclusieve verantwoordelijkheid van het individu en de eigen groep bena

drukt, ziet het katholiek denken deze groepen in grotere verbanden, meer inclu

sief. In de praktijk van de christen-democratie zijn deze beginselen ondertussen 

inwisselbaar geworden, maar ik denk dat dit niet helemaal terecht is. 

Goed burgerschap is niet alleen gebaseerd op subsidiariteit, maar ook op solidari

teit. Ook solidariteit kent twee dimensies, horizontaal en verticaal. Horizontaal 

omdat zij die uitgesloten dreigen te worden samen moeten werken om gerechtig

heid te verkrijgen, mensen zijn persoon in gemeenschap. En verticaal omdat soli

dariteit een beroep doet op al diegenen die (in)direct verantwoordelijk zijn om de 

door hun veroorzaakte uitsluiting ongedaan te maken. Om deze maatschappelij

ke opdracht te vervullen staan we naast elkaar. Onze aandacht wordt opgeëist 

door de taak die voor ons ligt. Daarmee is solidariteit iets anders dan liefde. In de 

liefde staan we van aangezicht tot aangezicht. Solidariteit spreekt over een situ

atie waarin een individu onmogelijk een taak alleen op zich kan nemen, hij dan 

hulp van anderen mag verwachten. En als wij zien dat iemand een dergelijke taak 

voor zich heeft, dan zijn wij verplicht zoveel mogelijk te helpen. Het eerste is een 

ik-oriëntatie: "Ik heb jou nodig, dus is het mijn recht..." ; het tweede is een jij

oriëntatie: "Jij hebt mij nodig, dus is het mijn plicht...". Gezamenlijk vormen zij 

een wederkerig concept, een wij-oriëntatie. Als (wereld)gemeenschap staan we 

voor vragen die we onmogelijk alleen kunnen oplossen. Daarom is het onze plicht 

om deze in solidium op te lossen." 

Door de inbreng van deze opvatting van solidariteit in het katholieke burger

schapsideaal is het een emanciperend ideaal geworden. Niet een betuttelend van 

boven opgelegd ideaal, maar een ideaal waar van alle kanten constant aan ge

werkt moet worden. Daarmee vertoont de katholieke opvatting veel parallellen 

met het werk van T.H. Marshall die ook zocht naar manieren om de kloof tussen 

universele burgers en de praktijk van armoede en afhankelijkheid te doorbreken. 

In beide opvattingen gaat het erom dat mensen met opgeheven hoofd volledig en 

waardig mee kunnen draaien in een samenleving." Zij kunnen met opgeheven 

hoofd meedoen, niet op grond van rechten of geld, maar omdat ze er, aangemoe

digd door anderen, op eigen kracht zijn gekomen. Het begint bij degenen die uit

gesloten worden, maar het is tegelijkertijd een appèl aan de hele samenleving. 
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Solidariteit betekent niet alleen maar dat niemand onder een bestaansminimum 

mag vallen. maar meer nog dat mensen de middelen en aanmoediging wordt ge

geven om hun eigen omstandigheden te verbeteren.!6 

Conclusie 

Het katholiek-sociaal denken heeft een opvatting over burgerschap die zich in de 

praktijk slecht lijkt te verhouden met andere opvattingen over burgerschap. De 

rol van de staat komt nauwelijks ter sprake. Anderzijds zou men kunnen stellen 

dat katholieken wereldburgers zijn, die niet gebonden worden aan toevallige his

torische grenzen ofnationaliteitsc1aims die gebaseerd zijn op 'imagined communi
ties,.!7 

Maar er rest nu wel de vraag of de kerk, door het loslaten van haar bemoeienis 

met 'politiek en staat', en haar opstelling van 'sociaal-katholicisme', zich niet een 

te grote beperking heeft opgelegd. Dat wil zeggen: heeft de kerk zich niet teveel 

teruggetrokken in het maatschappelijk, sociale, domein waarin haar politieke be

tekenis kan worden teruggebracht tot een privé-keuze? En geeft de kerk zich wel 

genoeg rekenschap van het feit dat als zij over 'burgerschap' spreekt er hele ande

re veronderstellingen aan ten grondslag liggen dan de gebruikelijke? En zijn er 

geen risico's aan verbonden als de kerk zich alleen nog maar richt op 'de ziel' van 

de samenleving met een morele opvatting over burgerschap. Vertrouwt de katho

lieke kerk niet iets te veel erop dat als individuen gestimuleerd worden tot een 

goed leven, in elkaar overlappende samenlevingsverbanden, de perfecte samenle

ving automatisch volgt (en heeft de staat eigenlijk wel een rol in de katholieke op

vatting over een perfecte samenleving)? Critici van het katholiek denken hebben 

daar, denk ik, een belangrijk punt te pakken dat om een verdere uitwerking 

vraagt. 

We hebben gezien hoe in het katholiek-sociaal denken een opvatting van burger

schap is ontwikkeld die niet zo zeer is gebaseerd op een affiliatie met de nationale 

staat, maar veeleer kijkt naar de werkelijkheid van het menselijke bestaan in el

kaar overlappende gemeenschappen van laag tot hoog. Burgerschap van en in 

deze gemeenschappen houdt niet op bij de nationale grens. In het katholiek-soci

aal denken geeft burgerschap een kans en tegelijkertijd een morele verplichting 

om over de grenzen, die soms als willekeurig historisch en politiek gegeven ge

trokken zijn, heen te kijken. Met een stevige basis in de eigen gemeenschap ont

slaat burgerschap niemand om over de grenzen heen te kijken en de hoogste ver

antwoordelijkheid van de 'wereldburger' op zich te nemen. 

Mr. Drs. Richard Steenvoorde is onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg en docent 

Christelijke Politieke filosofie aan Sarum College, Salisbury (Verenigd Koninkrijk) 

CDV I LENTE 2003 

75 



Noten 

1 D. Miller, The Blackwell Encyclopedia ofPolitical Thought, Oxford: Blackwell, 2000, 

p.74. 

2 B. Steenbergen, The Condition ofCitizenship, Londen: SAGE publications 1994, 

hoofdstuk 1. 

3 K.L. Grasso, 'Introduction: Catholic Social Thought' in: K. Grasso, G. Bradley, R. 

Hunt, Catholcisim, Liberalism and Communitarianism. The Catholic Intellectual 

Tradition and the Moral Foundations ofDemocracy,London: Rowman & Littlefield 

Publishers, Inc, 1995, p. 9. 

4 Miller, 2000, p. 74. 

5 Hoe belangrijk de scheiding tussen kerk en staat werd geacht door de kerk 

blijkt wel uit het feit dat men zelfs een concordaat met het Italiaanse fascisti

sche regime sloot in de jaren dertig van de vorige eeuw, waarin Vaticaanstad 

werd gecreëerd als soevereine staat binnen Italië. 

6 Paus Leo XIII, Diuturnum, p. 16. 

7 ]. Maritain, Mens en staat, Tielt: Lannoo 1966, p.24. 

8 Paus Leo XIII Sapientiae Christiana, encycliek over christenen als burgers, p. 6. 

9 Sapientiae Christiana, encycliek over christenen als burgers, p. 7. 

10 C]. Klop, De cultuurpolitieke paradox. Noodzaak en onwenselijkheid van overheidsin

vloed op normen en waarden, Kampen: Kok 1993, p. 223. 

11 Miller 2000, p. 354. 

12 A. van Luyn, 'Recht doen om gerechtigheid', in: LN. Bulhof, W.F.CM Derkse, 

PA. van Gennip, S.J.M. Waanders (eds.), Ontmoetingen van Geloof en Wereld. 

Perspectieven op Katholieke Levensbeschouwing, Best: Damon 1999, p. 177. 

13 Quadragesimo Anno, p. 79-80. 

14 A. Ponsioen (edt.), Welvaart, Welzijn & Geluk. Een Katholiek Uitzicht op de 

Nederlandse Samenleving, Hilversum: Uitgeverij Pa ui Brandt B.v. 1962. 

CDV I LENTE 2003 



15 Vergelijk: J. Waldron, Liberal Rights, Collected Papers 1981-1991 (Cambridge: 

Cambridge University Press 1993). 

16 Meer hierover in: Hirsch Ballin, E.M.H. and Steenvoorde, R.A.J., 'Catholic Social 

Thought on citizenship: no place for exclusion' in: Wil Derkse, Jan van der Lans and 

Stefan Waanders (eds.), In Quest for humanity in a globalising wor/do Dutch 

Contributions to the Jubilee ofUniversities in Rome 2000, Leende: Uitgeverij DAMON 

2000. 

17 Een term van Anderson uit 1993, meer hierover in: R. Leach, British Political 

Ideologies, second edition, London: Prentice Hall 1996, p. 200. 

CDV I LENTE 2003 

77 



Lessen en aanbevelingen 

voor het migratiebeleid 

DRS. SALIHA SAHIN 

Het afgelopen jaar is er veel geschreven en zijn er veel voorstellen gedaan voor 

de verbetering van de integratie en inburgering van de migranten in 

Nederland. Ondanks het feit dat eerste-generatiemigranten al meer dan 35 jaar 

in Nederland zijn, spreken ze nauwelijks ofbijna geen Nederlands. Dit maakt 

een schrijnend gebrek aan integratie zichtbaar. Maar valt deze mensen een ge

brek aan integratie te verwijten? Wat is er fundamenteel mis met het integra

tiebeleid in Nederland? Volgens Saliha Sahin hebben onder Paars opgerichte en 

zwaar gesubsidieerde instanties ter bevordering van de integratie gefaald. Zo 

zijn uit angst om de eigen ruiten in te gooien de nadelige gevolgen van gezins

vorming door allochtonen met bruidenfbruidegommen uit de oorspronkelijke 

herkomstlanden lange tijd onbesproken gebleven. Ook geeft Sahin een aantal 

beleidsaanbevelingen zoals differentiatie van beleid naar generatie, harde ei

sen aan de kwaliteit van inburgering en het afrekenen van gesubsidieerde in

stellingen op resultaat. Voorts vraagt zij aandacht voor de cruciale rol van suc

cesvolle 'rolmodellen' in het stimuleren van integratie. Sahin maakt de lessen 

en aanbevelingen inzichtelijk aan de hand van haar eigen migratiegeschiedenis. 

Vanuit mijn eigen perspectiefwil ik de migratiegeschiedenis beschrijven. Als 

dochter van een eerste-genera tie-Turkse migrant, ook wel 'gastarbeider' genoemd, 

heb ik de ontwikkelingen van migratie aan den lijve meegemaakt. Ook heb ik heel 

wat interessante en boeiende levensverhalen gehoord van mijn ouders, hun vrien

den en leeftijdsgenoten in Tilburg en in andere steden van Nederland. Migratie 

heeft een geschiedenis. Voor de eerste- generatiemigranten ligt de persoonlijke ge

schiedenis buiten Nederland; voor hun kinderen binnen Nederland. 

In Nederland ontstond als gevolg van sterk economisch herstel na de Tweede 

Wereldoorlog een tekort aan ongeschoolde arbeiders in de mijnen, hoogovens, 

scheepsbouw, metaal- en textielindustrie. Voor het verrichten van deze werkzaam

heden werden arbeiders vanuit Turkije, Marokko en andere landen geworven. 

Voor de Turkse arbeiders was het een kans om in enkele jaren via intensieve ar

beid veel geld te sparen. Na terugkeer kon het gebruikt worden om een huis te ko

pen, of om in de landbouw of als winkelier in de stad een ander bestaan op te bou

wen. In de jaren '60 begon de rekrutering van laag geschoolde of analfabete 

arbeiders vanuit de steden en dorpen in Centraal-Anatolië en veel later in het 

Zwarte Zeegebied en het gebied rond de Egeïsche zee. De beslissing om te migre-
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ren, kwam in breed familieverband tot stand. Eerst werd de oudste zoon gestuurd, 

daarna konden de andere familieleden rekenen op financiële hulp, huisvesting na 

aankomst. Familie-, dorps- en streekgenoten werden dan ook gebruikt om nieuwe 

mensen naar Nederland en andere Europese landen te sturen. Zo is er in veel 

Nederlandse steden ook een sterke concentratie van mensen uit dezelfde dorpen 

en streken ontstaan. Het streeknetwerk (het netwerk van migranten afkomstig uit 

dezelfde Turkse streek) vormt anno 2003 nog steeds een belangrijk netwerk voor 

de eerste, tweede en de derde-generatie, waarbinnen veel collectief, sociaal en 

maatschappelijk verkeer plaats vindt. 

In mijn kinderjaren, eind jaren '70 kwam ik naar Nederland, heb ik de huisves

ting van deze mensen van dichtbij meegemaakt. Mijn vader nam mij mee om wat 

tolkwerkzaamheden te verrichten en formulieren voor te lezen en in te vullen 

voor zijn vrienden; ik ging immers al naar school en kon al Nederlands lezen en 

schrijven. Daarnaast kreeg ik wijze adviezen dat ik 'arts' moest worden en de belo

ning voor de werkzaamheden bestond uit potloden, pennen en schriften. 

Voorwerpen die ze zelf nauwelijks hadden gebruikt. Mijn werkzaamheden werden 

enorm geapprecieerd. Met minimale kennis van het Nederlands heb ik blijkbaar 

toentertijd veel nuttig werk verricht. 

De mannen waren gehuisvest in pensions op verschillende locaties in de binnen

stad of op fabrieksterreinen. Twee personen deelden een klein kamertje en ze 

leidden een sober leven. De contacten met de Nederlanders waren marginaal. 

Doordat zij slechts tijdelijk hier waren, waren er destijds geen inburgeringscur

sussen. De noodzaak om Nederlands te leren werd noch door de migrant, noch 

door de overheid als zinvol ervaren. Deze inburgeringscursussen zijn pas in 1998 

ingevoerd, nadat het allang duidelijk was geworden dat migratie geen tijdelijke 

aangelegenheid meer was en de zwarte scholen als paddestoelen uit de grond be

gonnen te schieten. Beleidsmaatregelen zoals een verplichte taalcursus bestonden 

toen nog niet. Bovendien ontbrak de voor sociale redzaamheid noodzakelijke in

formatie. Het enige dat telde bij aankomst in Nederland was dat deze mensen me

teen aan het werk konden worden gezet. 

Tijdelijk perspectief 

Waar ik vooral belang aan hecht hier te onderstrepen, is dat beide partijen - mi

granten én overheid - minstens 35 jaar ervan uit zijn gegaan dat het perspectief 

van de migrant tijdelijk was. Dat tijdelijke perspectief heeft er grotendeels aan bij

gedragen dat er geen noodzaak werd gezien om te investeren in integratie. Deze 

vaststelling is enorm belangrijk, omdat dit de belangrijkste verklaring vormt voor 

het feit dat migranten die hier 35 - 40 jaar geleden naar toe zijn gekomen geen 

kennis van de taal en - in het verlengde daarvan - weinig binding met de 
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Nederlandse samenleving hebben. Hieruit kunnen we opmaken dat al ruim 35 

jaar sprake is van integratieachterstand als het gaat om de kennis van de 

Nederlandse taal. Kennis van de Nederlandse taal is uiteraard geen doel op zich, 

maar een middel. De doelstelling van een adequate taalbeheersing is het verbete

ren van de leer- en leefomgeving van alle burgers in de Nederlandse samenleving. 

De kwaliteit van het onderwijs en de positieve beeldvorming ten aanzien van de 

maatschappelijke integratie van de minderheden blijven daarbij een belangrijk 

uitgangspunt. Bij de discussies over de integratie is het wenselijk om ook deze ge

gevens mee te nemen en mogelijke oplossingen voor deze achterstand te beden

ken zonder te vervallen in een blaming the victim. 

Medio jaren '70 en begin jaren '80 lieten de arbeiders hun gezinnen overkomen, 

eerst de echtgenote en vaak daarna de kinderen. Zij kregen goedkope woningen 

toegewezen in oude stadswijken. De kinderen gingen bij aankomst (meteen) naar 

school. Men kwam in aanraking met de Nederlandse samenleving. Via de kinde

ren begon de integratie. Het is triest, maar waar! Vervolgens werd de behoefte aan 

een eigen identiteit in de samenleving veel groter. Voor dit doel werden moskee

verenigingen opgericht in oude fabriekspanden als collectieve ontmoetingsruimte. 

Onzekerheid 

Eind jaren '80 en begin jaren '90 is er duidelijk sprake van onzekerheid onder de 

eerste-generatie-Turken en -Marokkanen. Zij worden langdurig werkloos of zitten 

met een WAO- uitkering thuis. Het is duidelijk merkbaar dat de lichamen van 

deze ouderen, na 30 of meerdere jaren zware lichamelijke arbeid te hebben ver

richt, helemaal op zijn. Ouderen proberen definitieve terugkeer te regelen, het 

idee dat men 40 jaar geleden bij aankomst in Nederland al had. Het land van hun 

jeugd en hun oorsprong lonkt steeds meer. Het feit dat hun kinderen hier zijn en 

zullen blijven, weerhoudt hen van een definitieve terugkeer. De ambivalentie is 

ook dat hun sociale wereld in Nederland ligt, maar hun oorsprong enjeugd in 

Turkije. Het dilemma waarin ze verkeren wordt opgelost door te "pendelen". 

Gedurende de zomermaanden verblijven ze in Turkije en in de wintermaanden 

wonen zij in Nederland bij één van de kinderen. De keuze wordt definitief 

Nederland wanneer het pendelen om gezondheidsredenen niet meer mogelijk is. 

De situatie waarin ze nu zitten, is triest. De meesten zijn laaggeschoold of analfa

beet en in sterke mate afhankelijk van de kinderen. In tegenstelling tot de tweede

generatie worstelen zij met de gedachte: "Ooit zal ik teruggaan naar het dorp van 

mijn wortels, levend of dood". De eerste generatie heeft een enorme bijdrage gele

verd aan het sterke economische herstel van Nederland na de Tweede 

Wereldoorlog. Deze groep zou de mogelijkheid moeten krijgen om nog te genie

ten van hun "derde jeugd". De overheid moet duidelijk een onderscheid maken 

tussen de verschillende generaties bij het maken van beleid. De ouderdom moet 
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zeker in acht worden genomen en men moet niet met harde maatregelen aanko

men, terwijl harde maatregelen juist voor de tweede, derde en komende genera

ties zeker gepast zullen zijn. 

Maatschappelijke veranderingen 

Maatschappelijke veranderingen worden goed zichtbaar wanneer de kinderen van 

de gastarbeiders, de tweede-generatie, die op jonge leeftijd naar Nederland zijn 

gekomen, ofWel hier geboren zijn, het Nederlands onderwijs met succes afronden. 

Omgevingsfactoren zoals verblijfsduur, inzet van ouders, afgestudeerden en stu

denten verklaren voor een aanzienlijk deel dit succes. De tweede generatie is beter 

georiënteerd en isoleert zich niet van de Nederlandse samenleving. Zij zijn de 

bruggenbouwers en wegbereiders voor de aankomende derde-generatie-jongeren. 

Succesvolle jongeren stimuleren de leerlingen om door te studeren en zorgen 

voor een goede leeromgeving in de thuissituatie. Zij dienen hierbij als rolmodel

len voor de jongere generatie en de ouders. Immers, zij hebben de nodige experti

se, aangezien zij de barrières en hindernissen van dichtbij hebben meegemaakt. 

Als geen ander zijn zij de personen die weten wat wel en wat niet werkt. Ook hel

pen zij bij het zoeken naar de juiste manier van aanpak en weten zij leerlingen te 

motiveren en ouders te betrekken bij de buitenschoolse activiteiten. Zij nemen 

deze rol heel serieus en zij zijn dan ook belangrijke sleutelfiguren. 

Falend integratiebeleid 

Hoewel de achterstand van de minderheden op het gebied van integratie al jaren 

bekend was, heeft het paarse kabinet gefaald om goed integratie beleid neer te zet

ten en dit ook te laten uitvoeren. Onder Paars zijn zwaar gesubsidieerde overlegor

ganen, expertisebureaus en onderzoeksinstituten opgericht met als doel de inte

gratie van minderheden te bevorderen en of als belangenbehartiger op te treden. 

Helaas hebben deze gesubsidieerde instanties gefaald. De organisaties werden 

vaak gerund door intermediairs en deze personen waren tegelijkertijd aanspreek

punt voor de politici. Er was geen rechtstreekse voeling met de feitelijke situatie 

waarin de doelgroep zelfverkeerde. Wat organisaties hadden kunnen doen, is bij

voorbeeld wijzen op de nadelige gevolgen van gezinsvorming door allochtonen 

met bruidenj bruidegommen uit de oorspronkelijke herkomstlanden. Uit angst 

om de eigen ruiten in te gooien, is dit fenomeen echter lange tijd onbesproken ge

bleven. 

Tweede en derde-genera tie-Nederlanders met een migrantenachtergrond halen 

hun bruid of bruidegom uit het oorspronkelijke land van herkomst. Dit zorgt er

voor dat in de thuissituatie de nadruk ligt op de taal die de beide echtelieden spre

ken. Kinderen uit deze huwelijken groeien dus nog steeds op in een taalomgeving 
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die niet Nederlands is. Door geen harde eisen te stellen aan de kwaliteit van inbur

gering zijn in Nederland achterstandsituaties gecreëerd met een repeterend ka

rakter. Deze achterstanden zijn niet bevorderlijk voor integratie. Recente pleidooi

en voor schakelklassen zijn te duiden als pogingen deze systematisch 

gecultiveerde achterstanden weg te werken. De zogenaamde woordvoerders van 

de minderheden hebben dan ook nauwelijks kunnen aangeven wat zich in de 

Nederlandse samenleving afspeelde. Daarnaast hadden de leden van de verant

woordelijke regeringspartijen een zonnebril op in het donker. Dit bleek ook uit 

het feit dat ze nauwelijks oog hadden voor de problemen in de samenleving en de 

nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen die zich hebben voltrokken. De bijzon

dere verkiezing van 15 mei 2002 en de gevolgen daarvan zijn hier een goed voor

beeld van. Door massaal op de LPF te stemmen, heeft een groot deel van de 

Nederlandse bevolking zich ontmaskerd, haar onvrede getoond met betrekking 

tot een mislukte integratie van minderheden en de roep om harde beleidsmaatre

gelen is groter geworden. 

Doelstellingen gesubsidieerd werk 

Mijns inziens dienen er duidelijke doelstellingen voor wat betreft het gesubsi

dieerd werk te worden geformuleerd. Deze doelstellingen dienen niet alleen geba

seerd te zijn op onderzoek, maar ook het implementatietraject dient hierbij opge

nomen te worden. Het zou een goede zaak zijn als de gesubsidieerde organisaties 

tussentijdse resultaatmetingen verrichten, zowel kwalitatief, kwantitatief als 

planmatig. Het is zeker niet de bedoeling dat iedere keer het wiel opnieuw wordt 

uitgevonden. Op basis van bereikte resultaten zouden eventuele nog te verstrek

ken subsidies een vervolg kunnen krijgen. Indien de gesubsidieerde organisaties 

niet het gewenste resultaat bereiken, dienen ze daarop afgerekend te worden. Dit 

kan eventueel betekenen dat men daardoor geen recht op subsidies meer kan ver

krijgen. Beleidsmakers van ministeries hebben ook een rol in het geheel, maar be

langrijker is dat de gesubsidieerde organisaties gewezen worden op hun eigen ver

antwoordelijkheid. Daarnaast leggen de gesubsidieerde organisaties teveel ideeën 

op in plaats van te luisteren en te kijken naar de positieve maatschappelijke ont

wikkelingen en de wensen van de minderheden. Ook ten aanzien van het uitwis

selen van de informatie en de communicatie staat de doelgroep buiten het proces. 

Er ligt ook een belangrijke taak voor de overheid en voor de politieke partijen om 

de hoog opgeleide succesvolle kleurrijke talenten te laten participeren om een 

constructieve maatschappelijke bijdrage te leveren aan de integratie van deze 

doelgroepen met dezelfde achtergrond. Allochtonen worden in de media vaak ge

associeerd met achterstand. De stereotiepe Turkse vrouw draagt een lange jurk en 

een hoofddoek. Aan de andere kant zijn er onopvallende tweede-generatietalen

ten die als een soort intermediair kunnen fungeren voor de participatie van 

Turken en minderheden in de Nederlandse samenleving. 
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Talenten als rolmodel 

Er wordt momenteel te weinig of nauwelijks gebruik gemaakt van de kennis en er

varing van succesvolle kleurrijke talenten in de samenleving. Het CDA -als groot

ste partij - kan een goede impuls geven aan het naar voren halen van de positieve, 

toegevoegde waarde van deze talenten. Laten we deze doelgroep serieus nemen en 

haar wijzen op de meerwaarde van het werk dat ze doen. De rol van de politieke 

partijen als aanjager van het maatschappelijk debat is hierbij essentieel. De over

heid kan juist nu effectief gebruik maken van deze high potentials en haar beleid 

hierop aanpassen. Een eerste stap is het toegankelijk maken van de gegevens over 

de culturele diversiteit die binnen de afzonderlijke organisaties bestaat. Op basis 

hiervan kunnen beleidsmaatregelen worden voorbereid om de culturele diversi

teit beter in te zetten. Er is nog veel onbenut talent! Juist de succesvolle talenten 

kunnen als voorbeeldig rolmodel een constructieve bijdrage leveren. 

Conclusies 

Maatschappelijke veranderingen dragen er in ieder geval toe bij dat de overheid 

zich meer en meer bewust wordt van het belang van een adequaat integratiebe

leid. Er is al ruim 35 jaar een achterstand bij de integratie als het gaat om de ken

nis van de Nederlandse taal. De overheid dient een onderscheid te maken bij het 

maken van beleid. De eerste-generatiemigranten (zogenaamde gastarbeiders) moe

ten worden ontzien van de door de overheid genomen harde beleidsmaatregelen. 

Deze groep is laaggeschoold dan wel analfabeet en bovendien is het kostbaar en 

tijdrovend. De overheid dient zich te richten tot de productieve generaties zoals 

de tweede en derde generatie. Om de integratie te laten slagen dient de overheid 

te komen met harde beleidsmaatregelen en deze ook uit te (laten) voeren. 

De gesubsidieerde instanties dienen op hun resultaten te worden afgerekend. Het 

is een vereiste dat ze zich transparant opstellen. De overheid dient te kijken naar 

de bereikte resultaten. Op grond van behaalde, goede en innoverende resultaten 

kan de overheid aan dergelijke instanties subsidies verstrekken. Ook is essentieel 

dat de minderheden zelf niet buiten het gehele proces worden gelaten, maar hier 

deel van uitmaken. Migratie zonder kwalitatief sterke integratie is fnuikend voor 

de migrant en voor de Nederlandse samenleving! 

De succesvolle talenten laten de meerwaarde van de culturele diversiteit zien. De 

overheid zou niet alleen hiervoor meer oog mogen hebben, maar kan door een sti

mulerend beleid deze talenten een handreiking bieden. 

Drs. Saliha Sahin is Adjunct - Inspecteur Kennis bij de Inspectie van het primair Onderwijs. 

Zij heeft dit artikel op persoonlijke titel geschreven. 
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Tolerantie van 

antidemocratisch 

fundamentalisme 

PROF. DR. H.E.S. WOLDRING 

Hoever moet onze tolerantie gaan ten opzichte van antidemocratisch funda

mentalisme? Een actuele vraag waarbij veel lezers meteen zullen denken aan de 

Islam. Volgens Woldring, hoogleraar politieke filosofie aan de Vrije Universiteit 

(VU) en lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer, beseffen weinigen dat we in 

Nederland al heel lang het bestaan van een antidemocratische fundamentalisti

sche partij, maar dan van christelijke snit, tolereren: de Staatkundig 

Gereformeerde Partij (SGP). Wie zich zorgen maakt over en kritiek heeft op 

maatschappelijke en politieke opvattingen onder fundamentalistische mos

lims, moet beseffen dat de SGP reeds bijna honderd jaar in ons democratisch 

staatsbestel functioneert. Dat roept de vragen op: Wat is tolerantie? Op grond 

van welke overwegingen is de SGP in Nederland altijd getolereerd? En welke 

richtlijnen zijn daaraan eventueel te ontlenen voor toepassing op islamitisch 

antidemocratisch fundamentalisme? 

Tolerantie is de morele deugd om de opvattingen en gedragingen van andersden

kenden, die in belangrijke mate van de onze verschillen of die wij zelfs afkeuren, 

desondanks recht van bestaan te gunnen en tot hun recht te laten komen en afte 

zien van eventueel beschikbare machtsmiddelen om die opvattingen en gedragin

gen te beperken ofte verbieden.
1 

Ik zal deze omschrijving van tolerantie kort toe

lichten. 

Ten eerste heeft tolerantie betrekking op een morele deugd: een mentale houding 

van een mens of groep, die niet is aangeboren, maar die men in vrijheid en in re

latie tot bepaalde waarden en normen (bijvoorbeeld wetten, Bijbel, Koran of een 

andere bron) vorm geeft, die in handelen tot uiting wordt gebracht teneinde voor 

anderen het moreel goede te bevorderen. Ten tweede gaat het om twee partijen: 

zij die tolereren en anderen die worden getolereerd, waarbij zij die tolereren de 

andere partij beschouwen als andersdenkenden: mensen die er andere opvattin

gen en gedragingen op nahouden, die afwijken van hun visies ofvan de meerder

heid van de bevolking. Ten derde zijn zij die tolereren het met die opvattingen en 

gedragingen van andersdenkenden in belangrijke mate oneens: zij keuren die op

vattingen af ofvinden die zelfs volstrekt verwerpelijk. De redenen voor afkeuring 

komen voort uit persoonlijke of groepsovertuigingen en uit overwegingen dat de 
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afgekeurde opvattingen en gedragingen schadelijk kunnen zijn voor derden. Ten 

vierde laten zij die tolereren de andersdenkenden met hun opvattingen en gedra

gingen tot hun recht komen, ook indien zij de middelen zouden hebben hen be

perkingen of verboden op te leggen. Ten vijfde behoren zij die tolereren met die 

andersdenkenden in gesprek te gaan op plaatsen en momenten waar en wanneer 

dat gewenst of noodzakelijk is; indien dit niet zou gebeuren, dan zou tolerantie 

verworden tot onverschilligheid en vrijblijvendheid. Indien men tolereert, is de 

grond voor afkeuring immers nog niet weggenomen. Het omgekeerde geldt ook: 

met de afkeuring is de grond voor tolerantie niet weggenomen. Daarom is toleran

tie nooit vanzelfsprekend of onbegrensd; bovendien moet zij beargumenteerd 

worden verantwoord. Daarom geldt altijd: tolerantie, tenzij.' 

Juridische waarborgen voor tolerantie 

De politieke tolerantie heeft in de rechtsstaat gestalte gekregen in het recht van 

godsdienstvrijheid en zij heeft in veel westerse landen een scheiding tussen kerk 

en staat met zich mee gebracht; een scheiding die veel heeft bijgedragen tot gods

dienstige tolerantie. Die scheiding betekent dat de staat aan geen kerk een bevoor

rechte positie mag toekennen boven andere kerken oflevensbeschouwelijke groe

pen en dat geen kerk de overheid iets kan voorschrijven, noch in het 

wetgevingsproces een officiële plaats inneemt. De overheid en de kerken hebben 

hun eigen verantwoordelijkheden en zij bemoeien zich niet met elkaars interne 

zaken. De scheiding tussen kerk en staat betekent niet dat zij met de rug naar el

kaar toe staan; integendeel, zij zijn nauw op elkaar betrokken. Enerzijds hand

haaft de overheid het recht van godsdienstvrijheid, waarborgt zij de gelijkberech

tiging van godsdiensten en levensbeschouwingen en faciliteert zij het 

functioneren van kerken en andere geloofsgemeenschappen (kerkbouw, leger- en 

gevangenispastoraat). Anderzijds spreken de kerken in hun verkondiging en in ge

sprekken met bewindslieden de overheid aan, indien het overheidsbeleid daartoe 

aanleiding geeft. 

De scheiding tussen kerk en staat blokkeert niet het gebruik van religieuze of le

vensbeschouwelijke argumenten in het publieke leven, zoals soms wel eens be

weerd wordt. Integendeel, iedere burger heeft het grondwettelijk recht van vrij

heid van meningsuiting. Ook in het publieke debat mag iedereen haar/zijn wel of 

niet levensbeschouwelijk geïnspireerde visie tot uiting brengen. Indien men in 

een levensbeschouwelijk-pluralistische samenleving recht wil doen aan die plura

liteit, blijkt het zonder levensbeschouwelijke argumentatie niet te kunnen. Indien 

men die levensbeschouwelijke argumenten echter slechts beschouwt als privaat 

en niet relevant acht in het publieke debat, dan is men slecht toegerust om aan 

een multiculturele en multireligieuze samenleving gestalte te geven; dan veroor

zaakt men politieke stagnatie.' 
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In onze en andere samenlevingen komen allerlei verschijnselen van intolerantie 

voor. Er zijn mensen en groepen die discriminerend en intolerant zijnjegens be

paalde godsdiensten (joden, Staphorst-gereformeerden of moslims), homoseksu

elen of medeburgers met een niet-blanke huidskleur. Zij zouden wensen dat de 

overheid machtsmiddelen zou gebruiken om de opvattingen en gedragingen van 

die mensen te beperken. Indien de wet het hen niet verbood, zouden zijzelf be

perkende machtsmiddelen willen gebruiken (hetgeen soms helaas gebeurt). De 

gelijkberechtiging van burgers met verschillende godsdiensten, seksuele levens

stijlen of huidskleuren moet ook in een democratische rechtsstaat tegenover in

tolerante mensen steeds opnieuw met juridische en morele argumenten worden 

bevochten. 

Op grond van respect voor de menselijke waardigheid en het recht van gods

dienstvrijheid behoren wij in het maatschappelijk verkeer bijvoorbeeld tolerant te 

zijn jegens moslims die hoofddoeken dragen, zoals wij ook tolerant zijn jegens or

thodoxe joden die een keppeltje dragen en christenen die een kruisje of een klei

ne crucifix dragen. Ook is tolerantie gepast jegens moslims die gescheiden zwem

men van jongens en meisjes wensen, zoals dat vroeger ook gold onder rooms

katholieken. Indien moslims echter leerplichtige meisjes thuis houden van 

school, hen tot een huwelijk dwingen of geschonden familie-eer met de dood wre

ken, dan handelen zij in strijd met de Nederlandse wet. Dan kan geen sprake zijn 

van tolerantie op grond van respect voor de menselijke waardigheid. De overheid 

mag nooit tolerant zijn tegenover onrecht. Dan stelt de wet absolute grenzen. 

Evenmin mag zij tolerant zijn tegenover discriminatie en beledigingen die tot 

haat aanzetten. 

Antidemocratisch fundamentalisme 

De tolerantie wordt op de proef gesteld door burgers en groeperingen met een an

tidemocratische houding. Deze houding komt niet slechts onder fundamentalisti

sche moslims voor, maar zij bestaat in onze samenleving al veel langer, met name 

onder fundamentalistische christenen. De SGP is daar de meest pregnante uiting 

van. Deze partij houdt vast aan het beginsel van de theocratie, zoals dat is ver

woord in artikel 36 van de (uit 1561 stammende) Nederlandse Geloofsbelijdenis. 

Samengevat betekent dat theocratisch beginsel: God is de hoogste soeverein en de 

overheid behoort die soevereiniteit te erkennen. Dat wil zeggen dat de overheid de 

in de bijbel geopenbaarde geboden van God. bijvoorbeeld de Tien Geboden, moet 

gehoorzamen en in wetgeving en beleid tot uitdrukking moet brengen. De SGP 

handhaaft het genoemde artikel 36 onverkort: de overheid moet de hand houden 

aan de kerkelijke verkondiging van het evangelie (en dan volgen de woorden die 

door de synode van de Gereformeerde Kerken in 1905 zijn geschrapt, maar die de 

SGP handhaaft) 'om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, 
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om het rijk des antichrist te gronde te werpen'. Volgens de SGP bestaat er slechts 

één waarheid, die in de bijbel is geopenbaard. Weliswaar moet zij een levensbe

schouwelijk-pluralistische samenleving als feit erkennen, maar zij wijst het le

vensbeschouwelijk pluralisme principieel af. Omdat de SGP slechts één waarheid 

erkent, kan zij geen nevenschikking van godsdiensten aanvaarden. Derhalve wijst 

zij het grondwettelijk recht van godsdienstvrijheid af en bekritiseert zij de schei

ding tussen kerk en staat, omdat zij verdedigt dat er een publiek erkende kerk be

hoort te bestaan in een staat die gefundeerd is op de reformatorische religie: Wel 

erkent de SGP gewetensvrijheid, want men kan en mag niemand tot een bepaald 

geloof dwingen. Vanwege haar bezwaar tegen de nevenschikking van levensbe

schouwingen en ook van politieke overtuigingen kan de SGP de democratie niet 

aanvaarden als politiek beginsel; zij aanvaardt de democratie slechts als 'werk

ruimte'.' 

Indien men de woorden 'om te weren en uit te roeien .. : letterlijk neemt, dan 

moet men vrezen dat de SGP rooms-katholieke kerken, moskeeën en gebouwen 

van andere niet-reformatorische godsdiensten zou willen sluiten. Die partij 

neemt die woorden echter niet letterlijk, maar zij wil het lasteren van Gods naam 

in het publieke leven bestrijden en alles tegengaan wat haars inziens het christe

lijk geloof geweld aandoet of afVoert van God en zijn dienst. De vraag is wat daar 

allemaal onder valt. In elk geval dat de overheid niet-christelijke godsdiensten 

niet mag bevorderen (dus geen subsidies of andere faciliteiten), dat zij de zondags

rust in het publieke leven moet bevorderen en dat in theatervoorstellingen, bios

coopfilms en audiovisuele media geen godslasterlijke of moreel aanstootgevende 

scènes mogen voorkomen.
6 

De SGP is een typisch fundamentalistische partij. Fundamentalisme is niet het

zelfde als het belijden en praktiseren van een orthodox-godsdienstige overtuiging 

en bepaalde beginselen (bijvoorbeeld geloof in God en]ezus Christus, naastenlief

de, rechtvaardigheid en andere). Fundamentalisme verwijst naar een verabsolute

ring van bepaalde traditionele leerstukken. Het fundamentalisme van de SGP 

wordt gekenmerkt door 1) het vasthouden aan bepaalde, onbetwijfeld geachte 

leerstukken (het theocratisch beginsel en de daaruit afgeleide afwijzing van het 

recht van godsdienstvrijheid, levensbeschouwelijk pluralisme en andere) en het 

daaraan beoordelen van het handelen van overheid en burgers, 2) het zich als zui

ver geachte groep afschermen van de afVallige samenleving, waarbij een scherp 

onderscheid wordt gemaakt tussen goed en kwaad, en 3) het nastreven van de be

kering van de samenleving en fundamentele veranderingen van het overheidsbe

leid en de inrichting van staat en samenleving.' 

De SGP kan dus veel van de gedeelde waarden die ten grondslag liggen aan onze 

democratische rechtsstaat (pluralisme van levensbeschouwingen en politieke 
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overtuigingen. godsdienstvrijheid. democratie als politiek beginsel en de schei

ding tussen kerk en staat) niet aanvaarden. Zij heeft een antidemocratische ge

zindheid, hoewel zij die gezindheid niet op een agressieve of gewelddadige ma

nier tot uitdrukking brengt. De SGP opereert binnen de grenzen van de grondwet 

en de wetten van de rechtsstaat en er zijn geen wettelijke middelen om de SGP in 

haar activiteiten te beperken. laat staan haar te verbieden. 

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Verboden rechtspersonen door de 

Tweede Kamer (22 september 1986) merkte de toenmalige minister van Justitie, 

Korthals Altes. op: 'Antidemocratische gezindheid is op zichzelf geen verbods

grond en valt ook niet onder een van de verbodsgronden ... die de wet nu samen

vat met het begrip "strijd met de openbare orde".' Hij vervolgt: 'Strijd met de 

openbare orde is er pas ... wanneer de grondslagen van onze rechtsstaat in het 

geding zijn': Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer citeerde dezelfde minis

ter uit de Memorie van antwoord: 'Slechts handelingen die inbreuk maken op 

de algemeen aanvaarde grondvesten van ons rechtsstelsel kunnen het verbod 

van een vereniging of andere rechtspersoon rechtvaardigen: ongerechtvaardig

de aantasting van de vrijheid van anderen ofvan de menselijke waardigheid. 

Gebruik van geweld of bedreiging daarmee tegen het openbaar gezag of tegen 

degenen met wier opvattingen men het. al dan niet op goede gronden, oneens 

is, valt eronder, evenals ( ... ) het aanzetten tot haat en uitingen die verboden dis

criminatie inhouden,.9 

Op basis van bovenstaande analyse is de lezer waarschijnlijk duidelijk waarom de 

SGP al zo lang getolereerd wordt: de SGP doet geen rechtstreekse aanvallen op de 

grondslagen van de rechtsstaat: zij tast de vrijheid van anderen niet aan, zij 

maakt geen gebruik van geweld of bedreiging. zij zet niet aan tot haat en zij 

maakt zich niet schuldig aan discriminatie in strafrechtelijke zin. De SGP koestert 

echter wel ideeën die de grondslagen van de democratische rechtsstaat in het ge

ding brengen, maar zij bestrijdt die grondslagen met verbale, vreedzame midde

len. In eigen kring discrimineert de partij vrouwen, die (krachtens een partijbe

sluit van 1993) uitgesloten zijn van het partijlidmaatschap en bestuursfuncties 

(het 'regeerambt'), een uiting van discriminatie, maar niet in strafrechtelijke zin: 

de partij mag op grond van het recht van vrijheid van vereniging haar eigen. in

terne zaken regelen. Bovendien wordt iemand uit vrije wil lid van die partij. 

Indien men in ons land bepaalde moskeeverenigingen en moslimseholen ver

denkt van een antidemocratische houding. dan hebben we dus met een bekend 

verschijnsel te maken. Indien men die verenigingen en scholen verdenkt van het 

aanzetten tot haat jegens andere godsdiensten (hetgeen niet uitgesloten is), dan 

zal men met goede bewijzen moeten komen en behoort in strafrechtelijke zin ver

volging plaats te vinden. 
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Conclusie 

Wie zich zorgen maakt over en kritiek heeft op een antidemocratische houding 

onder fundamentalistische moslims moet beseffen dat de SGP als een politieke 

partij van fundamentalistische christenen reeds bijna honderd jaar in ons demo

cratisch staatsbestel functioneert. Wij hebben de SGP in Nederland niet alleen al

tijd getolereerd, maar zij heeft ook een wettelijk bestaansrecht. De overwegingen 

die aan die tolerantie ten grondslag hebben gelegen, kunnen ook op islamitisch 

antidemocratisch fundamentalisme worden toegepast. Tolerantie is gewenst wan

neer een dergelijk fundamentalisme: geen rechtstreekse aanvallen doet op de 

grondslagen van de rechtsstaat, de vrijheid van anderen niet aantast, geen ge

bruik maakt van geweld of bedreiging, niet aanzet tot haat en zich niet schuldig 

maakt aan discriminatie in strafrechtelijke zin. Men kan dan net als de SGP wel 

ideeën koesteren die de grondslagen van de democratische rechtsstaat in het ge

ding brengen, maar dat kan toegestaan worden zolang zij deze bestrijdt met ver

bale, vreedzame middelen. Discriminatie in eigen kring kan getolereerd worden -

op voorwaarde dat men niet strafrechtelijk over de schreef gaat - op basis van over

wegingen dat organisaties op grond van het recht van vrijheid van vereniging hun 

eigen, interne zaken mogen regelen; en van de vrijheid van leden om vrijwillig toe 

te treden ofuit te treden. Indien we deze richtlijnen voor tolerantie niet van toe

passing verklaren op vergelijkbare islamitische politieke organisaties, dan komt 

ook de tolerantie ten aanzien van de SGP in het geding. 

Prof dr. H.E.S. Woldring is hoogleraar politieke filosofie aan de Vrije Universiteit te 

Amsterdam en lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal waar hij deel uitmaakt van de 
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Leitl<ultur: 

reflecties rond een 

debat in Duitsland 

DR. AB KLINK 

In dit artikel gaat Ab Klink, directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor 

het CDA, in op het debat rond asielbeleid en integratie in Duitsland. Hij geeft 

de kernbezwaren van de CDU/CSU weer tegen een uiteindelijk met veel tumult 

afgestemde ontwerp-Vreemdelingenwet van de regering-Schröder. Deze wet be

oogde onder meer de toelating van geschoolde immigranten om het verminder

de arbeidsaanbod te compenseren. Volgens de CDU/CSU worden hiermee funda

mentele hervormingen van de arbeidsmarkt uit de weg gegaan en is een breder 

beleid nodig dat bijvoorbeeld gezinspolitiek omvat. Ook de immigratiepolitiek 

is in die opvatting meer dan een kwestie van de juiste beroepsvaardigheden. In 

dat kader is een met veel emoties beladen debat ontstaan over de begrippen 

Leitkultur en Integrationspotential. Klink gaat het verloop van dit debat na en 

confronteert de opvattingen van Merz en de CDU/CSU met die van de uit Syrië 

afkomstige hoogleraar Basam Tibi. Tibi vindt dat het debat over onopgeefbare 

waarden van de Europese Leitkultur dient te gaan en bepleit uit angst voor de 

politieke Islam een scherpe scheiding tussen geloof en politiek. Volgens Ab 

Klink laat Tibi hiermee een belangrijke mogelijkheid onbenut om moslims van 

binnenuit en vanuit hun eigen religie aansluiting te laten vinden met de 

Europese Leitcultur van democratie en vrijheidsrechten. Juist deze uiterst zin

volle en relevante optie komt aan de orde in het pas verschenen WI-rapport 

Investeren in integratie, reflecties rond diversiteit en gemeenschappelijkheid. 

In Duitsland is de afgelopen jaren een intensief debat gevoerd over het asielbeleid 

en over integratie. Beide hangen natuurlijk ook in Duitsland nauw met elkaar sa

men. Neem de Vreemdelingenwet die de regering-Schröder ontwierp. Die wet be

oogt tegemoet te komen aan de behoefte van het bedrijfsleven aan goed geschoold 

personeel. De beter geschoolde migranten zouden een Green Card moeten kunnen 

krijgen als er aantoonbaar behoefte aan hun inzet is. De ontwerp-Vreemdelingenwet 

is op andere punten restrictiever: kinderen van migranten bijvoorbeeld komen na 

hun 12e levensjaar niet meer in aanmerking voor gezinshereniging. Op die ma

nier wil de Duitse regering een einde maken aan de praktijk van allochtone ou

ders om hun kroost in de kwetsbare puberale leeftijd terug te sturen naar het 

land van herkomst. Deze ouders willen zo 'verwesterlijking' van hun kinderen ver

mijden. Gevolg is natuurlijk wel dat er leer-, taal- en integratieachterstanden ont-
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staan. Reden voor de Duitse politiek om er paal en perk aan te stellen. 

Verzet CDU/CSU tegen ontwerp-Vreemdelingenwet 

De CDU;CSU heeft zich tegen het wetsvoorstel gekeerd (in weerwil van partijge

noot Rita Süssmuth, die veel meer op de hand is van de huidige regering). Dat is 

de CDU;CSU niet in dank afgenomen door de top van het bedrijfsleven. 

Ondernemingen willen goed geschoold personeel, desnoods van over de verre 

grenzen. De christen-democraten trotseerden die kritiek. Niet dat zij tegen een ar

beidsmigratiepolitiek zijn. Maar die politiek moet wel ingebed zijn in een breder 

beleid. Zo blijft het toch merkwaardig dat bij een werkloosheidscijfer van meer 

dan 4,5 miljoen mensen gaten op de arbeidsmarkt opgevuld moeten worden door 

migranten. Dan is er met het arbeidsmarktbeleid toch echt iets fundamenteel mis 

in een land. De route naar het buitenland is dan een te gemakkelijke weg. De bin

nenlandse problemen worden op hun beloop gelaten, omdat er als het ware een 

grensoverschrijdend ventiel is. De CDU;CSU heeft in dat verband de regering

Schröder verweten de noodzakelijke hervormingen van de arbeidsmarkt achter

wege te laten. De regering koos voor een Politik mit der ruhigen Hand en koos daar

mee telkens weer de gemakkelijkste weg. Fundamentele problemen bleven 

daardoor bestaan. Van het bredere beleid dat de christen-democraten wilden, 

maakte ook de gezinspolitiek deel uit. Met een in Nederland vreemd aandoende 

openhartigheid (die naar botheid neigt) adverteerde de kandidaat van de CDU, de 

heer Rüttgers in Nordrhein-Westphalen. Op zijn affiches stond te lezen; Kinder 

statt Inder. Zo'n leus roept natuurlijk veel verontwaardigde reacties op. Die veront

waardiging is terecht. Toch wees Rüttgers wel indringend op een vraagstuk dat 

zich in bijna heel West-Europa en vooral in Duitsland en Italië voordoet. Europa 

heeft een demografisch probleem: het uitstel en afstel van het krijgen van kinde

ren hangt mogelijkerwijs wel degelijk samen met een gebrekkige gezinspolitiek, 

met gezinsstress ete. De CDU;CSU heeft erop willen wijzen dat ook dit te gemakke

lijk naar de achtergrond verdwijnt als het heil gezocht wordt in arbeidsmigratie. 

Een breder beleid wilden de christen-democraten rond het integratievraagstuk. 

Migreren is meer dan een baan krijgen, meer ook dan een verblijfsvergunning of 

paspoort ontvangen. Duitse christen-democraten zetten daarom de vereenzelvi

ging met de Leitkultur van het Westen en in zekere zin van Duitsland op de politie

ke agenda. De minister-president van Saarland, Peter Müller, spreekt in zijn rap

port over migratiebeleid (CDU;CSU 2000) niet alleen over beroepsvaardigheden, 

maar ook over de andere dimensies van het zogenaamde Integrationspotential. Het 

debat over juist deze begrippen (Leitkultur en Integrationspotential) bleek veel emo

ties op te roepen. Het bleek lastig te zijn om precies duidelijk te maken wat be

doeld werd en welk beleid ermee samen zou kunnen en moeten hangen. 

Gebrekkige precisie leidde tot veel misverstand en gaf stof tot veel debatten. Ik 
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kom daarop terug. 

Daarmee hangt een derde punt van kritiek op de ontwerp-Vreemdelingenwet sa

men: deze is, volgens de christen-democraten niet krachtig genoeg. Bijvoorbeeld 

rond de al genoemde leeftijdsgrens bij gezinshereniging: de CDUjCSU gaat de 

grens van 12 jaar te ver. De partij pleit ervoor de grens bij 10 jaar te leggen. Zo valt 

beter te voorkomen dat kinderen voor langere tijd naar familie in het land van 

herkomst teruggaan om vervolgens na enkele jaren met fikse achterstanden naar 

Duitsland terug te keren. 

Debat over Leitcultur 

De ontwerp-Vreemdelingenwet is door de Bundesrat (de Eerste Kamer, met daarin 

een meerderheid van CDUjCSU) afgestemd. Dat gebeurde met veel tumult: het 

Bundesverfassungsgericht moest er uiteindelijk aan te pas komen. Op dit moment is 

het ontwerp onderworpen aan een moeizame zogenaamde Vermittlungsausschuss. 

Regering, Bundestag en Bundesrat moeten het eens zien te worden. De emoties laai

en op gezette tijden hoog op. Het gebeurt niet alle dagen dat de gemoederen zo 

verhit raken in de Bundesrat dat er openlijk gescholden wordt. De president van 

het land en het Constitutionele Hof moesten eraan te pas komen om te beslissen 

of de wet nu wel of niet aanvaard was. Dat het debat bij de Oosterburen ingrij

pend was en is, blijkt niet alleen uit deze ontwerpwet en zijn geschiedenis: het 

blijkt niet minder uit alle tumult die is ontstaan rond het concept Leitkultur. 

De trigger tot het debat werd overgehaald door Friedrich Merz: op 18 oktober 2000 

stelde de fractievoorzitter van de CDUjCSU in de Bundestag (Tweede Kamer) dat mi

granten zich zouden moeten aanpassen aan de 'freiheitliche deutsche Leitkultur'. Een 

storm van -voorspelbare- kritiek brak los. Wat mag die Duitse Leitkultur dan wel 

zijn? Is hier geen sprake van een eng nationalisme? Betekent dit dat migranten 

hun identiteit moeten opgeven? 

In regeringskringen probeerde men het thema - met een scherp intern debat over 

de Staatsangehörigkeit (debat over dubbele nationaliteit) nog vers in het geheugen

dood te zwijgen. Na een paar dagen de kat uit de boom te hebben gekeken, meld

de de secretaris van de SPD, de heer Müntefering, zich echter aan het front. Eén 

november gaf hij een signaal af. Wat is een Leitkultuf? Is het een filosofisch begrip, 

een emotionele of een politieke term? Hoe verhoudt zich het begrip tot de elders 

bepleite tolerantie, tot de culturele diversiteit van het land? Of bedoelt Merz ei

genlijk niet meer te zeggen dan dat de Grondwet maatgevend moet zijn en door 

iedereen gerespecteerd moet worden? Dan heeft hij een open deur ingetrapt. 

!vlaar, aldus Müntefering, Merz bedoelt waarschijnlijk meer: achter het begrip 

gaat een sentiment van afschermen en buitensluiten schuil. 

De Groenen zijn nog scherper. De minister van Buitenlandse Zaken, ]oschka 
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Fischer, vraagt naar de culturele identiteit van een dierenkolonie. Partijvoorzitter 

Renate Künast meldt dat zij bij het horen van de term Leitkultur ineenschrompelt. 

Jürgen Trittin (minister van milieu) spreekt van 'volks vocabulair' (let op de Duitse 

klankkleur) en buitenlandwoordvoerder Marieluise Beck voorziet een houding 

van 'Germany first'. Zij stelt met nadruk dat Duitsland een immigratieland is en to

lerant moet zijn. 

Binnen de CDU is ook niet iedereen gelukkig met het debat dat Merz over de partij 

afroept. Heinrich Geissier, vooraanstaand politcus uit de periode-Kohl, stelt dat 

niet de liefde voor het Duitse volk, maar naastenliefde maatgevend dient te zijn. 

'Ik ben vooral christen en democraat en pas in tweede aanleg Duitser', zo meldt 

hij kritisch. Hij roept zijn partij op om het begrip te laten varen. Hij is daarin niet 

de enige. Met name het voorvoegsel Duits zorgt voor allergie. Natuurlijk komt de 

vraag op of het soms typisch Duits is om zuurkool met worst te eten en een 

Lederhose te dragen. Serieuzer zijn de verwijzingen naar een pijnlijk en soms rond

uit vreselijk verleden: de pogroms, de jodenvervolging. Duits is een te meerduidig 

begrip: Goethe hoorde tot Duitsland, Bonhoeffer eveneens, maar niet minder de 

bruine stoet van nazi's. Dit alles zorgde ervoor dat de partijvoorzitter, Angela 

Merkel, niet erg warm liep voor een debat over de Leitkultur. 

Merz zette zich schrap bij alle verwijten: hij had van meetaf aan gesproken over 

een aan de grondrechten gelieerde Leitkultur. Freiheitlich was het begrip dat hij er 

direct mee had verbonden: de op vrijheidsrechten geënte cultuur. Daarmee had 

hij direct al afstand genomen van plat nationalisme en van zwarte episoden uit 

het Duitse verleden. Toch verlegde de CDU (subtiel) de accenten: de 'Deutsche 

Leitkultur' wordt gaandeweg de 'Leitkultur in Deutschland'. De term 

Verfassungspatriottismus vindt daarna ingang: met patriottisme blijft de gevoels

waarde van trots over de nationale prestaties behouden, terwijl de term Verfassung 

die trots rechtstatelijk kwalificeert. De eerlijkheid gebiedt te melden dat Merz het 

nooit anders bedoeld heeft. De kritische reflexen waren op de keper beschouwd 

tamelijk onheus: zij deden geen recht aan zijn bedoeling en toelichting. Zij teken

den wel de gevoeligheid van het integratiedebat. 

Van gevoeligheid was ook sprake bij Bassam Tibi, de uit Syrië afkomstige hoogle

raar internationaal recht aan de universiteit van Göttingen. Hij was het namelijk 

die in 1998 het fraaie boek Europa ohne Identität? Leitkultur oder Wertebeliebigkeit 

schreef. In januari 2001 verscheen een geactualiseerde uitgave met een nieuw 

voorwoord. In het voorwoord gaat Tibi in op het debat in Duitsland. Hij verwijt 

Merz terecht a) dat deze hem niet genoemd heeft als vader van de gedachte van de 

Leitkultur en b) dat hij niet van meetaf aan heeft aangegeven dat het om een 

Europese Leitkultur dient te gaan: nauwkeuriger om de waarden die Europa ge

stempeld hebben. Tibi benadrukt dat deze waarden ook als maatstaf voor Europa 

zèlf gelden. De waarden hebben een kritisch potentieel. Aan deze waarden dient 
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men zich zijns inziens voortdurend te spiegelen. Tibi verwijst in dat verband naar 

de stelling van de vader van de bekende joodse hoogleraar Horkheimer (die grond

legger was van de maatschappijkritische Frankfurter Schule). Hij zou ooit gezegd 

hebben: 'Wie is die hoerenzoon Hitier nou eigenlijk: ik ben meer Duits dan hij is!' 

De waarden die de rechtsgemeenschap (moeten) vormen, beslissen over de vraag 

wie echt Europeaan, wie echt Duitser is. Zij moeten centraal staan. Zij zijn norma

tiefvoor de nationale identiteit. 

Tibi neemt zo de nodige afstand van Merz. Toch is hun boodschap (en die van de 

CDU) voor een groot deel identiek. Tibi maakt zich grote zorgen over de grote mi

gratiestromen uit met name Arabische landen. Hij moet niets hebben van het be

grip multiculturele samenleving. Met die term worden romantisch alle culturele 

spanningsvelden die hij in Europa voorziet, weggemoffeld. Een realistische poli

tiek wordt daarmee onmogelijk gemaakt. Cultuurrelativisme is zijns inziens uit

eindelijk dodelijk. De Wertebeliebigkeit ziet hij als het grote gevaar in Europa. Tibi 

is met name beducht voor een politieke islam. Een politieke islam die de waarden 

van de rechtsgemeenschap ondermijnt en de sjaria wil invoeren. Hij pleit voor een 

op de waarden van de Verlichting georiënteerde politiek. Hij beschuldigt met het 

nodige pathos de politiek correcte denkers en doeners van onnozelheid. 

Onnozelheid, bijvoorbeeld bij de bekende theoloog Hans Küng die in zijn Projekt 

Weltethos kennelijk broederlijk samenwerkt aan universalistische waarden met 

een Egyptische hooggeleerde moslim die en passant echter een fatwa uitspreekt 

over al de moslims die de scheiding van kerk en staat bepleiten. Eenfatwa die Tibi 

(als moslim) rechtstreeks raakt en waarvan hij wel degelijk reëel slachtoffer kan 

worden. Onnozelheid niet minder bij staten. Bij staten die onderdak geven aan ra

dicale politieke vluchtelingen, bij staten die geen ofte weinig eisen stellen aan in

burgering, aan kennis van de taal en cultuur, bij staten en politici die niet willen 

inzien dat het als gast respecteren van de regels nog niet betekent dat men zich 

ermee vereenzelvigt en men drager van de rechtsstaat is, ete. Bij staten tenslotte 

die niet willen inzien dat eigen organisaties van migranten gericht moeten zijn 

op integratie en niet op ghettovorming en op het creëren van een parallelle sa

menleving. Om de geesten in dat opzicht te scherpen, wil Tibi de identiteit van 

Europa benoemen: hij wil helder hebben welke kernwaarden niet opgeefbaar zijn. 

Hij wil helder hebben welke waarden het Westen zelfbewust moet uitdragen en 

bindt daarom de strijd aan met de postmodernisten, met relativisten en multi-cul

turalisten. Tibi ziet een verband (en personele unie) tussen de maatschappijkriti

sche stromingen uit de jaren zestig en zeventig en hen die niets van zijn Leitkultur 

willen weten, omdat zij alle culturen zogenaamd gelijkwaardig vinden. Achter 

het politiek correcte denken schuilt zijns inziens een verborgen verzet tegen het 

Westen: zèlfheeft men in de jaren zestig en zeventig de strijd niet kunnen win

nen, maar zie daar: nu wordt het Westen uitgedaagd door andere culturen. Tibi 

wil het Westen ideologisch en conceptueel wapenen en bruggen slaan naar de 
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heidsrechten -
het een en ander 
te melden. 

constructieve flanken van de migrantengemeenschappen (zoals die van de islam). 

Hij wil allochtonen en autochtonen activeren in die zin dat zij zich beiden meer 

inzetten voor de democratische rechtsstaat. Daar ligt de nodige verwantschap 

met de CDU;CSU. 

Tegen deze achtergrond pleiten de christen-democraten namelijk voor de eerder 

genoemde verlaging van leeftijd van jeugdigen bij gezinshereniging, voor de ver

plichte inburgering bij nieuwkomers (met resultaatsverplichting), voor het ge

bruiken van de Duitse taal bij het (godsdienst)onderwijs, voor inzicht in wat er in

houdelijk aan onderwijs - ook bij godsdienstonderwijs - geboden wordt ete. 

Verschil van inzicht is er op het punt van de relatie tussen geloof en politiek. Tibi 

wil deze sferen apert scheiden, terwijl christen-democraten deze - dat is de grond 

van hun partijvorming op levensbeschouwelijke grondslag - juist verbinden. Tibi 

wil een seculiere staat. De grondslag voor de rechtsstaat ligt in de rede en niet in 

het geloof. De achtergrond van Tibi's oriëntatie op de Verlichting en op het Franse 

concept van de laïcité is wel duidelijk en begrijpelijk: zij hangt nauw samen met 

zijn angst voor de politieke islam. 

Toch berooft Tibi zich daarmee van een belangrijke mogelijkheid om moslims van 

binnenuit en vanuit hun eigen religie aansluiting te laten vinden bij de Europese 

Leitkultur (de democratie en de vrijheidsrechten). Die gedachte staat natuurlijk 

haaks op de idee van laïcité. Dat die mogelijkheid er wel degelijk is, is betoogd in 

het rapport Investeren in integratie, reflecties rond diversiteit en gemeenschappelijkheid, 

gepubliceerd door het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (maart 2003). 

Daarin wordt ook aangegeven hoe nationale kenmerken verbonden kunnen wor

den met universele waarden en hoe zinvol het is om dat zelfbewust te doen. Merz 

hoeft zich voor die idee niet te schamen, integendeel. Dit rapport zal over enige 

maanden ook in het Duits beschikbaar zijn. Over de Europese thematiek van mi

gratie, burgerschap en (Europese) Leitkultur zal meer en meer grensoverschrijdend 

gesproken moeten worden. Nederland heeft daarbij - ook vanuit zijn specifieke 

historie, met zijn uitdrukkelijke verbinding van geloof en vrijheidsrechten - het 

een en ander te melden. 

Dr. Ab Klink is directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 
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Burgerschap, nationaliteit 

en laïcité. Het debat over 

multicultureel Franl{rijl{ 

YVAN GASTAUT 

De kwestie van de gezinshereniging in het midden van de jaren zeventig, de op

komst van de problematiek rond de tweede generatie immigranten aan het be

gin van de jaren tachtig en de nieuwe rol van immigranten in het openbare en 

culturele leven hebben een scala aan reacties in de Franse publieke opinie los

gemaakt die het louter sociaal-economische perspectief te boven gaan. Sinds be

gin jaren tachtig is Frankrijk duidelijk een multicultureel land aan het worden 

en de hiermee verbonden gevoelens en onzekerheden hebben het hart van de 

Franse samenleving geraakt. Het is niet verwonderlijk dat men al snel bij de 

grondslagen van de Franse nationale identiteit uitkwam. Binnen een periode 

van tien jaar kwam het debat over het multiculturele Frankrijk tot volle was

dom, waarbij drie beginselen van de Republiek in het geding waren: burger

schap, nationaliteit en de scheiding van kerk en staat. De ontwikkelingen rond 

het stemrecht tussen de jaren zeventig en negentig stelde de inhoud van het 

burgerschap ter discussie. Vervolgens kwam in het kader van een wetsherzie

ning tussen midden jaren tachtig en midden jaren negentig de kwestie van de 

Franse nationaliteit centraal te staan. En vanaf 1989 zorgde de onrust rond het 

dragen van hoofddoekjes op school voor discussies over het principe van de 

scheiding van kerk en staat. 

Sinds het midden van de jaren tachtig heeft de toenemende vermenging in de 

Franse samenleving geleid tot nieuwe gedragsvormen en representaties. De inten

sivering van wederzijdse contacten, het toegenomen toerisme en gebruik van 

communicatiemiddelen, de internationalisering van de mode en de eetgewoon

ten hebben een gunstig effect gehad op de vermenging van mensen met verschil

lende wortels en de daarmee verbonden notie van de global village. In de publieke 

opinie leidde deze ontwikkeling tot het besefvan een onafWendbaar kosmopoli

tisme en de toenemende vermenging werd dan ook gezien als een kans die men 

diende te grijpen. Reeds in 1979 voorspelde Jean-Pierre Gomane dat Frankrijk van

af het jaar 2000 onvermijdelijk multiraciaal zou zijn en sprak hij zijn afkeuring 

uit over de Fransen die hun ogen sloten voor deze ontwikkeling.' Vanaf 1983 leek 

het multiraciale Frankrijk een realiteit. Zo was een artikel in de Nouvel Observateur 

gewijd aan 'het multiculturele Frankrijk van morgen,2 en de Zwitserse schrijver 
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Tijdens de twee
de helft van de 
jaren tachtig is 
de vermenging 
van de diverse 
etnische groepen 
binnen de 
Franse samenle
ving van door
slaggevende 
invloed op de 
publieke opinie 
geweest. 

]ean-Pierre Moulin publiceerde na maandenlang onderzoek een studie over het 

multiraciale Frankrijk. Op basis van zijn ontmoetingen met immigranten meende 

hij het werkelijke Frankrijk te zijn tegengekomen: men kon immigranten en 

Fransen niet langer duidelijk van elkaar onderscheiden, omdat zij zich steeds 

meer 'vermengen en met elkaar samenleven' (Moulin, 1985). 

Deze redenering werd gedeeld door vooraanstaande politici. Georgina Dufoix, 

staatssecretaris van Familiezaken, Bevolkingszaken en Buitenlandse werknemers, 

merkte in 1984 op dat 'binnen tien jaar Fransen en immigranten in harmonie met 

elkaar zullen leven',' en in 1987 zei]acques Chirac, destijds als premier op bezoek 

in de Antillen: 'Wij zijn allemaal kleurling.'4 Datzelfde jaar, tijdens een bijeen

komst die was georganiseerd door France-libertés over het thema 'Frankrijk en de 

veelheid aan culturen',' sprak de Franse president op zijn beurt de volgende woor

den uit: 'Iedere keer dat de Franse beschaving dragers van andere culturen in haar 

land heeft ontvangen, is zij daardoor verrijkt ( ... ). Wij zijn Frans, Romaans, een 

beetje Germaans, een beetje joods, een beetje Italiaans, een beetje Spaans, steeds 

meer Portugees en ik vraag me af ofwe ook al niet een beetje Arabisch zijn.' 

Ondanks deze optimistische visies die de gevestigde ideeën veranderden, bleef de 

meerderheid van de Fransen wantrouwend tegenover buitenlanders, zonder zich 

met zoveel woorden als xenofobisch te manifesteren. In het midden van dejaren 

tachtig dachten de meeste Fransen en Europeanen nog vanuit traditionele struc

turen. In de Franse publieke opinie dienden zich echter drie zaken in het bijzon

der aan als symbolen van solidariteit en etnische vermenging: de Fransman ge

worden immigrant, interetnische vriendschap en het veelkleurige Frankrijk. 

Tijdens de tweede helft van de jaren tachtig is de vermenging van de diverse et

nische groepen binnen de Franse samenleving, zoals gestimuleerd door SOS 

Racisme, de advertentiecampagnes van Benetton en de door ]ean-Paul Goude geor

ganiseerde herdenking van twee honderd jaar Franse Revolutie (14 juli 1789), van 

doorslaggevende invloed op de publieke opinie geweest. 

Burgerschap ter discussie: de stem van immigranten 

Vreemdelingen hebben in Frankrijk formeel gesproken geen politieke rechten, 

maar in de publieke opinie is toch een discussie ontstaan over de mogelijkheden 

voor vreemdelingen om zich als burger te kunnen uitspreken (zie Lochak, 1985, p. 

130-136). Vooral de kwestie van het stemrecht voor buitenlandse ingezetenen is 

aanleiding geweest voor een belangrijke, verwarrende en ingewikkelde discussie. 

Intellectuelen, politici en opinieonderzoekers hebben zich herhaaldelijk, maar 

uiteindelijk tevergeefs, met dit complexe onderwerp beziggehouden (zie Berger, 

1991, p. 38-42). 

De mogelijkheid voor vreemdelingen om deel te nemen aan het Franse politieke 

leven kwam tijdens de Vijfde Republiek al vroeg aan de orde, maar werd aller

minst zonder slag of stoot aanvaard (zie Oriol, 1992). Kon politieke interventie van 
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Door nationali
teit en burger
schap aan 
elkaar te relate
ren, kon men 
zich gemakke
lijk verschuilen 
en stemrecht 
voor buitenlan
ders afwijzen. 

vreemdelingen in overeenstemming worden gebracht met de geest van de 

Republiek? Zo ja, moest men dan vasthouden aan het onderscheid tussen Fransen 

en niet-Fransen? 

Als het antwoord hierop nog steeds bevestigend was, diende men dan twee ver

schillende vormen van burgerschap in te stellen? Was het antwoord hierop ont

kennend, moest men dan komen tot gelijke politieke rechten voor Fransen en bui

tenlandse ingezetenen? Het verlenen van politieke rechten aan vreemdelingen of 

buitenlanders was voor sommige Fransen onaanvaardbaar. Zij vonden dat buiten

landers geen enkele reden hadden om uit naam van de Republiek in het Franse 

politieke leven in te grijpen, deels vanwege juridische obstakels maar ook door 

hun eigen onverschilligheid. Sommigen zagen in het verlenen van stemrecht aan 

buitenlanders een gevaarlijke aantasting van de integriteit van de natie, een argu

ment dat op verraderlijke wijze de scheiding tussen Fransen en niet-Fransen legiti

meerde. Deze visie kwam men vooral tegen bij extreem-rechts en rechts. Onder 

het motto 'De immigranten gaan ons de wet voorschrijven' gaven de tegenstan

ders van stemrecht verschillende redenen: het zou bergafWaarts gaan met de ge

meenschap, het zou gaan om cliëntelisme van de betreffende beweging en het zou 

leiden tot verlies van identiteit" Men diende het stemrecht voor buitenlanders dan 

ook categorisch afte wijzen (Oriol, 1992, p. 207). 

De Franse nationaliteit was altijd beschouwd als een noodzakelijke voorwaarde 

voor de uitoefening van het burgerschap. De band tussen burgerschap en nationa

liteit gold dan ook als onverbrekelijk. Menigeen verschool zich achter dit beginsel, 

wat impliceerde dat buitenlanders het stemrecht alleen konden verwerven door 

de Franse nationaliteit aan te nemen.' Zo kwam de RPR (Rassamblement pour la 

République, een neo-gaullistische partij) in 1989 met een petitie onder de titel Om te 

stemmen moet men Frans zijn, een pleidooi voor het behoud van de nationale identi-
• 8 

telt. 

Diverse linkse politici, zoals Georgina Dufoix, stelden zich op hetzelfde stand

punt: 'Het stemrecht is onlosmakelijk verbonden met het staatsburgerschap en 

een grondwetswijziging hierover is op dit moment in het geheel niet aan de 

orde.'9 Door nationaliteit en burgerschap aan elkaar te relateren, kon men zich ge

makkelijk verschuilen en stemrecht voor buitenlanders afWijzen. 

Binnen minder categorische en meer op de belangen van minderheden gerichte 

discoursen overwoog men echter de toekenning van beperkte burgerrechten aan 

immigranten. In 1981 maakte François Mitterrand lokaal stemrecht tot program

mapunt in zijn campagne voor de presidentsverkiezingen en tijdens een congres 

in april 1985 nam ook de Bond voor de Mensenrechten (Ligue des droits de l'homme) 

dit in haar programma op. Hoewel sommigen lokaal stemrecht slechts zagen als 

een stap in de richting van volledig gelijke burgerrechten, was het anderen alleen 

te doen om lokaal burgerschap zonder verdere politieke doelstellingen. 

Deze middenkoers speelde mensen met een positieve en die met een negatieve 
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houding tegenover migranten enigszins tegen elkaar uit. De kwestie van het stem

recht gaf op lokaal niveau aanleiding tot het fenomeen van de op de gemeenschap 

betrokken burger: alle inwoners die al geruime tijd in een gemeente verblijven, 

zouden zonder uitzondering moeten worden geraadpleegd. Op lokaal niveau was 

er dus eigenlijk sprake van een andere definitie van burger. Bij de bepaling ofie

mand al dan niet zou moeten kunnen profiteren van stemrecht hield men er 

meer rekening mee of iemand behoorde tot de lokale gemeenschap dan wel tot de 

landelijke. Dit zette de deur open voor integratie (zie Rudder, 1989). 

Deze gedachtegang werd opgepakt door links, vanaf 1977 door de socialisten (Parti 

Socialiste) en vanaf 1985 door de communisten (Parti Communiste), overigens zonder 

dat zij voor volledig stemrecht waren. Was het echter mogelijk om het lokale kies

recht, een recht ontleend aan ingezetenschap, van andere politieke rechten te 

scheiden? Buiten de politieke arena streden vele groeperingen voor het lokale 

kiesrecht, met name in de periodes 1983-1985 en 1988-1989. In 1985 maakten GIS

T! en de Bond voor de Mensenrechten zich sterk voor deelname van vreemdelin

gen aan de lokale democratie; het lokale leven had immers onbetwistbaar invloed 

op immigranten. De campagnes in 1990 van het Stemrechtcollectiefvan FASTI en 

de Bond voor de Mensenrechten ('ik ben er, ik stem er'lO) ondersteunden die eis op 

krachtige wijze." In oktober 1988 lanceerde SOS Racisme een campagne voor stem

recht in het kader van de viering van de verjaardag van twee eeuwen Franse 

Revolutie, onder de naam '89 voor gelijkheid' (89 pour l'égaliteÎ- Dit initiatief werd 

door talloze groeperingen en bekende Fransen ondersteund. De mogelijkheid om 

buitenlanders alle politieke burgerrechten te verlenen, kreeg noch binnen de pu

blieke opinie noch binnen de politiek veel steun. De strijd daarvoor werd alleen 

gevoerd door migrantenorganisaties, anti-racismegroeperingen, extreem-links en 

enkele intellectuelen. Deze eis ging aanzienlijk verder dan het stemrecht en was 

een stimulans voor de gedachte over een multicultureel Frankrijk dat open en ge

nereus was, in de geest van de Revolutie van 1789. Degenen die opkwamen voor 

volledig gelijke rechten stonden kritisch tegenover de verlening van stemrecht bij 

lokale verkiezingen, omdat het te zeer deed denken aan de koloniale periode met 

zijn 'tweederangsburgers'. Als springplank naar algeheel burgerschap benadrukte 

het eigenlijk de discriminatie van vreemdelingen. 

Aangezien de pogingen om lokaal stemrecht te verwezenlijken geen succes had

den, zijn de gemeentelijke verkiezingen gedurende twee decennia steeds aanlei

ding geweest voor verdeeldheid onder de Fransen en heeft de stemrechtkwestie 

zich een plaats verworven in het publieke debat. In 1981, toen de socialisten aan 

de macht kwamen en de verwachting groeide dat een formele regeling nabij was, 

werd de discussie nieuw leven ingeblazen. Algemene problemen en een afwijzen

de houding van de publieke opinie hebben de afronding van het project echter 

verhinderd. In de landelijke politiek beschouwde men de stemrechtkwestie bij 

voorbaat als een splijtzwam, en dus kwam er nooit een oplossing in zicht. 
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Diverse politici en bestuurders hebben zich dan ook steeds meer gericht op de mo

gelijkheid van lokale maatregelen ter bevordering van de deelname van buiten

landse ingezetenen aan het openbare leven. In het kielzog van de gemeentelijke 

verkiezingen van 1971 probeerden enkele linkse burgemeesters buitenlanders bij 

het bestuur van hun gemeente te betrekken via werkgroepen over hun leefom

standigheden, hetzij om hen zo aan het woord te laten, hetzij ter meerdere eer en 

glorie van zichzelf (Wihtol de Wenden, 1976, 1978). Aan het begin van de jaren 

tachtig hadden ongeveer honderd gemeenten met meer dan 50.000 inwoners in

stellingen in het leven geroepen waarin vreemdelingen participeerden, vaak in de 

vorm van een gemeentelijke adviescommissie. Deze initiatieven waren echter van

wege allerlei intrinsieke tegenstrijdigheden een kort leven beschoren en verdwe

nen na de gemeentelijke verkiezingen van 1983 veelal weer zonder echt te hebben 

gefunctioneerd (Oriol, 1992, p. 203; Wihtol de Wenden, 1978, p. 65). 

Pas in 1977, tijdens de campagne voor de gemeentelijke verkiezingen, laaide de 

discussie over het stemrecht op door voorstellen van de Parti Socialiste (PS). In de

cember 1978 kwam de PS met een wetsvoorstel gericht op de deelname aan de ge

meentelijke verkiezing van alle vreemdelingen en hun familieleden die meer dan 

drie jaar in de gemeente woonachtig waren. 

Na de verkiezing van François Mitterrand kwam het stemrecht boven aan de agen

da te staan. Een uitspraak van de minister van Buitenlandse Zaken, Claude 

Cheysson, leidde echter tot een verhitte discussie op landelijk niveau. Op 8 augus

tus 1981, tijdens een officieel bezoek aan Algerije, kondigde hij aan te zullen ijve

ren voor de belangen van de geïmmigreerde arbeiders en dat zij voor de verkiezin

gen van 1983 lokaal stemrecht zouden krijgen." Deze uitspraak zorgde voor 

hevige opwinding in politieke kringen, waarbij vijandige reacties - van zowel 

rechts als links - overheersten. Deze slechte ontvangst was aanleiding tot het be

sluit van de PS om er samen met de regering voor te waken dat er geen enkele 

druk op dit punt uitgeoefend zou worden. De socialistische aarzeling maakte de 

discussie uiterst ondoorzichtig en de kwestie was nauwelijks een issue bij de lokale 

verkiezingen van 1983. De roep om stemrecht werd echter weer opgepakt door de 

antiracistische beweging en de tweede generatie immigranten. In mei 1984, naar 

aanleiding van de Europese verkiezingen, organiseerde een coalitie voor gelijke 

rechten van immigranten een campagne gericht op de kandidaten.!3 In december 

1984 eiste een forum van de Raad van immigrantenverenigingen in Frankrijk 

(CAIF) stemrecht voor vreemdelingen bij de gemeentelijke verkiezingen en in juni 

1985 ging de MRAP tijdens haar landelijke congres zelfs nog een stap verder door, 

zij het niet zonder interne oppositie, algeheel stemrecht voor te stellen. De socia

listische machthebbers werden opnieuw geprikkeld door een aantal ervaringen 

op lokaal niveau. Op symbolische wijze probeerden sommige gemeenten nieuwe 

ervaringen op te doen met het stemrecht voor buitenlanders, zoals Mons-en

Baroeul in 1985, Amiens in 1987 en Cerizay in 1989. 
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In de landelijke 
politiek 
beschouwde 
men de stem
rechtkwestie bij 
voorbaat als een 
splijtzwam, en 
dus kwam er 
nooit een 
oplossing in 
zicht. 

De discussie over het stemrecht, die aan het begin van de jaren negentig min of 

meer verstomd was, duikt sinds 1997 weer sporadisch op in het publieke debat. 

Behalve goede intenties is er echter al die tijd niet echt iets van de grond geko

men. Of de kwestie achterhaald is of niet, de huidige publieke opinie heeft er wei

nig oog voor. In de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2002 had slechts 

één kandidaat, Noël Mamère van de Groenen, in zijn programma aandacht voor 

de stemrechtkwestie. 

Hervorming van de nationaliteitswetgeving (1986-1993) 

In de jaren tachtig waren de Fransen verdeeld over de definitie van de natie, over 

de grenzen van deelname aan de gemeenschap van burgers. Het debat over immi

gratie heeft geleid tot reflectie op nationaliteit. De aanpassing van de voorwaar

den voor het verkrijgen van de Franse nationaliteit door een wijziging van de na

tionaliteitswetgeving was het gevolg van twee heftige discussies, tussen 1986 en 

1988 en in 1993, waarbij de publieke opinie verdeeld bleek te zijn. 

Vóór 1985 was de wet op de Franse nationaliteit slechts zelden onderwerp van dis

cussie. Het gaat om een ingewikkeld stelsel van principes, dat is gebaseerd op een 

mengsel van ius sanguinis (bloedrecht) en ius soli (recht gebaseerd op het in 

Frankrijk geboren zijn), als een erfenis van diverse eerdere wetgeving over dit on

derwerp. De wet dateert oorspronkelijk uit 1945 en werd in 1973 verruimd. De 

herziening van deze wetstekst in 1986-1988 en in 1993 was aanleiding voor een 

waar debat over multiculturalisme. De discussie ontstond in een periode met een 

zekere spanning rond het besefvan eigen identiteit en ontlokte, net als bij de 

stemrechtkwestie, overwegend reacties waarbij gepleit werd voor inperking. 

Tot 1985 bestond er in het publieke bewustzijn nauwelijks zoiets als nationali

teitswetgeving, de voorgestelde wijziging van wetsartikelen met betrekking tot de 

regels voor toegang van kinderen van vreemdelingen maakte hieraan echter een 

eind. Het initiatief ging uit van rechts, die het voorstel had opgenomen in haar 

programma voor de parlementaire verkiezingen van 1986. In minder dan drie 

maanden leek het alsof met dit wetsvoorstel een bom onder het politieke bestel 

was gelegd. De Fransen raakten verdeeld in twee kampen die de wetswijziging 

krachtig verdedigden dan wel radicaal verwierpen: rechts maakte van deze herzie

ning een speerpunt van haar politiek, terwijl links en het anti-racistische kamp, 

destijds zeer prominent aanwezig, zich tegen het initiatief keerden. 

In 1986 namen de RPR (neo-gaullisten) en de UDF (van christen-democratische sig

natuur) een reeks immigratiebeperkende maatregelen in hun programma op, 

waaronder de herziening van de nationaliteitswetgeving. Dit initiatief was niet al

leen verbonden met de groeiende aanwezigheid van jongeren van de tweede gene

ratie in de openbare ruimte, maar ook met de opkomst van extreem-rechts, dat 

wetsherziening eiste. Het idee om de toegang tot de Franse nationaliteit te beper

ken, leidde tot een akkoord tussen RPR en UDF: de maatregel werd opgenomen in 
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het programma voor de parlementaire verkiezingen. Vanaf mei 1986 begon de re

gering-Chirac aan de formele uitwerking van het voorstel. Het doel was de auto

matische verwerving van de nationaliteit af te schaffen. De 'jonge vreemdeling' 

moest voortaan een 'actieve' stap zetten door tussen zijn 16e en 20ste jaar de 

Franse nationaliteit aan te vragen bij de juridische autoriteiten. Dit initiatief van 

de UDF en de RPR inspireerde het Front National, dat de Franse nationaliteit be

schouwde als 'een eer die men moest najagen en verdienen,.14 Sinds de behaalde 

electorale successen sprak de partij van Jean-Marie Le Pen zich uit voor een wijzi

ging van de nationaliteitswetgeving, die de verwerving ervan zou afschaffen. De 

'nationale band' diende men te zien als een verlengstuk van de familieband en 

van het 'geslacht', en derhalve moest de wet zijn gebaseerd op het bloedrecht: 'Zij 

die uit Franse ouders zijn geboren, in Frankrijk of elders, zijn Frans,.!5 In april 

1986 diende Jean-Marie Le Pen een wetsvoorstel in bij het secretariaat van het lan

delijke parlement. Binnen rechts maakte men een erezaak van deze herziening: 

de Franse nationaliteit was iets om 'trots' op te zijn en de poging om die te verwer

ven een teken van de heropleving van het daarbij behorende gevoel.'6 De aanvrager 

verwierf de nationaliteit echter niet altijd; het bemoeilijken van de toegang tot 

Frankrijk vormde het bewijs dat de Fransen hun gevoel van waardigheid hadden 

hervonden en dat zij niet wilden dat hun nationaliteit te grabbel werd gegooid. 

Tussen 1986 en 1988 bestond er in de publieke opinie allerminst consensus over 

deze politiek. De vijandigheid waartoe zij aanleiding gaf, leidde tot de verwerping 

van de door de toenmalige regering-Chirac voorgestelde maatregelen, wat bij di

verse belangrijke gelegenheden duidelijk werd. Een eerste hinderpaal in het oor

spronkelijke voorstel was de verplichting de eed afte leggen. Tegen dit beginsel 

stond een krachtige oppositie op. Een eed bewees niets, integendeel zelfs, het hit

ste de kinderen van immigranten op en vernederde hen.
17 

De Raad van State 

bracht op 30 oktober 1986 een negatief advies uit over het voorstel de nationali

teitswetgeving te amenderen, in het bijzonder ten aanzien van de eedaflegging.
1S 

Dit veto bracht de meerderheid in verlegenheid: moest zij doorgaan? De regering 

en de rechtse partijen aarzelden, te meer daar de kerkelijke autoriteiten
19 

en presi

dent Mitterrand het standpunt van de Raad deelden. De teleurgestelde regering 

schreef een nieuw wetsvoorstel dat op 12 november 1986 door de ministerraad 

werd aanvaard en dat het beginsel van de eed verliet, maar vasthield aan het be

ginsel dat voor in Frankrijk uit buitenlandse ouders geboren kinderen de Franse 

nationaliteit moest worden aangevraagd.
20 

Door het herhaalde uitstel van de regering verhevigde de strijd rond deze kwestie, 

waarbij onder meer werd aangevoerd dat de voorgestelde wettekst de kloof tussen 

Fransen en vreemdelingen groter maakte. President Mitterrand behoorde tot de 

eersten die hun reserves uitspraken over de wettekst. Hij gaf te kennen de onder

liggende filosofie niet te delen en de maatregelen te betreuren." Hij stelde zich 

zelfs zo afwijzend op dat de politieke cohabitation met de rechtse regering erdoor 

CDV I LENTE 2003 

103 

z 
> 
" o 
z 
> 
'"' 



104 

op het spel kwam te staan. Gesterkt door het symbolische verzet van de president 

van de Republiek, wisten de tegenstanders van wetsherziening hun oppositie te 

vergroten. SOS Racisme keerde zich tegen het regeringsvoorstel met de beschuldi

ging dat het zou leiden tot het 'fabriceren' van vreemdelingen" en startte een lan

delijke campagne gericht op het verhinderen van een stemming over het voor

ste!.23 Parallel hieraan mobiliseerden ook de kerken zich tegen het voorstel. 

Op 3 december 1986 organiseerden de tegenstanders na een oproep van 150 organi

saties en talloze vooraanstaande personen een bijeenkomst in de Mutualité in Parijs 

onder de noemer 'Faut pas décoder avec la France', erop zinspelend dat men van de 

wet moest afblijven. Dit vormde de aftrap van de actie tegen de herziening van de 

nationaliteitswetgeving. Bovendien gaf het studentenverzet van december 1986 

een geheel onverwachte wending aan het kader voor de wetsherziening. Het stu

dentenprotest tegen de regering naar aanleiding van de voorgestelde selectie voor 

toegang tot de universiteit raakte ook de discussie over de nationaliteitswetgeving, 

nadat het deze discussie bij een eerdere gelegenheid had overschaduwd. De strijd 

van de studenten tegen selectie en zij die zich verzetten tegen de wijziging van de 

nationaliteitswetgeving vonden elkaar in de verwerping van uitsluiting: het voor

behoud van de mogelijkheid om te studeren aan een elite van studenten en het re

serveren van de nationaliteit voor een elite van de eigen 'stam' waren twee verge

lijkbare doelen. De rol van SOS Racisme was beslissend voor de antiracistische 

connotatie die het studentenverzet kreeg. De belangrijke aanwezigheid van scho

lieren en studenten van buitenlandse afkomst was opvallend: niemand kon ont

kennen dat de demonstraties van 1986 aanmerkelijk 'gekleurder' waren dan die 

van mei 1968. 

De tragische dood van Malik Oussekine versnelde de intrekking van de betwiste 

voorstellen. Deze jonge, geïmmigreerde Fransman werd tijdens een demonstratie 

in Parijs door de politie gemolesteerd en overleed later aan een hartstilstand." Dit 

nieuwsfeit maakte in het hele land heftige emoties los. De symbolische suggestie 

van het drama had als effect dat de aandacht zich richtte op de immigratiekwestie 

en vervolgens op de nationaliteitswetgeving. Het verzet van de studenten, aanvan

kelijk gericht op een louter universitaire kwestie, groeide uit tot een veel bredere 

actie en eindigde als een ware burgerrechtenbeweging. Op 10 december waren er 

in Parijs en heel Frankrijk demonstraties met als motto 'Dat nooit meer' ('Plus ja

mais ça') om te protesteren tegen de repressie van de politie en ter nagedachtenis 

aan Malik Oussekine. De wankelende regering besloot tot uitstel van verder onder

zoek van het voorstel tot wijziging van de nationaliteitswetgeving.
2S 

Door de polarisatie binnen de publieke opinie rond het wijzigingsvoorstel besloot 

de regering een 'commissie van wijzen' te benoemen met als opdracht na te den

ken over toegang tot de Franse nationaliteit, om zo het debat te sussen. De com

missie met zestien leden onder leiding van Marceau Long bestond ongeveer zes 

maanden (Commission de la nationalité, 1988, p. 17). Door het tijdelijke en onafhan-
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Burgerschap, nationaliteit 

en laïcité. Het debat over 

multicultureel Franl{rijl{ 

YVAN GASTAUT 

De kwestie van de gezinshereniging in het midden van de jaren zeventig, de op

komst van de problematiek rond de tweede generatie immigranten aan het be

gin van de jaren tachtig en de nieuwe rol van immigranten in het openbare en 

culturele leven hebben een scala aan reacties in de Franse publieke opinie los

gemaakt die het louter sociaal-economische perspectief te boven gaan. Sinds be

gin jaren tachtig is Frankrijk duidelijk een multicultureel land aan het worden 

en de hiermee verbonden gevoelens en onzekerheden hebben het hart van de 

Franse samenleving geraakt. Het is niet verwonderlijk dat men al snel bij de 

grondslagen van de Franse nationale identiteit uitkwam. Binnen een periode 

van tien jaar kwam het debat over het multiculturele Frankrijk tot volle was

dom, waarbij drie beginselen van de Republiek in het geding waren: burger

schap, nationaliteit en de scheiding van kerk en staat. De ontwikkelingen rond 

het stemrecht tussen de jaren zeventig en negentig stelde de inhoud van het 

burgerschap ter discussie. Vervolgens kwam in het kader van een wetsherzie

ning tussen midden jaren tachtig en midden jaren negentig de kwestie van de 

Franse nationaliteit centraal te staan. En vanaf 1989 zorgde de onrust rond het 

dragen van hoofddoekjes op school voor discussies over het principe van de 

scheiding van kerk en staat. 

Sinds het midden van de jaren tachtig heeft de toenemende vermenging in de 

Franse samenleving geleid tot nieuwe gedragsvormen en representaties. De inten

sivering van wederzijdse contacten, het toegenomen toerisme en gebruik van 

communicatiemiddelen, de internationalisering van de mode en de eetgewoon

ten hebben een gunstig effect gehad op de vermenging van mensen met verschil

lende wortels en de daarmee verbonden notie van de global village. In de publieke 

opinie leidde deze ontwikkeling tot het besefvan een onafWendbaar kosmopoli

tisme en de toenemende vermenging werd dan ook gezien als een kans die men 

diende te grijpen. Reeds in 1979 voorspelde Jean-Pierre Gomane dat Frankrijk van

af het jaar 2000 onvermijdelijk multiraciaal zou zijn en sprak hij zijn afkeuring 

uit over de Fransen die hun ogen sloten voor deze ontwikkeling.' Vanaf 1983 leek 

het multiraciale Frankrijk een realiteit. Zo was een artikel in de Nouvel Observateur 

gewijd aan 'het multiculturele Frankrijk van morgen,2 en de Zwitserse schrijver 
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Tijdens de twee
de helft van de 
jaren tachtig is 
de vermenging 
van de diverse 
etnische groepen 
binnen de 
Franse samenle
ving van door
slaggevende 
invloed op de 
publieke opinie 
geweest. 

]ean-Pierre Moulin publiceerde na maandenlang onderzoek een studie over het 

multiraciale Frankrijk. Op basis van zijn ontmoetingen met immigranten meende 

hij het werkelijke Frankrijk te zijn tegengekomen: men kon immigranten en 

Fransen niet langer duidelijk van elkaar onderscheiden, omdat zij zich steeds 

meer 'vermengen en met elkaar samenleven' (Moulin, 1985). 

Deze redenering werd gedeeld door vooraanstaande politici. Georgina Dufoix, 

staatssecretaris van Familiezaken, Bevolkingszaken en Buitenlandse werknemers, 

merkte in 1984 op dat 'binnen tien jaar Fransen en immigranten in harmonie met 

elkaar zullen leven',' en in 1987 zei]acques Chirac, destijds als premier op bezoek 

in de Antillen: 'Wij zijn allemaal kleurling.'4 Datzelfde jaar, tijdens een bijeen

komst die was georganiseerd door France-libertés over het thema 'Frankrijk en de 

veelheid aan culturen',' sprak de Franse president op zijn beurt de volgende woor

den uit: 'Iedere keer dat de Franse beschaving dragers van andere culturen in haar 

land heeft ontvangen, is zij daardoor verrijkt ( ... ). Wij zijn Frans, Romaans, een 

beetje Germaans, een beetje joods, een beetje Italiaans, een beetje Spaans, steeds 

meer Portugees en ik vraag me af ofwe ook al niet een beetje Arabisch zijn.' 

Ondanks deze optimistische visies die de gevestigde ideeën veranderden, bleef de 

meerderheid van de Fransen wantrouwend tegenover buitenlanders, zonder zich 

met zoveel woorden als xenofobisch te manifesteren. In het midden van dejaren 

tachtig dachten de meeste Fransen en Europeanen nog vanuit traditionele struc

turen. In de Franse publieke opinie dienden zich echter drie zaken in het bijzon

der aan als symbolen van solidariteit en etnische vermenging: de Fransman ge

worden immigrant, interetnische vriendschap en het veelkleurige Frankrijk. 

Tijdens de tweede helft van de jaren tachtig is de vermenging van de diverse et

nische groepen binnen de Franse samenleving, zoals gestimuleerd door SOS 

Racisme, de advertentiecampagnes van Benetton en de door ]ean-Paul Goude geor

ganiseerde herdenking van twee honderd jaar Franse Revolutie (14 juli 1789), van 

doorslaggevende invloed op de publieke opinie geweest. 

Burgerschap ter discussie: de stem van immigranten 

Vreemdelingen hebben in Frankrijk formeel gesproken geen politieke rechten, 

maar in de publieke opinie is toch een discussie ontstaan over de mogelijkheden 

voor vreemdelingen om zich als burger te kunnen uitspreken (zie Lochak, 1985, p. 

130-136). Vooral de kwestie van het stemrecht voor buitenlandse ingezetenen is 

aanleiding geweest voor een belangrijke, verwarrende en ingewikkelde discussie. 

Intellectuelen, politici en opinieonderzoekers hebben zich herhaaldelijk, maar 

uiteindelijk tevergeefs, met dit complexe onderwerp beziggehouden (zie Berger, 

1991, p. 38-42). 

De mogelijkheid voor vreemdelingen om deel te nemen aan het Franse politieke 

leven kwam tijdens de Vijfde Republiek al vroeg aan de orde, maar werd aller

minst zonder slag of stoot aanvaard (zie Oriol, 1992). Kon politieke interventie van 
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Door nationali
teit en burger
schap aan 
elkaar te relate
ren, kon men 
zich gemakke
lijk verschuilen 
en stemrecht 
voor buitenlan
ders afwijzen. 

vreemdelingen in overeenstemming worden gebracht met de geest van de 

Republiek? Zo ja, moest men dan vasthouden aan het onderscheid tussen Fransen 

en niet-Fransen? 

Als het antwoord hierop nog steeds bevestigend was, diende men dan twee ver

schillende vormen van burgerschap in te stellen? Was het antwoord hierop ont

kennend, moest men dan komen tot gelijke politieke rechten voor Fransen en bui

tenlandse ingezetenen? Het verlenen van politieke rechten aan vreemdelingen of 

buitenlanders was voor sommige Fransen onaanvaardbaar. Zij vonden dat buiten

landers geen enkele reden hadden om uit naam van de Republiek in het Franse 

politieke leven in te grijpen, deels vanwege juridische obstakels maar ook door 

hun eigen onverschilligheid. Sommigen zagen in het verlenen van stemrecht aan 

buitenlanders een gevaarlijke aantasting van de integriteit van de natie, een argu

ment dat op verraderlijke wijze de scheiding tussen Fransen en niet-Fransen legiti

meerde. Deze visie kwam men vooral tegen bij extreem-rechts en rechts. Onder 

het motto 'De immigranten gaan ons de wet voorschrijven' gaven de tegenstan

ders van stemrecht verschillende redenen: het zou bergafWaarts gaan met de ge

meenschap, het zou gaan om cliëntelisme van de betreffende beweging en het zou 

leiden tot verlies van identiteit" Men diende het stemrecht voor buitenlanders dan 

ook categorisch afte wijzen (Oriol, 1992, p. 207). 

De Franse nationaliteit was altijd beschouwd als een noodzakelijke voorwaarde 

voor de uitoefening van het burgerschap. De band tussen burgerschap en nationa

liteit gold dan ook als onverbrekelijk. Menigeen verschool zich achter dit beginsel, 

wat impliceerde dat buitenlanders het stemrecht alleen konden verwerven door 

de Franse nationaliteit aan te nemen.' Zo kwam de RPR (Rassamblement pour la 

République, een neo-gaullistische partij) in 1989 met een petitie onder de titel Om te 

stemmen moet men Frans zijn, een pleidooi voor het behoud van de nationale identi-
• 8 

telt. 

Diverse linkse politici, zoals Georgina Dufoix, stelden zich op hetzelfde stand

punt: 'Het stemrecht is onlosmakelijk verbonden met het staatsburgerschap en 

een grondwetswijziging hierover is op dit moment in het geheel niet aan de 

orde.'9 Door nationaliteit en burgerschap aan elkaar te relateren, kon men zich ge

makkelijk verschuilen en stemrecht voor buitenlanders afWijzen. 

Binnen minder categorische en meer op de belangen van minderheden gerichte 

discoursen overwoog men echter de toekenning van beperkte burgerrechten aan 

immigranten. In 1981 maakte François Mitterrand lokaal stemrecht tot program

mapunt in zijn campagne voor de presidentsverkiezingen en tijdens een congres 

in april 1985 nam ook de Bond voor de Mensenrechten (Ligue des droits de l'homme) 

dit in haar programma op. Hoewel sommigen lokaal stemrecht slechts zagen als 

een stap in de richting van volledig gelijke burgerrechten, was het anderen alleen 

te doen om lokaal burgerschap zonder verdere politieke doelstellingen. 

Deze middenkoers speelde mensen met een positieve en die met een negatieve 
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houding tegenover migranten enigszins tegen elkaar uit. De kwestie van het stem

recht gaf op lokaal niveau aanleiding tot het fenomeen van de op de gemeenschap 

betrokken burger: alle inwoners die al geruime tijd in een gemeente verblijven, 

zouden zonder uitzondering moeten worden geraadpleegd. Op lokaal niveau was 

er dus eigenlijk sprake van een andere definitie van burger. Bij de bepaling ofie

mand al dan niet zou moeten kunnen profiteren van stemrecht hield men er 

meer rekening mee of iemand behoorde tot de lokale gemeenschap dan wel tot de 

landelijke. Dit zette de deur open voor integratie (zie Rudder, 1989). 

Deze gedachtegang werd opgepakt door links, vanaf 1977 door de socialisten (Parti 

Socialiste) en vanaf 1985 door de communisten (Parti Communiste), overigens zonder 

dat zij voor volledig stemrecht waren. Was het echter mogelijk om het lokale kies

recht, een recht ontleend aan ingezetenschap, van andere politieke rechten te 

scheiden? Buiten de politieke arena streden vele groeperingen voor het lokale 

kiesrecht, met name in de periodes 1983-1985 en 1988-1989. In 1985 maakten GIS

T! en de Bond voor de Mensenrechten zich sterk voor deelname van vreemdelin

gen aan de lokale democratie; het lokale leven had immers onbetwistbaar invloed 

op immigranten. De campagnes in 1990 van het Stemrechtcollectiefvan FASTI en 

de Bond voor de Mensenrechten ('ik ben er, ik stem er'lO) ondersteunden die eis op 

krachtige wijze." In oktober 1988 lanceerde SOS Racisme een campagne voor stem

recht in het kader van de viering van de verjaardag van twee eeuwen Franse 

Revolutie, onder de naam '89 voor gelijkheid' (89 pour l'égaliteÎ- Dit initiatief werd 

door talloze groeperingen en bekende Fransen ondersteund. De mogelijkheid om 

buitenlanders alle politieke burgerrechten te verlenen, kreeg noch binnen de pu

blieke opinie noch binnen de politiek veel steun. De strijd daarvoor werd alleen 

gevoerd door migrantenorganisaties, anti-racismegroeperingen, extreem-links en 

enkele intellectuelen. Deze eis ging aanzienlijk verder dan het stemrecht en was 

een stimulans voor de gedachte over een multicultureel Frankrijk dat open en ge

nereus was, in de geest van de Revolutie van 1789. Degenen die opkwamen voor 

volledig gelijke rechten stonden kritisch tegenover de verlening van stemrecht bij 

lokale verkiezingen, omdat het te zeer deed denken aan de koloniale periode met 

zijn 'tweederangsburgers'. Als springplank naar algeheel burgerschap benadrukte 

het eigenlijk de discriminatie van vreemdelingen. 

Aangezien de pogingen om lokaal stemrecht te verwezenlijken geen succes had

den, zijn de gemeentelijke verkiezingen gedurende twee decennia steeds aanlei

ding geweest voor verdeeldheid onder de Fransen en heeft de stemrechtkwestie 

zich een plaats verworven in het publieke debat. In 1981, toen de socialisten aan 

de macht kwamen en de verwachting groeide dat een formele regeling nabij was, 

werd de discussie nieuw leven ingeblazen. Algemene problemen en een afwijzen

de houding van de publieke opinie hebben de afronding van het project echter 

verhinderd. In de landelijke politiek beschouwde men de stemrechtkwestie bij 

voorbaat als een splijtzwam, en dus kwam er nooit een oplossing in zicht. 
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Diverse politici en bestuurders hebben zich dan ook steeds meer gericht op de mo

gelijkheid van lokale maatregelen ter bevordering van de deelname van buiten

landse ingezetenen aan het openbare leven. In het kielzog van de gemeentelijke 

verkiezingen van 1971 probeerden enkele linkse burgemeesters buitenlanders bij 

het bestuur van hun gemeente te betrekken via werkgroepen over hun leefom

standigheden, hetzij om hen zo aan het woord te laten, hetzij ter meerdere eer en 

glorie van zichzelf (Wihtol de Wenden, 1976, 1978). Aan het begin van de jaren 

tachtig hadden ongeveer honderd gemeenten met meer dan 50.000 inwoners in

stellingen in het leven geroepen waarin vreemdelingen participeerden, vaak in de 

vorm van een gemeentelijke adviescommissie. Deze initiatieven waren echter van

wege allerlei intrinsieke tegenstrijdigheden een kort leven beschoren en verdwe

nen na de gemeentelijke verkiezingen van 1983 veelal weer zonder echt te hebben 

gefunctioneerd (Oriol, 1992, p. 203; Wihtol de Wenden, 1978, p. 65). 

Pas in 1977, tijdens de campagne voor de gemeentelijke verkiezingen, laaide de 

discussie over het stemrecht op door voorstellen van de Parti Socialiste (PS). In de

cember 1978 kwam de PS met een wetsvoorstel gericht op de deelname aan de ge

meentelijke verkiezing van alle vreemdelingen en hun familieleden die meer dan 

drie jaar in de gemeente woonachtig waren. 

Na de verkiezing van François Mitterrand kwam het stemrecht boven aan de agen

da te staan. Een uitspraak van de minister van Buitenlandse Zaken, Claude 

Cheysson, leidde echter tot een verhitte discussie op landelijk niveau. Op 8 augus

tus 1981, tijdens een officieel bezoek aan Algerije, kondigde hij aan te zullen ijve

ren voor de belangen van de geïmmigreerde arbeiders en dat zij voor de verkiezin

gen van 1983 lokaal stemrecht zouden krijgen." Deze uitspraak zorgde voor 

hevige opwinding in politieke kringen, waarbij vijandige reacties - van zowel 

rechts als links - overheersten. Deze slechte ontvangst was aanleiding tot het be

sluit van de PS om er samen met de regering voor te waken dat er geen enkele 

druk op dit punt uitgeoefend zou worden. De socialistische aarzeling maakte de 

discussie uiterst ondoorzichtig en de kwestie was nauwelijks een issue bij de lokale 

verkiezingen van 1983. De roep om stemrecht werd echter weer opgepakt door de 

antiracistische beweging en de tweede generatie immigranten. In mei 1984, naar 

aanleiding van de Europese verkiezingen, organiseerde een coalitie voor gelijke 

rechten van immigranten een campagne gericht op de kandidaten.!3 In december 

1984 eiste een forum van de Raad van immigrantenverenigingen in Frankrijk 

(CAIF) stemrecht voor vreemdelingen bij de gemeentelijke verkiezingen en in juni 

1985 ging de MRAP tijdens haar landelijke congres zelfs nog een stap verder door, 

zij het niet zonder interne oppositie, algeheel stemrecht voor te stellen. De socia

listische machthebbers werden opnieuw geprikkeld door een aantal ervaringen 

op lokaal niveau. Op symbolische wijze probeerden sommige gemeenten nieuwe 

ervaringen op te doen met het stemrecht voor buitenlanders, zoals Mons-en

Baroeul in 1985, Amiens in 1987 en Cerizay in 1989. 
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In de landelijke 
politiek 
beschouwde 
men de stem
rechtkwestie bij 
voorbaat als een 
splijtzwam, en 
dus kwam er 
nooit een 
oplossing in 
zicht. 

De discussie over het stemrecht, die aan het begin van de jaren negentig min of 

meer verstomd was, duikt sinds 1997 weer sporadisch op in het publieke debat. 

Behalve goede intenties is er echter al die tijd niet echt iets van de grond geko

men. Of de kwestie achterhaald is of niet, de huidige publieke opinie heeft er wei

nig oog voor. In de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2002 had slechts 

één kandidaat, Noël Mamère van de Groenen, in zijn programma aandacht voor 

de stemrechtkwestie. 

Hervorming van de nationaliteitswetgeving (1986-1993) 

In de jaren tachtig waren de Fransen verdeeld over de definitie van de natie, over 

de grenzen van deelname aan de gemeenschap van burgers. Het debat over immi

gratie heeft geleid tot reflectie op nationaliteit. De aanpassing van de voorwaar

den voor het verkrijgen van de Franse nationaliteit door een wijziging van de na

tionaliteitswetgeving was het gevolg van twee heftige discussies, tussen 1986 en 

1988 en in 1993, waarbij de publieke opinie verdeeld bleek te zijn. 

Vóór 1985 was de wet op de Franse nationaliteit slechts zelden onderwerp van dis

cussie. Het gaat om een ingewikkeld stelsel van principes, dat is gebaseerd op een 

mengsel van ius sanguinis (bloedrecht) en ius soli (recht gebaseerd op het in 

Frankrijk geboren zijn), als een erfenis van diverse eerdere wetgeving over dit on

derwerp. De wet dateert oorspronkelijk uit 1945 en werd in 1973 verruimd. De 

herziening van deze wetstekst in 1986-1988 en in 1993 was aanleiding voor een 

waar debat over multiculturalisme. De discussie ontstond in een periode met een 

zekere spanning rond het besefvan eigen identiteit en ontlokte, net als bij de 

stemrechtkwestie, overwegend reacties waarbij gepleit werd voor inperking. 

Tot 1985 bestond er in het publieke bewustzijn nauwelijks zoiets als nationali

teitswetgeving, de voorgestelde wijziging van wetsartikelen met betrekking tot de 

regels voor toegang van kinderen van vreemdelingen maakte hieraan echter een 

eind. Het initiatief ging uit van rechts, die het voorstel had opgenomen in haar 

programma voor de parlementaire verkiezingen van 1986. In minder dan drie 

maanden leek het alsof met dit wetsvoorstel een bom onder het politieke bestel 

was gelegd. De Fransen raakten verdeeld in twee kampen die de wetswijziging 

krachtig verdedigden dan wel radicaal verwierpen: rechts maakte van deze herzie

ning een speerpunt van haar politiek, terwijl links en het anti-racistische kamp, 

destijds zeer prominent aanwezig, zich tegen het initiatief keerden. 

In 1986 namen de RPR (neo-gaullisten) en de UDF (van christen-democratische sig

natuur) een reeks immigratiebeperkende maatregelen in hun programma op, 

waaronder de herziening van de nationaliteitswetgeving. Dit initiatief was niet al

leen verbonden met de groeiende aanwezigheid van jongeren van de tweede gene

ratie in de openbare ruimte, maar ook met de opkomst van extreem-rechts, dat 

wetsherziening eiste. Het idee om de toegang tot de Franse nationaliteit te beper

ken, leidde tot een akkoord tussen RPR en UDF: de maatregel werd opgenomen in 
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het programma voor de parlementaire verkiezingen. Vanaf mei 1986 begon de re

gering-Chirac aan de formele uitwerking van het voorstel. Het doel was de auto

matische verwerving van de nationaliteit af te schaffen. De 'jonge vreemdeling' 

moest voortaan een 'actieve' stap zetten door tussen zijn 16e en 20ste jaar de 

Franse nationaliteit aan te vragen bij de juridische autoriteiten. Dit initiatief van 

de UDF en de RPR inspireerde het Front National, dat de Franse nationaliteit be

schouwde als 'een eer die men moest najagen en verdienen,.14 Sinds de behaalde 

electorale successen sprak de partij van Jean-Marie Le Pen zich uit voor een wijzi

ging van de nationaliteitswetgeving, die de verwerving ervan zou afschaffen. De 

'nationale band' diende men te zien als een verlengstuk van de familieband en 

van het 'geslacht', en derhalve moest de wet zijn gebaseerd op het bloedrecht: 'Zij 

die uit Franse ouders zijn geboren, in Frankrijk of elders, zijn Frans,.!5 In april 

1986 diende Jean-Marie Le Pen een wetsvoorstel in bij het secretariaat van het lan

delijke parlement. Binnen rechts maakte men een erezaak van deze herziening: 

de Franse nationaliteit was iets om 'trots' op te zijn en de poging om die te verwer

ven een teken van de heropleving van het daarbij behorende gevoel.'6 De aanvrager 

verwierf de nationaliteit echter niet altijd; het bemoeilijken van de toegang tot 

Frankrijk vormde het bewijs dat de Fransen hun gevoel van waardigheid hadden 

hervonden en dat zij niet wilden dat hun nationaliteit te grabbel werd gegooid. 

Tussen 1986 en 1988 bestond er in de publieke opinie allerminst consensus over 

deze politiek. De vijandigheid waartoe zij aanleiding gaf, leidde tot de verwerping 

van de door de toenmalige regering-Chirac voorgestelde maatregelen, wat bij di

verse belangrijke gelegenheden duidelijk werd. Een eerste hinderpaal in het oor

spronkelijke voorstel was de verplichting de eed afte leggen. Tegen dit beginsel 

stond een krachtige oppositie op. Een eed bewees niets, integendeel zelfs, het hit

ste de kinderen van immigranten op en vernederde hen.
17 

De Raad van State 

bracht op 30 oktober 1986 een negatief advies uit over het voorstel de nationali

teitswetgeving te amenderen, in het bijzonder ten aanzien van de eedaflegging.
1S 

Dit veto bracht de meerderheid in verlegenheid: moest zij doorgaan? De regering 

en de rechtse partijen aarzelden, te meer daar de kerkelijke autoriteiten
19 

en presi

dent Mitterrand het standpunt van de Raad deelden. De teleurgestelde regering 

schreef een nieuw wetsvoorstel dat op 12 november 1986 door de ministerraad 

werd aanvaard en dat het beginsel van de eed verliet, maar vasthield aan het be

ginsel dat voor in Frankrijk uit buitenlandse ouders geboren kinderen de Franse 

nationaliteit moest worden aangevraagd.
20 

Door het herhaalde uitstel van de regering verhevigde de strijd rond deze kwestie, 

waarbij onder meer werd aangevoerd dat de voorgestelde wettekst de kloof tussen 

Fransen en vreemdelingen groter maakte. President Mitterrand behoorde tot de 

eersten die hun reserves uitspraken over de wettekst. Hij gaf te kennen de onder

liggende filosofie niet te delen en de maatregelen te betreuren." Hij stelde zich 

zelfs zo afwijzend op dat de politieke cohabitation met de rechtse regering erdoor 
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op het spel kwam te staan. Gesterkt door het symbolische verzet van de president 

van de Republiek, wisten de tegenstanders van wetsherziening hun oppositie te 

vergroten. SOS Racisme keerde zich tegen het regeringsvoorstel met de beschuldi

ging dat het zou leiden tot het 'fabriceren' van vreemdelingen" en startte een lan

delijke campagne gericht op het verhinderen van een stemming over het voor

ste!.23 Parallel hieraan mobiliseerden ook de kerken zich tegen het voorstel. 

Op 3 december 1986 organiseerden de tegenstanders na een oproep van 150 organi

saties en talloze vooraanstaande personen een bijeenkomst in de Mutualité in Parijs 

onder de noemer 'Faut pas décoder avec la France', erop zinspelend dat men van de 

wet moest afblijven. Dit vormde de aftrap van de actie tegen de herziening van de 

nationaliteitswetgeving. Bovendien gaf het studentenverzet van december 1986 

een geheel onverwachte wending aan het kader voor de wetsherziening. Het stu

dentenprotest tegen de regering naar aanleiding van de voorgestelde selectie voor 

toegang tot de universiteit raakte ook de discussie over de nationaliteitswetgeving, 

nadat het deze discussie bij een eerdere gelegenheid had overschaduwd. De strijd 

van de studenten tegen selectie en zij die zich verzetten tegen de wijziging van de 

nationaliteitswetgeving vonden elkaar in de verwerping van uitsluiting: het voor

behoud van de mogelijkheid om te studeren aan een elite van studenten en het re

serveren van de nationaliteit voor een elite van de eigen 'stam' waren twee verge

lijkbare doelen. De rol van SOS Racisme was beslissend voor de antiracistische 

connotatie die het studentenverzet kreeg. De belangrijke aanwezigheid van scho

lieren en studenten van buitenlandse afkomst was opvallend: niemand kon ont

kennen dat de demonstraties van 1986 aanmerkelijk 'gekleurder' waren dan die 

van mei 1968. 

De tragische dood van Malik Oussekine versnelde de intrekking van de betwiste 

voorstellen. Deze jonge, geïmmigreerde Fransman werd tijdens een demonstratie 

in Parijs door de politie gemolesteerd en overleed later aan een hartstilstand." Dit 

nieuwsfeit maakte in het hele land heftige emoties los. De symbolische suggestie 

van het drama had als effect dat de aandacht zich richtte op de immigratiekwestie 

en vervolgens op de nationaliteitswetgeving. Het verzet van de studenten, aanvan

kelijk gericht op een louter universitaire kwestie, groeide uit tot een veel bredere 

actie en eindigde als een ware burgerrechtenbeweging. Op 10 december waren er 

in Parijs en heel Frankrijk demonstraties met als motto 'Dat nooit meer' ('Plus ja

mais ça') om te protesteren tegen de repressie van de politie en ter nagedachtenis 

aan Malik Oussekine. De wankelende regering besloot tot uitstel van verder onder

zoek van het voorstel tot wijziging van de nationaliteitswetgeving.
2S 

Door de polarisatie binnen de publieke opinie rond het wijzigingsvoorstel besloot 

de regering een 'commissie van wijzen' te benoemen met als opdracht na te den

ken over toegang tot de Franse nationaliteit, om zo het debat te sussen. De com

missie met zestien leden onder leiding van Marceau Long bestond ongeveer zes 

maanden (Commission de la nationalité, 1988, p. 17). Door het tijdelijke en onafhan-
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kelijke karakter van de commissie fungeerde zij als een speler binnen de publieke 

opinie, maar ook als een reflectie daarop." De televisie-uitzendingen van de hoor

zittingen waren een manier om de Fransen bij het debat te betrekken. Het was 

een nieuw procédé: voor de eerste keer in Frankrijk won een door de regering be

noemde commissie informatie in onder het toeziend oog van het publiek terwijl 

zij tegelijkertijd die publieke opinie stuurde." De hoorzittingen boden aldus een 

kader voor een uitgebreid debat over de nationaliteitswetgeving. Hoge overheids

functionarissen, adviseurs van de regering, hoogleraren en onderzoekers, 

vertegenwoordigers van belangenverenigingen, volksvertegenwoordigers, verte

genwoordigers van de kerken en kerkelijke organisaties, landelijke onderwijs

vertegenwoordigers - ze hadden allemaal iets over de kwestie te melden. Er kwa

men vier hoofdthema's aan de orde: de juistheid van de voorgestelde 

wetsherziening, het vrijwillige karakter ervan, en de kwesties van dubbele natio

naliteit en integratie. 

In september 1987 kondigde Premier Jacques Chirac officieel aan dat herziening 

van de nationaliteitswetgeving pas na de presidentiële verkiezingen opnieuw aan 

bod zou komen. Deze omzichtige houding, ingegeven door het krachtige protest, 

had tot effect dat de gemoederen konden bedaren. Na de herverkiezing van 

François Mitterrand zwakte de discussie inderdaad af en de wet bleef zoals die was. 

De daaropvolgende socialistische regeringen zouden de kwestie niet aansnijden. 

Uit wraak werd de discussie tijdens de tweede cohabitation, ten tijde van de rege

ring-Balladur, opnieuw aangezwengeld. Het platform van de 'Union Pour la France' 

(UPF), kwam met een discussiestuk, getiteld Een staat die de immigratie in toom houdt 

(Un Etat qui maîtrise l'immigration). Hierin stond een nieuw voorstel voor herziening 

van de nationaliteitswetgeving, gericht op het inperken van het recht dat ont

leend kon worden aan het in Frankrijk geboren zijn. 

Na de vernietigende overwinning van rechts bij de parlementsverkiezingen maak

te de regering-Balladur immigratie tot haar belangrijkste beleidsvraagstuk. De be

scherming van de nationale identiteit werd aangenomen op basis van beperkende 

maatregelen, waaronder de aanpassing van de nationaliteitswetgeving. Dit voor

stel ontmoette nauwelijks tegenstand, omdat het politieke klimaat gunstig was 

en, in tegenstelling tot 1986-1987, de linkse oppositie en de anti-racistische groe

peringen er niet in slaagden de publieke opinie in beweging te krijgen. 

De door Edouard Balladur aangenomen tekst was geen nieuw wetsvoorstel, maar 

de tekst zoals deze in 1990 door de Senaat in stemming was gebracht. Dit wijzi

gingsvoorstel, geïnspireerd op het rapport van de 'commissie van wijzen', werd in 

mei 1993 aangenomen. De in Frankrijk uit buitenlandse ouders geboren kinderen 

zouden voortaan tussen hun 16e en 21ste jaar formeel persoonlijk hun wens moe

ten uiten om de Franse nationaliteit te verkrijgen. Voorheen verwierven zij die na

tionaliteit op 18-jarige leeftijd automatisch, zonder formaliteit, met als enige 

voorwaarde dat de betrokkene minstens vijf jaar in Frankrijk woonde. 
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Sinds 22juli 
1993 heeft het 
debat over de 
Franse nationa
liteit geen ver
volg gehad en 
heeft de publieke 
opinie zich afge
wend van dit as
pect van de 
kwestie rond im
migratie. 

De volksvertegenwoordigers van de nieuwe meerderheid bleken een meer ideolo

gische dan praktische opvatting van de nationaliteitswetgeving te koesteren en zij 

hielden vooral rekening met de symbolische waarde van de wetsherziening voor 

de Franse identiteit. Op impliciete wijze neigde de ideologie van de rechtse parle

mentariërs ertoe het ius soli minder hoog aan te slaan dan het ius sanguinis. Maar 

meer nog dan trouw aan beginselen bracht wantrouwen tegenover vreemdelin

gen de parlementariërs ertoe om de wilsuiting te formaliseren. De verwerving van 

de Franse nationaliteit was een eer. Men kon dan ook moeilijk begrijpen hoe de 

eis van een expliciete wilsuiting hinderlijk zou kunnen zijn voor de betrokkenen. 

Door de eis van een positieve wilsuiting streefden de voorstanders van hervor

ming twee doelen na: het leggen van een symbolische barrière voor de toegang tot 

de Franse nationaliteit en de publieke opinie geruststellen ten aanzien van de toe

komst van haar eigen identiteit. 

De oppositie was minimaal. en slechts een enkele keer ontmoette de regering ver

zet. Vanuit anti-racistische hoek was er echter wel degelijk verweer. Zo'n vijftig or

ganisaties kwamen met steun van diverse politieke oppositiepartijen in beweging. 

Maar een op 10 mei in Parijs georganiseerde protestdemonstratie trok niet meer 

dan ruim 4.000 mensen en een tweede bijeenkomst, gepland op de ochtend na de 

discussie van de tekst in het parlement, liep uit op een totale mislukking. 

Tegenover de vastberadenheid van rechts en de steun die zij kreeg van de publieke 

opinie, slaagden links en de anti-racistische groeperingen er niet in een effectieve 

oppositie te voeren. De desillusie bij links en haar nieuwe rol als parlementaire 

minderheid, het relatieve échec van de anti-racisme-beweging en de inmiddels ge

vorderde integratieprocessen droegen bij aan de geleidelijke ontmanteling van de 

meer kritische, gepolitiseerde publieke opinie op dit vlak. Het krachtigst bleef nog 

het verweer van de kerkelijke autoriteiten. De onmacht van links kwam duidelijk 

naar voren tijdens het debat over de wet in de Senaat. De door socialisten en com

munisten ingediende moties van afkeuring waren vergeefs: de herziening werd 

met overweldigende meerderheid aangenomen en bij stemming door de Raad van 

State tot wet bekrachtigd, op 22 juli 1993. Sinds die datum heeft het debat over de 

Franse nationaliteit geen vervolg gehad en heeft de publieke opinie zich afgewend 

van dit aspect van de kwestie rond immigratie. 

De scheiding van kerk en staat ter discussie: de hoofddoekjes
l<westie (vanaf 1989) 

Tussen oktober en december 1989 raakte de publieke opinie in de ban van een 

nieuwsbericht, dat directe repercussies had voor de problematiek rond immigra

tie, de waarden van de Republiek en het multiculturalisme. Op 4 oktober 1989 wa

ren drie islamitische meisjes verwijderd van een school in Creil (Oise), omdat zij 

ondanks het verbod van de schooldirecteur hun hoofddoekjes bleven dragen. In 

minder dan een week tijd bleek dit onbeduidende incident de aanleiding te zijn 
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De hoofddoek
jes-kwestie stelde 
de problematiek 
van het multi
culturalisme op 
scherp, terwijl 
de erdoor opge
roepen tegenstel
lingen dwars 
door de traditio
nele politieke 
scheidslijnen 
heen liepen 

voor een van de meest brede publieke discussies tijdens de Vijfde Republiek. De 

media schonken volop aandacht aan de gebeurtenissen en de Fransen werden 

nogmaals aangespoord om over de immigrantenproblematiek na te denken. Al 

snel ging de discussie over veel meer dan een eenvoudig nieuwsbericht en was er 

zelfs meer in het geding dan de algemene kwestie van de plaats van de islam in 

Frankrijk. De basisprincipes van de organisatie van de Franse samenleving zouden 

het object worden van een verhitte discussie, waarbinnen het beginsel van de 

scheiding van kerk en staat, immigratie en nationale identiteit direct aan elkaar 

werden gerelateerd. Het debat ontwikkelde zich bovendien in een periode dat tal

loze andere belangwekkende gebeurtenissen - zoals de herdenking van twee eeu

wen Franse Revolutie, de Rushdie-affaire en de val van de Berlijnse Muur - zich 

voltrokken. 

Het debat speelde conservatieven en liberalen, rekkelijken en preciezen, tegen el

kaar uit en maakte bovenal duidelijk dat de Fransen op krampachtige wijze wor

stelden met hun identiteit. Deze werd op zijn beurt gekenmerkt door een zekere 

'nationalistische behoudendheid'." De hoofddoekjes-kwestie stelde de problema

tiek van het multiculturalisme op scherp, terwijl de erdoor opgeroepen tegenstel

lingen dwars door de traditionele politieke scheidslijnen heen liepen. 

Toch leek het incident een week later voorbij te zijn, toen de schooldirecteur en de 

drie scholieren een compromis sloten: de meisjes zouden hun hoofddoek mogen 

blijven dragen behalve in de klaslokalen, waar zij hem op hun schouders zouden 

laten rusten. Omdat de meisjes zich niet aan deze afspraak hielden, werden ze 

echter opnieuw van school verwijderd. 

Vanaf 20 oktober, nadat twee bekende personen stelling hadden genomen ten 

gunste van het dragen van de hoofddoek, barstte vervolgens de eigenlijke discus

sie los. Op 23 oktober sprak de echtgenote van de president van de Republiek, 

Danielle Mitterrand, zich in een perscommuniqué uit tegen de schorsing van de 

meisjes en op 25 oktober stelde de minister van Onderwijs. Lionel ]ospin. in reac

tie op een vraag uit het parlement. dat hij de meisjes niet van school zou hebben 

verwijderd.
29 

En in een interview met de Nouvel Observateur gaf]ospin met de uit

spraak 'Verwelkom de hoofddoekjes' ('Accueillez les foulards') feitelijk de opdracht de 

meisjes weer tot de school toe te laten.
3o 

De stellingname van ]ospin en mevrouw Mitterrand maakte uiteenlopende reac

ties los. De reactie van laatstgenoemde werd beschouwd als ontijdig en mis

plaatst. maar de eveneens zwaar bekritiseerde ]ospin kreeg op 5 november de 

voorzichtige steun van premier Michel Rocard
31 

en op 23 november ook die van 

president Mitterrand. die zich aanvankelijk afzijdig had gehouden." De vakantie 

rond Allerheiligen bracht de polemiek allerminst tot zwijgen. Dagelijks werden 

nieuwe argumenten aangedragen en de discussie hield aan tot het moment waar

op de Raad van State. na door de minister van Onderwijs te zijn geconsulteerd, 

hem weliswaar geen gelijk gaf. maar de zaak wel nuanceerde: het dragen van 

godsdienstige kentekens door scholieren was niet strijdig met het beginsel van de 
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scheiding van kerk en staat, op voorwaarde dat het geen 'ostentatief of dwingend 

karakter' had.
33 

De enig mogelijke oplossing was dat de plaatselijk verantwoorde

lijken deze kwestie per geval beoordeelden. Er was dus geen sprake van een wet op 

dit gebied. In een schrijven van 6 december legde minister Jospin de verantwoor

delijkheid bij de schooldirecteuren die de kwestie naar eigen goeddunken konden 

regelen." Vanaf dat moment verloor de discussie haar intensiteit. 

Het epicentrum van deze affaire was de middelbare school in Creil, maar andere 

onderwijsinstellingen worstelden met dezelfde problematiek. Op diverse scholen 

in het beroepsonderwijs werd het talloze leerlingen verboden een sluier of hoofd

doek te dragen, zoals in Marseille op 9 oktober" en in Montpellier op 20 oktober.
36 

In Avignon weigerde een leerlinge bij een les te assisteren, omdat zij haar sluier 

niet langer mocht dragen"? en op een school in Poissy lieten docenten lessen niet 

doorgaan uit protest tegen het dragen van een hoofddoek door een van hun leer

lingen." In Noyons (Oise) sprak het onderwijzend personeel zijn verontwaardiging 

uit over dertig leerlingen die bij de gymles weigerden te helpen en die tijdens de 

biologieles hun oren dichtstopten.'9 Aan de universiteit van Pau werd het een jon

ge Marokkaanse verboden colleges te volgen:o 

Diverse elementen droegen bij aan een verscherping van de discussie over deze af

faire, die de bestaande politieke en maatschappelijke verhoudingen aanzienlijk 

beschadigde en onder verschillende groeperingen verdeeldheid zaaide: 

- onder het onderwijspersoneel: een meerderheid van de leerkrachten en docen

ten was volgens hun belangrijkste belangenverenigingen tegen het dragen van de 

hoofddoek. Op talloze scholen werden actiebijeenkomsten georganiseerd, zonder 

dat men overigens uit was op stakingen en demonstraties. Toch was er ook een 

niet te verwaarlozen deel van het onderwijspersoneel dat de tegenovergestelde 

mening was toegedaan. 

- binnen de anti-racistische beweging: de MRAP en SOS Racisme
4l 

stonden welwil

lend tegenover het dragen van de hoofddoek en verzetten zich tegen de overwe

gend negatieve mening in Frankrijk en dat gold ook voor LICRA.
42 

Harlem Désir en 

Arezki Dahmani gaven hun visie op de zaak in een in Libération gevoerde discussie:' 

De advocate Gisèle Halimi en de schrijver Claude Mauriac,44 die tegen het dragen 

van hoofddoekjes waren, gingen op luidruchtige wijze weg bij SOS Racisme. 

- onder socialisten: het evenwicht in de partij kwam in gevaar. Premier Michel 

Rocard, minister van Onderwijs LionelJospin, minister van Binnenlandse Zaken 

Pierre Joxe, minister van Cultuur Jack Lang, minister van Bouwzaken Michel 

Delebarre, en ook Jacques Delors en Julien Dray stonden niet vijandig tegenover 

het dragen van een hoofddoek, terwijl anderen, zoals Laurent Fabius, Jean-Pierre 

Chevènement, en staatssecretaris van Transport Georges Sarre zich ertegen uit

spraken. Tijdens de bijeenkomst van de uitvoerende stafvan de PS wist Jospin 

slechts met moeite zijn positie te verdedigen en de uiterst breekbare eenheid bin

nen de gelederen te bewaren: in een formele verklaring van het partijbureau van 
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26 oktober werd het dragen van hoofddoekjes getolereerd:' 

- binnen rechts: Jacques Chirac,46 Valéry Giscard D'Estaing, Bernard Pons, Charles 

Pasqua, en Raymond Barre spraken zich uit tegen het dragen van de hoofddoek, 

terwijl Philippe De Villiers, Michel Durafour en François Léotard niet afWijzend 

waren. Tijdens het politieke beraad van de COS op 21 oktober ontstonden er twee 

kampen van nagenoeg gelijke sterkte. 

- onder intellectuelen: vijf filosofen, namelijk Alain Finkielkraut, Elisabeth 

Badinter, Régis Debray, Elisabeth de Fontenay en Catherine Kintzler, publiceerden 

op 2 november in Le Nouvel Observateur een betoog tegen het dragen van de hoofd

doek onder de titel 'Profs, ne capitulons pas'. Deze felle aanklacht, geschreven in de 

vorm van eenj'accuse, maakte reacties bij andere intellectuelen los. In Politis ver

scheen een ander stuk, getiteld 'Pour une laïcité ouverte' waarin Harlem Désir, Joëlle 

Kauffmann, René Dumont, Gilles Perrault en Alain Touraine, ondersteund door 

Bernard-Henry Levy, pleitten voor een tolerante opstelling in de kwestie." 

Als gevolg van de grote verdeeldheid binnen de diverse facties en partijen is er re

gelmatig een individuele standpuntbepaling in de media verschenen in plaats 

van officiële beslissingen over deze kwestie afkomstig van het leiderschap van 

partijen en maatschappelijke organisaties. Dit bemoeilijkte op zijn beurt een ra

tionele reflectie op de immigratieproblematiek. 

De kwestie rond het al dan niet dragen van de hoofddoek heeft duidelijk gemaakt 

dat er twee tegengestelde visies op het beginsel van de scheiding van kerk en staat 

bestonden: de ene, op grond van haar universele geldigheid, strikt en dogmatisch, 

de andere meer flexibel en tolerant. Het ging om een tegenstelling die opnieuw 

dwars door alle geledingen heen liep. In beide gevallen meende men dat de inte

gratie van de immigrant tot stand moest komen door gemeenschapstradities en 

door de uitgangspunten van het openbaar onderwijs met elkaar te verbinden. Alle 

betrokkenen legden de prioriteit bij de scheiding van kerk en staat door iedere 

vorm van godsdienstige bekeringsdrang afte wijzen. Maar was de hoofddoek nu 

wel of niet een teken van bekeringsdrang? 

De argumenten van de voorstanders van een strikte scheiding van kerk en staat 

hadden betrekking op principes en zij werden door de kwestie van de hoofddoek 

hierin ook bevestigd: de basisprincipes van de Republiek zijn onaantastbaar, met 

inbegrip van het beginsel van de scheiding van kerk en staat; het gedrag binnen 

het onderwijs is uniform; het islamitische conservatisme is destabiliserend; en 

verdraagzaamheid tegenover andere leefWijzen kent grenzen. Voor degenen die 

het hoofddoekje en de sluier afWezen, waren de republikeinse basisprincipes hei

lig: er kon niet aan worden getornd. De oproep van de vijffilosofen aan het onder

wijspersoneel om de 'dragers van hoofddoekjes' niet te accepteren, plaatste het 

beginsel van de scheiding van kerk en staat, als iets waarmee niet kon worden ge

schipperd, tegenover 'de duisternis van het geloof:' De ondertekenaars wilden 

'het licht van de rede' verdedigen, waarbij het openbaar onderwijs een absolute 
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waarde vertegenwoordigde. Net als de onbuigzame Communistische Partij onder

schrevenjacques Chirac en Raymond Barre deze 'historische opvatting' van het 

beginsel van de scheiding van kerk en staat, alsmede de noodzaak van respect 

voor de Republikeinse principes, en zij stonden dan ook zeer kritisch tegenover de 

standpunten van LionelJospin'" 

Volgens de voorstanders van een strikte scheiding van kerk en staat diende de 

schoolpopulatie verenigd te zijn. Dit argument, dat het recht op verschil afWijst, 

vond men terug in de oproep van de vijf filosofen om de scheiding van kerk en 

staat te verdedigen: het openbare onderwijs moest scholieren verplichten afte 

zien van bijzonderheden en men diende 'zich gezamenlijk open te stellen voor de 

gedeelde wereld van de cultuur,.5o Het hoofddoekje was een abnormaal 'teken van 

verschil' binnen de openbare school, terwijl integratie, zoals Jean Poperen aangaf, 

plaatsvond door middel van een leerperiode rond een 'gedeelde nationale kern,.51 

Immigranten en hun kinderen dienden de wetten en waarden van het land van 

ontvangst te respecteren en hun integratie zou mislukken als zij de basisprincipes 

van het openbaar onderwijs zouden verwerpen.
52 

De opkomst van het islamitisch conservatisme vormde een zwaarwegend argu

ment om de hoofddoek afte wijzen. Talloze weekbladen publiceerden plaatjes 

van gesluierde meisjes met opgeheven vuist. Reeds op 5 oktober 1989 drukte Le 

Nouvel Observateur een verontrustende foto afvan een jong meisje uit de Maghréb 

met chador onder de titel 'Fanatisme, la menace religieuse,.53 Vervolgens ging de ge

dachte dat het dragen van een sluier voortvloeide uit een islamitisch-fundamenta

listische bekeringsdrang een eigen leven leiden. Met als kop 'Faut-illaisser entrer l'is

lam à l'école?,54 speelde Le Point de islam uit tegen de Republiek,55 en Le Figaro-Magazine 

schreef dat de hoofddoek het symbool was van een strijdlustige vorm van islambe

leving." Voor een deel van de publieke opinie vervulde de nationale smeltkroes 

zijn rol niet meer en men zag het als een vergissing te dromen van een op de 

scheiding van kerk en staat gebaseerde islam, dan wel uit te gaan van een multi

culturele samenleving.
57 

Die vrees leek gerechtvaardigd, want door hun arrogan

tie tartten de scholieren de Franse gastvrijheid. Toen de directeur van de school in 

Creil medio november met de dood werd bedreigd, verdubbelde de kracht van dit 
58 

argument. 

Aanvaarding van het dragen van hoofddoekjes op school had veel weg van een ca

pitulatie, die op den duur bovendien het verlies van de eigen nationale identiteit 

mee zou brengen. De scheiding van kerk en staat zag men als het 'onmisbare 

schild van onze identiteit'." Jean-Marie Domenach beschouwde het dragen van de 

sluier als een teken van retribalisation en in tegenspraak met de constructie van de 

Franse nationale identiteit.
60 

Zich verzetten tegen de sluier stond gelijk aan verzet 

tegen obscurantisme."' De wil van islamitische immigranten om te integreren 

werd betwijfeld. Er leek juist een tendens naar fundamentalisme te groeien, waar

door moslims, zoals Annie Kriegel het formuleerde, 'immigranten voor altijd' 
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dreigden te worden. 

De tegenstanders van de uitsluiting van gesluierde jonge meisjes, tussen oktober 

en november 1989 in de minderheid, bekritiseerden de kille houding van de voor

standers van de absolute scheiding van kerk en staat. Zij bepleitten een nuchtere 

dialoog om tot een beter besef van de etnische vermenging in de Franse samenle

ving te komen. 

Een deel van de publieke opinie tolereerde het dragen van de hoofddoek omdat zij 

een 'leken-godsdienst' zagen ontstaan die even onverzoenlijk was als die van dege

nen die voor uitsluiting waren. Het 'leken-fanatisme':' het 'leken-fundamentalis

me' (Etienne, 1991) en de 'leken-ayatollahs' werden om dezelfde reden verworpen 

als het godsdienstige fundamentalisme." Kardinaal Lustiger keurde de activisti

sche houding van de voorstanders van het beginsel van de scheiding van kerk en 

staat af en wierp tegen dat het niet nodig was een zaak te dramatiseren die op 

zichzelf nauwelijks betekenis leek te hebben. Het verbieden van de hoofddoek 

werd gezien als een uiting van onderhuidse xenofobie. Alain Touraine sprak van 

een etnocentrisme van 'kleinburgelijke Fransen' die, geconfronteerd met andere 

godsdienstige opvattingen, 'op hun achterste benen gaan staan,.64 Als de sluier 

zou worden verboden, dan zou alles moeten worden verboden, met inbegrip van 

het joodse kalotje en de dooppenning ofhet hugenotenkruis voor de christenen. 

Lionel Jospin hield vast aan het belang van een dialoog met de gesluierde meisjes, 

omdat hun scholing voorop diende te staan." Het ging erom hen te overtuigen dat 

ze er zorg voor zouden dragen dat hun aansluiting bij de basiswaarden van de 

Republiek toch tot stand zou komen. SOS Racisme zette vraagtekens bij deze bena

dering. Wanneer deze meisjes geen toegang kregen tot de openbare school wer

den zij gedwongen een moeilijke keuze te maken tussen enerzijds hun ouders en 

godsdienst en anderzijds het openbaar onderwijs. Een risico dat samenhing met 

uitsluiting van scholieren door openbare scholen was de ontwikkeling van koran

scholen.
66 

Het was bovendien van belang de islamitische inwoners die aan de 

waarden van de Franse samenleving gehecht waren niet te ontmoedigen, maar 

naar hen te luisteren en het praktiseren van een 'rustige islam' te gedogen." Het 

beginsel van de scheiding van kerk en staat moest de verschillen niet uitvlakken, 

maar ervoor zorgen dat men ermee kon leven.
68 

Voor dit deel van de publieke opi

nie getuigde het gedrag van de jonge meisjes van hun gehechtheid aan republi

keinse waarden: deze moslims zagen zichzelf als voldoende aangepast aan de sa

menleving om zich hun geloof en het dragen van een hoofddoek te kunnen 

permitteren: in plaats van een archaïsch verschijnsel was hun gedrag een bewijs 

van integratie-in-ontwikkeling. 

Sinds 1989 hebben zich verschillende hoofddoek-affaires voorgedaan, waarbij elke 

keer opnieuw een polemiek ontstond, ook al was de intensiteit van de aanvanke

lijke discussie verdwenen. Naarmate de publieke opinie zich radicaler opstelde 

vóór een verbod op het dragen van de hoofddoek, werden de genomen maatrege

len met meer instemming begroet (zoals Robert Solé in Le Monde, 13 september 
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Bij feestelijke 
gelegenheden en 
op sterke 
momenten heeft 
men het 
pluralistische 
Frankrijk ge
vierd, maar de 
institutionalise
ring ervan heeft 
nog een lange 
weg te gaan 

1994; Lacoste-Dujardin, 1995, p. 113). 

In het geval van de verwijdering van vijf gesluierde meisjes in de herfst van 1990 

van een school in Montfermeil kwam het tot een uitspraak van de Raad van State. 

Deze verklaarde in een arrest van november 1992 het besluit tot uitsluiting 

nietig." Dit leidde begin 1993 tot rumoer, omdat er meer meisjes een sluier droe

gen.'o De Fransen waren verontrust over het groeiende aantal dispensaties aan is

lamitische meisjes om niet aan de gymles te hoeven deelnemen," over hun deel

name aan cursussen hoe zich 'geheel islamitisch te gedragen,n of over de eis van 

enkele leerlingen dat ze konden beschikken over een eigen gebedsruimte, zoals in 

Sevran en Nanterre (Kepel, 1994, p. 305). Meer was er niet nodig om het onderwijs 

en de publieke opinie opnieuw in beroering te brengen, overtuigd als men ervan 

was dat het openbaar onderwijs langzaam werd opgeslokt door het islamitische 

conservatisme." In dit gespannen klimaat barstten er tijdens de herfst van 1993 in 

de regio Rh6ne-Alpes twee affaires los rond het dragen van de hoofddoek. De eer

ste had betrekking op vier middelbare scholieren van Turkse en Marokkaanse af

komst in Nantua (Ain), die sinds het begin van het schooljaar een hoofddoek droe

gen.'· De meerderheid van de docenten besloot op 12 oktober uit verbittering tot 

een staking: het dragen van de hoofddoek bracht de vrijheid van alle leerlingen in 

het geding. In december werden de meisjes definitief van school verwijderd, een 

besluit dat in 1994 werd goedgekeurd door het ambtenarengerecht van Lyon. De 

andere affaire had betrekking op een leerlinge van de eindexamenklas, een 

Française van Marokkaanse afkomst op een school in Grenoble. Zij werd in decem

ber 1993 verwijderd, omdat ze weigerde het bij de gymles verplichte tenue te dra

gen. In beide gevallen bracht de verdediging van de meisjes door invloedrijke per

sonen de publieke opinie in beroering. Zo werd naar aanleiding van de zaak in 

Nantua een Turkse imam het land uitgezet, omdat hij de meisjes zou hebben aan

gezet de hoofddoek te blijven dragen." 

Het nieuwe schooljaar van 1994 kende een roerig begin. Terwijl de verschillende 

hoofddoek-affaires in 1989 slechts betrekking hadden op een twintigtal scholie

ren,'6 1eek het injuni 1994 om meer dan 700 meisjes te gaan." Andere cijfers spre

ken van 2.000 hoofddoekdraagsters (Gaspard & Khosrokhavar, 1995, p. 30), terwijl 

l'Express en L'Evénement du Jeudi, zich baserend op door het Renseignement Généraux 

opgestelde rapporten, uitkwamen bij een aantal van zo'n 10.000 tot 15.000 geslui

erde meisjes." In diverse media werden immigratie, fundamentalisme en onder

wijs stelselmatig aan elkaar gekoppeld. Onderwijsminister François Bayrou teken

de in september 1994 een rondschrijven dat het dragen van hoofddoekjes in de 

klas regelde. De schooldirecteuren dienden het te verbieden, omdat het werd op

gevat als een 'opzettelijk teken van bekeringsijver,.79 Al bestond er binnen de poli

tiek een zekere consensus, deze beslissing maakte nauwelijks een einde aan de on

rust. 

Sinds die tijd is de kwestie herhaaldelijk teruggekeerd in openbare discussies, wel-

CDV I LENTE 2003 



Sinds enige ja
ren kenmerkt 
het publieke de
bat zich door 
een zekere vol
wassenheid. 
Men is zich er
van bewust in 
een multicultu
rele samenleving 
te leven, al be
grijpt men nog 
niet wat die re
aliteit precies in
houdt en voelt 
men zich nog 
niet vertrouwd 
met de prakti
sche vormen en 
mechanismen 
ervan. 

iswaar zonder de intensiteit van het begin in 1989, maar op diverse scholen bleef 

het een bron van conflicten. Evenals in de discussie over de Franse nationaliteit 

was er in de discussie over de hoofddoek sprake van een zekere somberheid die 

voortvloeide uit het politieke echec van links en de anti-racismebeweging. De 

kwestie heeft geleid tot een gespannen verhouding rond het beginsel van de schei

ding van kerk en staat als deel van de nationale identiteit. De botsing die zich af

tekende tussen de islam en het openbaar onderwijs werd vergeleken met de situ

atie aan het eind van de negentiende eeuw toen jules Ferry en de katholieken 

tegenover elkaar stonden."o Diverse commentatoren herinnerden eraan dat als 

men het gisteren tegen de kerk opnam om de scheiding van kerk en staat te ver

wezenlijken, dat men dan ook vandaag tegen de islam moest vechten om het prin

cipe van die scheiding in stand te houden." In het debat stonden niet zozeer ver

dedigers en vijanden van openbaar onderwijs tegenover elkaar, als wel 

verschillende aanhangers van het beginsel van de scheiding van kerk en staat. De 

kwestie van het dragen van hoofddoekjes op school bracht de publieke opinie er

toe zich te verzetten tegen verdraagzaamheid en het recht op verschil omwille 

van de maatschappelijke cohesie binnen de Republiek, alsmede om een keuze te 

maken tussen strikte, algehele assimilatie en de verwerping ervan. 

Balans 

De diverse gebeurtenissen rond migranten in de jaren tachtig hebben ertoe geleid 

dat in de Franse publieke opinie drie, nauw met de Franse identiteit verbonden as

pecten ter discussie zijn komen te staan: burgerschap, nationaliteit en het begin

sel van de scheiding van kerk en staat. Dit heeft geleid tot een verscherping van 

het debat over immigratie. Het oproepen van een van deze kwesties leidde onmid

dellijk tot discussie over de plaats van immigranten en hun kinderen in de multi

cultureel geworden Franse samenleving. 

De verscherping van het discours over immigratie liep gelijk op met een discussie 

over de waarden van de Republiek. Dit had enerzijds een negatief effect: de kloof 

tussen Fransen en immigranten is vergroot door slecht beleid en de vele etnische 

stereotypen en waanvoorstellingen die in de debatten figureerden. Anderzijds was 

er ook een positief effect: de Fransen weten nu van het bestaan van de migranten, 

met name van de beter geïntegreerde jongeren onder hen. 

In de media heeft dit alles geleid tot het ontstaan van een beeld van het multicul

turele Frankrijk. Bij feestelijke gelegenheden en op sterke momenten heeft men 

dit pluralistische Frankrijk gevierd, maar de institutionalisering ervan heeft nog 

een lange weg te gaan. Op symbolisch niveau doet de Franse samenleving alle 

moeite om in haar politieke en juridische structuren multicultureel te worden. In 

het afgelopen decennium is de situatie op dit gebied echter relatief onveranderd 

gebleven. Het debat over het multiculturele Frankrijk, getemperd door grote ge

beurtenissen, zoals de overwinning van het Franse nationale elftal bij de wereld-
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kampioenschappen voetbal in 1998, en de overheersende indruk dat het integra

tieproces zich min of meer vanzelf zal doorzetten, heeft sedertdien geen echte op

levingen meer gekend. Zelfs de gebeurtenissen van 11 september 2001 konden 

geen afbreuk doen aan de bestaande stabiliteit. Sinds enige jaren kenmerkt het 

publieke debat zich door een zekere volwassenheid. Men is zich ervan bewust in 

een multiculturele samenleving te leven, al begrijpt men nog niet wat die reali

teit precies inhoudt en voelt men zich nog niet vertrouwd met de praktische vor

men en mechanismen ervan. 

Yvan Gastaut is als historicus werkzaam aan het Centre de Mediterranée Moderne et 

Contemporaine (CMMC) van de Universiteit van Nice. 

Vertaling: Ton Brouwers. 

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit: Baukje Prins en Boris Slijper 

(red.), 'Hoe tolerant zijn we eigenlijk?', themanummer van Migrantenstudies (18de 

jaargang 2002, nummer 4). Naast het artikel van Gastaut (p. 255-273) zijn in het 

nummer artikelen te vinden over de integratiedebatten in België, Duitsland, 

Nederland, Noorwegen, Australië en Canada. 
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• In 

cnv 
gesprel< 
met 
Ab I<linl< 
over "Investeren in integratie" en de 
kernwaarden van onze rechtsstaat 

"Investeren in integratie, reflecties rondom diversiteit 
en gemeenschappelijkheid" is het nieuwste rapport van 
het Wetenschappelijk Instituut. Dit rapport past in het 
onderzoeksprogramma van het Wetenschappelijk 
Instituut dat aanzet tot het doordenken van de politieke 
consequenties van fundamentele maatschappelijke ver
anderingen, waaronder de vergrijzing en immigratiepro
cessen. Zo noopt de thematiek van de multiculturele sa
menleving tot een bezinning binnen het CDA op 
traditioneel vanzelfsprekende uitgangspunten over ge
meensehapsvorming en emancipatie in eigen kring; no
ties die eertijds met de verzuiling samenhingen. Het ver
zuilingsmodel is niet zomaar van toepassing op de 
multiculturele samenleving; in het rapport wordt de fo
cus enigszins verlegd naar wat wij gemeenschappelijk 
dienen te hebben om in Nederland te kunnen samenle
ven. De Nederlandse samenleving moet tijdig voorsorte-
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ren en antwoorden formuleren die aansluiten bij maatschappe
lijke veranderingen zoals de veranderde samenstelling van de 
bevolking. De redactie laat directeur Ab Klink aan het woord 
over de actualiteitswaarde van het rapport over immigratie en 
integratie en de betekenis ervan voor het christen-democratisch 
denken. 

CDV Het rapport is onder andere geïnspi

reerd op het werk van Arnitai Etzioni 

'Diversity within Unity'. Etzioni beschrijft dat 

je een gedeeld waardenkader nodig hebt 

om verschillende bevolkingsgroepen te 

kunnen integreren in één samenlevingsver

band, die aanvullend daarop elk eigen 

waarden hebben. Er is sprake van een aan

trekkelijk en helder communiceerbaar con

cept. In hoeverre sluit dat aan op christen

democratisch denken? 

KLINK "De christen-democratie heeft altijd 

veel aandacht gehad voor emancipatie van

uit eigen kring, de eigen organisaties. We 

hebben altijd veel nadruk op de pluriformi

teit gelegd. Dat de eigen organisaties van 

mensen uitgingen van wat wel genoemd is 

een gemeenschappelijk dak werd vanzelf

sprekend gevonden. Die vanzelfsprekend

heid is er niet meer, na alle immigratie-pa

tronen die zich in Nederland hebben 

afgetekend. We stellen ons in dit rapport 

expliciet de vraag wat we in onze rechts

staat gemeenschappelijk zouden moeten 

hebben. Dat is voor de christen-democratie 

het vernieuwende element. Het tweede, 

wat daarmee samenhangt, is dat we bij alle 

blijvende waardering voor eigen organisa

ties toch ook het risico van ghettoïsering 

onder ogen willen zien. Willen eigen orga

nisaties daadwerkelijk een emancipatoire 
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kracht hebben, dan moeten we bevorderen 

dat organisaties van minderheden een 

brugfunctie naar de samenleving vervul

len." 

CDV Het rapport benoemt een aantal kern

waarden als gemeenschappelijk referentie

kader voor de Nederlandse bevolking. Die 

kernwaarden worden verbonden met de 

rechtsstaat. Waarom plaatst het rapport de 

rechtsstaat zo centraal? 

KLINK "Het gaat ons om waarden die de ba

sis vormen van fundamentele rechten: om 

de kern van onze rechtscultuur. Daarbij 

gaat het om de notie dat elk individueel 

menselijk leven uniek en kostbaar is, om de 

onverenigbaarheid van geloof en dwang (fy

siek of mentaal), het recht om de eigen 

identiteit en levensbeschouwing maat

schappelijk tot uitdrukking te brengen, de 

gelijkwaardigheid van mensen, ongeacht 

hun geslacht, religie, seksuele geaardheid, 

politieke overtuiging. Dat zijn grondover

tuigingen die - voor zover vertaald naar de 

sfeer van de staat - hun uitdrukking krijgen 

in grondrechten en -regels." 

"Het debat over wat bindt, is overigens ook 

in andere landen gevoerd, bijvoorbeeld in 

Duitsland. Ook daar heeft men zich de 

vraag gesteld wat de gemeenschappelijke 

119 



120 

waarden zijn. Ook daar vind je al snel de 

verwijzing naar de grondwet. Die verwij

zing is terecht. Maar ik teken daarbij op

nieuw aan dat aan de grondwet waarden 

ten grondslag liggen. De staat is immers 

meer dan een set van regels waar je je aan 

moet houden. Bovendien: in samenhang 

met die waarden zijn er ook andere aspec

ten van belang, bijvoorbeeld de sociale en 

symbolische aspecten. Die versterken het 

gemeenschapsgevoel rond de waarden van 

de rechtsstaat. Daarom zijn er nationale 

feestdagen, zoals Koninginnedag of 

Ab Klink 

Bevrijdingsdag. Niet onbelangrijk is verder 

het taalkundige aspect: je over en weer ver

staanbaar kunnen maken, de culturele be

tekenis van een gemeenschappelijke voca

bulaire en de gevoelswaarden die daarbij 

horen zijn van niet minder belang om er

voor te zorgen dat het geheel niet verbrok

kelt. 

De staat is het instituut dat geleid wordt 

door de ambitie recht en rechtvaardige ver

houdingen te scheppen Dat doet het van

uit wezenlijke waarden. Maar die waarden 

zijn geen abstracties: zij zijn historisch ge

groeid, hebben zich sociaal verankerd in in-
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stituties, rituelen en symbolen, in speciale 

feestdagen, in een bede tijdens de 

Troonrede, in een volkslied. Zo komen his

torische momenten in de staatsvorming, 

nationale hoogtepunten en rechtsstatelijke 

elementen samen, en ook die aspecten van 

de staat doen ertoe. Zo brengje met bijvoor

beeld symbolen de waarden van de rechts

staat onder de aandacht. Dat geldt ook voor 

aandacht voor burgerschap in het onder

wijs. De rechtsstaat wordt gedragen door 

waarden en ook de overheid moet en kan 

eraan bijdragen dat die waarden leven. De 

rechtsstaat mag daarin een zelfbewuste 

houding aannemen." 

CDV De rechtsstaat is door waarden ge

vormd en eraan gehouden om die waarden 

te beschermen ... 

KLINK "Daarin zit een verschil met Etzioni. 

Die zegt: zonder gemeenschappelijkheid 

kan een samenleving niet bestaan. Wij wil

len die gemeenschappelijkheid normatief 

invullen. Een samenleving kan stabiel zijn 

rond waarden die vanuit een rechtsstatelijk 

perspectief niet gewenst zijn. Ook rond een 



gouden kalf kun je bij. wijze van spreken. 

gemeenschappelijkheid creëren. maar de 

geschiedenis van Israël in de woestijn liet 

zien dat we niet op die verbondenheid moe

ten mikken." 

CDV Bij het integratiebeleid heeft de nadruk 

de afgelopen decennia vooral gelegen op 

verdelingsvraagstukken. analyseert het rap

port. Dan gaat het om de toegang tot voor

zieningen. de maatschappelijke opvang. 

kortom. het realiseren van aanspraken. Het 

rapport wil een draai maken en de aan

dacht op de cultuur vestigen die we ge

meenschappelijk delen. Om die omslag te 

kunnen maken in het integratiebeleid moe

ten we nagaan hoe deze situatie is ont

staan. Het rapport analyseert dat de over

heid grote huiver had om zich met de 

cultuur te bemoeien ... 

KLINK "Daar zijn wij terecht beducht voor 

geweest. Daar moet je erg mee oppassen. Je 

moet de waarden waarvoor een overheid 

zich moet inzetten daarom ook vrij nauw

keurig en begrenzend definiëren. Wij ken

nen onze vrijheidsrechten. zoals de vrijheid 

van godsdienst. de vrijheid van meningsui

ting ete. We zijn terecht beducht voor 

staatsopvoeding. een inmenging in onze 

vrijheden. Maar er zijn waarden dieje ge

woon in het geweer moet brengen als over

heid. Daar is ook behoefte aan. maar dan 

moetje wel precies zijn. Anders krijg je 

vage discussies met risicovolle uitkomsten. 

Ik noem de recente discussie over de vrij

heid van onderwijs in de Tweede Kamer en 

tijdens de laatste campagne. Toen is het is

lamitisch onderwijs verdacht gemaakt. om

dat het niet op sociale cohesie toegesneden 

zou zijn. Misschien moet zelfs het hele bij

zonder onderwijs op de helling. zo riepen 

cnv I LENTE 2003 

de democraten uit 1966. Toch preciseerde 

niemand wat er met sociale cohesie be

doeld werd. en waar die gemeenschappe

lijkheid in moet zitten! Maxime Verhagen 

was daarop een uitzondering. Door ook in 

dit rapport aan te geven waar gemeen

schappelijkheid aanwezig zou moeten zijn. 

halen we de schimmigheid uit de discussie 

en expliciteren wij de ruimte die gegeven 

kan worden aan groeperingen en aan pluri

formiteit" en preciseren wij waar de over

heid wel degelijk een taak heeft om gren

zen te stellen. Dat geldt ook voor het 

onderwij s. Ook daar zie je een balans in het 

rapport. We willen geen verdachtmakin

gen. We willen ook geen vaagheden. 

Daarom vragen we van scholen inzichtelijk 

te maken welke waarden zij hanteren. in 

het godsdienstonderwijs en in andere vak

ken. Daarom vragen we van de overheid 

aan te geven welke waarden niet opgeef

baar zijn. Als u mij vraagt of er vanuit de 

verbindende kernwaarden problemen zijn 

met islamitische scholen. dan denk ik dat 

dit niet het geval is. Ik kan alleen extreme 

voorbeelden bedenken waarin wel van de 

kernwaarden afgeweken wordt." 

CDV Wanneer dan? 

KLINK "Zoals Verhagen al eerder stelde: als 

opgeroepen wordt tot haat en geweld. Dan 

moetje als overheid helder zijn. ook als je 

strafrechtelijk niets kan doen. bijvoorbeeld 

omdat er niemand persoonlijk bedreigd 

wordt. Om een - ik zeg met nadruk: ex

treem en atypisch -voorbeeld te noemen. 

Moslimschrijver en hoogleraar internatio

naal recht Bassam Tibi verwijst naar eenfat

wa. uitgesproken door een gerenommeerde 

geestelijke in Egypte. Een fatwa tegen mos

lims die de scheiding tussen islam en staat 
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willen opheffen. Tibi zegt dat hij persoon

lijk daarmee in feite vogelvrij verklaard is, 

want hij is een vurig pleitbezorger voor die 

scheiding. Mensen in Europa realiseren 

zich veel te weinig wat dit voor mij bete

kent, schrijft hij. Ik ben dat met hem eens. 

Daar moetje niet luchtig over doen. Een 

school die zich achter zo'n fatwa zou scha

ren, past niet in onze rechtsorde." 

CDV Het rapport benoemt kernwaarden die 

iedereen binden. Hoe zorgt de christen-de

mocratie dat die kernwaarden ook politiek 

worden onderschreven? 

KLINK "In het rapport wordt aangegeven dat, 

naar onze beleving althans, die kernwaar

den gemeenschappelijk gedragen worden 

in de westerse cultuur. Het christendom 

heeft daaraan bijgedragen, de Verlichting 

en zeker ook de Romantiek. De Canadese fi

losoofCharles Taylor geeft in zijn boek 

Sourees of the Self aan hoe moderne kern

waarden als de persoonlijke 'menselijke 

waardigheid' gaandeweg vanuit die ver

schillende stromingen zijn gegroeid. In het 

rapport besteden we daar ook de nodige 

aandacht aan. Hier ligt een bron van ge

meenschappelijkheid van de westerse cul

tuurkring. Die gemeenschappelijkheid is 

een groot goed." 

"Toch zijn er tussen de stromingen ook be

hoorlijke verschillen. Bijvoorbeeld over de 

betekenis van religie voor het publieke le

ven, voor de rechtsstaat ook. Christenen 

zien en vinden in hun religie een bron voor 

de rechtsstaat. Verlichtingsdenkers gruwen 

daarvan. Maar zij doen zichzelf en de 

rechtsstaat daarmee buitengewoon tekort! 

Hele grote groepen die in feite vanuit hun 

diepste motieven dragers van de rechtsstaat 
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zijn, zetten zij buitenspel. Die bronnen 

voor de rechtsstaat moeten juist aange

boord en verstevigd worden! Dat geldt dus 

ook voor de islam. Het rapport laat zien 

waar de aanknopingspunten liggen." 

cDvWelke obstakels zijn er om de noodza

kelijke maatschappelijke en politieke con

sensus te vinden? 

KLINK "In de politiek en in de samenleving is 

een zekere huiver voor religie te bespeuren. 

Dat hangt natuurlijk samen met de angst 

voor fundamentalisme. Die vrees begrijp ik 

heel goed. Voor de politieke reactie daarop 

heb ik soms minder waardering, bijvoor

beeld als sterke pleidooien worden gehou

den voor de zogenaamde laïcité: als alleen 

seculiere motieven en organisaties waarde

ring krijgen oftoegelaten worden. Aan de 

andere kant moeten wij ook niet naïef zijn: 

religie kan wel degelijk ontaarden in bene

penheid, fundamentalisme, bevoogding en 

zelfs extremisme. Welwillendheid en ver

wantschap met hen die religieuze aspira

ties hebben, moeten niet leiden tot een ge

brek aan kritisch vermogen. Nuance, 

kritisch vermogen en indien nodig scherp

te moeten samengaan, ook als we over reli

gie, over de islam spreken." 

CDV In de kernwaarden zitten tal van ele

menten waarover iedereen het snel eens zal 

zijn ... 

KLINK "Dat klopt en gelukkig maar. Ik noem 

bijvoorbeeld de onderkenning dat dwang 

en geloof niet dienen samen te gaan. Daar 

is iedereen het grosso modo over eens. Het 

lijkt zelfs een evidentie. Toch is het van be

lang om die waarde te onderkennen. Dat 

betekent dat ik 'nee' zeg tegen stromingen 



die vanuit hun geloofsovertuiging belang

rijke vrijheidsrechten enjof de democratie 

willen aantasten. Het rapport verwijst in 

dat verband naar de criteria die ook het 

Europese Hof aanlegt bij het beoordelen 

van politieke organisaties. Ook het Hofhan

teert heldere criteria. Ik vind die van bete

kenis, ook de discussie over de AEL zal van

uit dat gezichtspunt moeten worden 

gevoerd. Waarbij ik overigens aanteken, dat 

ik wel blij ben met deze organisaties. 

Opvattingen en kritiek op het Westen krij

gen zo een gezicht. Zij institutionaliseren 

zich, bij wijze van spreken ... en dat is pri

ma! Zo kunje tenminste een debat aan

gaan. Geen misverstand: met name hun 

Israël-standpunt vind ik bedenkelijk, maar 

ik discussieer liever in alle scherpte over 

uitgesproken opvattingen dan dat allerlei 

sentimenten impliciet blijven." 

COV Er is dus een noodzaak om het rapport 

eenfollow up te geven in de vorm van een 

proces waarin je kernwaarden bespreekt 

met elkaar en het integratieconcept ook 

verder op zijn praktische merites bekijkt. 

De belangrijkste waarden van tegenwoor

dig lijken verbonden te zijn met werk en 

welvaart. Is dat niet een te smalle basis voor 

daadwerkelijke integratie? 

KLINK "Ja, dat is zo.De politiek heeft integra

tiebeleid te vaak verengd tot het aanleren 

van wat vaardigheden en tot het vinden 

van een baan: werk en scholing. 

Burgerschap blijft zo buiten beeld, net zo

als de waarden en de religie van mensen. 

Dat is echt een grote politieke vergissing 

van de jaren '80 en '90. De gedachte was: 

geef mensen welvaart, geef mensen per

spectief op werk en dan komt het wel goed. 

We hebben de culturele aspecten sterk on-
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derschat. Daarbij komt dat we te weinig 

oog hebben gehad voor de enorme investe

ringen die nodig zijn om de vaardigheden 

van mensen te versterken. Barrières om 

echt te participeren zijn soms zo groot. 

Denk aan taalachterstanden, aan gebrekki

ge scholing. Als je de integratie aan men

sen zelf overlaat, grijpen de besten natuur

lijk wel hun kans, maar vele anderen 

blijven achter. De politiek is echt veel te 

laks geweest door daadwerkelijk investeren 

in maatschappelijke participatie na te la

ten. 

Ik noem voorbeelden. De WAO. Via keu

ringsartsen is na te gaan dat bij mensen die 

gebrekkig Nederlands spreken de verdien

capaciteit bij een WAO-aanvraag steevast 

laag wordt ingeschat. Op basis van onze 

verzekeringen en regelgeving geven wij dan 

feitelijk aan deze mensen de boodschap 

mee dat zij geen vaardigheden hebben om 

een beroep uit te oefenen en dat zij die 

vaardigheden ook niet verder hoeven te 

ontwikkelen: men is arbeidsongeschikt. 

Dat treft allochtonen. Die insteek is totaal 

verkeerd. De belangrijkste vraag is en moet 

zijn: kan iemand nog leren? Waar kan hij of 

zij zich in bekwamen? 

Een tweede voorbeeld, nu in de sfeer van de 

bijstand. Wij kennen in Nederland de ar

beidsplicht. Als een partner werkloos 

wordt, moet de andere partner zich be

schikbaar stellen voor de arbeidsmarkt. 

Maar als iemand de Nederlandse taal niet 

spreekt, zijn er natuurlijk nauwelijks ba

nen. En dus laten we de situatie voor wat 

hij is. Maar eigenlijk moetje al veel eerder 

met scholing beginnen en nieuwkomers en 

oudkomers duidelijk maken dat zij zich tot 

een bepaald niveau dienen te scholen. Wie 

dat niet doet, komt niet in aanmerking 

voor een volledige uitkering. Ook daarin is 

123 

tr 

'" tr 

Z 

Z 



124 

de politiek de afgelopen decennia tekortge

schoten. Wij hebben ons gefocust op de ver

dienende partner. 

Een derde voorbeeld: de gezinshereniging. 

In Duitsland wordt op dit moment een 

nieuwe vreemdelingenwet opgehouden, 

vanwege een geschil over het leeftijdscrite

rium dat kan worden gehanteerd bij de her

eniging met jeugdigen. In Duitsland debat

teert men over kinderen die door hun 

ouders voor een bepaalde periode worden 

teruggestuurd naar het land van herkomst. 

Zo willen die ouders verhinderen dat hun 

pubers al te veel de invloed ondergaan van 

de westerse cultuur. Maar als die jongeren 

na een paar jaar terugkomen, hebben ze 

natuurlijk een grote taal- en onderwijsach

terstand. CDU en CSU willen daarom de 

leeftijdsgrens leggen bij 10 jaar. De SPD 

kiest voor 12 j aar. In Nederland kennen we 

deze discussie niet. We hebben er geen 

zicht op. Het rapport bepleit daar inzicht in 

te krijgen." 

CDV Burgerschap is lang onderbelicht geble

ven in het beleid. Het rapport legt een sterk 

accent op het belang van de inzet van men

sen voor de gemeenschap. Wat verlangt dat 

van mensen zélf? 

KLINK "De échte vraag is hoe we een breed 

draagvlak houden voor de democratie met 

haar kernwaarden. Men praat over inciden

ten: de niqaab, het hoofddoekje, en dat 

soort dingen. Daarbij komen weliswaar 

principiële vragen naar voren, maar het de

bat blijft aan de oppervlakte, men steekt 

niet door. Hier ligt ook echt een taak voor 

de kerken, en geloofsgemeenschappen in 

brede zin. Zij moeten bespreken hoe de 

rechtsstaat zich verhoudt tot de islam, het 

boeddhisme, hindoeïsme en christendom." 
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CDV Een denklijn die zou kunnen helpen, is 

mensen meer te bepalen bij nationale sym

bolen: de vlag, het volkslied, het konings

huis. We kennen ze wel. Moeten we niet 

krachtiger uitdragen wat ze inhouden? 

KLINK "In Duitsland is gediscussieerd over 

de deutsche Leitkultur. Al snel stapte men 

over op de term Leitkultur in Deutschland, na

melijk de westerse waarden. Die verschui

ving heeft te maken met een angst voor na

tionalisme. Ik begrijp die vrees, zeker als je 

kijkt naar de vele ontsporingen die er in 

naam van het zogenaamde vaderland zijn 

geweest, Toch zijn nationale symbolen niet 

onbelangrijk. Zelfs de verbinding van die 

symbolen met een religie kan zinvol zijn. 

Ik kan me erin vinden zolang die symbolen 

rechtsstatelijke waarden voeden en niet in 

de weg staan, als zij verwijzen naar belang

rijke momenten in de geschiedenis en het 

ontstaan van de rechtsstaat. Gaje die sym

bolen verzelfstandigen en losmaken van 

die leidende gedachte (van het recht), dan 

wordt het gevaarlijk. Dan lokken ze natio

nalisme uit. Dat we overigens verder naden

ken over een moderne invulling van onze 

nationale momenten vind ik zinvol. De link 

tussen 5 mei en mensen die voor dictatu

ren gevlucht zijn, kan hier en daar best ge

legd worden. Met het herdenken van de do

den herdenken wij ook de waarden die zij 

verdedigden: vaak dezelfde waarden van 

hen die vanwege vervolging hier asiel heb

ben gekregen." 

CDV Een andere barrière voor integratie is 

de maatschappelijke schaarste. Er is kwan

titatief en ook kwalitatief een tekort aan 

voorzieningen. Daarbij komt dat de toe

stroom van migranten naar grote steden de 



afgelopen 5 - 6 jaar is verdubbeld. Hoe kan 

je mensen in deze situatie nog vaardighe

den aanleren? Hangt dit probleem niet le

vensgroot boven het integratievraagstuk? 

KLINK "Als wij te karig zijn, komen we ons

zelf tegen. Als we arbeidsongeschikten 

geen mogelijkheden bieden om zich te 

scholen of vrouwen die hier komen in het 

kader van gezinsvorming niet bij de hand 

nemen, gaat het echt mis. Het rapport bere

kent niet de omvang van investeringen die 

nodig zijn. Het geeft aan datje een niveau 

moet vaststellen waarop je inburgering wil 

aanbieden. Dat minimumniveau moet ho

ger liggen dat het huidige. Vervolgens moet 

je inschatten hoeveel capaciteit je nodig 

hebt. De overheidsfinanciën staan er niet 

goed voor. We moeten dus creatief naden

ken over andere beschikbare bronnen. Ik 

ken voorbeelden. In Rotterdam biedt het 

Albedacollege, het Regionaal 

Opleidingencentrum voor het middelbaar 

beroepsonderwijs, kosteloos 24 uur per dag 

taal- en inburgeringscursussen aan via de 

lokale media en via internet." 

"En, voeg ik toe, niet alleen cultureel, maar 

ook economisch is integratiebeleid van 

groot belang. We moeten investeren. Je 

krijgt straks een segment van hoger opge

leiden dat steeds schaarser wordt. Die 

schaarste stuwt de lonen omhoog en zet de 

arbeidsmarkt onder druk. Daaronder zit 

dan een segment met grote scholingstekor

ten, datje nauwelijks kunt inzetten maar 

waarvoor je wel een hoge premie moet be

talen. Die tweeslag gaat absoluut wringen. 

We moeten allochtonen dus inschakelen." 

CDV Hoe is het Wetenschappelijk Instituut 

betrokken bij de partijcommissie die met 
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het rapport aan de slag gaat en het in debat 

brengt? 

KLINK "JOS Wienen, de voorzitter van de 

commissie die het rapport heeft opgesteld, 

neemt deel aan de commissie. Het verbin

den van rechtsstaat en burgerschap, en het 

stimuleren van vaardigheden en veeleisend 

zijn; dat zijn de twee lijnen die de commis

sie moet gaan uitzetten om de beleidsvor

ming te stimuleren. Ik denk dat het heel 

goed is dat de partij dit initiatief heeft ge

nomen. Het onderstreept het belang dat de 

partij aan integratie hecht." 
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boekenbekeken I Gelezen 

VI uchtelingen 
en Immigratie 
VAN Michael Dummett 

Prof. dr. Rita Süssmuth is werkzaam aan de universiteit 

van Göttingen, CDU-prominent en voormalig voorzitter 

van de Bundestag in Duitsland. Zij was tevens voorzitter 

van een commissie die in 2001 een controversieel advies uitbracht over de im

migratieproblematiek In dit advies (dat niet de steun had van de eigen COU

fractie) werd onder meer de toelating van geschoolde buitenlandse werkne

mers bepleit om de daling en de vergrijzing van het arbeidsaanbod te lijf te 

gaan. Süssmuth is mede-ondertekenaar van het elders in dit blad afgedrukte en 

besproken document 'Diversity within Unity'. Voor CDV bespreekt zij het boek 

Immigratie en Vluchtelingen van Michael Dummett. Ter introductie van haar be

spreking zijn enige centrale passages uit het boek afgedrukt. 

" ... Uit onze analyse volgt dat politici maar eens op moeten houden om uit naam van het 

land in wier belang zij spreken zaken te zeggen als: 'Wij zijn een soevereine natie die krach

tens haar soevereiniteit het recht heeft te beslissen wie wij in ons land binnenlaten en wie 

niet." In plaats daarvan zouden zij moeten zeggen: 'Wij vertegenwoordigen ons land in de 

gemeenschap van naties en hebben om die reden niet het recht barrières op te werpen tegen 

mensen uit andere landen die ons land binnen willen gaan." Het idee dat nationale grenzen 

overal opengesteld zouden moeten worden, moet veel meer zijn dan slechts een vage aspira

tie: het zou een uitgangspunt moeten zijn dat door iedereen als norm erkend wordt. Wij heb

ben de extreme opvatting verworpen dat dit een absoluut principe is, en dus ook de gevolg

trekking dat het tot de mensenrechten van ieder individu behoort dat hij in de wereld kan 

gaan en staan waar hij wil en waar hij het zich kan veroorloven. Wij hebben dit verworpen 

door de staat in twee zeldzame gevallen het recht toe te kennen om aspirant-immigranten 

buiten te houden: in het geval zijn bevolking daadwerkelijk gevaar loopt ondergedompeld te 

worden; en in het geval het aantal potentiële immigranten zo groot is dat het ernstige over

bevolking tot gevolg heeft. Voor westerse naties is het echter onwaarschijnlijk dat deze be

dreigingen zich in de afzienbare toekomst zullen voordoen; en daar wij geen andere redenen 

gevonden hebben die een staat het recht geven om aanstaande immigranten buiten te slui

ten, volgt daaruit dat -zoals de zaken er nu voor staan -het principe van open grenzen als 
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norm geaccepteerd zou moeten worden: een norm waarvan slechts onder zeer bijzondere om

standigheden rechtmatig afgeweken kan worden ... " (blz. 88-89) 

" ... De aanvaarding van dit principe door de westerse staten vereist een volledige transforma

tie van de huidige westerse houding ten opzichte van immigratie. Westerse politici prediken 

de noodzaak van de meest rigide beheersing, en de westerse bevolking wordt al tientallen ja

ren aan dergelijke preken blootgesteld. De leiders van de westerse naties moeten zo snel mo

gelijk een volte face - een draai van 180 graden - maken en beginnen met uit te leggen dat 

er een noodzaak bestaat voor een geheel nieuwe relatie tussen de welvarendere landen van de 

wereld en de armere. Er kan tegengeworpen worden dat dit onmogelijk is. De bevolking van 

geen enkel land is geneigd naar morele terechtwijzingen te luisteren en dat te slikken wat 

het niet bereid is te doen, enkel om de bevolkingen van andere landen ter wille te zijn, en nog 

minder om rekening te houden met abstracte vragen van politiek:filosofische aard. Maar het 

feit blijft dat dit geen kwestie van theorie of morele principes is, maar een dringend prak

tisch belang heeft. De huidige wereldorde is al gruwelijk inefficiënt en gedwongen om rijke 

landen op te roepen te betalen voor het lenigen van hongersnoden en andere plotselinge ram

pen, zoals overstromingen die het resultaat zijn van ontbossing en door aardbevingen vernie

tigde huizen, die niet schokbestendig gebouwd zijn omdat dat te duur is. Uiteraard is de 

hulp zelden ook maar net aan voldoende en wordt zij veel te snel weer stopgezet; het is te wij

ten aan ons slechte beheer van de aarde dat er zo vaak bijgesprongen moet worden als nu ge

beurt. De gruwelijke ongelijkheid binnen de wereldorde kan niet oneindig voortduren: vroe

ger of later komt zij tot een uitbarsting met catastrofale gevolgen voor de landen van de 

eerste wereld ... " (blz.90-91) 

De 21ste eeuw wordt in toenemde mate een eeuw van migratie. De zowel verrij

kende als veeleisende uitdagingen die migratie met zich meebrengt, zijn lang ge

negeerd door de landen die migranten als definitieve bestemming, tijdelijke be

stemming of thuisland beschouwen. Veel regeringen en landen willen het belang 

van dit thema niet erkennen. 

Nieuwe principiële vragen 

In zijn boek Immigratie en Vluchtingen snijdt professor Michael Dummett, filosoof 

en ethicus uit Oxford, centrale thema's uit het immigratiedebat aan. Anders dan 

de actuele discussie, die vrijwel uitsluitend gericht is op het weren van immigra

tie naar Europa en die immigratie van mensen uit andere culturen, met andere 

religies, etnische achtergrond en ras, als bedreiging neerzet, richt Dummett zich 

juist op nieuwe principiële vragen. 

Hij kiest daarbij niet primair een economische of demografische benadering, 

maar een op mensen- en burgerrechten gerichte invalshoek. Hij stelt aan de orde 

het fundamentele recht van ieder mens om zich in de wereld vrij te bewegen (dus 

over de grenzen van het eigen land heen). In deze optiek gaat het niet slechts om 
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het waarborgen van de rechten van vluchtelingen conform de bepalingen van het 

Vluchtelingenverdrag van Genève, maar om het vraagstuk van wereldwijde migra

tie in een tijdsgewricht van mobiliteit en globalisering. Dat vereist een andere ma

nier van denken en een verandering van politieke en culturele paradigma's. 

Tot dusver zijn de bestaande regelingen hetzij gericht op het verstrekken van tij

delijke verblijfsvergunningen, hetzij op immigratie gekoppeld aan inburgering. 

De denkmodellen volgen de achterhaalde regelingen, ontWikkeld door natiesta

ten. Wat ontbreekt is een aan de veranderende omstandigheden aangepaste 

Europese en internationale migratiepolitiek. Daarbij hoort ook een opvatting over 

naties die ervan uitgaat dat daarin verschillende etnische groepen en culturen in 

vrede en wederzijds respect moeten kunnen samenleven op basis van een demo

cratische grondwet die nationale, Europese en internationale maatstaven ten aan

zien van mensen- en burgerrechten met elkaar verbindt. Om dat te bereiken, be

pleit Michael Dummett een radicale koersverandering in het migratiebeleid. 

Hij analyseert welke rol racisme in immigratiedebatten en immigratiebeleid 

speelt en welke verantwoordelijkheid staten en regeringen hebben tegenover 

mensen ongeacht herkomst, etniciteit of staatsburgerschap. Deze analyses krijgen 

gewicht doordat ze gebaseerd zijn op de filosofische overpeinzingen en praktische 

ervaringen van een man, die al decennia lang tegen racisme strijdt. 

Fundamentele herbezinning nodig 

Zijn prikkelende stellingen zijn een uitdaging voor de traditionele immigratiede

batten. Hij bindt op een volledig nieuwe wijze de strijd aan met problemen. 

Michael Dummett stelt de rechten waarop soevereine staten en gemeenschappen 

van staten zich altijd beroepen bij het nemen van immigratiebeperkende maatre

gelen fundamenteel ter discussie. Hij haalt de humanitaire aspecten van immigra

tie, in het bijzonder die van illegale immigranten en vluchtelingen naar de voor

grond en bepleit dat deze aspecten in de toekomst centraal komen te staan. Hij zet 

zich in voor Europese en internationale regelgeving op dit terrein. 

Michael Dummett toont met talrijke voorbeelden de noodzaak aan het debat over 

immigratie anders te voeren dan hedentendage in het Verenigd Koninkrijk, in an

dere Europese staten en wereldwijd de praktijk is. Zijn voorbeelden bestrijken een 

rijk scala aan ervaringen met immigratie en de omgang met mensen uit verschil

lende culturen en afkomst. Het boek bevat migratie-ervaringen uit thuislanden, 

doortochtlanden en bestemmingslanden over de hele wereld, met landelijke en 

regionale voorbeelden uit de Europese Unie, de Verenigde Staten, Canada, 

Australië, het Caribisch gebied, China, Maleisië, Oost-Timor, Zuid-Oost-Europa en 

Tibet. Duidelijk zichtbaar daarbij worden de humanitaire gevaren en racistische 
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neigingen die in de hedendaagse debatten over immigratie in veel landen een rol 

spelen .. 

Vluchtelingen en Immigratie is een uitdagend boek dat tot fundamentele bezinning 

aanzet. Michael Dummett is te beschouwen als een radicale ziener die fundamen

tele veranderingen in de migratiebewegingen in de 20ste en 21ste eeuw scherp op 

het netvlies heeft. In de toekomst zullen de klassieke immigratielanden in toene

mende mate ook transitielanden zijn. En Europese landen zullen in toenemende 

mate beide zijn. Immigranten zullen een beperkte tijd blijven en trekken dan ver

der naar een ander land. Zo is bijvoorbeeld 30% van de vluchtelingen uit Kosovo 

die eerst asiel gezocht hebben in Duitsland, doorgemigreerd naar Canada. 

Anderen zijn van daaruit enkele jaren later naar hun thuisland teruggekeerd. 

In het licht van wereldwijde communicatie en mobiliteit zal de migratie toe- en 

niet afnemen. Daarbij moeten wij een onderscheid maken tussen gedwongen en 

vrijwillige migratie. Voorzover wij uit onderzoek kunnen opmaken, immigreert 

slechts een gering deel naar Europa. 

Beslissend echter zijn de consequenties voor het met elkaar samenleven van ver

schillende culturen en rassen. In plaats van een reactieve houding is een pro-actie

ve houding noodzakelijk, een actieve sturing van de immigratie op de korte en 

middellange termijn, integratie en actieve maatschappelijke participatie 

Zieners zijn vaak als roependen in de woestijn, maar de loop van de geschiedenis 

geeft hen vaak gelijk. Alleen duurt dat meestal veel te lang. In plaats van preven

tief en met een vooruitziende blik te handelen, komt de politiek over het alge

meen pas in beweging als de problemen en conflicten zich al ophopen. Dat gaat 

dan ten koste van zowel de burgers en burgeressen van de ontvangende landen als 

van de immigranten en immigrantes. Zieners lokken tegenspraak uit. Maar juist 

dat geeft betekenis en politieke actualiteitswaarde aan hun behartigenswaardige 

analyse en voorstellen. 

Prof dr. Rita Süssmuth is werkzaam aan de universiteit van Göttingen en 

mede-ondertekenaar van Diversity within Unity 

Vertaling: Jan Prij 

ISBN 0415282195, PRIJS: € 16,50 
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boeken 

Bernard Lewis 
Wat is er 

I Gelezen 

Wat is er 
misgegaan? 
VAN Bernard Lewis 

Lotty Eldering is emeritus-hoogleraar interculturele pe

dagogiek aan de universiteit Leiden. Zij deed jarenlang 

onderzoek onder Marokkaanse gezinnen in Nederland. 

Zij stelde eerder onder meer in Christen Democratische Verkenningen de inef

fectiviteit van vele gezinsinterventieprogramma's aan de kaak als vormen van 

onverantwoorde symboolpolitiekl. Nu bespreekt zij' Wat is er misgegaan?' het 

nieuwste boek van Bernard Lewis, , een internationaal gerespecteerd historicus 

en arabist over de botsing tussen de Islam en moderniteit in het Midden 

Oosten. 

Lewis probeert een antwoord te geven op de vraag hoe het komt dat de landen in 

het Midden Oosten thans zo achterlopen, terwijl het Islamitische rijk in de 

Middeleeuwen de sterkste macht op aarde was. Volgens een rapport van de 

Wereldbank is het inkomen per hoofd van de bevolking in de MENA-Ianden 

(Midden-Oosten en Noord-Afrika) sinds 1986 met gemiddeld twee percent per jaar 

gedaald, meer dan in enige ander gebied in de wereld.
12 

Het boek is gebaseerd op een zevental lezingen, die verschillende aspecten van de 

relatie tussen de Islamitische wereld en het Christendom belichten. In een inlei

dend hoofdstuk wordt de problematiek vanuit historisch perspectief geschetst. 

Het concluderend hoofdstuk bevat een discussie over de zondebokken die mos

lims als oorzaak voor hun achterstandspositie aanwijzen. Lewis geeft veel gede

tailleerde informatie, mede op basis van archieven en andere authentieke bron

nen. Het is onmogelijk alle onderwerpen die Lewis behandelt, recht te doen in 

deze bespreking. Ik geef eerst een korte schets van de geschiedenis van het 

Islamitisch Rijk en ga vervolgens in op enkele thema's die ook thans zeer relevant 

zijn bij de contacten tussen moslims en anders- of niet-gelovigen. 

Opkomst en ondergang van het Islamitisch rijk 

Vrij snel na het ontstaan van de Islam in de 7e eeuw, veroverden Arabische mos-
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limlegers Syrië, Palestina, Egypte en Noord-Afrika; gebieden die tot dan toe onder 

invloed van het Christendom stonden. Veel christenen bekeerden zich tot de 

Islam. Wie Syrië bezoekt, kan op het platteland rond Aleppo nog vele ruïnes van 

vroegchristelijke kerken zien. 

Vanuit Noord Afrika veroverden de moslimlegers in de Se eeuw Spanje en 

Portugal en vervolgens trokken zij Frankrijk binnen en belegerden Sicilië en het 

vasteland van Italië. Hoewel de moslims aan het eind van de 11e eeuw Sicilië weer 

prijs moesten geven, slaagden christelijke legers er pas na acht eeuwen moslim

overheersing in de Moren in 1492 uit Spanje te verdrijven. 

Ook aan de oostkant van het christelijke Europa drong de Islam op. De Tataren 

drongen rond 1240 Rusland binnen en vervolgens werden grote delen van 

Rusland en Oost- Europa geïslamiseerd. Aan het einde van de 15e eeuw wist 

Rusland zich weer te bevrijden van het Tataarse juk. Inmiddels was een derde golf 

van islamitische expansie begonnen. De Ottomaanse Turken veroverden Anatolië, 

namen het christelijk bolwerk Constantinopel in, koloniseerden de Balkan en 

trokken op naar Wenen, het hart van Europa. 

In de Middeleeuwen was het Islamitische Rijk de grootste militaire en belangrijk

ste economische macht op aarde. Binnen dit rijk waren de kunsten en weten

schappen tot grote bloei gekomen. Het middeleeuwse Europa had zich op deze 

terreinen nauwelijks ontwikkeld en was zelfs afhankelijk van de islamitische we

reld. De hegemonie op al deze terreinen heeft vele eeuwen het wereldbeeld en het 

zelfbeeld van de moslims bepaald. Dit blijkt ook uit hun visie op historische ge

beurtenissen. Terwijl de christenen de verdrijving van de Moren uit Spanje in 1492 

en de bevrijding van Rusland in 1554 als de definitieve overwinning van het 

Christendom op de Islam beschouwden, vonden de moslims de verliezen aan de 

uiteinden van hun rijk minder belangrijk. Zij concentreerden zich vooral op hun 

successen in het hart van het Islamitische Rijk, zoals de verdrijving van de kruis

vaarders, de verovering van Constantinopel in 1453 en de opmars van de Turkse 

legers in de Balkan. 

Na de Middeleeuwen werd het Islamitische Rijk op verschillende fronten versla

gen en door Europese landen voorbijgestreefd. Dit drong pas langzaam tot de 

machthebbers van het Ottomaanse Rijk door. In de 16e eeuw schreef een 

Ottomaanse Grootvizier bij zijn pensioen dat de moslimlegers ter land nog steeds 

de overhand hadden, maar dat de ongelovigen ter zee sterker waren. Hij maakte 

de sultan attent op een toenemend aantal Portugese, Hollandse en Engelse koop

vaardijschepen in de Aziatische wateren. Dit was tegen dovemansoren gezegd. De 

verzoeken uit geïslamiseerde Aziatische gebiedsdelen aan de sultan om hulp te

gen het vestigen van handelskoloniën door Europese landen werden genegeerd of 

te laat ingewilligd. 
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Zelfbeeld van de Islam 

Lewis besteedt veel aandacht aan het zelfbeeld van de Islam. Consequent spreekt 

hij over de tegenstelling tussen de Islam en het Christendom, wanneer hij het over 

de periode tot het einde van de Middeleeuwen heeft. Dit woordgebruik past bij de 

visie van moslims (en trouwens ook christenen) uit die periode. De Islam erkent 

het]odendom en het Christendom weliswaar als authentieke, maar onvolledige 

openbaringen van God. De profeet Mohammed heeft de laatste en zuivere openba

ring van God gekregen. De oorlogen die de moslimlegers vanaf de 7e eeuw voer

den, waren vooral bedoeld om de gebieden waar christenen en ongelovigen woon

den, te arabiseren en islamiseren. De onderworpen landen werden onder 

Islamitisch bestuur en recht gesteld. 

Aan het einde van de 17e eeuw werd het Ottomaanse Rijk zich pas goed bewust 

van de militaire overmacht van de christelijke legers. De hoofdoorzaak van het ei

gen falen werd vooral in het afWijken van de rechte leer van de Islam gezocht. 

Daarnaast groeide de overtuiging dat men bij de christenen in de leer zou moeten 

om militair succes te boeken. Het idee dat moslims van christenen zouden kun

nen leren, was volstrekt nieuw. Men raadpleegde eerst de Ulama (islamitische 

rechtsgeleerden) ofhet moslims wel geoorloofd was om de ongelovigen na te doen 

en ongelovige leermeesters aan te trekken. De religieuze autoriteiten antwoord

den dat dit geoorloofd was, wanneer men de christelijke legers hierdoor beter zou 

kunnen verslaan. Voor het verwerven van militaire kennis en vaardigheden ging 

men vooral bij de Fransen in de leer. Het Frans werd zelfs een verplichte taal op 

nieuwe militaire academies en zeevaartscholen in het Ottomaanse Rijk. Behalve 

Europees wapentuig, schafte het leger ook Franse uniformen aan, met uitzonde

ring van de hoofddeksels. 

Eénrichtingsverkeer van west naar oost 

Tot het einde van de 18e eeuw bleven de contacten tussen het Ottomaanse Rijk en 

de Europese landen beperkt. Er was vooral éénrichtingsverkeer: Europese landen 

stichtten consulaten in het Midden-Oosten en wetenschappers en technici trok

ken naar Turkije. Aan Europese universiteiten werden de talen en culturen van 

het Midden-Oosten bestudeerd en onderwezen en ontstond het specialisme 'orien

talisme'. Omgekeerd kwamen er nauwelijks mensen uit het Midden-Oosten naar 

Europa. De enkelingen die zich in Europa waagden, waren meestal niet-moslims: 

leden van religieuze minderheden zoals Armeense christenen, joden of Grieks

Orthodoxen. In het Midden-Oosten was nauwelijks kennis van Europese talen 

voorhanden, zodat de Turken afhankelijk waren van tolken. Tot de onafhankelijk

heidsoorlog van Griekenland in 1821 vervulden vooral Grieks-Orthodoxen deze rol. 

Het Ottomaanse Rijk was primair geïnteresseerd in militaire en economische ken

nis en technologie. Voor de ontwikkeling van kunsten en wetenschappen in 
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Europa bestond na de Middeleeuwen nauwelijks interesse, men had hier zelfs gro

te weerstand tegen. Dit is des te opmerkelijker omdat het Islamitische Rijk de ont

wikkeling van wetenschappen (geneeskunde, geografie, cartografie, astronomie, 

astrologie, wiskunde, filosofie) in de Middeleeuwen juist heeft gestimuleerd. In 

die periode is er ook een grote vertaaltraditie ontstaan, waarbij veel wetenschap

pelijke werken uit het Grieks, Perzisch en Syrisch in het Arabisch vertaald werden. 

Zo is een aantal werken van Griekse filosofen via het Arabisch toegankelijk gewor

den voor de westerse wereld. Deze ontwikkeling is aan het einde van de 

Middeleeuwen abrupt tot stilstand gekomen. Er werd nauwelijks meer onafhanke

lijk onderzoek verricht en men beperkte zich tot een corpus van goedgekeurde we

tenschappelijke kennis. Lewis geeft enkele treffende voorbeelden van de desinte

resse van moslims voor de Europese wetenschappen. Tot het einde van de 18e 

eeuw was er slechts één medisch boek vertaald in het Arabisch. Dit betreft een 

verhandeling over syfilis; een ziekte die zich vanuit Europa in het Midden-Oosten 

verspreid heeft en nog steeds aangeduid wordt als de 'Frankische ziekte'. Een an

der voorbeeld betreft een authentieke, in het Turks vertaalde, kaart van 

Columbus die verschillende eeuwen in het Topkapi-paleis in Istanboel heeft gele

gen, tot een Duitse geleerde in 1929 de kaart weer ontdekte. 

De noodzaak tot meer contact met Europa leidde tot felle discussies tussen rechts

geleerden over vragen of moslims wel in een niet-moslimland kunnen wonen en 

wat moslims moeten doen wanneer hun land wordt veroverd door christenen, zo

als in 1492 het geval was met Spanje. Al-Wansharizi, een Marokkaanse geleerde, 

was van oordeel dat moslims juist een tolerante christelijke staat moeten mijden, 

omdat tolerantie gemakkelijk tot geloofsafValleidt. Rechtsgeleerden verboden 

moslims dan ook zich in het land van de ongelovigen te wagen. 

Sociale gelijkheid 

De Islam wordt vaak een egalitaire religie genoemd, omdat deze tegen privileges 

op grond van afstamming, geboorte, status, rijkdom en ras is. 

Het principe van sociale gelijkheid is echter niet compleet. Binnen de Islam be

staan drie categorieën personen die geen gelijke rechten hebben: slaven, ongelovi

gen (inclusief joden en christenen) en vrouwen. De rechten en plichten van deze 

categorieën worden in het islamitisch recht omschreven. Van deze drie catego

rieën zijn de vrouwen het slechtste af: een slaaf kan vrijgelaten worden door zijn 

meester, een ongelovige kan zich bekeren tot de Islam, maar een vrouw blijft al

tijd een vrouw. Bijna alle reizigers uit het Midden-Oosten in Europa werden in de 

afgelopen eeuwen getroffen door de égards waarmee vrouwen in het Christendom 

behandeld werden. 

De Europese landen hebben in de 1ge eeuw pogingen ondernomen de positie van 

slaven, christenen en joden en vrouwen in islamitische landen te verbeteren. Er 
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werd op aangedrongen de slavenhandel te verbieden en de slavernij af te schaffen. 

Orthodoxe moslims protesteerden hier aanvankelijk fel tegen omdat de Islam het 

houden van slaven toestaat. Het is dan ook niet toevallig dat de slavernij het laatst 

werd afgeschaft in de meest orthodoxe islamitische landen: Jemen en Saoedi

Arabië, in 1962. 

De strijd voor een betere positie van religieuze minderheden in islamitische lan

den werd in samenwerking met de christenen en joden in die landen gevoerd. 

Hoewel christenen en joden volgens de leer van de Islam als aanhangers van de 

'religies van het boek' een betere positie hebben dan niet-gelovigen, streefden de 

religieuze minderheden in de landen van het Midden-Oosten naar gelijkberechti

ging met de moslimbevolking. Zij waren meer dan de moslimbevolking beïnvloed 

door de ideeën van de Verlichting en de Franse Revolutie. 

Voor de vrouwenemancipatie hadden de Europese landen minder en de islamiti

sche landen al helemaal geen belangstelling. Binnen de islamitische wereld wordt 

de emancipatie van vrouwen traditioneel gezien als een aansporing tot zedeloos

heid. Vrouwen nemen in het islamitisch recht een ondergeschikte positie in, met 

name op het terrein van huwelijk en erfrecht. In slechts enkele islamitische lan

den, zoals Turkije, Tunesië en het Iran ten tijde van de shah, is polygynie (huwe

lijksvorm waarbij een man meer dan één vrouw heeft), verboden. In de meeste is

lamitische landen heeft een man nog steeds het recht op polygynie, hoewel hij 

wel aan steeds meer voorwaarden moet voldoen vóór hij een tweede vrouw kan 

huwen. 

Lewis maakt onderscheid tussen de begrippen modernisering en verwestersing. 

Onder modernisering verstaat hij de overname van westerse technologische ken

nis en vaardigheden, en consumptiegoederen. Verwestersing heeft vooral betrek

king op de overname van westerse waarden en normen, zoals met betrekking tot 

de man-vrouw-relatie. Dat raakt de kern van een cultuur. Hij verwijst naar kleding 

als symbool van identiteit en ingetogenheid. Na de modernisering ging het 

Ottomaanse leger wel gekleed in Europese uniformen, maar nam het niet de 

hoofddeksels van de Europese militairen over, omdat vooral de hoofdbedekking 

een teken van religieuze identiteit is. Volgens een aan de profeet Mohammed toe

geschreven uitspraak is de tulband de scheiding tussen geloof en ongeloof. Het 

verbod van Kemal Atatürk in 1925 om een fez te dragen en het gebod dat Turkse 

mannen voortaan Europese hoofddeksels (pet ofhoed) moesten dragen, was niet 

zomaar een modeverschijnsel, maar had een diepere betekenis. Hiermee wilde 

Atatürk aangeven dat Turkije een seculiere staat was geworden. Turken hebben, 

weliswaar noodgedwongen, massaal voor de pet in plaats van de hoed gekozen, 

omdat de klep van de pet naar achteren kan worden geschoven bij het bidden. 

Kemal Atatürk heeft nooit de sluier voor vrouwen verboden. Dit zou teveel weer

stand hebben gewekt. Overigens heeft het feit dat een vrouwelijke parlementariër 

in Turkije haar hoofddoek wenste op te houden in het parlement recentelijk grote 

opschudding veroorzaakt, omdat het dragen van een hoofddoek bij het uitoefe-
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nen van openbare functies verboden is. 

Er bestaan thans grote verschillen in de maatschappelijke en rechtspositie van 

vrouwen in de landen van het Midden-Oosten. Turkije en Iran vormen twee extre

men. Terwijl vrouwen in Turkije onder invloed van de kemalistische ideologie 

vanaf het begin van de 20e eeuw een grotere rol in het publieke leven zijn gaan 

spelen, zijn vrouwen in Iran vanaf 1979 weer uit het openbare leven teruggedron

gen, zelfs uit traditionele vrouwenberoepen zoals leerkracht. Khomeini kon zich 

zeer boos maken over de immorele invloed die vrouwelijke leraren op adolescente 

jongens zouden kunnen hebben. Ook zijn de verschillen in rechtspositie tussen 

bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse vrouwen erg groot. Turkije heeft al sinds 

1924 de Shari'a afgeschaft en een huwelijks- en personenrecht naar Zwitsers mo

del ingevoerd. Dit wil overigens niet zeggen dat alle Turken achter deze westerse 

wetgeving staan. Zoals bekend, hebben traditionele islamitische partijen in 

Turkije veel aanhang. Deze aanhang zal nog groter worden wanneer de Europese 

Unie Turkije te lang aan het lijntje houdt en uiteindelijk besluit Turkije niet toe te 

laten. In Marokko is het huwelijks- en personenrecht (Mudawwana) nog steeds op 

het traditionele islamitische recht gebaseerd. Dit recht houdt de ongelijkheid tus

sen mannen en vrouwen in stand. In Nederland hebben we nog vaak met dit pro

bleem te maken.' 

Scheiding van l<erl< en staat 

Er bestaan grote verschillen tussen enerzij ds het Christendom en Jodendom en 

anderzijds de Islam op het terrein van de scheiding van kerk en staat. Deze ver

schillen vinden hun oorsprong in de mythen en geschiedenis van deze religies. 

Lewis verwijst naar de kinderen Israëls die uit Egypte vluchtten en 40 jaar door de 

woestijn moesten zwerven, voordat zij het beloofde land mochten binnentrekken. 

Hun leider Mozes mocht slechts een glimp van het beloofde land zien. Jezus werd 

vernederd en gekruisigd en zijn volgelingen werden de eerste eeuwen van het 

Christendom vervolgd en als martelaren ter dood gebracht. In zijn politieke bete

kenis heeft secularisme een christelijke oorsprong, aldus Lewis. Hierbij verwijst 

hij naar de tekst uit Mattheüs 22:21 waarin Jezus zegt: "Geef de keizer wat des kei

zers is en Gode wat Gods is." Deze tekst kan geïnterpreteerd worden als de coëxis

tentie van een goddelijke en wereldlijke/politieke autoriteit. De christenen ont

wikkelden een eigen instituut, de kerk, met eigen wetten en rechtspraak en een 

eigen hiërarchie. Pas met de bekering van keizer Constantijn I (311-337) werd het 

Christendom een staatsgodsdienst en kreeg het toegang tot wereldlijke macht. 

Gedurende de gehele geschiedenis van het Christendom zijn kerk en staat naast 

elkaar blijven voortbestaan als twee instituties, die elkaar bevochten of samen

werkten. 

De profeet Mohammed was zijn eigen Constantijn. Nog tijdens zijn leven stichtte 

hij een islamitische staat. Zijn uitspraken en handelingen, die later op schrift zijn 
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gesteld, vormen al eeuwen de richtlijnen volgens welke een islamitische staat 

moet worden ingericht. De Islam heeft geen eigen instituut, zoals de kerk, ge

sticht en evenmin is er een hiërarchische klasse van priesters, die als bemidde

laars tussen god en de gelovigen optreden, ontstaan. Het gehele leven wordt be

heerst door één goddelijke wet, de Shari'a. 

Onder invloed van de toenemende complexiteit van de islamitische wet en doctri

ne is er in de loop van de tijd wel een klasse van religieus, theologisch en juridisch 

geschoolde geleerden, de 'ulama ('ilm=religieuze kennis) ontstaan. 

Binnen de islamitische wereld bestond grote weerstand tegen de import van seCll

larisme naar christelijk voorbeeld. Het eerste Europese ideeënstelsel dat moslims 

aansprak was dat van de Franse Revolutie, vooral vanwege zijn niet- of zelfs anti

christelijke karakter. De ideeën van de Franse Revolutie werden door de Fransen 

actief verspreid en bevorderd door vertaling van Franse werken, die vooral ingang 

vonden bij de elites en religieuze minderheden in islamitische staten. Slechts één 

islamitische staat, Turkije, heeft het secularisme als een principe voor de staatsin

richting aanvaard en de Shari'a als basis van het rechtsysteem afgeschaft. In de 

meeste islamitische landen is de Shari'a op bepaalde terreinen buiten werking ge

steld, bijvoorbeeld op het terrein van het strafrecht en handelsrecht. De huidige 

radicale en militante moslimbewegingen in het Midden-Oosten strijden voor een 

volledige herinvoering van de Shari'a. In sommige staten is dit reeds gelukt, zoals 

Iran, Afghanistan ten tijde van de Taliban, en Soedan. In andere staten, zoals 

Pakistan en Egypte zijn de heersers onder druk van militante bewegingen ten dele 

overstag gegaan. 

Zondebold<.en 

Voor de huidige crisis in het Midden-Oosten worden vaak externe zondebokken 

aangewezen: joden, zionisten, christenen, westerse imperialisten en de laatste tijd 

vooral de Amerikanen. Daarnaast loopt de theorie dat de ondergang van het 

Islamitische Rijk vooral te wijten is aan het afWijken van de rechte leer van de 

Islam als een rode draad door de geschiedenis. Militante en radicale moslims wij

zen primair naar aartsvijanden binnen de islamitische wereld. Hierbij komt 

Kemal Atatürk, die van Turkije een seculiere staat heeft gemaakt, op de eerste 

plaats. Vervolgens zijn de Egyptische presidenten Nasser en Sadat als zondebokken 

aangewezen. Volgens de leider van de groep die Sadat heeft vermoord is "Het be

strijden van een nabije vijand belangrijker dan een vijand veraf. In de Djihad moet 

het bloed van de moslims vloeien totdat de overwinning is bereikt". Ook de presi

denten Hafid Al-Assad in Syrië en Saddam Hussein in Irak en het Saoedisch

Arabische koningshuis worden door radicale moslims gezien als oorzaak voor het 

verzwakken van de Islam. Deze regimes zijn de laatste decennia ondersteund door 

en sterk afhankelijk gemaakt van het westen, vooral Amerika. Paradoxaal genoeg 

heeft de heersende klasse in de islamitische landen in het Midden-Oosten groot 
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belang bij het instandhouden van een extern vijandsbeeld, vooral het anti

Amerikanisme. Om aan de druk van de radicale en militante moslimgroeperin

gen tegemoet te komen, is het Saoedische koningshuis thans geneigd om het 

Amerikaanse leger minder gebruik te laten maken van Saoedisch grondgebied, 

terwijl dit koningshuis veel steun van de Amerikanen nodig heeft voor zijn voort

bestaan. 

Als de volken in het Midden-Oosten op deze weg voortgaan, aldus Lewis, zal het 

plegen van zelfmoordaanslagen een metafoor voor de gehele regio worden en zal 

men niet ontkomen aan de neerwaartse spiraal van haat, woede en zelfmedelij

den, armoede en oppressie en mogelijk zelfs vreemde overheersing. Een voorspel

lende uitspraak van Lewis, wiens boek al vóór 11 september 2001 bij de drukker lag! 

Tot besluit 

Het antwoord op de vraag 'Wat is er misgegaan?' luidt, kort samengevat, dat het 

Midden-Oosten na de Middeleeuwen in zichzelf gekeerd is: men heeft zich afge

wend van de ontwikkelingen in de wetenschappen en het denken, die zich in 

Europa en elders in de wereld hebben voorgedaan. Een belangrijke factor hierbij, 

die Lewis niet expliciet noemt, is dat rond het jaar 1000 de tekst van de Koran als 

de letterlijke openbaring van God is vastgesteld. Dit heeft een verstarrende in

vloed gehad op de theologie, wetenschapsbeoefening en maatschappelijke ont

wikkelingen. Zelfstandig denken en afWijkende geluiden werden in de kiem ge

smoord en de tolerantie ten opzichte van andersdenkenden nam af. Dit doet zich 

ook thans nog voor. Nasr Abu Zayd, een Egyptisch Islamtheoloog, die aan het 

hoofd stond van de afdeling Koran- en hadithwetenschappen van de universiteit 

van Caïro, beschrijft hoe de islamitische beweging in de afgelopen decennia 

steeds meer invloed heeft gekregen op de leiding en het onderwijs van de univer

siteit" Hij schetst de generatie studenten islamwetenschappen uit de jaren negen

tig als jonge mensen die geïndoctrineerd zijn door fundamentalistische leraren 

en die vooral in termen van geboden en verboden denken en steeds minder bereid 

zijn tot kritische discussies. Vanwege zijn interpretatie van religieuze teksten is 

Zayd in 1993 beschuldigd van ketterij en is er een lastercampagne tegen hem ge

start in moskeeën en de media. Zijn tegenstanders spanden bovendien een proces 

aan om zijn huwelijk nietig te laten verklaren, omdat hij als een afvallige werd be

schouwd. Een moslimvrouw mag volgens de islamitische wet niet met een afvalli

ge gehuwd zijn. Zayd heeft uiteindelijk Egypte moeten verlaten. Hij woont sinds 

een aantal jaren met zijn vrouw in Nederland en doceert aan de Universiteit 

Leiden. Hoewel hij zich ongelukkig uitdrukte door de Islam een achterlijke cul

tuur te noemen, had Pim Fortuyn inhoudelijk wel degelijk gelijk, namelijk dat de 

Islam, in tegenstelling tot het Christendom, niet de Verlichting en de Franse 

Revolutie heeft meegemaakt. 

Voor de verklaring van de huidige situatie in het Midden-Oosten (en Noord-Afrika) 
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is het niet voldoende te verwijzen naar de verstarring binnen de Islam. Ook moet 

men de recente geschiedenis van bezetting door en afhankelijkheid van westerse 

mogendheden in aanmerking nemen. De modernisering van de landen van het 

Midden-Oosten is vooral de machthebbers en de westers-georiënteerde elite ten 

goede gekomen, terwijl een groot deel van de bevolking in armoede leeft. De door 

het westen in het zadel geholpen en gehouden heersers en de groeiende radicale 

en militante moslimbewegingen houden elkaar in een wurggreep. 

Het boek van Lewis maakt de lezer bewust van de lange geschiedenis van tegen

stellingen tussen de Islam en het Christendom. Behalve voor een beter inzicht in 

de oorsprong en geschiedenis van de huidige crises in de islamitische landen van 

het Midden-Oosten, is het boek ook relevant voor het begrijpen van moslims en de 

Islam in Europa en Nederland. Voor moslims in het Midden-Oosten en Noord 

Afrika is de Islam nog steeds een belangrijk identiteitscriterium. Dit is ook bij veel 

Marokkanen en Turken in Nederland het geval. Zij voelen zich in eerste instantie 

moslim en pas op de tweede plaats Marokkaan of Turk. Hoewel velen (ook) de 

Nederlandse nationaliteit hebben, voelen zij zich nauwelijks Nederlander. 

Nederlanders worden door hen primair als christenen gezien. Ik heb bij mijn con

tacten met Marokkanen vaak meegemaakt dat een Nederlander die bij hen aan

belde, werd aangeduid als een christen (nesrani). Pas meer recent wordt ook wel 

het woord Hollander gebruikt. Het feit dat Marokkanen en Turken zichzelf vooral 

als moslim zien, maakt hen gevoelig voor oproepen vanuit de Umma (wereldge

meenschap van moslims) om zich tegen het verdorven westen te keren. Dit zou 

ook kunnen verklaren waarom de moslimgemeenschap zo weinig openlijk stel

ling heeft genomen tegen de gebeurtenissen op en na 11 september 2001. 

Mohammed Benzakour schetst een dreigend scenario voor de verhouding tussen 

aanhangers van beide religies wanneer de Amerikanen Irak zouden binnenvallen.' 

"Terwijl het bloed rijkelijk door de straten van Bagdad stroomt, zal hier een lang

zaam maar onomkeerbaar proces op gang komen waarin moslims zich en masse af

keren van Nederland, zijn volk, zijn tradities, zijn betekenissen. Niet uit onmacht, 

maar uit principe. Hun identificatie en loyaliteit met geloofsgenoten aan de ande

re kant van de globe zal dwingender en virulenter zijn dan ooit. Lag na de aansla

gen op de Twin Towers het begrip onder de Nederlandse moslims rond de 50 pro

cent, na het kerkhof van Bagdad zal dat begrip jegens elke volgende terroristische 

aanslag op een westers symbool in ijltempo de honderd doen naderen". Uit de 

tekst van dit artikel spreekt ook een zekere agressie jegens christenen, wanneer 

Benzakour een uitspraak van Balkenende als een "typisch staaltje christelijke ar

rogantie" betitelt. 

De verhouding tussen moslims en autochtone Nederlanders verdient grote aan

~acht in de komende periode. Kwetsende uitspraken over elkaars religie en profe

ten komen de verhouding tussen beide groeperingen niet ten goede. 

Het boek van Lewis is zeer de moeite van het lezen waard voor mensen die zich be-
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zig houden met (het beleid op het terrein van) de crisis in het Midden-Oosten en 

de multiculturele samenleving in Nederland. 
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boeken SIGNALEMENT 

TITEL 

De dramademocratie 

AUTEUR 

Mark Elchardus 

In Nederland werd de afgelopen verkie

zingscampagne - die een krappe drie weken 

in beslag heeft genomen - door het medi

um televisie gedomineerd. Avond aan 

avond stonden de lijsttrekkers, als waren zij 

topsporters, opgelijnd om het speelveld te 

betreden. Werd die avond de wedstrijd nog 

uitgespeeld, de uitslag kwam pas de volgen

de ochtend tot ons via de kranten. 

De grote rol die de media in het kader van 

de verkiezingscampagne spelen, is niet iets 

van de laatste tijd en is ook niet iets wat 

zich alleen in Nederland afspeelt. Het ka

rakter en de impact van de verslaggeving 

zijn de laatste jaren wel veranderd. Mark 

Elchardus, hoogleraar aan de Vrije 

Universiteit Brussel, geeft hier in zijn ge

makkelijk leesbare boek met bloemrijke 

taal 'De dramademocratie' een verklaring 

voor. Stond de burger vroeger onder invloed 

van de zuil waar hij toebehoorde, tegen

woordig wordt hij gevormd door instellin

gen als de media (daarnaast noemt hij nog 

reclame en school). Deze media, die niet on-
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der democratische controle staan, scheppen 

een eigen werkelijkheid, waar burger en po

liticus zich goeddeels door laten leiden. 

Elchardus heeft dit boek geschreven vanwe

ge het maatschappelijk wantrouwen dat hij 

in België aantrof; een wantrouwen dat zich 

met name richtte op vertegenwoordigende 

instellingen als politieke partijen en het par

lement. Een wantrouwen waar de media 

sterk op inspeelden. Hun verklaring lag in 

de 'politieke' schandalen die zich in dejaren 

'90 in België hebben afgespeeld. Elchardus 

gaat hiertegen in en verdedigt in zijn boek 

de stelling dat deze sterk gemediatiseerde 

crises niet zozeer oorzaak, maar veeleer 

symptomen zijn geweest van een onderlig

gende vertrouwenscrisis. Een vertrouwens

crisis die na zorgvuldige analyse volgens 

hem gevolg is van een viertal 'onverwerkte' 

ontwikkelingen: de groeiende invloed van 

de (vooral commerciële) media (uit onder

zoek is namelijk gebleken dat mensen die 

vaak televisie kijken wantrouwiger ten op

zichte van de samenleving staan dan niet

kijkers), de deconfessionalisering waardoor 

het mensen aan houvast ontbreekt, de kloof 

tussen hoger- en lager opgeleiden en de op

komst en crisis van de verzorgingsstaat 

waardoor de door de overheid gewekte ver

wachtingen niet langer kunnen worden 

waargemaakt, hetgeen tot teleurstelling en 

wantrouwen onder de bevolking leidt. 

Hoe komt het nu dat de media een ander 

beeld hebben geschetst? 

Dit heeft volgens Elchardus te maken met het 
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feit dat de media, anders dan de wetenschap, 

onvoldoende tijd hebben om na diepgaand 

onderzoek een zorgvuldige analyse te geven 

van wat er in onze steeds complexer worden

de wereld plaatsvindt. In plaats daarvan bren

gen zij het nieuws 'heet van de naald' in ter

men van gebeurtenissen naar voren om op 

die manier via eenduidige en eenvoudige ver

halen de burger voor te houden hoe de werke

lijkheid in elkaar zit. Vanuit de hen vertrouw

de interpretatiekaders kijken de media naar 

de gebeurtenissen, maken daaruit een selec

tie en weven hiervan vervolgens een verhaal -

een eigen en derhalve niet objectieve werke

lijkheid. Er is een fixatie op evenementen en 

conflicten, terwijl de duiding daarvan via 

eenvoudige interpretatiekaders loopt (links, 

rechts, vooruitstrevend, behoudend etc.). 

Wij leven volgens E1chardus in een maat

schappij die zich via de media voorstelt. De 

media bepalen wie wij zijn en wat wij den

ken. Wij gaan hierin mee omdat de werke

lijkheid, zoals zij die creëren voor ons een

duidig en begrijpelijk is. Het nieuws wordt 

ons in termen van evenementen gebracht, 

waarin individuele burgers als stem van 

het volk worden opgevoerd. Zo ontstaat er 

het beeld van de zogenaamde dramademo

cratie, waarin vertegenwoordigers overbo

dig lijken te zijn, mede omdat burgers zich 

niet langer door hen vertegenwoordigd voe

len. Tot zover de analyse. 

Om het wantrouwen in de politiek te her

stellen, moet volgens E1chardus de crisis van 

de vertegenwoordiging worden bezworen en 

de invloed van het volk (volkssoevereiniteit) 

en de politiek worden hersteld. Meer invloed 

van het volk kan, volgens hem, gerealiseerd 

worden door invoering van meer directe de

mocratie; het grondwettelijk referendum 

CDV I LENTE 2003 

met daaraan gekoppeld een opkomstplicht 

lijken hem daarvoor goede middelen. Het 

vertrouwen in de politiek zal hiermee ech

ter nog niet toenemen, aldus E1chardus. Dat 

is een te naïeve gedachte. Daarvoor hoeft 

men alleen maar naar de ons omringende 

landen te kijken waar voor meer directe de

mocratie is gekozen, maar waar de kloof tus

sen burger en politiek nog altijd bestaat. 

E1chardus is van mening dat het wantrou

wen kan worden weggenomen door de poli

tiek aan onze mediasamenleving aan te pas

sen. Dit moet zij doen door zich a) minder 

door de media op sleeptouw te laten nemen 

en b) eigen communicatiemiddelen aan te 

boren. De politiek dient er daarom voor te 

zorgen dat zij de beschikking heeft over 'ei

gen' gegevens inzake belangrijke weten

schappelijke, technologische en maatschap

pelijke ontwikkelingen in plaats van op de 

door de media aangeleverde informatie af 

te gaan. Ook vindt hij het van belang dat de 

politiek haar beleidsdoelstellingen precie

zer en waar mogelijk ook kwantitatieffor

muleert, zodat inzichtelijker wordt voor de 

burger (en media) wat er van het voorgeno

men beleid is waargemaakt. 

De gekozen burgemeester en het kiesstelsel 

waarin groot gewicht wordt gehecht aan 

voorkeurstemmen zijn wat hem betreft van 

de baan, aangezien dit bij uitstek selectie

methoden zijn die zwaar leunen op de pu

blieke opinie waarop de media zoveel in

vloed hebben. 

De dramademocratie geeft een inzichtelijk en 

tegelijkertijd ook verontrustend beeld van de 

invloed van de media in België. Wanneer 

hier niets aan gedaan wordt, leidt dit volgens 

Elchardus tot een samenleving waarin popu

lisme en technocratie hoogtij vieren, waarin 



politici verworden tot partijloze, mediage

nieke figuren en de burger slechts een kla

gende consument is. Elchardus geeft aan hoe 

zich hiertegen te wapenen. 

De analyse die Elchardus hier maakt, is 

knap. Toch mis ik iets wat betreft de insteek 

die hij kiest. Zo had ik verwacht meer te ver

nemen over de twee uit elkaar groeiende we

relden: de wereld van de politiek en die van 

de technocratiefbureaucratie, hetgeen wel

licht meer oplossingsrichtingen zou hebben 

opgeleverd, dan waar Elchardus nu mee 

komt. Bij de ene wereld gaat het om de poli

tiek die zich vermengt met de media waar

door wij beelden voorgeschoteld krijgen van 

een flipperende Zalm, van een blind date 

met Balkenende en een Bos die koketteert 

met een openstaand boordje. Deze vorm van 

politiek bedrijven, draagt er toe bij dat ver

kiezingen niet meer over de inhoud van de 

keuzes en over het beleid gaan, maar veeleer 

over het verleiden van de kiezer. De politicus 

in zijn hoedanigheid van verleider kan zeer 

charmant zijn, maar kan ook 0 zo tegenval

len, met als gevaar: snelle wisselingen van 

populariteit en vertrouwen. 

Hiertegenover staat de wereld van de tech

nocratie, de ambtelijke top, die na de verkie

zingen de acteurs weer met beide benen op 

de grond zet en er bijvoorbeeld voor zorgt 

dat de informateurs de dossiers aangeleverd 

krijgen. Zij hebben daarmee een flink stuk 

regie in handen. Het podium is, zo gezien, 

voor de politiek; de regie ligt echter vooral 

bij de bureaucratie. 

Juist tussen deze twee werelden dreigt een 

gat te vallen. Een gat dat ervaren dreigt te 

worden als een gebrek aan politiek leider

schap. Een dreiging die politieke partijen en 

hun volksvertegenwoordigers zouden moe-
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ten wegwerken door met inhoud, met visie 

en met deskundigheid tegenwicht te bieden 

aan de tendensen van de dramademocratie. 

Als dit onvoldoende gebeurt, raken mensen 

gedesoriënteerd. Juist dat maakt hen vat

baar voor populisme. Alle reden dus voor 'de 

vertegenwoordigende democratie' om zich

zelf eens diep in de ogen te kijken. 

Elchardus biedt een paar mooie analyses, 

maar juist op dit punt biedt zijn boek te wei

nig scherpte. Hij legt mijns inziens zoveel 

nadruk op de dwang die politici ervaren om 

zich aan te passen, dat het lijkt alsof er aan 

de rol die de media in het geheel spelen niet 

meer te ontkomen valt. 

Iets soortgelijks zien we bij zijn beschrijving 

van de media. Gelet op de persvrijheid kan 

hen inderdaad niet worden voorgeschreven 

wat zij wel of niet mogen berichten. Waar is 

ook dat, zoals ook Tv-recensent Maarten 

Huygen onlangs aangaf in NRC, de journalis

tiek soms zo graag wil vermaken, dat zij ver

geet te informeren. Waar is niet minder dat 

hiermee de zeer wezenlijke, informerende 

en controlerende taak van de media in ge

vaar komt. Maar niet minder waar is dat dit 

geen automatisme of een onontkoombare 

trend is. Op het keren van die tendens die

nen de media te worden aangesproken. 

Tegenkrachten in politiek en media dienen 

zich te organiseren en georganiseerd te wor

den. Het wordt tijd dat de vertegenwoordi

gende democratie enerzijds en het maat

schappelijk verantwoord bedrijven van 

journalistiek anderzijds worden versterkt. 

Mieke Douma is medewerker van het 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 

UITGEVERI]: LANNOO NV, TIELT. 2002 

ISBN: 90 209 5072 X - NUR 740 
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boeken SIGNALEMENT 

TITEL 

Onderneming en 

maatschappij 

Op zoek naar 

vertrouwen 

AUTEUR 

Jan Peter Balkenende, 

Muel Kaptein, Eduard 

Kimman, Jan Peter van 

den Toren (red.) 

Temidden van het verkiezingsgeweld ver

scheen op 18 januari jl. Onderneming & 

maatschappij (O&M). De redacteuren geven 

zelf aan dat het een compilatie van artike

len is. Ze hopen de geïnteresseerde lezer 

een overzicht te bieden van de vraagstuk

ken op het gebied van onderneming en 

maatschappij. Het idee voor de bundel ont

stond in de periode dat Jan Peter 

Balkenende nog hoogleraar aan de VU was 

op de leerstoelopdracht Christelijk Sociaal 

Denken over economie en maatschappij. 

Vertrekpunt is de waarneming dat vraag

stukken op het gebied van milieu, veilig

heid, gezondheid, diversiteit, mensenrech

ten en inkomensverdeling, ete. niet 

kunnen worden opgepakt zonder daarin 

de inspanningen van ondernemingen te 

betrekken. Volgens O&M wordt in onder

nemingen vertrouwen gesteld door aan

deelhouders, werknemers, consumenten, 

leveranciers, non-gouvernementele organi

saties (NGO's) en de overheid. 
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Bedrijven verstaan dit appèl steeds vaker, 

aldus de redacteuren. Daaraan gekoppeld 

is de vraag waar de maatschappelijke rol 

van ondernemingen begint en eindigt, 

wat de maatschappij van ondernemingen 

kan vragen en, omgekeerd, wat onderne

mingen van de maatschappij kunnen ver

wachten. 

De auteurs zijn vooral geïnteresseerd in 

praktische oplossingen, die tot stand moe

ten komen door een dialoog tussen de on

derneming en betrokkenen. De onderne

mingsvorm moet daarvoor ruimte bieden 

en de overheid moet de randvoorwaarden 

bieden. 

Bovenal is verantwoord ondernemen ech

ter een zoektocht van de betrokkenen zelf, 

die onderling vertrouwen vereist, maar 

ook genereert. 

In het boek wordt de intellectuele en prak

tische bagage voor deze zoektocht aange

reikt. Het is opgedeeld in een viertal delen. 

Het eerste deel bevat vrij algemene be

schouwingen over ontwikkelingen in de 

omgeving van ondernemingen, kansen en 

bedreigingen en theoretische visies op ver

trouwen. Het tweede deel werkt in een aan

tal hoofdstukken de betekenis van het be

grip vertrouwen verder uit in de relatie 

tussen de onderneming en zijn voornaam

ste stakeholders, met werknemers, met de 

consumenten, met het milieu en met de 

beleggers. Het laatste hoofdstuk van dat 

deel behandelt de onderneming, 



ondernemingsstrategieën en het 

kwaliteitsmanagement ingebed in het com

plex van stakeholders. 

Dat hoofdstuk is tamelijk representatief 

voor de ondertoon die door het gehele 

boek heen te bespeuren is, namelijk dat 

vertrouwen de basis is voor een duurzame 

relatie tussen de onderneming en de maat

schappij in het belang van beide. 

Organisaties krijgen door een duurzame, 

op vertrouwen gebaseerde relatie met hun 

stakeholders een goed instrument in han

den om successen te bereiken op de korte

re en de langere termijn in een vorm die 

ook de samenleving als geheel ten goede 

komt. 

Het derde deel bevat hoofdstukken die de 

betekenis van het begrip vertrouwen voor 

de verschillende ondernemingsvormen toe

lichten: de commerciële en familieonder

neming, de structuurvennootschap, de coö

peratie, de Europese vennootschap en de 

maatschappelijke onderneming. 

Visie Balkenende 

Het laatste hoofdstuk, over de maatschap

pelijke onderneming, is het meest politie

ke vanwege auteur Jan Peter Balkenende. 

Hij presenteert een (overigens niet hele

maal nieuwe) visie op de ontbureaucratise

ring van de verzorgingsstaat en het func

tioneren van organisaties in de publieke 

sector, vooral die in zorg, onderwijs en 

volkshuisvesting. In de visie van de auteur 

moet de verzorgingsstaat gedynamiseerd 

worden door ruimte te scheppen voor de 

maatschappelijke onderneming tussen 

overheid en markt. Het belangrijkste ver

schil met een commerciële onderneming 

CDV I LENTE 2003 

is dat er geen winstuitkering plaatsvindt 

en dat de onderneming op grond van zijn 

sociale functie bijvoorbeeld in aanmer

king komt voor vrijstelling van vennoot

schapsbelasting. De goederen en diensten 

van de maatschappelijke onderneming 

zijn geen publieke taken, maar een econo

mische activiteit die ook onder de werking 

van de mededingingswetgeving zou moe

ten vallen. Daar ligt volgens de auteur ook 

een belangrijk verschilpunt met de PvdA 

(i.c. Steven de Waal), waar de maatschap

pelijke onderneming eerder wordt gezien 

als organisatie die publieke taken uitvoert. 

De keuze van Balkenende is onlosmakelijk 

verbonden met vraagsturing en -financie

ring. Als we maatschappelijk ondernemer

schap moeten opvatten als de hedendaagse 

variant van de traditie van subsidiariteit 

en soevereiniteit in eigen kring, dan ligt 

op het punt van de vraagsturing en -finan

ciering mijns inziens een groot verschil

punt met de klassieke interpretatie van 

deze begrippen. Daar zit veel meer aan 

vast. De keuze voor vraagsturing en -finan

ciering die Balkenende maakt, kan in zijn 

uiterste consequentie doordacht bijvoor

beeld het einde van het duaal bestel van 

openbaar en bijzonder onderwijs beteke

nen en dus ook van de bijzondere positie 

van het bijzonder onderwijs. De vrijheid 

van onderwijs was oorspronkelijk vooral 

een vrijheid van aanbieders. Betekent 

vraagsturing en -financiering eerst en 

vooral een vrijheid van de vragers? En ver

houden vraagsturing en 'maatschappelijk' 

ondernemerschap zich wel tot elkaar? Wat 

is er nou 'maatschappelijk' aan het hande

len van een onderneming, wanneer de fi

nanciering daarvoor afkomstig is van of 

namens de vragende cliënt. Waar ligt de 

grens tussen 'maatschappelijk onderne-
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merschap' en 'consumentisme'? Zijn dit 

de consequenties die we uit dit hoofdstuk 

moeten trekken? 

Het vierde deel onder de titel 'inbedding' 

handelt over de organisatie van vertrou

wen, met onder meer een hoofdstuk over 

compliance: de naleving van externe wetten 

en regels, alsmede interne gedragscodes ter 

waarborging van de integriteit. Ook zijn er 

hoofdstukken over verslaglegging, een dia

loog met stakeholders, verantwoording en ac

countancy en risicocommunicatie. 

Geen antwoord op actuele kwesties 

Dit zijn stuk voor stuk onderwerpen die 

anno 2003 nogal gevoelig liggen en dat 

brengt de voornaamste tekortkoming van 

het boek aan het licht, namelijk het ant

woord op de lastige verhouding tussen ide

ologie en harde realiteit. Verschenen in 

2003, wordt behalve in een enkele bijzin, 

nergens ingegaan op de gevolgen van 

reeds langer lopende kwesties als de 

Enron-affaire, de teloorgang van Arthur 

Andersen, de Bouwfraude, de fraudeaffai

res in 'maatschappelijke ondernemingen' 

als zorginstellingen en hogescholen. Het 

boek biedt daarmee ook geen antwoord op 

deze actuele kwesties. Het ontbreken hier

van in combinatie met het - op zich niet 

verkeerde - ideologische karakter geven 

het boek toch een wat 'romantisch' karak

ter. 

Het boek is algemeen, overzichtelijk en in

formatief. Het bevat in een zeer toeganke

lijke stijl veel kennis over de verschillende 

aspecten van het ondernemerschap. Het is 

beslist niet alleen bestemd voor specialis

ten, maar juist ook heel geschikt voor een 

breder publiek. Het heeft ook een bood-
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schap; een boodschap die goed past bij de 

leerstoel die de eerstgenoemde redacteur 

tot vorig jaar bekleedde. Maar afgezien 

van dat ene hoofdstuk over maatschappe

lijk ondernemerschap blijft het toch alle

maal 'een beetje braaf, als ik het zo mag 

uitdrukken. 

Frans de Vijlder is adviseur bij het Max Grootte 

Kenniscentrum Universiteit van Amsterdam. 

ASSEN, KONINKLIJKE VAN GORCUM BV, 2003. 

PRIJS € 39,50. 
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TITEL 

Vijf voor twaalf 

AUTEUR 

]ean-François 

Rischard 

Tijdens het lezen van dit belangrijke boek 

met als doel het schrijven van dit signale

ment trof mij een bericht in NRC Handels

blad van 5 maart 2003 onder de kop: 

"Volgens rapport van VN Groot tekort aan 

zoet water dreigt in 2050". De discrepantie 

tussen de titel van het gesignaleerde boek 

en dit krantenbericht springt de argeloze 

lezer in het oog. Het zal dus wel weer niet 

zo erg zijn als Rischard, de onderdirecteur 

van de Europese afdeling van de Wereld

bank, ons tracht duidelijk te maken. Maar 

hier schuilt mijns inziens al de eerste grote 

drogreden, want ik ben van mening dat 

het zo mogelijk nog erger met de wereld is 

gesteld dan Rischard weergeeft. We hebben 

hier, hoe dan ook, een uitermate belang

wekkend boek in handen. Helaas lezen po

litici en bestuurders, de goeden uitgezon

derd, niet of nauwelijks, en dan zeker geen 

boek - ik kan er van meepraten, als fervent 

lezer en als ex-politicus en dus in de dub

bele zin van het woord -, doch dit werk, in 

het Engels zo beeldend getiteld High Noon 

voor wie deze beklemmende western ooit 
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zag, zou iedereen die verantwoordelijkheid 

draagt in het (lands)bestuur direct ter 

hand moeten nemen. 

Een korte weergave van de inhoud doet 

noodzakelijkerwijs wat catalogusachtig 

aan, maar zij is nodig voor beter begrip, 

ook van mijn commentaar. Het boek schar

niert met zijn drie delen om het middel

ste, dat een overzicht biedt van "twintig 

urgente mondiale problemen", zulks na

dat de schrijver in het eerste deel de twee 

grote krachten schetst die momenteel 

werkzaam zijn, te weten: de "demografi

sche explosie" - iedereen zal begrijpen 

wat hiermee wordt bedoeld, bijvoorbeeld 

als zij ofhij zich de tot nu toe exponentië

le curve voor de geest haalt langs welke de 

wereldbevolking groeide (zij vlakt mijns 

inziens thans wat af) - en de "nieuwe we

reldeconomie" (dit is iets anders dan die 

nieuwe economie, die veel heeft van een 

luchtballon), waarachter twee aandrijfme

chanismen werkzaam zijn: de economi

sche en de technologische revolutie, waar

bij met het eerste vooral wordt gedoeld op 

de sedert 1989 bijna overal ingetreden 

werking van de markt. Ook hier spreekt 

het tweede mechanisme wel voor zich. 

Zowel de bevolkingsexplosie als de mon

dialisering van de economie leveren wat 

Rischard noemt "ongekende spanningsvel

den" op, terwijl de economische kracht 

ook "ongekende mogelijkheden" biedt. 
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Twintig grootste wereldproblemen 

In het tweede deel komen die spanningsvel

den grotendeels terug in de vorm van de 

twintig grootste wereldproblemen. De lijst 

kan er bij anderen iets anders uitzien doch 

ik vermoed. dat over de meeste wel consen

sus bestaat. De auteur deelt ze in drie groe

pen in, waarbij hij, zonder dat te zeggen, de 

inmiddels wel bekende "triple-P" -benade

ring lijkt te volgen: planet, people, profit, voor 

mij is dit de juiste volgorde, voor Rischard 

ook. De eerste zes vallen onder de kop 

"Onze aarde delen" (opwarming aarde, ver

lies biodiversiteit, overbevissing, ontbos

sing, watertekort, vervuiling); de tweede 

zes "onze menselijkheid delen" (armoede, 

terrorisme, onderwijs, gezondheid, digitali

sering, rampen bestrijden) en tenslotte de 

laatste acht "Onze regels delen" (waaron

der regels voor mondiale belasting, han

delsverkeer, biotechnologie, arbeid en mi

gratie - de opsomming is hier niet 

uitputtend, men zie op bladzijde 70 van het 

boek). Als extra "macroprobleem" kan men 

er de enorme onderlinge samenhang en 

complexiteit aan toevoegen. 

Netwerkstructuur per probleemveld 

In het derde deel biedt Rischard een proeve 

voor een oplossing in de vorm van een net

werkstructuur per probleemveld, samenge

steld uit overheden van de "natiestaten" , 

non-gouvernementele organisaties en het 

bedrijfsleven. Na een opstartfase van onge

veer 1 jaar en een "normenvoortbrengen

de" fase van tweederde jaar zou een imple

mentatiefase circa 10 jaar vergen. Een 

deskundigenpanel zou het netwerk kun

nen versterken. Het zou normpakketten 

voor de probleemoplossing moeten vast-
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stellen die op het niveau van de natiesta

ten (eventueel gepaard aan invloed van de 

Verenigde Naties of de G 20-groep) tot ge

lijkluidende wetgeving verheven zouden 

moeten worden. Zijn de staten democra

tisch gelegitimeerd op verticale wijze (ver

kiezingen), dat netwerk zou, doordat het 

volstrekt open is voor iedereen, een hori

zontale democratie kunnen impliceren. 

Het zou als belangrijk instrument kunnen 

hanteren: het aan de kaak stellen vanfree

riders en "schurkenstaten" , zoals al eens 

succesvol is gebeurd (de auteur geeft het 

voorbeeld van het publiceren van lijsten 

met landen die geld witwassen, blz. 127-128). 

Dat netwerk zou moeten berusten op ge

kwalificeerde deelname van personen op 

basis van belangeloos wereldburgerschap; 

een ideaal dat op een dergelijk niveau soms 

naleefbaar blijkt, naar de ervaring uitwijst. 

Per saldo ben ik het volstrekt eens met de 

basisobservatie van Rischard, dat de "klas

sieke" aanpak van de wereldproblemen (ver

dragen, intergouvernementele conferenties 

zoals Rio, Kyoto, Caïro, ]ohannesburg, 

G7jG8-achtige groeperingen en mondiale 

multilaterale instellingen -de VN kennen 

er alleen aI40!) niet werkt. Daarom spreekt 

het idee van zo'n mondiaal netwerk per 

type probleem - hoezeer ze ook weer on

derling samenhangen - toch aan. Vat er één 

goed bij de kop en je lost soms ook een an

der al ten dele op. Breng ze in elk geval niet 

steeds met elkaar in verband, want dan 

blijft er een vertragingsmechanisme werk-

zaam. 

"De tragedie van de meent" 

De mooiste metafoor om het totale mon

diale probleem - van welk type dan ook -

te beschrijven haalt Rischard uit het klas-



sieke Science-artikel (1968) van Gazzett 

Hardin The Tragedy ofthe Commons, door 

Marieke Koekoek in het voorliggend boek 

op voor juristen of heemkundigen aardige 

wijze vertaald als: "De tragedie van de 

meent", de gemeenschappelijke veeweide. 

Ik geef het betreffende stukje tekst van 

RischardjKoekoek hier weer, omdat het zo 

fraai illustreert wàt het èchte probleem is, 

en waarom ik zo sceptisch ben over welke 

oplossing dan ook: "Wanneer een veehou

der een schaap meer laat grazen, levert 

hem dat een winst op voor laten wij zeggen 

plus 1. Maar er is ook een verlies, aange

zien dit extra dier de overbegrazing van de 

meent zal verergeren. Omdat het verlies 

echter met alle andere veehouders wordt 

gedeeld, bedraagt het veel minder dan min 

1 voor onze veehouder. En dus voegt hij het 

schaap toe. "En hierin ligt de tragedie besloten: 

iedere veehouder heeft dezelfde drijfveer om er 

het ene schaap na het andere bij te nemen, tot

dat het land zo erg overbegraasd raakt dat scha

pen houden onmogelijk wordt" (cursivering van 

mij, PvW). Daarom geloof ik dat Rischard 

één dimensie van het wereldprobleem over 

het hoofd ziet: we zullen de permanente 

spanning tussen individu en collectief op 

moeten heffen, voordat er een uitweg 

zichtbaar wordt. 

Peter van Wij men is lid van de redactie van 

Christen Democratische Verkenningen 

LEMNISCAAT (2002), ROTTERDAM. 

ISBN 9056374761, PRIJS: € 19,95 
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boeken SIGNALEMENT 

TITEL 

Haagse 

tegenstrijdigheden 

Vier essays over bur

gers. overheid en poli

tieke partijen in 

Nederland. 

Amsterdam 2002 

AUTEUR 

Bram Peper. Paul 

Schnabel. Herman 

Tjeenk Willink. Bart 

Tromp 

De relatie overheidburger is al decennia 

voorwerp van onderzoek en discussie. Een 

innige relatie zal het wel nooit worden en 

dat is maar goed ook. Het besturen van 

een complexe samenleving vergt van be

stuurders en volksvertegenwoordigers 

een zekere afstand tot de burger. De bur

ger bepleit immers zijn individuele. direc

te belang. De overheid is de (klassieke) 

hoeder van het algemeen belang. Hierin 

schuilt tevens de meerwaarde van de over

heid ten opzichte van de optelsom van in

dividuele belangen. De hier te bespreken 

boekwerkjes pogen een analyse te geven 

van het woelige jaar 2002. De auteurs zijn 

daar volgens Eric Janse de Jonge. gedepu

teerde ruimtelijke ordening en recon

structie in Noord-Brabant en redactie

voorzitter van Bestuursforum. 

gedeeltelijk in geslaagd. 
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Bundel 2002 

TITEL 

Haagse 

tegenstrij digheden 

een j aar verder. 

Amsterdam 2003 

AUTEUR 

André Rouvoet, H.J. 

Schoo. Bart Tromp. 

Paul Schnabel 

In 2002 verscheen een bundel van vier es

says onder de titel "Haagse tegenstrijdighe

den". Deze bundel heeft een hoog PvdA-ge

halte. Dat verbaast geenszins omdat. 

intellectuelen uit PvdA-kring al vele jaren 

discussiëren over de inrichting en het func

tioneren van het openbaar bestuur. 

De bundel opstellen uit 2002 bevat een in

teressante bijdrage van de vice-voorzitter 

van de Raad van State. Herman Tjeenk 

Willink. Het betreft een inleiding ter gele

genheid van het 35-jarig bestaan van de 

Faculteit Sociale Wetenschappen aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Onduidelijk is wanneer deze lezing is ge

houden. Tjeenk Willink analyseert een 

groot aantal factoren. dat heeft geleid tot 

een andere positie van de overheid. 

Ik licht een aantal aspecten uit zijn betoog. 



De visie op de rol van de centrale overheid 

is ingrijpend veranderd. De maakbaarheid 

van de samenleving is niet langer meer 

richtinggevend. Veel groter is het probleem 

van de uitvoering van het overheidsbeleid. 

Het Oarenlange) streven naar meer bedrijfs

matig werken met de nadruk op doelmatig

heid en doeltreffendheid heeft het primaat 

van recht en politiek verdrongen. De bur

ger is dus niet meer een politiek subject, 

maar een "klant" geworden. Dat maakt de 

positie van de overheid moeilijker, omdat 

zij altijd gebonden is aan fundamentele 

rechtsstatelijke normen. Die normen zijn 

niet te vertalen in efficiency termen. 

Vervolgens wijst Tjeenk Willink onder 

meer op de moeizame verhouding tussen 

het ambtelijk en politiek systeem. In de be

leidsvorming is de invloed van ambtelijke 

organisaties en diensten steeds groter ge

worden. Ambtenaren bepalen hoe de sa

menleving eruit ziet, zij benoemen de pro

blemen en geven tevens de oplossingen 

erbij, aldus Tjeenk Willink. Dat maakt de 

scharrelruimte voor politici wel heel klein. 

Interessant is verder dat de auteur zich, 

ook als voormalig regeringscommissaris 

voor de reorganisatie van de Rijksdienst, 

beklaagt over de veel te grote invloed van 

organisatiedeskundigen. Hij vraagt zich af 

ofna 17 jaar dominantie van economen en 

bedrijfskundigen de overheid er in 1999 

nog wel beter voorstaat! 

Anderzijds geeft Tjeenk Willink aan dat de 

verkokering nog steeds niet is opgelost en 

dat de overheid meer dan voorheen pluri

centrisch is geworden. Dat alles manoeu

vreert de huidige overheid in een kwetsbare 

positie temidden van een zeer ingewikkeld 

proces van interacties, betrekkingen en af

hankelijkheden. 
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Tenslotte stelt Tjeenk Willink vast dat twee 

factoren deze kwetsbaarheid van de over

heid nog meer vergroten. Ten eerste lukt 

het de overheid niet haar diverse rollen als 

arbiter, speler, contractpartij én bewaker 

van het algemeen belang uit elkaar te hou

den. Ten tweede ontbreekt een spraakma

kende overheidselite die aanzetten zou 

kunnen geven tot een fundamentele bezin

ning op het verschijnsel overheid in de mo

derne samenleving. Met andere woorden: 

de overheid zit volledig klem tussen de (ver

waarloosde) staatrechtelijke theorie en de 

slecht geanalyseerde praktijk. Dat alles 

vraagt een herdefiniëring van de rol en po

sitie van de overheid. Teleurstellend is dat 

de auteur daarbij teruggrijpt op het leer

stuk van de Trias Politica en de ministeriële 

verantwoordelijkheid en daaraan niets 

nieuws toevoegt, waardoor hij zijn bijdrage 

wat flets afrondt. 

Betoog Schnabel 

Paul Schnabel voegt aan het betoog van 

Tjeenk Willink nog een aantal zaken toe. 

Hij stelt voor het zogenaamde 4-R-model te 

kiezen. Dit betekent dat de overheid zich 

zal moeten laten leiden door richting, 

ruimte, resultaat en rekenschap. Schnabel 

werkt deze benadering heel aardig uit en 

verwijst daarbij naar de Verkenningen 2002 

van het Sociaal en Cultureel Planbureau, 

waarvan hij directeur is. Vervolgens stelt hij 

onder meer dat er behoefte is aan een over

heid die zich weer als de drager van het pri

maat van de maatschappelijke inrichting 

beschouwt en haar uitspraken niet alleen 

normatief richting geeft, maar ook gren

zen stelt en deze effectief bewaakt. Dat is 

op zich niets nieuws, maar is thans wel 

noodzakelijk nu de horizontalisering de 
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laatste tijd sterk is toegenomen. Ook be

pleit Schnabel een overheid die meer ruim

te laat aan de heterogeniteit van de samen

leving. Uitzondering op regels en 

experimenten moeten zijns inziens dus 

meer mogelijk zijn. 

Pleidooi Bram Peper 

Het betoog van Bram Peper is niet nieuw: 

het betreft het bekende opstel dat onder de 

titel "Op zoek naar samenhang en rich

ting" in juli 1999 via internet in de wereld 

is gebracht. Peper voert een pleidooi voor 

meer visie, richting en leiding in het over

heidsbeleid. Ook hij onderkent de funda

mentele trend richting horizontalisering 

van de maatschappelijke verhoudingen. De 

overheid zal zijn inziens afgerekend wor

den op de vraag in hoeverre zij in staat is 

om maatschappelijke problemen op te los

sen. Volgens Peper ligt het antwoord op 

deze trend mogelijk in een scherpe en 

duurzaam getinte vastlegging in welke do

meinen de overheid normatief en gezag

hebbend wil en kan zijn, en in welke do

meinen deze keuze wordt gemaakt, gelet 

op de aard van het maatschappelijk veld. 

Bart Tromp herhaalt zijn standpunt inzake 

de teloorgang van politieke partijen. Reeds 

in 1990 handelde zijn oratie over het einde 

van de politiek, in navolging van de be

faamde these van Francis Fukuyama uit 

1989 inzake het einde van de geschiedenis. 

Deze bijdrage biedt derhalve geen nieuwe 

gezichtspunten voor de aandachtige lezer. 

Vervolgbundel 2003 

Begin dit jaar verscheen een vervolgbundel 

inzake de Haagse tegenstrijdigheden. De in

houd van deze bundel spreekt helaas min-
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der tot de verbeelding. H.J. Schoo (de voor

naam blijft voor de lezer verborgen) gaat 

uitvoerig in op de parvenupartij pur sang, de 

LPF. De analyse is op zich niet onjuist, maar 

mist thans actualiteit. In essentie gaat het 

volgens Schoo om een club van politieke 

parvenu's met een lage moraal en een ge

mis aan raffinement, cultureel kapitaal en 

innerlijke beschaving. Interessant zou zijn 

wat de gevolgen van de doorbraak in 2002 

én de aftocht van de LPF in 2003 zijn ge

weest. Daar gaat het opstel helaas niet echt 

op in. Bart Tromp zet in zijn bijdrage deze 

analyse van Schoo in feite voort en gaat na

der in op het populisme in de politiek. 

Bovendien betrekt hij daarbij een analyse 

van de toestand in de PvdA, mede naar aan

leiding van zijn (mislukte) poging om van 

deze partij voorzitter te worden. De bijdra

ge krijgt daarbij een hoge mate van navel

staren en daar is de lezer niet echt mee ge

holpen. André Rouvoet gaat in op de 

mislukte restauratie van de burgerlijke 

waarden door Balkenende c.s. Het betoog is 

voor de meeste lezers bekend en voegt wei

nig toe aan de al bestaande analyses. 

Rouvoet benadrukt nog eens zijn principië

le stellingnames vanuit zijn reformatori

sche opvattingen. Tenslotte geeft Paul 

Schnabel een heel aardige analyse van 500 

dagen van verandering en verwarring. Zijn 

bijdrage is de interessantste van de bundel 

en zet de lezer aan tot nadenken en overwe

ging. Schnabellaat het (on)vermogen van 

de politiek goed zien en illustreert dat aan 

de hand van de ongelukkige afhandeling 

van affaires zoals de Bijlmerramp, 

Srebrenica en de slordige wetshandhaving 

in Enschede en Volendam. Bovendien bena

drukt hij nogmaals het primaa t van het 

ambtelijk-technologisch denken over het 

politiek-ideologische handelen. 



Conclusies 

Beide bundels zijn gemakkelijk en snel lees

baar. Enkele uren in de trein of in een 

wachtkamer zijn voldoende. De actuali

teitswaarde is hoog, zij het dat een aantal 

bijdragen zoals gezegd nu reeds als geda

teerd overkomt. 

Dat alles neemt niet weg dat het denken 

over de relatie overheid-burger met deze 

bundels weer een impuls heeft gekregen. 

En dat is mijns inziens hard nodig. De tij

den veranderen snel, de doorloopsnelheid 

van besluiten is steeds korter en de houd

baarheidsdatum van politici lijkt thans ui

terst beperkt. Dat geeft de noodzaak aan 

om meer aandacht te geven aan de politiek

ambtelijke omgeving en de burgerlijke mo

raal en cultuur. Over de analyse van de hui

dige context waarbinnen de overheid moet 

werken, is bijna iedereen het eens: mondi

ge burgers, juridificering, gezagsverlies van 

de overheid en de vraag wie - en hoe - nog 

kan sturen zijn in deze discussie de kern

punten. De vraag hoe als overheid de ko

mende jaren deze uitdagingen aan te gaan, 

is een veel lastiger te beantwoorden vraag. 

Toch enige aanzetten. Meer Europa en min

der Den Haag zal de komende j aren door

slaggevend zijn bij de beleidsvorming. 

Overheden, met name provincies en ge

meenten, dienen zich hierop voor te berei

den. Zolang de Algemene wet bestuurs

recht niet ingrijpend wordt aangepast, zal 

de juridificering verder toenemen. Het is 

tevens zaak dat overheden hun zaakjes be

ter op orde hebben als het gaat om het ne

men van appelabele besluiten ten aanzien 

van de burgers. Dat vergt een uitstekende, 

interne juridische kwaliteitszorg. Hierbij is 

het tevens zaak niet bevreesd te zijn voor 

fundamentele zelfkritiek op de eigen regel-

CDV I LENTE 2003 

geving, het eigen overheidshandelen en het 

niveau en de mate van handhaving. De 

scheiding tussen ambtelijke taken en ver

antwoordelijkheden en bestuurlijke opga

ven en verantwoordelijkheden zou veel 

scherper kunnen. Enige afstand is hier op 

zijn plaats. Helder moet zijn wie precies 

waarvoor verantwoordelijk is. Politici en be

stuurders dienen aanspreekbaar te zijn op 

de gevolgen van hun beslissingen. Dat geldt 

primair richting parlement, maar ook rich

ting onafhankelijke rechter. Een doordach

te en effectieve verantwoordelijkheidsrela

tie met het parlement, de Staten en de 

Raad is daarbij essentieel. De gang naar de 

rechter lost bestuurlijk vaak weinig op, be

trekt de rechter onnodig in bestuurlijke af

wegingen die hij niet kan en wil maken en 

leidt tot (nog meer) overbelasting van de 

rechterlijke macht. Vervolgens lijkt het ook 

zaak als overheid helder aan te geven waar 

en hoe men in de samenleving wil interve

niëren. De burger vraagt de overheid soms 

om een zeer actieve rol (men denke aan 

handhaving, gezondheidszorg en veilig

heid), dan weer om een meer afzijdige over

heid (bijvoorbeeld ten aanzien van wonen, 

werken, recreëren en de vrijheid van me

ning, pers en internet). Tenslotte dient hel

der te zijn dat privatisering in het alge

meen niet bijdraagt aan een heldere positie 

van de overheid. Publieke waarden en ver

antwoordelijkheden zijn onoverdraagbaar. 

Grondrechten, de nationale en vooral ook 

de Europese, vormen nog steeds de funda

menten van onze rechtsstaat. 

Dat alles, en ik kan niet uitputtend zijn, 

vergt een andere positionering van de over

heid. Deze gewijzigde positionering kan 

langs de volgende lijnen vorm krijgen. 

Heldere verantwoordelijkheden dienen ge

legd te worden op het niveau waar de over-
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heid het beste kan interveniëren. Sluit, met 

andere woorden, zo dicht mogelijk aan bij 

het maatschappelijk probleem ter plaatse 

en op maat. Vaak gaat het dan niet om het 

Rijk maar om gemeenten en provincies. 

Werkelijke decentralisatie (inclusieffinan

ciële middelen) dient nu eindelijk eens 

vorm te krijgen. Dat vergt in Den Haag be

stuurders met durf en visie. Start niet we

derom een sturingsdiscussie, maar maak 

afspraken over flexibiliteit en beleidsruim

te voor de diverse overheden. De financiën 

dienen dus niet maatgevend te zijn voor de 

te nemen besluiten. Van de kant van het 

parlement dient heel wel beseft te worden 

dat (te veel) enquêtes en onderzoeken in de 

praktijk vaak leiden tot inertie van het 

ambtelijk apparaat, dossiervorming en ge

brek aan durf en initiatief van ambtelijke 

zijde. Ik wil daarmee niet zeggen dat en

quêtes en onderzoek niet meer dienen 

plaats te vinden, maar wel dat men veel 

meer oog zal moeten hebben voor de onge

wenste bijeffecten van deze hang naar on

derzoek. Tenslotte dient scherp in het oog 

te worden gehouden dat het slecht functio

neren van overheden in hoge mate wordt 

bepaald door de enorme verkokering in de 

diverse ambtelijke organisaties. 

Het pleidooi van Tjeenk Willink om de or

ganisatieadviseurs de laan uit te sturen, 

verdient steun. Het ware beter de ambtena

ren zelfverantwoordelijk te maken voor de 

oplossing van dit hardnekkige probleem. 

Conclusie is dat de meeste bijdragen in bei

de bundels interessant zijn en dat zij aan

zetten tot nadenken over de relatie over

heid-burger. Ik vrees echter dat wij nog 

maar aan het begin staan van de funda

mentele aanpak van de geschetste proble

men. 
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Door Jan Prij 

boeken:, I N gesprek met 

Els I([oek en 

Niek van Sas 
over geschiedenis, herinneringen 
en nationale identiteit 

Lange tijd is de verbinding van het Nederlands nationali
teitsbesefmet het verleden zo vanzelfsprekend geweest 
dat ze nauwelijks toelichting behoefde. Ofwe wilden er 
juist liever geen woorden aan vuil maken, omdat concep
ten als' nationale identiteit' na de Tweede Wereldoorlog 
besmet waren geraakt. Zij leken immers onontwarbaar 
verknoopt te zijn met 'wij' en 'zij' en 'goed' en 'fout'. 
Sommigen verklaarden het denken in termen van natio
naliteit zelfs letterlijk uit de tijd. Volgens de socioloog 
De Swaan zijn 'het dorpsgevoel, het streekeigene en het 
volkseigene' vormen van nostalgie, waarin we niet moe
ten blijven hangen en is het nut van de natie om een per
ron in de wereld te zijn (zie ook het inleidend artikel van 
deze bundel). Tegenwoordig kan evenwel juist in het 
licht van Europa, de globalisering en de multiculturele 
samenleving het denken over de eigen geschiedenis, de 
herinnering en de nationale identiteit niet meer ter zij
de worden geschoven als verdacht of overbodig. Daarom 
sprak Thijs lansen met twee historici, Els Kloek en Niek 
van Sas, over de opleving van de belangstelling voor va
derlandse geschiedenis en de parallellen tussen vroeger 
en nu. luist tegenwoordig is het besef van tijdsverloop en 
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de eigen historische wortels echter allerminst vanzelfsprekend. 
Wellicht is er zelfs sprake van een 'verloren verleden', dat op 
het punt staat in de vergetelheid weg te zakken .. Zijn er nog ge
denkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse ge
schiedenis die in het collectieve geheugen voortleven? Kunnen 
zij tenminste nog als kapstok fungeren voor een opfriscursus 
vaderlandse geschiedenis? Of is hier het oer-Hollandse gezegde 
van toepassing "als het kalfverdronken is, dempt men de put"? 

Over het nut van Nederland en het ver

tellen van verhalen 

CDV De laatste jaren is de belangstelling 

voor de eigen geschiedenis gegroeid. Wij za

gen dat bijvoorbeeld begin jaren negentig 

weerspiegeld in de bundel 'Het nut van 

Nederland'. Ook al langer verschenen er pu

blicaties rond vragen over nationale identi

teit. En nu, in het licht van de multiculture

le samenleving zien wij de discussie rond 

waarden en normen, nationale identiteit en 

burgerschap opkomen. Het lijkt wel ofin 

deze tijd steeds sterker de behoefte bestaat 

aan zicht op de eigen traditie. Ook binnen 

onze redactie voelen wij steeds sterker de 

noodzaak van een historisch-analytische be

nadering van hedendaagse vraagstukken. 

Het is waarschijnlijk niet toevallig dat juist 

nu twee belangrijke reeksen over de vader

landse geschiedenis verschijnen. Kunt u iets 

over de achtergronden daarvan vertellen? 

KLOEK Bij de reeks 'Verloren Verleden, gedenk

waardige momenten en figuren uit de 

Vaderlandse geschiedenis' wordt per deel een 

spraakmakende gebeurtenis of persoon uit 

de Nederlandse geschiedenis voor het voet-
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licht gebracht. Waar denkje aan alsje aan 

Nederland denkt? Het gaat om het ophalen 

van herinneringen uit ons collectief geheu

gen. Dan gaat het vaak om uitdrukkingen 

die verwijzen naar een episode uit de 

Vaderlandse geschiedenis, bijvoorbeeld 'De 

geest van Jan Salie', 'Goejanverwellesluis' of 

'Praten als Brugman'.Vaak zijn deze uit

drukkingen niet meer dan klanken met een 

vaag historische gevoelwaarde, maar hoe zit 

het eigenlijk precies met de historische ach

tergronden ervan? Het is overigens wel de 

vraag of inderdaad nog ergens een belletje 

gaat rinkelen bij mensen. Hoe moeten men

sen van beneden de veertig de verhalen over 

'de martelaren van Gorcum' en 'het stokje 

van Van Oldenbarneveldt' nog weten? Ze 

worden op school nauwelijks meer verteld. 

VAN SAS Dat is inderdaad een relevante 

vraag. De Verloren reeks is in ieder geval een 

voor een breed publiek interessante, eigen

tijdse proeve van modern geschiedkundig 

onderzoek, waarbij het historisch gehalte 

van de verhalen onderscheiden wordt van 

staaltjes mythevorming. In het kader van 

het ophalen van vaderlandse herinneringen 

en de reeks 'Verloren Verleden' is ook het 



boek 'Waar de blanke top der duinen en andere 

vaderlandse herinneringen' interessant, dat in 

1995 verscheen en nu alleen nog anti

quarisch verkrijgbaar is. Het boek is ook een 

illustratie van de stelling dat de Nederlandse 

geschiedenis haar personen en plaatsen 

kent waaraan onze nationale identiteit ten 

nauwste verbonden is. 

De reeks Nederlandse Begripsgeschiedenis 

waarvan inmiddels verschillende delen ver

schenen zijn (Vaderland (I), Vrijheid (1I), Be

schaving (III), Burger (N), - in voorbereiding is 

Republiek (N)) - is geschreven met een meer 

wetenschappelijk doel, maar dan wel op 

een heel toegankelijke manier, zonder over

bodig jargon, waardoor wij toch een breder 

publiek proberen te bereiken. In die delen 

gaat het erom heel gedetailleerd te laten 

zien hoe bepaalde historische sleutelbegrip

pen, zoals bijvoorbeeld 'Vaderland' zich in 

de Nederlandse context over een reeks van 

eeuwen hebben ontwikkeld. En wij gebrui

ken allerlei soorten bronnen: politieke, lite

raire, theologische, noem maar op, om die 

begripsontwikkeling zichtbaar te maken. 

KLOEK Wij klagen over de teloorgang van de 

historische kennis, maar het punt is: hoe 

komen de verhalen als voertuig van die 

kennis bij het publiek? Waar zijn de verha

lenvertellers gebleven? Het geven van ruim

te hiervoor zie ik als een belangrijke taak. 

Hernieuwde belangstelling in geschie

denis en de illusie van grenzeloosheid 

CDV Deelt u de analyse dat er van een revival 

van belangstelling sprake is en hoe is die 

belangstelling te verklaren? 

VAN SAS Ja. Hierbij speelde ten eerste het 

vooruitzicht van opengaande grenzen en 
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"Europa 1992" een belangrijke rol. Toen 

kwam de kwestie van de nationale identi

teit weer op. De vraag 'waartoe mensen be

horen', is niet weg te globaliseren en krijgt 

juist in het licht van de global village onver

wacht nieuwe zeggingskracht. Maar de idee 

van een grenzeloze wereld en eindeloos 

flexibele mensen, die zich moeiteloos thuis 

kunnen voelen in steeds grotere verbanden 

is in veel opzichten een fictie gebleken. 

Ten tweede: vroeger, in de negentiende en 

de eerste helft van de twintigste eeuw, was 

geschiedschrijving een handlanger van het 

nationalisme. Toen het nationalisme als ge

volg van de Tweede Wereldoorlog verdacht 

was geraakt, heeft de geschiedwetenschap 

die nauwe band doorgeknipt en decennia

lang maar weinig van het nationalisme wil

len weten, ook niet als object van onder

zoek. Maar sinds de late jaren tachtig zie je 

een hernieuwde belangstelling ontstaan 

voor' het nationale' in allerlei wetenschaps

gebieden en - gelukkig - ook weer in de ge

schiedenis. 

CDV Is geschiedschrijving wel mogelijk zon

der het idee te hebben dat Nederland ertoe 

doet? Is er niet een bepaald committment 

van de onderzoeker noodzakelijk? 

VAN SAS Je kunt met verwondering, distantie 

en relativering geschiedenis beschrijven en 

daarbij toch betrokkenheid tot uiting bren

gen. Ik denk dat betrokkenheid best te ver

binden is met wetenschappelijke objective

ring. 

KLOEK Bij onze reeks gaat het ook om het 'de

bunken van de geschiedenis'; het doorprik

ken van (overschatte) reputaties, opvattin

gen en theorieën en het belang van 

historische kritiek op de verhalen van wel-
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de eigen historische wortels echter allerminst vanzelfsprekend. 
Wellicht is er zelfs sprake van een 'verloren verleden', dat op 
het punt staat in de vergetelheid weg te zakken .. Zijn er nog ge
denkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse ge
schiedenis die in het collectieve geheugen voortleven? Kunnen 
zij tenminste nog als kapstok fungeren voor een opfriscursus 
vaderlandse geschiedenis? Of is hier het oer-Hollandse gezegde 
van toepassing "als het kalfverdronken is, dempt men de put"? 

Over het nut van Nederland en het ver

tellen van verhalen 

CDV De laatste jaren is de belangstelling 

voor de eigen geschiedenis gegroeid. Wij za

gen dat bijvoorbeeld begin jaren negentig 

weerspiegeld in de bundel 'Het nut van 

Nederland'. Ook al langer verschenen er pu

blicaties rond vragen over nationale identi

teit. En nu, in het licht van de multiculture

le samenleving zien wij de discussie rond 

waarden en normen, nationale identiteit en 

burgerschap opkomen. Het lijkt wel of in 

deze tijd steeds sterker de behoefte bestaat 

aan zicht op de eigen traditie. Ook binnen 

onze redactie voelen wij steeds sterker de 

noodzaak van een historisch-analytische be

nadering van hedendaagse vraagstukken. 

Het is waarschijnlijk niet toevallig dat juist 

nu twee belangrijke reeksen over de vader

landse geschiedenis verschijnen. Kunt u iets 

over de achtergronden daarvan vertellen? 

KLOEK Bij de reeks 'Verloren Verleden, gedenk

waardige momenten en figuren uit de 

Vaderlandse geschiedenis' wordt per deel een 

spraakmakende gebeurtenis of persoon uit 

de Nederlandse geschiedenis voor het voet-
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licht gebracht. Waar denkje aan als je aan 

Nederland denkt? Het gaat om het ophalen 

van herinneringen uit ons collectief geheu

gen. Dan gaat het vaak om uitdrukkingen 

die verwijzen naar een episode uit de 

Vaderlandse geschiedenis, bijvoorbeeld 'De 

geest van Jan Salie', 'Goejanverwellesluis' of 

'Praten als Brugman'.vaak zijn deze uit

drukkingen niet meer dan klanken met een 

vaag historische gevoelwaarde, maar hoe zit 

het eigenlijk precies met de historische ach

tergronden ervan? Het is overigens wel de 

vraag of inderdaad nog ergens een belletje 

gaat rinkelen bij mensen. Hoe moeten men

sen van beneden de veertig de verhalen over 

'de martelaren van Gorcum' en 'het stokje 

van Van Oldenbarneveldt' nog weten? Ze 

worden op school nauwelijks meer verteld. 

VAN SAS Dat is inderdaad een relevante 

vraag. De Verloren reeks is in ieder geval een 

voor een breed publiek interessante, eigen

tijdse proeve van modern geschiedkundig 

onderzoek, waarbij het historisch gehalte 

van de verhalen onderscheiden wordt van 

staaltjes mythevorming. In het kader van 

het ophalen van vaderlandse herinneringen 

en de reeks 'Verloren Verleden' is ook het 



boek 'Waar de blanke top der duinen en andere 

vaderlandse herinneringen' interessant, dat in 

1995 verscheen en nu alleen nog anti

quarisch verkrijgbaar is. Het boek is ook een 

illustratie van de stelling dat de Nederlandse 

geschiedenis haar personen en plaatsen 

kent waaraan onze nationale identiteit ten 

nauwste verbonden is. 

De reeks Nederlandse Begripsgeschiedenis 

waarvan inmiddels verschillende delen ver

schenen zijn (Vaderland (I), Vrijheid (H), Be

schaving (III), Burger (N), - in voorbereiding is 

Republiek (N)) - is geschreven met een meer 

wetenschappelijk doel, maar dan wel op 

een heel toegankelijke manier, zonder over

bodig j argon, waardoor wij toch een breder 

publiek proberen te bereiken. In die delen 

gaat het erom heel gedetailleerd te laten 

zien hoe bepaalde historische sleutelbegrip

pen, zoals bijvoorbeeld 'Vaderland' zich in 

de Nederlandse context over een reeks van 

eeuwen hebben ontwikkeld. En wij gebrui

ken allerlei soorten bronnen: politieke, lite

raire, theologische, noem maar op, om die 

begripsontwikkeling zichtbaar te maken. 

KLOEK Wij klagen over de teloorgang van de 

historische kennis, maar het punt is: hoe 

komen de verhalen als voertuig van die 

kennis bij het publiek? Waar zijn de verha

lenvertellers gebleven? Het geven van ruim

te hiervoor zie ik als een belangrijke taak. 

Hernieuwde belangstelling in geschie

denis en de illusie van grenzeloosheid 

CDV Deelt u de analyse dat er van een revival 

van belangstelling sprake is en hoe is die 

belangstelling te verklaren? 

VAN SAS Ja. Hierbij speelde ten eerste het 

vooruitzicht van opengaande grenzen en 
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"Europa 1992" een belangrijke rol. Toen 

kwam de kwestie van de nationale identi

teit weer op. De vraag 'waartoe mensen be

horen', is niet weg te globaliseren en krijgt 

juist in het licht van de global village onver

wacht nieuwe zeggingskracht. Maar de idee 

van een grenzeloze wereld en eindeloos 

flexibele mensen, die zich moeiteloos thuis 

kunnen voelen in steeds grotere verbanden 

is in veel opzichten een fictie gebleken. 

Ten tweede: vroeger, in de negentiende en 

de eerste helft van de twintigste eeuw, was 

geschiedschrijving een handlanger van het 

nationalisme. Toen het nationalisme als ge

volg van de Tweede Wereldoorlog verdacht 

was geraakt, heeft de geschiedwetenschap 

die nauwe band doorgeknipt en decennia

lang maar weinig van het nationalisme wil

len weten, ook niet als object van onder

zoek. Maar sinds de late jaren tachtig zie je 

een hernieuwde belangstelling ontstaan 

voor' het nationale' in allerlei wetenschaps

gebieden en - gelukkig - ook weer in de ge

schiedenis. 

CDV Is geschiedschrijving wel mogelijk zon

der het idee te hebben dat Nederland ertoe 

doet? Is er niet een bepaald committment 

van de onderzoeker noodzakelijk? 

VAN SAS Je kunt met verwondering, distantie 

en relativering geschiedenis beschrijven en 

daarbij toch betrokkenheid tot uiting bren

gen. Ik denk dat betrokkenheid best te ver

binden is met wetenschappelijke objective

ring. 

KLOEK Bij onze reeks gaat het ook om het 'de

bunken van de geschiedenis'; het doorprik

ken van (overschatte) reputaties, opvattin

gen en theorieën en het belang van 

historische kritiek op de verhalen van wel-
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eer. Zijn ze louter staaltjes van nationale 

mythevorming of zit er werkelijk iets in? Je 

zou zelfs met enige overdrijving kunnen 

zeggen dat we het debunken moeten debun

ken: door de nadruk op de mythevorming in 

de vaderlandse geschiedenis dreigt alles als 

louter mythe te worden afgedaan. Ten on

rechte! Ik heb dat zelf gemerkt bij het werk 

aan mijn deeltje over Kenau. In Haarlem 

leeft zij totaal niet meer! Mensen denken 

dat zij nooit bestaan heeft en beseffen de 

historische achtergrond van de uitdrukking 

niet meer. 

VAN SAS Wat dat betreft zou je zeggen, dat 

jullie met de reeks nog net op tijd zijn. 

KLOEK Misschien. Maar de vraag is ofwij 

niet al te laat zijn. Is er nog zoiets als een 

vast repertoire aanwezig? Zijn er nog flar

den die in het geheugen blijven hangen en 

waar je ook 'de rest' aan op kunt hangen? 

Bestaan er nog zulke kapstokken voor de 

vaderlandse geschiedenis? Ofis 'Kenau' 

zoiets als een woord uit een vreemde taal? 

Lieux de mémoire 

CDV Hoe bepaal je waaruit zo'n vast reper

toire uit de vaderlandse geschiedenis zou 

kunnen bestaan? Wat is daarbij relevant? 

KLOEK Allereerst is de verhaalvorm zelf be

langrijk. Met verhalen breng je verband in 

dingen die gebeuren. De verhalen moeten 

ook beeldend zijn en iets tevoorschijn roe

pen uit die episode van het verleden. 

Bijvoorbeeld aan het verhaal over de beel

denstorm kun je enorm veel informatie 

'ophangen' over de achtergronden van de 

Opstand. Aan abstracte vertogen over 'on

derdrukking', of 'bezitsverhoudingen' heb 
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je niets. Pas in concrete zaken gaat de ge

schiedenis leven en krijgen deze woorden 

betekenis. Ook hebben we in onze serie ge

streefd naar enig evenwicht in de spreiding 

van de verhalen over de tijd. Opmerkelijk 

genoeg blijft de achttiende eeuw het stief

kindje: die heeft echt weinig bekende ver

halen opgeleverd. 

VAN SAS Er zijn interessante parallellen met 

een imposant project in Frankrijk. In 1984 

verscheen het eerste deel van 'Les lieux de 

mémoire' onder leiding van de historicus 

Pierre Nora, dat ten doel had te voorkomen 

dat het nationale verleden in vergetelheid 

zou wegzinken. Er werden enkele tiental

len lieux de mémoire gekozen die de veranke

ring en de verbeelding vormden van 

Frankrijks nationale geheugen. In diverse 

landen is dat idee daarna ook opgepakt. In 

Italië bijvoorbeeld, in Oostenrijk en nu ook 

in Duitsland met drie imposante delen 

Deutsche Erinnerungsorte. 

Onze in boekvorm uitgegeven vaderlandse 

herinneringen in Waar de blanke top der dui

nen zijn ook op het Franse voorbeeld geïns

pireerde lieux de mémoire. Oorspronkelijk 

verschenen de verhalen in een twaalftal pa

ginagrote maandelijkse artikelen in NRC 

Handelsblad onder titels als 'T Is Naatje', 

'Gedenck aan Loevesteyn' en 'Martelaren 

van Gorcum'. 

Typisch Frans aan het Franse project is dat 

het eigenlijk beschouwd werd als uitdruk

king van de unieke historische ervaring van 

Frankrijk. Pierre Nora was dan ook aanvan

kelijk van de 'onvertaalbaarheid' van zijn 

project overtuigd. Nu is zelfs hij overstag: 

Nationale mythen, vaderlandse helden, een 

eigen taal met bijbehorend woordenboek, 

een landschap dat de herinneringen kleurt 

en de generaties verbindt; ze zijn overal te 



vinden en vormen het vaste stramien van 

natievorming en nationalisme van de laat

ste tweehonderd jaar. 

Verdacht Verleden 

CDV De hernieuwde belangstelling voor het 

eigen verleden, was die gelijk op de geschie

denisfaculteit voelbaar? 

VAN SAS De hernieuwde belangstelling voor 

natiebesef en nationalisme is eerder buiten 

de geschiedwetenschap dan daarbinnen 

ontstaan. Zoals gezegd was na de Tweede 

Wereldoorlog onderzoek naar nationalis

me een tijd lang even impopulair als het 

nationalisme zelf. De laatste decennia 

maakt het echter een opvallende hausse 

door in een waaier van disciplines zoals de 

sociologie, antropologie, politicologie, maar 

ook bijvoorbeeld in de literatuurwetenschap. 

KLOEK De belangstelling van historici voor 

de vraag naar nationale identiteit kwam ei

genlijk pas laat op gang, vanwege de ver

dachte link met het nationalisme. Hier in 

Nederland waren het de kunsthistorici die 

het voortouw namen met de tentoonstel

ling 'Het vaderlands gevoel'. 

CDV Hoe zit het met de begrippen: 'vader

land', 'nationalisme' en 'patriottisme?' In 

Nederland lijken deze begrippen negatief 

geladen te zijn. 

VAN SAS 'Vaderland' klinkt misschien wat 

oubollig, maar niet negatief. 'Nationalisme' 

heeft inderdaad in Nederland een negatieve 

klank gekregen. Voor de Engelse term 

'Nationalism' geldt dat niet. Zich hechten 

aan 'lieux de mémoire', waar wij het net over 

hadden, hangt ook samen met natiebesef, 
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de onuitroeibare behoefte van de mens er

gens bij te horen, ergens thuis te zijn. Het 

'wijgevoel'en het daarmee onlosmakelijk 

verbonden besefvan 'eigen' en 'vreemd'. 

Het grote gevaar zit erin dat sommigen dat 

eigene niet alleen zien als anders maar ook 

als beter dan dat vreemde. Onmiskenbaar 

heeft het nationalisme zowel onschuldige 

als heel vileine vormen. Het zijn twee kan

ten van dezelfde medaille en het is dan ook 

niet verkeerd, denk ik, om de term nationa

lisme te blijven gebruiken als verzamel

naam voor al die verschijnselen. De term 

'Patriottisme' is een oudere term met in de 

achttiende eeuw een sterke koppeling van 

vaderlandsliefde en burgerlijke vrijheden. 

Over (Nieuw) Patriottisme en de geslo

tenheid van de Haagse kaasstolp 

CDV De patriottenbeweging is geen bezon

ken cultuurgoed. Hoe komt dat? 

KLOEK De beweging stamt uit een eeuw zon

der referenties in het collectieve geheugen. 

Zoals gezegd merkten we het ook bij de 

keuze van de onderwerpen voor de reeks 

Verloren Verleden. De achttiende eeuw blijft 

een moeilijk geval. 

VAN SAS Het heeft Nederland altijd parten ge

speeld dat het vrijwel meteen na zijn ont

staan in de Opstand zijn hoogste bloei 

bereikte tijdens de Gouden Eeuw. De acht

tiende eeuw is vooral een terugkijken naar 

die periode en toen ze eenmaal voorbij was, 

moest Nederland er mee leven dat het een 

briljante toekomst achter zich had. De 

Franse tijd zorgde voor een scherpe breuk 

en leidde ertoe dat wij de Gouden Eeuw 

heel anders, inderdaad als geschiedenis gin

gen waarderen. En hoeje het ook wendt of 
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keert, de patriottentijd liep uiteindelijk uit 

op bezetting in de Franse Tijd, toen 

Napoleon in Nederland vooral een vette 

melkkoe zag. Deze verhalen zijn ongemak

kelijk en passen niet goed in de canon van de 

Nederlandse geschiedenis. 

CDV Dus de term is nooit echt populair ge

weest en de historische wordingsgeschiede

nis is problematisch. Het past gewoon niet 

in de canon, de hoofdstroom van 'God, 

Nederland en Oranje? 

VAN SAS Historische populariteit is niet zon

der meer hetzelfde als historische beteke

nis. De patriottentijd en daarna de Bataafse 

jaren zijn zonder twijfel een uiterst belang

rijke vernieuwingsfase in de Nederlandse 

geschiedenis geweest. Neem nu de felle 

aanklacht die de Gelderse baron Van der 

Capellen tot der Pol in 1781 door de hele 

republiek verspreidde, getiteld "Aan het 

Volk der Nederlanden". Zijn pamflet was on

der meer gericht tegen de uitwassen van 

een in zichzelf gekeerd stadhouderlijk stel

sel. Juist dat aspect van het patriotse pro

gram werd naar eigen zeggen hernomen 

door Pim Fortuyn, die zich zag als een ei

gentijdse Van der Capellen - als een anti

oligarchisch signaal aan Paars. Er zijn in

derdaad wel parallellen in zijn protest 

tegen de gesloten bestuurskaste van de 

Haagse Kaasstolp als een in zichzelf ge

keerd politiek systeem dat elke binding 

met de samenleving heeft verloren. 

Oranjegevoel, mythe en werkelijldleid 

CDV Zijn wij hoe dan ook als natie verbon

den met het koningshuis en de kleine en 

grote schandalen die daar dan bijkomen of 

is zoiets toch eigenlijk overbodige franje? 

CDV I LENTE 2003 

VAN SAS Het is lastig te zeggen wat nu wel of 

niet echt bij Nederland hoort. 'Typisch 

Nederlands' is datgene wat mensen typisch 

Nederlands vinden. Diezelfde karaktertrek

ken kunnen - door anderen in een andere 

context, maar met evenveel overtuiging

ook best als typisch Duits, ofvoor mijn part 

typisch Turks beschouwd worden. Beelden 

die leven over onze nationaliteit hebben re

aliteitswaarde, juist omdat ze 'in het echt' 

gedrag of kritiek oproepen. 

KLOEK Ofkijk naar Fortuyn die onder meer 

te hoop liep tegen de 'doorgeschoten toler

antie'. 

Maar zoiets als tolerantie is een clichébe

grip geworden: wij gaan er prat op dat we 

zo tolerant zijn, en tegelijk vinden wij dat 

we doorschieten. Zo bepaalt het ons zelf

beeld én onze zelfkritiek. Hoe dan ook: Wat 

wel of niet bij Nederland hoort, verzin je 

niet zomaar. Het is een heel pakket van ei

genschappen en eigenaardigheden die zich 

in de loop van de geschiedenis heeft ge

vormd en dat wordt overgeleverd. 

VAN SAS Je moet die stereotypen serieus ne

men en relativeren tegelijk. Ooit waagde ik 

in een lezing over het thema 'Eenvoud' als 

vaderlandse deugd een paar kanttekeningen 

te plaatsen bij het clichébeeld van dejaren 

vijftig en de sfeer van de Wederopbouw. 

Achterafwerd ik streng terechtgewezen door 

een mevrouw in de zaal die van geen relati

vering wilde weten: het cliché was eenvoudig 

haar werkelijkheid. 

Over het morele en culturele zelfbe

wustzijn 

CDV De laatste tien jaar zien wij vooral een 

belangstelling voor nationale identiteits-



vragen in morele zin ontstaan. Zie bijvoor

beeld het Slavernij monument en de verwer

king van Srebrenica. De prangende vraag 

komt op: hebben wij het wel goed gedaan? 

Is onze relatie met de eigen geschiedenis 

vooral bemiddeld door schuldgevoelens? 

VAN SAS De morele kwesties en vragen rond 

schuld en boete speelden altijd al. Deze be

langstelling is niet alleen van de laatste tijd. 

De morele verwerking bestaat uit een voort

durende dialoog met het eigen verleden, 

die nooit 'af is. Soms is zij nog maar pas be

gonnen. Zie bijvoorbeeld de verwerking van 

de politionele acties: daar valt zeker nog 

heel wat aan te doen. Maar dat geldt ook 

voor andere landen zoals Frankrijk. Daar is 

het Vichy-oorlogsverleden nu eindelijk be

spreekbaar, maar dat geldt nog allesbehalve 

voor het Algerijnse trauma. 

De wijze van herdenking bij het Slavernij

monument, met een kring van autoriteiten 

eromheen en een hek dat de echte betrok

kenen buitensloot, was trouwens een heel 

pijnlijke vertoning. 

KLOEK Ja. Het is een interessant verschijnsel, 

datje met je vraag aansnijdt: afgaande op 

de discussies over geschiedenis krijg je in

derdaad de indruk dat de morele belang

stelling voor geschiedenis de culturele mo

menteel sterk overvleugelt. Ik weet niet of 

het echt zo is, maar het zijn de morele 

kwesties waarover wordt gediscussieerd. Zo 

zie ik soms ook bij mijn studenten de nei

ging de geschiedenis te beoordelen met he

dendaagse normen. Ik vind datje zo niet 

met het verleden moet omgaan. Natuurlijk, 

je mag wel een oordeel hebben over wat 

men in het verleden zoal heeft uitgespookt, 

maar laat vooral de feiten spreken. Je moet 

proberen duidelijk te krijgen wát er precies 
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gebeurd is, zodat de loop der gebeurtenis

sen verklaard kan worden. Het is niet al

leen verkeerd om op Gods stoel te gaan zit

ten, je schiet er ookje doel mee voorbij. 

Niets zo vervelend als een historische stu

die waarin de lezer steeds krijgt voorgezegd 

hoe hij erover moet oordelen. 

Inburgering en investeren in actiefbur
gerschap 

CDV Bij de inburgeringcursussen zien wij 

een interessant verschijnsel optreden. Eerst 

was er een focus op het aanleren van rech

ten rond de sociale zekerheid. Nu staan be

zoeken in historische gebouwen en kerken 

uit de eigen buurt centraal. Immigranten 

krijgen te horen en te zien over de beelden

storm en ze krijgen gelegenheid een stads

archiefin te duiken. 

Zo ontstaat een beeld bij de vraag in wat 

voor land wij eigenlijk leven. Hoe kijkt u te

gen deze ontwikkeling aan? 

KLOEK Ik vind het een verrassende ontwikke

ling. Het brengt mij wel bij de vraag: Wat 

weten wij er eigenlijk nog zelf van? Er 

schiet mij een scène van Van Kooten en De 

Bie te binnen met Van Kooten als Turk bij 

de groenteman: hij spreekt vlekkeloos 

Nederlands, ouderwetse volzinnen, de 

groenteman produceert alleen maar losse 

woorden - heel vervreemdend. Participeren 

autochtonen zelfwel zo goed in de samen

leving? Doen zij zelf wel goed mee? 

VAN SAS Door het jarenlange gebrek aan in

vesteringen in onderwijs heeft Nederland 

nu al een achterstand als kennisland en 

daar heeft natuurlijk ook het vak geschie

denis last van. Als wij niet eerst zelf op de 

hoogte zijn van onze eigen cultuur en ge-
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schiedenis, hoe kunnen wij dat dan van an

deren verwachten? Wij zien gelukkig wel 

een constante belangstelling van studenten 

voor het vak geschiedenis, maar tegelijker

tijd gaat het aantal stafleden steeds omlaag 

met veel verlies van deskundigheid en di

versiteit. Dat is een zorgelijke ontwikkeling 

waarvoor wij op termijn - en ik vrees al een 

vrij korte termijn - de rekening zullen gaan 

betalen. 

KLOEK In deze situatie is goed onderzoek 

doen een sluitpost. Het is, hoe kan het ook 

bijna anders, haast letterlijk een zaak van 

liefdewerk en oud papier geworden. 

Over een goed slot en de eeuwige strijd 

tegen het water 

CDV Uw beider onderzoeksprestaties zijn 

nog steeds indrukwekkend te noemen. Van 

de totale reeks Verloren Verleden komen nu 

nog vier delen uit. De grote vraag is natuur

lijk: hoe sluit je zoiets af? Is het sowieso wel 

goed mogelijk een slot op de geschiedenis 

te zetten? 

KLOEK We hebben natuurlijk wel ideeën 

over dat laatste deel. maar die verklap ik nu 

nog niet. In ieder geval zal het verhalende 

centraal staan. De drie komende delen 

gaan over 'jantje van Leiden', 'Het kinder

wetje van Van Houten' en de 'Franse tijd'. 

VAN SAS Dat laatste deel gaat toch niet weer 

over die eeuwige strijd met het water? Dan 

zou ik in ieder geval het cliché willen door

prikken, dat het gevecht met de elementen 

de Nederlanders een uniek gevoel van 

saamhorigheid heeft gegeven. Inderdaad 

verplichtte de waterbeheersing tot nauwe 

samenwerking, maar die zorg voor polders 
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en dijken was heel vaak een bron van klein

heid en particularisme. In plaats van grote 

gevoelens van saamhorigheid ging het om 

behartiging van het directe eigenbelang en 

om samenwerking op de kleinst mogelijke 

schaal. De solidariteit reikte met andere 

woorden niet verder dan de eerstvolgende 

dijk. Toch is de mythe van nationale solida

riteit dankzij de Deltawerken bijna werke

lijkheid geworden. De Deltawerken kunnen 

derhalve dienen als een Nederlands ge

denkteken, een lieu de mémoire, bij uitstek! 

Dr. E. M. Kloek is als universitair hoofddocent 

verbonden aan de opleiding geschiedenis van de 

Universiteit Utrecht. 

Prof dr. N.C.F. van Sas is hoogleraar geschiedenis 

aan de Universiteit van Amsterdam. 
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Maart je Janse, De geest van Jan Salie. Nederland in verval? 

In de reeks Verloren Verleden is onlangs het deel 'De geest van Jalie' verschenen. 

Waarom kwam er een einde aan de bloei van de Gouden Eeuw? Omdat de Nederlander in de Pruikentijd 

was ingedut en zo zijn ware volksaard had verloochend. Althans, dat dacht de negentiende-eeuwse pu

blicist Potgieter, en velen met hem. In 1842 probeerde hij zijn tijdgenoten wakker te schudden met het 

schrikbeeld van de 'patroon aller slaapmutsen': jan Salie. Pas als de jansaliegeest was verdreven, zou 

Nederland weer zichzelf worden en zijn waardige positie tussen de wereldmachten hervinden. Maart je 

janse, als historica verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, schetst de geschiedenis van dit den

ken over verval en herstel van Nederland vanaf de achttiende eeuw. De angst voor verval zette aan tot 

handelen: op allerlei manieren probeerden beschaafde burgers het herstel van het land te bevorderen. 
Zo werd 'de geest van jan Salie' bestreden 

" ... Ook tegenwoordig leeft Jan Salie nog. Zo kregen de twee Paarse kabinetten (1994-2002) in 

toenemende mate het verwijt aan de jansaliegeest ten prooi gevallen te zijn en schreef 

columnist en politicus Pim Fortuyn ( 1948-2002) zijn politieke pamflet De puinhopen van acht 

jaar Paars. Een genadeloze analyse van de collectieve sector en aanbevelingen voor een krachtig herstel

programma (2002). Zoals de titel al aangeeft, combineert hij de suggestie van verval (de 'puin

hopen van Paars') met een eigen herstelprogramma. Dit was niet toevallig. Fortuyn liet zich 

als criticus van het gevestigde regentendom inspireren door de patriottenbeweging van de 

late achttiende eeuw. Ook nu heeft vervalsretoriek zijn kracht als middel tot politieke mobi

lisatie sinds de patriottentijd nog niet verloren üanse, 2002 blz.87-88). 

Lezers van CDV krijgen de gelegenheid dit boekwerkje met korting te bestellen (zie bijgeslo
ten aanbiedingskaart). 

UITGEVERIJ VERLOREN, HILVERSUM, ISBN 90-6550-460-5 

Reeks Nederlandse Begripsgeschiedenis 

(I) N.C.F. van Sas (red.), Vaderland. Een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940. Amsterdam 
University Press, Amsterdam 1999. 

(1I) E.O.G. Haitsma Mulier en WR.E. Vele ma (red.), Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot 
de twintigste eeuw. Amsterdam University Press, Amsterdam 1999. 

(III) P. den Boer (red.), Beschaving. Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving 
en cultuur. Amsterdam University Press, Amsterdam 2001. 

(IV) Joost Kloek en Karin Tilmans, Burger. Een geschiedenis van het begrip 'burger' in de 

Nederlanden van de Middeleeuwen tot de 21ste eeuw. Amsterdam University Press, Amsterdam 
2002. 
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[BEZINNING] 

WOENSDAG 

Woensdag 26 februari. 
Vredesdag aan de KU.-Leuven 
Ik ben uitgenodigd een lezing te verzorgen over 

het thema 'Toenemende agressie? Een genderana

lyse'. Teleurstelling: onder de toehoorders slechts 

enkele mannen. Telkens opnieuw is het pijnlijk 

vast te stellen dat alleen al het woord 'gender' 

door vele mannelijke medeburgers begrepen wordt 

als: 'Dit is niet voor ons'. Bevreemdend toch, ter

wijl gezaghebbende organisaties als de Verenigde 

Naties bijzonder veel aandacht besteden aan rap· 

portering van genderverschillen. Secretaris

Generaal Kofi Annan verwijst geregeld naar de 

substantie1e bijdrage van vrouwen aan processen 

van vrede, peace·keeping en ontwikkeling. 

Met een lichtwrange nasmaak verlaat ik twee uur 

later het lezinglokaal, de cijfers nog dansend op 

mijn netvlies: 5 x meer vrouwen dan mannen wor· 

den geconfronteerd met seksueel overdraagbare 

aandoeningen, in een Nigeraans ziekenhuis was 
16% van de SOA-patiënten jonger dan 5 jaar, 2 

miljoen meer Afrikaanse vrouwen dan mannen 

zijn HW-besmet, 130 miljoen vrouwen hebben een 

verminking van geslachtsorganen ondergaan, 4 

miljoen vrouwen zijn slachtoffer van vrouwenhan

del, in landen als Zwitserland en USA doet één op 

vijf vrouwen aangifte van lichamelijk partnerge

weld ... 

En God schiep de mens, mannelijk en vrouwelijk 

schiep God de mens ... 

Woensdag 5 maart. 
Aswoensdag 
Aswoensdag. Als kind stond Aswoensdag voor 

grijsheid, zwijgen, geen kerkklokken meer, een 

saaie, zelfs wat bedrukte sfeer waarin amper 

ruimte was voor een lach, een bevreemdend as

kruis op het voorhoofd, dat gegarandeerd vlekken 

veegde. En dan die éné zin, bijna klinkend als een 

toverspreuk: 'Gedenk, 0 mens, dat gij van stof en 

as zijt en tot stof en as zult wederkeren.' De sfeer 

van Aswoensdag is zo anders dan Allerzielen of 11 

november. Misschien omdat in november de na

tuur in onze contreien onherroepelijk herinnert 

aan de betekenis van sterven en rust voor nieuw 

leven. Maar vandaag bloeien al de eerste narcis

sen, de lente lokt, de vogels koesteren zich in het 

zonlicht. Met het ouder worden, wordt ook dat ene 

zinnetje duidelijker. Mijn gedachten gaan op 

Aswoensdag vooral uit naar diegenen die in de 

lente en zomer van hun leven zijn heengegaan. 

En ons doorheen hun dood oproepen om voluit te 

leven, het leven alle kansen te geven. 

'Het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de 

vloek; kies dan het leven, opdat ge leeft, gij en uw 

nageslacht.' (Deuteronomium 30,19) 

Het leven alle kansen geven. Ik hoop dat politici 

en beleidsmensen vandaag prudente beslissingen 

nemen en wereldwijd het leven alle kansen geven. 

Ook inzake Irak. Een oorlogsdiscours in de voorbe

reidingstijd op weg naar Pasen? Het klinkt als een 

vloek ... 

Dr. Veerle Draulans (1959), doceert Theologie en Maatschappelijk Handelen/Diakoniek aan 

de Theologische Faculteit Tilburg en is hoofddocent genderstudies aan de K.U.-Leuven. 
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Ter in trad uctie Inzake de waarden en normen-kwestie heeft het 

kabinet-Balkenende I adviezen gevraagd aan de Raad voor Maatschappelijke 

Ontwikkeling, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het 

Sociaal en Cultureel Planbureau. Balkenende II wil de discussie graag voort

zetten. Aangezien de kwestie sterk wordt geassocieerd met het CDA, vond de 

redactie van Christen Democratische Verkenningen dat zij het aan haar stand 

verplicht was ook een stevige bijdrage te leveren aan dit debat over waarden & 

normen. U heeft deze bijdrage nu in handen. 

De redactie hoopt met dit zomernummer al diegenen die zich betrokken voe

len bij de discussie (verder) aan het denken te zetten. 'Verheffende stemmen' 

is een -we geven het onmiddellijk toe -ambitieuze poging om de discussie 

over waarden & normen te verdiepen. Die verdieping is ook wel dringend no

dig. Aan de ene kant is de uitdrukking "waarden & normen" een politieke 

stoplap geworden; aan de andere kant blijkt elke keer weer uit enquêtes dat 

een forse meerderheid van de bevolking behoefte heeft aan "herstel van 

waarden & normen". Het duiden van die behoefte blijft overigens lastig. 

Zoveel is wel duidelijk: velen hebben genoeg van het weinig verheffende ge

drag van sommige van hun medeburgers. Het toenemende asociale gedrag 

zorgt voor ergernis, onderling wantrouwen en gevoelens van onveiligheid in 

de publieke ruimte. We kunnen dat gedrag te lijf gaan met meer agenten, 

hekken, toegangspoorten, strengere straffen, meer camera's, legitimatie

plicht, toegangsverboden, fouilleren en zero talerame. Deze weg is door het 

CDA ingeslagen. Het is echter wel zeker dat alleen daarmee de problemen 

niet zullen verminderen. We kunnen dat gedrag ook proberen te keren door 

een moreel appèl te doen. CDA-politici doen dan graag een instrumenteel be

roep op kerken en levensbeschouwelijke organisaties, vaak in combinatie 

met een verwijzing naar 'christelijke waarden en normen'. Het is echter de 

vraag of een moreel appèl door deze organisaties in het huidige Nederland 

verder zal komen dan het preken voor de eigen parochie (zie Van Rooden in 

dit nummer). De demoralisering van de publieke moraal zal er waarschijnlijk 

niet door gekeerd worden.En daarmee zijn de twee onbevredigende uitersten 

beschreven van de schaal waarop men zoekt naar oplossingen: aan de ene 

kant de nietsontziende zero tolerance met een hoofdrol voor de overheid; en 

aan de andere kant het vrijblijvende moralistische appèl gericht op het indivi

du. In dit nummer is uitgebreid aandacht besteed aan de ideeën van Amitai 

Etzioni, wiens communitarische benadering (ook) doorklinkt in de bij de re

geringsverklaring gedane uitspraak van minister-president Balkenende: "De 

overheid is de samenleving niet. De overheid kan wel initiatieven nemen, 

maar de burgers zijn het die het moeten doen, in de wijze waarop ze met el

kaar omgaan". Etzioni bepleit daartoe vooral morele stemmen te versterken. 

Interessant is dat hij er twee onderscheidt: de inwendige en de uitwendige 
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morele stem. En zijn stelling is dat de eerste stem (het geweten) zonder de tweede 

stem (de sociale controle) verkommert. Het is dan vervolgens de vraag hoe deze 

stemmen versterkt kunnen worden en de wisselwerking tussen geweten en so

ciale controle op gang gebracht kan worden. Om die vraag te beantwoorden 

laten we in dit nummer verschillende stemmen horen. Thijs Jansen opent het 

nummer met een probleemstellend artikel over de christen-democratische 

agenda inzake W&N. In het themadeel kunt u allereerst kennis nemen van 

originele stemmen. Hierin wordt de W&N-discussie van haar vaagheid ontd

aan. Zo geven Kinneging en Cuyvers een scherpe analyse van wat die uit

drulddng 'W&N' nu eigenlijk betekent. Verder wordt er onder andere uitge

breid aandacht besteed aan het project stadsetiquette dat in Rotterdam 

(be)geleid wordt door de psycholoog René Diekstra. Daar wordt de sociale 

controle waar Rotterdammers zeker behoefte aan hebben, aangeleerd en 

in concrete banen van een etiquette geleid. Daarna is er een koor van ide

ologische stemmen. Hier krijgt een discussie met de ideeën van Etzioni 

ruim baan. Daarnaast is er een pittige discussie over het boek Anders en 

Beter. Dengerink verwijt Balkenende dat deze bij het aanroepen van 

w&n 'in feite blijft steken in een burgerlijke moraal'. De bekritiseerde 

voorman reageert zelf. En Dölle bepleit in een uitvoerig en historisch 

onderbouwd betoog dat het CDA -omwille van geloofWaardigheid en 

rechte ideologische koers - de ondertitel 'sociaal-conservatief moet 

aannemen. En tenslotte zijn er drie boeiende klassieke stemmen te 

horen. Niet alleen de deugdenethiek van de Griekse filosoof 

Aristoteles is weer verrassend actueel zoals Verbrugge laat zien (zie 

ook de boeken-aanbieding!). Wat betreft de moraal van de politiek 

zijn er ook ldassiekers waarvan politici beslist kennis moeten ne-

men: kerkvader Augustinus over integriteit; en de socioloog Max 

Weber over de verscheurdheid van gewetensvolle politici tussen 

'Gesinnungsethik' en 'Verantwortungsethik'. 

De boekenrubriek staat ook bijna geheel in het teken van 

W&N: in verband met economie en financiën (Hillen, 

Bovenberg, Prij), conservatisme en populisme. Het gesprek 

gaat over het dwarse boek van Annelies van Heijst waarin zij 

pleit voor een herwaardering van de charitas. 

Wij hebben met veel plezier gewerkt aan dit nummer en 

danken Dorien Pessers en Gabriël van den Brink voor ad

viezen. Wij hopen dat u het met genoegen en profijt zult 

lezen. 

Thijs Jansen enJan Prij (kernredactie) 
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Waarden en normen: 

de christen-democratische 

agenda' 

DRS TRIJS JANSEN 

Van links tot rechts wordt het thema waarden en normen serieus genomen. 

Toch is er ook politieke verlegenheid om het thema bij de kop te pald<en. 

Waarden en normen lijken nietszeggende containerbegrippen te zijn geworden 

waar men een enorme variëteit aan ongenoegens in kan stoppen. Om maar wat 

te noemen: concrete ergernissen over hondenpoep, graaigedrag van managers 

en ondernemers, aanstootgevend gedrag, onwellevendheid, jeugdcriminaliteit, 

gedrag van allochtone jongeren, spreekkoren voetbalsupporters, ruw tot zeer 

ruw spelgedrag, misbruik sociale voorzieningen, ontduiking van regels, orde

problemen in de ldas, porno en hard geweld op televisie 

Er is evenwel wel degelijk een algemene diagnose mogelijk voor deze waaier 

van verschijnselen. Wat deze thema's gemeen hebben, is dat zij uitingsvormen 

zijn van een problematische publieke moraal gebaseerd op een culturele cock

tail van liberalisme en verzorgingsstaat-mentaliteit. Aan de ene kant koesteren 

we onze individuele vrijheid (hoe ambigu dat koesteren ook is) en aan de ande

re kant zijn wij gewend geraakt voor het oplossen of verzachten van de onaan

gename gevolgen van individuele vrijheid te kijken naar de overheid. De op

komst van het waarden en normendebat is te begrijpen tegen de achtergrond 

van het besef dat de overheid niet bij machte is de uitwassen van de dominante 

liberale moraal te dempen en de risico's afte dekken. Bovendien is men steeds 

meer bereid toe te geven dat autonomie en zelfbeschilddng lang niet altijd opti

male oplossingen zijn. Hiermee is de cultuurkritiek op het liberalisme (die al

tijd wel deel heeft uitgemaakt van het christen democratisch repertoire) weer 

terug in het politieke debat. Opmerkelijk genoeg leidt deze cultuurkritiek op 

de dominante liberale moraal, net als tegen het einde van de 1ge eeuw rond de 

sociale kwestie, tot bondgenootschappen tussen (extreem) links en (conservatief) 

rechts. Het is de vraag wat het CDA gaat doen met deze cultuurkritiek. De verde

re invulling van de waarden en normenagenda zou feitelijk moeten bestaan uit 

een aantal uitgesproken proeven van herijking van de publieke moraal, door 

een betere balans aan te brengen tussen autonomie en sociale samenhang. 

Het thema 'Waarden en Normen' (W&N) is sinds de 'Fortuyn-verkiezingen' in de 

Haagse politieke arena van links tot rechts serieus genomen. In onderzoeken on-
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der de bevolking komt elke keer de 'W&N'-kwestie als bijna hoogst genoteerde pro

bleem uit de bus, In een NIPO-onderzoek van september 2002 bleek: 'Alle sociale 

groepen in Nederland, van 'linkse intellectuelen' tot 'zorgeloze levensgenieters' 

vinden criminaliteit, verval van normen en waarden en de problemen in de ge

zondheidszorg de belangrijkste maatschappelijke kwesties' (Volkskrant 17/9/2002). 

Uit de Belevingsmonitor ten behoeve van het kabinet bleek onlangs dat 'waarden & 
normen' nog steeds heel hoog genoteerd staan. 

Wat moet de politiek met dit thema? Aanvankelijk was het idee van Balkenende I 

om een regeringscommissie in te stellen zoals in Noorwegen. Daarvan heeft men 

(terecht) afgezien. Daarna lag onder andere de nadruk op inventariseren wat er al

lemaal al op dat gebied gebeurt in de samenleving en vervolgens dat proberen te 

versterken. Het is misschien goed de uitgangspunten van het kabinet-Balkenende 

I nog even de revue te laten passeren. Dat kabinet wilde: 

- zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande initiatieven 

- zoveel mogelijk aansluiten bij de ervaringen en ergernissen van de burgers zelf, 
over de volle breedte van de samenleving 

- zoveel mogelijk organiseren van de activiteiten op lokaal niveau en in sectoraal 
verband 

- waar nodig gebruik maken van externe expertise 

- zorgen voor nauwe betrokkenheid van kabinet en kabinetsleden bij het proces 

-vermijden van zware projectstructuur en -organisatie 

-vlot en praktisch starten van het proces 

Er is vervolgens door het kabinet besloten tot een aanpak langs drie, naast elkaar 
te volgen sporen: 

1.De burgers aan het woord 

Men wil het debat met en door de burger bevorderen en in kaart brengen wat de 

grootste ergernissen van burgers in de omgang met elkaar zijn, welke waarden en 

normen volgens de burgers onvoldoende in acht worden genomen en welke opvat

tingen en ideeën burgers hebben over de mogelijke oplossingen voor die proble

men en de rolverdeling daarbij tussen overheid, burgers en andere actoren. 

2. Stimuleren lokale en sectorale initiatieven 

Door afzonderlijke bewindslieden worden aansprekende en succesvolle reeds lo

pende initiatieven eruit gelicht, verbreed en versterkt of concrete nieuwe initiatie

ven in gang gezet. Dat gebeurt mede op basis van een inventarisatie en beoorde

ling van bestaande initiatieven ('best practices') 

3.Adviesaanvraag gemeenschappelijke waarden 

Hier gaat het om een strategie voor de toekomst van de samenleving: onderzoek 
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naar de relatie tussen cultuur en cultuurverschillen enerzijds en waarden en nor

men en conflicten hierover anderzijds. Een adviesaanvraag is ingediend bij de 

WRR, die samenwerking zal zoeken met SCP en RMO.' 

Inmiddels is ten behoeve van doelstelling 2 een omvangrijke inventarisatie ge

maakt van relevante initiatieven door het Forum voor Democratische Ontwikkeling. 

Die dikke inventarisatie is enigszins teleurstellend, omdat - zoals dat gaat in be

leidsmatige rapporten - de vraagstelling heel breed is en er heel veel projecten 

worden besproken die een goed en/of succesvol voorbeeld zouden zijn van de toe

genomen aandach t voor W& N. En dan ook nog eens per ministerie koker-gerang

schikt. Het is een indrukwekkende verzameling van ongelijksoortige dingen en de 

vraag is wat de regering hiermee aanmoet. Hierin, evenals in de stukken van het 

kabinet, valt op dat 'waarden en normen' een operationeel begrip is geworden 

waarvan de betekenis nauwelijks meer gethematiseerd wordt. Wat betreft doel

stelling 3 is al te melden dat de RMO met een kort rapport is gekomen waarvan de 

De vaagheid van het strekking goed in de titel vervat is: "geen woorden, maar daden". Deze oproep is 

koppel 'waarden en met name aan politici gericht. 

normen' is inmid-

deis spreekwoorde- Het tweede kabinet-Balkenende wil de discussie over W&N voortzetten. Het is ech-

!ijle En zo lijkt het ter de vraag of dat gaat lukken. Zoals nog zal blijken, kan een beer op de weg zijn 

meestal te gaan met dat het CDA met liberalen regeert. Daarnaast is een andere beer de vaagheid van 

po!itiel{e begrip- het koppel 'waarden en normen' . Deze is inmiddels spreekwoordelijk. En zo lijkt 

pen: hoe meer sta- het meestal te gaan met politieke begrippen: hoe meer status, des te minder bete-

tus, des te minder kenis (vergelijk 'nieuwe politiek', 'sociaal' en 'sociale vernieuwing'). En tenslotte 

betekenis. slagen politici er zelf niet echt goed in duidelijk te kunnen maken wat zij met dit 

thema gaan doen, als we het mogen afleiden uit het politieke debat daarover in 

de Tweede Kamer. Het enige resultaat daarvan waren moedeloze Kamerleden en 

toeschouwers. Het is daarom de vraag ofwe iets kunnen verwachten van de poli

tieke agendering van 'W&N'. Het cynisme is groot, zelfs onder mensen die er ver

waclningen van hebben. Zo schreef Bas Heijne bijvoorbeeld: 'De onmachtige dis

cussies over 'normen en waarden' die in Nederland steeds opnieuw opborrelen, 

gaan eigenlijk altijd daarover: het vervagen van de grenzen tussen het persoonlij

ke en het algemene, het gebrek aan zinvolle spelregels voor de publieke ruimte. 

Dat die discussies meestal niet meer zijn dan korte oprispingen van onvrede en 

heilige verontwaardiging, die onherroepelijk eindigen in een bozige oproep tot 

wat meer moreel besefbij de ander geeft al aan hoe moeilijk de kwestie ligt: een 

gemeenschappelijke taal ontbreekt. Er zijn nauwelijks algemeen geldende refe

rentiepunten'. Conservatief Bart]an Spruyt schrijft in zijn recente boek (2003, p. 

14): 'De vraag naar gedeelde waarden en normen als basis van sociale cohesie is in 

een impasse terecht gekomen'. 

Toch -laten we het niet vergeten- staat het thema hoog op het prioriteitenlijstje 

van de Nederlandse burger. Er zal dus toch iets mee moeten gebeuren. Maar wat? 
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Kernachtig gezegd 

is onze publiel<e 

moraal hoofdzake

lijk een culturele 

cocktail van libera-

lisme en verzor-

gingsstaat-mentali

teit. 

En hoe kan de aandacht voor dit thema in gang gehouden worden en kunnen re

sultaten zichtbaar gemaakt worden? Om die vraag te beantwoorden is allereerst 

een analyse nodig van waar het inzetten van "waarden & normen" een antwoord 

op is. En hier in dit tijdschrift is de vraag van belang wat de invalshoek van het 

CDA dient te zijn. En vervolgens is het de vraag ofvan het christelijk-liberale kab i

net-Balkenende 2 verwacht kan worden dat er iets van die agenda terecht zal ko

men. En tenslotte moet nagegaan worden wat - met name CDA-politici - te doen 
staat. 

1. De diagnose. Waar gaat de discussie eigenlijk over? 

Afgaande op de opwinding in de media zijn de aanleidingen voor het op de agen

da zetten van 'waarden en normen' concrete ergernissen over hondenpoep, graai

gedrag van managers en ondernemers, aanstootgevend gedrag, onwellevendheid, 

jeugdcriminaliteit, gedrag van allochtone jongeren, spreekkoren voetbalsuppor

ters, ruw tot zeer ruw spelgedrag, misbruik sociale voorzieningen, ontduiking van 

regels, ordeproblemen in de klas, porno en hard geweld op televisie. En dit is nog 

maar een kleine greep. Is er een algemene diagnose mogelijk voor deze waaier van 

verschijnselen? Ik denk het wel. Kernachtig gezegd is onze publieke moraal hoofd

zakelijk een culturele cocktail van liberalisme en verzorgingsstaat-mentaliteit. 

De liberale hoofdstroom 

We leven in een liberale cultuur waar autonomie, zelfbeschikking en individuele 

vrijheid zeer hoog in aanzien staan. In het verleden heeft het politieke liberalisme 

altijd tegenstromingen opgeroepen. Niet alleen socialisme en conservatisme, 

maar ook de christen-democratie heeft zich er tegen verzet. Toch is liberalisme tot 

vandaag de dag dominant gebleven. Het blijkt een gouden combinatie te zijn van 

individuele vrijheid en - met een ouderwets woord - "kapitalisme". En het gaat 

hier bepaald niet alleen om een 'politiek liberalisme'. Het is de publieke moraal 

die dominante liberale trekken heeft gekregen. Velen hebben deze verinnerlijkt 

en 'autonomie', 'onafhankelijkheid' en 'zelfbeschikking' zijn maatschappelijke 

idealen geworden. Het is echter geen onverdeeld gelukkig 'bezit'. Uit empirisch 

onderzoek van Heitmeyer en anderen blijkt dat bijvoorbeeld voor veel jongeren 

ambivalentie het dominante levensparadigma is geworden. Een kijkje in het ge

voelsleven van de moderne jongere levert de volgende ambigue balans op: 

1. De keuzemogelijkheden en de kansen op een bewuste eigen levensplanning 

nemen toe, maar de berekenbaarheid van levenstrajecten neemt af. 

2. De beslissingsmogelijkheden nemen toe, maar ook de beslissingsdwang. 

3. Er is meer kansengelijkheid, maar tegelijkertijd meer concurrentie. 

4. Toename van individualisering, maar ook van massastandaardisering. 

cnv I ZOMER 2003 



5. Meer autonomie, maar ook meer anomie. 

6. Bevrijding uit een levensloopkorset, maar daardoor ook grotere kans op ont
worteling. 

7. Meer individuele zelfconstructie, maar ook destabilisering van levenssamen-
hangen. 

8. Meer individualiteit, maar ook grotere kans op vereenzaming en anonimiteit. 

9. Verlies van zekerheden, maar de behoefte eraan blijft en vermindert niet. 

10. Verdwijnen van tradities, maar daarmee ook van de vanzelfsprekende conflict
regulaties. 

11. Verruiming en subjectivering van normen en daardoor ook meer geldings

drang en het recht van de sterksten.' 

Volwassenen en jongeren die de keerzijden van het liberale ideaal niet goed kun

nen verdragen, komen in de problemen en zorgen vaak voor problemen. Zo stel

len Heitmeyer c.s. bijvoorbeeld dat de voortdurende druk tot zelforganisatie en 

zelfVerantwoordelijkheid gemakkelijk kan leiden tot emotionele en gedragspro

blemen. En op de centrale vraag van hun onderzoek of de ambivalenties en onze

kerheden resulteren in een toename van geweldsdisposities van jongeren, ant

woorden Heitmeyer c.s. positief. 

De publieke moraal is echter niet alleen liberaal gekleurd, maar ook door andere 

politieke stromingen die zich verzet hebben tegen het liberalisme. Onder andere 

de sociaal-democratie en de christen-democratie hebben een aantal belangrijke 

correcties kunnen aanbrengen op het ruige kapitalisme waar het 1ge eeuwse libe-

Met de verzorgings- ralisme aanvankelijk voor stond. Een zeer invloedrijke compensatie van het kapi

staat werd gebro- talisme is de verzorgingsstaat geweest die in sterke mate ontwikkeld en gedragen 

ken met de charitas is door de sociaal-democratie en de christen-democratie (rooms-rode coalities). De 

waar hulp als een publieke moraal is minstens evenzeer gekleurd door deze politieke ideologie van 

gunst ervaren werd, de verzorgingsstaat. Deze verzorgingsstaat-moraal heeft zich niet alleen vertaald 

de overheid garan- in hoge verwachtingen ten aanzien van sociale voorzieningen, maar meer in het 

deerde hulp als een algemeen ten aanzien van de prestaties van de overheid. Met de verzorgingsstaat 

recht. En het recht werd gebroken met de charitas waar hulp als een gunst ervaren werd, de overheid 

bleek vervolgens garandeerde hulp als een recht. En het recht bleek vervolgens een prachtig voer-

een prachtig voer- tuig te zijn voor emancipatie en individualisering. Dorien Pessers spreekt van de 

tuig te zijn voor staat als 'Big Mother' . Er is sprake van een 'tirannie van het persoonlijke': 'de bur-

emancipatie en in- ger heeft zich - als burger - teruggetrokken uit het publieke domein ( .. ). Van daar-

dividualisering. uit bestookt hij de publieke sfeer van de politiek met persoonlijke aanspraken die 

hij vertaalt als subjectieve rechten,4. En zo is de Nederlandse publieke moraal een 

cocktail geworden van de liberale en de verzorgingsstaat-moraal. Voor sommigen 

een verslavende cocktail, voor anderen een 'molotov-cocktail'. 

In 1995 heeft Jos van der Lans in zijn boek De onzichtbare samenleving een nog steeds 

actuele analyse gegeven van onze publieke moraal. Recent heeft Hans Boutellier 

in zijn boek De veiligheidsutopie' een minstens even elegante analyse ervan gege-
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ven, maar dan met betrekking tot de enorme behoefte aan veiligheid. Boutellier 

stelt dat de burger aan de ene kant steeds meer vrijheid wil (de liberale moraal), 

maar aan de andere kant moeten de risico's en overlast die we daardoor hebben, 

worden bestreden door de overheid (verzorgingsmoraal). Boutellier: 'Het verlan

gen naar veiligheid staat tegenover een kracht die ik zou willen typeren als een 

drang tot vitaliteit. De veiligheidsbehoefte doet zich voor binnen een context van 

een ongekende en ongeremde vrijheidsbeleving,r,. Hij duidt de huidige cultuur 'in 

termen van een utopisch verlangen naar het samenvallen van maximale vrijheid 

en optimale bescherming'.' De geborgenheid die de burger gewend is in de verzor

gingsstaat verlangt hij nu op het gebied van veiligheid. Een analyse die overigens 

sterk doet denken aan de invloedrijke CDA-analyse in het rapport Van verzorgings
staat naar verzorgingsmaatschappij uit 1983. 

Diagnose 

De situatie is dus dat we aan de ene kant onze individuele vrijheid koesteren (hoe 

ambigu dat koesteren ook is) en dat we aan de andere kant voor het oplossen of 

verzachten van de onaangename gevolgen van individuele vrijheid gewend ge

raakt zijn te kijken naar de overheid. Het ideologisch primaat van autonomie en 

zelfbeschikking. Daaraan werd lange tijd alles afgemeten in de publieke discussie 

(paarse kabinetten waren daarvan het hoogtepunt; daar waren deze ideologische 

ijkpunten nog de enige aanvaardbare en niet alleen op medisch-ethische ten-ei

nen). En dat in combinatie met het de beschikking hebben over geld (rijkdom). 

Men kon de onaangename gevolgen afschuiven en afkopen. Dat is de liberaal-com

merciële cultuur. Er is daardoor een cultuur ontstaan vanfreeriders. We hebben de 

liberale cultuur zelflange tijd niet ter discussie willen en hoeven stellen. 

De voordelen ten opzichte van de gunst, de knellende sociale controle, de 'klein

burgerlijkheid' en de calvinistische moraal waren te groot. Nu het duidelijk is dat 

er stevige nadelen aan kleven en dat de overheid die nadelen niet kan oplossen, 

ontstaat er langzaam een nieuw bewustzijn. Het is in deze situatie dat we de op

komst van het W&N-debat moeten begrijpen. Burgers lijken in toenemende mate 

tot de conclusie te komen dat de overheid niet bij machte is om de uitwassen van 

de dominante liberale moraal te dempen en de risico's afte dekken. Bovendien is 

men steeds meer bereid om toe te geven dat autonomie en zelfbeschikking lang 

niet altijd optimale oplossingen zijn. Van die ontdekking is de W&N-discussie en 

de ongerustheid van de burgers daarover het symptoom. Men ontdekt iets wat al 

jaren geleden door CDA-politici - en niet alleen door hen - aanhangig is gemaakt: 

je kan nog zoveel agenten en rechters inzetten, maar aan de problemen verandert 

alleen iets als de liberale cultuur zelf wordt bijgesteld. Als we langs elkaar leven, 

dan moetje niet verbaasd staan als de verloedering toeslaat en buren zich niks 

van elkaar niks aantrekken. Uitsluitend meer politie is dan slechts symptoombe
strijding. 
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2. W&N en de christen-democratie 

Met de Waarden & Normen-discussie is de kritiek op de politieke en publieke mo

raal in de Nederlandse politiek teruggekeerd. De christen-democratische stroming 

heeft een hele lange traditie van kritiek op het liberalisme, zoals Alfons Dölle in 

zijn bijdrage aan dit nummer beschrijft. Die cultuurkritiek heeft eigenlijk altijd 

wel deel uitgemaakt van het christen-democratische repertoire. Denk aan CDA-ver

kiezingsprogramma's als 'Niet bij brood alleen' of 'Samen leven doe je niet al

leen'. Leuzen als' de zorgzame samenleving', de 'verantwoordelij ke samenleving'. 

En natuurlijk het 'ethisch reveil' van premier Van Agt en het - ook binnen sommi

ge kringen in het CDA controversiële - morele offensief van de minister van 

Justitie Hirsch Ballin. In de oppositieperiode heeft het CDA een cultuurkritische 

toon aangeslagen tegen de paarse kabinetten. Er kwamen in die periode ook op

vallend nieuwe verwantschappen boven water, zoals in het manifest 'Een nieuwe 

lente' (21 maart 2001) van CDA- en GroenLinks-wethouders. Dit is wel uitgelegd als 

een links manifest dat de weg zou bereiden voor een communitaristische coalitie 

van CDA, Groen Links en PvdA. Daarbij werd echter over het hoofd gezien dat het 

vooral een cultuurkritisch manifest was tegen de hierboven beschreven cocktail; 

het manifest was noch rechts, noch links. Het heeft slechts de cultuurkritische 

consensus tussen rechts en links onder woorden gebracht. Ook kan gewezen wor

den op het manifest 'Stop de uitverkoop van de beschaving' dat uitgebracht is onder 

hoede van de SP en ondertekend was door bijvoorbeeld Dorien Pessers en zaken

man Harry de Winter. En zo zijn we misschien wel weer terug bij het einde van de 

negentiende eeuw toen de sociale kwestie speelde. In die tijd voelden de zeer con

servatieve sociaal-katholieken zich wat betreft hun cultuurkritiek op het kapita

lisme/liberalisme zeer verwant met de socialisten. De liberalen vreesden destijds 

aan het einde van de negentiende eeuw zelfs een pact tussen 'zwarten' en 'rooi

en'.' In dat licht is het verklaarbaar dat de afgelopen periode een aantal voormali

ge marxisten of sociaal-democraten overgelopen zijn naar of zich aangetrokken 

voelen tot de christen-democratie. De historische analogie klopt ook zo goed, om

dat er zich binnen (en buiten) het CDA nu ook een conservatieve stroming aan het 

manifesteren is. Net als aan het einde van de 1ge eeuw leidt de cultuurkritiek op 

de dominantie van de liberale moraal tot bondgenootschappen tussen (extreem) 

links en (conservatief) rechts. Wat die cultuurkritiek vervolgens betekent voor 

concreet beleid is daarmee nog niet volstrekt helder. GroenLinks, de SP en het 

CDA stonden in de afgelopen twee verkiezingen ver van elkaar. Wat gaat het CDA 

concreet doen met zijn cultuurkritiek? 

3. De N&W kwestie en het CDA 

Als het CDA de cocktail van liberale moraal en verzorgingsstaat-moraal gaat aan

pakken, dan moet duidelijk gemaakt worden welke ambitie het CDA heeft. Het 
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dient daartoe een aantal dringende vragen te beantwoorden. 

Ten eerste een antwoord op de vraag welk profiel het CDA kiest. Dekt de christen

democratische vlag voldoende de lading? Ofzou het behulpzaam zijn om Dölle (in 

dit nummer) te volgen en het CDA met de titel 'sociaal-conservatief te ondertite

len? Aan de andere kant voelt het CDA ook duidelijk verwantschap met het 

Amerikaanse communitarisme. En zoals te lezen valt bij Etzioni (dit nummer) de

finieert deze het communitarisme nu juist als de tegenhanger van het - in 

Amerika christelijk-orthodoxe - sociaal-conservatisme. 

Ten tweede is er de vraag naar de inzet van het CDA. Als het op concretisering aan

komt, blijken er toch vaak verschillende stromingen te bestaan. Zo werd het ide

aal van een verantwoordelijke samenleving in de jaren tachtig door alle CDA-ers 

gedeeld, maar de opvattingen over hoe dat doel bereikt moest worden verschilden 

sterk. De filosofie kende toen tenminste twee interpretaties: een meer liberale 

waar de nadruk sterk lag op terugtreden van de overheid, privatisering, markt

werking en deregulering (o.a. Brinkman); en een andere waarbij zorgvuldiger en 

vanuit normatieve overwegingen gezocht werd naar een effectievere verdeling 

van rechten en plichten (o.a. Hirsch Ballin'j. Bij het concretiseren van het 

Waarden & Normen-thema lijkt zich nog een verschilpunt aan te dienen. Lange 

tijd heeft het CDA ingezet op het faciliteren van levensbeschouwelijk particulier 

initiatief als middel om het morele peil in Nederland hoog te houden Hl. Door de 

komst van de islam en de kritiek op het idee van een multiculturele samenleving 

lijkt die weg niet meer de enige. In het regeerakkoord van Balkenende II wordt 

veelvuldig gesproken over 'Nederlandse waarden en normen', zonder dat daaraan 

invulling wordt gegeven. In het vorige nummer 'Naar een nieuw patriottisme?' is 

deze -voor het CDA - betrekkelijk nieuwe invalshoek gesignaleerd. Wanneer de 

lijn van levensbeschouwelijke pluriformiteit gerelativeerd wordt, ligt de weg mo

gelijk open naar het formuleren van een expliciete en concrete publieke moraal. 
Ik kom daarop nog terug. 

Tenslotte is er de vraag naar wat er in het komende kabinet bereikt kan worden. Als het 

waar is dat de W&N-kwestie voor een belangrijk deel een afrekening is met de cul

turele combinatie van liberale en verzorgingsstaat-moraal, wat valt er dan te ver

wachten van een kabinet van het CDA met het sociaal-liberale D66 en met name 
met de liberale VVD? 

Het lijkt erop dat de afrekening met de verzorgingsstaat-moraal in de enge zin van 

afslanking van de rechten, en het afrekenen met teveel regels en bureaucratie wel 

in goede handen is bij deze coalitie. Het CDA zal er echter op moeten letten dat 

het kind niet met het badwater wordt weggespoeld. Voordat we het weten is het 

CDA uit de tachtiger jaren weer opgestaan. De ontbureaucratisering heeft voor 

het CDA een sterk morele doelstelling, maar deze kan ook heel erg liberaal wor

den ingevuld. Dit risico is onder andere aanwezig bij de herziening van het zorg

stelsel. Het interview met A11I1elies van Heijst in dit nummer is wat dat betreft ver-
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plichte kost. Zij stelt daar onder andere: 'Een steeds acuter vraag is of situaties van 

menselijk tekort afdoende kunnen worden afgedekt door structurele maatregelen 

van juridische of politieke aard. We zien van niet. Zeker kan, en moet, via sociale 

wetgeving en sociale verzekering een rechtvaardige verdeling van goederen, mid-

Het zou helemaal delen en voorzieningen worden geregeld, waar burgers toegang toe hebben via 

mooi zijn als de li- recht in plaats van begunstiging. Het goede voor allen kan niet buiten het recht 

beralen de onder om tot stand worden gebracht. Recht en gerechtigheid zijn noodzakelijke kanalen 

Bolkestein intern voor mensenliefde. Toch worden de grenzen van het goede dat middels het recht 

stukgelopen discus- te organiseren is, in onze samenleving pijnlijk duidelijk. Zieken, ouderen, gehan-

sie over de moraal dicapten, psychiatrische patiënten, en verslaafden hebben formeel geen tekort 

weer zouden oppak- aan sociale rechten, wel een schrijnend tekort aan zorg, betrokkenheid en liefde ... 

I<en. Misschien is De ellendige verschraling van hun menszijn raakt in mijn ogen niet alleen hen-

het christelijl<-libe- zelf en hun naasten, maar tast de kwaliteit van het geheel aan dat we samen-Ie-

rale kabinet dejuis- ving noemen'. Het CDA heeft: bij de herziening van het zorgstelsel ingezet op meer 

te omgeving voor vraagsturing, maar zal moeten onthouden dat dit instrument bedoeld is als 

een bekering van de 'breekij zer voor humanisering,ll. Omgekeerd kan het risico van deze coali tie zijn 

WD. dat de verzorgingsstaat-moraal op het gebied van veiligheid juist versterkt wordt: 

met de ene hand wordt dan de burger eigen verantwoordelijkheid geleerd inzake 

de risico's op de arbeidsmarkt, maar met de andere hand worden de risico's op 

straat in handen van de overheid gelegd. 

Het CDA moet dus op zijn tellen passen, en dat vergt een goede analyse en een 

rechte koers. Bemoedigend is dat het kabinet het graaigedrag (de 'verrijking' door 

captains of industry, het misbruik van de hypotheekrente-aftrek), het afWentelge

drag (de politiekosten voor onder andere voetbalwedstrijden in rekening brengen) 

en de anonimisering (identificatieplicht en koppeling van administratiesystemen) 

gaat aanpakken. Het zou helemaal mooi zijn als de liberalen de onder Bolkestein 

intern stukgelopen discussie over de moraal weer zouden oppakken. Misschien is 

het christelijk-liberale kabinet de juiste omgeving voor een bekering van de WD. 

4. De historische kans van het CDA 

Hoe moet het CDA de discussie inzake waarden & normen nu levend houden? En 

welke invulling moet het er aan geven? Het lijkt mij belangrijk dat het CDA de 

schroom afWerpt om normatief te zijn en de maatschappelijke discussie aan te 

voeren over wat wel en niet gewenst is. Het doel daarvan moet zijn de publieke 

moraal te herijken door een betere balans aan te brengen in de verhouding tussen 

autonomie en sociale samenhang. En heel belangrijk daarbij is ervan doordron

gen te blijven dat de samenleving zèlf grote behoefte heeft: aan die herijking. Deze 

is op heel veel plekken al aan de gang en heeft ook geleid tot successen. Zo heeft 

de overlast in zwembaden inmiddels geleid tot explicitering van gedragsregels, 
toezicht en effectieve sanctionering. 

Het CDA moet wel voor een aantal valkuilen waken. Het moet erop letten dat de 
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overheid de Waarden & Normen-discussie niet gaat monopoliseren en naar zich 

toetrekken. Die discussie is nu juist een van de 'sneeuwklokjes' van de ontluiken

de 'verantwoordelijke samenleving' waar het CDA al decennia lang op hamert. De 

tweede valkuil is ervan uit te gaan dat de maatschappelijke moraal losstaat van de 

politieke moraal ('0,0, die calculerende burgers .. .'). Laten politici er zich terdege 

van bewust zijn dat de door politici uitgedragen en voorgeleefde moraal een ster

ke invloed op de samenleving heeft. En een derde vakuil is dat een te grote terug

houdendheid om nonnatiefte zijn, kan leiden tot een fixatie op instrumenten 

(bijvoorbeeld 'vraagsturing' in de zorg, zie boven). De laatste en vierde valkuil die 

ik hier wil noemen, is dat de contexten waarin de kunst van samenleven bij uit

stek geleerd kan worden buiten schot worden gelaten. Ik ga daarop iets uitgebrei

der in, omdat het voor het CDA een grote valkuil is. Achtereenvolgens komen aan 

de orde drie belangrijke contexten: het gezin, de school en de buurt. 

1. Het gezin wordt in het algemeen, en in het bijzonder binnen het CDA, gezien 

als een plek waar kinderen hun morele ontwikkeling moeten doormaken. Het 

is echter de vraag ofwe niet teveel de discussie over de kwaliteit van de opvoe

ding vermijden. Die terughoudendheid is gestoeld op het respect voor de pri

vate sfeer. Dat is van grote waarde. Niettemin zouden veel ouders gebaat kun

nen zijn bij meer kennis over parameters van goede opvoeding (zie in dit 

nummer het artikel van Cuyvers). Zo blijkt uit empirisch onderzoek dat harde 

disciplinering - waartoe allochtone ouders hun toevlucht nemen - niet werkt, 

maar een combinatie van 'toezicht en betrokkenheid' wel. Er bestaat zo lang

zamerhand een wetenschappelijke consensus dat veel kijken naar geweld op 

televisie voor kinderen niet goed is. Het is beter ouders daarover aan te spre

ken dan postbus 51- spotjes uit te zenden om te waarschuwen dat kinderen 

het te druk hebben. We hebben een nieuwe dokter Spock nodig die op een in

vloedrijke manier richtlijnen formuleert voor de opvoeding in de huidige 

Nederlandse samenleving. Niet alleen voor allochtone ouders, maar ook voor 

Nederlandse ouders. Ouders worden in Nederland onvoldoende aangesproken 

als partner, als verantwoordelijke mensen die ook op zoek zijn naar een zo 

goed mogelijke opvoeding van hun kinderen. Daarin zouden ze nog veel meer 
ondersteund moeten worden. 

2. En is het wat betreft de school geen vergissing dat we denken dat als we levens

beschouwelijke pluriformiteit faciliteren, het dan automatisch wel goed komt 

met het socialiseren van kinderen tot goede burgers? Hangen we eigenlijk niet 

nog steeds (stiekem) het zeer oude idee aan dat christenen automatisch goede 

burgers zijn. Kunnen we daar eigenlijk wel vanuit gaan? Is een kind dat opge

voed is in het humanisme of de gereformeerde godsdienst - hoe waardevol ook 

- automatisch een goede burger? Mogen en moeten we niet ook eisen stellen 

aan de vorming van kinderen tot burgers: hoe gedraagje je in het publieke 
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domein, wat is het verschil tussen het privé-domein en het publieke domein, 

hoe ga je om met conflicten? (Om er maar een paar te noemen.) Opvallend is 

dat scholen van allerlei signatuur door de toenemende problemen zich de af

gelopen jaren bewust zijn geworden dat de school bij uitstek een plek is waar 

leerlingen kunnen leren harmonieus samen te leven en respect voor anderen 

te hebben. Het aantal anti-pestprojecten en sociale-cohesie-programma's (zoals 

'peer mediation') is enorm gegroeid. Projecten zijn echter vluchtig. De overheid 

zou scholen in deze door hen zelf ingezette ontwikkeling gericht moeten on

dersteunen door onder andere faciliteiten te bieden voor 'research & develop

ment' op hoog niveau, maar ook door schooldirecties de middelen te verschaf

fen om gezaghebbend te zijn. In dat kader moeten zij meer vrijheid krijgen om 

regels uit te vaardigen en deze ook te handhaven. Het zou goed zijn als de over

heid samen met de onderwijssector op zoek gaat naar de wijze waarop scholen 

een zo goed mogelijke omgeving kunnen worden om te leren samenleven. 

3. De buurt is een andere kleinschalige context waar het aankomt op het kunnen 

samenleven. In de grote steden heeft men de afgelopen jaren ontdekt dat men

sen in de buurt weer moeten leren samenleven. Een voortreffelijk initiatief 

daarvan is het Rotterdamse beleid van de stadsetiquette, waaraan in dit num

mer veel aandacht wordt besteed. Daaruit blijkt dat het een publiek belang 

wordt gevonden om mensen te stimuleren met elkaar afte spreken wat de re

gels zijn om goed te kunnen samenleven. Waar mensen verantwoordelijkheid 

willen nemen voor meer cohesie in de buurt moet men daarin beperkte onder

stel1l1ing kunnen krijgen. Uit recent onderzoek blijkt dat die wil/dat verlangen 

heel erg groot is 12. Het Amerikaanse model van empowerment zou hier ingang 

moeten vinden. Initiatieven moeten van mensen zelf komen, niet van bovenaf. 

Hier zijn bestuurders en ambtenaren nog beslist niet aan toe. En vervolgens is 

het belangrijk dat de overheid veelbelovende projecten ondersteunt door hen 

in staat te stellen aan research & development te doen en bij goede resultaten ver

spreiding mogelijk te maken. 

Er zijn dus valkuilen en dilemma's genoeg voor het CDA, maar er is tegelijkertijd 

een enorme kans. Het CDA heeft al vaker in zijn geschiedenis een morele agenda 

gevoerd. Vaak moest daarbij tegen de culturele hoofdstroom in geroeid worden. 

Nu lijkt het de maatschappelijke wind in de zeilen te hebben: de tijd is rijp voor 

een herijking van de publieke moraal. Het is niet vergezocht te veronderstellen 

dat bij kiezers juist ten aanzien van het CDA, wat dit thema betreft, hoge verwach

tingen leven. Het CDA zal spijt krijgen als het deze historische kans nu niet aan

grijpt en het Waarden & Normen-thema niet redt uit handen van de Vaagheid, 

Vrijblijvendheid en Oppervlakkigheid. Om het CDA daartoe aan te moedigen, is 

dit dossier met 'verheffende stemmen' gemaakt. 
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Ik dank Gabriël van den Brink en Dorien Pessers voor commentaar op eerdere 

versies . 

Briefvan de Minister-President aan de Tweede Kamer, d.d. 4-10-2002. 

Heitmeyer, W.H. uA. Gewalt, Schattenseite der Individualisierung bei ]ugendlichen 

aus unterschiedlichen Milieus. München: jugendforschung, juventa Verlag . 

Samengevat in: AIjen Dieleman, Als de toekomst wacht ... Over individualisering, ver

trouwen en de sociale integratie van jongeren in West-Europa. Assen, 2000, p. 95. 

Dorien Pessers, Big Mother. Over de personalisering van de publieke sfeer, oratie UvA 

2002 

Hans Boutellier, De veiligheidsutopie. Hedendaags onbehagen en verlangen rond mis

daad en straf Boom juridische uitgevers, Den Haag 2002. 

Boutellier, p. 2 

Boutellier, p . 3 

Zie jean-Marie Mayeur, Catholicisme-social et démocratie-chrétienne. Principes ra

mains, expériences française. Paris 1986. 

Zie het ook nu nog zeer actuele 'Risico's van een vrome leer' (1991) in: E.M.H. 

Hirsch Ballin, In Ernst. Oriëntaties voor beleid. Den Haag 1994, p. 66-72. 

10. Deze oriëntatie is verdedigd door Kees Klop, onder andere in zijn proefschrift 

De cultuurpolitieke paradox. Noodzaak èn onwenselijkheid van overheidsinvloed op nor

men en waarden. Kampen 1993 

11. De titel van het slotgesprek van het CDV-nazomemummer 2002 'Ontketening 

door vraagsturing?' , p. 200-214. En zie de slotbeschouwing in het CDV-nazomer

nummer 2000 'Goede zorg ontketenen', waar Ab Klink de uitspraak 'Geld is de tel

ler, barmhartigheid de noemer, maar de noemer is altijd het belangrijkste' be

titelt 'als een belangrijk richtsnoer en devies voor hen die betrokken zijn bij de 

herinrichting van ons zorgstelsel, en zeker voor de christen-democraten onder 

hen' (p. 183). 

12. Zie Mythes en mores. Intercultureel samenleven en de betekenis van bewonersinitiatie

ven. Stichting de Wijk, Amsterdam, juni 2003 
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I<Ieine fenomenologie 

van waarden en normen 

DR. ANDREAS KINNEGING 

Velen van ons hebben het gevoel dat er 'iets aan de hand is', dat er 'iets mis is' 

met de waarden en normen, maar wat dat precies is, kunnen we veelal niet dui

delijk verwoorden. Andreas Kinneging doet een bescheiden poging wat orde in 

de chaos te scheppen. Na een verheldering van de begrippen 'waarden' en 'nor

men' en hun onderlinge relatie, geeft hij een verklaring voor het brede 'morele' 

onbehagen. Hij zoekt de oorzaak daarvoor in het nog steeds ongemakkelijk 

naast ell<aar bestaan van twee ver in de Westerse geschiedenis teruggaande tra

dities. Aan de ene kant is er een lijn van Socrates, via Christus, naar Kant, met al

len die daartussen zitten, die zegt dat morele waarden hogere waarden zijn dan 

vitale als leven en macht. Aan de andere kant is er een lijn van de sophisten 

naar Hobbes en verder - waaronder Nietzsche -, die moraal ziet als onderge

schikt aan dergelijke vitale waarden. Ons debat over waarden en normen wor-

" telt in het gevoel dat de esthetische, economische en vitale waarden als hoogste 

normen gelden. Aan morele waarden houdt men zich als het zo uitlmmt en an

ders niet. Het besef dat bij velen leeft dat hier 'iets niet klopt', is te veridaren uit 

het feit dat zij, net als Socrates, Christus en Kant, aanvoelen dat deze omwaarde

ring van waarden niet spoort met de natuur der dingen. 

1. 

Er is veel te doen om 'waarden en normen', of 'normen en waarden', zoals ze ook 

wel genoemd worden. Maar de discussie blinkt vooralsnog niet uit in helderheid 

en diepgang. Velen van ons hebben het gevoel dat er 'iets aan de hand is', dat er 

'iets mis is' met de waarden en normen, maar wat dat precies is, kunnen we veelal 

niet duidelijk verwoorden. Daarom hier een bescheiden poging wat orde in de cha

os te scheppen. Wat bedoelen we wanneer we spreken over 'waarden en normen'? 

In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat we dan morele waarden en normen 

op het oog hebben. Lang niet alle waarden en normen behoren tot die categorie. 

Een mooi schilderij bijvoorbeeld is ongetwijfeld van waarde, esthetisch en econo

misch, maar niet van morele waarde. De cijfers waarmee de prestaties van leerlin

gen op het gebied van bijvoorbeeld de wiskunde worden gemeten, zijn weliswaar 
normen, maar geen morele normen. 

Ten tweede kan men zich afvragen waarom we steeds die vaste samenstelling 

'waarden en normen' gebruiken. Zijn waarden en normen wellicht verschillende 

woorden voor dezelfde zaak? Is er sprake van een door twee nevengeschikte woor-
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den samengesteld begrip? Gaat het, kortom, om een pleonasme of een hendiadys? 

Men zou het haast gaan geloven, zo ligt de uitdrukking de Nederlander in de 

mond bestorven. Toch is de uitdrukking 'waarden en normen' het één, noch het 

ander. Waarden zijn iets anders dan normen. Het zijn twee duidelijk verschillende 

begrippen, die niet zomaar door elkaar mogen worden gebruikt. Normen worden 

van buitenaf opgelegd. Normen worden gesteld. Waarden zijn daarentegen iets in 

en van de mens zelf. Een mens heeft waarden. Een ander verschil is: normen zijn 

regels. Het zijn geboden ofverboden. 'Gij zult niet liegen' is een voorbeeld van een 

norm. Waarden zijn beginselen, principes. 'Eerlijkheid' is een voorbeeld van een 

waarde. Hieruit blijkt ook dat normen en waarden op een specifieke wijze met el

kaar corresponderen. Aan iedere norm ligt een waarde ten grondslag. Logisch ge

sproken gaan waarden vooraf aan normen. Normen zijn de uitdrukking van waar
den. 

'Waarde' is dus van de duade 'waarden en normen' het fundamentelere begrip. 

Dit begrip dienen we daarom eerst en vooral nader in ogenschouw te nemen. 

2. 

We constateerden zojuist al dat het waardebegrip in de uitdrukking 'waarden en 

normen' ziet op morele waarden. We stelden ook al vast dat niet alle waarden tot 

die categorie behoren.' Schoonheid, als kwalificatie voor bijvoorbeeld een schilde

rij of een dame, is ook een waarde, maar dit kan beslist geen morele waarde wor

den genoemd. Het is een esthetische waarde. Daarnaast bestaat natuurlijk ook zo

iets als economische waarde, de waarde van een goed in het ruilverkeer. Weer een 

andere categorie omvat wat men wel heeft genoemd vitale waarden: leven, be

wustzijn, activiteit, kracht, macht, geluk en dergelijke meer. Een vijfde soort vor

men de religieuze waarden. Men moet daarbij bijvoorbeeld denken aan het geloof 

en de hoop dat we ooit ten volle het wat en waarom zullen kennen van onze raad

selachtige aanwezigheid op deze aarde.' Maar de bij uitstek religieuze waarde is 
de heiligheid. 

Wat is de differentia specifica van morele waarden? Waarin onderscheiden zij zich 

van de overige categorieën van waarden? Die vraag is minder eenvoudig te beant

woorden dan op het eerste gezicht lijkt. We kunnen echter allemaal wel vele voor

beelden geven van morele waarden als rechtvaardigheid, naastenliefde, dapper

heid, trouw, bescheidenheid, oprechtheid, vriendelijkheid. 

Als we nu, ons bezinnend op deze waarden, trachten te komen tot een bepaling 

van het eigene van morele waarden, dan kunnen we concluderen dat dit ligt in de 

volgende twee essentiële kenmerken. Ten eerste zijn morele waarden - anders dan 

de andere waarden - uitsluitend persoonswaarden. Het zijn waarden van de hande. 

ling van de persoon ofvan zijn karakter.' We spreken over een eerlijke handeling, 

bijvoorbeeld, en over een eerlijk persoon. Als een morele waarde een karaktertrek 

is, als ze wordt belichaamd door een persoon, is ze een deugd: Geldt dit ook voor 
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Een rechtvaardige 

samenleving is 

niets anders dan 

een samenleving 

van rechtvaardige 

mensen. 

bijvoorbeeld de rechtvaardigheid? We spreken toch over de rechtvaardige samen

leving? Ja, maar slechts in overdrachtelijke zin. Een rechtvaardige samenleving is 

niets anders dan een samenleving van rechtvaardige mensen, of althans een sa

menleving waarin tenminste rechtvaardig wordt gehandeld door mensen. Ten 

tweede vormen morele waarden over het algemeen geen doel van concrete hande

lingen. Ze komen tot uitdrukking in de wijze waarop we de handelingen verrichten. In het 

geven van geld komen de waarden van vrijgevigheid en naastenliefde tot uitdruk

king; in het redden van een verdrinkend kind met gevaar voor eigen leven de 

moed; in het weerstaan van de verleiding een tweede keer eten op te scheppen de 

zelfbeheersing. Morele waarden sturen dus ons handelen niet direct, maar indi

rect. Ze moeten al op de een of andere wijze in de persoon 'aanwezig zijn', alvo

rens het tot handelen komt, teneinde dat in de moreel goede richting te kunnen 

bijsturen. Hoe? Als de stem van het geweten.' 

3. 

Het is duidelijk dat de verschillende soorten van waarden haaks op elkaar kunnen 

staan. Zo sporen morele waarden dikwijls niet met esthetische, economische, vita

le en religieuze waarden. Wat dient dan te prevaleren? Met andere woorden: wel

ke hiërarchie bestaat er tussen de verschillende soorten van waarde? En vooral: 

welke plaats nemen de morele waarden in in de waardenhiërarchie? Dat kan ik 

het beste verduidelijken aan de hand van twee voorbeelden. Stel twee studentes 

doen mondeling tentamen bij u, een schoonheid en een lelijk eendje. Ze zijn in

houdelijk even goed. Het is evident dat het niet geoorloofd is de schoonheid een 

beter cijfer te geven dan het lelijke eendje. De morele waarde van de rechtvaardig

heid gaat boven de esthetische waarde van de schoonheid. In het algemeen lijkt 

ook te gelden dat morele waarden dienen te prevaleren boven esthetische waar

den. Een tweede voorbeeld: stel een caissière in een winkel geeft u per ongeluk, 

zonder het in de gaten te hebben, te veel geld terug. U kunt het ongezien in uw 

portemonnee steken. Niemand zal er ooit achter komen. Vanuit economisch per

spectief geredeneerd valt er alles voor te zeggen. Met het extra geld kunt u weer 

wat nuttigs doen. Toch moet u het geld uiteraard teruggeven. Als we ervan uit

gaan dat we de conclusie van dit voorbeeld mogen veralgemenen, gaan morele 

waarden dus ook boven economische waarden. 

Is het mogelijk dat iemand niet wordt overtuigd door de evidentie van de voor

beelden? Waarschijnlijk wel. Maar betekent dat dan dat de conclusies niet juist 

zijn? Of dient men er dan veeleer van uit te gaan dat degene die niet de evidentie 

ervan inziet waardenblind is, zoals er ook mensen zijn die rekenblind ofleesblind 

zijn? Mij dunkt dat het laatste het geval is. In ieder geval is dit niet logisch uit te 
sluiten.

6 

CDV I ZOMER 2003 



De dominante op-

4. 

Aantonen dat morele waarden hoger staan in de waardenhiërarchie dan estheti

sche en economische waarden is niet zo lastig. Veel moeilijker is het aannemelijk 

te maken dat dit ook geldt voor de verhouding met de vitale waarden. De domi

nante opvatting in onze tijd is dat vitale waarden de hoogste waarden zijn en dat 

morele waarden daarvan zijn afgeleid. Deze opvatting heeft, het moet gezegd, 

grote overtuigingskracht. 

Dit komt het meest pregnant naar voren als we uitgaan van de meest basale vitale 

waarde, het leven zelf.' De dominante opvatting met betrekking tot de verhou

ding van de morele waarden tot de waarde van het leven is dat de eerste gelden, 

omdat en voor zover ze dienstig zijn aan de laatste. 

De klassieke verwoording van dit standpunt is te vinden bij Hobbes, die in zijn 

Leviathan met duivels vernuft beredeneert dat de mens zich, ook al is het tegen 

zijn zin, aan een aantal morele regels dient te houden - hij spreekt over negentien 

'natuurwetten'-, teneinde zijn overleven veilig te stellen. Zo dient hij zich te hou

den aan de door hem afgesloten contracten, ergo trouw te zijn. Want als hij het 

vatting in onze tijd niet doet, komt uiteindelijk de maatschappelijke vrede in gevaar en vervallen we 

is dat vitale waar- tot een toestand van oorlog, waarin hij van zijn leven niet langer zeker kan zijn. 

den de hoogste Zo ook dient de mens zich dankbaar te tonen, want ondankbaarheid leidt op den 

waarden zijn en dat duur tot de toestand van oorlog, waarin ook zijn eigen overleven op het spel staat. 

morele waarden Om dezelfde reden - 'self-preservation' - dient de mens zich onder andere aan te pas-

daarvan zijn afge- sen, vergevingsgezind te zijn en niemand minachtend te benaderen." 

leid. Hobbes was echter niet de bedenker van deze opvatting. Ze is veel ouder. We vin

den haar ook terug in Plato's oeuvre, niet in de laatste plaats in de Politeia, meer in 

het bijzonder aan het begin van boek Il, waar Glauco een aantal argumenten van 

de sophisten naar voren brengt. Deze stelt daar onder meer dat de mens het liefst 

onrecht zou doen, zonder onrecht te lijden. Het tegenovergestelde, onrecht lijden, 

zonder dat hij onrecht kan doen, is voor de mens een angstdroom. Als hij de kracht 

ertoe zou hebben, zou hij kiezen voor het eerste. Die kracht heeft hij echter niet, 

daar alle mensen ongeveer gelijk zijn in lichamelijke en geestelijke vermogens. 

Als hij onrecht doet, zal hem ook onrecht worden aangedaan. Er zal dan, in 

Hobbesiaanse termen gesproken, een toestand van oorlog ontstaan. Daarom zal 

hij, als hij verstandig is, ervoor kiezen een pact te sluiten met de anderen en geen 

onrecht begaan, opdat hemzelf ook geen onrecht wordt aangedaan." 

De mens doet dus, in deze visie, geen onrecht enkel en alleen omdat zijn eigen le

ven in gevaar zou komen als hij het wel deed. De moraal is dus een afgeleide van 

het lijfsbehoud, de morele waarden van de vitale waarden. Zodra deze laatste 

waarden een ander handelen vragen, of zelfs maar permitteren, dient de moraal 

overboord te worden gezet. 
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5. 

Het is een aannemelijke gedachte. Ook in de Griekse oudheid werd ze al door ve

len uitgedragen en was ze, zelfs voor begaafde en welopgevoede lieden als Glauco, 

zoals hij zelf toegeeft, vrijwel onweerstaanbaar. JO Toch is het, tot voor kort, niet de 

dominante opvatting geweest in de westerse wereld. Met de gesprekspartner van 

Glauco, Socrates, begint namelijk een traditie in het denken over moraal, die lijn· 

recht ingaat tegen de Hobbesiaans-sophistische opvatting. Deze traditie wordt, 

vier eeuwen na Socrates, bevestigd en versterkt door Christus, die gedurende de 

vele eeuwen daarna altijd de dominante opvatting is gebleven en wier kern in de 

vroege negentiende eeuw door Immanuel Kant nog eens opnieuw, voor de laatste 

keer, tot uitdrukking is gebracht. 

Wat verkondigt Socrates in de Politeia, maar ook bijvoorbeeld in de Apologie en de 

Crito? Hij verkondigt ondubbelzinnig dat niet aan leven, maar aan rechtvaardig le

ven de hoogste waarde moet worden toegekend. Hij verkondigt dat het beter is on

recht te lijden dan onrecht te doen. Hij verkondigt dat men nooit onrecht mag 

doen: dat geen kwaad met kwaad mag worden vergolden, wat ook de consequen

ties zijn. Al zou men het met de dood moeten bekopen. Ergo: morele waarden 

staan hoger in de waardenhiërarchie dan vitale waarden. 

Christus zegt vier eeuwen later niets anders. Ook hij preekt dat we altijd het mo· 

reel goede moeten doen, onafhankelijk van wat anderen ons aandoen, zelfs al 

moet men het met zijn leven bekopen.
ll 

Morele waarden zijn hogere waarden dan 

vitale waarden en dus ten opzichte van hen absoluut. (Dit geldt a fortiori voor es

thetische en economische waarden.) Er mag nimmer mee gemarchandeerd wor

den, ook niet om het vege lijf te redden. Dat dit voor zowel Socrates, als Christus 

meer was dan slechts een spel met woorden, blijkt wel uit het feit dat ze beiden 

daadwerkelijk de prijs van het eigen leven vrijwillig hebben betaald. 

De invloed van deze mannen op de westerse beschaving en het westerse denken 

over moraal kan moeilijk worden overschat. Tezamen vormen ze de twee peilers 

van onze morele traditie, die onaangevochten is gebleven tot aan Hobbes, in 

wiens voetspoor al snel de Verlichting ontstond, waarmee het in onze tijd domi

nant geworden denken werd ingeluid. 

Wanneer Kant het morele gebod - 'de categorische imperatief - bestempelt als een 

absoluut gebod, geeft hij daarmee te kennen althans in dit opzicht nog volledig in 

deze Socratisch-Christelijke traditie te staan. Het morele gebod is een absoluut ge

bod, waaraan men zich heeft te houden, wat het ook kosten moge. Heel anders 

dan een voorwaardelijk gebod - 'de hypothetische imperatief -, dat slechts geldt 

voor zover hij je dient ter realisatie van een ander doel." Jammer genoeg spreekt 

hij over geboden, dat wil zeggen. over normen. Daarmee zet hij het denken op een 

verkeerd spoor. 
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Men kan beter niet 

spreken over abso

lute morele nor-

Iuen, maar over ab

solute morele 

waarden. De eerste 

zijn er namelijk 

niet ofnauwelijl<s, 

de tweede volop. 

6. 

Men kan beter niet spreken over absolute morele normen, maar over absolute mo

rele waarden. De eerste zijn er namelijk niet of nauwelijks, de tweede volop. Hoe 

zit dat? 

Een voorbeeld kan hier behulpzaam zijn. 'Tijdens de regering van Dareios', zo 

schrijft Herodotus, 'liet deze eens de bij hem vertoevende Grieken roepen en 

vroeg hen voor welke beloning zij bereid zouden zijn de lijken van hun vaders op 

te eten; zij antwoordden dat zij dat voor geen geld ter wereld zouden doen. 

Daarop liet Dareios enige Indiërs komen, die Kallatiërs genoemd worden, en de 

gewoonte hebben hun ouders op te eten; in bijzijn van de Grieken, die door een 

tolk het gesprokene konden volgen, vroeg hij hun tegen welke beloning ze bereid 

zouden zijn hun vaders door vuur te verbranden. Zij riepen luidkeels, dat hij niet 

zulke goddeloze dingen moest zeggen: IJ 

Hier is duidelijk sprake van een groot verschil in morele normen.Wat bij het ene 

volk een gebod is, is bij het andere nefast. Maar verschillen de achterliggende 

waarden van de Grieken en de Kallatiërs ook? Herodotus schrijft er niet over, 

maar het is waarschijnlijk dat bij beide volken dezelfde waarde in het geding is: 

eerbied voor de ouders. 

Dit wijst ons op een interessant en belangrijk fenomeen. Achter een veelheid aan 

conflicterende normen gaat vaak één en dezelfde waarde schuil. Ook de verschil

len tussen culturen, waarmee de westerse wereld op dit moment zo drastisch 

wordt geconfronteerd, zijn vooral verschillen in normen. Wie er oog voor heeft, 

kan achter deze verschillende normen heel vaak identieke waarden zien door

schemeren. Kennelijk hebben waarden een veel grotere eeuwigheidswaarde dan 

normen." Waarden als rechtvaardigheid, moed, eerlijkheid, vrijgevigheid, mede

dogen, vriendelijkheid, betrouwbaarheid en vele meer zijn absolute morele richt

lijnen voor het menselijk bestaan, onafhankelijk van tijd en plaats. 

7. 

Aan de ene kant is er dus een lijn van Socrates, via Christus naar Kant, met allen 

die daartussen zitten, die zegt dat morele waarden hogere waarden zijn dan vitale 

(en a fortiori dan esthetische en economische). Aan de andere kant is er een lijn 

van de sophisten naar Hobbes en verder - Nietzsche mag hier niet onvermeld blij

ven -, die moraal ziet als een geheel van wenken die dienstig zijn aan vitale waar

den, als leven, macht en wat dies meer zij. 

De tweede lijn is de meest voor de hand liggende, de meest 'natuurlijke', en kan 

altijd rekenen op grote aanhang. Toch is de eerste nooit weggelachen. Socrates' 

vrienden en Christus' volgelingen waren vol van verbazing en ongeloof, maar ook 

van ontzag en respect voor wat hun leermeesters hen zeiden en voorleefden. Het 

heeft hen en talloze anderen door de eeuwen heen geïnspireerd deze weg na te 
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Morele waarden 

zijn 'gedegradeerd' 

tot 'hypothetische 

imperativa'. Men 

houdt zich eraan 

als het zo uitkomt 

en anders niet. 

volgen, zo goed en zo kwaad als dat voor een gewone sterveling mogelijk is. 

Er schuilt kennelijk iets in deze lijn dat maakt dat zij toch superieur is. Wat dat is, 

is bijna niet in woorden uit te drukken. Kant - doorgaans schrijft hij als een droog

stoppel, maar afen toe kan hij verrassen met bijzonder poëtische uitspraken· 

weet het niettemin, mooi en treffend onder woorden te brengen. 'Dat de mens 

zich bewust is dat hij dit kan (namelijk morele waarden laten prevaleren ten koste 

van zichzelf, A.K) omdat hij het moet, legt in hem een diepte bloot van goddelijke 

mogelijkheden, die hem als het ware een heilige huiver laten voelen wegens de 

grootsheid en verhevenheid van zijn ware bestemming.''' Dat iemand die zo afke

rig was van 'Schwärmerei' op dit cruciale punt zoiets zegt, zegt genoeg. 

We betreden hier natuurlijk het gebied van de religieuze waarden, waarover we 

tot nog toe zo goed als gezwegen hebben. Kant geeft ons in feite het antwoord op 

de vraag die we tot nu toe waren uit de weg gingen: hoe morele en religieuze 

waarden zich tot elkaar verhouden. 

De religieuze waarden zijn uiteraard de hogere· daarin gaat het tenslotte om het 

hoogste en laatste -, maar betekent dit dat de morele zo nodig moeten wijken? In 

veel religies is dat het geval, maar naar mijn mening niet in de opvatting van 

SOCl'ates, Christus en Kant. Voor hen geldt dat het heilige alleen kan worden bena· 

derd langs de weg van de moraal. Laat het citaat van Kant maar eens op u inwerken. 

8. 

Deze analyse stelt ons in staat ten slotte een korte opmerking te maken inzake het 

actuele debat rond 'waarden en normen'. Dit debat wortelt mede in gevoel dat 

morele waarden niet meer serieus (genoeg) worden genomen. De esthetische, eco· 

nomische en vitale waarden zijn op een voetstuk geplaatst. Dat zijn de afgoden 

van onze maatschappij. Zij gelden breed als hoogste waarden. Morele waarden 

zijn 'gedegradeerd' tot 'hypothetische imperativa'. Men houdt zich eraan als het 

zo uitkomt en anders niet. Het besef dat bij velen leeft dat hieraan 'iets niet klopt' 

is, denk ik, te verklaren uit het feit dat zij, net als Socrates, Christus en Kant, aan

voelen dat deze omwaardering van waarden niet spoort met de natuur der dingen. 

Anders dan de laatstgenoemden kunnen ze dit echter niet goed onder woorden 

brengen. Vandaar het belang van een terugkeer naar deze bronnen. 

Dr. A Kinneging is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit 

Leiden 
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Noten 

1. Over de verschillende waardensoorten, zie vooral: M. Scheler, Der Formalismus 

in der Hthik und die Materiale Wertethik, Bern en München: Francke 6e ed. 1980: 

N. Hartmann, Ethik, Berlijn: De Gruyter, 4e ed. 1962. Zie ook mijn inleidingen 

bij de heruitgave van de Engelse vertaling van Hartmann: Ethics, 3 din., New 

Brunswick, NJ: Transaction, 2002-2004. Tot op heden zijn alleen deel I en TI ver

schenen. 

2. 1 Corinthiërs 13:12. 

3. Het begrip 'persoon' wordt hier enigszins technisch gebruikt voor de mens, 

voorzover hij de capaciteiten bezit de morele keuzen mogelijk maken. 

Kinderen en geestelijk gestoorden zijn in deze zin geen 'persoon'. Zie 

Hartmann, o.c., hst.24. 

4. Aristoteles, Ethica Nicomachea, 1l05a18 ff. 

5. J. Stelzenberger, Syneidesis, Conscientia, Gewissen, Paderborn: Ferdinand 

Schönigh 1963. 

6. D. von Hildebrand, Sittlichkeit und Ethische Werterkenntnis, Vallendar-Schönstatt: 

Patris-Verlag 3e ed. 1982 

7. Wie morele waarden ondergeschikt maakt aan een andere vitale waarde, zoals 

bijvoorbeeld macht, heeft nog altijd veel meer moeite anderen te overtuigen 

van de normatieve juistheid van zijn ideeën. Dat morele waarden dienen te 

gelden omdat en voor zover ze ons machtsstreven dienen, gaat de meeste men

sen te ver. Dat er feitelijk wel dikwijls sprake is van zo'n verband is een geheel 

andere zaak, waar Machiavelli onze ogen voor heeft geopend. 

8. Hobbes, Leviathan, hst.xv. 

9. Plato, Politeia, 358e ff. 

10. Ibid., 358c 

11. Mattheüs, 5. Let op het contrast met de lex talio van het Oude Testament. 

12. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Zweiter Abschnitt. 

13. Herodotus, Historiën, TII.38 

14. Kant was niet de eerste die geboden (normen, plichten) in de plaats stelde van 

waarden (deugden). In feite is deze verschuiving een product van de 

Reformatie. Zie over de achtergrond ervan: A.Kinneging, 'Multiculturalisme 

en relativisme en mensenrechten', in: P.Cliteur en V. van den Eeckhout (red.), 

Multiculturalisme, Cultuurrelativisme en Sociale Cohesie, Den Haag: Boom 

Juridische Uitgevers 2001 en A. Kinneging, 'De deugden van rechtvaardigheid 

en liefde', in: Wijsgerig Perspectief, jaargang 42, 2002, nr.1, pp.1O-23. 

15. I. Kant, Über den Gemeinspruch: 'Das mag in der Theorie richtig sein, taugt etber nicht 

für die Praxis'. 
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Zonder normen geen waarden. 

Over moreel analfabetisme 

en morele weerloosheid 

DRS. PETER CUYVERS 

In dit artikel staat de vraag centraal waarom het in de politiek nog steeds niet 

lukt om serieus in te gaan op datgene waar de bevolking het elke dag over 

heeft. In de sportkantines en scholen spijkert men tien geboden op de klasdeur 

en steden vragen hun bewoners om mee te schrijven aan een stadsetiquette. De 

reactie - tenminste tot nog toe - van twee van de drie huidige kabinetspartijen 

is dat men geen behoefte heeft aan 'tegeltjeswijsheden' ofnog erger 'wormen 

en maden'. Het probleem waar we mee te maken hebben, is niet het ontkennen 

van het bestaan van normen, maar de weigering om die normen tot onderdeel 

te maken van het politieke debat. Die weigering heeft alles te maken met de re

ductie van het morele oordeel tot een persoonlijl, oordeel, met het idee dat de 

maatschappelijke norm achterhaald is. Moraliteit komt immers van binnen, 

niet van buiten. Dit perspectief gaat echter voorbij aan het feit dat moreel ge

drag en moreel oordelen bij mensen niet vanzelf tot stand komen, maar dat ze 

zich ontwikkelen. En uit de theorie over morele ontwikkeling kan geleerd wor

den dat de norm daarbij een sleutelrol vervult. Eerst wordt beschreven hoe mo

reel handelen en oordelen zich ontwikkelen op het niveau van een individu en 

op het niveau van de maatschappij. Daarna wordt het huidige normen- en 

waardendebat - ofliever het ontbreken daarvan - in de politiel, besproken. De 

conclusie is dat het zestiger jaren-taboe op het bespreken van normen mede 

heeft geleid tot morele weerloosheid op verschillende niveaus in de maatschap

pij. Als we het voornaamste wapen tegen het morele analfabetisme - de norm -

niet willen inzetten, zal de morele weerloosheid alleen maar toenemen. 

Fasen van morele ontwild<eling 

In het debat over waarden en normen wordt over het hoofd gezien dat moreel ge

drag en moreel oordelen bij mensen niet vanzelf tot stand komen, maar dat ze 

zich ontwikkelen. Regels, normen en waarden verhouden zich tot elkaar als de 

ontwikkelingsfasen van een kind dat de taal van zijn ouders leert spreken: losse 

klanken vormen woorden, deze woorden vormen zinnen, zinnen vormen verha

len. Wie taal beschrijft als een 'optelsom van klanken' mist essentiële zaken als de 

onderliggende grammatica en de gedeelde betekenis. Wie moraal reduceert tot 
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een optelsom van individuele oordelen mist ook de kern van de zaak: de gramma

tica en de betekenis van de moraal liggen niet in het individu, maar in de relaties 

tussen die individuen, Een van de gevolgen van dit ontwikkelingsperspectief is 

dat er ook sprake kan zijn van moreel analfabetisme en morele dyslexie. 

Niveaus van moreel (kunnen) redeneren 

Onderzoek naar de morele ontwikkeling van kinderen heeft laten zien dat deze in 

essentie wordt opgebouwd in een drietal elkaar opvolgende morele 'niveaus', die 

corresponderen met achtereenvolgens regels, normen en waarden.! 

Op het eerste niveau, dat van een klein kind, wordt het eigen ik als enige maatstaf 

voor de dingen gehanteerd. Het is het niveau waarin het kind zonder enig schuld

gevoel zo snel mogelijk het grootste stuk koek van tafel grijpt en absoluut niet in

ziet waarom hij of zij iets zou moeten delen. Dit kind is niet immoreel, het is ge

woon nog niet in staat om iets anders waar te nemen dan de eigen gevoelens; het 

kan letterlijk nog geen 'ander perspectief nemen. 

Op het tweede niveau is een kind wel in staat om te begrijpen dat iemand anders 

bestaat, een eigen identiteit heeft en dus afWijkende wensen, het kan als het ware 

overgaan van het oordeel dat spruitjes vies zijn naar het oordeel dat het spruitjes 

vies vindt. Want er zijn andere mensen die spruitjes lekker vinden. Op dit niveau 

is het kind echter nog niet in staat tot samenwerking, zijn of haar oordeel wordt 

beheerst door machtsverhoudingen: wie het sterkste is, mag doen wat hij ofzij wil... 

Dit stadium heeft tal van ouders met democratische intenties grote hoofdbrekens 

Eerst gedraagt het bezorgd, omdat zij niet de baas wilden spelen, maar wilden overtuigen ..... terwijl 

kind zich, omdat het kind zichzelf in hun ogen egocentrisch bleef gedragen. Dergelijke ouders wil-

het onder gezag len niet dat kinderen iets doen, 'omdat pappa het zegt', maar omdat ze het begrij-

staat... en pas later pen en uit zichzelf doen, er achter staan. De werkelijkheid is echter OIngekeerd. 

gaat het alle motie- Eerst gedraagt het kind zich, omdat het onder gezag staat... maar pas later gaat 

ven die ouders ge- het alle motieven die ouders geven begrijpen. Jonge kinderen leren vrij snel hoe 

ven begrijpen. ze zich moeten gedragen, maar dat gedrag is vrij letterlijk nog 'aangeleerd' en 

niet van binnenuit gestuurd. Daarom reageren kinderen ook heel anders in verschil

lende omgevingen, zijn ze verbazingwekkend stout of braaf bij je buren. Jonge 

kinderen redeneren dat datgene goed is wat de 'baas in hun omgeving' als regel 

stelt.
2 

Het is heel begrijpelijk dat ouders zich vaak niet kunnen voorstellen dat het 

kind iets nog niet kan wat zij vrijwel automatisch doen. (Een fout die ook door 

veel wiskundeleraren wordt gemaakt). 

Pas in het volgende stadium is het kind - de leeftijd waarop dit gebeurt kan zeer 

sterk wisselen - in staat om een meer algemeen, niet situatiegebonden, moreel 

oordeel te geven, omdat het een derde persoonsperspectiefkan hanteren. Dat bete

kent datje in staat bent om vanuit een neutrale optiek de interactie tussen jezelf 

en een ander te beoordelen. Bijvoorbeeld door te constateren datje zelf gemeen 

bent geweest en dat iemand anders dus recht heeft op excuses, of zelfs dat jij straf 
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verdient. In dit stadium vindt een voor het moreel bewustzijn zeer belangrijke 

koppeling plaats 'tussen gevoel en verstand'. Kleine kinderen voelen zich immers 

wel degelijk heel erg ongelukkig als ienund die ze belangrijk vinden pijn ofver

driet heeft, ze hebben empathisch vermogen en ze zijn (heel erg) loyaal. Nu ver

bindt zich dit gevoel met een meer algemeen oordeel van recht en onrecht. 

Morele dyslexie en moreel analfabetisme 

Logisch staan waar- Bij morele ontwikkeling leren kinderen dus in eerste instantie door situatiespecifie-

den boven normen, kc ingrepen van hun ouders eerst wat ze moeten doen, voordat ze het waarom nog 

feitelijl< is het de begrijpen. Zoals 'Dankjewel' zeggen of iets aangeven als dat wordt gevraagd. Pas 

norm die de sleutel- op het moment dat ze in staat zijn om zichzelf in de ander te verplaatsen, valt als 

rol vervult bij de het ware de aangeleerde regel op zijn plaats als onderdeel van een groter geheel 

manier waarop lctn- (wederzijds respect tonen). En dat is exact de reden dat regels de bouwstenen vor-

deren zich moreel men van elke opvoeding, ook dus van de morele opvoeding. De regels vormen sa-

ontwild<elen. men een patroon, dat betekenis krijgt zodra het kind op een hoger niveau kan re

deneren. Het maakt zichzelf als het ware stap voor stap een 'morele logica' 

(vergelijk de grammatica van de taal) eigen. Dit gebeurt echter niet slaafs - dat is 

tenminste niet de bedoeling - maar op een actieve manier, zoals kinderen ook Ie

ren lopen of praten. Kinderen zoeken voortdurend de grenzen van regels op, vra

gen naar het waarom en naar de verschillen tussen de regels van hun ouders en 

de ouders van andere kinderen waar ze op bezoek komen. Eerst klopt het niet dat 

je bij Jantje wel televisie mag kijken en thuis niet. Dan vallen beide regels wel te 

rijmen onder een algemene norm: ouders zijn de baas. Vervolgens kent dat ook 

weer een beperking: ouders mogen hun kinderen niet mishandelen of ze dingen 

laten stelen, er is dus nog iets 'hogers' dan het ouderlijk gezag. 

Het complexe van dit proces is dat de logische orde van het morele oordeel in feite 

omgekeerd is in vergelijking met de feitelijke orde.' De regels ontlenen hun kracht 

aan de correspondentie met de norm, de normen aan de dimensie van de waar

den die ze in zich dragen. Logisch staan waarden dus boven normen, feitelijk is het 

de norm die de sleutelrol vervult bij de manier waarop kinderen zich moreel ont

wikkelen. De norm combineert als het ware het arbitraire van de regel met het 

noodzakelijke van de waarde. Wie immers een norm toepast, erkent daarmee im

pliciet het belang van rekening houden met anderen. 

Het bovenstaande betekent ook dat kinderen die bepaalde capaciteiten missen, em

pathisch of cognitief, een permanent probleem houden met moraliteit. Een kind 

dat bijvoorbeeld empathisch vermogen mist, zal nooit in staat zijn om het leed van 

iemand anders mee te voelen en daarmee in zijn ofhaar oordeel te betrekken. We 

zouden deze kinderen 'moreel dyslectisch' kunnen noemen: ze zien gewoon niet 

wat andere kinderen wel direct begrijpen.' Als aan de andere kant een kind de ver

mogens tot rationeel perspectiefnemen en empathisch meevoelen wel heeft, maar 
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opgroeit in een omgeving waarin geen sprake is van enige consistentie, ontstaat 

datgene wat we 'moreel analfabetisme' kunnen noemen: kinderen ~ en later dus 

volwassenen ~ oordelen alleen op grond van persoonlijke voorkeuren over wat 

goed offout is. In criminele milieus is bijvoorbeeld de persoonlijke loyaliteit vaak 

zeer sterk en wordt als moreel bindend beschouwd: de persoonlijke moraal wordt 

niet gegeneraliseerd naar andere situaties, wordt niet 'maatschappelijk'. 

Maatschappelijke moraal 

Net zoals een kind dat de regels niet begrijpt, maar ze gewoon volgt, kan een vol

wassene regels en normen uitsluitend zien als dingen die door anderen worden 

opgelegd. Of omgekeerd, kan iemand die in zo'n maatschappij macht uitoefent de 

legitimatie hiervan puur ontlenen aan het feit dat hij de sterkste is. In feite ~ daar 

moeten we helaas eerlijk in zijn ~ is op het niveau van de internationale politiek 

op dit moment het recht van de sterkste niet echt ongebruikelijk. 

Op een hoger niveau van maatschappelijke moraal wordt uitgegaan van een soci

aal contract tussen (groepen van) burgers, die rekening houden met elkaars belan

gen. Ook als die belangen niet afdwingbaar zijn, worden ze gerespecteerd. 

Daarom hebben burgers in een land als Nederland tal van rechten en kunnen zij 

een beroep doen op de overheid als iemand die rechten schendt. In Europa als sa

menwerkingsverband van landen die dit type van sociaal contract kennen, geldt 

bijvoorbeeld voor kleine landen het recht om hun eigen taal te gebruiken en een 

vetorecht over belangrijke besluiten. 

En ook hier is sprake van een derde niveau: het feit dat er een sociaal contract is, wil 

nog niet zeggen dat dat een rechtvaardig contract is. Bij het moreel redeneren over 

de relaties tussen personen hield het derde persoons perspectief in dat er als het ware 

een abstracte, bovenpersoonlijke identiteit werd aangenomen. Als het om samenle

vingen gaat, geldt in feite hetzelfde. We stellen ons als het ware een maatschappij 

voor waarin de bestaande maatschappijen samen kunnen gaan. Dat kan alleen als 

er bepaalde waarden bestaan die ze gemeenschappelijk hebben, waarden die dus 

universeel zijn, die voor elke maatschappij zouden moeten gelden. Vanuit die waar

den is een individu weer in staat om zijn eigen maatschappij kritisch te beoordelen. 

De 'ontnorming' van de maatschappij 

Waardeloze normen 

De protestbeweging uit de zestiger jaren deed exact wat in het slot van de vorige pa

ragraaf als optie werd beschreven. Men oefende kritiek uit op de bestaande maat

schappelijke normen op basis van universele waarden, zoals vrijheid, gelijkheid en 

broederschap. Er werd op gewezen dat onder het vigerende westerse normenstelsel 

zwarten en vrouwen waren uitgesloten van volwaardig burgerschap, dat inwoners 
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Wie de norm verwij

dert, maal{t regels 

daldoos en laat 

waarden in de lucht 

zweven .. 

van armere landen werden uitgebuit door het economische systeem. 

Deze kritiek werd relatief snel erkend en gevolg daarvan was dat de bestaande pira

mide van waarden, normen en regels vrij snel van boven naar beneden wegsmolt. 

Snelle verschuivingen in tot dan toe onaantastbaar geachte oordelen geven uiter

aard stof tot nadenken over alle mogelijke andere oordelen. En met een tamelijk 

harde landing kwam de hele stellage uiteindelijk terecht op de onderste tree van de 

hiërarchie: het persoonlijke oordeel. Als immers zelfs je religieuze overtuiging een 

kwestie van smaak was ...... Elke conventie of regel kon rekenen op een genadeloze 

kritiek. Natuurlijk was het onzin om trouwen verplicht te stellen of echtscheiding 

te verbieden, gehoorzaamheid en volgzaamheid van personeel ofleerlingen te ver

wachten. Kledingvoorschriften waren al helemaal overbodig. 

De allergie voor alleen al het woord 'normen' bij de politieke generatie uit de jaren 

zestig was en is dan ook zeer begrijpelijk. Wie een aantal 'oude normen' heeft zien 

falen, is daarom alleen al uiterst beducht om er nieuwe neer te zetten, laat staan 

om de oude terug te laten komen. Maar het is niet echt mogelijk om de tweede ver

dieping uit een huis te halen en de derde te laten staan. Of om het anders te zeggen: 

wie de norm verwijdert, maakt regels dakloos en laat waarden in de lucht zweven .. 

Zwald<e regels 

Zoals uiteengezet in de vorige paragraaf is de norm als het ware de verbindende 

trap tussen de regels en de waarden. Zonder een algemene norm is elke regel feite

lijk arbitrair. Een klassieke opmerking als 'Als iedereen dat deed ..... .' heeft juist om 

die reden zijn kracht verloren. Datzelfde geldt voor 'Is dat normaal?', of 'Doe je 

dat thuis ook?' ... als je zelf uitmaakt watje hier of thuis doet. Zonder normen mis

sen regels de zo belangrijke pedagogische dimensie, die ligt in de confrontatie tussen 

het persoonlijk belang en het belang van een ander ofvan de maatschappij als de 'gege

neraliseerde ander'. Wie een regel handhaaft, doet dat ook als het goed is namens 

anderen of namens ons allemaal. Die hoeft dus niet de regel in elke confrontatie 

met een onwillig iemand opnieuw te bevechten. De norm dat ouders thuis de 

baas zijn, is nodig om te voorkomen dat elke keer het uitzetten van de televisie op

nieuw bevochten moet worden. De norm dat je moet doen wat een agent zegt, 

voorkomt discussie over de rechtmatigheid van een verkeersregel. De norm voor

komt, kort samengevat, dat elke regel en situatie 'onderhandelbaar' wordt .... en 

daarmee dus terut,'Valt naar een lager moreel niveau, waarin het recht van de 

sterkste weer gaat gelden, waarin een individu zich niet hoeft in te houden ten 

gunste van het belang van de ander. 

Geen verschil tussen normen en waarden 

Het is geen toeval dat in de huidige discussies normen en waarden voortdurend in 

één adem genoemd worden, maar het is een ernstige fout. Het is geen toeval, want 
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het is een gevolg van de hierboven genoemde reductie van zowel normen als waarden 

tot persoonlijk oordelen. Er is dus geen hiërarchisch onderscheid meer tussen deze 

drie. Zodra nu wel een dergelijk niveauverschil wordt gesuggereerd, gaat de aller

giewerken. 

In de artikelen van Reinders en Kinneging in dit nummer wordt het verschil tus

sen normen en waarden vanuit het perspectief van filosofie en ethiek besproken. 

Hier gaat het mij om het praktische effect van de gelijkschakeling. Zonder een 

morele hiërarchie zijn wij niet in staat om enig onderscheid te maken tussen dat

gene wat individuen voor zichzelfbelangrijk vinden. Er is zelfs geen enkele vorm 

van discussie mogelijk of een bepaald oordeel letterlijk 'waardevoller' is dan een 

ander. Het ritueel slachten van schapen of dragen van hoofddoeken is dan van ge

lijke betekenis als het mogen doden van overspelige vrouwen. Of om het bij onze 

eigen cultuur te houden: het niet eten van honden en dragen van een stropdas 

staan op gelijke hoogte met het verbod om homoseksuelen te discrimineren en de 

afWijzing van de doodstraf. Het eten van honden gaat weliswaar zeer sterk in te

gen onze normen, maar niet tegen onze waarden. Wij kunnen ons immers voor

stellen dat in een ander land mensen een ander dier - zoals de koe in India - niet 

(willen) eten. We kunnen ons zelf voorstellen dat een dergelijk taboe van tijdelijke 

aard is, zoals het niet eten van vlees op vrijdag. In principe mogen allerlei afWij

kende eetpatronen dan ook bij ons worden uitgeoefend. Dit in tegenstelling tot 

het doden van overspelige vrouwen. Dergelijk onderscheid is alleen maar moge

lijk op grond van een duidelijk verschil tussen een norm en een waarde. En ook in 

dit geval is de waarde gekoppeld aan het effect op de ander van een handeling. 

Opnieuw terugkerend naar het derde persoonsperspectief: het gaat er om dat een 

oordeel alleen dan echt moreel genoemd kan worden als sprake is van een univer

sele strekking. Dat betekent dat een morele wet voor iedereen te allen tijde accepta

bel zou moeten zijn.' Dit in tegenstelling tot een norm, die altijd gaat om de toe

passing van een waarde in bepaalde omstandigheden. Het idee dat mannen en 

vrouwen evenredig vertegenwoordigd moeten zijn bijvoorbeeld is een norm die 

voortvloeit uit een combinatie van feitelijke achterstand en principiële gelijk

waardigheid. Zodra de feitelijke achterstanden zijn opgeheven, vindt men het dan 

ook weer onrechtvaardig om het verschil te maken, dan wordt 'positieve discrimi

natie' weer 'gewone discriminatie'. 

Morele weerloosheid.,. 

Om het kort door de bocht samen te vatten: het 'gebroken normpje' op de revers 

van de politiek in de afgelopen jaren heeft geleid tot morele weerloosheid in de 

samenleving op een aantal niveaus. 

Het niveau van het ontbrekende 'waardendebat' is hierboven uitvoerig besproken. 

De gelijkschakeling van normen en waarden maakt het erg lastig om de uitdaging 
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Wat er op grote 

schaal fout gaat, is 

niet de opvoeding 

in het gezin, maar 

de overgang tussen 

gezin en maat

schappij. 

van andere culturen te beantwoorden. Serieuze pogingen om te wijzen op het be

lang van 'gedeelde nationale normen' worden te gemakkelijk geassocieerd met 

conservatisme. 

Het niveau van de regelhandhaving is ook al aan de orde geweest. Zonder normen 

die als het ware rugdekking verschaffen, wordt iedere poging om regels te hand

haven een strijd om de macht met individuen die hun eigen regel tot norm of 

zelfs waarde verheffen. 

Wat we daar nog aan kunnen toevoegen, is dat het probleem van morele weerloos

heid zeker niet alleen betrekking heeft op ordehandhavers: ook gewone burgers 

hebben er dagelijks mee te maken. Het gedrag van kinderen op school, van bur

gers in het verkeer, toenemende agressie tegen ambtenaren en hulpverleners: al 

dit soort feiten roepen het beeld van normloosheid op. Eerder in dit stuk is gewe

zen op het gevaar van moreel analfabetisme, de situatie die ontstaat als de morele 

opvoeding van burgers niet goed verloopt. Wat er op grote schaal fout gaat, is niet 

- zoals vaak verondersteld - de opvoeding in het gezin," maar de overgang tussen 

gezin en maatschappij. In de paragraaf over de maatschappelijke moraal is uiteen

gezet wat nodig is voor de overgang van een 'persoonlijke moraal' naar een 'maat

schappelijke'. En wel een nieuwe doorloop van specifieke naar algemene regels. 

Specifieke regels die je tegenkomt bij verschillende leerkrachten, in winkels, op 

straat, in een speeltuin, moeten leiden tot algemene gedragsnormen ten opzichte 

van willekeurige onbekenden en ten opzichte van gezagsdragers. Bij het ontbre

ken van die algemene regels blijven specifieke regels een inconsistent patroon ge

ven en is het gevolg dat het kind zelfzijn gedragsnormen gaat kiezen. En dat is precies 

datgene wat het huidige 'openbare verkeer' tussen burgers zo moeilijk maakt: je 

weet nooit van tevoren welke gedragsregels de persoon aan de andere kant van de 

toonbank ofin de andere auto zal kiezen. Het is alsof je voortdurend een zebrapad 

oversteekt zonder datje weet of de automobilist die aan komt rijden, weet wat die 

strepen betekenen. Enjuist omdat je er niet meer van uit mag gaan dat een code 

als het zebrapad - of willekeurig ander sociaal gedrag - wordt gedeeld, ben je als 

burger moreel weerloos tegen het gedrag van anderen. Je loopt permanent het ri

sico in een conflict van het laagste morele niveau - het recht van de sterkste - te

recht te komen. 

Tot slot: burgerinitiatief en overheidsgezag. 

De hierboven geschetste morele weerloosheid op tal van niveaus is de reden dat 

burgers zelf in tientallen varianten aan het werk gegaan zijn om te komen tot een 

nieuwe normering in hun eigen directe sociale omgeving. Ofhet nu gaat om de tien 

geboden in het klaslokaal, de stadsetiquette, de begeleiding van voetbalvandalen, 

het permanent volgen van verslaafden en veelplegers, lokale politici, leraren, poli

tieagenten en burgers zelf werken overal samen in het kader van de 'normatieve 

herbewapening'. Vele van deze initiatieven zijn (zeer) succesvol, zowel wat betreft 
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Het recht van het 

individu is niet de 

hoogste waarde in 

de ethiel{, maar de 

eerste drijfveer van 

een peuter. 

het directe effect als wat betreft het gevoel van gezamenlijkheid dat zij oproepen. 

De landelijke overheid moet zich echter scherp realiseren dat het onvoldoende is 

om afte wachten wat op deze manier allemaal wordt ondernomen. Ook dat is iets 

wat blijkt uit de ontwikkelingsanalyse van de verhouding tussen regels, normen 

en waarden. Morele ontwikkeling verloopt immers het beste als er een goede sy

nergie bestaat tussen de structuur van de morele orde en de verwerving ervan. En 

die structuur komt wel degelijk van boven, die vloeit voort uit de gedeelde opvat

tingen over waarden. Die leiden vervolgens tot expliciete normen. In het maat

schappelijke debat is er al regelmatig op gewezen dat minstens een poging tot 

constructie van 'actuele nationale normen' gewenst is. Paul Scheffer noemde een 

dergelijke consensus over wat ons bindt als Nederlanders al in het artikel 'Het 

multiculturele drama', maar dit werd gezien als een poging tot herinvoering van 

nationale folklore. Gabriël van den Brink heeft in zijn analyses duidelijk gemaakt 

hoe nodig het is dat onze normen (wederom) expliciet zijn: impliciete normen ma

ken het zowel onmogelijk omje aan te passen als om ze te kritiseren en tot betere 

normen te komen. 

En dit is tegelijk ook een antwoord op het vaak gehoorde argument dat de over

heid niet normerend zou mogen optreden. In de afgelopen jaren heeft de over

heid ondanks het genoemde taboe op de term normen wel degelijk een aantal 

impliciete normen gehanteerd. In feite werden een aantal expliciete traditionele 

normen vervangen door impliciete moderne. Een daarvan was de eigen transfor

matie van 'dienaren van het volk' tot managers van de BV Nederland die klanten 

tevreden moeten houden. Deze nieuwe norm heeft overigens als een boemerang 

gewerkt wegens de toenemende onvrede van de burgers met de manier waarop de 

overheid opereert. De paradox is dus dat de overheid inmiddels de burgers verwijt 

te veeleisend te zijn, het beeld schept van een 'Volkje Nooitgenoeg', terwijl het de 

overheid zelf is geweest die de norm heeft gewijzigd. 

Tot slot: behalve expliciet zijn over normen, moet de overheid dus in de toekomst 

ook erg zeker weten dat ze kan beantwoorden aan die eigen normen. In de afgelo

pen periode is immers sterk ingeboet aan moreel gezag, wat niet onlogisch is ge

zien de hierboven geschetste morele weerloosheid op een aantal punten.' Elke ou

der kan immers bevestigen dat de eerste en belangrijkste regel voor het verwerven 

van moreel gezag is datje zelf het goede voorbeeld geeft. En daarmee zijn we te

rug bij de basis van de analyse. Het recht van het individu is niet de hoogste waar

de in de ethiek, maar de eerste drijfVeer van een peuter. Die peuter wordt letterlijk 

'sociaal', dat wil zeggen zich bewust van anderen en hun belangen, door de gren

zen die gesteld worden op een steeds hoger niveau van moreel bewustzijn. Die 

grenzen heten achtereenvolgens regels, normen en waarden. Morele ontwikke

ling loopt optimaal als er consistentie is tussen de niveaus en als de 'dragers' van 

die regels, normen en waarden (ouders, buren, familieleden, leerkrachten of 

agenten) ze actiefvoorleven. Als aan beide voorwaarden niet goed wordt voldaan, 

dan lopen we het risico van moreel analfabetisme. We hebben inmiddels begre-
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pen dat de conducteurs terug moeten komen, dat de leerkrachten en agenten 

weer gezag moeten krijgen, we vinden dat ouders hun kinderen beter moeten op

voeden. Maar als we die verwachting uitspreken en tegelijkertijd het voornaamste 

wapen tegen het morele analfabetisme - de norm - niet willen inzetten, zal de 

morele weerloosheid alleen maar toenemen. 

Drs. P. Cuyvers is directeur van het onafhankelijke adviesbureau family facts. 

Noten 

1. Kohlberg, L. Essays on moml development. San Francisco, Harper & Row. 

2. Voor de goede orde: dat betekent uitdrukkelijk niet dat het overbodig is om 

kinderen regels uit te leggen, integendeel! Het is net als met leren lezen en 

schrijven: eerst leert een kind gewoon losse letters uit zijn hoofd, pas daarna 

vallen ze samen in een logisch verband. 

3. Zie hierover ook het artikel van Kinneging in dit nummer. 

4. Het is natuurlijk speculatief, maar de moordenaars van Gerrit Jan Heijn en 

Pim Fortuyn, Ferdi E. en Volkert van der G., kenmerken zich beiden door vol

strekte afwezigheid van emoties bij het vertellen over de uitvoering van hun 

moorden. 

5. Het interessante aan dit universaliteitprincipe is dat het inderdaad het mecha

nisme onderuit haalt dat in discussies altijd gebruikt wordt bij onderdrukking 

van individuen of groepen. Dat is het mechanisme van de 'uitsluiting': indivi

duen of groepen worden letterlijk buiten de morele orde verklaard. 

Moordenaars zijn 'onmensen' die het recht op leven verspeeld hebben. 

Vrouwen of negers zijn een minderwaardig soort mensen, waarop dus de mo

rele regels niet van toepassing zijn. 

6. Uitzonderingen daargelaten uiteraard. Binnen het bestek van dit artikel kan 

dat niet nader worden uitgewerkt, maar elders heb ik dat uitvoerig onder

bouwd. Zie bijvoorbeeld: Jeugd,-gezins- en ouderen beleid in het perspectief 

van de moderne levensloop, CDV 1998, nr.11-12. 

7. De verklaringen voor de winst van Fortuyn zijn totnogtoe eigenlijk exclusief 

door sociologen gegeven. Zij stonden en staan voor de paradox dat ze zelf eerst 

de individualisering uitvonden en vervolgens toch weer 'ontevreden groepen' 

op moeten zien te sporen in de middenklasse. (De elite en de onderklasse zijn 

zelfs gezamenlijk veel te klein om de 1,5 miljoen LPF-stemmen op te leveren). 

Het is naar mijn mening veel plausibeler dat veel kiezers een moreel oordeel 

hebben geveld over de personificaties van een politieke elite, die tegelijk arro

gantie en weerloosheid uitstraalde. 
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Stads etiquette : 

aansprel{end gedrag 

in de publiel{e ruimte 

DR. RENÉ DIEKSTRA 

Diverse sociale wetenschappers hebben gewezen op de centrale betekenis van 

vertrouwen voor de kwaliteit van leven in een gemeenschap. Vertrouwen maakt 

onderdeel uit van wat zij het sociaal kapitaal van de samenleving noemen. 

Gebrek aan vertrouwen en sociaal kapitaal leidt niet alleen tot stagnatie van de 

persoonlijke ontwikkeling, maar ook tot disfunctioneren van markten, vermin

derde effectiviteit van regelgeving en toenemende gevoelens van onveiligheid in 

het publieke domein. De set van respectvolle gedragingen of etiquette die nodig 

is voor het opbouwen en behouden van interpersoonlijl< vertrouwen is echter 

geen vanzelfsprekendheid en moet worden aangeleerd en onderhouden. Het 

aanleren van een bepaalde etiquette begint gewoonlijk in gezinsverband of in 

een familiesituatie. Ook in arbeidssituaties wordt veel geïnvesteerd in het op

stellen en handhaven van omgangsregels. Voor de omgang van mensen in de pu

blieke ruimte geldt ook dat dit deels afhankelijk is van al dan niet geëxpliciteer

de omgangsregels. De afhankelijkheid is in monocultureel Nederland lange tijd 

geen probleem geweest. Het proces van secularisatie en de ontwikkeling van een 

multiculturele samenleving met bijbehorende diversiteit aan gedragspatronen 

hebben aan de monoculturele overzichtelijkheid van het publieke domein en de 

daarbij behorende sociale controle een einde gemaakt. Bovendien is er sprake 

geweest van een individualiseringsproces, waarin het besef van de publieke 

ruimte als gedeelde ruimte zijn vanzelfsprekendheid heeft verloren. Het project 

Stadsetiquette richt zich op de ontwikkeling van omgangsregels in dit publieke 

domein door de vorming van door de burgers zelf geïnitieerde, geformuleerde 

en gehandhaafde omgangsregels mogelijk te maken. 

De manieren waarop mensen, jong en oud, elkaar bejegenen, is een van de be

langrijkste uitingen en bepalers van het sociaal-emotionele klimaat in hun gezin, 

groep en gemeenschap. Sociale cohesie ofverbondenheid drukt zich uit in de wij

ze waarop mensen, als gezinsleden of mede-burgers, oog en aandacht hebben 

voor elkaars wensen, belangen, zwaktes, anders-zijn en veiligheid en de mate 

waarin ze bereid en vaardig zijn in het uitdrukken daarvan in hun gedrag ten op

zichte van elkaar. Op zijn beurt helpt dergelijk gedrag weer om sociale verbonden

heid te beschermen en te bevorderen. Gedrag dat zowel uitdrukking als factor van 
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sociale verbondenheid is, kan daarom in de meest letterlijke zin van het woord als 

'respectvol'gedrag worden aangeduid, Het woord respect is immers afgeleid van 

de Latijnse woorden re (terug) en spicere (zien). Wederzijds respectvol gedrag of res

pectvolle interactie is gedrag dat ertoe leidt dat mensen ook in de toekomst elkaar 

willen ontmoeten, met elkaar te maken willen hebben, met elkaar willen om

gaan. Een cruciale voorwaarde om interactie duurzaam respectvol te laten verlo

pen, is het bestaan van overeenstemming tussen de deelnemers omtrent regels of 

Gedrag dat zowel normen voor gedrag. Dergelijke regels vormen als het ware de palen of grenslij-

uitdrukking als fac- nen waarbinnen het gedrag van mensen ten aanzien van elkaar zich voltrekt. 

tor van sociale ver- Gedragsvarianten die buiten paal en perk vallen, krijgen het etiket onbehoorlijk, 

bondenheid iS,l{an onfatsoenlijk, onbeschaafd en respectloos: "We willen je niet meer zien zolang je 

in de meest letterlij- je zo gedraagt'of'we willen niet meer zien datje je zo gedraagt'. Gedragingen die 

l{e zin van het er binnen vallen, worden als behoorlijk, fatsoenlijk, beschaafd of respectvol be-

woord als 'respect- stempeld. De term 'etiquette' verwijst daarom in de meest oorspronkelijke zin van 

vol' gedrag worden het woord naar het geheel van gedragsregels en variaties daarop dat door deelne-

aangeduid. mers aan een interactie als binnen de perken - dat wil zeggen als behoorlijk en 

respectvol - wordt ervaren en beoordeeld. 

Het emotionele, sociale en economische belang van etiquettes 

Omdat interacties tussen mensen zich in verschillende contexten of domeinen af

spelen, zoals gezin, werk en openbare ruimtes, en omdat de belangen van domein 

tot domein kunnen verschillen, zijn er ook verschillende etiquettes of 'gedrags

draaiboeken' tegelijk actief en niet zelden prescriptief. Zo kunnen de regels voor 

de wijze waarop iemand thuis eet duidelijk verschillen van de regels voor het eten 

bij een ander ofin een restaurant. De beleefdheidsvormen die men in acht neemt 

jegens mensen op het werk kunnen duidelijk verschillen van de vormen thuis, en

zovoorts. Gezien het grote emotionele, sociale en economische belang van re

spectvol gedrag proberen burgers gewoonlijk in hun gezins- offamiliesituatie een 

bepaalde etiquette - een aantal basisregels voor onderling gedrag - te laten gelden 

en te bewaken. Daar waar het niet lukt om zulke basisregels te handhaven, is 

doorgaans sprake van een chaotisch of disfunctionerend gezinsleven. Die situatie 

heeft belangrijke negatieve gevolgen voor de ontwikkeling en het gedrag van kin

deren en voor de onderlinge relaties en het welzijn van gezinsleden. In feite zijn 

veel zorg- of therapeutische inspanningen van buitenaf, zoals opvoedingsonder

steuning en gezinsbegeleiding, voornamelijk gericht op de vermindering van cha

otisch of 'ongeregeld' gezinsfunctioneren. 

Ook in arbeidssituaties wordt doorgaans veel geïnvesteerd in het opstellen en 

handhaven van omgangsregels. Zowel voor de kwaliteit van het arbeidsproces als 

voor de kwaliteit van producten of diensten is het een belangrijke, zelfs essentiële 

voorwaarde. Het vertrouwen van werknemers in elkaar en in hun leidinggeven

den, alsook het vertrouwen van klanten of afnemers in een bedrijf of dienst is er 
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ook voor een groot deel van afhankelijk. In de relatie burger - overheid geldt dat 

gedragsregels in belangrijke mate zijn vastgelegd door wet- en regelgeving. Voor 

een deel strekt de werking daarvan zich ook uit tot de omgang tussen burgers on

derling in het publieke domein. zoals de straat en andere openbare situaties. 

Maar in dat publieke domein is ook sprake van een aanzienlijk gebied waarin de 

omgang tussen burgers meer afhankelijk is van vrijwillig aanvaarde. al dan niet 

geëxpliciteerde, omgangsregels. Die afhankelijkheid is lange tijd geen probleem 

geweest. De Nederlandse samenleving was in de eerste zeventig jaren van de vori

ge eeuw in belangrijke mate mono-cultureel en de etiquette of de standaardset van 

omgangs- en gedragsregels in het publieke domein waren, zij het met een zekere 

lokale inkleuring, ontleend aan de christelijk-hellenistische wereld- en mensop

vatting en de daarbij aansluitende normen en waarden. Daarmee samenhangend 

was er sprake van een betrekkelijk sterke sociale controle, ook buiten het gezin. 

Het proces van secularisatie en de ontwikkeling van een multiculturele samenle

ving, waardoor grote groepen mensen met andere culturele en religieuze gebrui

ken en gedragspatronen op straat verschenen, heeft aan de mono-culturele over

zichtelijkheid van het publieke domein en de daarbij behorende sociale controle 

een einde gemaakt. Bovendien is er sprake geweest van een proces dat doorgaans 

wordt gekenschetst als 'individualisering'. Een belangrijk kenmerk daarvan is de 

De straat en andere houding van burgers dat zij zelf(in ofmet hun primaire groep) in belangrijke 

(semi-)publieke mate bepalen hoe zij hun leven inrichten en hoe zij in het publieke domein wen-

plaatsen zijn be- sen te verschijnen en zich wensen te gedragen. Terwijl de 'gezinscontroIe' relatief 

trekkelijk stressvol- intact is gebleven, is de informele sociale controle en de acceptatie daarvan in het 

Ie sociale situaties publieke domein afgenomen. Een belangrijk gevolg daarvan is een 'juridisering'-

met een hoge mate van de samenleving. Steeds vaker moeten conflicten tussen burgers op grond van 

van onvoorspel- wederzijdse gedragsproblemen voor en door de rechter worden opgelost. De straat 

baarheid van ge- en andere (semi-)publieke plaatsen zijn door de geschetste ontwikkelingen betrek-

drag geworden. kelijk stressvolle sociale situaties met een hoge mate van onvoorspelbaarheid van 

gedrag geworden, ofworden althans door velen zo beleefd. Dat uit zich onder 

meer in 'gevoelens van subjectieve onveiligheid'. Hoewel die vaak worden toege

schreven aan een toename van objectieve onveiligheid is tussen beide geen sprake 

van een sterk rechtlijnig verband. 

Etiquette en vertrouwen 

Het best lijken subjectieve gevoelens van onveiligheid nog te begrijpen als een 

duurzame motie van wantrouwen jegens mensen in het publieke domein en daar

mee als een symptoom van gebrek aan etiquette in de hierboven omschreven zin. 

Dat heeft weer geleid tot een toenemende roep om allerlei technologische voorzie

ningen op straat, waardoor het gedrag van mensen in de gaten kan worden gehou

den en waarvan wordt verondersteld dat ze een afschrikwekkend effect hebben op 

potentiële wangedragers, vanwege een toegenomen zichtbaarheid en pakkans. Het 
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De structuur en 

kwaliteit van socia

le relaties tussen 

burgers vormen het 

sociaall<apitaal van 

een gemeenschap. 

is echter geen remedie tegen de essentie van deze situatie, namelijk een gebrek 

aan onderling vertrouwen in het publieke domein. Waar een betrouwbare over

heid voor een goed functionerende samenleving een vereiste is en betrouwbare ou

ders en betrouwbare partners noodzakelijk zijn voor een goed functionerend ge

zins- of familieleven, zo is betrouwbaarheid van burgers ten opzichte van elkaar in 

gedrag en houding een vereiste voor een goed functionerend publiek domein. 

Gebrek aan betrouwbaarheid is gelijk aan het ontbreken van wederzijds vastgestel

de en aanvaarde omgangsregels en daarmee aan een gebrek aan etiquette. De cen

trale betekenis van vertrouwen of 'trust' voor de kwaliteit van leven in een gemeen

schap is in de laatste twee decennia op de agenda gezet door auteurs als Fukuyama 

(1996), Putnam (1993 en 2000), Coleman (1990) en Govier (1998). Zij gebruiken de 

term sociaal kapitaal naar analogie van financieel kapitaal dat op de bankrekening 

van burgers staat en menselijk kapitaal ('human capita!') dat de investering van bur

gers is in opleiding en carrière- ofloopbaanontwikkeling. 

Sociaall<.apitaal 

De structuur en kwaliteit van sociale relaties tussen burgers vormen het sociaal 

kapitaal van een gemeenschap. Als voornaamste valuta van dat kapitaal worden 

door de meeste auteurs, zij het met enigszins uiteenlopende termen, grosso modo 

genoemd: 

- wederkerigheid of reciprociteit: 'anderen niet aandoen wat jij ook niet wilt dat 

jou wordt aangedaan'; 

-morele verplichting: zo groot mogelijke eerlijkheid, de waarheid spreken en ver

antwoordelijkheid nemen voor de implicaties en gevolgen van je gedrag, onder 

meer in de vorm van afspraken nakomen; 

- betrokkenheid op en bijdragen aan de gemeenschap; 

-vertrouwen. 

Hoewel duidelijk is dat er overlap tussen de vier genoemde componenten bestaat, 

zijn ze niet identiek. Zo kunnen mensen wederzijds afspreken elkaar te negeren 

of contact uit de weg te gaan. De reden daarvoor is meestal een gebrek aan onder

ling vertrouwen. Op dezelfde manier kunnen mensen heel eerlijk uitspreken dat 

ze zich op geen enkele manier betrokken voelen op de gemeenschap, straat, buurt 

of stad waarin ze wonen, of dat ze geen enkel vertrouwen in de betrokkenheid van 

anderen bij de gemeenschap hebben. Ook is het mogelijk dat de ene burger ver

trouwen heeft in de ander, maar dat dit vertrouwen niet wederzijds is. Alleen we

derzijds vertrouwen is sociaal kapitaal. De voorbeelden maken duidelijk dat soci

aal kapitaal de som van de vier genoemde componenten is, maar dat die som 

tegelijkertijd meer is dan de optelling van de delen. Ze maken verder duidelijk dat 

vertrouwen de meest 'noodzakelijke' of centrale component is, hoewel op zich niet 

voldoende. Die centrale positie van vertrouwen wordt op treffende wijze uitge-
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drukt in Govier's boek The dilemmas of trust: 'trust is the glue of society' (Govier, 

1998).vertrouwen is de lijm van de samenleving. De conclusie hieruit is dat niet 

elke set van omgangsregels tussen burgers of niet elke etiquette even sociaal-kapi

taalkrachtig is. 

De sociaal-kapitaal-auteurs maken doorgaans onderscheid tussen vier typen ver

trouwen, te weten zelfVertrouwen, interpersoonlijk vertrouwen, vertrouwen in 

maatschappelijke instellingen (bijvoorbeeld de gezondheidszorg) en vertrouwen 

in overheid en politiek. Als component van sociaal kapitaal wordt vertrouwen 

doorgaans opgevat als interpersoonlijk vertrouwen. Govier definieert interper

soonlij k vertrouwen als: 'an attitude of positive expectation about other people, asense 

that they are basically weil intentioned and unlikely to harm us. Ta trust people is to cxpcct 

that they will act weil, that they will take our interests into account and not harm us.' 

Vertrouwen in deze zin is niet gelijk aan 'onvoorwaardelijk geloofin de ander' of 

'blind vertrouwen'. Ze behoeft een ervaringsfundament. Of zoals Govier het uit

drukt: 'trust is an attitude based on the past and extending into the future'. Anders ge

zegd, interpersoonlijk vertrouwen is geen vanzelfsprekendheid en vergt een lang

durige ontwikkelingstijd en constant onderhoud. 

In zijn boek Trust: the social virtues and the creation ofprosperity stelt Fukuyama 

(1996) in dit verband: 'Social capital takes a long time to build. 1t is like a mtchet [stuur

wiel, red.] more easily turned in one direction than another. It can be dissipated more easily 

than it can be built up.' Incidenten zijn vaak al voldoende om interpersoonlijk ver

trouwen voor kortere oflangere tijd een geduchte knauw te geven en ze hebben 

niet zelden een olievlekwerking. Een voorbeeld. Iemand rijdt bij het inparkeren 

... de set van gedra- een lamp van een andere auto stuk en besluit vervolgens zijn auto een paar stra-

gingen of de eti- ten verder te parkeren zonder zijn adres met toelichting tussen de ruitenwisser 

quette die essentieel van de beschadigde auto achter te laten. De eigenaar van de beschadigde auto 

is voor het opbou- wordt woedend en zegt innerlijk zijn vertrouwen op in medeweggebruikers. 

wen en behouden Daarnaast besluit hij de volgende keer dat hij zelf zoiets aanricht op dezelfde ma-

van interpersoon- nier te handelen. 

lijk vertrouwen is Een ander voorbeeld. De gemeentedienst vergeet bij werkzaamheden een gat in 

geen vanzelfspre- het trottoir te dichten. Een kind stapt er in en breekt zijn been. Een klacht door de 

kendheid. Ze moet, ouders bij de betreffende dienst levert drie maanden lang geen reactie op. Het gat 

althans voor een in het trottoir was er overigens al twee weken en geen van de bewoners van de 

deel, worden aange- straat had de moeite genomen om dat te melden. De ouders concluderen dat je 

leerd. voor de veiligheid in de buurt niet op je medebuurtbewoners hoeft te rekenen en 

al helemaal niet op de gemeente. De ontwikkeling en het onderhoud van interper

soonlijk vertrouwen, zo laten de voorbeelden zien, is in belangrijke mate afhanke

lijk van de mate waarin burgers zich gecommitteerd hebben aan de vier genoem

de basiswaarden; consensus hebben over de daarbij behorende omgangsregels -

zoals' als je eigendom van iemand anders beschadigt, dan neem je daar je verant

woordelijkheid voor' - en die ook zoveel mogelijk onderhouden. De voorbeelden 

laten ook zien wat in tal van studies inmiddels is vastgesteld, namelijk dat inter-
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persoonlijk vertrouwen en reciprociteit een belangrijke buffer vormen tegen 

stress en spanningen in straat of staat. In gemeenschappen die daar hoog op sco

ren is het welzijn van burgers hoger en zijn gedragsproblemen, criminaliteit inbe

grepen, geringer. Dat maakt duidelijk dat het ontwikkelen en behoud van sociaal 

kapitaal ook een belangrijke economische betekenis heeft. Mensen participeren 

gelukkiger en productiever, zowel in hun eigen directe omgeving als in de samen

leving in breder verband, wanneer het interpersoonlijk vertrouwen groter is. De 

voorbeelden tonen echter ook aan dat de set van gedragingen of de etiquette die 

essentieel is voor het opbouwen en behouden van interpersoonlijk vertrouwen 

geen vanzelfsprekendheid is. Ze moet, althans voor een deel, worden aangeleerd. 

Het aanspreken van een burger op overlast op een manier die niet beledigend of 

agressie-uitlokkend is en die de boodschap toch duidelijk doet overkomen, is bij

voorbeeld een vaardigheid die niet iedereen van nature of van huis uit is gegeven. 

Terecht beschrijft Govier (1998) vertrouwen daarom als een tweecomponenten

lijm. De ene component is motivatie, dat wil zeggen: het hebben van goede bedoe

lingen ('good intentions'). De tweede component is competentie, dat wil zeggen vol

doende weten wat juist of goed is om te doen ('knowing enough to be capable of doing 

as required'). Als ouders de oppas van hun kinderen vertrouwen, aldus een voor

beeld van Govier, dan doen ze dat niet alleen omdat de oppas goede bedoelingen 

heeft ten aanzien van hun kinderen, maar ook omdat ze weet hoe ze met de kin

deren om moet gaan. Een goedbedoelende, maar incompetente oppas zou al gauw 

het vertrouwen van de ouders verliezen. Vertrouwen moet op twee manieren wor

den geleerd. Mensen moeten leren andere mensen te vertrouwen en die andere 

mensen moeten behalve de houding van goede intentie ook de vaardigheden of 

competentie aanleren te handelen zoals vereist is. Dergelijke leerprocessen vergen 

aandacht en onderhoud. Het betekent dat de set van gedragingen of de etiquette 

die de kern van sociaal kapitaal vormt, voortdurend onder de aandacht moet wor

den gebracht en onderhouden. Anders is de kans groot dat ze vervliegt of door in

cidenten wordt overwoekerd. Om het in de woorden van Fukuyama (1996) te zeg

gen: 'The preservation of social capital needs to occupY centre stage'. De overheid heeft 

daarbij zeker een belangrijke voorwaardenscheppende rol en eventueel zelfs een 

voorbeeldrol te vervullen (getuige de 'verwaarloosde' gedragsregels in het tweede 

voorbeeld: 'als de overheid door nalatigheid haar burgers aan gevaar heeft bloot

gesteld, met ernstige gevolgen, dan dient zij daar onmiddellijk de verantwoorde

lijkheid voor te nemen'). Maar daaruit mag niet worden afgeleid dat vertrouwen 

in de overheid een voorwaarde is voor interpersoonlijk vertrouwen tussen bur

gers. Uit publicaties van de f:uropeanjWorld Values Studies (Kaase, 1996) blijkt dat er 

wel een zeker verband bestaat tussen interpersoonlijk vertrouwen en vertrouwen 

in de politiek, maar dat het niet erg sterk is. Interpersoonlijk vertrouwen kan 

daarom niet eenvoudigweg als een gevolg van vertrouwen in de overheid worden 

beschouwd. Een aantal basale kapitale omgangsregels tussen burgers zijn betrek

kelijk 'overheidsonafhankelijk' . En gelukkig maar. 
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Stadsetiquette: het ontstaan van een idee 

In het najaar van 1999 formuleerde de gemeente Rotterdam haar beleid voor de 

periode 2000-2010 in een nota die de titel Rotterdam op koers: stedelijke visie 2010 

meekreeg. Behalve plannen op fysiek en economisch terrein bevat de nota ook 

een sociaal beleidsplan met als titel Een stad voor elkaar (Diekstra, 1999) Daarin 

worden als zwaartepunten drie beleidsterreinen aangewezen, te weten: jeugd, vei

ligheid en kwetsbare groepen. In de paragraaf over Jeugd komt een tabel voor 

waarin een opsomming wordt gegeven van eindtermen van ontwikkeling, dat wil 

zeggen van datgene wat jongeren bij voorkeur in hun bagage zouden moeten heb

ben als ze op de drempel van de volwassenheid verschijnen (zie tabel 1)1 

TABH 1 - ESSENTIËLE VEREISTEN VOOR OF EINDTERMEN VAN EEN GEZONDE ONTWIKKE

LING (BRON: CARNEGIE, 1995) 

1. Het vinden van een gewaardeerde plaats in een constructieve groep 

2. Het leren om intieme, duurzame relaties met anderen te vormen 

3. Het ontwikkelen van een (overwegend) positief zelfbeeld 

4. Het verwerven van voldoende valide kennis om doordachte beslissingen te ne

men 

5. Het weten hoe gebruik te maken van beschikbare voorzieningen en (steun)net-

werken 

6. Het vertonen van constructieve nieuwsgierigheid en onderzoekend gedrag 

7. Het vinden van manieren om behulpzaam of nuttig voor anderen te zijn 

8. Het ontwikkelen van een positiefbeeld van de toekomst, met een realistisch 

beeld van de mogelijkheden 

9. Het verwerven van sociale vaardigheden, onder meer om op een vreedzame 

manier met conflicten om te gaan 

10. Het ontwikkelen van het verlangen en de mentale vaardigheden om 'levens

lang' te leren 

11. Het verwerven van de technische en analytische vaardigheden om deel te ne

men aan een complexe economie 

12. Het zich ontwikkelen tot een 'ethisch' mens 

13. Het respecteren van de diversiteit in een pluralistische samenleving. 

Een aantal van de in tabel 1 opgesomde 'eindtermen', en met name 1, 2, 5, 7 ,9,11 

en 13 beschrijven houdingen en gedragingen die zonder voorbehoud kunnen wor

den aangemerkt als wezenlijke voorwaarden of aspecten van de opbouw van soci

aal kapitaal en vertrouwenswaardigheden binnen een etiquette. Tijdens een open

bare discussie van politici, raadsleden, burgers en vertegenwoordigers van allerlei 

organisaties over het sociale hoofdstuk in de stedelijke visie (Gemeente Rotterdam, 

1999) werd het gebruik van zulke eindtermen voor het jeugdbeleid door veel van 
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de aanwezigen dan ook met instemming begroet. 'Maar waarom ... ', riep op een be

paald ogenblik een van de aanwezigen, 'formuleren we zulke gedragsregels alleen 

voor jongeren, en niet ook voor volwassenen?' 'Het wordt inderdaad tijd dat er ook 

een etiquette voor volwassenen komt', was de reactie van iemand anders. Dit was 

het moment waarop het idee van een stadsetiquette, zoals wethouder Herman 

Meijel' (Groen Links) dat in de volgende weken in de media zou uitdragen, werd ge

boren. Overigens had geen van de aanwezigen op dat moment een duidelijk idee 

van wat daar precies onder verstaan moest worden. Evenmin was er duidelijk zicht 

op ofer bij de burgers in de stad behoefte was aan zoiets als een stadsetiquette. 

Maar zoals zo vaak is de zwakte van een bepaald idee of plan, zoals hier de vaag

heid, ook de sterkte ervan. Juist door de vaagheid van het idee konden allerlei indi

viduen en groepen er hun opvattingen en voor- of afkeuren op projecteren waar

door al snel een heftige discussie ontstond tussen voor- en tegenstanders van een 

stadsetiquette. Overigens stonden twee aspecten aan het idee van stadsetiquette 

van meet af aan vast voor de bedenkers ervan (Projectvoorstel Stadsetiquette 2000). 

In de eerste plaats gaat het in de stadsetiquette om omgangsregels in de publieke 

ruimte en uitdrukkelijk niet in de privé-sfeer. Ten tweede zijn het de door de bur

gers zelf gewenste en onderhouden omgangsregels die de stadsetiquette vormen. 

Er moet dus sprake zijn van een 'bottom up'-proces voor de vorming van een stads

etiquette en er kan geen sprake zijn van formele sancties of formeel handhavings

beleid bij het niet nakomen van de daarin opgenomen omgangsafspraken. Tegen 

de achtergrond hiervan is de meest 'logische'omschrijving van de Stadsetiquette: 

een geheel van door burgers geïnitieerde, geformuleerde en gehandhaafde om

gangsregels die een substantiële en duurzame bijdrage leveren aan verantwoorde

lijker, vriendelijker en veiliger gedrag en daarmee aan een voldoende gevoel van 

wederzijds vertrouwen' in de publieke ruimte. 

Dr. R.P. W Diekstra is psycholoog, adviseur van de gemeente Rotterdam en trekker van het 

project Stadsetiquette. 

Noten 

1. Deze eindtermen werden ontleend aan Great Transitions, een publicatie van de 

Carnegie Corporation ofNew York (1995) 

2. In Sociaal Culturele Verkenningen 1999 van het Sociaal Cultureel Planbureau 

wordt in het hoofdstuk getiteld 'Participatie en vertrouwen' gesproken van 'so

ciaal vertrouwen' in een betekenis die nagenoeg identiek is aan de hier gebezig

de term interpersoonlijk vertrouwen. De voorkeur voor de laatste term hier is 

ingegeven door het feit dat sociaal vertrouwen de associatie oproept met ver

trouwen in de samenleving, inclusief overheid en politiek, hetgeen uitdrukke

lijk niet de bedoeling is. 
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Zijderveld 

'Fatsoen moetje doen', in de praktijk 

Wie zich ergert aan de vaagheid en abstractheid van de discussie 

over waarden en normen, kan het beste naar Rotterdam gaan. Daar 

is men al enkele jaren bezig te pogen het motto 'Fatsoen moetje 

doen' in praktijk te brengen. En dat in de meest multiculturele gro

te stad van Nederland. Een van de Rotterdamse paradepaardjes is 

het ambitieuze project Stadsetiquette. Nieuwsgierig trok Thijs 

lansen op 15 mei, midden in de door de CDA-fractie Rotterdam ge

organiseerde week van waarden en normen, naar de Maasstad om 

samen met een dertigtal belangstellenden in de intieme ruimte 

van de Blauwe Zaal van Hotel New York een drietal deskundigen op 

het gebied van de grote stad rond dit thema te bevragen: Anton 

Zijderveld (emeritus-hoogleraar algemene sociologie aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam), René Diekstra (psycholoog, advi

seur voor de stad Rotterdam en trekker van het project 
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Stadsetiquette) en Thaddeus Müller (stads socioloog en auteur van het 

proefschrift 'De warme stad. Betrokkenheid bij het publieke domein'). 

Grote steden worden veelal geassocieerd met verloedering, verruwing van 

omgangsvormen en criminaliteit. Ze hebben een 'koud' imago. Heeft een 

stadsetiquette daar enige kans van slagen? Zijderveld, Diekstra en Müller 

hebben niet zo'n zwart beeld van de grote stad en zijn opvallend optimis

tisch. Voor een deel is het een kwestie van het aanleren van sociale vaardig

heden. Veel Nederlanders en dus ook Rotterdammers hebben nooit geleerd 

anderen op aanstootgevend gedrag aan te spreken. Normen zijn er mis

schien wel, maar ze zijn onbewust en worden niet verdedigd en uitgedra

gen. Daarom is een nieuwe consensus over normen van belang en moeten 

Rotterdammers worden getraind in de vaardigheden deze te verdedigen en 

uit te dragen. Rotterdam is daarmee begonnen met het werken aan een cul

tuurverandering en deze kan misschien wel binnen één generatie worden 

bereikt. Om het werken hieraan vol te houden, zijn wel moed, praktische 

wijsheid en verantwoordelijkheidszin van overheid én samenleving nodig. 

Redenen voor het debat 

CDV Enige tijd geleden was, zo lijkt het, de 

aandacht voor waarden en normen aan zijn 

top. Nu lijkt het gepraat erover al cliché ge

worden. Maar de gevoelde noodzaak van 

het debat over waarden en normen moet 

toch ergens vandaan gekomen zijn. Heeft u 

enig idee waar al deze belangstelling een 

symptoom van is? 

MULlER Het is een teken van een veranderde 

samenleving en onze problemen zich daar

mee te verhouden. De situatie van vroeger 

met zijn hiërarchische, traditionele om

gangspatronen is niet meer van deze tijd. 

Dat was de verleden tijd van Swiebertje, 

toen wij bij wijze van spreken nog precies 

wisten dat veldwachters mannen met snor

ren waren. Vanaf de jaren zestig is de situ-

atie ingrijpend veranderd door processen 

van liberalisering, individualisering en glo

balisering. Hierdoor zijn ook de hedendaag

se omgangvormen op allerlei terreinen 

minder vanzelfsprekend geworden en moe

ten mensen voorzichtig op zoek naar een 

mogelijke nieuwe gemeenschappelijke ach

tergrond. Waar vroeger de omgangsvormen 

heel helder waren, is nu de omgang met el

kaar een kwestie van onderhandelen op de 

minimale ruimte geworden. Ook de regels 

in het maatschappelijk verkeer zijn nu veel 

minder duidelijk. 

Zo kunnen generatie- of cultuurverschillen 

de zoektocht naar een gemeenschappelijke 

achtergrond bemoeilijken. In mijn boek 

staat een voorbeeld van een ontmoeting in 

de kroeg van een Hollandse jongen met 

twee Marokkanen die niet loopt, omdat het 

zeer joviale en uitbundige gedrag van de 
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Marokkanen als intimiderend wordt erva

ren. Het gaat mij er hierbij uiteraard niet 

om deze jongens in een bepaalde hoek te 

plaatsen. Ik probeer in mijn boek juist te la

ten zien dat er allerlei subtiele mechanis

men zijn waardoor vormen van geslaagd 

contact tussen onbekenden nog steeds tot 

stand kunnen komen. 

D1EKSTRA Volgens mij sluimert het thema 

van waarden en nonnen al eeuwenlang 

rond in onze geest en samenleving en is er 

wat dat betreft niet veel nieuws onder de 

zon. Maar toch wil ik de problematiek en de 

gegeven analyse nog wat aanscherpen. Het 

gaat ten eerste om onderliggende algemene 

waarden en ten tweede om de tijdgebonden 

concretisering van waarden in normen. 

v.l.n.r. Zijderveld, .lansen, Müller en 

Diekstra 

Maar - en dit wordt vaak vergeten - het gaat 

ten derde ook om vaardigheden om gehan

teerde waarden en normen in gedrag 

'waar' te maken. Precies het trainen van 

'waardevolle vaardigheden' maakte van

ouds onderdeel uit van de scholing in 

ethiek (of 'het goede leven'). Kortom, het 

thema waarden en normen is van alle tij

den. Denk bijvoorbeeld maar aan de aloude 

klacht van de Grieken over de verderfelijke 

jeugd en het verval van de zeden. En meer 
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recent: wie herinnert zich niet de pleidooi

en van Van Agt voor een ethisch reveil? 

Wat mij betreft is een voortdurend debat 

over waarden en normen essentieel voor 

onderwijs en karaktervorming van jonge 

mensen. Hier zie ik wel een hedendaagse 

kwestie, want op dit moment lijkt het on

derwijs onvoldoende voor een brede vor

ming in deugden, of karaktervorming, toe

gerust. Voor velen, niet in het minst voor 

leerlingen zelf, is het zo goed mogelijk toe

rusten van jezelfvoor 'de markt' de centra

le opgave voor het onderwijs. Wij hebben 

hier een spanningsveld te pakken dat niet 

vaak expliciet gemaakt of geproblemati

seerd wordt. Is het onderwijs er inderdaad 

op de eerste plaats' voor de markt' ofheeft 

het onderwijs een morele opgave, een taak 

in de vorming van deugden? Beide waarden

oriëntaties staan op gespannen voet met el

kaar en ik meen dat een aantal problemen 

in het onderwijs te maken hebben met het 

feit dat de gevolgen van die spanning niet 

goed worden herkend en doordacht op hun 

consequenties. Voor de 'oude' Grieken bete

kende scholing tijd om uit de dagelijkse 

gang van zaken te stappen en 0111 na te den

ken over datgene wat werkelijk van waarde 

is, over deugden. Aandacht voor deze vorm 



van training en reflectieve vaardigheid is 

dun gezaaid in het onderwijs en in het hui

dige debat. 

Ook politiek gezien is de aandacht voor 

deze thematiek allerminst vanzelfspre

kend. Zo bleek uit een bijeenkomst met de 

minister-president over waarden en nor

men dat het concreet benoemen en uitdra

gen van essentiële kernwaarden voor politi

ci een hachelijke zaak was. 

ZIJDERVHD Ik kan mij grotendeels in deze 

ontnuchterende analyses vinden en natuur

lijk is het zo dat deze kwestie altijd al een 

rol speelt. Toch zijn er ook specifieke rede

nen te noemen voor het zo duidelijk opko

men van het thema. Ten tijde van de verzui

ling waren de waarden en normen 

vanzelfsprekend Wij hebben ook niet zelf 

geleerd om normen te stellen, want in de 

tijd van de verzuiling bepaalden de elites 

wat goed voor de mensen was. Bovendien 

kregen wij te maken met een verzorgings

staat die alles voor ons regelde. De jaren ze

stig hebben dan ook geen werkelijke demo

cratisering en emancipatie gebracht, het 

was, in een variant op het bekende gezegde, 

ieder voor zich en de staat voor ons allen. 

Vanaf de jaren tachtig zijn onder de kabi

netten-Lubbers de grenzen van de verzor

gingsstaat in zicht gekomen en ging het 

economisch denken domineren. Alles werd 

aan doelmatigheid, de zogenaamde func

tionele rationaliteit afgemeten. De vraag 

waar al dat efficiënt georganiseer nu eigen

lijk goed voor is, de vraag naar de onderlig

gende substantiële rationaliteit dus, is toen 

langzamerhand uit het zicht verdwenen. 

Ik vind bijvoorbeeld de universiteiten en 

hogescholen goed georganiseerd. Ik zie hier 

geen organisatieprobleem, maar een le

vensgroot iden ti tei tsprobleem opdoemen. 

covl ZO""'R 2003 

Wat is het verschil tussen Hoger Beroeps 

Onderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs? 

Wij weten het niet meer. Op allerlei gebie

den hebben wij het oog voor verschil juist 

verloren. Nadat de ideologische veren on

der Kok zijn afgeschud, is het politiek ge

zien allemaal één pot nat geworden. De be

tekenisvragen zijn verdrongen en komen 

tegenwoordig als lastige vragen naar zin en 

waarden en normen weer boven. 

Er is nog een reden waarom het vraagstuk 

zeer actueel is geworden en dat is de multi

culturele samenleving. De vraag van al

lochtonen naar onze identiteit is opeens 

een prangende en confronterende vraag ge

worden. Het is opnieuw nodig te benoemen 

waar wij eigenlijk voor staan. Daar is een 

grondige herbronning voor nodig op uni

versiteiten, maar ook bij politieke partijen. 

Populistische bewegingen springen in het 

morele gat dat gevestigde politieke partijen 

laten ontstaan en ik vind bewegingen die 

vanuit het volk redeneren een gevaar voor 

de samenleving op dit moment. 

_. __ en voor het blijven hangen ervan 

CDV Ik wil nog even doorgaan op de enorme 

politieke verlegenheid met dit thema. 

Waarin is dit gebrek aan vaardigheid te wij

ten en wat moet er gebeuren? 

DIEKSTRA Deelname aan het debat over waar

den en normen vraagt om het vermogen 

stil te staan bij de keuzen die je maakt en 

om niet automatisch de dagelijkse gang 

van zaken de agenda te laten bepalen. Het 

is heel makkelijk om maar door te blijven 

gaan. Dan hoef je namelijk niet stil te staan 

om verantwoording af te leggen. Het niet 

van de grond komen van een fundamenteel 

waarden- en normendebat in de politiek 
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heeft te maken met de menselijke neiging 

morele verantwoordelijkheid te ontlopen. 

Wanneer jouw beleid langs de meetlat van 

fundamentele waarden wordt gelegd. kun 

je daar immers ook op afgerekend worden 

en dat is niet altijd even prettig. Toch is dat 

juist het wezen van de politiek: debat over 

zaken van waarde en ook de vaardigheid bij 

conflicterende waarden evenwichtige keu

zes te maken. In het stadsetiquette-project 

heeft de gemeente en hebben de burgers 

van Rotterdam daarom wel bewust hun nek 

uitgestoken door concrete waarden. in de 

zin van concrete afspraken voor de omgang 

met elkaar te benoemen. 

ZIJDERVELD Wil het wat worden, dan moet er 

in ieder geval geen Haagse kwestie van ge

maakt worden door het in commissievorm 

of vanuit de landelijke politiek te willen re

gelen. De discussie hierover is primair een 

zaak van de samenleving en de gemeenten, 

omdat de ontevredenheid zich vooral op ge

meentelijk/ stedelijk niveau manifesteert. 

De stad als veruiterlijking van de mens 

CDV Over de stad gesproken: er zijn allerlei 

tegenstrij dige en uiteenlopende beelden 

over de stad. Er is een duistere kant, zoals in 

extreme vorm de sloppenwijken van 

Bombay, de getto's van Chicago laten zien, 

en er is een lichte kant van onder meer het 

winkelen, flaneren en het plezier van het 

uitgaansleven. Hoe zit uw stadsbeeld eruit 

en in welke stad bent u het liefst? 

ZIJDERVELD Ik ben een echt stadsmens en 

mijn beeld is dat van een fascinerende stad. 

Een stad is verwarrend, ambigue in de emo

ties die zij oproept. Manhattan is voor mij 

daarvan het grote voorbeeld. Midden jaren 
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zestig, toen ik als student in Utrecht woon

de, ben ik er voor het eerst geweest en ik 

wist niet wat ik zag! Sommigen geven mis

schien de voorkeur aan Boston, maar 

Boston is mij te Europees en te saai. Een 

stad kent vele gezichten en culturen en 

daar horen kerk en bordeel, musea en Musie 

Hal! naast elkaar te staan. Deze tegenstellin

gen van een stad zijn niet goed op één lijn 

te krijgen, alhoewel sociologen dat wel te

vergeefs proberen natuurlijk. Het gaat 

erom de meerduidigheid van de stad te be

houden. De burgemeester van New York, 

Rudolph Gulliani heeft met zijn zero toleran

ce-beleid veel bereikt, maar ook een schone 

stad en dat is in zekere zin jammer ..... 

MULLER In de betekenis dat het clean is ge

worden, onecht? 

ZIJDERVHD Ja, om jouw beeld te gebruiken: 

in een 'warme stad' zindert het en is het 

niet al te netjes. We moeten oppassen de 

stad niet te veel te willen zuiveren ... 

DIEKSTRA Ik heb de stad vanuit de lucht voor 

ogen, zo rond de invallende nacht en bekijk 

haar van afstand, zittend vanuit een vlieg

tuig dat langzaam de landingsbaan nadert. 

Dan zie je al die lichtjes van de stad en dat 

zijn dan net talloze zenuwcellen. Een stad 

is als een zenuwcentrum dat met dunne 

uitlopers ook met andere zenuwcentra, an

dere steden, verbonden is. Goed beschouwd 

is onze hele planeet in toenemende mate 

bedekt met een indrukwekkend netwerk 

van zenuwcentra en verbindingen daartus

sen. Het lijkt een veruiterlijking van onze 

innerlijke anatomie. Alsof wij in de buiten

wereld ons zenuwstelsel aan het nabouwen 

zijn. Alles wat in ons zit aan zenuwproces

sen, en dus ook aan goed en kwaad, zie je 



veruiterlijkt in de stad terug. Je kunt last 

hebben van je zenuwen en zenuwcentra 

zijn kwetsbaar. Maar het zijn ook onze ze

nuwcentra die onze belevingen, ons den

ken en onze gedrag besturen. De steden van 

deze wereld bepalen in steeds toenemende 

mate het gedrag van steeds meer mensen. 

MUl.LER Ik houd van de stad en heb in ver

schillende steden (Amsterdam, Athene en 

Londen) gewoond. Het leven in een stad is 

voor mij doelloos dwalen, het niet gelijk van 

A naar B gaan, maar de tijd nemen om de 

sfeer te proeven en te genieten van kleine ta

fereeltjes van ontmoeting en herkenning. 

Dat is oog hebben voor twee mensen die ha

ring eten op de markt, waarbij de één tegen 

de ander zegt: 'lekker hè'. Of het zelf contact 

opbouwen met een zwerver die je zijn eigen 

levensverhaal vertelt. Zo krijgt de stad lang

zamerhand een gezicht met eigen kleur en 

warmte. Vandaar ook mijn beeld van de 

'warme stad' tegenover het stereotiep beeld 

van de 'koude', anonieme stad. Er is, zo 

blijkt uit mijn onderzoek, een talrijk reser

voir aan mogelijkheden van plezierig mense

lijk contact, waardoor stedelingen de stad 

kunnen transformeren in een prettige en 

vriendelijke omgeving. 

Mijn stad is Rio de Janeiro met de zee, het 

strand en heuvelachtig gebied erom heen. 

Die reusachtige stad is vooral bekend door 

verhalen over criminaliteit. Maar er is ook

en zeker niet alleen in letterlijke zin - een an

dere 'warme' kant van hechte onderlinge 

betrokkenheid en solidariteit die wij in onze 

cultuur niet meer zo sterk tegenkomen. 

DIEKSTRA Ik zit hier wel tussen reclamema

kers van de stad! Maar de wanordelijke, cha

otische kanten van de stad blijven hoe dan 

ook relevant. De stad is als een magneet, 
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waardoor zowel de kansrijken als kansar

men worden aangetrokken. Ik heb overi

gens nooit zo nagedacht over wat mijn ei

gen lievelingsstad is. Misschien is het 

Rotterdam wel, dat is in ieder geval zo'n 

stad met vele gezichten. 

Over de omgang in de publiel<e ruimte 

en het negeren van goed nieuws 

CDV Het gangbare beeld van de grote stad 

word t nu juist vooral bepaald door de nega

tieve 'koude' kanten. De stad wordt geasso

cieerd met criminaliteit en verloedering, 

verruwing van de omgangsvormen in de 

publieke ruimte. Hoe beoordeelt u bijvoor

beeld de problematiek van de publieke om

gangsvormen? 

DlEKSTRA Wij weten niet meer goed hoe wij 

ons tot elkaar in de publieke ruimte moeten 

verhouden, juist omdat wij het besef van de 

publieke ruimte als gedeelde ruimte zijn 

kwijtgeraakt. Nederland is een grote privé

huishouding geworden en we denken dat 

wij evenveel recht hebben op individualise

ring in de publieke ruimte als achter onze ei

gen voordeur. Maar dat klopt niet. Er is een 

duidelijk onderscheid tussen wat ik privé 

wel kan maken en publiek niet. De publieke 

ruimte als gedeelde ruimte betekent dat als 

je vindt dat ik mij hinderlijk gedraag, je ook 

het recht hebt om je met mij te bemoeien, 

want het is ook jouw ruimte. In korte tijd 

hebben wij ons in die publieke ruimte teveel 

heterogeniteit gepermitteerd en te weinig 

gelet op het belang van gemeenschappelijk

heden. De vraag is: hoeveel heterogeniteit 

verdraagt een mens? Wij kunnen ons heus 

wel enige heterogeniteit veroorloven, maar 

niet een totaal gebrek aan homogeniteit, 

voorspelbaarheid en betrouwbaarheid. 
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MULLER Ik wil graag benadrukken dat die he

terogeniteit zeker niet funest hoeft te zijn. 

Uit mijn onderzoek komt juist het andere 

beeld naar voren namelijk dat mensen ook 

als totale vreemden in staat blijken te zijn 

tot vormen van zinvolle interactie. Ik pro

beer in mijn boek deze mogelijkheden van 

subtiel sociaal verkeer te laten zien. Vormen 

van betrokkenheid door terloopse contac

ten bijvoorbeeld of gezamelijke belevenis

sen. De mogelijkheid van mensen om re

spect te tonen, is daarbij de kern. 

De neiging is vaak te spreken over negatieve 

voorbeelden, maar iedereen kent tal van an

dere verhalen ook uit eigen ervaring. Zo 

stak op de Henegouwerlaan in Rotterdam 

een zwerver over die werd aangereden door 

een auto. Het ironische was dat de in zijn jas 

verstopte zalmblikjes zijn redding bleken te 

zijn. Overal kwamen mensen aangehold en 

er werd gelijk druk mobiel gebeld voor hulp. 

ZIJDERVELD Ik heb ook een mooi voorbeeld. 

Laatst ging ik op de perrontrap in Rotter

dam - onderweg naar de trein voor een le

zing in Leeuwarden - voluit tegen de vlakte, 

precies met mijn neus tegen de grond. Jong 

en oud, allochtoon en autochtoon toonden 

volop belangstelling en aandacht. Een me

vrouw bood mij gelijk zijden zakdoekjes 

aan die terstond vol bloed zaten. Een 

Surinaamse man ging een pakje papieren 

zakdoekjes halen en de conducteur liet bo

vendien de trein staan ... 

Ik ging vanaf het perron eerst met de poli

tie mee om te kijken ofmijn neus niet ge

broken was en juist op dat moment werd er 

ook een zwerver gearresteerd die tegelijker

tijd met ons mee opliep. Je zag de mensen 

gelijk denken: 'Die zwerver heeft die vent 

geslagen'. Er werd onmiddellijk een ver

keerd causaal verband gelegd en je ziet 
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daarmee ook hoe sterk stereotiepe beelden 

ons op het verkeerde been kunnen zetten ... 

CDV Die stereotiepe associaties zijn ook wel 

ergens op gestoeld ..... 

ZIJDERVELD Ja, daarvan ben ik mij bewust Ik 

ben ook streetwise geworden. Als het donker 

is, ga ik bijvoorbeeld het Museumpark niet 

in. Er gebeuren enge dingen in de stad die 

je niet weg kunt redeneren. Ik moet zeggen 

dat Rotterdam een aardig onveilige stad 

aan het worden was, maar door de aanpak 

van het college van Burgemeester en 

Wethouders is de situatie nu stukken verbe

terd. Ik ben ook optimistisch over de toe

komst van Rotterdam en de aanpak vanuit 

de samenleving, zoals die met het project 

Stadsetiquette is gekozen. 

En wat de ontstane schemerigheid tussen 

het private en het publieke domein betreft, 

waar Diekstra net op duidde: ook hier blijft 

het verschil relevant. Er zijn inderdaad din

gen die je privé wel mag denken, maar in 

het openbaar niet kunt uiten. Om het ver

schil duidelijk te maken ben ik ooit een le

zing in het Bibliotheektheater over dit the

ma begonnen met de zin: 'Ik ben een hufter 

in het diepst van mijn gedachten'. Ik heb 

ook wel eens de neiging om mij flink in het 

openbaar op te winden over van alles en 

nog wat, maar zelfbeheersing is binnen de 

publieke ruimte een grote deugd. 

Het project Stadsetiquette 

CDV Het project Stadsetiquette is al enkele 

malen ter sprake gekomen. Wat is de opzet 

van dit proj eet? 

PAUJ. STFINMANN, OPBOUWWERKER IN CHARLOJS: 

Het doel van de stadsetiquette-aanpak is om 



tot door de bewoners gedragen gemeen

schappelijke omgangsregels te komen. Aan 

het begin van de aanpak rond het 

Verschoorplein is mensen gevraagd of men 

elkaar durft aan te spreken op gedrag. 

Tweederde vond dat gevaarlijk, maar tach

tig procent vond het wel belangrijk om el

kaar aan te spreken. Dat legt een grote te

genstelling bloot. De uitdaging bestaat erin 

te leren hoe je elkaar kunt leren aanspre

ken zonder angst. Rond het Verschoorplein 

hebben mensen nu na een langdurig pro

ces vier regels met elkaar afgesproken: Je 

groet elkaar. Je mag wat zeggen van ver

keerd aangeboden huisvuil. Je mag iets zeg

gen over het gedrag van andermans kinde

ren als de veiligheid in het geding is en over 

zwerfafVal. Over drie weken is het groot 

feest en worden er aanvullende regels afge

sproken die de kinderen hebben bedacht en 

die wij aan de volwassenen gaan voorleg

gen ... 

DII'KSTRA Dat is een belangrijke aanvulling. 

Het gaat dus niet alleen om volwassenen, 

maar ook om de deelname van kinderen. 

Participatie van scholen aan het project is 

daarom van essentieel belang. 

MULLER Het project Stadsetiquette is een 

succes rond het Verschoorplein. Waar

schijnlijk heeft dit onder meer te maken 

met het feit dat het een uiterst kinderrijke 

buurt is. Zoals ik eerder beschreven heb in 

het proefondervindelijk artikel over de 

Stadsetiquette 'Je moet de groeten hebben' 

(Tijdschrift voor de Sociale Sector), zien we dit 

ook terug in de ontplooide buurtactivitei

ten. Zo hebben mensen aan Opzoomeren 

meegedaan en staat er op het plein een 

speelgoedcontainer van Duimdrop. Je hebt 

de meeste kans van slagen in buurten waar 
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het nog een beetje goed gaat en waar socia

le verbondenheid is. Maar er zijn straten 

waar het niet goed werkt, zoals bijvoor

beeld de Mathenesserweg, juist omdat ze er 

slecht aan toe zijn. Ik heb zelf een test ge

daan door met mijn kinderwagen in 

Rotterdam op het Verschoorplein en de 

Mathenesserweg te gaan lopen. Op het 

Verschoorplein werd ik vriendelijk toege

knikt, maar in de Mathenesserweg was dat 

helemaal niet zo en bleken mensen erg in 

zichzelf gekeerd. Zo lijkt groeten te passen 

op het Verschoorplein en is het geforceerd 

op de Mathenesserweg. 

DIEKSTRA Laat ik bij wijze van toelichting 

nog iets over de case Mathenesserweg (in de 

buurt van de tippelzone Keilerweg) vertel

len. Bij de laatste bijeenkomst van de bewo

ners was ook wethouder Herman Meijer 

aanwezig en ik vroeg hem om een publieke 

reactie op wat hij had gehoord. Meijer zei: 

"Ik heb nooit geweten dat het zo erg was" 

Deze mededeling bedoeld om mensen een 

hart onder de riem steken, werd door hen 

anders opgepakt. De reactie was: 'Dat hij er 

nu pas mee komt! Help ons dan eerst om 

een veiligheidsplan te maken!'. En inder

daad: pas daarna heeft het maken van af

spraken in het kader van een Stadsetiquette 

zin. In sterk verloederde straten, is, zo 

blijkt uit onze ervaringen, eerst een special 

forces-team nodig om de ergste problemen 

aan de pakken en de orde enigszins te her

stellen. Daarna kun je met de bewoners 

gaan diagnosticeren welke problemen, be

perkingen en mogelij kheden de straat 

heeft en welke afspraken minimaal nodig 

zijn voor een leefbare openbare ruimte. Als 

je dat weet, kun je er in een project voor 

zorgen dat de normen bekend zijn en dat 

men er mee om kan gaan. De volgende fase 
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is dat de bewoners de zaak in eigen beheer 

nemen en hierover met de gemeente een so

ciaal contract sluiten. 

CDV Ik heb nu een indruk van stadsetiquette 

en verschillende ervaringen daarmee. maar 

wat is nu het totaal beeld en het ambitie

niveau van het project? 

DIEKSTRA Het ambitieniveau van het college 

ligt hoog. Voor 2006 heeft het college afge

sproken om voor 250 straten in onveilige 

buurten de Stadsetiquette-aanpak toe te 

passen. Daarbovenop is de ambitie dat 100% 

van de scholen in de onveilige gebieden 

meedoen en dat 70% van de overige scho

len wordt bereikt. Doel daarvan is kinderen 

en jongeren een aantallevensvaardigheden 

bij te brengen. Kinderen moet leren om

gaan met conflicten. Dat kan door spelvor

men in het onderwijs te introduceren en 

dat vraagt om gemotiveerde leraren die 

daaraan mee willen werken. Zulke pro

gramma's zijn er inmiddels, zoals het les

programma Levensvaardigheden voor het 

Voortgezet Onderwijs, waarvan in goed onder

zoek is aangetoond dat het jongeren inder

daad 'levensvaardiger' maakt. 

Nicotine als voorbeeld 

CDV De Fransman en politicoloog Sebastian 

Roché (deskundige op het terrein van de waar

den en normen discussie in Frankrijk, zie CDV 

2002, nr 11-12 red.), onlangs op werkbezoek in 

Rotterdam, was sceptisch over het stadseti

quetteproject. Hij zei: ' Ik geloof nooit dat 

het werkt, maar als het werkt, dan is het re

volutionair'. Wat zijn de gronden voor ge

loof in de Stadsetiquette? 

DIEKSTRA Dat zijn allereerst de initiatieven 
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uit de samenleving, van burgers zelf, zoals 

de Nederlandse en de Kaapverdiaanse 

vrouw in de Korenaarsdwarsstraat in 

Rotterdam -West (voor een beschrijving van 

deze casus zie toegevoegd kader, red). Er zijn 

in Rotterdam inmiddels een aantal van der

gelijke initiatieven, die al jaren bloeien. Ten 

tweede is, zoals gezegd, bij jongeren geble

ken dat het levensvaardigheden-program

ma echt zoden aan de dijk zet. Kinderen die 

door hun leerkrachten in 'levensvaardighe

den' getraind worden (die leerkrachten wor

den weer door ons getraind) blijken aanmer

kelijk vaardiger te zijn in het hanteren van 

conflicten. De aanpak blijkt ook duurzaam 

te zijn, want ook over een periode van een 

half tot een jaar gezien, maakt het nog ver

schil. De training van essentiële omgangs

vaardigheden aan volwassen burgers zou 

ook in het takenpakket van de opbouwwer

kers moeten zitten. Dat zijn dus niet de bu

reaucratisch ingestelde mensen, maar meer 

het type 'sociale wevers', die onmisbaar zijn 

voor de samenhang in de buurt. 

Het omzetten van waarden en normen in 

gedrag kan alleen op basis van oefening, 

van leren dus. Bewustzijn is niet genoeg! Ik 

zie werkelijk geen andere weg. En het werkt 

ook! Dat valt uitstekend te illustreren aan 

de hand van de gemaakte afspraken over 

het sigarettengebruik. Nu is het geaccep

teerd om niet meer in openbare ruimtes te 

roken en is dat onderdeel van ons vaste ge

dragspatroon geworden. Bovendien is geac

cepteerd dat wij elkaar daarop aanspreken 

en dat gebeurt tegenwoordig vrijwel con

flictloos. Vijftien tot twintig jaar geleden 

zou zoiets echt ondenkbaar zijn geweest. 

Als zo'n afspraak al werkt voor nicotine, 

dan kan het ook op andere terreinen. Het 

doormaken van een langdurig leerproces is 

daarbij essentieel. Politici willen graag kort 



door de bocht, maar zo werkt het niet. 

Geloof het of niet, cul tu urverandering 

duurt een generatie ... 

Vergroten van collectieve 

zelfredzaamheid 

CDV Bij het stadsetiquetteproject draait het 

in wezen om de toerusting van burgers om 

zelf hun problemen op te lossen. Is dit niet 

wat in Amerika en door Peter L. Berger 

Empowerment wordt genoemd? 

ZI.lDERVELD Ja. Ik geloof erg in deze aanpak 

op het terrein van openbare ruimte en vei

ligheid. Juist doordat burgers zelf goede 

omgangsregels met elkaar hebben afge

sproken, kan er veel bereikt worden en ik 

denk dat zo'n cultuurverandering sneller 

kan dan binnen een generatie. 

DIEKSTRA De gekozen aanpak van Stads

etiquette leidt tot vergroting van collectie

ve zelfredzaamheid. Juist deze collectieve 

zelfredzaamheid blijkt vaak beslissend te 

zijn voor zaken als minder criminaliteit, 

zelfs in (achter)buurten in een (slechte) eco

nomische situatie. Dit blijkt uit weten

schappelijk onderzoek, zoals bijvoorbeeld 

uit een studie in Chicago naar 343 buurten: 

er gaan minder dingen kapot en er is min

der straatstress. Het gevolg van de collectie

ve zelfredzaamheid is dat ook de dienstver

lenende en beherende instellingen wat 

meer in de straat kunnen doen en minder 

toezichtskosten hoeven te maken. 

MÜI.l.ER Ik vind de Stadsetiquette een goed 

project, al zijn er ook kanttekeningen en 

nuanceringen bij te plaatsen. Zo los je de 

problemen uit de privé-wereld er niet mee 

op. Wel zie ik na mijn tocht in Rotterdam 
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interessante uitbreidingsmogelijkheden, 

gericht op de werkwijze van de eigen stede

lijke functionarissen. Met vriendelijkheid 

en service-gerichtheid van het personeel 

valt er nog een wereld te winnen! 
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Casus I{orenaarsdwarsstraat: 

Gaan wij zo met ell{aar om? 

Een dag in het voorjaar van 1994, ongeveer negen uur in de avond. In een huis in 

de Korenaarsdwarsstraat in Rotterdam West zitten een aantal bewoners bij elkaar 

voor wat, naar later zal blijken, de eerste van een reeks straatvergaderingen is. 

Aanstichters van de bijeenkomst zijn twee bewoners van de straat, een van 

Nederlandse en een van Kaapverdische afkomst. Al langere tijd is er veel onrust in 

de straat. Tot 's avonds laat, niet zelden een uur of elf, twaalf, spelen, schreeuwen, 

gillen de kinderen in de straat. Ze voetballen met leren ballen die regelmatig te

gen auto's en op ramen terechtkomen. De getroffen volwassenen reageren daar 

met verontwaardiging en agressie op. Agressie die weer agressie oproept. Er wor

den voortdurend racistische opmerkingen gemaakt - de ongeveer dertig gezinnen 

in de straat zijn afkomstig uit tien verschillende culturen - en het gescheld loopt 

af en toe uit op een handgemeen. 'Een grote bek en je vuisten gebruiken' lijkt de 

gedragscode bij uitstek te zijn, die de straatbewoners - volwassenen en kinderen

elkaar aan het bijbrengen zijn. 

Op een dag is voor de twee moeders de limiet bereikt. Hoewel ze elkaar nauwelijks 

kennen, komen ze in een gesprek tot de conclusie dat het zo niet langer kan. Als ze 

iets niet willen, is het dat hun kinderen op deze manier opgroeien. Ze beseffen dat 

er waarschijnlijk nog lange tijd niets zal gebeuren en besluiten een straatvergade

ring te beleggen. Hun doel is een kritische massa van bewoners te mobiliseren om 

het tij te keren. Ze realiseren zich dat de manier waarop die eerste bijeenkomst 

verlopen zal wel eens beslissend kan zijn voor de volgende jaren van de straat. Ze 

realiseren zich ook dat respect voor ieders standpunt en grieven de voorwaarde is 

voor de bereidheid gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Ze wenden zich tot de 

bewonersorganisatie en verzoeken om een hele goede gespreksleider. 

In een straat met zoveel verschillende culturele achtergronden is het sturen van 

brieven vragen om problemen. Die worden niet gelezen of zelfs als afstandelijk en 

beledigend ervaren. Daarom besluiten ze ieder persoonlijk uit te nodigen en daar

bij heel goed uit te leggen waarom het gaat. Die manier van uitnodigen vindt een 

brede weerklank, vooral bij de volwassenen met kinderen. 

De bijeenkomst begint met ieder van de aanwezigen de gelegenheid te geven te 

zeggen, te schelden desnoods, wat hen dwarszit. Zoals een van de initiatiefneem

sters later zou zeggen: Eerst werd er veel gescholden en geschreeuwd, gelukkig 

kon iedereen dat goed'. En dan gebeurt er iets, waarvan je zoals zo vaak bij belang

rijke sociale veranderingen, pas achteraf kunt zeggen dat het een cruciaal mo

ment is geweest. De Kaapverdische initiatiefneemster staat op, richt zich tot de 
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aanwezigen en zegt dan ondanks haar gebrekkige Nederlands op voor niemand 

mis te verstane wijze: Ik heb een vraag: gaan we zo in de straat met elkaar om? Is 

dit wat wij willen? Voeden wij onze kinderen zo met elkaar op? Is dit nou een voor

beeld voor de toekomst? .. .' En toen werd het stil. Een vruchtbare stilte, zo blijkt. 

Het resterende deel van de bijeenkomst wordt besteed aan de vraag 'hoe kunnen 

we dit om gaan keren?'Het levert drie duidelijke afspraken op: 

1. Geen leren ballen meer in de straat; 

2. Door de week als de kinderen naar school gaan, is het vanaf negen uur 's avonds 

rustig in de straat. De kinderen hoeven niet naar binnen, maar iedereen mag te

gen de kinderen zeggen en die ook tegen elkaar: 'hé, denk erom, mag het wat rus

tiger? In de weekenden en de vakanties is het tijdstip tien uur; 

3. Geen racistische taal. 

In feite wordt er nog een vierde afspraak gemaakt, misschien wel meest belangrij

ke. De volwassenen stemmen ermee in dat ze elkaar en elkaars kinderen op deze 

afspraken mogen aanspreken. Weliswaar op een zo beleefd en respectvol mogelij

ke manier, maar toch. Nog diezelfde avond bedenken de deelnemers dat afspraken 

maken een ding is, maar afspraken op de rails houden een heel ander. Ze realise

ren zich dat om de afspraken langdurig aanvaard te krijgen zoveel mogelijk bewo

ners van de straat zich als 'mede-eigenaar' en dus ook 'mede-handhaver' van de af

spraken moeten zien. Dat geldt niet alleen voor de volwassenen, maar ook voor de 

kinderen. Daarom wordt besloten ook met de kinderen een straatvergadering te 

beleggen, die enige weken later plaatsvindt. Verder beseffen de deelnemers aan 

die eerste vergadering dat het niet zo handig is om uitsluitend afspraken te maken 

over wat niet meer gedaan wordt of niet meer mag. Daarom wordt besloten om de 

afspraak niet meer met leren ballen in de straat te spelen te completeren met de 

overeenkomst dat wel met plastic ballen gespeeld mag worden. Die zullen vervol

gens gezamenlijk worden gekocht en aan elk gezin worden uitgedeeld. 

Het is inmiddels voorjaar 2000. Samen met enkele ambtenaren en wethouder 

Herman Meijer (Groen Links) zit ik op een avond met beide initiatiefneemsters bij 

een van hen thuis. Aanwezig zijn ook een aantal kinderen van toen, nu inmiddels 

jongeren. Het gesprek gaat over hoe het in de straat gegaan is sedert die eerste ver

gadering zes jaar geleden. 

In het relaas van de aanwezige bewoners springen drie dingen duidelijk in het 

oog. In de eerste plaats is het niet alleen gelukt de gemaakte afspraken overeind te 

houden, maar is het ook gelukt er in de loop van de tijd nog enkele aan toe te voe

gen. Zoals de regel dat de bewoners elkaar groeten in het voorbijgaan en dat nieu

we bewoners in de straat een soort van introductie krijgen. Niet alleen worden ze 

door de anderen verwelkomd; ze krijgen ook uitleg over de regels van de straat. 

Een belangrijke voorwaarde voor deze ontwikkeling lijkt te zijn geweest dat bewo

ners sedert die avond in 1994 met regelmaat contactactiviteiten, plezierige activi-
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teiten zoals feesten en spelen, met elkaar hebben georganiseerd. 

Het tweede wat opvalt, is dat er in de straat op een voor iedereen zichtbare plaats 

een klok is opgehangen die tegelijkertijd een symbool is als een hulpmiddel bij het 

'sociale contract' dat jong en oud in de straat met elkaar hebben gesloten. De klok, 

een kostbare installatie, is er gekomen dankzij een gezamenlijke actie van bewo

ners die onder meer een subsidie heeft opgeleverd. De kinderen en jongeren kun

nen zien en elkaar erop wijzen wanneer het tijdstip is aangebroken om een paar 

toontjes lager te spelen en overlast voor anderen te voorkomen. Gek genoeg heb

ben de bewoners de aanwezigheid van de klok regelmatig moeten verdedigen te

genover bewoners van andere straten en de media. De klok werd niet zelden uitge

legd als de uitdrukking van een dwingend opgelegde avondklok of spertijd, zoals 

die in oorlogstijd gebruikelijk was. 

Het derde opvallend gegeven is de manier waarop op 'niet meedoen' en 'regels 

overtreden' wordt gereageerd. Niet alleen tolereren de meer actieve bewoners dat 

er gezinnen of stellen in de straat zijn die zich afzijdig houden. Het weerhoudt ze 

er niet van de 'niet-actieven' toch iedere keer weer uit te nodigen. Op den duur 

blijkt die strategie soms effect op te leveren in die zin dat bepaalde bewoners na 

een aantal keren afwezigheid of een aantal weigeringen alsnog instappen. Ook het 

wijzen op (overtreding van) de regels verloopt gewoonlijk beheerst, mede door het 

besef dat een ideale straat nou eenmaal niet tot de mogelijkheden behoort. 

Hoe groot de verandering tussen 1994 en nu is, blijkt uit niets duidelijker dan uit 

de uitspraak van een van de bewoonsters: Als ze me zes jaar geleden, vóór de klok, 

gevraagd hadden ofik zou willen verhuizen uit deze straat had ik geantwoord "lie

ver gisteren dan vandaag". Als ze me nu vragen ofik hier weg zou willen, is mijn 

antwoord: "Ik hoop dat als ik hier ooit weg moet, dat in een kist is." 

MET TOESTEMMING OVERGENOMEN UIT: DIEKSTRA, RENÉ (2001), STADSETIQUET1"E: AANSPRE

KEND GEDRAG IN DE PUBLIEKE RUIMTE. IN: HORTULANUS, R.P., MACHIELSE, ].E.M. (RED.) JONG 

GELEERD, OUD GEDAAN? HET SOCIALE DEBAT DEEL 5, P. 91-111. READ BUSINESS INFORMATION, 

ISBN 90-5749-899-5 
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De morele eenheid 

van Nederland in 

historisch perspectief 

DR. PETER VAN ROODEN 

Nederland denkt nog niet zo lang over zichzelf na als een morele gemeenschap. 

Pas in de tweede helft van de achttiende eeuw kwam de gedachte op dat 

Nederland een gemeenschap van burgers is, die moreel op elkaar en bij hun 

land betrold<en moeten zijn, en dat het de taak van de overheid (en de kerken) is 

de Nederlanders tot zulke burgers te maken. Het vaderland werd een prote

stants vaderland. In brede kring werd de slechts schijnbaar paradoxale mening 

gedeeld, dat, omdat Nederland tolerant was, de Nederlandse katholieken hun 

geloofsbeleving en kerkinrichting behoorlijk dienden te veranderen, wilden ze 

goede burgers worden. Het succes van Abraham Kuyper's ARP leidde tot de on

dergang van het protestantse vaderland. Het ideaal van de protestantse burger 

loste zich op in verschillende elementen, waarover de verschillende groepen 

het eens konden zijn: een ldeinburgerlijke moraal, een patriarchale seksuele 

ethiek, een gehoorzaamheid aan leiders, en pacificerende bestuurlijke procedu

res. In de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw verdween de verzuilde sa

menleving en daarmee overleed het georganiseerde Nederlandse christendom. 

Met het plotseling verdwijnen van de zuilen is de morele eenheid in Nederland 

teruggekeerd. Van Rooden neemt interessante overeenkomsten waar tussen de 

protestantse eenheid van vóór de verzuiling en de nieuwe eenheid nu . 

In het midden van de afgelopen kabinetsformatie, na het mislukken van het over

leg tussen CDA en PvdA, en vóór de uiteindelijk succesvolle onderhandelingen 

tussen CDA, VVD en D66, werd de Staphorster-variant weer eens naar voren ge

bracht: een coalitie tussen CDA, VVD en christelijk rechts. Het was vast niet seri

eus, maar het is interessant dat deze mogelijkheid om een meerderheid te verwer

ven eerder overwogen werd dan het herstel van Balkenende lofhet terugroepen 

van Paars. Onmiddellijk - en volstrekt voorspelbaar - werd tegen de Staphorster va

riant het bezwaar ingebracht dat de SGP geen regeringsverantwoordelijkheid zou 

mogen dragen. Is die partij immers niet tegen een actieve deelname van de vrouw 

aan het openbare leven, en heeft ze zich met deze achterlijke mening niet buiten 

de grenzen van het beschaafde debat geplaatst? 

Dit bezwaar draagt een zeer moralistisch karakter. (Nietzsche zou hebben gezegd 

dat het stonk). Het gaat niet over wat er politiek zou kunnen gebeuren als de SGP 
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met haar twee zetels in de regering zou komen, maar over de opvattingen van de 

partij. Morele argumentatie werd gebruikt om ideologische conformiteit afte 

dwingen, niet om redelijk te kiezen tussen verschillende mogelijke manieren van 

handelen. Dat is niet erg voornaam, maar het is wel interessant. 

Waarom zijn het juist de patriarchale opvattingen van de SGP over de plaats van 

de vrouw (en haar daarmee verbonden afWijzing van homoseksualiteit en de wet

telijke mogelijkheid van abortus) die de partij worden aangerekend? In het pu

blieke debat over de Staphorster variant speelde het felle anti-katholicisme van de 

SGP geen enkele rol. Toch is dat voor de partij ideologisch belangrijker dan het 

anti-feminisme. G.H. Kersten, de dominee die de SGP stichtte en die binnen de par

tij nog steeds vereerd wordt, mocht na de Tweede Wereldoorlog niet in de Tweede 

Kamer terugkeren, omdat hij ook tijdens de oorlog de katholieken als een groter 

gevaar beschouwde dan de nazi's, en deze mening ook niet voor zich had gehou

den. Anti-katholicisme is nog steeds de kern van het programma van de partij. 

De SGP heeft (behalve op zondag) een fraaie website, met een wervende beginpagi

na, die uitlegt dat de partij sympathiek is, omdat ze echt voor haar beginselen 

staat. Die hippe beginpagina heeft maar twee links: naar het beginselprogramma 

van de SGP en naar artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Het eerste ar

tikel van het beginselprogramma luidt dat de SGP staat voor de handhaving van 

dit artikel 36 in 'onverkorte' vorm. Het artikel gaat over de taak van de overheid. 

Die dient niet alleen de bozen te straffen en de vromen te beschermen, "maar ook 

de hand te houden aan den heiligen Kerkedienst; om te weren en uit te roeien alle 

afgoderij en valse godsdienst. Om het rijk van de antichrist te gronde te werpen, 

Geen journalist en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen; het Woord des Evangelies 

vroeg de fractie- overal te doen prediken." De consequenties van deze opvatting worden in de ver-

voorzitter van de dere artikelen van het beginselprogramma van de SGP glashelder uitgelegd. Ze ko-

SGP ofhij bij de on- men neer op een volledige verwerping van de scheiding tussen kerk en staat, zoals 

derhandelingen die sinds 1796 aan het moderne Nederland ten grondslag ligt. De SGP zou graag 

maatregelen zou ei- iedere openbare uiting van een andere godsdienst dan het orthodox-gereformeer

sen tegen de l<atho- de protestantisme verbieden. Ook het publiek naar voren brengen van atheïsti-

lieke mis. sche gedachten moet bij wet worden tegengegaan. 

Maar geen journalist vroeg de fractievoorzitter van de SGP ofhij bij de onderhan

delingen maatregelen zou eisen tegen de katholieke mis, een ritueel dat volgens 

de Heidelberger Catechismus een 'vervloekte afgoderij' is. (De Heidelberger 

Catechismus is een andere tekst uit de zestiende eeuw, waarvan het beginselpro

gramma van de SGP - in artikel 2 - stelt clat cle partij die 'geheel en onvoorwaarde

lijk' onderschrijft). Waarom wordt de SGP niet op deze onderdelen van haar pro

gramma aangesproken, maar wel op haar opvattingen over de plaats van de 

vrouw? 

Mijn stelling is clat hier de morele grenzen van het huidige Nederland worden af

gebakend. Huidig is hier een belangrijk woorcl. Het gaat niet om de 'traditionele 

Nederlandse waarde van tolerantie', maar om een veel recentere definiëring van 
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In de 1ge eeuwwer-

den alle l{erken ge

acht morele perso

nen te creëren, die 

goede burgers zou

den zijn. 

waar het in Nederland om gaat; van iets dat vaag, maar symbolisch en belangrijk 

is. Waarover? 

Nederland als morele gemeenschap 

Nederland denkt nog niet zo lang over zichzelf na als een morele gemeenschap. 

Gedurende de eerste twee eeuwen van het bestaan van de Republiek, de periode 

die de SGP (niet gehinderd door al te veel historische kennis) beschouwt als nor

matief. werd die politieke instelling bovenal voorgesteld en begrepen als een orde. 

Overheden en kerk zagen erop toe dat die publieke orde gehandhaafd werd. 

Steden hadden burgers, maar dat was altijd een geprivilegieerde minderheid. De 

Republiek was een gereformeerde staat, omdat alleen de gereformeerde kerk in 

het publieke leven mocht optreden. Andere kerken werden getolereerd of gedoogd 

('geconniveerd' is de 17e-eeuwse term voor dit bestuurlijk gebruik). Ze mochten 

aanwezig zijn, zolang ze een lagere positie innamen en hun plaats kenden. 

Pas in de tweede helft van de achttiende eeuw kwam de gedachte op dat Nederland 

een gemeenschap van burgers is, die moreel op elkaar en bij hun land betrokken 

moeten zijn, en dat het de taak van de overheid (en de kerken) is de Nederlanders 

tot zulke burgers te maken. Omdat Nederland in de Franse Tijd van een krachtig 

en gecentraliseerd staatsapparaat was voorzien, was het nieuwe Koninkrijk der 

Nederlanden, zoals dat in 1815 ontstond, in staat dit project te ondernemen. De 

negentiende eeuw werd de grote periode van het Nederlandse burgerschap. 

Godsdienst speelde een belangrijke rol binnen de nieuwe morele gemeenschap. 

De kerken werden geacht de burgers te vormen. De overheid zag er ook op toe dat 

ze daartoe in staat waren. De kerken werden radicaal gereorganiseerd en tot na

tionale instellingen gemaakt. Ook de gelijkstelling van de kerken werd begrepen 

met behulp van dit nieuwe ideaal. Alle kerken werden geacht morele personen te 

creëren, die goede burgers zouden zijn. De protestantse kerken werkten enthou

siast aan dit burgerschapsproject mee. Vrijwel alle eigen initiatieven die de ker

ken in deze jaren namen, waren verbonden met dit nieuwe ideaal van het vader

land als morele gemeenschap. Ook de identiteit van dit nieuwe vaderland werd 

met behulp van religieuze categorieën vastgelegd. Nederland was tolerant, omdat 

hier altijd religieus verschil had bestaan, en omdat de staat ook ontstaan was in 

een opstand terwille van die vrijheid. 

De nieuwe voorstelling van Nederland als morele gemeenschap had altijd al anti

katholieke aspecten gehad. De ware burger, redelijk, zelfstandig, moreel, werd ge

contrasteerd met de bijgelovige, door priesters overheerste, onzelfstandige katho

liek. Toen de poging de katholieke kerk, op dezelfde wijze als de protestantse 

kerken, tot een natievormende instelling aan te wijzen, leidde tot de Belgische 

Opstand, kon in het Koninkrijk dit anti-katholicisme zich breder ontplooien. Het 

vaderland werd een protestants vaderland. In brede kring werd de slechts schijn

baar paradoxale mening gedeeld, dat, omdat Nederland tolerant was, de 
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Nederlandse katholieken hun geloofsbeleving en kerkinrichting behoorlijk dien

den te veranderen, wilden ze goede burgers worden. Het ligt voor de hand hier 

een heel simpel mechanisme achter te zoeken. Sterke morele gemeenschappen be

rusten op sterke vijandbeelden. 

Dit politieke en culturele anti-katholicisme zou, tot in de jaren 1950, een hard

nekkig en onvoornaam element binnen de Nederlandse cultuur blijven. Maar in 

de twintigste eeuw was het de overtuiging van een minderheid, niet de uitdruk

king van de identiteit van het vaderland. Dat was, uiteraard, het gevolg van de ver

zuiling, een periode waarin Nederland een heel zwakke notie van burgerschap 

kende. 

De ondergang van het protestantse vaderland 

Abraham Kuyper is de grootste massa-politicus uit de geschiedenis van Nederland. 

Hij stichtte de eerste moderne politieke partij, schiep voor die partij de aanhang 

(door de Nederlandse protestanten tot op het bot te verdelen), en verwierf voor die 

aanhang de eigen bijzondere scholen, die hun identiteit zouden bestendigen, 

door met behulp van een coalitie met de katholieken de politieke macht te verove

ren. Deze drie elementen (aanvaarding van de moderne massapolitiek, bevorde-

Kuyper's succes ring van het bijzonder onderwijs, en de coalitie met de katholieken) vormden de 

leidde tot de onder- basis van het succes van Kuyper's politiek. Ze lagen ook ten grondslag aan de do-

gang van het prote- minante plaats van het georganiseerde christendom in Nederland gedurende het 

stantse vaderland, grootste gedeelte van de 20e eeuw. 

en daarom zijn wei- Kuyper's succes leidde tot de ondergang van het protestantse vaderland, en daar

nig Nederlandse po- om zijn weinig Nederlandse politici ooit zo gehaat als Kuyper. Zowel liberalen als 

litici ooit zo gehaat orthodoxe protestanten die zijn aanvaarding van de katholieken niet konden 

als Kuyper. meemaken, braken met hem. De protestantse politieke partijen die naast Kuyper's 

ARP ontstonden, zoals de CHU en de SGP, waren doorgaans besmet met het 1ge

eeuwse anti-katholicisme. Toch leidde de uitbreiding van de verzuiling onvermij

delijk tot de notie dat Nederland uit verschillende groepen bestond, en dat de 

Nederlandse tolerantie er op neer kwam dat die groepen de vrijheid kregen om 

hun eigen identiteit te ontwikkelen. Onder die omstandigheden was voor een 

krachtig burgerschapsideaal weinig plaats. Het ideaal van de protestantse burger 

loste zich op in verschillende elementen, waarover de verschillende groepen het 

eens konden zijn: een kleinburgerlijke moraal, een patriarchale seksuele ethiek, 

een gehoorzaamheid aan leiders, en pacificerende bestuurlijke procedures. 

In de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw verdween de verzuilde samenleving 

en daarmee overleed het georganiseerde Nederlandse christendom. De opbouw 

van de welvaartsstaat had de machtsbasis van de leiding van de zuilen over hun 

aanhang geërodeerd. Het zelfvertrouwen van kerkelijke elites was buitengewoon 

gestegen, zodat ze onbekommerd allerlei experimenten ondernamen. Doorgaans 

hadden die van doen met pogingen aspecten van de wereldwijde culturele revolu-
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tie van de jaren zestig binnen te halen. Maar de verheerlijking van zelfexpressie, 

de omhelzing van lichamelijkheid en consumptie, en het feminisme die kenmer

kend waren voor die culturele revolutie, waren zo in tegenspraak met de kleinbur

gerlijke en patriarchale moraal van het Nederlands christendom dat zulke experi

menten faalden. De zuilen hadden hun werk te goed gedaan: Nederlanders 

meenden te weten wat godsdienst was, en dat ze dat niet wilden. Allerlei pogin

gen van de kerken zichzelf opnieuw uit te vinden zijn over deze collectieve over

tuiging gestruikeld. 

Terugl<eer morele eenheid Nederland 

Met het plotseling verdwijnen van de zuilen is de morele eenheid in Nederland te

ruggekeerd. Nederlanders zijn weer individueel lid van de natie. De gedeelde her

denking van de Tweede Wereldoorlog heeft alle andere aspecten van het 

Nederlands verleden overwoekerd. En ik neem interessante overeenkomsten waar 

tussen de protestantse eenheid van toen en de nieuwe eenheid nu. Tolerantie is 

weer aanvaarding van individuele verschillen geworden, maar, anders dan in het 

1ge eeuwse protestantse vaderland, zijn die getolereerde verschillen niet langer 

bovenal religieus, maar hebben ze bovenal van doen met manieren van persoon

lijk leven: seksuele oriëntatie, consumptiegedrag, zelfexpressie. En er is nog een 

interessante parallel. Zoals in de 1ge eeuw, is er ook nu een religieuze Ander, die 

gebruikt kan worden om het nieuwe burgerschapsideaal te versterken. Nu is het 

Bij de ophef over de de islam, die als probleem gezien wordt, als een godsdienst die hier van aard moet 

SGP tijdens de l{abi- veranderen, juist omdat Nederland een tolerante samenleving is. Het is niet al-

netsformatie stond leen dat de islam de Nederlanders herinnert aan de godsdienst van de verzuilde 

de SGP niet voor samenleving die ze afgezworen hebben. Het patriarchaal karakter van de huidige 

zichzelf: zij was - islam wordt gezien als een directe schending van het Nederlandse burgerschaps-

ironisch genoeg - ideaal. En daarmee ben ik terug bij het begin van dit artikel: bij de ophef over de 

een symbool voor SGP tijdens de kabinetsformatie stond de SGP niet voor zichzelf: zij was - gezien de 

de islam. geschiedenis, ironisch genoeg - een symbool voor de islam. Dat verklaart ook 

waarom het manifeste anti-katholicisme van de SGP niet aan de kaak werd ge

steld. In de afWijzing van de SGP werd de morele eenheid van het post-verzuilde 

Nederland herbevestigd. 

Dr. P. van Rooden (1956) is lid van de onderzoeksgroep Godsdienst en Maatschappij van de 

Universiteit van Amsterdam en werkt tegenwoordig op het gebied van godsdienst, natiestaat 

en massapolitiek, met name in Nederland. Hij publiceerde onder andere Religieuze regimes: 

over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990 (1996). 
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Het persoonlijl{e publiel{ 

DR. IRENE COSTERA MEIJER 

De maatschappelijke taak van de media wordt vaak veel te beperkt opgevat. 

Als het doel van een democratischer beeldcultuur is dat omroepen, tijdschrif

ten en kranten het burgers zo gemakkelijk mogelijk maken om intelligente 

beslissingen te nemen over het publieke leven en over hun persoonlijke vraag

stukl<en, dan betekent dit in de eerste plaats dat de toenemende belangstel

ling voor het persoonlijke en het intieme serieus genomen moet worden en 

niet gemakzuchtig mag worden gelijkgesteld met trivialisering. Als omroe

pen, kranten en bladen een bijdrage willen leveren aan het vergroten van de 

maatschappelijke betrokkenheid van burgers, dan is het goed dat zij afstand 

doen van een eenzijdig concept van burgerschap dat slechts rationaliteit, de 

publieke sfeer, opinies, de inhoud van een tekst en een autonoom mensbeeld 

relevant acht. 

Praatprogramma's en documentaires, human interestpagina's en vrouwenpagina's 

hebben altijd al het persoonlijke publiek gemaakt, maar de enorme vlucht die 'in

tieme journalistiek', emotietelevisie en reality soaps de afgelopen jaren namen, is 

ongekend. Ook in de meer conventionele informatieve genres lijkt sprake van een 

voortschrij dende in timisering van de journalistiek. In het Journaal, RTL 4-nieuws, 

NOVA en Netwerk wordt het nieuws steeds vaker gepresenteerd vanuit het perspec

tiefvan de 'gewone mens'; sportcommentatoren vragen standaard naar de emo

tionele toestand van de winnaar en de verliezer en politieke journalisten zoomen 

ongegeneerd in op het privé-leven van politici. 

Beide ontwikkelingen illustreren de veel bekritiseerde vervaging van de grenzen 

tussen het publieke en het private domein. Programmamakers en kijkers lijken de 

schaamte definitief voorbij. Hoewel het genre van de reality soaps voor veel mensen 

een steen des aanstoots lijkt, weerhoudt dit ze er niet van om te kijken. Op 30 de

cember 1999 keken bijna 4 miljoen mensen naar de finale van de eerste Big 

Brother-serie. Recentelijk trekken Adam's Family (RTL-4) en Pa tt y's Posse (Yorin) samen 

bijna twee miljoen kijkers. 

Als schaamte geen relevante categorie meer is, als nieuws persoonlijk wordt, als 

de grens tussen privé en publiek niet langer gerespecteerd wordt en als emoties 

een plaats krijgen in informatieve programma's, rijst de vraag of het zinvol en te

recht is deze ontwikkelingen gewoonweg te veroordelen? Ik vind clat niet terecht 

en constateer overigens ook dat weinigen zover gaan. Wel wordt - in het licht van 

deze ontwikkelingen - cle vraag opgeroepen in wat voor normatieve termen nog 

gesproken kan worden over de maatschappelijke taak van de media. Wanneer ver

vullen ze deze naar behoren en wanneer niet of minder? Voordat die vraag beant-
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woord kan worden, is het van belang te omschrijven wat die maatschappelijke 

taak van de media nu eigenlijk is. 

Maatschappelijl{e betel{enis media in enge betekenis 

Vaak wordt de maatschappelijke taak van de media behoorlijk beperkt opgevat. Zo 

richt de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (2003) zich in zijn recente 

rapport over de maatschappelijke rol van de media vooral op de politieke journalis

tiek. De Raad signaleert ook daar de ontwikkeling, dat de politieke journalistiek 

steeds meer de aandacht richt op de persoon van de politicus en dat inhoudelijke 

meningsverschillen snel als 'ruzies' tussen personen worden voorgesteld. Het per

sonaliseren van het politieke nieuws kan - zo schrijft de Raad - de betrokkenheid 

bij de politiek vergroten. De negatieve gevolgen ervan - meer kans op hypes, minder 

aandacht voor de inhoud - zou de Raad willen verhelpen door een uitvoeriger, 

transparanter en publiek verantwoordingsbeleid van de media. Dat lijkt op het eer

ste gezicht een aantrekkelijke, want marginale, relatief gemakkelijk te beoordelen 

en niet politiek gekleurde vorm van toetsing. Ik ben daar ook niet zonder meer een 

tegenstander van. Volgens mij is het goed als journalisten openlijk en publiekelijk 

hun keuzes legitimeren en met burgers en (zelf)organisaties in debat gaan over de 

kwaliteit van de nieuwsberichtgeving. Mijn probleem met de aanbevelingen van de 

RMO is dat ze de maatschappelijke rol van de media beperken tot de maatschappe

lijke rol van de journalistiek en dan vooral die van de klassieke politieke journalis

tiek. Daarmee wordt er vanzelfsprekend van uitgegaan dat alleen de journalistiek 

van belang is voor burgers, en dat andere genres de kijker, luisteraar oflezer niet 

zouden (kunnen) aanspreken als burger. Dit impliceert bovendien dat publieke 

fora over persoonlijke vraagstukken een geringere maatschappelijke betekenis zou

den hebben. Een tweede daarmee samenhangend kritiekpunt is dat door de voor

gestelde vorm van toetsing impliciet de potentiële maatschappelijke en democrati

sche rol van andere genres dan de journalistieke wordt ontkend. De redactie van 

het damesblad Margriet ofhet schrijversteam van de soap Goede Tijden, Slechte Tijden 

zie ik nog niet zo snel ter verantwoording geroepen. 

Maatschappelijke betel{enis media in brede zin 

Om deze redenen lijkt het mij zinnig om de discussie over de maatschappelijke 

rol van de media niet op voorhand te beperken tot de journalistiek, maar deze uit 

te breiden naar andere genres. Eerder stelde ik voor om als graadmeter voor jour

nalistieke kwaliteit de betekenis van de journalistiek voor de burger centraal te 

stellen (Costera Meijer, 2001; Costera Meijer en Van Dijck, 2001). Wellicht hoeven 

we het normatieve criterium voor maatschappelijk zinvolle media niet te verande

ren. Ik stel voor om evenals bij de 'gewone'journalistiek aan de notie 'burger

schap'een onderscheidende rol toe te kennen. De vraag is nu hoe? De maatschap-
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pelijke betekenis van Story, RTL-Boulevard ofGet the Picture is immers niet vast te stel

len als journalistieke principes als betrouwbaarheid, distantie en ratio het enige 

uitgangspunt vormen. Publieke verantwoording afleggen of een transparante or

ganisatie lijken evenzeer ontoereikend. 

Ijkpunt voor het bepalen van het maatschappelijke belang van de media is ofze 

mensen informeren over belangrijke gebeurtenissen op politiek en maatschappe

lijk gebied. Even belangrijk is of de televisiekijker, radioluisteraar en krantenlezer 

aangesproken wordt als burger. Hiermee bedoel ik dat mensen aangesproken wor

den op en gestimuleerd worden in hun maatschappelijke, democratische betrok

kenheid (vgl. Costera Meijer, 2002). Mijn stelling is dat een levendige, goed func

tionerende democratie het niet kan stellen zonder verschillende fora voor 

gedachtewisseling over publieke en persoonlijke vraagstukken. In plaats van voet-

Er bestaan geen goe- stoots aan te nemen dat het NOS Journaal en Buitenhofbelangrijk zijn voor de bur-

de redenen voor het ger, en talk shows als van Oprah Winfrey of emotie-tv als All You Need is Love minder 

monopolie van kwa- of niet, lijkt het mij zinvoller de vraag te stellen hoe programma's mensen aan

liteitsjournalistiel< spreken als burger. 'Aanspreken als burger' geeft voor mij de maatschappelijke 

op de maatschappe- kwaliteit van een programma aan. Die kwaliteit hangt af van de inhoud van het 

lijke betel<enis voor programma: de mate waarin en de manier waarop media mensen informeren 

burgerschap. over belangrijke maatschappelijke vraagstukken (politiek en persoonlijk) en van 

de impact van het programma hoe mensen geïnformeerd raken en hoe media men

sen inspireren tot maatschappelijke betrokkenheid. Of een programma informa

tiefis, hangt overigens niet afvan het genre. Een komische serie als All Stars 

(VARA) informeerde de kijker uitstekend over de dilemma's van de moderne man 

en Lingo (Tros) heeft generaties nieuwkomers Nederlands geleerd. Door ook impact 

als kwaliteitscriterium te kiezen wordt zichtbaar hoe bijvoorbeeld de allereerste 

reality soap Big Brother (Veronica, 1999) die gemaakt werd om geld te verdienen en 

mensen te vermaken, niettemin miljoenen kijkers uitdaagde zich te verplaatsen 

in de dilemma's van een andere generatie (Costera Meijel' & Reesink, 2000). Niet 

de doelstelling van het programma (commercieel of publiek, vermaken of infor

meren) is van belang voor het bepalen van zijn maatschappelijke betekenis, maar 

de impact ervan op het publiek. Zo maakte hoofdpersoon Ruud vele dankbare reac

ties los bij vrouwelijke kijkers, omdat hij het knuffelen acceptabeler, want minder 

onmannelijk, had gemaakt. Een ander voorbeeld. Eén van mijn studenten onder

zocht het verschil in impact op kijkers van een aflevering uit de schitterende do

cumentaire Kinderen van de Hondsberg (Roei van Dalen, NCRV-Document) en een af

levering van All You Need is Love van Robert ten Brink. Haar onderzoek suggereert 

dat de waardering voor de programma's weliswaar hemelsbreed verschilt - met 

name jongere kijkers stelden dat ze uit zichzelf nooit naar een documentaire zou

den hebben gekeken, juist omdat deze informatief zou zijn - maar dat wat kijkers 

leerden niet zo uiteenliep. In beide gevallen vergrootte het programma de emotio

nele intelligentie van kijkers. Ik wil in geen geval een pleidooi doen om documen

taires dan maar afte schaffen ten gunste van meer amuserende genres als emotie-
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televisie. Wat ik bepleit is dat genres niet alleen op inhoud worden beoordeeld, 

maar ook op impact als het gaat om het vaststellen van hun maatschappelijke be

tekenis. En dat geldt ook in negatieve zin. Een programma kan nog zo informatief 

zijn, als de informatie niet aankomt bij de kijker, omdat de journalist de politicus 

bijvoorbeeld steeds onderbreekt, doet dat afbreuk aan de maatschappelijke bete

kenis ervan. Als in het politieke programma Buitenhof (Ned. 3) de presentator in 

debat gaat met de minister, is niet zelden het amusementsgehalte 'wie zal er win

nen' voor veel kijkers boeiender dan de aangeboden informatie. 

Kortom, er bestaan geen goede redenen voor het monopolie van 'kwaliteitsjourna

listiek' op 'maatschappelijke betekenis voor burgerschap'. Andere genres en jour

nalistieke formules kunnen de kijker, lezer ofluisteraar evenzeer aanspreken en 

informeren als burger. Voorwaarde is wel dat burgerschap niet alleen verwijst 

naar het samenspel van wettelijke bepalingen, of naar macrosociale en politieke 

omstandigheden. Burgerschap moet idealiter ook worden beschouwd als een zaak 

van democratische normen en waarden, van een democratische cultuur en als di

mensie van ieders individuele identiteit (Dahlgren, 1995). 

Als omroepen, kranten en bladen een bijdrage willen leveren aan het vergroten 

van de maatschappelijke betrokkenheid van burgers, dan moeten wij, als wij de 

kwaliteit van hun bijdrage willen beoordelen, afstand doen van een eenzijdig con

cept van burgerschap, dat slechts rationaliteit, de publieke sfeer, opinies, de in

houd van een tekst en een autonoom mensbeeld relevant acht. Belangrijk voor 

het vaststellen of programma's een maatschappelijke functie vervullen, is dan 

niet het feit dat zij informeren over de publieke of de privé-sfeer, emoties ofratio 

centraal stellen, of distantie bewaren ten opzichte van hun onderwerp, maar hoe 

ze dat doen. Criterium is of de programma's het de kijkers gemakkelijker maken 

om in de praktijk van alledag wezenlijke keuzes te maken over persoonlijke of 

maatschappelijke vraagstukken. De vanzelfsprekende opposities tussen privé en 

openbaar, rede en emotie, autonomie en afhankelijkheid moeten worden herzien. 

1. De openbare versus de privé-sfeer 

Veel journalisten staan sceptisch, soms zelfs afwijzend tegenover het denkbeeld 

dat een verslaglegging van het dagelijks leven belangrijk is voor burgers. Om die 

reden wordt Hart van Nederland (SBS-6) vaak niet serieus genomen. Stilzwijgend 

gaan deze journalisten ervan uit dat democratie een kwestie is van het publieke 

leven en dat het dagelijks bestaan zorg draagt voor de 'reproductie' van de burger. 

Democratie houdt echter niet op bij de huisdeur volgens Anthony Giddens (1992). 

Als Ria Bremer in het radioprogramma De ochtenden (AVRO) vrouwen interviewt 

over hun ervaringen met mishandeling en bovendien in hetzelfde programma 

laat zien hoe je daar als buitenstaander een rol kan spelen, spreekt ze de kijker 

aan als burger. Alleen al voor het in stand houden van een democratische cultuur 
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of mentaliteit is de privé-sfeer van levensbelang. Waarden als eerlijk delen, elkaar 

laten uitpraten, opkomen voor zwakkeren worden daar geleerd (of niet). Het zou 

daarom routine moeten zijn voor journalisten en programmamakers om nauwge

zet verslag te doen van de maatschappelijke betekenis van veranderende dagelijk

se normen, keuzen en praktijken. Nadat de LPF groot was geworden in de gemeen

teraadsverkiezingen van 2002, bleken sommige verhalen pas verteld te kunnen 

worden. Op een feministische nieuwssite beschreef een bij standsvrouw met jonge 

kinderen hoe haar isolement was toegenomen toen er alleen nog maar 'buitenlan

ders' in haar portiek woonden. Hele aardige mensen, maar je kon er niet mee pra

ten én nog belangrijker, je kon de babyfoon niet bij ze achterlaten. Als actieve be

strijder van racisme had ze tot de doorbraak van Pim Fortuyn geen woorden 

gehad om aan deze ervaring betekenis te geven. Media hadden er tot die tijd geen 

aandacht voor. 

Ten tweede neigt de serieuze journalistiek ertoe om de morele en praktische bete

kenis van de directe omgeving van familie- en vriendschapsverhoudingen te ver

onachtzamen. Roddelbladen lijken daar beter mee uit de voeten te kunnen. Privé 

sprak onlangs zijn schande uit over de manier waarop zanger Xander de Buisonjé 

zijn zwangere vriendin Wendy van Dijk verliet. Daarmee opende het blad de dis

Cllssie over wat een goede manier van leven is. Moet een man zijn vriendin bij

staan in dit soort omstandigheden, of telt alleen de liefde? Als de Volkskrant grap

pend citeert uit het levensverhaal van Hillary Rodham Clinton wordt het grotere 

belang van haar verhaal echter niet duidelijk. Kennelijk ontbeert de Volkskrant

journalist het vermogen om het persoonlijke van de ex-presidentsvrouw maat

schappelijk relevant te maken. Misschien is het dan beter om afte zien van ver

slaggeving van het persoonlijk leven. Zo gaf het politieke functioneren van een 

Duitse burgemeester geen aanleiding tot een onthulling van zijn transseksuali

teit, terwijl deze onthullingen hem wel ernstige schade toebrachten. 

2. Emotie versus rationaliteit 

Als het een programma lukt om door verhalen de verbeeldingskracht van het pu

bliek te verdiepen en te verbreden, draagt het bij aan de vorming van morele vaar

digheden in mensen, inclusief de vaardigheid om zichzelf te kunnen verplaatsen 

in het leven van de ander. Inlevingsvermogen is essentieel voor burgers. 'Narrative 

imagination develops compassion, and compassion is essential Jor civic responsibility' 

(Nussbaum, 1997, p. 97). Emoties vormen een centraal moment in het vertellen 

van ervaringen, opdat het publiek zich zo goed mogelijk kan inleven in het ver

haal en een vergelijking kan maken met het eigen leven. Herkenning -vaak niet 

van het leven, maar wel van de emoties van de hoofdpersoon- maakt dat deze 

minder veraf komt te staan. Maatstafvoor goede intieme journalistiek, ofmaat

schappelijk zinvol licht drama is of de kijker, luisteraar oflezer zich beter kan in

leven in andere mensen en andere levensstijlen. Een tweede graadmeter is als kij-
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kers zichzelf erkend en gezien voelen in en door de beelden en verhalen. Een der

de criterium is of zij erdoor geïnspireerd raken en een vierde of mensen zich door 

het programma beter kunnen oriënteren in het leven. Praatprogramma's die 

mensen uitsluitend sterken in hun vooropgezette opinies (dikke mensen zijn 

dom, LPF-ers zijn racistisch, feministen zijn mannenhaters etc.) zijn van beperkt 

belang voor de democratische cultuur. "Ben je niet bang als je 's avonds uitgaat 

met een mes op zak?", informeert presentatrice Sonja Barend (B&W) naar de ge

voelens van jongeren die wapens dragen. Als de jongens laten merken dat het dra

gen van een wapen hen een gevoel van veiligheid geeft, reageert de interviewster 

vanuit haar eigen inlevingsvermogen: 'ik zou wel bang zijn als ikje dan tegen zou 

komen'. Het verschil in emoties en beleving wordt een thema in het gesprek. Als 

je praat over geweld op straat, in de trein en in cafés, vormen gevoelens van veilig

heid en onveiligheid een onlosmakelijk onderdeel van het verhaal. Het is daarom 

onvoldoende om alleen te berichten over wapencontrole bij de disco, of over de 

saaiheid van West-Friesland waarmee jonge jongens hun terroristische acties in 

treinen legitimeren. Net zo belangrijk en soms zelfs belangrijker is het in beeld 

krijgen van de impact van het geweld op de burger die daarmee te maken krijgt. 

Vaak hebben de daders (en kijkers) geen idee wat ze hun 'slachtoffers' aandoen. 

3. Autonoom of relationeel mensbeeld 

Dit brengt mij op een derde aspect dat aan herziening toe is: de systematische ver

kiezing van autonomie boven afhankelijkheid als normatief uitgangspunt voor 

het 'burger-zijn' van mensen. In de eerste plaats voldoen in de praktijk slechts wei

nig mensen aan dit Verlichtingsideaal. Waar het ten tweede om gaat, is dat media 

zich rekenschap geven van het bestaan van andere vormen van individualiteit dan 

het liberale model van het onafhankelijke ik. Het is zelfs de vraag hoe wenselijk 

een autonome staat van zijn is. Carol Gilligan (1982) vond dat een systematische 

voorkeur voor autonomie en individuele onafhankelijkheid blijk gaf van 'wester

se' en 'mannelijke' vooringenomenheid. Het is dit model dat ten grondslag ligt 

aan het veelgehoorde verwijt aan makers van emotietelevisie dat ze mensen bloot

stellen aan voyeurisme en daarmee te weinig respect tonen voor hun privacy. Veel 

journalisten kunnen zich niet voorstellen dat je anderen op televisie of in kran

teninterviews inzicht geeft in je privé-besognes. Impliciet gaan deze journalisten 

uit van een autonoom ik dat zich pas veilig voelt als het beschermd wordt door 

muren van privacy. Onderzoekers toonden echter aan dat de zogenaamde 'slacht

offers' van talkshows vaak eerder opgelucht en trots waren dan gegeneerd. Anders 

dan de meeste bewoners van Big Rrothcrhuizen en andere reality shows, vertelden ze 

hun verhaal nadrukkelijk om anderen te helpen. Zelf voelden ze zich immers ook 

gesteund door mensen die de publiciteit hadden gezocht. Niet exhibitionisme, 

maar solidariteit en empathie bleken in de praktijk de drijfveren voor zelfonthul

ling (Koole, 1996; Priest 1995). 
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Tenslotte 

Hoe kunnen we de media nu beoordelen op hun maatschappelijke waarde, dat 

wil zeggen op hun vermogen om meer mensen beter te informeren over meer 

facetten van het leven, ze te betrekken bij de democratie en 'goed burgerschap' te 

faciliteren? Media dienen meer dan nu het geval is een bijdrage te leveren aan een 

'democratischer beeldcultuur'. Belangrijk criterium is dat de keuzen, ervaringen 

en denkbeeldige levens van vrouwen en mannen, allochtonen en autochtonen, 

witte en zwarte Nederlanders, jongeren en ouderen als even 'menselijk' tellen. 

Daar horen ook emoties, relaties met anderen en verdere elementen uit de privé

sfeer bij. Afstandelijke politieke informatie kan het niet stellen zonder betrokken 

verhalen en vice versa. Als de berichtgeving over de problemen van prinses 

Margaritha met het koninklijk huis zich beperken tot de impact ervan op haar per

soonlijk leven is dit hooguit de helft van het verhaal. Even belangrijk is een gede

gen analyse van de democratische of morele betekenis van deze affaire. Als vervol

gens door de aandacht voor Margaritha's verhaal het verschaffen van gedegen 

informatie over de gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie in het ge

drang komt, moet de maatschappelijke betekenis van Margaritha's verhaal en dat 

over de Europese Unie als belangrijkste criterium gelden voor uitzending en niet 

de publieke belangstelling ervoor. Als het doel van een democratischer beeldcul

tuur is dat omroepen, tijdschriften en kranten het burgers zo gemakkelijk moge

lijk maken om intelligente beslissingen te nemen over het publieke leven en over 

hun persoonlijke vraagstukken, dan betekent dit in de eerste plaats dat het per

soonlijker worden van de journalistiek serieus genomen moet worden en niet 

gemakzuchtig mag worden gelijkgesteld met trivialisering. Zowel politieke be

richtgeving, soaps, praatprogramma's, als spelletjes kunnen triviaal zijn en maat

schappelijk betekenisvol. In de tweede plaats is de scheidslijn tussen publiek en 

privé niet heilig, maar evenmin zinloos. Het onderscheid blijft functioneel en 

waardevol. Ten derde kan het weergeven van emoties op televisie soms informatie

ver zijn dan een rationele analyse. Maar het belangrijkste is misschien wel dat het 

hanteren van een eenzijdig op de denkbeelden van de Verlichting gestoeld au

tonoom mensbeeld een dagelijkse blokkade vormt voor miljoenen Nederlanders 

(wit en gekleurd) om zich goed te laten informeren door de media. 

DI'. I. Costera Meijer is Universitair hoofddocent mediastudies, afdeling communicatieweten

schap aan de Universiteit van Amsterdam 

e-mail: meijer@pscw.uva.nl 
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CDA behoeft ondertitel 

'sociaal conservatief' 

PROF. MR. ALPHONS DÖLLE 

De grondslag en het Program van Uitgangspunten van het CDA zijn uit hun 

aard vrij abstract. Niet alleen voor de buitenwacht die weinig vertrouwd is met 

christelijke noties, maar toch ook wel voor de "binnenwacht". Er ligt een grote 

ruimte tussen grondslag en uitgangspunten enerzijds en een concreet vigerend 

voor vier jaren vastgesteld verkiezingsprogramma anderzijds. Die situatie kan 

ertoe leiden dat de eerste teveel voor gering kennis wordt aangenomen: alle 

aandacht gaat dan uit naar het actueel politiek handelen. In de tachtiger jaren 

heeft dat geleid tot een teveel meegaan met de progressieve maatschappelijke 

hoofdstroom. Het is zeker nu het debat over normen en waarden opbloeit be

paald geen overbodige luxe om te proberen in dit verband de geloofsbrief van 

onze politieke traditie nader te vertalen. Dat zou bij voorkeur kunnen gebeuren 

door deze in "seculiere" termen te ondertitelen met 'sociaal-conservatief. De 

ondertitel "sociaal-conservatief' dekt het historische handelen van het CDA en 

zijn voorgangers goed. Het uithangbord "conservatief' als een seculiere uit

drukking die de christen-democratische boodschap het best benadert, zal wel

licht binnen en buiten de eigen kring weerstand wekken. Maar er zullen ook ve

len opgelucht zijn dat er eindelijk een groepering is die zich dit bij uitstek 

politieke motto toeëigent. Want ook veel mensen buiten onze vertrouwde kring 

hechten aan beproefde en vaste waarden als plichtsgevoel, burgerlijk fatsoen, 

solidariteit, verstandige vaderlandsliefde. Daarmee pint het CDA zich in zekere 

zin vast, maar dat is minder bezwaarlijk dan het verwijt te vrijblijvend te zijn. 

Deze ondertitel kan nooit grondslag en Program van Uitgangspunten vervan

gen, laat staan afschaffen. Zij moet binnenwacht en buitenwacht een politiek 

verstaanbaardere concretisering daarvan bieden. 

De politieke voorouders van het CDA namen een antithetische houding aan ten 

opzichte van een aantal aspecten van de moderniteit. De confessionele politieke 

partijen die in het laatste kwart van de 1ge eeuwen het begin van de 20e eeuw 

ontstonden, voerden aanvankelijk vooral strijd tegen de ideologischefall out van 

de Franse revolutie. Later steeds meer tegen wat men zou kunnen noemen de ach

terkant van de Verlichting: ontwikkelingen die of de staat ofhet autonome indivi

du verabsoluteerden. Verzet tegen de radicale noties van de volkssoevereiniteit'; 

tegen het virulente individualisme' maar ook tegen de radicaal collectivistische 

totalitaire projecten,3 tegen de aanslagen op het overheidsgezag: tegen de aanran

ding van het recht op zelfbepaling en zelforganisatie van de kringen (zoals leefge-
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De heftigheid van 

de christen-demo

cratische cultuur-

kritiek lijl<t verwa

terd te zijn. 

meenschappen of particulier initiatief), tegen de centralisatie-ideologen, het 

blauwdruk-denken en het deconstructivisme, tegen de hier en daar courante eu

genetische theorieën en meer in het algemeen tegen de gedachte dat de mens de 

maat aller dingen is en dientengevolge tegen het radicale humanisme, tegen de 

klassenstrijd' en het racisme, tegen de economisering van de koloniale politiek" 

en tegen de verbanning van christelijke waarden en normen uit het publieke do

mein.' Het is deze constante cultuurkritiek die - ook al is deze deels tijdgebonden

bepaald geen smet werpt op het blazoen van de christen-democratische beweging. 

Vanuit de christelijke visie op mens, maatschappij en overheid is de confrontatie 

met aspecten van de moderniteit gezocht en gevonden. Natuurlijk heeft de chris

ten-democratie niet slechts defensieve inspanningen geleverd. Zeker toen zij de 

absolute meerderheid in het parlement verwiert stempelde ze de Nederlandse po

litiek en samenleving ruim zeventig jaar en beïnvloedde zelfs de Nederlandse so

cialisten en liberalen in hun ideologie.'< 

Ik ben hier vooral geïnteresseerd in de cultuurkritiek die onlosmakelijk was ver

bonden met de christelijke levensbeschouwing waarvan de hoofdelementen wer

den beleefd en geleerd in de reformatorische en rooms-katholieke kerken. Men 

stond voor een specifieke, concrete en herkenbare set 'normen en waarden', ver 

voordat dit begrippenpaar uit het sociologisch vocabulaire gemeengoed werd. De 

kern van de Nederlandse christelijke politiek was de overtuiging, dat het goed was 

om zich op basis van het christelijke geloof in politicis te organiseren, programma 's 

op te stellen en te handelen: Die gedachte ressoneert ook in de huidige grondslag 

van het CDA. Niettemin lijkt de heftigheid van de christen-democratische cultuur

kritiek verwaterd te zijn. 

Vaag profiel CDA 

De cultuurkritische potentie van het CDA is neergelegd in het Program van 

Uitgangspunten. Veel leden en buitenstaanders kennen daaruit vooral de vier kern

begri ppen 'gerechtigheid', 'solidariteit', 'gespreide verantwoordelijkheid' en 'ren t

meesterschap'. Dit zijn de belangrijkste waarden van dit anti-thetische mens

beeld. Antithetisch ten aanzien van opvattingen die de mens als autonoom 

individu over de Schepping laten tronen. Te vaak echter wordt volstaan met het ri

tueel deze vier waarden onnadenkend op te dreunen, zonder dat nog doordringt 

wat de cultuurkritische potentie ervan is. Dat hangt samen met de neiging die de 

laatste decennia binnen het CDA heeft bestaan om een vage en voor zoveel moge

lijk mensen niet-confronterende identiteit aan te nemen. De cultuurkritiek wordt 

achter de kiezen gehouden. In de partij was lange tijd regelmatig te horen dat er 

niet gemoraliseerd moest worden, omdat de burger daar niet van houdt. Recent 

heeft het CDA zijn 'unique selling point' echter herontdekt en zich geprofileerd als 

'de partij van waarden en normen'. Over het algemeen is de kritiek dat die leuze 
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nogal vaag blijft. Daar zit wel wat in indien de leuze verwordt tot een mantra die 

in grote eenparigheid alom wordt aangeheven. Iedere partij is immers een partij 

van waarden en normen: ook fascistische, marxistische, liberale, sociaal-democra

tische, conservatieve, nationalistische, progressieve partijen beroepen zich daar

op. De vraag waar het om draait is natuurlijk: welke waarden en normen? En op 

dat punt blijft het CDA vaak te vaag. Er wordt dan opnieuw een beroep gedaan op 

vrij algemeen gedeelde waarden. Tekenend hiervoor was het resultaat van de dis

cussie op het 14e Congres van de Europese Volkspartij in Berlijn.,n Daar werd een 

"European union ofvalues" beleden met als kernwaarden: "freedom and responsibility, 

dignity ofthe human person, solidarity, subsidiarity, justice, the rule oflaw and democra

cy". De EVP wil nieuwe wegen inslaan maar "in keeping with the tradition of Europe's 

classic, humanistic and christian roots". Hier valt inderdaad niemand zich een buil 

aan. Gelukkig zijn deze waarden (vanuit verschillende achtergronden) aan het be

gin van de 21e eeuw algemeen aanvaard, althans niet bestreden. De keerzijde 

daarvan is echter dat deze idealen niet discrimineren tussen de grote stromingen 

in Europa. Zij articuleren geenszins de cultuurkritiek die zo kenmerkend was en 

nog wel is voor de Nederlandse christen-democratie en zijn erflaters. Natuurlijk 

staat de EVP voor het probleem 39 partijen van geheel verschillende geschiedenis, 

inspiratie en achtergrond op één grondslag te verzamelen. Dan moetje deze wel 

zo algemeen mogelijk interpreteren, opdat alle kostgangers in dat ene huis blij

ven. Het CDA kan zich hierop echter bepaald niet profileren. 

Een ander voorbeeld van de neiging te grijpen naar nogal vage algemene waarden 

is de belangstelling voor de Grondwet als ijkpunt. In het vorige nummer van dit 

tijdschrift is beschreven hoe multiculturaliteit een uitdaging is voor het CDA om 

specifieker te worden over de 'waarden en normen' die men voorstaat (en afWijst). 

Het is interessant dat in dat opzicht grondwetspatriottisme een aantrekkelijk al

ternatieflijkt te zijn. Op een vorm hiervan lijkt een beroep te worden gedaan in 

het rapport Investeren in integratie van het Wetenschappelijk Instituut voor het 

CDA. Is dit constitutionele dak boven een pluriforme samenleving een goede in

vulling van de 'waarden en normen' waar het CDA voor dient te staan? Ik denk dat 

men er hierbij wat gemakkelijk aan voorbijziet dat die Grondwet in onze geschie

denis een andere functie vervult dan bijvoorbeeld die van de Verenigde Staten. 

Onze politieke voorouders benadrukten terecht dat Nederland veeleer uit zijn ge

schiedenis moet worden begrepen dan uit zijn Grondwet. Deze laatste is bij ons 

geen stichtingsakte van de staat en verschijnt pas vrij laat in de geschiedenis. 

Bovendien bevat deze een reeks centrale waarden niet en is het evenmin ons 

hoogste juridische document (Statuut van het Koninkrijk, internationale rechtsorde). 

Onze Grondwet bevat verder geen preambule of een eenduidige visie op zaken als 

bron en doel van het overheidsgezag, scheiding van kerk en staat. In de Grondwet 

is dus niet echt een hoofdaltaar voor de civic religion opgetrokken." Het grondwets

patriottisme kan dus evenmin een geschikte concretisering opleveren van de 

'waarden' waar het CDA voor staat. 
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De noodzaak van cultuurkritiek 

De neiging om naar algemene en breed gedeelde waarden te verwijzen, geeft al aan 

dat het cultuurkritisch bewustzijn binnen het CDA bepaald nog niet overhoudt. Een 

reden daarvoor zou kunnen zijn dat er vanuit de christen-democratische traditie be

zien niet zoveel op te merken valt aan de huidige cultuur. Die stelling valt eenvou

dig te bestrijden. Want ook in de tweede helft van de twintigste eeuw die zeker in 

veel opzichten, álthans in West-Europa en in Nederland, welvaart en vrede bracht 

en een groeiende nadruk op menselijke waardigheid, staat een doos van Pandora op 

tafel: hedonisering, economisering, pervertering van het autonomiebegrip, overga

ve aan de technologie, publiek cynisme, de niets ontziende triomf van de instru

mentele rede, de doorzettende marginalisering van de godsdienst, de instrumenta

listische visie op de overheid ("B.v. Nederland") of de intolerantie, soms van de 

De neiging om naar grootste gemiddelde mega-middenklasse-cultuur voor ver uit het midden liggende 

algemene en breed levensbeschouwingen,12 om er slechts enkele te noemen. Enje hoeft geen doorge-

gedeelde waarden winterde somberaar te zijn om een aantal verontrustende tekenen aan de muur te 

te verwijzen. geeft zien: de massieve eenzaamheid (niet alleen in verpleeghuizen), een roescultuur, me-

aan dat het cultuur- dicalisering van sociale problemen (gebruik van anti-depressiva), omvangrijke drop 

kritisch bewustzijn out-verschijnselen oftoenemende agressie. Natuurlijk was vroeger niet alles beter. 

binnen het CDA be- Verre van dat. Maar sommige zaken waren dat simpelweg wel. 

paald niet over- In de moderne Westerse cultuur lijkt een mens- en dus ook maatschappijbeeld 

houdt. veld te winnen waarin het gedachtegoed dat onze politieke voorouders bestreden, 

tot het uiterste wordt doorgetrokken. De autonome mens verhoudt zich als souve

rein individu ten diepste instrumenteel tot zijn omgeving. Hij vormt de spil van 

de schepping, de samenleving en de verbanden daaruit en de overheid. Deze bie

den kansen en mogelijkheden voor zelfontwerp en zelfVerwerkelijking, maar ver

plichten hem ofhaar niet, anders dan uit vrije keuze. Dat laatste leidt tot de door 

Amitai Etzioni, Charles Taylor en veel andere denkers en schrijvers genoemde 

fragmentarisatie van de samenleving. waarin mensen tenslotte zichzelf als ato

men zien. Die kritiek op de procedurele ethiek die verwant is aan Kant, Habermas 

en Rawls, hamert op de mankementen in het moraal-theoretische programma 

van de Verlichting. In de post-moderne samenleving is een algemeen verbindende 

grondslag voor de moraal hoogst problema tisch en de Entwertung aller Werten be

vordert hedonisme, utilitarisme en consumentisme.
13 

Dit hyper-individualistische mensbeeld is nog lang niet overal overheersend, maar 

het rukt op en zal dus ook verder doorwerken in het politieke discours, zowel in de 

zogenaamde immateriële dossiers als ook daar buiten. Er is dus genoeg reden en 

stof voor een cultuurkritisch offensiefvan het CDA. Het lijkt er echter nog niet 

echt van te komen. Waarom eigenlijk niet? 
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De verlegenheid voorbij 

Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de moeite die het CDA gehad heeft om kritiek 

te leveren op de huidige cultuur samenhangt met een in de afgelopen decennia ge

groeide gewoonte om veranderingen als onvermijdelijk te zien en automatisch te 

bestempelen als verbeteringen. Wie fietst er nu graag tegen de volle wind in onder 

de meewarige blikken van tijdgenoten? Donquichotterie dreigt. Wie wil de vooruit

gang nu tarten? Niet voor niets werd er in de afgelopen decennia voortdurend ver

nieuwd, gereorganiseerd en heringedeeld. Een verandering was per definitie een 

verbetering. Het CDA heeft zich in sterke mate aan die dominante maatschappelij

ke stroming aangepast. En daarbij hebben ongetwijfeld ook electorale redenen een 

rol gespeeld. De gevolgen? Laten we onder ogen zien dat Nederland dankzij kabi

netten mèt het CDA, nog vààr het paarse kabinet - internationaal gezien - een vrij 

radicale euthanasie- en abortuspraktijk had en een uiterst tolerant drugsklimaat. 

En dat zijn dan nog slechts de beleidsterreinen waarop het standpunt van het CDA 

meestal als 'conservatief wordt bestempeld! De voorgangers van het CDA waren 

veel conservatiever, omdat zij 'unverfroren' vanuit vaste en concrete waarden en 

normen, maar ook vanuit duidelijk aan te wijzen belangen cultuurkritiek leverden 

op de samenleving. Kortom: zij waren conservatief. In dit tijdschrift is er al eerder 

op gewezen de term "conservatief' tot voor kort een hete aardappel was binnen en 

buiten het CDA. Dat heeft sterk te maken, zo lijkt het, met de Nederlandse gewoon

te het adjectief conservatiefvrijwel steeds te gebruiken bij wijze van typering van 

een psychische dispositie. Conservatief staat dan voor stilstand, onvermogen tot 

aanpassing en onvermogen om uitdagingen te beantwoorden, maar ook voor een 

pejoratief opgevatte burgerlijkheid. Men zegt het niet gauw, maar de term conser

vatiefwordt met een zekere achterlijkheid verbonden. De Brits-Amerikaanse cul

tuur kent die associatie niet of nauwelijks. "Conservatief' is daar minder een ka

rakterologische typering, maar veel meer een oriëntatie op oude, vaste waarden 

en gevestigde instellingen (vooral in Engeland). Het zal overigens, gelet op de niet 

aflatende invloed van de dominante Engels-Amerikaanse cultuur op allerlei do

meinen van het maatschappelijk leven niet onwaarschijnlijk zijn, de tekenen zijn 

er reeds, dat binnen en buiten het CDA het woord conservatief een meer positieve 

lading zal krijgen. Binnen het CDA lijkt het tij te keren, getuige het vorige jaar ver

schenen conservatisme-nummer van dit tijdschrift met pro-conservatieve bijdra

gen van Dries van Agt, Andreas Kinneging en Hans Hillen (CDV 5/2002). Ook in de 

brede maatschappelijke discussie treden conservatieven zonder schroom naar bui

ten. Ik wijs bijvoorbeeld op het recent verschenen boek Lof van het Conservatisme van 

Bartjan Spruyt (zie de boekenrubriek in dit nummer voor een bespreking). 

De C van christelijk èn conservatief 

Als de voorgangers van het CDA als conservatieven werden ervaren, betekent dat 
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in ieder geval dat conservatisme en christendom elkaar bepaald niet uitsluiten. 

Het CDA is het voorbeeld van een partij - daarvan zijn er niet zo veel in de wereld 

- die zijn fundamentele inspiratie buiten de mens zoekt. De grondslag verwijst ex

pliciet naar een christelijk referentiekader. Zij aanvaardt (art. 1) het Bijbels getui

genis van Gods beloften, daden en geboden als van beslissende betekenis voor 

Als de voorgangers mens, maatschappij en de overheid. Ze wil zoeken naar de betekenis van het 

van het CDA als con- Evangelie voor het politiek handelen en wil zijn politieke overtuiging toetsen aan 

servatieven werden de Bijbel en in antwoord daarop formuleren (art. 2). Aan het spreken van de 

ervaren, betekent Christelijke kerken wordt een bijzondere betekenis gehecht (art. 3) en de plicht tot 

dat in ieder geval solidariteit wordt op metatysische grondslag gevestigd (art. 10). Dat geldt ook voor 

dat conservatisme de overheid die als Dienaresse Gods wordt aangeduid (art. 6). 

en christendom el- Het is dan ook zonneklaar dat wie het CDA in verband brengt met het normen- en 

kaar bepaald niet waardendebat, en dat doen de meeste mensen, naar "die C" kijkt. Het CDA en met 

uitsluiten. name ook zijn politieke erflaters die zich gedurende deze en de vorige twee eeu

wen nu al in de Nederlandse politiek manifesteren, waren ook niet zo verlegen 

met die "aantakking" op het Christendom. De vraag is met name in het buiten

land (Italië, België bijvoorbeeld) veelvuldig opgeworpen of deze expliciete verwij

zing naar de C nog wel past in de huidige tijd. Immers, Europa seculariseert al eni

ge tijd en veel mensen van allochtone, maar ook zeer velen van autochtone 

herkomst hebben nog slechts een flauw idee van de portée en het referentiekader 

van het Christendom. De bange vraag is dan: missen we de electorale boot niet? 

Met name in de oppositieperiode heeft die vraag in dit tijdschrift geleid tot inte

ressante aanzetten voor een grondslagendiscussie (die in de partij nooit expliciet 

gevoerd is overigens). Een nog steeds interessant dossier met grondige analyses en 

suggesties is het zomernummer van CDVuit 1998 getiteld DUn'en Kiezen. Het CDA 

na 6 mei 1998. Logisch gezien zijn de opties die het CDA kan kiezen: het loslaten 

van de grondslag, het verbreden ervan of het onverkort handhaven. Drie van de 

vier scenario's die Jan Willem Wits schetste voor het CDA in DUn'en kiezen in zijn 

nog steeds waardevolle artikel 'Een strategische verkenning,14, zouden met zich 

meebrengen dat de C zou moeten worden losgelaten. En in latere nummers ont

spon zich een discussie over het idee de grondslag te verbreden met andere inspi

ratiebronnen, zoals de Koran of Hindoegeschriften (Religieus Democratisch 

Appèl)". Ik ben van opvatting dat het lichten van het anker, zoals dat in onze 

grondslag is vervat een slechte zaak is. Deze grondslag bevat de noemer onder bij

na tweehonderd jaar politiek handelen van onze "politieke familie". De C bevat 

ook een baken, zeker, vaak ook teken van tegenspraak, voor die mensen die chris

telijk geloof relevant vinden voor politiek handelen. Het verplicht politici die wor

den aangesproken op hun gedrag door mensen die zich in hun kritiek op christe

lijke noties en waarden beroepen, tot rekenschap. De C vormt een oriëntatiepunt 

in situaties die niet voorzien zijn in politieke programma's en die situaties zijn er 

vele. Het is het fundament onder het fundament als het ware. Maar bovenal is het 

zo dat die C niet zo vrijblijvend in de politiek is als politieke tegenstanders vaak 
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willen doen geloven ("Je kunt er alle kanten mee uit"). Het Christendom verwerpt 

de notie van de mens op de troon van de schepping, stelt buiten elke twijfel dat de 

mens als beelddrager Gods een onvervangbare en unieke waarde bezit, stelt mensen 

(en overheden) verantwoordelijk voor elkaar, verwerpt instrumentalistisch-materia

listische en gedetermineerde mens- en maatschappijvisies en noemt de naastenlief

de als centrale norm, om maar enkele voorbeelden te noemen. Toch is dat alles niet 

altijd voldoende gebleken om de cultuurkritische potentie waar te maken. Dat kan 

het gevolg zijn van de abstractheid van grondslag en Program van Uitgangspunten. 

Dat geldt voor de buitenwacht die weinig vertrouwd is met christelijke noties, maar 

toch ook wel voor de binnenwacht. Er ligt een grote ruimte tussen grondslag en uit

gangspunten enerzijds en een concreet vigerend voor vier jaren vastgesteld verkie

zingsprogramma anderzijds. Die situatie kan ertoe leiden dat deze eerste teveel 

voor kennisgeving wordt aangenomen en bijgezet in de pronkkamer van het partij

huis: alle aandacht gaat dan uit naar het actueel politiek handelen, al dan niet bij

gelicht vanuit voortreffelijke rapporten van het Wetenschappelijk Instituut. Het is 

zeker nu het debat over normen en waarden zo uitbundig opbloeit bepaald geen 

overbodige luxe om te proberen in dit verband de geloofsbrief" van onze politieke 

traditie nader te vertalen. Dat zou bij voorkeur kunnen gebeuren door deze in "se

culiere" termen te ondertitelen voor het huidige Nederland. Ik heb dan een voor

keur voor de ondertitel 'socÏaal-conservatief. Daarmee pinnen we ons in zekere zin 

vast, maar dat is minder bezwaarlijk dan het verwijt te vrijblijvend te zijnVoor alle 

duidelijkheid: deze ondertitel kan nooit grondslag en Program van Uitgangspunten 

vervangen, laat staan afschaffen, maar moet een meer politieke, voor buiten- en bin

nenwacht verstaanbaardere concretisering bieden. 

Conservatieve CDA standpunten 

Het CDA-gedachtengoed is wel degelijk, zeker historisch gezien, voor een belang

rijk deel, in de ogen van de buitenwereld goed getypeerd met de "seculiere term" 

conservatief. Veel CDA-ers lijken erg verlegen met die aanduiding, maar dat is ver

keerde gêne, wanneer onder conservatisme wordt begrepen een bepaalde waarden

oriëntatie. Het betreft dan zaken die vanzelfsprekend worden geacht te behoren 

tot ons gedachtegoed en voor een groot deel vervat liggen in het Program van 

Uitgangspunten. Ik werk een aantal typisch conservatieve principiële standpunten 

wat nader uit, ter illustratie. Het gaat om standpunten ten aanzien van de over

heid, patriottisme en de 'civil society'. 

Overheid 

De christen-democratie heeft de notie dat de overheid Dienaresse Gods is die een 

onherleidbare grondslag en roeping bezit ten opzichte van de samenleving die zij 

moet dienen, door de tijden heen hoog gehouden." In deze tijd is meer dan ooit 
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van belang die uniciteit van de overheid te benadrukken. Tegen de postmoderne 

relativering van de overheid als "just another actor"; tegen de instrumentalistische 

visie waarin de overheid wordt gezien als een aggregaattoestand; tegen opvattin

gen die de overheid zien als dienaar-butler-provider van de individuele burger. 

Conservatief dus. Voor de opvatting zoals die rechtstreeks voortvloeit uit onze 

grondslag dat de overheid een op waarden georiënteerde arbiter is die tussen con

flicterende krachten en machten gehouden is het goede te zoeken en het algeme

ne belang te dienen. De idee dat dit laatste geen zinledige categorie is, moet verde

digd worden tegen de courante sociologische en politicologische visies die 

overheden primair of uitsluitend zien als machtsconstructies zonder normatieve 

finaliteit. Dat betekent overigens niet dat de overheid moet worden gezien als een 

soort superpersoon. Langs de overheid kan ook niet - dat zou een antropomorfis

me zijn met kwalijke gevolgen - precies dezelfde ethische, morele en religieuze 

maatlat worden gelegd als die welke mensen langs zichzelf of anderen leggen. 

Wat betekent deze basishouding voor meer concrete beleidsterreinen en vraag

stukken? Hier kan gedacht worden aan een consequent en beheerst opkomen voor 

de overheid als instituut dat een cruciale voorwaarde vormt voor een vrije en be

schaafde samenleving. Dat betekent dat de overheid en haar ambtsdragers in be

ginsel aanspraak kunnen maken op respect: die laatsten niet vanwege wat ze zijn, 

maar vanwege wat ze vertegenwoordigen. Hierbij hoort een ongemeen harde inte

griteitscode, want dat is de andere zijde van de medaille. Het betekent naar mijn 

opvatting ook in de huidige tijd het principieel opkomen voor de vertegenwoordi

gende democratie. Dat houdt in dat die vormen van staatsrechtelijke vernieuwing 

Vormen van staats- die daarop inbreuk willen maken, moeten worden bestreden, dan wel zeer kri-

rechtelijke vernieu- tisch benaderd. In de Nederlandse verhoudingen dus een conservatief standpunt. 

wing die inbreuk In de vertegenwoordigende democratie is het wezenskenmerk van overheden van 

willen maken op de alle tijden, dat zij belangen afWegen, gefuseerd met de eis dat de bevolking daar

vertegenwoordigen- bij via door haar aangewezenen fundamenteel is betrokken. Vooral die vormen 

de democratie moe- van staatsrechtelijke vernieuwing die deze overheidstaak materieel brengen naar 

ten worden bestre- anonieme referenda-electoraten uit de politiek assertieve brede middenklasse 

den. moeten scherp worden bestreden. De overheid ontwijkt zo zijn wezenlijke functie 

om belangen tegen elkaar af te wegen. 

Een ander gevolg van deze beproefde christen-democratische visie op de overheid 

moet liggen in de benadrukking van de zwaardfunctie van de overheid. Niet te 

bang zijn om als "Iawand order"-types te worden weggezet, maar ook niet te veel 

bereidheid tonen alle vormen van Bürgerschreck in nieuwe regelgeving te laten uit

monden. Dit betekent een sterk accent op de handhaving van de openbare orde, 

een kritische houding ten aanzien van die vormen van gedogen die deze taak rela

tiveren, en een bereidheid soms actuele publieke opinies te weerstaan. Kort sa

mengevat staat het CDA historisch voor de heteronomie van de overheid in een de

mocratische rechtsstaat. 

In de bestuurlijke organisatie dient het decentralisatiebeginsel, dat voortvloeit uit 
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de CDA- traditie en uit het Program van Uitgangspunten te worden geconfronteerd 

met het gelijkheidsbeginsel. Wie bevoegdheden wil verleggen dichter bij mensen 

accepteert dat deze bevoegdheden verschillend kunnen worden uitgeoefend af

hankelijk van de politieke keuzes in afzonderlijke gemeenten. Dat betekent dat 

mensen ongelijk worden behandeld afhankelijk van de plaats waar ze wonen. In 

de retoriek rond decentralisatie wordt dit aspect feitelijk vaak niet verdiscon

teerd. Het is echter een misverstand dat beide beginselen optimaal verenigbaar 

zijn. De christen-democratie zou dat eerste dus sterker moeten benadrukken en de 

relativering van het tweede op de koop moeten nemen. Conservatief dus in de 

ogen van radicale aanhangers van het gelijkheidsdenken. 

Tenslotte is er het verschijnsel van de verplaatsing van de politiek. Steeds meer 

worden beslissingen verlegd: naar nationale, maar vooral naar internationale rech

ters, naar bovennationale gremia met name in Europa, naar Quango's of zelfstandi

ge bestuursorganen of de markt. Materieel worden daarnaast steeds meer belang

rijke besluiten gehypothekeerd door consultancy- en adviesbureaus. Hier zou de 

christen-democratie in ieder geval bezorgder kunnen zijn over het feit dat de facto 

steeds meer besluiten feitelijk on beïnvloedbaar worden voor de Nederlandse volks

vertegenwoordiging. Het is soms verbijsterend te zien hoe gemakkelijk - in ieder 

geval in tijden van welvaart - wordt aanvaard dat bevoegdheden steeds meer zo 

worden uitgeoefend dat politiek en parlement buitenspel staan. Ook hier zou enig 

constitutioneel conservatisme bepaald geen overbodige luxe zijn. 

De natie 

Overheid en natie zijn, zoals de uitdrukking natie-staat aangeeft, nauw met elkaar 

verbonden. Na de explosies van de Amerikaanse, maar vooral Franse revolutie is 

het natie-concept fundament en doel van de staat en vindt deze niet langer zijn le

gitimatie voor velen in God, de Heilige Schrift, de dynastie, een kaste of groep. Dit 

verklaart overigens meteen de grote reserve die dit revolutionaire natiebegrip bij 

onze politieke voorouders opriep. Zeker toen in ons land in de 1ge eeuw de libera

len het natiebegrip antithetisch gebruikten tegen de claims op zelfbepaling (bij

voorbeeld in de schoolstrijd) vanuit het christelijke of rechtse (zoals toen de term 

luidde) kamp. Christen-democraten hebben van de andere kant vaak blijk gegeven 

van hun gehechtheid aan de natie, ons vorstenhuis, de Nederlandse geschiedenis 

en cultuur en de Nederlandse staat. En dat doen we nog, als ik het goed zie, en let 

op de rode draad in allerlei stellingnames in historische en recente debatten. 

Daarbij ging het altijd om een natiebegrip dat vooral historisch-organisch was. Niet 

om een etnisch natiebegrip, noch om een imperialistisch natiebegrip dat de soeve

reiniteit in eigen kring of de subsidiariteit zou bedreigen. Het is veeleer de notie 

van historische lotsverbondenheid die daarbij een rol speelde. Het Nederlandse 

volk dat steeds van samenstelling wijzigde en van kleur verschoot, wordt verbon

den door de territoriale band (samenwonen in dit puntje van Noord -West- Europa) 
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een gezamenlijke taal, een dominante oriëntatie op hetjoods-christelijk-humanis

tische erfgoed, het Oranjehuis, op gedeelde instellingen, een gezamenlijke geschie

denis met hoogte- en dieptepunten en dientengevolge een collectief geheugen en 

bewustzijn, alsmede een eigen cultuur in ruime zin (van poldermodel tot collegiaal 

bestuur, van Sinterldaas en Koninginnedag tot het Oranje-elftal, van cabaret tot de 

"gezelligheidscultuur" van de Elfstedentocht tot Pasar Malam). Wij vormen een ge

vestigde oude natie-staat en kennen geen uitbundige civic religion, zoals met name 

immigratielanden, zoals de Verenigde Staten, die kennen en nodig hebben. Dat 

neemt echter niet weg dat het natie begrip en het begrip vaderland - een gruwel 

voor de hyperindividualistische postmodernist - onontbeerlijke voorwaarden lij

ken voor een solide nationale overheid. Het is ook dit natiebegrip dat impliciet ten 

grondslag ligt aan de rechtvaardiging van herverdeling van inkomens via fiscus en 

premies. Het is dit begrip dat de verschillende Idassen en streken, steden en dorpen, 

oudere en jongere autochtonen en allochtonen aan elkaar bindt. De Europese soli

dariteit tussen straks een half miljard Europeanen zal nog in geen lengte van jaren 

die intensiteit kunnen benaderen. Het opgeven van het natiebegrip ofhet laten 

verslappen daarvan komt al te gauw neer op een vrijblijvend ontgaan van verant

woordelijkheid voor elkaar. Het stuit de orthodoxe belijder van een radicaal indivi

dualisme tegen de borst, maar het blijft een kernelement in de christen

democratische en conservatieve traditie. Het feit datje territoriaal en historisch 

verbonden bent - dus niet uit eigen keuze - met een samenleving, schept aanspra

ken, maar ook verplichtingen ten aanzien van die samenleving. Een staat die puur 

wordt gezien als een verzekeringsmaatschappij, die allerlei arrangementen ver

zorgt, zal een bloedeloos construct blijken, wanneer het natie besef er uit is wegge

vallen. Mensen dienen niet te worden benaderd als toeschouwers of als onderda

nen, maar als burgers: mensen die rechten bezitten ten opzichte van de overheid, 

maar ook verplichtingen. In geschiedenis-, staatsinrichting en inburgeringscursus

sen moet die overheid in haar historische en tegenwoordige vorm worden geïntro

duceerd in het bewustzijn van opgroeiende en nieuwe burgers. Tenslotte is een kor

te en intelligent vormgegeven maatschappelijke dienstplicht daarom wenselijk. 

Christen-democratie was altijd in die zin nationaal en moet dat dus in die zin ook 

blijven, ondanks en juist vanwege toenemende Europese integratie en culturele 

pluriformiteit. Dat verplicht tot zorg voor de Nederlandse taal, voorzichtigheid 

met het uitvegen van historische instellingen, van wat is gegroeid in onze geschie

denis, tot behoud van de vaderlandse geschiedenis in de curricula, tot het bena

drukken van het nationale belang een zekere infrastructuur in de publieke sector 

te houden en tot verantwoordelijkheid voor elkaar waar het gaat om mensen die 

buiten hun schuld in financiële of andere problemen zijn geraakt. 

Dat betekent ook dat immigratie niet gezien kan worden als een fenomeen dat 

slechts gevalideerd moet worden op grond van economische factoren. Massale im

migratie heeft ook sociale effecten, die de overheid niet afkan doen met een be-
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roep op personalistische ethiek. Nederland is bovendien geen normvrije ruimte, 

waarin anything goes, zolang enkele in juridische teksten verwoorde regels worden 

gehandhaafd. Er mogen meer eisen worden gesteld aan hen die niet aan vervol

ging blootstaan en vrijwillig immigreren (niet aan politieke vluchtelingen dus). 

Natuurlijk mag daarbij niet aan grondrechten worden gekomen, maar wel zeker 

mogen eisen worden gesteld aan immigranten op het gebied van kennis en kan 

naturalisatie worden geconditioneerd door eisen te stellen aan gedrag. 

Maatschappelijke verbanden 

Christen-democratie is gekend door zijn nadruk op de intrinsieke waarde van maat

schappelijke verbanden. Vroeger gebeurde dit in felle antithese met het Frans-revo

lutionaire gedachtegoed dat de (publiekrechtelijke) relevantie van deze verbanden 

negeerde en slechts de Volonté Général en de burger erkende als publiekrechtelijk re

levante actoren. De theorieën van de soevereiniteit in eigen kring en de subsidiari

teit waren theologisch gefundeerd. In meer seculiere terminologie kunnen deze in

zichten eveneens worden verdedigd. Zij heten dan al gauw conservatief. Het gaat 

om de intrinsieke waarde, niet alleen van geschiedenis en traditie, maar meer nog 

van de verbanden en de gemeenschappen waarin mensen als sociale wezens leven: 

gezinnen, kerken, scholen, bedrijven, het "particulier en maatschappelijk initia

tief'. Deze decoderen de onvoorstelbare hoeveelheid informatie en gedragsalterna

tieven tot op zekere hoogte. Zij geven zin. Het is een valse en verwerpelijke illusie te 

denken dat de mens autonoom en absoluut vrij is en zonder deze kaders kan leven. 

Het recht op zeltbe- Die opvatting moge enige waarde bezitten in de reclameretoriek ("The sky is the li-

paling en zelforga- mit", "Just do it", "You can do it all"), maar het blijft een waanvoorstelling. In de ver-

nisatie is hier geen gruisde en gefragmentariseerde wereld van de postmodernist kan de mens, zeker 

kwestie van oppor- de kwetsbare mens, niet alleen op tegen het autonome geweld van oppermachtige 

tuniteit, maar is en abstracte structuren die zeker ook in de marktsector ontstaan. 

principieel. Dit wezenskenmerk van de christen-democratie getuigt overigens wel van een 

groot geloofin mensen en de wijze waarop zij verantwoordelijkheid voor elkaar 

en voor zichzelf willen dragen in al deze tussenverbanden, kringen, gemeen

schappen. Christen-democraten blijven dan ook conservatief wanneer zij de over

heid blijven oproepen de kerngebieden van deze domeinen te mijden. Het recht 

op zelfbepaling en zelforganisatie is hier geen kwestie van opportuniteit, maar is 

principieel." Voorheen werd dit gezichtspunt vooral ook in theologische catego

rieën verdedigd, in deze tijd lijkt een voorkeur te bestaan hier het grondrechtenvo
cabulaire te hanteren. 

Andere "conservatieve" punten 

En er zijn nog meer zaken, die in een geseculariseerd woordgebruik conservatief 

kunnen worden genoemd, nu zij een oriëntatie op oude waarden en soms instel-
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lingen reflecteren. 

Hierbij kan gedacht worden aan de relativering van de bijkans oppermachtige in

strumentele rede. Deze dominante doctrine beschouwt efficiëntie als allesbepa

lend en de kosten/baten-analyse als de alpha en omega van goed bestuur. De aan

dacht voor de eigen aard van de materie (bijvoorbeeld onderwijs, lokaal bestuur, 

volksgezondheid, welzijn) is daarbij secundair ofverdwenen. Bureaucratisering, 

kwantificering van "targets" en een eenzijdige managementcultuur met een rigide 

"gelijkheidscultus" zijn het gevolg (koekjesfabriek of universiteit, het is één pot 

nat). Aan deze cultuur die helaas soms impliciet onderdeel uitmaakt van het zoge

naamd waardenvrije bureaucratisch ethos moet vanuit (christen-democratische) 

politiek veel meer weerwerk worden geboden. Dat zou kunnen betekenen een te

gendraads blijven hameren op het belang van kleine scholen, de waarde van een 

nabij gemeentebestuur, het voordeel van curricula die ook recht doen aan zogehe

ten "zachtere" vakken (filosofie, geschiedenis, kunst enz.), de verdediging van de 

"onlogische" zondagsrust en meer in het algemeen het bevorderen van maat

schappelijke rustpunten, strijd voeren tegen de verdringing in het welzijnsterrein 

van het "amateuristische" veld door de managers, het opkomen voor niet-gecom

mercialiseerde zones binnen de media-infrastructuur. Benadrukken dat continuÏ

teit, traditie en ervaring, beroepstrots en esprit de corps waarden zijn die bij reorga

nisatie en herstructurering veel hoger moeten worden gewaardeerd. 

Naast dit punt zijn er nog vele te noemen zoals natuurlijk de volledige erkenning 

van de waarde van godsdienst en levensbeschouwingen. Deze moeten niet door de 

politiek in het kader van de scheiding van kerk en staat worden genegeerd, maar 

ook worden uitgenodigd om te adviseren en te praten over maatschappelijke pro

blemen. De radicaal-liberale opvatting over de scheiding van kerk en staat, die in 

Nederland historisch geen voet aan de grond kreeg, moet ook nu worden bestre

den. Scheiding van kerk en staat moet vanuit erkenning van elkaars roeping. Een 

variant die leidt tot domesticering van de kerk en het terugbrengen van haar juri

dische status tot een vereniging past niet in ons land en in onze geschiedenis. 

Religie is ten diepste een positieve kracht, die van groot belang is voor een samen

leving. Ook hier past een houding die in deze context conservatief mag heten. 

Verder kan worden genoemd het vasthouden aan de gedachte dat ook in de pu

blieke ruimte minimale normen gelden van fatsoen en beschaving. Dat is meer 

dan het vermijden van de overtreding van straffen. 

Uit al deze voorbeelden blijkt naar mijn opvatting dat grote delen van het CDA-ge

dachtegoed voor de buitenwereld herkenbaar zijn als conservatief. We moeten 

dus ook niet te benauwd zijn het zelf ook zo te noemen. 

Kortom: CDA behoeft ondertitel 'sodaal-conselVatiet' 

Het uithangbord "conservatief' als een seculiere uitdrukking die de christen-de

mocratische boodschap het best benadert, zal wellicht binnen en buiten de eigen 
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kring weerstand wekken. Maar er zullen ook velen opgelucht zijn, dat er eindelijk 

een groepering is die zich dit bij uitstek politieke motto toeëigent. Want ook veel 

mensen buiten onze vertrouwde kring hechten aan beproefde en vaste waarden 

als plichtsgevoel, burgerlijk fatsoen, solidariteit, verstandige vaderlandsliefde. De 

weerstand tegen hedonisering en volledige commercialisering van de openbare 

ruimte en de publieke sfeer, tegen onverschilligheid verkocht als tolerantie, tegen 

gebrek aan respect voor mensen en goederen is wijdverbreid, om maar enkele za

ken te noemen. 

De ondertitel "so- De ondertitel "sociaal-conservatief' dekt ook goed het historische handelen van 

ciaal-conservatief' het CDA en zij n voorgangers. Het zal dus niet als een reclamekreet of als een valse 

dekt het historische leus worden ervaren. Natuurlijk is de uitdrukking sociaal-conservatief zeker in de 

handelen van het sfeer van sommige immateriële dossiers geen 100% bevredigende vertaling van de 

CDA en zijn voor- christen-democratische invalshoek, maar het lijkt in ieder geval een zeer accepta-

gangers goed. bele vertaling "naar de wereld". Het zou de moeite waard zijn deze ondertitel ge

durende een aantal jaren consequent te voeren en te verdedigen. De discussie over 

grondslag en organisatie hoeft dan ook nog niet te worden gevoerd. Wanneer de 

nu gelukkig onderbroken structurele neergang van de christen-democratie zou 

doorzetten zal de finale keuze welke van de drie richtingen (loslaten grondslag, 

verbreden grondslag of onverkort handhaven daarvan) in te slaan niet langer kun

nen worden vermeden. 

Profmr. A.H.M. Dölle is lid van de CDA{ractie in de Eerste Kamer. Hij heeft dit artikel op 

persoonlijke titel geschreven. 

Noten 

1. De gedachte dat de overheid zijn laatste grond vindt in de mens en niet in God. 

2. Kuyper's architectonische kritiek, maar ook bijvoorbeeld bij Schaepman, 

Talma en Aalberse. 

3. Fascisme en communisme kregen mede daardoor slechts beperkt vat op de 

Nederlandse bevolking. 

4. Hier was het imago van de christelijke partijen vrij hard (Spoorwegstaking, 

1903), reactie op de "Opstand"van Troelstra (1918), Muiterij op de 7 Provinciën 

(1935) bijvoorbeeld. 

5. Hierdoor ontstond ook een bijzondere belangstelling voor het zoeken van een 

uitweg tussen het aambeeld van het kapitaal en de hamer van de arbeid in vor

men van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. 

6. De fameuze ethische politiek was geen confessionele Alleingang, maar uit deze 

kring zetten zich wel velen daarvoor in. 

7. Zedelijkheidswetgeving, zondagsrust, ambtsgebed enz. 

8. ].W. de Eeus e.a., De ideologische driehoek, Amsterdam 1989. Hierin over de 
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positie van de confessionele partijen: ].A.A. van Doorn, "De onvermijdelijke 

presentie van de confessionelen", p. 112 tlm 146. 

9. Ook al is die band bijvoorbeeld in de RK wereld sinds het Tweede Vaticaanse 

Concilie sterk gelaïciseerd. Zie bijvoorbeeld Publieke gerechtigheid, 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 1990, par. 4.4. 

10. In de verwijzingen naar de Verklaring van Athene ligt overigens voor christen

democraten wel een wat duidelijker herkenningspunt. Het debat over een ver

wijzing naar christelijke waarden in art. 37 Europese Conventie toont echter 

aan dat deze voor velen buiten deze kring nog problematisch is. 

11. Zie voor een reeks boeiende beschouwingen over "nieuw patriottisme" het len

tenummer 2003 van Christen Democratische Verkenningen en met name ook de be

schouwing van Thijs lansen over de probleemstelling (p. 5 e.v.). Het gaat daar

bij over veel meer dan de Grondwet en wel over een inhoudelijk-morele 

invulling van het staatsburgerschap die wellicht kan voorzien in het post-ver

zuilingstijdperk in de behoefte aan "eenheid en verscheidenheid". 

12. Bijvoorbeeld die binnen de kring van de gereformeerde gezindte die tot pro

cessen (Van Dijke), pesterijen (stemmen op zondag zoals voorgesteld door D66) 

of regelrecht onbegrip leiden. Denk ook in heel ander verband aan 

Baudrillard's voorspelling van de bloedige wraak van "het spiegelvolkje" dat 

zich teweer stelt tegen "De Nieuwe Democratische Ordening" als een dwingen

de Westerse consensusideologie. 

13. I. Breuer, Taylor, Rotterdam, 2002, blz. 12. De evenveel gelezen als toch ook wel 

wrange boeken van Houllebecq roepen dat huiveringweld<ende beeld wellicht 

overtrokken, maar wel klemmend op. 

14. De vier scenario's van Wits: het CDA als conservatieve partij, als confessionele 

partij, als lifestyle-partij, als partij van de gemeenschap. 

15. Zie voor een discussie over het spookbeeld van een RDA: dr.J.D. Dengerink: 

'Nieuwe koers: van CDA naar RDA?', in Christen Democratische Verkenningen 6/ 2000, 

p. 22 e.v. en de repliek van toenmalig partijvoorzitter Marnix van Rij: 'Centrum 

ziet religie als bindend element voor samenleving', in CDV 6/2000, p. 28 e.v. 

16. Vgl. A.H.M. Dölle: 'De geloofsbrief van het CDA', in CDV 1995, nr. 11, p. 512 tlm 521. 

17. Art. 6 Grondslag. 

18. Daarbij is van belang hier niet uit te gaan van de souvereiniteit van de stem

mer, consument of gebruiker maar met name die aanspraken tot gelding te la

ten komen die voortkomen uit groepen en individuen die verantwoordelijk

heid willen nemen vanuit hun overtuiging voor onderwijs, cultuur, welzijn 

enz. Helaas groeit de verleiding soms sterk om de centrale doctrines van soeve

reiniteit in eigen kring, subsidiariteit en gespreide verantwoordelijkheid op te 

laten gaan in de claim van de burger op optimale vrijheid voor zelfontplooiing 

en belangenbehartiging; hetgeen wat anders is. 

CDV I ZOMeR 2003 

n 
0 ,. 
'" '" :t 
0 
hO 
~ 

-l 

0 
Z 
0 
hO 

" ::; 
-l 

'" r' 

~ 

0 
n ,. ,. 
r' 

n 
0 
Z 
~ 

'" " '" ,. 
r' 

hO 

'" 
I 

I 
I' 
1 

I , 

'I 
" 

I 

i 



'" Q 

Een l{ritiek op 

'Anders en beter' van 

Jan Peter Balkenende 

DR. JAN DENGERINK 

Jan Dengerink, emeritus hoogleraar Reformatische Wijsbegeerte, opent de ideo

logische discussie over Anders en beter, waarin lijsttrekker Jan Peter Balkenende 

ten behoeve van de verkiezingen de nieuwe CDA-visie op de samenleving en de 

rol van de overheid heeft uitgediept. Dengerink ontwaart in de opvattingen van 

Balkenende spanningen. Bij de bespreking van het 'waarden en normen' -thema 

is er spanning tussen aan de ene kant de wat naar nationalisme neigende na

druk op de samenleving als een verplichtende eenheid ('Nederlandse waarden 

en normen') en aan de andere kant de waardering voor de samenleving in al 

haar verscheidenheid. Balkenendes voorkeur lijkt hier uit te gaan naar de eer

ste pool. Daardoor blijft hij steken in een burgerlijke moraal en blijkt hij onvol

doende gewapend tegen typisch nationalistische en zelfs staatstotalitaire 

verleidingen. In het boek is van een herkenbare doorwerking van de joods

christelijke traditie nauwelijks sprake. Bij Balkenendes bespreking van de taak 

van de overheid openbaart zich een tweede spanningsveld: tussen passages 

waarin de overheid een opvallend zware interveniërende rol krijgt en die waar

in pleidooien te vinden zijn voor een radicaal terugtredende overheid. 

Opvallend genoeg lijkt hier - en dat staat haaks op de keuze in het eerste span· 

ningsveld - de voorkeur uit te gaan naar de tweede pool, een sterk beperkte taak 

voor de overheid. Dengerink treft hier een visie met uitgesproken liberale trek

ken aan. Hier wreekt zich dat Balkenende, tot de verbazing van Dengerink, geen 

blijk geeft zich op te stellen in de traditie van het christelijk-sociaal denken. 

Een repliek van Balkenende op de kritiek treft u direct na dit artikel aan. 

Anders en beter' is de titel van het inmiddels waarschijnlijk wijd verspreide en veel ge

lezen boek van Jan Peter Balkenende. Het is de neerslag van een vijftal, in het voor

jaar van 2002 gehouden, lezingen voor een voor de toekomst van het CDA belangrij

ke groep van jongeren uit diverse organisaties, alsmede zijn Schmelzerlezing. Deze 

zijn, zoals hij in het voorwoord stelt, bedoeld als een uitdieping van de CDA-visie op 

de samenleving en de rol van de overheid. Balkenende heeft zijn boek het licht doen 

zien op persoonlijke titel. Uit de toonzetting van het geheel blijkt echter, dat hij 

daarin voortdurend als voorman van het CDA aan het woord is. Een en ander is vol

doende reden om daarop enigszins uitvoerig in te gaan. Dit is echter geen eenvoud i-
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Met deze beperkte 

invulling blijft 

Balkenende in feite 

steken in een bur

gerlijke moraal 

ge zaak. Balkenende snijdt veel zaken aan. Probleem daarbij is dat hij regelmatig 

fundamentele uitspraken doet, terwijl niet altijd, althans voor schrijver dezes, dui

delijk is, wat hij daarmee inhoudelijk, zakelijk bedoelt en hoe zij zich onderling ver

houden, alsook dat soms sprake is van tegengestelde tendensen. 

Dit betekent, dat het niet zinvol is de bespreking te beperken tot een analyse. Dit 

is ook de strekking van de ondertitel van deze bijdrage. Veeleer moet geprobeerd 

worden in een reële uitwisseling van gedachten tot grotere duidelijkheid te ko

men, alsook wegen aan te geven, die mogelijk leiden tot een oplossing van de pro

blemen, waarvoor Balkenende ons stelt. Dit gebeurt in de hoop, dat hij, als de tijd 

daarvoor hem nog wordt gegund, daarop zal reageren en dat ook anderen in de 

discussie zullen inspringen, om zo met elkaar verder te komen. Een voortgaande 

bezinning op de grondvragen van het leven en daarmee van de politiek, in direct 

verband met de praktijk, is in een tijd waarin in velerlei opzicht sprake is van 

geestelijk-intellectuele erosie en stuurloosheid, geen overbodige weelde. 

In mijn analyse ga ik in op een aantal onderstromen in Anders en Beter: de span

ning tussen aan de ene kant de wat naar nationalisme neigende nadruk op de sa

menleving als een verplichtende eenheid ('Nederlandse waarden en normen') en 

aan de andere kant de waardering voor de samenleving in al haar verscheiden

heid; en de spanning tussen passages waarin de overheid een opvallend zware in

terveniërende rol krijgt en die waarin pleidooien te vinden zijn voor een radicaal 

terugtredende overheid. Het is vaak niet duidelijk hoe de waardering voor het een 

zich systematisch verhoudt tot de waardering voor het ander. Mijn bespreking be

staat uit drie delen: eerst analyseer ik de passages over de samenleving als ver

plichtende eenheid, daarna die over de samenleving in haar waardevolle verschei

denheid en ten slotte verbind ik conclusies aan de analyse van de spanningen. 

De samenleving als verplichtende eenheid 

De eerste onderstroom in Anders en Beter benadrukt de samenleving als verplichten

de eenheid. Balkenende spreekt regelmatig van de samenleving en zo ook van de 

staat van de Nederlandse samenleving. En in het verlengde daarvan van de waarden 

van de Nederlandse cultuur. Cultuur wordt nader aangegeven als het geheel van op

vattingen met betrekking tot de zin van het bestaan, van waarden, normen en bete

kenissen die mensen inspirereren en activeren.' De Nederlandse samenleving is dan 

ook meer dan een verzameling van individuen, ook meer dan een verzameling van 

huishoudens en samenlevingsverbanden.
3 

Zij vormt een eenheid in verscheiden

heid. Ruimte voor andere opvattingen, voor beleving van de eigen identiteit zijn be

langrijke verworvenheden. Deze verscheidenheid en vrijheid voor persoonlijke keu

zen kunnen echter niet zonder gemeenschappelijke waarden en normen. Deze 

vormen de basis voor het samen-leven. Op basis van die gedeelde waarden en nor

men is pas echte vrijheid in verantwoordelijkheid mogelijk.
4 

Dit appèl krijgt bij hem 

vaak echter een nogal beperkt karakter te weten: om respect voor elkaar weer in-
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Balkenende blijkt 

onvoldoende gewa

pend te zijn tegen 

de 'totalitaire ver-

leiding' 

houd te geven, respect voor ouderen in de samenleving, voor mensen die vanuit 

hun geloofsovertuiging leven, voor hen die verantwoordelijkheid dragen. Maar ook 

een appèl op de samenleving om rekening met elkaar te houden en verantwoorde

lijk gedrag te tonen: op straat, maar ook tegenover openbaar bestuur en daarmee te

genover regels die gesteld zijn, die niet alleen voor anderen, maar ook voor jezelf 

gelden.
5 

Met deze beperkte invulling blijft Balkenende, hoe belangrijk genoemde za

ken ook op zichzelf zijn, in feite steken in een burgerlijke moraal. 

Naast deze moraal is er nog een andere concretisering van 'waarden en normen' 

die opvalt. Regelmatig stelt Balkenende, zonder enige argumentatie, in zijn boek 

dat de rechtsstaat die Nederland is de uitdrukking is van de 'gemeenschappelijke 

normen en waarden'. Deze zijn volgens hem vooral neergelegd in de Grondwet. 

Het is dan ook de overheid die de rechtsstaat moet waarborgen en handhaven. De 

rechtsgemeenschap die Nederland is, is tegelijk een waardengemeenschap." De in

druk wordt zo gewekt, dat Balkenende meent, dat het menselijk bestaan in de sa

menleving en in relatie tot de overheid, op grond van de gemeenschappelijke cul

tuur en de daarin besloten waarden, is opgenomen in een alles dragende en 

omvattende totaliteit, waarin de overheid zelfs een voortrekkersfunctie heeft. Met 

betrekking tot het laatste wordt herinnerd aan de oproep die hij al weer enige tijd 

geleden deed, dat de overheid het initiatief zou nemen voor een nationaal debat 

over de normen en waarden, teneinde langs die weg (weer?) te komen tot een na

tionale overeenstemming in deze. 

Het lijkt wel alsofwe hier weer worden geconfronteerd met een nationale volks

idee, die typisch universalistische trekken vertoont: de volksgemeenschap als een 

organisch, allesomvattend geheel, met een eigen volksziel, een 'Volksempfinden', in 

casu de eigen basiswaarden. Een idee die omstreeks 1800 ontwikkeld is binnen de 

romantische tak van het Duitse idealisme, maar ook is binnengedrongen in de 

geest van belangrijke delen van de bevolking in onderscheiden westerse landen en 

vaak heeft geleid tot een bedenkelijk nationalisme waar de overheid in veel geval

len totalitaire trekken kreeg. Balkenende blijkt onvoldoende gewapend te zijn te

gen de 'totalitaire verleiding'. Hij stelt dat integratie en samenleven alleen vorm 

kunnen krijgen vanuit aanvaarding van de uitgangspunten van de Nederlandse 

rechtsstaat en een zekere vereenzelviging met de grondwaarden van de samenle

ving, en als men beschikt over vaardigheden als taal. Met het oog hierop spreekt 

hij, iets waarover de meeste politieke partijen het eens zijn, van de noodzaak van 

een inburgeringsplicht op basis van een inburgeringscursus. Inburgering moet 

een resultaatsverplichting zijn en voorwaarde voor een verblijfsvergunning. Naar 

mijn smaak gaat Balkenende vervolgens hier en daar te ver. Dat is bijvoorbeeld het 

geval wanneer hij dit ook wil laten gelden wanneer nieuwkomers een huwelijk 

aangaan met iemand uit hun land van herkomst. Dit wil dus zeggen dat, indien 

de toekomstige huwelijksgenoot niet aan de inburgeringsplicht heeft voldaan, 

het huwelijk moet worden verboden. Anders gezegd: de huwelijksliefde mag 

slechts worden beleefd en ten volle opbloeien, indien aan bepaalde door de staat 
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gestelde voorwaarden wordt voldaan.' Dit voorbeeld laat zien dat Balkenende's 

denken onvoldoende gewapend is tegen typisch nationalistische en zelfs staatsto

talitaire verleidingen. Des te opmerkelijker, omdat zo'n standpunt in strijd lijkt 

met zijn algemene visie op de taak van de staat die, zoals we zullen zien, onmis

kenbaar liberale trekken vertoont. 

De samenleving als waardevolle culturele verscheidenheid 

De tweede onderstroom in Anders en beter legt de nadruk veeleer op de waarde van 

verscheidenheid. De gedachte aan een omvattend verband wordt hier uitdrukke

lijk afgewezen, wanneer Balkenende stelt dat samenleving en overheid elk haar 

eigen verantwoordelijkheid hebben, onder de nadere bepaling dat het primaat 

aan de samenleving toekomt.' Er is blijkbaar iets gemeenschappelijks tussen over

heid en samenleving, maar tegelijkertijd blijven zij onderscheiden. In verband 

hiermee en om tot grotere duidelijkheid te komen inzake wat Balkenende hier 

voor ogen heeft, is het van belang nader in te gaan op wat hij ons te zeggen heeft 

over overheid en samenleving, dit in relatie tot wat gewoonlijk wordt aangeduid 

als de markt. 

Binnen het CDA, dat zich daarin wil onderscheiden van liberalisme en socialisme, 

wordt regelmatig de drieslag overheid-samenleving-markt gehanteerd, waarbij de 

samenleving ook wordt aangeduid als middenveld of civil society, dit is het mid

denveld tussen overheid en markt. Zo ook door Balkenende in zijn inleiding op 

het verkiezingsprogramma van het CDA in het voorjaar van 2002.
9 

Van belang is 

na te gaan hoe hij deze drieslag duidt en welke vragen dit oproept. 

Markt 

Deze wordt meestal gezien als een complex geheel van een zich bij voortduur, min 

ofmeer autonoom voltrekkend proces van uitwisseling van, althans door de aan

bieder, primair economisch gewaardeerde goederen en diensten tussen personen, 

tussen personen en instellingen, en tussen instellingen. Balkenende duidt dit pro

ces, zich daarbij aansluitend bij veel anderen, aan als een allocatiemechanisme.!O 

Deze visie roept twee fundamentele bezwaren op. 

Ten eerste betekent zij een depersonalisatie, een ontmenselijking van het econo

misch marktgebeuren. Met het oog hierop moet nadrukkelijk gesteld worden, dat 

ook dit een zaak is tussen verantwoordelijke mensen, die op gelijke wijze als el

ders gebonden blijven aan waarden en normen, alsook dat het als zodanig zijn ei

gen plaats heeft binnen de samenleving in al haar complexiteit. In de markt in 

deze zin gaat het derhalve niet om een hooggestemd, levensvreemd ideaal, maar 

om een reëel normatief gegeven dat, zoals de ervaring dikwijls hardhandig leert, 

niet blijvend kan worden genegeerd zonder het samenleven ernstig te verstoren. 

Een tweede fundamenteel bezwaar tegen de genoemde visie op de markt is, dat 
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daarin een grondige en onverantwoorde reductie plaatsvindt van dat wat we in de 

loop van geschiedenis als markt hebben mogen leren kennen. Zij dient veeleer ge

zien te worden als het publieke domein, de agora, dat is het gebied waarop allerlei 

personen en veelsoortige instellingen in de samenleving zich op enigerlei wijze 

bewegen. Zij is het terrein waarop we te maken hebben met velerlei, minder of 

meer duurzame relaties tussen deze personen en instellingen en dientengevolge 

met een bonte verscheidenheid aan activiteiten en ontmoetingen. Zonder haar 

kunnen individuele personen en verbanden niet bestaan en zouden zij in een geï

soleerd bestaan ondergaan. Zij is als zodanig - daarmee wordt afgeweken van het 

standpunt van het CDA - het eigenlijke middenveld in de samenleving, waarop zij 

elkaar in vrijheid kunnen ontmoeten en zo elkaar tot een hand en een voet kun

nen zijn. Daar speelt ook de staatsoverheid, zoals we nog nader zullen zien, een 

belangrijke en onmisbare rol. 

Samenleving. 

Daarbij denkt Balkenende aan niet op financiële winst gerichte organisaties: zie

kenhuizen, zorginstellingen, scholen, kinderopvang, hulpverlening. De sociale 

grondrechten, zo stelt hij, vragen van de overheid een inspanningsverplichting 

met betrekking tot deze instellingen. Maar de verwerkelijking daarvan vraagt om 

het bestaan van goed functionerende verbanden in het maatschappelijk midden

veld. Deze verbanden hebben een meerwaarde als het gaat om een daadwerkelijk 

organiseren, omdat het daarin gaat om solidariteit met en zorg voor de medemen

sen. Met het oog hierop pleit Balkenende voor een terugtredende overheid. Alleen 

zo is het mogelijk om de maatschappelijke diensten te verlenen vanuit een bepaal

de overtuiging of in een werkwijze die aansluit bij een bepaalde levensstijl of een 

programmatische voorkeur. Het gaat hier om kwaliteit en diversiteit, die niet in 

regels van de overheid gebonden kunnen worden. Met het oog op één en ander 

duidt Balkenende genoemde instellingen als maatschappelijke ondernemingen. ll 

Deze zijn er, zo mogen we Balkenende verstaan, in eigen rechte. Het is dan ook 

van belang, dat de overheid dit uitdrukkelijk erkent. In de genoemde maatschap

pelijke ondernemingen is evenwel niet alles in de samenleving gegeven. 

Balkenende wijst op de centrale plaats die daarin toekomt aan het gezin, dat hij 

zelfs ziet als de belangrijkste samenlevingsvorm." In verband met het voorgaande 
rijzen twee vragen: 

Ten eerste is het de vraag hoe de verscheidenheid van de samenleving zich ver

houdt tot de zo vaak benadrukte eenheid van de Nederlandse samenleving. Ziet 

Balkenende de samenleving in de hier omschreven zin als, zo niet georganiseerd, 

dan toch omvattend organisch geheel, waarvan de ondernemingen en de gezin

nen een deel zijn? Een organisch geheel, dat zich als zodanig van markt en over

heid onderscheidt en daartegen afgepaald is? Herinnerd wordt aan het feit dat hij 

spreekt van de Nederlandse samenleving en de waarden daarvan. Gelet ook op het 
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Maar ook hier is er 

de neiging om de 

overheid een be-

langrijke rol te ge

ven ten koste van 

particulier initia

tief. 

feit dat hij zelfs spreekt van de agenda van de samenleving, zonder dat hij duide

lijk maakt door wie en hoe deze agenda moet worden vastgesteld. Hij komt daar

bij niet verder dan een noodzakelijke taakverdeling tussen overheid en samenle

ving, terwijl bij de uitwerking van deze gedachte de volle nadruk valt op de 

politieke agenda.
13 

Mijn tweede vraag is waar in Balkenendes conceptie allerlei andere verbanden 

blijven, die elk hun rol vervullen op wat hiervoor werd aangeduid als de agora of 

het publieke domein, maar als werk- en leefgemeenschappen hun eigen identiteit 

en plaats in de samenleving hebben: de media; organisaties van beroepsgenoten, 

met vaak eigen interne rechtspraak; verenigingen met de meest verscheiden doel

stellingen; kerken; verbanden in de wereld van de kunst; wetenschappelijke insti

tuten; industrieën; banken; verzekeringsmaatschappijen; ondernemingen op het 

gebied van informatie en communicatie, enz.? Aan twee ervan besteedt Balkenende 

in het kort aandacht, te weten de organisaties van werkgevers en werknemers.'4 

Voor het overige doet hij er het zwijgen toe. Maar ook hier is er de neiging om de 

overheid een belangrijke rol te geven ten koste van particulier initiatief. Zo stelt 

Balkenende, dat onderwijs en sociale ondersteuning geen taken van de kerk en 

moskee zijn, omdat de combinatie van persoonlijke en maatschappelijke vrijheid 

en verantwoordelijkheid een essentieel onderdeel van onze samenleving en cul

tuur vormen. IS Waar plaatst hij in zijn conceptie het toch niet geringe diaconale 

werk van kerken, van plaatselijk tot wereldwijd? Hoe oordeelt hij over het feit dat 

het christelijk onderwijs zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in het zendingswerk 

van de Nederlandse kerken in Indonesië en nog steeds speelt in het zendingswerk 

van bijvoorbeeld de Evangelische Broedergemeenten in onderscheiden landen? 

Gaat het daarin om ongeoorloofde praktijken? Voorts, kan Balkenende zich voor

stellen dat moskeeën (imams, c.s.) zich geroepen weten om initiatief te nemen tot 

oprichting van Islamitische scholen om kinderen in hun midden op te voeden in 

een hun geestverwante omgeving, gelet op de naar hun oordeel sterk geseculari

seerde samenleving? Of gunnen we moslims niet wat wij christenen, in feite wel 

gunnen, in de geest van 'Quod lieet Iovi, non lieet bovi? Met nadruk dient gesteld te 

worden, dat godsdiensten naar hun aard niet kunnen en dienen te worden inge

pakt in nationaal-staatkundige grenzen. 

Overheid 

We zagen dat Balkenende pleit voor een terugtredende overheid. Dat is terecht, ge

let op haar vaak overmatige regelgeving voor en bemoeienis met onderscheiden 

maatschappelijke verbanden. In de afgelopen jaren is volgens hem onhelderheid 

ontstaan over wat de overheid te doen staat. Daardoor zijn ook het gezag en de be

trouwbaarheid van de overheid en de politiek aangetast." De vraag is nu, ofhij zelf 

in zijn boek een bijdrage tot een grotere helderheid heeft gegeven. Balkenende ziet 

de handhaving van de rechtsorde als een kerntaak van de overheid, essentieel voor 
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Balkenende ziet, zo 

blijkt, een sterk be

perkte taak voor de 

overheid weggelegd. 

Zijn visie daarop 

vertoont uitgespro

ken burgerlijk-libe

rale trekken 

het functioneren en beschermen van de samenleving. Daarin worden we, zo mo

gen we hem verstaan, met het recht als één van de door hem bedoelde (basis)waar

den geconfronteerd. Dan rijst de vraag, of het recht als waarde identiek is met het 

recht van en voor de overheid. Of heeft het een breder gelding? We spreken, naar ik 

meen, in de geest van Balkenende, wanneer we het laatste stellen, aangezien de 

door hem bedoelde maatschappelijke ondernemingen er in eigen rechte zijn en 

hun eigen interne rechtsorde, in de vorm van statuten, reglementen enz. hebben. 

Een andere fundamentele vraag is dan, hoe we de relatie tussen de overheid en de 

maatschappelijke ondernemingen moeten zien. Het gaat hier om uitermate be

langrijke en tegelijkertijd gevoelige zaken, waarin de onderlinge, inhoudelijk on

derscheiden grenzen zorgvuldig moeten worden afgetast. De overheid heeft, zo 

stelt Balkenende, een zorgplicht ten aanzien van genoemde ondernemingen.!7 Zij 

zal zo gericht moeten investeren in onderwijs en zorg." Tegelijkertijd stelt hij, dat 

dit een regelvrij investeren moet zijn.!9 Dit betekent, dat de financiering van de 

ondernemingen niet langer moet gebeuren door de overheid, maar door de bur

gers zelf. De financiële toegankelijkheid ervan moet daarom niet gewaarborgd 

worden door de prijs van de instellingen middels subsidie te verlagen, maar door 

de burgers zelf naar draagkracht te ondersteunen. De ondernemingen zelf dragen 

dan de volle verantwoordelijkheid voor hun financieel beheer, zowel wat de uitga

ven als de inkomsten betreft.
2o 

Dit betekent derhalve, dat de banden tussen de 

overheid en de maatschappelijke verbanden volledig worden verbroken. Het enige 

wat de overheid nog te doen staat, is het stellen van deugdelijkheidseisen, echter 

ook dit zonder de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid aan te tasten.'! 

Inmiddels blijft de vraag dringen, wat volgens Balkenende, naast de zojuist ge

noemde ondersteuning van de individuele burgers, de eigen taak en verantwoor

delijkheid van de overheid is. Voor het CDA als primair politieke organisatie en 

Balkenende zelf als politicus dient het niet in de eerste plaats te gaan om de vraag 

wat de overheid niet moet doen, maar waartoe zij wel geroepen is. 

We zagen, dat Balkenende de handhaving van de rechtsorde als een kerntaak van 

de overheid ziet. Daarmee is evenwel nog weinig gezegd over haar zakelijk-inhou

delijke taak en doelstelling. Een eigenlijke, inhoudelijke taak voor de overheid ziet 

Balkenende in het veiligheidsbeleid." Verder neemt de inkomenspolitiek bij hem 

een belangrijke plaats in, waarbij - het lag al enigszins in het voorgaande besloten 

- de wijze van belastingheffing een centrale rol speelt." Voorts wijst hij op enkele 

gedragsregels waaraan de overheid zich moet binden: een solide financieel beleid; 

een consequente, betrouwbare en voorspelbare voering van beleid; een bereidheid 

verantwoording af te leggen tegenover het parlement en de daaruit voortvloeien

de gevolgen serieus te nemen; geen excuus- en sorrycultuur.
24 

Balkenende ziet, zo 

blijkt, een sterk beperkte taak voor de overheid weggelegd. Zijn visie daarop, zo 

mag gesteld worden, vertoont uitgesproken burgerlijk-liberale trekken. 

Hier wreekt zich dat hij verbazingwekkend genoeg, althans in zijn boek, geen 

blijk geeft zich op te stellen in de traditie van het christelijk-sociale denken, zoals 
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Geconstateerd 

moet worden. dat 

Balkenende in zijn 

boek een een wei

nig consistente en 

sterk verschraalde 

visie op het mense

lijk samenleven 

geeft 

dit in de laatste 125 jaar tot ontwikkeling is gekomen. Daarin wordt een centrale 

plaats toegekend aan het gegeven van het bonum commune ofhet algemeen belang. 

ook aangeduid als sa lus publica of het algemeen welzijn en als res publica of de pu

blieke zaak. Dit onder de toevoeging. dat in de behartiging daarvan de staat een 

centrale rol heeft te vervullen. Opzettelijk wordt hier gesproken van de staat. die 

niet. zoals ook Balkenende lijkt te doen. mag worden vereenzelvigd met de over

heid. Staatkundige verbanden. van lokaal tot wereldwijd. zijn. normatief gespro

ken. meer dan overheden. te weten gemeenschappen van overheden en. daarin 

ligt de zin en grond van de democratie. medeverantwoordelijke burgers. Ook zij 

zijn samenlevingsverbanden die hun plaats hebben temidden van en naast aller

lei andere verbanden. onder de toevoeging dat zij bij uitstek hun taak hebben op 

het publieke domein, de eerder genoemde agora of markt. 

In het algemeen belang gaat het om zaken die alle burgers en hun verbanden en 

maatschappelijke relaties direct of indirect raken, maar waarvan de behartiging 

de mogelijkheden van de private verbanden te buiten gaat. Het gaat daarin onder 

meer om zorg voor een veilige omgeving; het scheppen van algemene voorwaar

den voor een gezonde ontwikkeling van gezinsleven, onderwijs, kunst en weten

schap, alsook het bedrijfsleven; het beschermen tegen natuurlijk geweld; het ga

randeren van een betrouwbaar geldstelsel; ruimtelijke ordening; zorg voor een 

goede infrastructuur in de vorm van loop-, rij-, water-, spoor- en luchtwegen; het 

garant staan voor een hecht geïntegreerd openbaar vervoersysteem; bescherming 

van de natuur. Het gaat telkens om belangen, waarvan de behartiging niet zonder 

meer aan de burgers en hun private verbanden kan worden overgelaten; om facet

ten van de staatstaak die, al naar gelang van onder meer de financiële mogelijkhe

den, elk voor zich en met elkaar in een volop geïntegreerd beleid tot hun recht 

moeten komen, met de publieke gerechtigheid als leidend principe. Het gaat hier 

om een zaak die om grondige herbezinning vraagt, gelet op het al enige decennia 

geleden ingezette proces van verzelfstandiging en zelfs privatisering van typische 

overheidsdiensten en de bedenkelijke, desintegrerende gevolgen daarvan voor het 

overheidsbeleid. Het valt op dat Balkenende in zijn boek aan het grootste deel van 

genoemde, toch belangrijke zaken geen enkele aandacht besteedt. Hetzelfde geldt 

voor de plaats van Nederland in de wereld en de ontwikkelingshulp. 

Conclusie 

Geconstateerd moet worden, dat Balkenende in zijn boek een weinig consistente en 

sterk verschraalde visie op het menselijk samenleven geeft. De diepere grond voor 

een en ander moet waarschijnlijk hierin gezocht worden, dat hij, zoals we zagen, 

wel spreekt over de zin van het bestaan," maar vervolgens geen uitleg geeft van wat 

de inhoudelijke betekenis daarvan is voor het verstaan van het leven van de mens 

en de werkelijkheid waarin dit plaats vindt. Balkenende geeft in zijn boek een zeer 

beperkte uitleg van het menselijk bestaan en van de samenleving waarin zich dit 
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voltrekt, alsook van de basiswaarden als samenbindend gegeven. De vraag is, of 

daarvoor een diepere reden is aan te geven. Balkenende zegt in de ]oods,"hristelijke 

traditie te staan. Ik constateer echter dat Balkenende bij het aanroepen van 'waar

den en normen' in feite blijft steken in een burgerlijke moraal. Van een herkenbare 

doorwerking van de, we mogen zeggen zwaargeladen,joods,"hristelijke traditie is 

nauwelijks sprake. Centraal in dejoods,"hristelijke traditie staat, dat niets in onze 

werkelijkheid in zichzelf rust, maar dat alles daarbinnen zijn ontstaan en voortbe

staan dankt aan Gods scheppend spreken. Daar is het Evangelie vol van. Het mag 

ook zo gezegd: we verkeren met heel de wereld en het daarin besloten menselijk be

staan in het krachtveld van het scheppingswoord of, anders gezegd, bij voortduur 

op de adem van Gods geest. Binnen dit Woord ligt nu besloten een reeks van onver

brekelijk samenhangende momenten, die mogen worden aangeduid als kernwoor

den, waarvan het Evangelie eveneens in veel toonaarden getuigt. Genoemd worden 

trouw, dienstbaarheid, gerechtigheid, vrede, vruchtbaarheid, verbondenheid, dui

delijkheid, wijsheid, gevoeligheid, vitaliteit, openheid, vrijheid, matigheid. Deze 

woorden zijn geen hoog verheven grootheden. Zij zijn veeleer direct aanwezig. 

Daardoor spreekt God, de Schepper, de mensen aan. Van hen gaat een direct appèl 

uit op de volle mens. Als zodanig worden zij uitdrukkelijk bevestigd in het leven. 

werk en onderwijs van Christus als de door God gezonden grondvester van en weg

bereider naar de nieuwe Schepping. Het mag ook zo gesteld: in die woorden worden 

we geconfronteerd met Gods wet(ten), die we mogen kennen als heilzame wegen. 

Als zodanig zijn zij de waarden, die de waarde van heel de schepping en daarbinnen 

van heel het menselijk leven, inclusief de politiek, bepalen. Balkenende, zoals we 

enkele malen zagen, laat niet blijken, dat heel de samenleving zich afspeelt in de 

schepping. Zijn visie op de samenhang tussen markt, staat en samenleving illus

treert dat. De markt is bij hem een autonoom functionerend geheel. Voorts bleek, 

dat hij de directe banden tussen de overheid en wat hij ziet als de samenleving vrij

wel geheel doorsnijdt. Het is echter juist het scheppingsperspectief, dat onze ogen 

doet opengaan voor de fundamentele verbondenheid van alles wat zich in de werke

lijkheid afspeelt. Alle scheppingsgegevens vooronderstellen elkaar en kunnen niet 

zonder elkaar. Temidden daarvan heeft vanouds in de christelijke traditie de staat, 

met daarbinnen de overheid, het algemeen belang ofwel de salus publica te beharti

gen, daarin geleid door het beginsel van de publieke gerechtigheid. Van die traditie 

is weinig terug te vinden in Balkenende's boek. Hij roept terecht op tot een anders 

en beter. Er is veel in de samenleving te doen. In dit anders en beter zal het dan ech

ter in het bijzonder moeten gaan om een breder en dieper, breder en dieper dan het 
boek van Balkenende ons biedt. 

DrJ.D. Dengerink (1921) is emeritus hoogleraar in de Reformatorische Wijsbegeerte en publi

ceerde eerder in Christen Democratische Verkenningen onder andere: 'Eerherstel voor de "res 

publica'" (CDV 5/96, p. 228-235), 'Onderscheid en samenhang - samenhang en onderscheid' 

(CDV 6/99, p. 42-55) 'Nieuwe koers: van CDA naar RDA?' (CDV 6/00, p. 22-27) 
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Anders en beter: 

een reactie 

MR. DR. JAN PETER BALKENENDE 

De bespreking van mijn boek Anders en beter door Dengerink vraagt om een reac

tie. De kritische kanttekeningen zijn de moeite waard en stellen mij in staat za

ken die mij aan het hart gaan nog eens te stipuleren. Ik teken daarbij aan dat het 

boek dat begin 2002 verscheen inderdaad de neerslag is van inleidingen die ge

houden zijn tijdens te verkiezingsstrijd en gedurende een intensieve campagne. 

Die inleidingen hebben een eigen waarde: zij geven aan in welke richting het 

CDA - dat ik toen in de hoedanigheid van lijsttrekker vertegenwoordigde - wilde 

koersen. Het is een politiek boek en draagt daar bewust alle kenmerken van. 

Het is geen sociaal-filosofische of politiek-theoretische verhandeling. Dan zou 

het boek niet aan zijn doel hebben beantwoord. 

De kanttekeningen die de heer Dengerink plaatst, hebben - als ik het goed zie -

vooral te maken met zijn eigen verwachtingen. Hij verwachtte kennelijkjuist wèl 

een zwaar rechtsfilosofisch verhaal. Zijn bespreking zie ik als een poging en ver

zoek om de discussie over de thema's die ik neerzette op een hoog niveau van abs

tractie te hernemen. Maar daarvoor leende het boek zich niet. In andere boeken 

en artikelen ben ik op vrijwel alle thema's die Dengerink aansnijdt, ingegaan. Zij 

geven verdieping en kleur aan mijn noodzakelijkerwijs beknopte reactie op zijn 

kritiek. Kort zal ik de handschoen oppakken en enkele annotaties maken bij de in

breng van Dengerink. Ik doe dat aan de hand van de driedeling: staat, samenle
ving, markt. 

1_ 

Dengerink constateert een spanning tussen de nadruk die ik leg op verbindende 

en constituerende waarden in de (Nederlandse) samenleving enerzijds en de waar

dering voor verscheidenheid anderzijds. Als ik spreek over verplichtende waarden 

en normen en over de noodzaak van respect constateert hij achtereenvolgens een 

verschraalde burgerlijke moraal en zelfs de neiging om op te gaan in een roman

tisch Volksempfinden dat totalitaire trekken heeft. 

Dat zijn grosse Worte, waarin ik mij totaal niet herken. Ik begrijp ook volstrekt niet 

dat Dengerink deze conclusie trekt. In Anders en beter begrens ik namelijk wel de

gelijk de reikwijdte van de 'verplichtende waarden'. Die grens heeft te maken met 

de notie van de rechtsgemeenschap. Precies dezelfde notie die Dengerink nota bene 

later in zijn bespreking in het spel brengt, als hij het heeft over de staat. 
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Inderdaad de staat is meer dan de overheid. De staat is een rechtsgemeenschap 

van personen (burgers zeggen we in dit geval), instituties, van maatschappelijke 

verbanden en van de overheid. Een gemeenschap veronderstelt dat er iets gemeen

schappelijks is, iets dat verbindt en bindt, en dat zijn inderdaad de waarden die 

ten grondslag liggen aan onze rechtsstaat. De Grondwet is een juridische uitdruk

king van die verplichtende waarden. Wil de staat, wil de rechtsgemeenschap die 

waarden serieus nemen, dan moet zij die ook uitdragen, tot leidraad voor beleid 

nemen en er handen en voeten aan geven, onder andere in het integratiebeleid. 

Respect voor de ander en voor de menselijke waardigheid is zo'n waarde. 

Ik vermag niet in te zien waarom dit burgerlijk (in de zin van begrenzend en wat 

besmuikt) is, evenmin als ik vermag in te zien dat een pleidooi voor bezieling van 

de rechtsgemeenschap totalitair zou zijn. Immers naast de rechtsgemeenschap zijn 

er nog vele andere gemeenschappen: bijvoorbeeld die van de onderneming, van 

de vakbond, de krant, de politieke partij. Zij maken natuurlijk wel deel uit van de 

verplichtende rechtsgemeenschap, maar zij gaan daarin niet op. Integendeel: zij 

hebben een eigen taak en missie, die zich in essentie aan overheidsinvloed ont

trekt en ook moet onttrekken. 

Dengerink ziet de totalitaire trek terugkomen in de eisen die het CDA stelt ten 

aanzien van de inburgering, ook bij gezinsvorming. Dat is een goed voorbeeld. 

Mag ik hem erop wijzen dat migreren naar Nederland meer is dan het ophalen 

van een paspoort of een vergunning? Je gaat deel uitmaken van die rechtsgemeen

schap. In inburgeringscursussen moet dat tot uitdrukking komen door nieuwko

mers bekend te maken met de waarden van de rechtsstaat, zijn - ook specifiek 

Nederlandse - geschiedenis en vormgeving. Inderdaad: aanvaarding van de uit

gangspunten van de rechtsstaat is mijns inziens nodig. Dat heeft niks met Volks

empfinden, maar alles met het algemeen belang, het bonum commune, te maken, dat 

ook Dengerink kennelijk tot leidraad voor het staatsoptreden wil maken. In een 

studie als Investeren in integratie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 

is dit alles terecht tamelijk vergaand uitgewerkt. 

Ik wil er in dit verband op wijzen dat gezinsvorming meer is dan een boterbriefje 

halen. Een gezin vormen, betekent dat er verantwoordelijkheden komen: voor de 

partner, voor het gezamenlijk inkomen en voor eventuele kinderen. Hoezo is het 

dan misplaatst om mensen daarvoor toe te rusten en daarin veeleisend te zijn? 

Hoeveel ellende levert het niet op als één van de partners de Nederlandse taal niet 

spreekt, als iemand volkomen afhankelijk is van de 'wederhelft', als kinderen be

ter wegwijs weten in steden en wijken dan de ouders, als er leerachterstanden ont

staan bij de kinderen, als er fricties ontstaan in gezinnen? Over bonum commune ge

sproken! 
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2. 

Dengerink constateert ook onhelderheid over de rol van de overheid in de samenle

ving. Hij constateert bij mij een ambivalente houding als ik spreek over de taken 

van de overheid, met name in relatie tot andere verbanden, waar onder scholen, 

zorginstellingen. Hij stelt terecht vast dat ik de aanbodsturing en - financiering 

wil omvormen tot vraagsturing en - financiering, maar leidt daar dan weer ten on

rechte uit af dat de banden tussen overheid en maatschappelijke organisaties wor

den doorbroken. Elders heeft Dengerink het wel bij het goede eind, namelijk als 

hij constateert dat wat mij betreft de overheid verantwoordelijk is voor de finan

ciële toegankelijkheid en voor het toezien op de kwaliteit van vitale voorzienin

gen in bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg. Maar vraagfinanciering staat daar 

helemaal niet aan in de weg! Integendeel: via een gerichte inkomenspolitiek stelt 

de overheid mensen in staat om hun huren te betalen, om kinderopvang te rege

len, om hun zorgpremies te betalen. De overheid zorgt verder voor, onder andere, 

eisen van deugdelijkheid en kwaliteit, voor regionale bereikbaarheid van voorzie

ningen. Dat is consequent christen-democratisch gedacht: het aanbieden van on

derwijs en zorg is geen kerntaak van de overheid. Het initiatief is aan burgers en 

hun instellingen en daarbij past vraagfinanciering. In Publieke gerechtigheid, een 

boek van het WI waar Dengerink vaak positief naar verwijst, zijn de redenen voor 

een dergelijke politieke koers zo'n tien jaar geleden al uiteengezet. De overheid 

dient te waken over toegankelijkheid in financiële, geografische en kwalitatieve 

zin, maar moet daarbij het initiatief zoveel mogelijk aan mensen en hun instellin

gen zelf overlaten. Van het doorsnijden van banden tussen overheid en maat

schappelijke organisaties is dus geen enkele sprake. Hier is dus bij Dengerink spra
ke van een misvatting. 

3. 

Over de rol van de markt kan ik kort zijn. De markt is natuurlijk veel meer dan een 

allocatiemechanisme. In het economische verkeer gaat het om meer dan geld en 

winst. Het gaat ook om vertrouwen, om verantwoord ondernemen, om een goed 

personeelsbeleid, de aandacht voor de combinatie van gezin en werk, van mantel

zorg en arbeidstijden. Daarover is de afgelopen jaren zoveel geschreven door men

sen uit christen-democratische kring (waaronder ikzelf), dat ik gaarne naar die 
bronnen verwijs. 

Mr. dr. JP. Balkenende is minister-president 

CDV I ZOMER 2003 



Het evenwicht tussen 

individu en gemeenschap: 

een nieuwe gulden regel? 

PROF. DR. HANS REINDERS 

In 1996 publiceerde Amitai Etzioni, de voorman van het Amerikaanse commu

nitarisme The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratie 

Society. Dat boek is inmiddels een klassieker over wat wij hier en op dit mo

ment aanduiden als de 'waarden- en normendiscussie'. De hoofdvraag van 

Etzioni in dat boek is of er een morele orde mogelijk is die op de 'moral voiee' is 

gebaseerd. Etzioni onderscheidt de 'interne morele stem' (het geweten) en de 

'externe morele stem' (de sociale controle). Daarmee zoekt hij een middenweg 

tussen aan de ene kant liberale individualisten die hij 'virtue-avoiders' noemt 

en aan de andere kant de sociaal-conservatieven die hij als 'virtue-monopolizers' 

bestempelt. De liberalen pleiten voor een zoveel mogelijk neutrale overheid; de 

sociaal-conservatieven voor een overheid die moreel leiding geeft. In de 

Nederlandse context heeft het boek van Etzioni aan belang gewonnen, omdat 

de huidige minister-president Jan Peter Balkenende er vaak naar verwezen 

heeft. Het communitarisme is een van zijn referentiepunten. In 1998 publiceer

de Christen Democratische Verkenningen een scherpzinnige analyse van 

Etzioni's boek door Hans Reinders 1. Deze analyse is vorig jaar in Engelse vert

aling verschenen in een bundel met belangrijke artikelen ter voeding van 

Europese christen-democraten.' Daaruit blijkt al dat Reinders' analyse nog 

steeds voldoende te denken geeft. Daarom publiceren wij zijn essay hier nog

maals in licht aangepaste vorm. Deze herpublicatie opent een blok waarin de 

theorie van 'de morele stem' van Etzioni wordt geanalyseerd. Na het essay van 

Reinders volgt een korte reactie van Etzioni. Daarna publiceren wij Etzioni's ar

tikel 'Why The Civil Society Is Not Good Enough' (2001), waarin hij de conse

quenties van zijn theorie nader uitgewerkt heeft. En het blok wordt afgesloten 

door Reinders die - ten opziehte van 1996 - nieuwe ontwild(elingen in Etzioni's 

denken constateert en nagaat wat deze kunnen betekenen voor de Nederlandse 

waarden- en normendiscussie. 

De these: een morele orde op basis van vrijwilligheid 

De toegenomen onzekerheid over de geldigheid van overgeleverde normen en 

waarden heeft in de Westerse samenleving een verregaande mate van liberalise-
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De opgave is het 

(her)vinden van een 

evenwicht tussen 

sociale orde en in-

dividuele auto no-

mie. 

ring tot stand gebracht. Individuele vrijheid echter kan alleen gedijen in een sa

menleving die wordt gekenmerkt door voldoende sociale cohesie. Slechts wanneer 

de leden van een samenleving doelen met elkaar delen en daarin tijd en energie 

investeren, is een sociale orde mogelijk waarin vrijheid kan bestaan. 1 Zonder een 

dergelijke orde atomiseert de samenleving, vallen de gemeenschappen waaruit ze 

is voortgekomen uiteen en verworden haar leden tot een amorfe massa individu

en. De opgave die daaruit resulteert is het (her)vinden van een evenwicht tussen 

sociale orde en individuele autonomie. Het gezochte evenwicht kan echter niet 

worden hervonden door het beknotten van individuele vrijheden. Beperking van 

vrijheid leidt niet alleen tot een autoritaire samenleving, maar legt bovendien te

veel bevoegdheden bij de staat en daarmee tevens een veel te grote nadruk op het 

sturende vermogen van het recht. Het hervinden van een evenwicht tussen auto

nomie en sociale orde slaagt alleen wanneer het om een morele orde gaat, dat wil 

zeggen: een orde die niet wordt afgedwongen, maar die wortelt in gedeelde waar

den. Dit is kort en goed het programma dat in Etzioni's 'new golden rule' op formu

le wordt gebracht: 

'The new golden rule requires that the tension between one's preferences and onc's social com

mitments be reduced by increasing the realm of duties one affirms as social responsibilities -

not thc realm of duties that are forcibly imposed but the realm of responsibilities one helieves 

onc should discharge and that one helieves one is fairly callcd upon to assumc'. (The Ncw 

Golden Rule, p. 12( 

In de analyse van dit programma zal ik noodgedwongen voorbijgaan aan enkele 

belangwekkende aspecten van Etzioni's werk. Zo zal ik bijvoorbeeld geen aan

dacht besteden aan een kwestie die het filosofische debat over het communitaris

me beheerst, namelijk ofhet insisteren op de culturele en traditionele bedding 

van moraal wel voldoende ruimte laat om de normen en waarden die binnen een 

bepaalde gemeenschap gelden te kritiseren. 'Worden individuen niet onderge

schikt gemaakt aan de gemeenschap waar ze uit voortkomen?', zo luidt de steeds 

weer terugkerende vraag.' Vandaar de voortgaande discussie over universele crite

ria waaraan morele tradities en gemeenschappen kunnen worden getoetst. 

Etzioni wil het communitarisme voor interne geslotenheid behoeden en onder

zoekt daarom een reeks voorstellen en alternatieven voor 'extra-community-criteria' 

om zich ten slotte met een vorm van ethisch intuïtionisme tevreden te stellen." 

Een tweede kwestie die ik slechts in het voorbijgaan noem, betreft de sociologi

sche theorie van het functionalisme dat zijn denken bepaalt. Etzioni's versie van 

deze theorie vat de samenleving op als een systeem dat onderhevig is aan centripe

tale en centrifugale krachten, waartussen een evenwicht moet worden gevonden. 

Een evenwichtige samenleving houdt het midden tussen 'order' en 'autol1omy'; 

wordt het evenwicht verstoord dan doen zich anomieën voor. De communitarische 

samenleving is op zoek naar een evenwicht tussen totalitarisme (teveel 'order') en 

CDV I ZOMER 2003 



anarchisme (teveel 'autonomy'). Deze theorie leidt tot de beschrijving van de ont

wikkeling in de Westerse samenleving sedert de jaren zestig in termen van een 

'pendulum swing'. Terwijl de sociale orde in de jaren vijftig nog goeddeels intact 

was, maar gebukt ging onder een teveel aan sociale controle, werd ze vervolgens 

in de jaren zestig en daarna opengebroken ten gunste van meer persoonlijke vrij

heid. Deze beweging loopt echter in de jaren negentig in zichzelf vast en dient 

middels een nieuw evenwicht in goede banen te worden geleid. Etzioni spreekt 

weliswaar over een dynamisch functionalisme in de zin dat de beide centrale 

krachten - 'order' en 'autonomy' - nooit in harmonie samenwerken, maar het theo

retische model blijft vrij statisch. Hierdoor vallen Etzioni's functionalistische 

analyses nogal schematisch uit. Zo wordt bijvoorbeeld nauwelijks aandacht be

steed aan de blijvende invloed van economische groei en technologische ontwik

kelingen. 

Hoe dat ook zij, de verwijzing naar Etzioni's sociologische methode maakt duide

lijk dat zijn these betreffende de samenleving als morele orde niet is ingegeven 

door een sociaal conservatisme.
lO 

Integendeel, terwijl menig communitaristisch 

auteur zich tegen het gevestigde liberale denken keert, richt Etzioni zijn pijlen 

juist op conservatieven die menen dat individuele vrijheden in de Westerse sa

menleving moeten worden beperkt ten gunste van traditionele waarden. Zijn stel

ling is juist dat conservatieven op dit punt gevangen zitten in de vooronderstellin

gen van de moderne liberalen die ze zeggen te bestrijden. Beide posities gaan uit 

van een dualisme tussen een zedenmeesterende overheid versus het vrije, onge

bonden individu. De oppositie is die tussen 'force' of'freedom'. Dat is het dualisme 

dat overwonnen moet worden, aldus Etzioni." De bemiddeling tussen beide moet 

worden gedacht in termen van de morele orde als gemeenschap die in vrijwillig

heid wortelt ('a matter of belief rather than force').12 Het is op deze stelling dat ik mijn 

analyse verder zal richten. 

Morele orde: een zaak van overtuiging in plaats van dwang 

De sociale orde die communitaristen voorstaan, verschilt van de liberale opvat

ting in die zin dat ze meer behelst dan de coördinatie tussen individuele levens

projecten. Etzioni: 

'The main point to the discussion here is that while libertarians and liberal individualists do 

not ignore the need for social order; they not only champion a thin order but seek to limit the 

social order to onc that is derived from and legitimated by individuals acting as free agents. 

In contrast, communitarians see a need for social order that contains a set of shared values, 

to which individu als are taught they are obligated'. (The New Golden Rule, p. 12). 

In de liberale visie die Etzioni bestrijdt, wordt de belangrijkste opgave van de sa-
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Communitaristen 

beschouwen de 

noodzaal< van ge

deelde waarden als 

gegeven. 

menieving gezien als de coördinatie van individuele belangen. Een beroep op ge

deelde waarden. anders dan de waarden die in de liberale orde zelf tot uitdruk

king komen is in deze visie niet alleen onnodig, maar ook ongewenst. 

Substantiële waarden die inhoud geven aan het bestaan dienen buiten de recht

vaardiging van publieke maatregelen te blijven. Liberalen, aldus Etzioni, vrezen 

'socia! formulations ofthe common good,.Ll Communitaristen beschouwen de nood

zaak van gedeelde waarden als gegeven. Het argument daarvoor steunt op de stel

ling van klassieke sociale denkers als De Tocqueville, Durkheim en Weber: een sa

menleving die niet door gedeelde waarden wordt geschraagd, loopt het gevaar te 

bezwijken aan een gebrek aan sociale cohesie.
14 

Een procedurele opvatting van de 

democratische orde waar liberalen zoals Rawls zich sterk voor maken, kan volgens 

Etzioni belangenconflicten onvoldoende reguleren, zoals recente 'culture wars'

bijvoorbeeld de strijd over abortus provocatus -laten zien.
l

' Zonder een set van 'sha

red core va!ues' is elke samenleving uiteindelijk weerloos tegen de overmacht van 

hetzij centripetale krachten (de stemmen die om versterking van het morele ge

zag van de samenleving vragen), hetzij centrifugale krachten (de stemmen die van 

geen moreel gezag boven dat van individuen willen weten). De opvulling van het 

morele vacuüm door middel van het conservatieve alternatief - dat volgens 

Etzioni in Amerika vooral door het religieuze fundamentalisme wordt gedragen 

kan echter evenmin slagen. Een opgelegde sociale identiteit leidt slechts tot vor

men van onaanvaardbare onderdrukking, zoals zwarten en vrouwen veelvuldig 

hebben ervaren. Een weg terug naar de jaren vijftig is om die reden niet wenselijk. 

Het is derhalve van belang om nader te bepalen in welke zin er kan worden ge

sproken van 'shared core va!ues' en onder welke voorwaarden die kunnen bestaan. 

In de beantwoording van deze vragen begeeft Etzioni zich in een reeks discussies 

die in de hedendaagse moraalfilosofie uitvoerig worden besproken. Een morele 

orde onderscheidt zich van een sociale orde door gedeelde waarden - elders 

spreekt Etzioni van 'a shared set of definitions' - die binnen een samenleving worden 

aanvaard en die worden belichaamd door 'societalformations,.17 Deze waarden zijn 

derhalve niet het resultaat van een overeenkomst, ze vormen niet de uitkomst van 

een onderhandelingsproces, maar brengen morele overtuigingen tot uitdrukking. 

'The good society must rely large!y on its members' realization that the ways they are expec

ted to conduct themse!ves are in line with values in which they believe, rather than because 

they fear public authorities or are driven by economie incentives'. (The New Golden Rule, p. 

86). Anders gezegd, de 'core va!ues' waaraan de leden van de samenleving zich ge

committeerd weten, staan niet in een spanning met hun individuele levenspro

ject, maar vormen daarvan een integraal bestanddeel. 'ti good society requires an or

der that is aligned with the moral commitments of its members,.ls Een dergelijke orde 

veronderstelt derhalve een 'commitment to virtue'. Daar is het communitaristen vol

gens Etzioni dan ook om te doen. Het openbreken van de sociale orde van de jaren 

vijftig heeft echter geleid tot een situatie waarin individuen steeds minder op 
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Etzioni ziet de libe

ralen als 'virtue

avoiders', en de 

sociaal-conservatie-

ven als 'virtue-mo

nopolizers' . 

hun maatschappelijk gedrag werden aangesproken anders dan door middel van 

wettelijke regels. In de jaren negentig gaat het om de 'regenemtion ofvirtue': het 

weer doen klinken van de 'moml voice' door middel waarvan individuen en gemeen

schappen hun morele overtuigingen tot uitdrukking brengen. 'Virtue' - deugd

staat hierbij voor een kwaliteit van mensen die hun overtuigingen trouw zijn en 

dienovereenkomstig leven. Op dit punt kan Etzioni verduidelijken in welke zin de 

communitaristische positie verschilt van de conservatieve. 

'A major difference between social conservatives and communitarians exists in their views re

garding the legitimate ways to sustain virtue. While communitarians basically have faith in 

faith and seek to convince people ofthe value oftheir position, relying on the moml voice of 

the community, education, persuasion, and exhortation, social conservatives are much more 

inclined to rely on the law to promote the values in which they believe'. (The New Golden 

Rule, p. 16). 

Hier wordt de reden zichtbaar waarom ik Etzioni eerder een sociaal, dan een poli

tiek denker zou willen noemen. De morele orde is in zijn visie niet een politieke 

orde, wordt ook niet bemiddeld door de politieke orde, maar gaat daaraan vooraf. 

Hij kritiseert liberale individualisten en sociaal-conservatieven omdat ze het even

wicht tussen beide niet in acht nemen. De eersten ziet hij als 'virtue-avoiders', de 

tweeden als 'virtue-monopolizers'." Conservatieven laten de politieke orde in feite 

in de morele orde opgaan door het recht te willen gebruiken for 'the enforcement of 

momIs' . Liberalen verspelen het evenwicht in tegenovergestelde richting door de 

morele orde te laten samenvallen met de publieke sfeer. Wat daarbuiten valt, be

hoort tot de private sfeer waarin kwesties van goed en kwaad aan individuen zelf 

worden overgelaten.'o In beide verworpen posities komt de morele orde als een op 

zichzelfstaande sociale orde tekort. Het is deze morele orde die wordt bemiddeld 

door wat men in Nederland het 'maatschappelijke middenveld' noemt, bestaande 

uit gemeenschap stichtende instituties, zoals de familie, de buurt, de school, de 

club en de kerk. 

Om deze reden staat Etzioni gereserveerd tegenover hedendaagse pleidooien voor 

de revitalisering van 'civic order' wanneer men daarmee doelt op de noodzaak van 

een vreedzaam maatschappelijk verkeer waarin individuen elkaar respecteren. In 

feite heeft men het dan over 'civility' - de burgerplicht om tegenover anderen be

paalde, met name procedurele, grenzen in acht te nemen -maar wordt de kwestie 

van 'moml substance' vermeden." Dergelijke pleidooien leiden onveranderlijk tot 

een nadruk op het belang van' delibemtion' en 'delibemtive democmcy', hetgeen het 

beeld oproept van het samenkomen van individuen die in redelijk overleg een 

consensus bereiken over de normen en waarden die zij in hun samenleving geres

pecteerd willen zien. Etzioni ziet hierin de invloed van het Verlichtingsideaal dat 

de samenleving vooral in procedurele termen opvat." Het daaruit resulterende 
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probleem is dat de mogelijkheid van een morele orde uitsluitend als een cognitief 

en niet als een motivationeel probleem wordt behandeld." In plaats daarvan stel

len communitaristen het belang van 'values talk', een dialoog over de waarden 

waardoor men zich gebonden weet en waardoor men gemotiveerd wordt, die ver

der reikt dan het uitwisselen van redelijke argumenten over te nemen publieke 

maatregelen. Op de achtergrond van dit pleidooi voor 'values talk' ligt de gedachte 

dat de strijd tegen de uitwassen van het individualisme niet in de publieke sfeer 

wordt gewonnen, maar in de sociale sfeer. Etzioni: 

'The main social body is not the state (or even the polity) and the main actors are not citi

zens, but the body is the society (as a community of communities) and the actors are mem

bers in it. Social action, such as that which occurs in and amongfamily members, neighbor

hoods, voluntary associations, and communities has priority over political action'. (The New 
Golden Rule, p. 141). 

Het primaat van sociale actie boven politieke besluitvorming wortelt in een these 

die één van de bekendste discussies tussen communitaristen en liberalen heeft 

opgeleverd, namelijk de these van de sociale bedding van het individu. Het libera

lisme gaat uit van het beeld van onafhankelijke individuen met hun eigen nor

men en waarden, die met elkaar in de publieke sfeer beraadslagen over de wijze 

waarop de samenleving zodanig kan worden ingericht dat ieder van hen de 

grootst mogelijke vrijheid en gelijke kansen krijgt om het eigen levensproject te 

realiseren. Communitaristen kritiseren dit beeld met de stelling dat het liberale 

denken voorbijgaat aan de socialisatie en morele vorming die individuen onder

gaan voordat ze elkaar in de publieke sfeer ontmoeten. 

De sociale bedding van individuen 

De these van de sociale bedding van het individu wordt ook door Etzioni naar vo

ren gebracht." De onafhankelijke individuen die de samenleving in het liberale 

denken bevolken bestaan niet. Individuen zijn 'socially constituted'. Individuele 

identiteit is altijd sociale identiteit die is ingebed in culturele en maatschappelij

ke verbanden. Door deze verbanden te veronachtzamen, worden mensen niet vrij

er, maar raken ze meer geïsoleerd, hetgeen de ontwikkeling van een sociale iden

titeit bemoeilijkt. 'While it is possible to think abstractly about individuals apart from a 

community, it must be noted that ifindividuals are actually deprived ofthe stabie and posi

tive affective attachments communities best provide, they exhibit very few of the attributes 

commonly associated with the notion ofafreestanding person presumed by the individualist 

paradigm'. (The New Golden Rule, p.25). Deze these van de 'social constitution ofthe 

sel! is de afgelopen jaren uitvoerig voorwerp van debat geweest en heeft tot de 

slotsom geleid dat vooraanstaande liberale denkers zoals John Rawls and RonaId 

Dworkin door deze communitaristische kritiek nauwelijks worden geraakt. Het 
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beeld van het onafhankelijke individu representeert een normatief ideaal, het be

schrijft geen sociologische werkelijkheid. Zo heeft bijvoorbeeld de Canadese filo

soofWill Kymlicka laten zien dat met name Rawls de noodzaak van sociale en cul

turele bedding als voorwaarde voor morele ontwikkeling beaamt." Het politieke 

liberalisme dat Rawls en Dworkin verdedigen, is dan ook geenszins gebonden aan 

een ontkenning van het belang van die bedding voor morele ontwikkeling. Het 

ontkent slechts dat de gemeenschappen en tradities waar individuen hun identi

teit opdoen op zichzelf een morele standing zouden hebben. Individuen behoren 

te allen tijde het recht van een 'exit-optie' te hebben: ze moeten de vrijheid hebben 

hun gemeenschap te verlaten en afstand te kunnen nemen van traditionele waar

den om zich tot andere waarden te bekeren indien ze dat willen. De centrale bete

kenis van individuele rechten in het liberalisme wordt gemotiveerd door de be

scherming van individuen tegen de druk om zich aan traditionele 

gemeenschappen te conformeren. Dit liberalisme is dan ook geen theorie over de 

sociale genese van individuele identiteit, maar over de morele waardering van die 

identiteit. Als zodanig is het liberalisme niet veroordeeld tot de 'atomistische' so

ciale ontologie die door Sandel en Taylor wordt gekritiseerd. Aangezien er nauwe

lijks een communitarist te vinden is die het belang van deze 'exit-optie' ontkent

ook Etzioni spreekt bij voortduring over 'autonomy as a care value' -lijkt de tegen

stelling tussen beide filosofische posities grotendeels aan scherpte te hebben ver

loren. Communitaristen ontkennen het belang van 'liberal purposes' niet," even

min als liberalen het belang van de sociale genese van het individu ontkennen, 

zodat de vraag rijst ofhet verschil tussen beiden wel zo wezenlijk is. 

Op dit punt voert Etzioni echter een hoogst belangwekkende manoeuvre uit. In 

het begin van zijn boek onderstreept hij dat de 'social canstitution ofthe self een so

ciaal-wetenschappelijke these is." Daarmee is in feite reeds erkend dat de kritiek 

op het politieke liberalisme als normatieve theorie door auteurs als Sandel en 

Taylor niet erg doeltreffend is. Etzioni doorziet deze samenhang, maar zegt een 

stap verder te willen zetten dan deze beide auteurs: 

'The extra step one needs to undertake is to no te that not only are human beings social by 

nature but also that their sociability enhances their human and moral potential. Social thin

king has to cease viewing cammunal attachments as cannonballs chained to inmates' legs 

(. ... ) The self is enrichcd and, as we shall sec, ennobled by being social; it is the social se1fthat 

is held back by thc lack ofpositive multiple attachments'. (The New Golden Rule, p. 27). 

De extra stap die hier wordt gezet is dat 'sociability' als een normatief ideaal wordt 

geïntroduceerd. De sociale bedding van het individu betreft niet alleen diens ge

nese, maar ook zijn telos. Het gaat niet alleen om wording, maar ook om bestem

ming. Het leven in gemeenschap is niet alleen een voorwaarde, willen mensen 

zichzelf kunnen ontwikkelen, het is ook een doel dat hunmenszijn verrijkt. Met 
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andere woorden: Etzioni maakt 'sociability' tot een fundamenteel bestanddeel van 

het goede leven. Wie dit bestanddeel ontkent, miskent daarmee de ware aard van 

menselijk bestaan. Door deze manoeuvre wint de discussie opnieuw aan gewicht 

aangezien liberale individualisten deze stap niet kunnen voltrekken. In de libera

le visie wordt elke invulling van het goede leven slechts aan één criterium ge

toetst, namelijk dat het beantwoordt aan de eigen keuze van de betrokkene. De 

essentie van de liberale visie - zo zou men kunnen stellen - is de morele betekenis 

van de relatie die ik met mijzelf onderhoud, niet de relatie die ik met anderen on

derhoud." Die tweede relatie is noodzakelijke voorwaarde, geen doel. Etzioni gaat 

juist op dit punt verder en neemt de relatie tot de anderen- 'community' - als 'corc 

value' op in zijn begrip van het goede leven naast autonomie. 

Het is echter van belang op te merken dat de communitaristische positie van 

Etzioni hiermee afhankelijk wordt van de vraag in hoeverre mensen in de geïndi

Wil het communita- vidualiseerde samenleving deze opvatting van het goede leven delen. Dat het hier 

risme als beweging om een 'moml cause' zou gaan die 'selfevident' is, zoals Etzioni ons later in zijn boek 

kans van slagen wil doen geloven, lijkt mij zeer onaannemelijk.") Wil het communitarisme als be-

hebben, dan moe- weging kans van slagen hebben, dan moeten er mensen zijn voor wie de 'new gol-

ten er mensen zijn den rule' inderdaad evident is: mensen voor wie 'gemeenschap' inderdaad een 

voor wie de 'new even onmisbaar bestanddeel van een zinvol bestaan uitmaakt als de vrijheid om 

golden rule' inder- hun eigen keuzen te maken; mensen voor wie maatschappelijk engagement en de 

daad evident is. aanvaarding van verantwoordelijkheid geen zelfVerlies en dus ook geen opoffe

ring, maar vervulling betekenen. 

Een bepaald 'soort' mensen: het probleem van morele motivatie 

De vraag is nu of individuen in onze samenleving in voldoende mate worden ge

motiveerd door een leven waarin 'gemeenschap' een centrale waarde vertegen

woordigt. Met andere woorden: hoe komen we aan de mensen die het gemeen

schapsideaal dragen? Etzioni stelt deze vraag - terecht - als een motivatieprobleem. 

Zijn antwoord vinden we in een hoofdstuk dat de titel draagt 'The Moml Voice', 

mijns inziens het meest cruciale hoofdstuk in zijn boek. Uitgangspunt is het so

ciologische gegeven dat waarden zichzelf niet instandhouden, evenmin als nor

men vanzelfworden nagevolgd. Daar komt morele motivatie aan te pas. Dit drukt 

Etzioni uit met het begrip van de 'moml vaice': 

'The moml voice is a peculiar farm of motivation: it encoumges peuple ta adhere ta values to 

which they subscribe. It is peculiar because, unlike typical motivations, it is nat a quest for 

physiolagical or psychological release ~ike the quenching of thirst by drinking water) ar ba

sed on a pleasure principle. The sense of affirmatian people have when they abide by values 

is fundamentally different'. (The New Golden Rule,p. 120). 

In zijn uitleg hoe de 'maml vaice' motiveert, onderscheidt Etzioni een inwendig en 
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een uitwendig aspect. Vooral op wat Etzioni over het eerste aspect zegt, wil ik hier 

uitvoeriger ingaan. We zouden het de 'innerlijke stem' kunnen noemen, dat wil 

zeggen: het morele subject - het 'ik' - als motiverende instantie. De wijze waarop 

Etzioni dit inwendige aspect uitlegt, is opmerkelijk. Hij schrijft: 

'The inner voice, emanatingfrom the acting selI. addressing that selI. urges a person to abide 

by his or her values and to refrain from behavior that violates these values. Most of us need 

not consult a sociological or psychological study to know what this inner voice is: we have 

firsthand experience of its call. Typically the voice's call or claim takes the form of statements 

that contain "I ought to" as distinct from "I would like to"'. (The New Golden Rule,p. 121). 

De innerlijke stem is dus een morele stem en niet maar de stem van een verlangen 

of een wens die ik heb. Dit betekent echter dat het morele subject zichzelfmoti

veert. Etzioni bevestigt dit door hieraan toe te voegen dat de innerlijke stem mo

reel gedrag voortbrengt door een 'special sense of affirmation', die ik gewaar word 

wanneer ik handel overeenkomstig mijn overtuiging. Wat hij daarmee bedoelt is 

te vinden in de volgende passage: 

'1 am hard put to find terms that capture what a person "feeis" or "senses" (incorrect terms, 

because they invoke the pleasure principle) wh en the person abides bya value in which he or 

she believes. ft is not akin to the satisfaction that results from eating a fine steak or having a 

"great" sexual experience. The person who gave a large contribution (by his or her standards) 

to the poor, the parents who ran into a buming building to save their child, the person who 

fasted to indicate her religious commiment, are not "satisfied" but ennobled by what 1 call, 

lacking a better term, value ajfirmation'. (The New Golden Rule, p. 121). 

Opmerkelijk aan deze uitleg is nu het feit dat Etzioni zich schaart aan de zijde van 

een filosoof aan wiens zijde men hem niet zou verwachten, namelijk Immanuel 

Kant. Dat valt op te maken uit de nadruk die hij legt op het verschil tussen 1) ge

motiveerd worden door het behagen dat ik in het doen van een bepaalde daad 

schep - 'satisfaction' - en 2) gemotiveerd worden door het besef dat ik door mijn 

plicht te vervullen mijzelf als moreel subject bevestig. Evenals Etzioni leerde ook 

Kant dat moraal niets met de bevrediging van wensen en verlangens ('1 would like 

t~'), maar alles met plicht ('1 ought t~') van doen heeft. Evenals Etzioni beantwoord

de Kant de vraag wat iemand motiveert om zijn plicht te doen met de waardering 

die men voor zichzelf als moreel subject heeft. Wat maakt in Etzioni's voorbeeld 

de daad van die ouders om hun kind uit dat brandende gebouw te halen tot een 

morele daad? Niet het feit dat ze verscheurd worden door angst ofhet afgrijzen 

voor de verschrikkelijke dood die hun kind zal sterven, want dat zijn immers mo

tieven die worden ingegeven door 'desire' , namelijk het verlangen om hun kind te 

redden. Niet ontferming of bewogenheid maken deze daad tot een morele daad, 

maar zelfrespect. Die ouders worden niet 'ennobled' door de gevoelens die ze voor 
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hun kind koesteren, maar door het feit dat ze trouw zijn aan hun 'values' . 

Etzioni's uitleg van morele motivatie is daarom opmerkelijk, omdat deze zijn hele 

theorie van de 'new golden rule' op losse schroeven lijkt te zetten. Daarin gaat het 

immers juist om het opheffen van de spanning tussen wens en plicht, 'the tension 

between one's preferences and one's social commitments', zoals Etzioni zelfformuleert.
l1 

Door onze wensen en verlangens in feite buiten de sfeer van de moraal te plaatsen

opnieuw in navolging van Kant -voert hij die spanning alleen maar verder op, zo

dat de moraal ook in zijn theorie lijkt te worden wat ze bij Kant ook al was, name

lijk de verplichting om datgene te doen waar men eigenlijk niets voor voelt. 

'Moeten' in plaats van 'willen' wordt het dominante kenmerk van moraal. Deze le

zing van Etzioni's theorie wordt bevestigd door wat hij later zegt over 'human natu

re' vanuit communitaristisch perspectief: 'The communitarian person is thus one who is 

continuously conflicted between the calls of nature (as modulated by society's culture) and the 

moml voice, a person "doomed" to a struggle between a lower and a higher (a debased and 

nobIer) self. (The New Golden Rule, p. 170). Begrijpelijkerwijs leidt dit beeld van de mens 

wiens innerlijk het toneel is van een niet-aflatende strijd tussen goed en kwaad -

'between Satan and God' - tot een relativering van de morele eisen die aan individu

en kunnen worden gesteld. Het mensbeeld van Kant komt overeen met het beeld 

van wat door Aristoteles de 'akratische mens' wordt genoemd. De akratische mens 

is degene die voortdurend zijn eigen onwil moet overwinnen om datgene te doen 

waarvan hij weet dat hij het behoort te doen. Aristoteles legt uit waar het deze 

mens aan schort: zijn wensen en verlangens, passies en emoties zijn onvoldoende 

gevormd. De akratische mens behoeft wat Martha Nussbaum heeft genoemd een 

'thempy of desire' .33 Hij mist innerlijke beschaving, zou men kunnen zeggen. 

Etzioni's versie van de Kantiaanse theorie berust op de impliciete aanvaarding 

van het beeld van de mens die door uitwendig gezag in bedwang moet worden ge

houden. Het enige is dat dit uitwendige gezag naar binnen wordt verplaatst: wij 

zijn onze eigen politieagent. Let die even niet op, dan zijn we ten prooi aan onze 

Het is merkwaardig neigingen, zoals klaarblijkelijk gebeurt met mensen die ten prooi vallen aan die 

dat Etzioni niet vreemde aberraties van gewelddadigheid en agressie wanneer ze een avondje 

heeft onderkend gaan 'stappen'. Het is merkwaardig dat Etzioni niet heeft onderkend dat de akrati-

dat de akratische sche mens precies de mens is die past in het liberale individualisme dat hij be-

mens precies de strijdt. Ook de individualist die hij beschrijft is iemand die niet van harte voldoet 

mens is die past in aan de normen van 'community' als 'momlorder'. 

het liberale indivi-

dualisme dat hij be- De reden om het probleem van morele motivatie breed uit te meten is - naar ik 

strijdt. hoop - hiermee duidelijk geworden. Etzioni's 'new golden rule' veronderstelt een 

heel ander mensbeeld dan het Kantiaanse mensbeeld dat hij ons voorhoudt. De 

communitaristische beweging zoals hij die uitlegt, is aangewezen op individuen 

voor wie maatschappelijke verantwoordelijkheid niet behoort tot de opgaven 

waar ze liever onderuit willen, of die ze alleen bereid zijn op zich te nemen wan-
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neer ze daarvoor worden beloond. 'Sociability' maakt voor hen deel uit van wat zij 

zien als een zinvol en waardevol bestaan, zo hebben we gezien. Voor dergelijke in

dividuen geldt het Engelse gezegde 'virtue is its own reward'. 

De taal< van de gemeenschap 

De 'mora! voice' heeft echter niet alleen een inwendig, maar ook een uitwendig as

pect. Dit uitwendige aspect wordt volgens Etzioni bemiddeld door de sociale ge

meenschap in haar verschillende geledingen: de familie, de school, de buurt, de 

club, de kerk. Het lijkt nu de taak van deze sociale instituties te zijn om individu

en te steunen in hun innerlijke strijd tussen 'willen' en 'moeten'. Etzioni: 

'Communities have amoral voice that is externa! to the ego's own voice, that serves to rein

Jorce the inner voice oJ the members. While the inner moral voice and that oJ the community 

may singJrom the same page, there oJten is at least same diJference in the pitch, the words 

eaeh voice intones, and the exact notes each strikes'. ([he New Golden Rule, p. 126) 

De effectiviteit van gemeenschappen om deze taak te vervullen hangt volgens 

Etzioni af van de mate waarin ze worden gevormd door individuen die een bepaal

de sociale identiteit en de daarmee verbonden normen en waarden delen. Ze zijn 

succesvol naar mate hun morele infrastructuur intact is zodat ze bijdragen aan 

karaktervorming: 

'A major sociological Junction oJ the community, as a building block oJ the moral inJrastructu

re, is to reinJoree the character oJ individuals. We have se en how this can be achieved by the 

moral voice, built into a web oJ inJormal aJJect-Iaden relationships, which are a constitutive 

element oJ communities. In genera!, the weaker the community -because the population turn

over is high, there are Jew shared values, heterogeneity is very high, or some other reasons - the 

thinner the socia! web and the slacker the moral voice'. ([he New Golden Rule, p.1S7). 

In aanmerking genomen dat de gemeenschap stichtende instituties die Etzioni 

schetst onderhevig zijn aan een - ook door hemzelf gesignaleerd - functieverlies, 

rijst eens temeer de vraag naar de kans van slagen voor de communitaristische be

weging. Hoe men die kans ook inschat, één conclusie lijkt mij uit bovenstaande 

analyse onomstotelijk te volgen. Als het inderdaad waar is dat de verschillende ge

meenschapsverbanden waarin individuen in onze samenleving worden gesociali

seerd aan erosie onderhevig zijn, dan komt die kans van slagen voor een belang

rijk deel neer op de beschikbaarheid van een bepaald 'soort' mensen: mensen 

voor wie engagement en verantwoordelijkheid geen 'last', maar 'lust' zijn. De be

schikbaarheid van dergelijke mensen is de noodzakelijke vooronderstelling van 

elke beweging die de revitalisering van het maatschappelijke middenveld beoogt. 

Dat in onze samenleving veel van dergelijke mensen te vinden zijn, lijdt voor mij 
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geen twijfel, alleen maakt de heersende ideologie die individuele vervulling voor

al als economisch succes begrijpt, zulke mensen vrijwel onzichtbaar. De achterlig

gende gedachte is hier dat het niet waar is dat moderne mensen individualisten 

zijn, maar dat de ideologie van het liberale individualisme ons met een zeer be

perkt zelfbeeld opzadelt dat weinig overeenkomst vertoont met de manier waarop 

we feitelijk leven.
l4 

Voor een revitalisering van het maatschappelijk middenveld 

moeten weer rol-modellen naar voren worden gehaald die dichter liggen bij de 

niet-liberale manier waarop we feitelijk leven. Het zal niet makkelijk zijn in een 

'liberaal-christelijk' kabinet, maar toch zal een CDA dat met de samenleving een 

andere kant op wil, daarom zorgvuldig afstand moeten houden van de ideologie 

van het liberale individualisme. 

Prof ].5. Reinders is hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is aan 

deze universiteit tevens houder van de Willem van den Bergh-Ieerstoel voor ethiek, in het bij

zonder normatieve aspecten van de zorgverlening ten behoeve van mensen met een verstan

delijke handicap. 

'THE NEW GOLDEN RULE: COMMUNITY AND MORALITY IN A DEMOCRATIC SOCIETY' DOOR 

AMITAI ETZIONI, BASIC BOOKS, NEW YORK 1996, 314 PAGINA'S 

Noten 

1. 'Het evenwicht tussen individu en gemeenschap: een nieuwe gulden regel?', 

in: Christen Democratische Verkenningen, 5/98, p. 164-176. 

2. Christian-democratic political observations. Political Philosophical Remarks on Current 

Issues. Wetenschappelijk Instituu t voor het CDA, Den Haag 2000, p. 76-93 .. 

3. Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratie 

Society. Basic Books, NewYork 1996, p. 10. 

4. Een korte formulering van de nieuwe Gulden Regel luidt: 'Respect and uphold 50-

ciety's moral order as you would have society respect and uphold your autonomy', 

Etzioni, A.w., p. xviii (zie ook p. 4,27,47,244,251,257). 

5. Zie b.V. A. Gutman, 'Communitarian cri tics ofliberalism', Philosophy & Public 

Affairs, Vol. 14-15 (1985), pp. 308-322; W. Kymlicka, 'Liberalism and communita

rianism', CanadianJournal ofPhilosophy, vol. 18 (1988), pp. 181-204; F. 

Cunningham, 'Community, democracy and socialism', Praxis International, vol. 

11 (1991), pp. 310-326. 

6. 'Ethisch intuïtionisme' staat voor de opvatting dat morele standaards niet an

ders dan door zichzelf gerechtvaardigd kunnen worden. Zie Etzioni, A.w., 

p. 241: 'In searching a final touchstone, I draw on the observation that certain concepts 

present themselves to us as morally compelling in and for themselves'. De auteur onder

kent het probleem dat het beroep op 'selfevident concepts' zijn argumentatie circulair 
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maakt, maar ziet geen andere oplossing: 'Although I am aware, of course, of the contro

versial nature of the position I follow, and of the ambiguitities it entails, for the reasons I 

have discussed, I see no other position that is more compelling and which, pragmatically 

speaking, enables one to construct a more sound communitarian paradigm' (A.w., p. 

243). Mij dunkt dat deze concessie neerkomt op de erkenning dat het project 

van een universele fundering van moraal per saldo niet slaagt, aangezien een 

dergelijke fundering juist wil aantonen dat morele standaards berusten op 

gronden die in rationeel opzicht dwingend zijn. 

7. Het functionalistische denkkader werkt dus met twee 'parameters' - sociale 

orde en individuele vrijheid - die het mogelijk maken de processen te beschrij

ven welke een samenleving in de ene dan wel de andere richting voortstuwen 

(Etzioni. A.w., pp. 45-46). Individuele autonomie geldt derhalve niet zozeer als 

kenmerk van individuen, maar van de samenleving. Het is een 'societal 

attribute' (pp. 23-24). 

8. Harry Kunneman typeert deze ontwikkeling in de titel van zijn boek, Van 

Theemutscultuur naar walkman-ego. Contouren van postmoderne individualiteit. 

Amsterdam/Meppel: Boom, 1996. 

9. 'For societies to be stabie, they must be metastable, that is, to keep the overarching pat

tem, they must continue to remake themselves' (A.w., p. 23). De auteur wijst erop dat 

zijn terminologie (b.v. het spreken over 'centripetale' en 'centrifugale krach

ten') eerder natuurwetenschappelijk is dan historisch, maar dat de socioloog 

niet in de ontwikkeling maar in het functioneren van de samenleving is geïn

teresseerd (A.w., p. 46). 

10. Dat is de verdenking die Kunneman tegen het 'gemeenschapsdenken' koestert. 

In dat denken worden de positieve mogelijkheden van individuele autonomie 

veronachtzaamd (A.w., p. 8-9). 

11. 'BeJàre I can proceed, r must reluctantly suggest a redrawing ofthe intellectual-political 

map. In the process, I support the claim that communitarian thinking leapfrogs the old 

debate between left-wing and right-wing thinking and suggests a third social philoso

phy. The basis reason this rearrangement is required is that the old map centers around 

the role of the government versus that of the private sector, and the authority of the state 

versus that ofthe individual' (A.w., p. 7). 

12. Etzioni, A.w. p. 13. 

13. 'Most important, many libertarians and liberal individualist are troubled by social for

mulations of the common good that are core part of thick social orders. They argue that 

each person should formulate his of her own virtue, and that pub/ic policies and mores 

should reflect only agreements that individuals voluntarily form' (A.w. p. 11). 

14. Vooral het werk van De Tocqueville is voor het Amerikaanse communitarisme 

een belangrijke inspiratiebron. Robert Bellah, "The Quest for the Self: 

Individualism, Morality, Politics," in Ken Masugi, ed., Interpreting Tocqueville's 

Democracy in America, Savage, Md.: Rowman and Littlefield, pp. 329-347. 

Zie ook het werk van Bellah en zijn onderzoeksgroep waarvan verslag wordt 
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gedaan in Habits ofthe Heart, Individualism and Commitment in American Life. New 

York, Harper & Row, 1985, en The Good Society, New York, Vintage Books, 1992. 

15. 'Mores and values cannot be worked out on an ad hoc basis at every turn, nor can they 

draw on prearranged contracts. If a society tried to follow th is course then half the socie

ty would be lawyers drafting contracts (or trying to wriggle out of them). It is not acci

den tal that the most individualist society, American society, is also the one that is most 

litigious. In effect, for a society to function, it must draw on culture and traditions and 

shared values they entail. Only these values can provide the normative criteria needed to 

proceed without constant haggling and to work out differences even wh en negotiations 

do take place.' (A.w., p. 94). 

16. 'Another indicator ofthe vacuum left by the thinning of shared values, and the yearning 

to have the vacuum refilled, is the rise of strong religious fundamentalist movements in 

many parts ofthe world.' (A.w., p. 89). 

17. Etzioni, A.w., p. 12, pp-85-87. 

18. Etzioni, A.w., p. 12. 

19. Etzioni, A.w., p. 17. 

20. 'Individualist, to the extent tlwt they recognize the need for a common good, tend to seek 

to limit its reach to the public realm and oppose it in the private realm' (A.w., p. 92) 

21. 'To argue, as I do, that to have a civic society is insufficient, that a virtuous society requi

res a core of shared values, is not tot dismiss civic order. It is a neccesary, but far from a 

sufficient, element ofthe social order a good society needs.' (A.w., pp. 95-96). Etzioni ci

teert instemmend Gertrud Himmelfarb: 'It is not enough, th en, to revitalize civil so

ciety. The more urgent, and difficult, task is to remoralize civil society.' 

22. De discussie over de beperkingen van een procedurele opvatting van demoCl-a

tie als 'mechanism' voor de coördinatie van individuele belangen wordt veelal 

gevoerd in termen van 'thick' en 'thin' . Een 'thick social order' is een orde die op 

gedeelde waarden berust die verder gaan dan de gedeelde waarden van het li

berale individualisme. Dit in tegenstelling tot een 'thin order' die uitsluitend op 

procedurele waarden berust (fundamentele vrijheden, gelijkheid voor de wet, 

gelijke kansen e.d.). Voor een thematisering van deze onderscheiding zie 

Michael Walzer. Thick and Thin. Moral Argument Home and Abroad. Notre Dame: 

university ofNotre Dame Press, 1994, Etzioni vat communitarisme op als een 

pleidooi voor een 'thick social order'. (A.w. ,pp. 10-13; p. 88, p. 91). 

23. 'Individualists argue that a society may establish its normative guidance of conduct and 

its policies by assembling an aggregate of individuals to discuss dispassionately the felctS 

ofthe situation, their logical implications, and the available policy alternatives, and 

then choose the most empirically valid and logical course. This draws on the Enlightment 

notion that reason wil! free people form the clutches of superstition and ignorance. ' 
(A.w., p. 97). 

24. De bekendste pleitbezorgers van deze these zijn Michael Sandel, Liberalism and 

the Limits ofJustice. Cambridge: Cambridge University Press, 1982 en Charles 

Taylor, Hegel and Modern Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. 
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Zie ook Taylors opstellen verzameld in Philosophical Arguments, Cambridge MA: 

Harvard University Press, 1995. 

25. Zie bijvoorbeeld W. Kymlicka, Liberalism, Community and Culture. Oxford: 

Clarendon Press, 1991, pp. 47-100. 

26. Zie het gelijknamige boek van William Galston, Liberal Purposes. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1991. 

27. 'While the disCllssion draws on political theory and social philosophy, these are not the 

main foundations of the argument. The sociological and empirical nature of my app1'O

ach is similar to carlier statements by communitarians who pointed to the unrealistic 

assumptions made by libertarians (and those whom politica I theorists cal! 'liberals') 

about the nature ofthe individual' (A.w., pp. 5-6). 

28. Zie Kymlicka, A.w., pp. 52-53: 'What is central to the liberal view is (. .. ) that we under

stand ourselvcs to be prior to our ends, in the sense that no end or goal is exempt from 

possible re-examination. ror re-exmination to be meaningfully conducted I must be able 

tot envisage my self encumbered with different motivations than I now have in order 

that I have some reason to choose one over another as more valuable for me.' 

29. Elders heb ik laten zien dat deze visie haar wortels heeft in de christelijke an

tropologie van de grote kerkvader Augustinus. Zie lS. Reinders, 'Wat niets kan 

worden, stelt niets voor', mensen met een ernstige verstandelijke handicap in het licht 

van de hedendaagse gezondheidsethiek -een kritische uiteenzetting. Amersfoort: 

Monografie'n s' Heeren Loo, nr. 15, 1996. 

30. Zie boven noot, 7. 

31. 'The new golden rule requires that the tension betwecn one's preferences and one's socia! 

commitments be reduced by increasing the realm of duties onc affirms as social responsi

bilities - not the rcalm of duties that are forcibly imposed but the realm of responsibilities 

one believes one should discharge and that one believes one is fairly called upon the assu

me. (A.w., p. 12). 

32. Etzioni, A.w., p. 170. 

33. Martha C. Nussbaum, The Therapy ofDesire. Theory and Practice in Hellenistic Ethics. 

Princeton: Princeton University Press, 1994. 

34. Zie Bellah, 'The Quest for the Self. Zie voor een wijsgerige analyse van het moder

ne denken in dezelfde geest. G.A. van der Wal, De omkering van de wereld. 

Achtergronden van de milieucrisis en het zinloosheidsbesef, Baarn. Ambo, 1996. 
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Post scriptum 

AMITAI ETZIONI 

Let me first say that Professor Reinders provides a thoroughly excellent analysis of 

The New Golden Rule. He correctly points to the essence ofthe argument as being 

very briefly as follows: societies cannot be built on one normative principle ofthe 

kind that drives many philosophical systems (e.g., liberty for liberalism); the es

sence of sociallife is that we must deal with partially incompatible normative 

claims and societal needs. Key among these is the tension between autonomy and 

order, none ofwhich should be treated as trumping the other. We need a careful 

balance between the two. Public policy and societal change should push the oppo

site direction ofan imbalance, thus campaign for more autonomy in contempora

ry China and more social order in the highly individualistic America ofthe 1980s. 

Above all, the more the social order is truly accepted, based on moral persuasion 

and not coercion, the more legitimate the regime. The tension between autonomy 

and order is reduced as we internalize our social obligations. (The tension can be 

reduced but not eliminated. There is always some room for coercive order, for in

stance when we must take drunk drivers offthe road, however extensive our edu

cational campaigns.) Moral order is promoted by moral education and continually 

fostered by the moral voices ofthe communities ofwhich we are members. Moral 

commitments are not based on rational calculations ofbenefits and consequen

ces, although these affect the extent to which we abide by our obligations. They 

result when we internalize values through non-rational processes such as our love 

for our parents and respect for educators and because we are keen to remain 

members in good standing ofvarious communities. But in the end these commit

ments become part of ourselves; we co me to see them as our choices. 

I am especially grateful to Professor Reinders for noting the often overlooked dif

ference ofthe sense of affirmation we have when we live up to our moral commit

ments as distinct from satisfactions that result when we serve our urges. Saving a 

child from rus hing traffic, at a risk to oneself, generates a rather different sense 

than having a fine meal. His excellent quote "virtue is its own reward" says it per

fectly. Also he correctly points to my emphasis that community can be not merely 

a source of some social constraints (a setting in which we are embedded," which 

implies locked in, socially pressured), but also a source ofhuman flourishing. 

I dare not write about Kant although during my studies with Martin Buber we of

ten discussed him. Let me first point out to a subtIe distinction in the English lan

guage between "duties" and "responsibilities." Duties, like obligations, are largely 

imposed from the outside. Responsibilities we primarily fee I we should be willing 

to do, because our internal considerations make us believe that assuming the task 
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involved is compelling. The moral order which I consider the basis of the good, 

communitarian society, is largely based on assumed responsibilities, not imposed 

duties. AIso, 1 believe that I accurately suggest that for Kant duties are a matter 

one recognizes rationally. I hold that they combine a moral account with an affec

tive commitment. Thus, to say th at I have a duty to teil the truth is not merely so

mething my mind leads me to hold, but something my he art compels me to do; if 

I lied, my feelings would be insulted, not just my reasoning. (Only, to me feelings 

is not the right word, affirmation is, but it still has an emotive content.) 

Professor Reinders introduces the concept "akratic man" to show that I am a clo

set liberal, because I suggest th at the authority that enforces our moral disposi

tions is internalized, is moved into the self. Indeed, if at the end of education, so

mewhere around the age of18 to 21, the communitarian pers on would be guided 

by his own moral compass, he could be a liberal of sorts. However, the level of our 

moral commitments and their content never cease to be deeply affected by our 

communities. Hence, we never even approximate the very fiattering but highly er

roneous concept ofthe selfthat liberalism offers. 

Finally I hope Professor Reinders will have a chance to bring to these pages what I 

consider the most challenging issue I tried to deal with in the last chapter ofThe 

New Golden Rule: a substantive basis for cross-culturalmoral judgements, to move 

us beyond relativism, and the role ofreligion in suchjudgements. 

Amitai Etzioni, University Professor at the George Washington University 
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Why the civil society 

is not good enough' 

AMITAI ETZIONI 

De communitaristische positie wordt - precies als het christen-democratische -

wel eens samengevat als de ideologie van het maatschappelijk middenveld, van 

de 'civilsociety'. Dat is begrijpelijk omdat Etzioni onderzoekt of er een morele orde 

mogelijk is die zoveel mogelijk gestoeld is op vrijwillige instemming en overtui

gingskracht, en niet op dwang. Hoe zou die morele orde beter kunnen worden 

vormgegeven dan door maatschappelijke organisaties en particulier initiatief? 

Toch is dat nu precies wat Etzioni in dit artikel bestrijdt. Voordat hij in het laatste 

en derde deel van dit artikel de onkritische ideologische omarming van het maat

schappelijk middenveld bekritiseert, neemt hij eerst twee andere stappen. In het 

eerste deel situeert hij de communitaristische opvatting tussen aan de ene kant 

het liberalisme en aan de andere kant het (religieuze) sociaal-conservatisme. In 

het tweede deel bespreekt Etzioni de drie pijlers van 'morele zelfregulering': de in

terne morele stem (het geweten), de externe morele stem (sociale controle) en de 

institutie. Een samenleving met sterke morele stemmen is het beste weermiddel 

tegen een onderdruld<ende staat. In het derde en laatste deel bestrijdt Etzioni ten

slotte de automatische gelijkstelling van communitarisme en de 'civil soviety'. Het 

communitarisme streeft een 'good society' en niet een 'civil society' na. De ideologen 

van de laatste maken geen normatief onderscheid tussen de ene of de andere 

maatschappelijke organisatie. Dat is echter wel noodzakelijk, omdat er ook ge

noeg particulier initiatief en maatschappelijke organisaties zijn die geen bijdrage 

leveren aan een 'goede samenleving' of daar zelfs haaks op staan. 

A very tempered debate between William A. Galston and Robert P. George brought 

into reliefthe importance of a concept neither employed, that ofthe good 

society.' Galston argued, drawing on Aristotle, that we ought to differentiate be

tween the good citizen and the good person. The pre-liberal state, he added, was 

concerned with the good person; the liberal state is one that limits itselfto the 

cultivation ofthe good citizen. George, true to his social conservative position, 

countered that he does not see a great need or compelling merit in drawing a 

sharp distinction between the good citizen and the good person. Before I suggest a 

third position, a few more words of background. 

Galston is representative of a communitarian variation of classicalliberal thin

king. Liberals limit themselves to ensuring that individuals develop those personal 

virtues that they need to be good citizens ofthe liberal state, for in stance the ab i

lity to think critically.' In contrast, social conservatives maintain that it is the role 
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ofthe state to promote not merely citizenship but also the good person, not only 

skills needed to participate in the polity, but also soda! virtues-those that make 

the society a good one. 

George Will champions this position, arguing that people are self-indulgent by 

nature: left to their own devices, they will abuse their liberties, becoming profli

gate and indolent as aresult. People need a "strong national government" that 

will be a "shaper" of citizens, and help them cope with the weaker angles oftheir 

nature.' William Kristol and David Brooks argue that anti-government themes 

provide too narrow a base for constructing a winning ideological politica 1 agenda. 

Conservatives, they conclude, need to build on the virtue of America, on the ideal 

of national greatness.' 

Religious social Religious social conservatives have long been willing to rely on the powers ofthe 

conservatives have state to foster behavior they consider virtuous. The measures they favor include 

long been willing to banning abortion, most kinds of porn, making divorce more difficult, curbing ho

rely on the powers moseXllal activities, and institutionalizing prayers in public schools. Additionally, 

ofthe state to foster both religious and seClllar social conservatives have strongly advocated longer, 

behavior they consi- more arduous prison terms for more individuals, tor more kinds of crime, favoring 

der virtuous. especially life-sentences without the possibility of parole and death sentences. 

These penalties of ten are applied to people ofwhose business and consumption 

the state disapproves (a large proportion ofthose in jail are there for non-violent, 

drug-related crimes) rat her than for failing to discharge their citizen duties or ac

tually endangering public safety. These are, on the face of it, not citizen issues but 

good-person issues. 

The term "good state" appropriately summa ri zes this position, because far from 

being viewed as an institution that if extended inevitably would diminish or cor

rupt people, the state is treated as an institution that can be entrusted with the 

task ofmaking people good. That is, while it is not at all suggested that the state is 

good in itself, it is indicated that the state can be good - provided it acts to foster 

virtue. 

Before moving on, it should be noted that among social conservatives, as among 

all such large and encompassing schools ofthought and belief, there are impor

tant differences of opinion. It is relevant for the discussion at hand to note that 

there are many social conservatives who are less state- and more society-minded, 

such as Michael Oakeshott and a group associated with the Heritage Foundation 

called the National Foundation for Civic Renewal. That there are strong and less

strong social conservatives does not, however, invalidate their defining characte

ristic. To put it differently, thinkers who would rely mainly on the society anel on 

persuasion to promote virtue by my definition are not social conservatives, but 

rather have one of the elefining attributes of communitarians. 

Both the liberal and social conservative positions have rich, well-known histories, 

and profound roots in social philosophy and political theory. While I will not ret

race their often-reviewed intellectual foundations here," I refer to one item of the 
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sociology ofknowledge: Each of these two positions can be viewed as addressing a 

particular historica I constel!ation. The liberal position speaks to both the authori

tarian and dogma tic environments in which it was first formulated by Locke, 

Smith, and Mil!, as wel! as the totalitarian experiences ofthe twentieth century. 

At its core is a profound concern with the overpowering state and established 

church, especially ifthese institutions muster not merely superior and encompas

sing force but also actual!y succeed in acquiring an ideological mantie ofvirtue. 

The liberal position, which arose as a rejection ofthe good state, tended to reject 

all social formulations ofthe good. 

Communitarians, Contemporary social conservative positions, by contrast, address the loss ofvirtue 

by contrast, advoca- that modernization and populism have engendered, and reflect a profound con-

te state restraint, cern with rising moral anarchy. While such concerns have been raised since the 

because theybelie- beginning ofindustrialization (ifnot before), they have particularly re-intensified 

ve that the society since the 1970s. It is this condition that religious fundamentalism seeks to cor-

should be the agent rect, whether the fundamentalists in question are Muslims, Orthodox ]ews, or 

responsible for pro- some members of the religious right in the United States. 

moting moral beha- The third position, the communitarian one, which focuses on the good society, 

vior. addresses the same socio-historical conditions that motivate contemporary social 

conservatives, but provides a fundamental!y different response. Much like its li

beral cousin, the communitarian position rejects state regulation ofmoral beha

vi or. Liberals, however, typical!y take this position because they favor moral plura

lism; th at is, they hold a broad conception oftolerance that indudes the "right to 

do wrong." In the words ofMichael Sandel, they "take pride in defending what 

they oppose.'" Communitarians, by contrast, advocate state restraint, because 

they believe that the society should be the agent responsible for promoting moral 

behavior. Thus, while the communitarian alternative 1 outline here may seem si

milar in certain limited respects to both social conservative and liberal positions, 

it nonetheless should be dear that its focus on the good society is conceptual!y 

distinct from both of these. 

The core, not the whole 

A good society formulates and promotes shared moral understanding rather then 

merely pluralism; hence it is far from value-neutral. This does not mean, however, 

that a good society sets an al!-encompassing or even "thick" moral agenda. I dis

cuss first the special nature ofthe formulation ofthe good bya com!1lunitarian 

society and then its limited scope. 

Much has been written about whether or not there are sociological needs and 

moraljustifications for social formulations ofthe good. The discus sion, it has 

been stressed, concerns the public realm, namely the formulations that guide the 

state, which in turn may impose them on those who do not see the goodness of 

these formulations.' I refer here to shared formulations th at arise out ofmoral 
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The basic dilemma 

10 resolve is how to 

cullivate virtue if 

one views the state 

as an essentially in

appropriate and 

coercive entity. 

dialogues among the members ofthe society, initiated by secular and religious in

tellectuals and moral authorities, community leaders, other opinion makers, and 

nourished by the media.' 

Developing and sustaining a good society does require reaching into what is con

sidered the private realm, the realm ofthe person. (Indeed, it might be said, that 

this "is" where the society is in the first place). A good society, for instance, fosters 

trust among its members not solely or even primarily to enhance their trust in 

the government or to reduce burdens on the general public (for example, the pro

blem oflitigiousness), but rather to foster what is considered a better society. 

(What is "better" can be accounted for in utilitarian term - for instance, by obser

ving that in a society with a higher level of trust among its members there will be 

less white-collar crime - as well as in deontological ones, a notion I do not pursue 

further here. lO
) Other examples: a good society may extol substantive values such 

as stewardship toward the environment, charity for those who are vulnerable, 

marriage over singlehood, having children, and showing special consideration to 

the young and elderly. These are all specific goods with re gard to which the socie

ty, through its various socialmechanisms, prefers ane basic form of conduct over 

all others. For instance, contemporary American society considers commitment to 

the well-being ofthe environment a significant good. While differences regarding 

what exactly this commitment entails are considered legitimate, this is not the 

case tor normative positions that are neglectful of, not to mention hostile to, the 

needs ofthe environment. 

To suggest th at conduct in the private realm needs to be guided by shared values, 

however, does not mean th at all or even most private matters need to be subject to 

societal scrutiny or contro!. Indeed, one major way the communitarian position 

differs from its totalitarian, authoritarian, theocratic, and social conservative 

counterparts (referred to from here on as holistic governments) is that while the 

good society reaches the person, it seeks to cultivate only a limited set of care vir

tues rat her than to be more expansive or holistic. A good society does not seek to 

ban moral pluralism onmany secondary matters. For example, American society 

favors being religious over being atheist, but is rather "neutraI" with regard to 

what religion a pers on follows. Similarly, American society expects that its mem

bers will show a measure of commitment to the American creed, but is quite ac

cepting ofpeople who cherish their divergent ethnic heritages, as long as such ap

preciation does not conflict with nationalloyalties. Unlike totalitarian regimes, 

American society does not foster one kind ofmusic over others (both Nazis and 

communists tried to suppress jazz). There are no prescribed dress codes (e.g., no 

spartan Mao shirts), correct number of children to have, places one is expected to 

live, and so forth. In short, one key defining characteristic ofthe good society is 

that it defines shared formulations ofthe good, in contrast to the liberal state, 

while the scope ofthe good is much smaller than that advanced by holistic gover

nments. 
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Cornrnunitarians 

recognize the basic 

fact that without 

continual external 

reinforcement the 

conscience tends to 

deteriorate. 

Drawing on culture 

Aside from limiting the scope ofits moral agenda, the good society differs from 

its alternatives in the principalmeans by which it nurtures virtue. The basic di

lemma th at the concept ofthe good society seeks to resolve is how to cultivate vir

tue if one views the state as an essentially inappropriate and coercive entity. 

In ad dressing this question it is important to note that reference is not merely or 

even mainly to obeying the relevant laws, but rather to those large areas ofper

sonal and social conduct that are not govenled by law, as weil as to those that 

must be largely voluntarily carried out even if covered by laws, iflaw enforcement 

is not to be overwhelmed. At issue are such questions as what obligations parents 

owe to their children, children to their elderly parents, neighbors to one another, 

members of communities to other members and to other communities." 

The means ofnurturingvirtue that good societies chiefly rely upon of ten are sub

sumed under the term "culture." Specifically, these means include (a) agencies of 

socialization (family, schools, some peer groups, pi aces ofworship, and some volun

tary associations) th at instill values into new members ofthe society, resulting in 

an intern al moral voice (or conscience) th at guides people toward goodness. (b) 

Agencies of social reinforcement that support, in the social psychosocial sense of the 

term, the values members already have acquired (especially interpersonal bonds, 

peer relations, communal bonds, public visibility and leadership). These provide 

an extern al moral voice. And (c) values fostered because they are built into societal 

institutions (for instance, into marriage). I explore first the moral voice (internal 

and external) and ask whether it is compatible with liberty, and then the question 

ofhow the role societal institutions play in the good society differs from that they 

play in the civil society. 

The moral voice and liberty 

One main instrument of the good society, the mainstay of "culture," is the moral 

voice, which urges people to behave in pro-social ways. While there is a tendency 

to stress the importance ofthe inner voice, and hence good parenting and moral 

or character education, communitarians recognize the basic fact that without 

continual external reinforcement, the conscience tends to deteriorate. The opi

nion offellow hu man beings, especially those to whom a pers on is attached th

rough familialor communal bonds, carry a considerable weight because of a pro

found human need to win and sustain the approval of others.
12 

The question has arisen whether compliance with the moral voice is compatible 

with free choice, whether one's right to be let (or left) alo ne includes a right to be 

free not only from state controls but also social pressure. This issue is highlighted 

by different interpretations assigned to an often-cited line by John Stuart Mill. In 

On Liberty, Mill writes, "The object ofthis Essay is to assert one very simple princip-
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Ie, as entitled to govern absolutely the dealings of society with the indivielual in 

the way of compulsion and con trol, whether the means used be physical force in 

the form oflegal penalties, or the moral coercion ofpublic opinion."ll Some have 

interpreted this statement to suggest on its face that the moral voice is just as 

coercive as the government. Similarly, Alexis de Tocqueville, years earlier, wrote 

that "The multitude requires no laws to coerce those who do not think like them

selves: public disapprobation is enough: a sen se oftheir loneliness and impotence 

overtakes them and drives them to despair." 14 If one takes these lines as written, 

the difference between reinforcement by the community and that by the state be

comes a distinction without a elifference. ane notes, though, that De Tocqueville 

is also known tor having highlighted the il11portance of communal associations in 

holding the state at bay. As I see it, it is essential to recognize not only that there is 

a profound difference between the moral voice ofthe community and coercion, 

but also that up to a point, the moral voice is the best antidote to an oppressive 

state. 
At the he art ofthe matter are the assumptions one makes about hUl11an nature.

IC 

If one believes th at people are gooel by nature, and external forces merely serve to 

pervert them, one correctly rejects all social input. It follows that the freer people 

are from all pressures, the better their individual anel collective condition. If one 

assumes that people possess frailties that lead to behavior that is elamaging not 

only to oneselfbut also others, the question arises ofhow to foster pro-social beha

vior (or the "social order"). Classicalliberals tend to solve this tension between li-

The moral voice is berty and order by assuming that rational individuals whose interests are mutual-

the best antidote to ly complimentary will voluntarily agree to arrangements th at provide for the 

all oppressive state. needed order. Communitarians suggest that reasonable individuals cannot be 

cOllCeived of outside a social order; that the ability to make rational choices, to be 

free, presumes that the pers on is embedded in a social fabric. Moreover, commu

nitarians posit that there is an inverse relation between the social order and state 

coercion: tyrannies arise when the social fabric frays. The moral voice speaks for 

the social fabric, thereby helping to keep it in good order. 

Aside from being an essential prerequisite of social oreler and hence liberty, the 

1110ral voice is much more compatible with free choice than state coercion. Thc in

tcrnalmoral voice is as much a part ofthe person's self as the other parts ofthe 

self that drive his or her choices, the various tastes that specify the person's pleas

ures. The external moral voice, that ofthe community, leaves the finaljudgment 

and determination ofhow to proceed to the acting pers on - an element that is no

tably absent when coercion is applied. The society persuades, cajoles, censures, 

and educates, but that final decision remains the actor's. The state mayalso per

suade, cajole, and censure, but ac tors realize a priori that when the state is not 

heeded, it will seek to force the actors to comply. 
Some have questioned whether the moral voice is never coercive. In part, this is a 

definitionalmatter. When the moral voice is backed up by legal or economic sanc-
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Highly powerful 

moral voices 

exist(ed) largely in 

other places and 

eras. 

tions, one must take care to note that it is not the moral voice per se, but rather 

these added elements that are coercive. Also, it is true in the West that in earlier 

historical periods, when people were confined to a single village and the commu

nity voice was all-powerful, a unified chorus ofmoral voices could be quite overw

helming even if it is not technically coercive, as physical force is not used or thre

atened. (It dearly can still be so in some limited parts ofthe West, and most 

assuredly in other parts ofthe world.) However, most people in contemporary free 

societies are able to choose, to a significant extent, the communities to which 

they are psychologically committed, and can of ten draw on one to limit the pers u

asive power of another. And the voices are far fram monolithic. Indeed, it is a prin

cipal communitarian thesis th at, in Western societies, moral voices of ten are, by 

and large, far from overwhelming. In fact, more of ten than not, they are too con

t1icted, hesitant, and weak to pravide tor a good society.\(' In short, highly power

ful moral voices exist(ed) largely in other places and eras. 

A comparison ofthe way the United States government fights the use of contral

Ied substances and the way American society fosters parents' responsibilities for 

their children highlights this issue. The war against drugs depends heavily upon 

coercive agents; the treatment of children, by contrast, relies primarily upon thc 

moral voice ofmembers ofthe immediate and extended family, friends, neigh

bors, and others in the community. Admittedly, the state occasionally steps in. Yet 

most parents discharge their responsibilities not because they fear jail, but rather 

because they believe that this is the right way to conduct themselves, notions that 

are reinforced by the social fabric oftheir lives. 

The difference between the ways societies and states foster values is further high

lighted by comparing transferring wealth via charity to taxes; between voluntee

ring to serve one's country and being drafted; and between attending Alcoholics 

Anonymous-meetings and being jailed for alcohol abuse. 

The basically voluntaristic nature ofthe moral voice is the profound reason the 

good society can, to a large extent, be reconciled with liberty, while a state that 

fosters good persons cannot. It is the reason the good society requires a dear mor

al voice, speaking for a set of shared core values, which a civic society and a liberal 

state do not. 

Virtues in social institutions 

The other main instrument ofthe good society are social institutions. While the 

moral voice often is correctly referred to as "informaI," because it is not encoded 

in law, and is integrated into one's personality and interactions with others,17 so

cietal institutions are formal and structured. Institutions are societal patterns 

that embody the values ofthe particular society or community." A large volume 

of interactions and transactions are greatly facilitated in th at they are predated by 

social forms upon which actors draw. Contracts are a case in point. Not only can 
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ac tors often build in whole or in part on texts of contracts prepared by others, but 

the ac tors find the very concept of a contract and what this entails in terms of 

mutual obligations and the moral notion that "contracts ought to be observed" re

ady-made in their culture. While these institutions change over time, at any one 

point in time many ofthem stand by to guide sociallife, especially in well-functio-
• .. I') 

nmg SOCletles. 
Social institutions are important for the characterization ofthe difference be

tween the good society and others, because most institutions are neither merely 

procedm'al nor value-neutral; in effect, most are the embodiment ofparticular 

values. For instanee, the family, a major societal institution, is never value-neutr

al, but always reflects a particular set ofvalues. This reality is highlighted by the 

relllCtance ofthe Catholic Church to marry divorced people, attempts by several 

organized religions to encourage people to prepare better for their marriage (e.g., 

through pre-marital counseling), and to strengthen their marriages (e.g., by means 

of counseling, retreats, and renewal ofvows). All these institutionalized ende

avors reflect the value ofmarriage - and a particular kind ofmarriage - that socie

ty seeks to uphold. 
Similarly, societies do not merely provide public schools as neutral agencies for 

the purpose ofimparting knowledge and skills. Public schools typically foster, de

spite recent tendencies to deny this fact, a long list ofvalues, including empathy 

for the poor, interracial and interethnic and other forms ofmutual respect (bey

ond merely toleranee), high re gard for science, secularism, patriotism, and ste

wardship toward the environment. That societies foster specific values, through 

their institutions, is crucial for the understanding ofthe limits of conceptions of 

the civic society. 

A civil and good society 

A comparison ofthe good society with the civil society provides a clearer deline

ation ofboth concepts. It should be noted at the outs et that these terms are by no 

means oppositional. The good society is merely a more expansive concept. Thus, 

far from being uncivil, it fosters additional virtues beyond the merely civil. To put 

it differently, the two concepts are like concentric ch'cles, with the smaller circle 

representing the domain of civil society, and the larger th at ofthe good society.20 

While there is no single, agreed-upon, definition of civil society, most usages of 

the term reflect two institutional features and the values they embody. One is a 

rich array ofvoluntary associations that countervails the state and that provides 

the citizens with the skills and practices that democratie government requires. 

Another is holding ofpassions at bay and enhancing deliberative, reasoned demo

cracy by maintaining the civility of discourse. 

In a special issue of the Brookings Review dedicated to the civil society, editor E. J. 
Dionne Jr. characterizes the civil society as (a) "a society where people treat each 
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The civil society 

does affirrn sorne 

values, but only a 

thin layer of pro

cedural and/or tau

tological ones. 

other with kindness and respect, avoiding the nastinl'ss we have co me to associate 

with 30-second political ads and a certain kind oftelevised brawl." And (b) a col

lection ofvoluntary associations th at includes Boy and Girl Scouts, Little League, 

veterans groups, book clubs, Lions and Elks, churches, and neighborhood crime 

watch groupS.21 Most discussions stress the second feature. "Bowling alone" has 

become somewhat of a symbol for this line of thinking. Robert Putnam argues 

that bowling with one's friends (which he terms alone) is less sustaining of civil 

society than bowling as members of a bowling league because such leagues are 

part and parcel ofthe voluntary associations that civil society requires." 

From the viewpoint ofthe discus sion at hand, the most important aspect of these 

characterizations of civil society is th at they draw na difference among volul1tary asso

ciations with rcgard to any substantivc valucs that are tostered by bowling leagues, 

book clubs, Little Leagues, or any other such voluntary associations. I am not sug

gesting that these associations are actually without specific nonnative disposi

tions. Little Leagues, for instance, may cherish a healthy body and sporting beha

vior (or winning at all costs); book clubs foster respect for learning and culture, 

and so on. But from the viewpoint oftheir contribution to civil society they all are 

treated by champions of civil society as basically equivalent; none is, normatively 

speaking, inherently morally superior to the other. In this particular sense, they 

are treated as normatively neutral. 

Certainly, champions of civil society do recognize some differences among volun

tary associations, but these are limited to their functions as elements ofthe civil 

society rather than their normative content. For instance, voluntary associations 

th at are more effective in developing citizen skilIs are preferred over those th at 

are less so. But the actual values to which these people apply their skilIs is not 

under review nor are other substantive values the associations embody. Thus, the 

civil society does affirm some values, but only a thin layer ofprocedural and/or 

tautological ones; it basically affirms itself. Hence, the civil society (and the asso

ciations th at constitute its backbone) cherishes reasoned (rather then value-Iaden) 

discourse, mutual tolerance, participatory ski lis, and, of course, volunteerism. Yet 

these values, upon closer examination, do not entail any particular social formu

lations ofthe good. They do not suggest what one best participates in or tor, what 

one should volunteer to support, or which normative conclusions of a public dis

course one ought to promote or find troubling. 

Particularly telling are recent calls to find a common ground and to deliberate in 

a civilmanner - two contentless elements of civility of ten evoked whenever civil 

society is discussed. Commonality is celebrated on any grounds as long as it is 

common. And the proponents of civility seem satisfied as long as one adheres to 

the rules of engagements (not to demonize the other side, not raise one's voice, 

etc.), and as long as the dialogue itselfis civiI, regardless ofwhat actually is being 

discussed.
21 

For the civil society, an association th at facilitates people joining to play bridge 
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has the same basic standing as NARAL or Operation Rescue; members ofthe Elks 

share the same status as those ofthe Promise Keepers; and bowling leagues are in

distinguishable from NAMBLA, whose members meet to exchange tips on how to 

seduce boys who are younger than eight. Indeed, beyond league bowling (and 

bridge playing), other mainstays of "social capital" that Putnam found in those 

parts ofItaly that are more soundly civil and democratic than others were bird

watching groups and choral societies." Bird-watching groups may enhance re

spect for nature and choirs may cherish culture (or certain kinds of culture over 

others), but this is not the reason Putnam praises them. As Putnam puts it, he ex

tols them becallse "[t]aking part in a choral society or a bird-watching club can te

ach self-discipline and an appreciation for the joys of sllccessful collaboration.,,23 

So could most ifnot all other voluntary associations. 

In short, from the basic standpoint ofthe civil society, one volllntary association 

is, in principle, as good as any another.
26 

They differ greatly, however, from the 

perspective ofthe good society, precisely because they embody different values. 

Thus, to the extent th at American society cherishes the notion ofinterracial inte

gration, it views the Urban League and NAACP as much more in line with its valll

es than the Nation ofIslam, and the Ripon Society more so than the Aryan groups 

- all voluntary associations." 

The concept ofthe good society differs from that ofthe civil one in that while the 

former also strongly favors volllntary associations - a rich and strong social fabric, 

and civility of dis course - it formulates and seeks to uphold some particular social 

conceptions ofthe good. The good society is, as I have already suggested, centered 

arollnd a core of substantive, particlllaristic values. For instance, different socie

ties foster different vallles, or at least give mllch more normative weight to some 

values than other societies that exhibit a commitment to the same values. Thus, 

Austria, Holland, and Switzerland place special value on social harmony, acting 

only after profound and encompassing shared understandings are achieved. Many 

continental societies value the welfare state, lower ineqllality, and social ameni

ties more than American and British societies do, and also put less emphasis llpon 

economic achievements. 

Similarly, the qllestion ofwhether or not religion is disestablished is far from a 

procedm'al matter. Many democratic societies th at establish one church (e.g., 

Anglican in the United Kingdom, Llltheran in Scandinavia) also allow much gre

ater and more open inclusion of a specific religion into their institlltionalized life 

than does American society. The routine ofpraying in UK state-run schools furt

her illllstrates this point. Promoting these religious values is deemed an integral 

part ofwhat is considered a good society. 

I digress to note that none ofthe societies mentioned are "good" in some perfec

ted sense; they are societies that aspire to promote specific social virtues, and in 

th is sense aspire to be good societies. The extent to which they are successfiil, and 

the nOrInative evaluation ofthe specific virtues one society promotes as co mp a, 
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red to others, are subjects not studied here, because this would require an extensi

ve treatment that I have provided elsewhere,28 All that I argue here is that good so

cieties promote particularistic, substantive formations ofthe good; that these are 

limited sets of core values that are promoted largely by the moral voice and not by 

state coercion. The conditions under which the particular values fostered earn 

our acclaim is not studied here. 

To summarize the difference between a good and a civil society regarding the 

core institution ofvoluntary association, one notes that while both kinds of socie

ty draw on these associations, these play different roles within these two societies. 

In civil societies, voluntary associations serve as mediating institutions between 

From the view ofa the citizen and the state, and help cultivate citizen skills (ways to gain knowledge 

good society, no about public affairs, form associations, gain a political voice, and so on); they de-

two voluntary asso- velop and exercise the democratie muscles, so to speak. In the good society, volun

ciations are equiva- tary associations alsa serve to introduce members to particularistic values, and to 

lent. reinforce individuals' normative commitments. Thus, while from the perspective 

of a civil society a voluntary association is a voluntary association, from the view 

of a good society, no two voluntary associations are equivalent. The re gard in 

which voluntary associations are held ranges from those th at are celebrated (be

cause they foster the social virtues the good society seeks to cultivate), to those 

that are neutra!, to those that - while voluntary - sustain values divergent from or 

even contradictory to those the society seeks to foster. 

Hillel Steiner argued th at only "some particularly crass cultumlliberals" would 

take the position that one voluntary association is as functional as another, from 

the viewpoint of a civil society.'9 But many of my examples are taken from Robert 

Putnam who is surely far from being crass and is highly regarded by liberals, in

cluding those who question his statistics. Moreover, while liberals - if asked

might well concede that they favor some voluntary associations over others, most 

do not raise this issue, for good reason. The civil society way of thinking is neutral 

on this issue and hence does not bring it to mind. Moreover, liberals have no syste

matic way to justify their preferenee as long as they rely on the civil society con

struct. 

Soon af ter Steiner finished questioning my argument that liberals are neutra!, he 

complains that communitarians oppose homoseXllalmarriages. I am not aware 

that any ofmy political theory colleagues (Charles Taylor, Michael Sandel, and 

Michael Walzer) or sociologiealones (e.g. Phillip Selznick or Robert Bellah) have 

taken th is position. From his viewpoint one kind ofmarriage is as good as anot

her, which of course is a neutral position. (And, I assume, he would take the same 

position about being married and not marrying.) His comment leads me to sugge

st that from a communitarian viewpoint, from a good society perspective, no two 

institutions (not merely voluntary associations) are morally equivalent. This does 

not mean that some institutions need to be condemned while others are to be 

considered virtuous. Some may be merely a second best but no two have the same 
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standing. A good society may we 11 , for instance, prefer marriages that produce 

children (especially when it is rapidly aging) over all marriages that do not. (This 

preference is reflected in the tax policies and provision for parentalleaves of 

many societies.) It may prefer stabie marriages over serial ones, especially when 

children are involved (as reflected in the laws governing divorce); marriage over 

cohabitation (as reflected in laws concerning palimony),JO and- marriages that uni

te a society over those that lead it into cultural wars. (The same point might also 

be made regarding the presence ofCrucifixes in Bavarian schools.) Steven Macedo 

makes the point that a democratie society lets some differences ride, to curb con

flict." (As I see it, domestic partnerships do not provide heterosexual people all 

the justice they seek, and - do not satisty the religious right, but they are close 

enough to a compromise both sides can live with - the kind a democratie society 

thrives on.) To reiterate, to preferenee should not be equated with condemnation. 

To put it differently, communitarians may tolerate various life styles, that is they 

may weU refuse to condemn or outlaw some, but this does not mean that they 

must treat them all as equaUy compatible with the society's values. Indeed the 

term toleranee implies that I willlive with your preference although it is not 

mine. Liberals, in contrast, often show their preferenee for a pluralism of equal 

positions by suggesting that they equally respect various nonnative and social posi

tions. 

Steiner further argues that communitarians disregard that liberals do share a de

finition of a good - they all respect liberty." This is indeed a failing, but not of 

communitarians, but a major sign ofinconsistency ofthe liberal position. While 

they oppose shared social characterizations ofthe good, the value that undergirds 

their position is exempt from this ban. 

The implications ofvarying definitions 

I now consider briefly the various definitions of civil society offered by particular 

scholars to further highlight the differentiation between the civil and the good 

societies. 
Michael Novak provides a straightforward, value-neutral definition ofthe civil so-

ciety. He writes: 

The term for aU these non-statist forms of sociallife - those rooted in human so

cial nature, under the sway ofreason - is civil society. That term includes natural as

sociations such as the family, as well as the churches, and private associations of 

many sorts; fraternal, ethnic, and patriotic societies; voluntary organizations 

such as the Boy Scouts, the Red Cross, and Save the Whales; and committees for 

the arts, the sciences, sports and education.
33 

In a book often cited in this context, Berger and Neuhaus view mediating structu

res as a key element ofthe civil society and define mediating structures as fol

lows: 
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... those institutions that stand between the private world ofindividuals and the 

large impersonal structures of modern society. They "mediated" by constituting a 

vehicle by which personal beliefs and values could be transmitted into the mega

institutions. They were thus "Janus-faced" institutions, facing both "upward" and 

"downward." Their meditations were then ofbenefit to both levels of sociallife: 

the individual was protected from the alienations and "anomie" of modern life, 

while the large institutions, including the state, gained legitimacy by being rela

ted to values that governed the actuallives of ordinary people.'4 

This defini tion is essen tially val ue-free. It does not distinguish between different 

mediating structures according to the specific normative foundations or values 

they extol. A federation oflabor unions might fulfill the mediating function as 

weil as one ofindustrialists; a group of churches as weil as a league of atheists; an 

association of stamp collectors as weil as the Sierra Club. At one point, Berger and 

Neuhaus address this issue ofvalue-neutrality with more directness and candor 

than any ofthe other sources examined. The two clearly state that a mediating 

structure is a mediating structure regardless ofits values, even ifthese might be 

nefarious, crimina!, or otherwise whol!y objectionable. Indeed, in the revised edi

ti on oftheir book, Berger and Neuhaus fully concede the limitations oftheir con

cept: 

Possibly, though, we were a bit carried away in our enthusiasm for these institu

tions, overlooking the fa ct that some ofthem definitely play nefarious roles in so

ciety. Thus, strictly speaking in terms of our definition, the Mafia, the Ku KIux 

Klan, and the social branch of an organization seeking to get the government to 

negotiate with visiting aliens in UFOs could also be described as mediating struc

tures. They do, indeed, mediate between individuals and the larger society. It just 

happens that the beliefs and values thus mediated are criminal, immoral, or just 

plain crazy. We would suggest now that there are (to put it plainly) both good and 

bad mediating structures and th at social policy wil! have to make this differentia

tion in terms ofthe values being mediated.
35 

While Berger and Neuhaus are best characterized as social conservatives, John 

Rawls is considered by most to be a liberal. Regarding the issue at hand, however, 

he seems to hold a compatible view. Indeed, Rawls even seems to go a step further, 

not only implying that the various mediating institutions are morally equivalent, 

but also suggesting that the entirety of civil society - not merely the liberal state!

is little more than a neutral zone in which various virtues compete, and in which 

none is prescribed or even preferred as a matter of societal policy. (I write "seems" 

to indicate th at 1 do not join here the very elaborate debate concerning what 

Rawls says, really meant to say, and how he changed his mind from one volume to 

the next.) The following quote seems to me to speak quite directly to the issue at 

hand, and it is th is Rawls 1 address here: 

... all discussions are from the point of view of citizens in the culture of civil socie

ty, which Habermas calls the public sphere. There, we as citizens discuss how justice 
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as fairness is to be formulated, and whether this or that aspect ofit seems accep

tabIe ... In the same way, the claims of the ideal of dis course and of its procedural 

conception of democratic institutions are considered. Keep in mind that this 

background culture contains comprehensive doctrines of all kinds that are 

taught, explained, debated against one another, and argued about - indefinitely 

without end as long as society has vitality and spirit. It is the culture of daily life 

with its many associations: its universities and churches, learned and scientific 

societies, endless political discussions ofideas and doctrines are commonplace 

everywhere.'" 
This text is compatible with the notion th at a civil society is not a good society, be

cause it does not promote one "comprehensive doctrine," but rather provides 

simply the forum in which a plurality of such doctrines can be debated "indefini

tely without end," within the numerous voluntary associations. Civil society is 

thus desirabIe because it affords and sustains endless debate, thereby precluding 

any general consensus on the good to which society at large can subscribe and at

tempt to foster in its members. In that sense, the "endiess" element is not merely 

dismissive, but actually essential. 
Michael Walzer, of ten considered a communitarian, espOllses the same basic 

viewpoint very clearly: 
I would rather say th at the civil society argument is a corrective to the four ideolo

gical accounts ofthe good life than a fifth to stand alongside them. It challenges 

their singularity but it has no singularity of its own. The phrase "social being" de

scribes men and women who are citizens, producers, consumers, members ofthe 

nation, and much else besides - and none of these by nature or because it is the 

best thing to beo The associationallife of civil society is the actual ground where 

all versions ofthe good are worked out and tested ... and proved to be partial, in

complete, ultimately unsatisfying .... Ideally, civil society is a setting of settings: all 

are included, none is preferred.
37 

Walzer clearly distinguishes the civil society from the good society. Indeed, at one 

point he makes mocking reference to a potential slogan for civil society, "join the 

associations ofyour choice,,,18 arguing th at it entails a less than morally-compel

ling and mobilizing vision. Walzer regrets that the anti-ideological nature of the 

civil society makes it unable to inspire citizens, but implies that this feature is ne

cessary to prevent the idealization ofthe state. 1 will return to the importance of 

this point, which refiects a fear, implicit in Walzer's remarks, that the social for

mation ofthe good willlead to authoritarianism, ifnot totalitarianism
39 

William Sullivan stresses that the realm of associations and organizations that 

are part ofneither the market nor the state makes up the "much-invoked" idea of 

the civil society.") He points out that these aforementioned bodies are not free

standing, but rather "interwoven" with the state and the market, a point weil ta

ken." But Sullivan too sees no apparent need to draw moral distinctions among 

the various voluntary associations that comprise civil society. Particularly telling 
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is his description ofthe various civil virtues which these associations are suppo

sed to promote in their members: "public engagement, reciprocity, mutual trust, 

toleranee within a general agreement about purposes.,,42 Once again, while these 

values certainly are important, they serve to sustain good citizens and make the 

civic societywork, rather than promote a particular moral vision that a good so
ciety seeks to foster. 

The definition of civil society, it should be reiterated, is anything but conclusive. 

And there are some commentators-most ofthem social conservatives-who pack 

into their notions of civil society elements ofwhat I have referred to as the good 

society. Gertrude Himmelfarb, for example, argues that only a renewed and re

moralized civil society can effectively curb such immoral behaviors as drug addic

tion, illegitimacy, neglect ofthe elderly, and the like:' 

But the definition of civil society seems to resist such expansions. As the prece

ding examples suggest, when commentators invoke the concept, they typically do 

so in a more restrictive manner. Indeed, the very effort by Himmelfarb and others 

to expand the scope of civil society highlights the need for an addi tional concept 

that can capture this added nonnative element. The good society can weIl serve in 
this capacity. 

We of ten can learn a great deal about social doctrines and politica I theories by 

examining the alternatives they seek to engage. (For instanee, Max Weber's volu

mes on comparative religion clearly speak to the economie determinism associa

ted with Karl Marx.) The civil society-thesis addresses the fear th at social forma

tions ofthe good will be imposed by the state on a wide front. It does so by 

Ifsocieties must up- advocating a great restrietion ofthe public realm, and by opposing collective fos-

hold some substan- tering ofvirtues (all those not directly subsenrient to the civic society or liberal 

tive values, what state). The crisis that modern societies increasingly have had to face for the last ge-

will these be bey- neration is that ofthe moral vacuum, an emptiness that religious fundamenta-

ond the narrow lism has sought to filI. This challenge is variously referred to as the loss ofmea-

band oflargely pro- ning or virtue, the crisis of culture, and the deterioration ofvalues. This spiritual 

cedural commit- void, however, cannot long be left unfilled. Ifnot addressed by values that arise 

ments that civil so- out of shared moral dialogue, it wiIl be fiIled, as we have already seen in large seg-

ciety presently ments ofthe world, by command and con trol theocracies. Democratie societies 

entails? can be expected to continue to be vigilant against the return of overpowering se

cular governments-a threat countered bya rich fabric ofcivil institutions. 

However, given the challenges posed by fundamentalism in the Moslem world, in 

Israel, and by various Christian, right-wing movements, concerns for the civil so

ciety may weIl need to be supplemented by concern about the nature ofthe good 

society. If societies must uphold some substantive values, what wiIl these be bey

ond the narrow band oflargely procedural commitments that civil society pre

sently entails? This is the question the next generation faces, a question flagged 

by the concept of a good society, a society that fosters a limited set of core values 

and relies largelyon the rnoral voice rather than upon state coereion. 
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L This article appeared in The Monochrome Society (Princeton University Press, 2001). 

The author is especially indebted to Robert George for comments on a previous 

draft. Andrew Will11ar provided research assistance and editorial suggestions. 

The author additionally is grateful to Andrew Altman, David Anderson, Bruce 

Douglas, and Thomas Spragens, Jr. for their coml11ents on a draft ofthis paper. 

He was also helped a great deal by Barbara Fusco and Tim Bloser. 

2. The debate took place at a meeting organized by David Blankenhorn at the 

Institute for American Values. 

3. Galston differs with many liberal colleagues, for instanee Amy Gutmann, in 

terl11S of the scope of such citizen-virtues that he would have the state promo

te if such cultivation violates the values of a coml11unity. Thus, he would re

spect the Amish culture and not make their children attend public high 

schools, while Gutmann would override it in the name ofthe citizen require

ments ofthe liberal state. There is much more to this debate between liberal 

col11munitarians and liberal-liberals, but all I seek to highlight here is that 

both sides presume that the state limits its virtue-cultivating concerns to citi

zenship; the difference between the sides is limited to the scope ofpersonal 

virtues that good citizenship requires. See Willial11 Galston, Liberal Purposes 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1991) and Amy Gutmann, Democratie 

Education (Princeton: Princeton University Press, 1987). 

4. Will is seconded by Wal ter Berns ofthe American Enterprise Institute, who argues 

that one cannot fold conservatism's ideals into the notion of"freedom," and by 

Elliot Cohen, who maintains th at the last thing the Founders envisioned was a 

"feebie government." See George Wil!, "Conservative Challenge," Washington Post, 

17 August 1997, C7. WilliamJ. Bennett stresses that while there is much to lal11ent 

about big government, he is deeply troubled by conservatives' "increasing and 

reckless rhetorical attacks against government itself." He draws on Benjamin 

Franklin, who is said to have understood that "the strength ofthe nation depends 

on the general opinion ofthe goodness ofthe government," not a phrase of ten 

employed by economie conservatives. See William Bennett, "Rekindling Our 

Passion for An1erica; Cynicism About Government Programs Cannot be Allowed to 

Quell Our Love of Country", Los Angeles Times, 28 October 1997, 7. 

5. See David Brooks and William Kristol, "What Ails Conservatism", Wal! Street 

journal, 15 September 1997. 

6. See Al11itai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratie 

Society (New York: Basic Books, 1996). 

7. Quoted in Willial11 Lund, "Polities, Virtue, and the Right To Do Wrong: 

Assessing the Coml11unitarian Critique ofRights",journal ofSocial Philosophy 28 
(1997): 102. 

8. See Ibid., 108-9 
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9. See Etzioni, The New Golden Rule, 85-118. 

10. See Ibid., 217-57; Robert Bellah, Richard Madsen, William M. Sullivan, Ann 

Swidler, and Steven M. Tipton, The Good Society (New York: Vintage, 1991); and 

Walter Lippman, An Inquiry Into the Principles ofthe Good Society (Westport: 

Greenwood Press, 1943). 

11. The difference between states and societies is surprisingly of ten ignored. 

When the communitarian platform was translated into German the term 

"member" was translated as "Bürger." When it was pointed out th at Bürger 

means citizen, a participant in the state and not the society per se, it turned 

out that there is no term that readily allows to express this distinction in 

German. The word "Mitglieder" refers more to a dues-payer or someone who 

belongs, but does not have the rich evocative power th at the communitarian 

notion ofmembership brings to mind. 

12. See Dennis Wrong, The Problem of Order: What Unites and Divides Society (New 

York: Free Press, 1994). 

13. John Stuart Mill, On Liberty, ed. David Spitz (New York: W.W. Norton, 1975),71. 

14. Alexis de Tocqueville, Democracy in America, trans. Henry Reeve, ed. Phillips 

Bradley (New York: Alfred A. Knopf, 1991), volume 2, 261. 

15. This is a huge subject mentioned but not examined here. For discus sion ofthe 

author's views relating to the issue at hand, see The New Golden Rule, 160-188. 

16. For further discussion, see Etzioni, The New Golden Rule, 85-159. 

17. See, for instance, Robert Sampson, Stephen Raudenbush, and Felton Earls, 

"Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy", 

Science, 15 August 1997. 

18. For an excellent analysis ofinstitutions and their role in the good society, see 

Bellah et al., The Good Society. 

19. This subject recently has received a great deal of attention in legal scholars

hip, usually under the heading of"social norms." See, for example, Richard 

Epstein, "Enforcing Norms: When the Law Gets in the Way", Responsive 

Community 7 (1997): 4-15. 

20. See Avishai Margalit, The Decent Society, trans. Naomi Goldblum (Cambridge: 

Harvard University Press, 1996). 

21. E.J. Dionne Jr., "Why Civil Society?Why Now?", The Brookings Review 15 (1997): 5. 

22. Robert Putnam, "Bowling Alone, Revisited", The Responsive Community 5 (1995): 

18-33. 

23. See James Davison Hunter, Culture Wars: The Struggle to Define America (New 

York: Basic Books, 1991). 

24. See Robert Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy 

(Princeton: Princeton University Press, 1993). 

25. Ibid., 90. 

26. The relevant differences are instrumental, rather than principled or normati

ve (for example, the relative size, the level ofpublic education, etc.). 
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27. See Suzanna Sherry, "Without Virtue Tbere Can Be No Liberty", Minnesota Law 

Review 78 (1993), 61. A somewhat similar point is made by the noted civic theo

rist Benjamin Barber. While Barber is a fan ofvoluntary associations generally, 

he warns against those that are so "privatistic, or parochial, or particularistic" 

th at they undermine democracy. He writes: "Parochialism enhances the im

mediate tie between neighbors by separating them from alien 'others', but it 

subverts the wider ties required by democracy - ties that can be nurtured only 

by an expanding imagination bound to no particular sect or fraternity." See 

Benjamin Barber, Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age (Berkeley: 

University ofCalifornia Press, 1984),234-35. 

28. See Etzioni, The New Golden Rule, 217-57. 

29. Hillel Steiner, "Permissiveness Pilloried: A Reply to Amitai Etzioni", The Journal 
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"The Good Society" 
Verdere reflecties op het 

communitarisme van Amitai Etzioni 

PROF. DR. HANS REINDERS 

"De overheid is de samenleving niet. De overheid kan wel initiatieven nemen, 

maar de burgers zijn het die het moeten doen in de wijze waarop ze met elkaar 

omgaan," aldus J.P Balkenende in zijn regeringsverldaring op woensdag 11 juni 

jl.. Een uitspraak waarin voor de ingewijden Balkenende's sympathie voor de fi

losofie van het communitarisme naar voren kwam. In dit tijdschrift heeft deze 

filosofie vooral aandacht kregen door het werk van de Amerikaan Amitai 

Etzioni. Na een tussenpoos van vijf jaar reageert Hans Reinders opnieuw op 

Etzioni's werk. Op de Engelse vertaling van Reinders' analyse van 'The New 

Golden Rule' reageerde Etzioni recent niet alleen met een zeer waarderende re

actie, maar ook met het toezenden van het artikel Why Civil is not Good 

Enough?' (zie hiervoor). Zijn uitnodiging om de discussie voort te zetten naar 

aanleiding van dit recentere werk heeft Reinders graag aangenomen. Hij is ver

rast door de ontwild<elingen in Etzion's werk en vindt Etzioni's artikel leer

zaam met het oog op de discussie over waarden en normen, die hier te lande -

met name ook door de premier - is aangezwengeld. Wat zijn de implicaties van 

Etzioni's filosofie voor deze discussie? 'Als de kwaliteit van de samenleving 

geen doel in zichzelfis, helpt een door de overheid georkestreerde campagne 

voor waarden en normen helemaal niets'. Opnieuw is de vraag wat het norma

tieve fundament van het denken over de samenleving als gemeenschap is, en -

vooral - wie dit denken moeten belichamen. 

Laat ik om te beginnen het beslissende punt uit zijn grote boek The New Golden Rule 

memoreren, want dat is ook nu weer aan de orde. Kort en bondig samengevat, 

gaat het om het volgende. Etzioni bepleit in zijn boek het primaat van de sociale 

boven de politieke orde. Als Etzioni het over "the moral order" heeft bedoelt hij al

tijd de eerste en niet de tweede. "The main social body is not the state (or even the polity) 

and the main actors are not citizens, but the body is the society (as a community of commu

nities) and the actors are the members in it".! Voor zover het hedendaagse klimaat in 

Den Haag nog ruimte laat voor filosofische onderbouwing van een regeringsver

klaring is dat de strekking van de uitspraak van minister-president Balkenende in 

zijn regeringsverklaring op woensdag 11 juni jl.: "De overheid is de samenleving 

niet. De overheid kan wel initiatieven nemen, maar de burgers zijn het die het 

moeten doen in de wijze waarop ze met elkaar omgaan.". 
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Ook in het debat over "de nieuwe politiek" dat nu gaande is, lijkt dit thema een 

belangrijke rol te spelen, althans op het eerste gezicht. De "nieuwe politiek" gaat 

over de vermeende afstand van "de politiek" tot de burger. De Haagse politiek 

moet zich minder met zichzelf bezig houden en zich meer op de burgers en hun 

problemen richten. De controlerende metafoor in dat debat is een ruimtelijke me-

Eén van de redenen tafoor. De politiek moet "dichterbij" de burgers worden gebracht. Eén van de rede

waarom "de nieuwe nen waarom "de nieuwe politiek" geen zoden aan de dijk zet, is dat men in Den 

politiek" geen zo

den aan de dijl< zet, 

is dat men in Den 

Haag niet verder 

komt dan het den-

ken in termen van 

actoren. 

Haag niet verder komt dan het denken in termen van actoren. De burgers spreken 

en de politiek moet "naar de mensen luisteren". Etzioni's analyse grijpt in dit op

zicht veel dieper in, omdat hij niet bezig is met het hervinden van een evenwicht 

tussen verschillende actoren, maar tussen verschillende soorten waarden. 

Dit primaat van de sociale orde krijgt daarom bij Etzioni een bijzondere inhoud. 

Ik wijs hierop, omdat deze bijzondere inhoud de gangbare lezing van het commu

nitaristische project weerspreekt. Dit project wordt doorgaans zo gelezen als zou 

het - in vaderlandse termen gesteld - primair de revitalisering van het maat

schappelijke middenveld bepleiten. De moderne staat heeft in de tweede helft van 

de 20ste eeuw de vormende kracht van sociale instituties verzwakt - de buurt, de 

school, de familie, de vakbond, de jeugdvereniging, de kerk - en de vraag is hoe 

deze instituties nieuw leven ingeblazen kan worden. In deze lezing van het com

munitaristische project wordt gewezen op de kritiek op het liberale individualis

me, namelijk dat het te weinig aandacht schenkt aan de samenlevingsverbanden 

die voor de sociale inbedding van het individu van belang zijn. Met andere woor

den: communitaristen staan kritisch ten opzichte van het liberalisme als een poli

tieke filosofie die zich teveel beperkt tot de relatie tussen de staat en zijn burgers. 

Hier zouden communitaristen een sociale filosofie tegenover stellen die zich pri

mair richt op de relatie tussen de samenleving en haar individuele leden. 

Het tekort van deze lezing bestaat hierin dat ook hier de gedachte is dat commu

nitarisme een herschikking van de verantwoordelijkheden van verschillende acto

ren zou bepleiten. Mijns inziens is de communitaristische analyse ingrijpender, in 

elk geval de analyse van Etzioni. Het belang van de sociale orde is dat zij individu

en in staat stelt middels deelname in allerlei sociale verbanden hun eigen plaats 

te vinden. Deze functie van sociale inbedding kan de sociale orde echter alleen 

vervullen doordat zij eigen specifieke waarden belichaamt. In mijn bespreking 

van Etzioni's boek heb ik deze gedachtengang samengevat in de stelling dat "com

munity" niet alleen een sociologische, maar ook en vooral een normatief-ethische 

betekenis heeft. Tot die zaken die het leven van mensen waardevol maken, be

hoort ook het samenleven met anderen. De kwaliteit van de samenleving is voor 

Etzioni dus niet slechts een randvoorwaarde die ons beter in staat stelt ons indivi

duele levensproject uit te voeren. De samenleving als gemeenschap is zelf een be

langrijk bestanddeel van een waardevol bestaan. Dit bestanddeel is niet instru

menteel, maar substantieel. "Society" is niet alleen middel, maar ook doel. 

Etzioni weerspreekt de gangbare lezing van het communitarisme in die zin dat 
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hij een opvatting verdedigt van wat goed samenleven inhoudt en dat is iets anders 

dan de these dat individuen een sociale bedding nodig hebben. Het gaat dus om 

iets anders dan het herstellen van evenwicht tussen de staat, de sociale instituties 

en de burgers. In mij n bespreking van The New Golden Rule heb ik Etzioni de vraag 

voorgelegd ofhij zijn project niet afhankelijk maakt van de vraag in hoeverre 

mensen in onze samenleving zijn gemeenschapsideaal delen. Produceert onze li

berale vrijheidscultuur mensen voor wie deelhebben aan de samenleving - als een 

"communiry of communities" - een onmisbaar bestanddeel van een goed leven uit

maakt? Deze vraag werd vooral gesteld tegen de achtergrond van het probleem 

van morele motivatie, maar nu ik zijn nieuwe artikel heb gelezen, realiseer ik me 

dat ook die vraag teveel een vraag naar actoren is. Evenals in de vaderlandse dis

cussie over "normen en waarden" lijkt het vooral te gaan om de vraag hoe de over

heid de burgers zover krijgt dat ze zich sociaal gedragen. Over de vraag om welke 

normen en waarden het zou moeten gaan wordt daarentegen weinig substan

tieels vernomen. 

Van "civil society" naar "the good society" 

In het artikel Why Civil is not Good enough is het onderscheid tussen de 'civil society' 

en de 'good society' van groot belang. De vraag hoe we individuen zover krijgen dat 

ze zich sociaal gedragen, wordt verbonden met de notie van "civility", die voor 

Etzioni een procedurele waarde inhoudt. Daar tegenover stelt hij de zijns inziens 

substantiëlere vraag welke waarden en normen in onze samenleving bevorderd 

moeten worden. Teruglezend treffen we hetzelfde thema ook in The New Golden 

Rule reeds aan, namelijk daar waar Etzioni zich tegen pleidooien voor versterking 

van de "civic order" keert, omdat deze pleidooien in feite pleidooien voor "civility" 

zijn. Vertalen we deze term met "burgerlijk fatsoen" - op zichzelf een correcte 

vertaling - dan is de relatie met het Nederlands debat meteen duidelijk. Ook dat 

debat gaat over de regels die wij als burgers in het maatschappelijk verkeer in 

acht dienen te nemen. Ook in dat debat lijkt het zo te zijn dat de burgers wel we

ten wat die regels zijn en dat het eigenlijke probleem is: hoe er voor te zorgen dat 

ze zich er ook daadwerkelijk aan houden. Etzioni ontmaskert deze probleemstel

ling als typerend voor een procedureel denkende maatschappij. De vooronderstel

ling van pleidooien voor "civility" is dat wat de samenleving behelst aan normatie

ve idealen en wat individuele burgers in hun individuele bestaan nastreven er 

niet zoveel toe doet zolang ze zich maar fatsoenlijk gedragen. In Etzioni's termi

nologie: terwijl "civility" slechts een randvoorwaarde geldt, verdringt zij in onze 

samenleving de vraag naar "moral substance" .2 

In 'Why Civil is not Good enough' werkt Etzioni deze kritiek verder uit, waarbij nu de 

notie van een "civic order" is vervangen door die van de "civil society". Met de notie 

van de "civil society" worden zijns inziens veelal twee kenmerken verbonden. Beide 

wijzen op de functie in relatie tot burgerlijk fatsoen: "One is a rich array ofvoluntary 
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associations that countervails the state and that provides the citizens with the skills and 

practices that democratie government requires. Another is holding ofpassions at bay and en

hancing deliberative, reasoned democracy by maintaining the civility of discourse". 

Burgerlijk fatsoen is een wijze van deelnemen aan het maatschappelijk verkeer 

die burgers van een democratische samenleving betaamt. Ze wordt bemiddeld 

door sociale verbanden en instituties waarin mensen leren deelnemen aan het 

maatschappelijk verkeer. Etzioni citeert een lijst van zulke verbanden en institu

ties met een hoog gehalte aan Amerikaanse braafheid waarop, behalve de padvin

derij, ook kerkelijke gemeenten en buurtpreventieteams prijken ("Boy and Girl 

Scouts, Little League, veterans groups, baak clubs, Lions and Elks, churches, and neighbor

hood crime watch groups"). 

Kenmerkend voor de pleidooien voor de "civil society" is volgens Etzioni dat tussen 

de bijdragen van deze sociale verbanden en instituties geen verschil wordt ge

maakt. Er wordt ook niet gevraagd wat ze nu eigenlijk bijdragen: "the most impor-

Het lijl<t erop dat tant aspect (J(these characterizations of civil society is that they draw na difference among 

"socialiseren" het voluntary associations with regard to any substantive values that are fostered by bowling 

motto is, terwijl de leagues, baak clubs, Little Leagues, or any other such voluntary associations" . Het lijkt 

vraag naar de rnore- erop dat "socialiseren" het motto is, terwijl de vraag naar de morele inhoud onbe-

Ie inhoud onbe- noemd blijft. Als mensen aan het maastchappelijk verkeer deelnemen door de ver-

noemd blijft. eniging voor het fokken van pitbull-terriërs is dat van precies evenveel waarde als 

wanneer ze dat doen door de tennisclub. "They do not suggest what one best participa

tes in or J'or, what one should volunteer to support, or which normative conclusions of a pu

blic discourse one ought to promote or find troubling". Vanuit het pleidooi voor de revi

talisering van het maatschappelijk middenkader is de ene "voluntaryassociation" 

net zo goed als elke andere, zolang de vraag naar de inhoud van hun bijdrage aan 

"the good society" niet wordt gesteld. In die zin worden ze behandeld als "nonna

tiefneutraal". 

Tegenover deze procedurele opvatting van de "civil society" plaatst Etzioni de sub

stantiële opvatting van de "good society" die zich onderscheidt door "een harde 

kern van substantiële, particularistische waarden": 'Ta summarize the difference be

tween a good and a civil society regarding the core institution ofvoluntary association, one 

notes that while both kinds of society draw on these associations, these play different rales 

within these two societies. In civil societies, voluntary associations serve as mediating institu

tions between the citizen and the state, and help cultivate citizen skills (ways to gain know

ledge about public affairs, form associations, gain a political voice, and sa on); they develop 

and exercise the democratie muscles, so to speak. In the good society, voluntary associations 

also serve to introduce members to particularistic values, and to reinforce individuals' nor

mative commitments. Thus, while from the perspective of a civil society a voluntary associa

tion is a voluntary association, from the view of a good society, na two voluntary associa

tions are equivalent" . 
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De beperking van een neutraal opgevat begrip van de "civil society" - neutraal ten 

opzichte van niet-procedurele waarden - wordt duidelijk zodra men van de "volun

tary associations" die haar kern vormen andere voorbeelden invoert dan die van de 

padvinderij of van buurtpreventieteams. Geheime genootschappen zoals de 

Vrijmetselarij zijn van een geheel ander kaliber dan het COC, en beide verschillen 

aanzienlijk van de radicale actiegroep Lekker Dier. Terwijl ze alle drie een functie 

vervullen in het maatschappelijke middenveld, staan de doelstellingen van de één 

vooral in dienst van een elite, beogen die van de tweede de emancipatie van een 

minderheid en zijn die van de derde gericht op het welzijn van dieren. Als ze alle 

drie een positieve bijdrage aan de "civil society" moeten leveren, dan kan dat alleen 

via de vraag naar de substantiële waarden die ze ieder voor zich vertegenwoordi

gen. Voor een procedureel denkende maatschappij is echter alleen van belang dat 

Om de fundamanta- ze vrijwillig en legaal zijn. Etzioni haalt Michael Walzer aan waar die de neutraal 

listische tendens opgevatte "civil society" bespot met de slogan ''join the associations of your choice". 

om te buigen is een De reden waarom de pleidooien voor een "civil society" onvoldoende zijn, is dat ze 

samenleving nodig het probleem waarmee de democratische samenleving de laatste decennia kampt 

die normen en niet benoemen, laat staan oplossen. Dat probleem bestaat volgens Etzioni in een 

waarden hoog- groeiend moreel vacuüm dat het gevolg is van een culturele crisis en een verval 

houdt en die deze van maatschappelijke waarden. Hij wijst in dit verband op de opkomst van uiteen-

taal{ niet overlaat lopende fundamentalistische stromingen, niet alleen in de islam, die de spiritu-

aan de staat. ele leegte moet opvullen. Om deze tendens om te buigen is een samenleving no

dig die normen en waarden hooghoudt en die deze taak niet overlaat aan de staat. 

"This is the question the next genemtion faces, a question flagged by the concept of a good 

society, a society that fosters a limited set of core values and relies largely on the moml voice 

mther than upon state coercion" 

Maatschappelijke waarden 

Etzioni keert zich derhalve tegen conservatieven die vooral de staat een rol toe

kennen in bijbrengen van maatschappelijk normbesef. "The Good State" is een staat 

die normbesefbijbrengt door strenge handhaving van de regels. Deze sociaal-con

servatieve tendens is ook de Nederlandse politiek niet vreemd: "meer blauw op 

straat", "strengere straffen", "geen gedoogbeleid" en dergelijke. Cruciaal in 

Etzioni's filosofie - daarin is hij een onversneden liberaal- is de stelling dat een 

sociale orde die bepaalde waarden belichaamt alleen een vrijwillige orde kan zijn, 

die haar verankering vindt in "the realm of the person" . Dat maakt de rol van de 

staat secundair. Maar in tegenstelling tot de "echte" liberalen pleit Etzioni wel 

voor de regulering van "moml behaviour". Echte liberalen hebben de neiging, zegt 

hij, om terughoudend te zijn met het propageren van "value talk" omdat ze daarin 

al snel de tendens tot zedenmeesterij ontwaren. De persoonlijke levenssfeer dient 

daarvan hoe dan ook gevrijwaard te blijven. Liberalen, aldus Etzioni, houden er 

een brede opvatting van tolerantie op na die ruimte laat voor "the right to do 
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wrong." Liberalen zijn bijvoorbeeld fel tegen de discriminatie van homoseksuelen, 

maar ze zullen een schoolbestuur dat een leerkracht ontslaat omdat hij homosek

sueel is niet gauw voor de rechter slepen. Met de woorden van Michael Sandel ty

peert Etzioni liberalen als mensen die er prat op gaan de vrijheid te verdedigen 

van burgers die dingen doen die zij zelf verwerpelij k achten. Communitaristen, al

dus Etzioni, delen de liberale terughoudendheid ten opzichte van de staat, maar 

om een heel andere reden. Zij vinden dat de samenleving zelf de taak van het re

guleren van "moml behaviour" heeft. Dat kan niet worden overgelaten aan de "pri

vate sfeer", zoals liberalen denken. 

Vragen we nu echter naar de inhoud van "moml behaviour" dan wijst Etzioni er om te 

beginnen op dat zijn pleidooi voor een "shared moml understanding" niet een omvat

tende ethische agenda inhoudt. Die agenda heeft een beperkt bereik. Ze bevat waar

den, zoals bijvoorbeeld de zorg voor het milieu, liefdadigheid voor de zwakkeren in 

de samenleving, voorkeur voor het huwelijk ("stewardship toward the environment, cha

rity for those who are vulnemble, marriage over singlehood"). Dit pleidooi voor sociale 

waarden betekent niet dat er geen "private sfeer" meer overblijft. Communitaristen 

strijden niet tegen ethisch pluralisme. Er is bijvoorbeeld ruimte voor individuele 

keuze ten aanzien van de vraag of men kinderen wil, hoeveel kinderen men wil en 

wanneer men ze wil en met wie. Maar deze persoonlijke beslissingen laten onverlet 

de waarde van het gezin als de geëigende institutie om kinderen groot te brengen. 

Het is Etzioni er dus niet om te doen de persoonlijke levenssfeer in haar geheel tot 

inzet van een morele agenda voor "the good society" te maken. Waar hij voor pleit is 

dat maatschappelijke waarden een verankering dienen te hebben in het persoon

lijke leven. Vandaar het pleidooi voor het cultiveren van "deugden". Het gaat om 

die waarden die niet door wetgeving kunnen worden afgedwongen en die derhal

ve niet gerealiseerd worden door sociale relaties tussen individuen om te zetten 

in rechtsrelaties tussen burgers. 

Bezien we wat Etzioni's pleidooi voor "the good society" aan substantiële waarden 

inhoudt, dan is overduidelijk dat de morele agenda er voor de meeste van zijn 

Nederlandse lezers anders uit zal zien. Gegeven het feit dat hij het particularisti

sche karakter van "value talk" onderstreept, is dat feit op zichzelf niet iets dat te

gen zijn filosofie pleit. Het punt is juist dat maatschappelijke waarden niet uni

verseel kunnen zijn gegeven historisch gegroeide verschillen. In plaats van een 

kritiek op de maatschappelijke waarde van het huwelijk of van liefdadigheid -

twee voorbeelden van maatschappelijke waarden die het in Nederland naar ik ver

moed minder goed zullen doen - wil ik de aandacht vestigen op een andere kwes

tie, te weten de verankering van maatschappelijke waarden. 

Haagse waarden en normen 

Maatschappelijke waarden hebben een verankering nodig in "the realm ofthe pers

on", aldus Etzioni, wat ik uitleg als de stelling dat ze voor hun realisering zijn aan-
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gewezen op persoonlijke inzet en betrokkenheid. De vraag is hoe deze verankering 

mogelijk is. Die vraag is ook met het oog op de vaderlandse discussie over normen 

en waarden van groot belang, maar ze wordt in de Haagse discussie niet of nauwe

lijks gesteld. De oorzaak van deze blinde vlek is door Etzioni goed gezien, name

lijk de ook in di t land heersende afkeer van" zedenmeesterij". Ondertussen zit 

daar wel het probleem. Burgers die het met de normen van het maatschappelijk 

verkeer niet zo nauw nemen, zien de samenleving vooral als middel om hun eigen 

doeleinden te bereiken. 

Haagse politici bekritiseren deze houding dikwijls door erop te wijzen dat een fat

soenlijke samenleving uiteindelijk in ieders belang is. Gelijk hebben ze. Als de 

kwaliteit van de samenleving mensen onverschillig laat, kun je alleen nog maar 

aan hun welbegrepen eigenbelang appeleren. Wat men in Den Haag echter niet 

door schijnt te hebben, is dat burgers met deze redenering worden uitgenodigd 

om nog eens goed na te denken over wat voor henzelf het voordeligst is. Daarmee 

worden ze ook bevestigd in de opvatting dat de samenleving een middel is dat je 

voor je eigen doeleinden kunt gebruiken. 

Inmiddels zijn er groepen in onze samenleving die heel goed kunnen calculeren 

en dus weten dat de 'pakkans' in velerlei opzichten gering is. Het effect van deze 

houding zien we om ons heen. In onze geïndividualiseerde cultuur heeft het 

woord "samenleven" vooral een negatieve klank. Mederburgers zijn concurrenten. 

Ze bedreigen onze "normen en waarden", vooral als ze uit andere landen en cultu

ren afkomstig zijn. De discussie is geheel gebaseerd op de verzwegen veronderstel

ling dat de samenleving de plaats is waar mensen last hebben van elkaar. Politici 

De overheid die die nu om het hardst roepen dat we strenger moeten optreden tegen allochtonen 

haar burgers als onderkennen niet dat ze daarmee een beeld van de samenleving bevestigen dat 

economisch acto- burgers juist in hun negatieve houding versterkt. 

ren benadert, holt Het meest ergerlijke aan de Haagse discussie is echter dat men zich niet schijnt af 

de waarden van het te vragen wat de overheid in Nederland zelf aan het probleem bijdraagt. Met de 

publieke domein voortgaande economisering van het publieke domein draagt de overheid zelf bij 

uit. aan het beeld dat de waarden die zij behartigt instrumenteel zijn. Ze staan in dienst 

van economische groei, het terugdringen van het overheidsstekort, enzovoort. De 

overheid die haar burgers als economisch actoren benadert, holt de waarden van 

het publieke domein uit. Die overheid creëert niet alleen calculerende burgers, ze 

verdient die ook. 

Etzioni heeft mijns inziens ook daarom het gelijk aan zijn kant met zijn plei

dooi tegen het primaat van de politiek. Als de kwaliteit van de samenleving 

geen doel in zichzelf is, helpt een door de overheid georkestreerde campagne 

voor normen en waarden helemaal niets. Dat is eens te meer het geval wanneer 

het belang van maatschappelijke waarden ook door de overheid zelfvoordurend 

in economische termen wordt gewogen. Het probleem is niet dat politici zich 

niet zouden inzetten voor de kwaliteit van de samenleving, maar dat ze er uit

sluitend over spreken in termen van wat het allemaal kost. De rechten van bur-
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gers zijn een kostenfactor geworden. Dat beeld nodigt burgers niet uit om zich 

met de samenleving in morele zin te identificeren. 

De "morele stem" 

Etzioni's antwoord op de gestelde vraag is wat hij ook in The New Golden Rule al 

heeft benoemd als "the moml voice". Die heeft een intern en extern aspect. Het in

terne aspect is de eerder genoemde verankering van maatschappelijke waarden in 

persoonlijke levensdoelen en persoonlijke betrokkenheid en inzet. Het externe as

pect is de controlerende en sanctionerende invloed op de individuele leden van 

de samenleving door de socialiserende verbanden en instituties waarin ze partici

peren. Communitaristen vinden beide aspecten van belang, aldus Etzioni. "While 

there is a tendency to stress the importance of the inner voice, and hence good parenting and 

momlor chamcter education, communitarians recognize the basic fact that without conti

nual external reinforcement, the conscience tends to deteriomte". 

Echter, in tegensteling tot het bevorderen van burgerlijk fatsoen door middel van 

overheidsdwang laat de externe stem vanuit de samenleving zelf haar leden uit

eindelijk vrij. "The society persuades, cajoles, censures, and educates, but that final decision 

remains the actor's. The state mayalso persuade, cajole, and censure, but actors realize a pri

ori that when the state is not heeded, it wil! seek to force the actors to comply". Om die re

den zijn maatschappelijke opvattingen over het goede verenigbaar met de waarde 

van individuele vrijheid, in tegenstelling tot politieke opvattingen over het goede. 

Dat is de reden waarom "the good society" een heldere stem nodig heeft die spreekt 

op grond van een set gedeelde maatschappelijke waarden, iets dat een liberale 

staat maar ook een procedureel opgevatte "civil society" niet kunnen doen. 

De vraag die ik aan dit pleidooi overhoud, is ten slotte ofEtzioni's argumentatie 

hier niet in een vicieuze cirkel terechtkomt. Als er werkelijk sprake is van een cul

turele crisis die tot een moreel vacuüm heeft geleid, dan is niet duidelijk waar de 

samenleving zelf die "morele stem" vandaan moet halen. Wat zijn haar bronnen? 

Daarvoor te wijzen in de richting van sociale verbanden en instituties ligt niet erg 

voor de hand, want als die daarover kunnen beschikken, dan kan het probleem 

dat Etzioni's communitarisme moet rechtvaardigen in feite niet bestaan. 

Daarvoor te wijzen in de richting van de burgers durft Etzioni echter ook niet aan, 

want hij gelooft niet zo in een sterke "innerlijke stem".3 De vraag naar de herbron

ning van maatschappelijke waarden in een procedureel denkende samenleving 

blijft dus vooralsnog onbeantwoord. Etzioni geeft dat in zijn artikel ook met zo

veel woorden toe: "In deed, it is a principal communitarian thesis that, in Western socie

ties, moml voices of ten are, by and large, far from overwhelming. In fact, more of ten than 

not, they are too conflicted, hesitant, and weak to provide for a good society. In short, highly 

powerful moml voices exist(ed) largely in other places and ems". 
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Ik vermoed dat onder degenen die niet onwelwillend staan tegenover de Haagse 

discussie over normen en waarden dikwijls dezelfde scepsis aanwezig is. Hoezeer 

Balkenende ook bewondering verdient over de vasthoudendheid waarmee hij dit 

thema op de politieke agenda heeft gekregen, men kan de associatie met "other 

places and eras" toch niet geheel onderdrukken. Wie daarentegen iets minder scep

tisch is, die heeft in het licht van Etzioni's analyse geen andere optie dan op zoek 

te gaan naar die groepen mensen voor wie samenleven met anderen niet alleen 

een middel is om hun eigen belang na te streven. De vraag is hoe die mensen in 

hun project kunnen worden gesteund. Een goed begin is dan dus in ieder geval: 

minder klagen over het verval van normen en waarden, maar positief steunen wat 

mensen aan goeds met elkaar tot stand brengen. 

Prof dr. ].S. Reinders is hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is 

aan deze universiteit tevens houder van de Willem van den Bergh-Ieerstoel voor ethiek, in het 

bijzonder normatieve aspecten van de zorgverlening ten behoeve van mensen met een ver

standelijke handicap. 

Noten 

1. Amitai Etzioni, The New Golden Rule. Community and Morality in a Democratie 

Society. Basic Books, New York 1996 p.ll1. 

2. Etzioni, The New Golden Rule, p.95-96. 

3. Zie hiervoor mijn commentaar op wat ik zijn "Kantiaanse wending" heb ge

noemd in de bespreking van The New Golden Rule (dit nummer) 
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Over de actualiteit 

van Aristoteles' 

deugdenethiel{ 

DR. AD VERBRUGGE 

De aandacht voor het waarden en normen debat lijkt al weer te verslappen. De 

beslissende vraag is niettemin of de zaak die in dit debat werd aangekaart wer

kelijk aan urgentie heeft ingeboet. Prangende maatschappelijke problemen als 

criminaliteit, vandalisme, zinloos geweld, corruptie, integratie, school uitval lij

ken immers allemaal met de normen en waardenproblematiek samen te han

gen - wat trouwens ook door velen wordt onderkend. Met strengere regels en 

wetten - en vooral ook strengere handhaving daarvan - gaat met de problemen 

te lijf. Maar reeds Aristoteles wist dat niet zozeer de wet, maar alleen de zedelij

ke liefde, vriendschap en verbondenheid tussen burgers, de eenheid en harmo

nie van de gemeenschap kunnen bewaren (zie ook de hierop aansluitende tekst 

over vriendschap) . 

Het probleem is dat waarden subjectieve voorkeuren zijn geworden en dat de 

grondslagen voor onderliggende verbondenheid door de huidige neoliberale 

inrichting van de samenleving wordt ondermijnd. Wij prediken vrijheid en 

zelfontplooiing, maar zien niet dat deze individuele vrijheid en zelfontplooiing 

een illusie vormen, omdat wij bij gebrek aan een vormingsbegrip en objectief 

levensideaal eens te meer ten prooi vallen aan de modes en grillen van de we

reld waarin wij leven. Bij ontsteltenis aan een verinnerlijkte opvatting over wat 

de klassieken 'het goede leven' noemen, roepen strengere regels alleen maar 

nieuwe regels en controle op. Van belang is de vorming van een juiste levens

houding volgens de klassieke deugdenethiek, die zowel op het persoonlijk in 

vorm zijn als op het gezamenlijk floreren is gericht. Daartoe zijn dan wel vitale 

kleinschalige verbanden noodzakelijk, waarin iemand zich kan identificeren 

met een (deel)gemeenschap en niet verwordt tot een naamloos atoom in een 

massale en onpersoonlijke organisatie, maar intensief met anderen te maken 

heeft, zoals het gezin, de buurt, de vereniging, de school, het kerkgenootschap, 

de beroepsgroep, de werkvloer. Alleen op basis van het koesteren van deze ver

banden die niet in termen van de markt te begrijpen zijn, kan de gezondheid 

van de markt en die van de samenleving gewaarborgd worden. 

Stond vorig jaar het normen en waardendebat nog hoog op de politieke agenda, 

inmiddels lijkt de aandacht voor dit thema al weer aardig aan het verslappen. 
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Ongetwijfeld is de huidige economische malaise mede debet aan de stille dood die 

dit debat lijkt te sterven; ogenschijnlijk komt ook bij ons de moraal toch altijd nog 

'nach dem Fressen'. Terugkijkend op dit debat, moeten we echter ook vaststellen dat 

het van meet af aan iets bloedeloos heeft gehad, het is eigenlijk nooit echt tot le

ven gekomen. De beslissende vraag is niettemin of de zaak die in dit debat werd 

aangekaart werkelijk aan urgentie heeft ingeboet. Prangende maatschappelijke 

problemen als criminaliteit, vandalisme, zinloos geweld, corruptie, integratie, 

school uitval, lijken immers allemaal met de normen en waardenproblematiek sa

men te hangen - wat trouwens ook door velen wordt onderkend. Er tekent zich al-

Enerzijds het alge- dus een merkwaardige situatie af: Enerzijds het algemeen onderkende belang van 

meen onderkende de zaak, anderzijds de bloedeloosheid van het debat. 

belang van de zaak, Men is het er inmiddels wel over eens dat de stormachtige opkomst van Pim 

anderzijds de bloe- Fortuyn en de neergang van Paars mede verklaard dienen te worden uit de onvre-

deloosheid van het de van de burger met betrekking tot de wijze waarop de genoemde maatschappe-

debat. lijke problemen door de politiek werden behandeld. Nu lijkt het tij ook daadwer

kelijk te zijn gekeerd. Met strengere regels en wetten - en vooral ook strengere 

handhaving daarvan - gaat men de problemen te lijf. Op het eerste gezicht lijkt 

men dus ernst te maken met 'normen'. 

Ondertussen rijst wel de vraag waar eigenlijk de 'waarden' zijn gebleven in deze 

ferme aanpak, te meer daar de frase 'normen-en-waarden' deze beide woorden 

presenteert als een haast onverbrekelijke eenheid. Het lijkt dus om 'meer' te gaan 

dan louter om wetten en de handhaving daarvan door de overheid. Sterker nog, er 

wordt met deze frase niet zozeer op de rol van de overheid gedoeld, alswel op de 

mentaliteit of levenswijze van de burgers zelf Een deel van het onbehagen dat vorig 

jaar tot uitbarsting kwam, heeft nu juist zijn oorsprong in de verstoorde onderlin

ge verhouding tussen burgers. Deze verstoorde onderlinge verhouding maakt 

mijns inziens deel uit van een proces van 'sociaal-culturele desorganisatie', die 

zich manifesteert in de genoemde problemen. Het is evenwel de vraag of dit pro

ces simpelweg een halt kan worden toegeroepen door een strengere aanpak van 

de kant van de overheid. 

In dit artikel zal ik proberen duidelijk te maken dat nu juist het normen en waar

dendebat aan zeggingskracht kan winnen, wanneer het uitdrukkelijk wordt begre

pen als een poging om een antwoord te formuleren op dit proces van sociaal-cul

turele desorganisatie. Omdat zich daarbij vanzelf de vraag naar een deugdelijke 

menselijke levenswijze aandient, kan het debat bovendien worden verscherpt met 

behulp van de deugdethiek. Tot slot is het van daaruit mogelijk om iets anders te

gen de (institutionele) inrichting van een gemeenschap aan te kijken. Hieronder 

zullen deze thema's in hun samenhang behandeld worden. We beginnen daartoe 

met een 'communautaire' kritiek op het abstract-liberale vrijheidsbeginsel, om

dat precies dit beginsel de genoemde sociaal-culturele desorganisatie in de hand 

werkt en het bovendien de genadeslag lijkt te zijn voor het toch al moeizaam ver

lopende normen en waardendebat. 
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Wie zou de ander 

Volgens Hegel is de idee van de atomair-vrije persoon als grondslag voor een 

staatsinrichting een gevaarlijke vergissing van de moderniteit. Voordat burgers 

zich überhaupt als vrije personen tot elkaar kunnen verhouden, dienen zij in de ge

meenschap zo te worden opgevoed en gevormd dat zij hiertoe ook in staat zijn. 

Recht bestaat namelijk alleen werkelijk in het daad-werkelijke doen en laten van 

concrete mensen, voor zover die althans rechtvaardig zijn en zich iets aan elkaar gelegen 

laten liggen. Reeds Aristoteles wist dat niet zozeer de wet, maar alleen de zedelijke 

liefde en verbondenheid tussen burgers de eenheid en harmonie van een gemeen

schap kunnen bewaren. Het abstract-liberale vrijheidsidee als basis voor de staats

inrichting loopt nujuist het gevaar deze zedelijke eenheid van de gemeenschap te 

gronde te richten. Want wat gebeurt er met een mens, wanneer de formele vrij

heid van het individu met zijn onuitputtelijke behoeftes en verlangens absoluut 

wordt gesteld? De inhoud van de vrije wil van de persoon komt dan primair in ie

mands eigen zin te liggen. Zodra echter de solipsistische gevoelsbeleving van het 

individu centraal staat, is ook het recht van de medemens niet meer echt wezen

lijk. Burgers worden dan meer en meer tegen elkaar botsende personen, die zich 

niet meer met elkaar verbonden voelen en die zich 'onbeschaafd en eigenzinnig', 

überhaupt zijn om oftewel 'a-sociaal' tegen elkaar gedragen. 

iets over mijn nor- De huidige roep om 'normen en waarden' komt voort uit een terechte behoefte 

men en waarden te aan tegenwicht tegen een dergelijke subjectieve vrijheid, die in steeds meer geval-

zeggen? Als er iets len verkeerd dreigt uit te pakken. De normen en waarden moeten richting geven 

aan deze discussie aan wat wel en niet kan. In reactie op deze roep, hoort men echter nog al eens dat 

opvalt, is het wel niet duidelijk is om wat voor normen en waarden het eigenlijk zou gaan. Sterker 

dat zij met precies nog, de normen en waarden van de één hoeven helemaal niet de normen en waar-

dit argument wordt den van de ander te zijn. Wie zou de ander überhaupt zijn om iets over mijn nor-

doodgeslagen. men en waarden te zeggen? Als er iets aan deze discussie opvalt, is het wel dat zij 

met precies dit argument wordt doodgeslagen. 

Maar wat gebeurt hier nu eigenlijk? Het beginsel van de atomair-subjectieve vrij

heid zelf wordt op voorhand absoluut gesteld en ondermijnt daarmee iedere in

houdelijke discussie over het onderwerp. Ondertussen sluit men de ogen voor een 

fundamenteel probleem dat in dit vrijheidsbeginsel besloten ligt, namelijk dat wij 

mede daardoor geen idee meer hebben van wat een goed leven nu eigenlijk is; dat 

is nu immers zelf iets subjectiefs geworden, afhankelijk van iemands toevallige 

voorkeur. We hebben noch elkaar, noch jonge mensen een richting aan te bieden 

in het leven - dat moet iedereen uiteindelijk voor zich weten. Het netto-resultaat 

van deze verblinde vrijblijvendheid is dat men inmiddels allerwegen en onophou

delijk, maar eigenlijk ook steeds krachtelozer en gratuiter, tot respect voor ande

ren en de wet oproept, terwijl inmiddels het gebrek aan respect daaraan tot de re

aliteit van alledag behoort - en ook virtueel wordt gedemonstreerd door de 

media. En terwijl men nog steeds vrijheid en zelfontplooiing predikt - ja zelfs te

gen de Wereld van de Islam in stelling brengt - ziet men bovendien niet dat deze 
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individuele vrijheid en zelfontplooiing een illusie is, omdat wij bij gebrek aan een 

vormingsbegrip en objectieflevensideaal eens te meer ten prooi vallen aan de mo

des en grillen van wereld waarin wij leven. Onze behoeften worden immers van 

meet af aan vormgegeven en opgezweept door de markt en de bijbehorende socia-

le dynamiek. 

Het probleem is hier overigens niet zozeer het menselijk streven naar genot, wel 

echter de consumptieve en solipsistische vonn die ons genieten dreigt aan te ne

men: je doet toch vooral - net als iedereen - waar 'jij' zin in hebt. 

Aristoteles begreep genot als de aanwezigheid van dat watje liefhebt: De paarden

liefhebber geniet bij het zien van paarden, de rechtvaardige geniet van de aanwe

zigheid van rechtvaardigheid. In de vervulling van dat wat wezenlijk voor mij is, 

dat waarvan ik hou, ligt altijd genot besloten. Dit is een genotsbegrip waar wij iets 

van kunnen leren. Dat waarvan men geniet, hangt bij Aristoteles dus steeds afvan 

de aangewende levenshouding waarin bepaalde zaken van belang worden geacht. 

Daarin bestaat een samenhang met de problematiek rond 'normen en waarden'. 

Deze kunnen als volgt worden onderscheiden: Normen betreffen meer de algeme

ne regels die in een bepaalde gemeenschap of groep als richtlijnen voor handelen 

worden uitgedragen. Fenomenen als eer, erkenning en herkenning tussen men

sen hebben betrekking op deze sociale normativiteit. In concreto reikt zij overigens 

veel verder dan hetgeen in de wet als norm is opgesteld; ook het dragen van de juis

te kleding, het hebben van een bepaald soort auto, de wijze van omgaan met vrou

wen e.d. kan binnen een bepaalde gemeenschap als norm gelden. Waarden druk

ken meer het belang of de wezenlijkheid uit van iets, zodat het iemand motiveert 

Binnen de deugde- tot bepaalde handelingen. Normen en waarden verwijzen daarmee naar elkaar. Ik 

thiel< staat de vor- steel niet andermans eigendom (norm = algemene regel), omdat ik de erkenning 

ming van de juiste, van dit eigendom als deel van zijn persoon-zijn wezenlijk of van belang acht 

i.e. deugdelijke le- (waarde). Voor zover waarden betrekking hebben op de motivatie voor bepaalde 

venshouding cen- handelingen, zijn zij niettemin primair ten opzichte van normen. Een norm be-

traal, waarin de staat immers pas 'daad-werkelijk' wanneer zij door een gemeenschap wordt uitge-

juiste waarden op dragen en nageleefd, oftewel wanneer er aan de normen intrinsieke of extrinsieke 

de juiste wijze in waarden in het spel zijn die mensen tot een dergelijk normatief handelen bewegen. 

een juiste onderlin- De waarden waarin iemand zich waarderend tot het leven verhoudt, rusten in een 

ge afstemming wor- bestendige wijze van ingesteld zijn ... waarin hij zich denkend-gevoelsmatig veel 

den gebracht. gelegen laat liggen aan bepaalde handelingen. Voor zover de waarde staat voor 

iets wat voor mij wezenlijk is, is het in de praktijk brengen daarvan tegelijk ge

noeglijk. Wie veel waarde hecht aan voetbal geniet van het spelen of zien daarvan. 

Deze verinnerlijkte waarden (en dus de levenshouding en de daaruit vloeiende 

handelingen) hoeven evenwel niet te deugen. Ook binnen de maffia bestaan er zo

gezegd normen en waarden. Binnen de deugdethiek staat om die reden de vor

ming van de juiste, i.e. deugdelijke levenshouding centraal, waarin de juiste waar

den op dejuiste wijze in een juiste onderlinge afstemming worden gebracht. 

Omdat de realisatie van hetgeen wezenlijk geacht wordt tegelijk genoeglijk wordt 
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Paradoxaal genoeg 

loopt nu juist een 

bevonden, geniet de deugdzame volgens Aristoteles van zijn eigen deugdelijke 

handelen: voor de moedige is het moedig-zijn genoeglijk, voor de vriendelijke het 

vriendelijk-zijn enz .. Het verwerven van de deugd gaat weliswaar met pijn en 

moeite gepaard, maar is wel nodig, wil de mens dit hogere genoegen smaken. De 

deugdelijke toe-eigening van een waarde impliceert dus steeds de vorming van 

een goede levenshouding, waarin iemand die waarde op de juiste wijze gevoels

matig indachtig is en in zijn handelen deugdelijk verwerkelijkt, om daarin zijn 

eer en genoegen te vinden. Datje een medemens niet met geweld behoort te beje

genen is, bijvoorbeeld geen absolute waarde; de passieve omstanders van een 

zinloos geweld-delict hebben deze waarde dan ook op de verkeerde manier. Zij 

moeten nu juist wel geweld gebruiken om dit misdrijf te voorkomen. Ook hen ont

breekt het in die zin aan 'normen en waarden', dat wil zeggen aan de deugd waar

in de waarden op de juiste wijze van kracht zijn en worden gewogen. 

uitbundige verzor- Het is geen toeval dat we in de filosofie met name in de laatste decennia een aan-

gingsstaat het risi- zienlijke toename in de interesse voor deugdethiek kunnen waarnemen. In reac-

co de gemeen- tie op abstracte idealen als individuele vrijheid en zelfontplooiing, genieten van 

schapsverbanden het leven enz. is men weer op zoek naar een inhoudelijk begrip van het goede le-

en solidariteit van ven. ZelfVerwerkelijking en gemeenschapszin gaan daarbij overigens gelijk op, 

zijn burgers te on- omdat de deugden van meet af aan in hun sociale betekenis worden opgevat; 

dermijnen, omdat moed, vrijgevigheid, kalmte enz. komen dan ook samen in de rechtvaardigheid als 

hun onderlinge af- de hen omvattende volkomen deugd, waarvan de uitoefening tegelijk het grootste 

hankelijlrneid menselijk geluk met zich meebrengt. 

wordt geanonimi- In principe laat zich deze gedachte van de deugd toepassen op alle menselijke le-

seerd door over- vensgebieden, of het nu de omgang met medemensen, de dieren en dingen om 

heidsinstituten en - ons heen of het eigen lichaam betreft: van sport en kunst tot wetenschap en 

maatregelen vriendschap. Zij zou bovendien kunnen bijdragen tot een herstel van verticale ver

houdingen in het intermenselijk verkeer. Deze stellen het kind en de adolescent 

voor de opgave en uitdaging om zich te ontwikkelen tot vormen van volleerdheid 

en volwassenheid die het hoogst bereikbare op een bepaald levensgebied vertegen

woordigen. Een dergelijk rijpingsproces vergt tijd en aandacht, omdat het de ei

genlijke geestelijke dimensie van het leven herbergt. Andersom moeten opvoe

ders, leraren en andere leidinggevenden hun 'in-vorm-zijn' (deugd) bewaren als 

hoogste levensvervulling en in staat zijn om met de uitoefening van hun gezag 

(veeleer dan hun macht) een inspirerend voorbeeld te vormen voor degenen die 

onder hun leiding vallen. 

Daartoe zijn dan wel vitale kleinschalige verbanden noodzakelijk, waarin iemand 

zich kan identificeren met een (deel)gemeenschap en niet verwordt tot een naam

loos atoom in een massale en onpersoonlijke organisatie, maar intensief met an

deren te maken heeft. Paradoxaal genoeg loopt nu juist een uitbundige verzor

gingsstaat het risico de gemeenschapsverbanden en solidariteit van zijn burgers 

te ondermijnen, omdat hun onderlinge afhankelijkheid wordt geanonimiseerd 
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door overheidsinstituten en - maatregelen waardoor zij zich juist een a-sociale le

venswijze kunnen veroorloven. Met het oog daarop valt het te prefereren, wan

neer de overheid juist die sferen zou bewaken en stimuleren waar de vorming van 

een deugdelijke levenshouding mogelijk is en waar de onderlinge solidariteit van 

burgers daadwerkelijk aan de dag moet worden gelegd, en hun deugdelijk hande

len ook als iets prijzenswaardigs kan worden ervaren. 

Dit mag in theorie aardig klinken, toch lijken in het huidige maatschappelijke dis

cours nu juist noties als deugd en rechtvaardigheid hopeloos ouderwets, niet sexy 

genoeg zogezegd. Bovendien, een samenleving die het deugen van haar burgers 

tot ideaal heeft, staat op gespannen voet met een consumptiemaatschappij die ge

regeerd wordt door de vrije markt waarin, precies vanwege de subjectieve vrij

heid, eigenlijk ook niet meer gemoraliseerd mag worden. Het praten over normen 

en waarden is inderdaad zinloos zolang niet de innerlijke tegenstrijdigheid van 

onze huidige cultuur wordt onderkend en zelf tot probleem wordt gemaakt. De 

waarden die door ons feitelijk worden uitgedragen en vooral ook de wijze waarop 

wij dat doen, hebben weinig met deugd van doen. Dan moeten we ook geen 

deugdzaamheid van de burgers verwachten. Hoe kunnen wij bijvoorbeeld onze 

kinderen nog geloofWaardig bijbrengen dat kennis en vorming in zichzelfnastre

venwaardig en genoeglijk zijn, terwijl we onze scholen en universiteiten volhan

gen met reclame's waarin juist de simpele consumptie hooglijk wordt gewaar

deerd? 
Kenmerk van de consumptiemaatschappij is dat zij zich richt op het geluk als een 

consumptieve beleving, waarin de (anonieme) consument door iets buiten zich-

Gechargeerd ge- zelf zijn behoefte bevredigt - ofhet nu een boterham, een nieuwe auto, een pret-

zegd: Alles en ieder- park of een pornofilm is - en daarin zo gemakkelijk mogelijk zijn genoegen vindt. 

een moet worden Hij consumeert dat wat buiten hem zelf ligt omwille van zijn genoegen en is daar-

gecontroleerd en voor dus ook voortdurend op de aanwezigheid van dit, liefst makkelijk beschikba-

gecorrigeerd, nie- re goed aangewezen. Onze cultuur is de laatste decennia dan ook extreem extra-

mand wordt nog vert geworden, wat zelf een verlies aan innerlijke kracht impliceert en een 

eervol vertrouwen voortdurende afhankelijkheid van iets buiten ons genereert. Voor zover de markt 

gegeven, omdat tegen betaling kan zorgen voor de aanwezigheid van dit uitwendige consumptie-

voortdurend het ge- goed is zij nu juist gebaat bij deze afhankelijkheid en stimuleert zij dus ook het 

vaar bestaat dat ie- rusteloze streven naar een oneindig meer. 

mand zich onttrel{t De op plezier en gemak gerichte consumptieve levenshouding slaat bovendien 

aan de verplichtin- over op levensgebieden die naar hun aard niet tot de sfeer van de markt behoren, 

gen van zijn functie zoals het onderwijs en intermenselijke relaties überhaupt, waaraan dan de eis 

of zelfs die van wordt gesteld dat het wel leuk moeten blijven, omdat iemand er anders geen zin 

rechtsorde. meer in heeft. Niet alle vorming is echter eenduidig leuk, en zeker niet in de con

sumptieve zin van het woord, maar kent zijn eigen noodzakelijke negativiteit. 

Waar niets meer met moeite verkregen ofin stand gehouden wordt, is ook niets 

meer de moeite waard. Men verliest zijn zelfrespect en eergevoel, kiest de makke

lijkste weg, wordt over alles ironisch en raakt uiteindelijk blasé, verveeld, baldadig 
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De neoliberale 'to

taalmarkt' l<an der

halve niet haar ei-

gen gezondheid 

bewaren, maar 

heeft daartoe ook 

(kleinschalige) sfe

ren nodig die niet 

in haar termen te 

besturen ofte be

grijpen zijn. 

of zelfs gewelddadig; de unbearable lightncss ofbeing. 

Omdat bij ontstentenis van deugd de controle over de deugdelijkheid van ie

mands handelen bij ons steeds minder vanuit een autonome levenshouding 

geschiedt - die daarin ook haar eer zou kunnen leggen - moet zij juist in (groot

schalige) uitwendige machinaties worden gelegd, die zelf weer een enorme bevei

ligingsindustrie tot gevolg hebben. Gechargeerd gezegd: Alles en iedereen moet 

worden gecontroleerd en gecorrigeerd, niemand wordt nog eervol vertrouwen ge

geven, omdat voortdurend het gevaar bestaat dat iemand zich onttrekt aan de ver

plichtingen van zijn functie of zelfs die van de rechtsorde. Er moeten overal con

trolerende commissies worden ingesteld, rendementen gemeten, camera's en 

beveiligingssystemen worden geplaatst, beveiligingsdiensten ingehuurd en poli

tieaanwezigheid uitgebreid, maar er moeten eigenlijk ook weer controles op de 

kwaliteit van de controlerende en corrigerende instanties worden gehouden, om

dat immers fraude en corruptie overal op de loer liggen. Op die manier worden we 

in feite steeds minder vrij en krijgen we juist steeds minder respect. Dat is bijvoor

beeld het geval binnen het onderwijs, waar de instituten en leraren op resultaten 

worden 'afgerekend', terwijl we ondertussen zien dat, mede door de neo-liberale 

controlemechanismen, daar nu juist ook weer fraude ontstaat. Iets wat inwendig 

geleefd moet worden, valt namelijk niet te veruitwendigen. 

We zien zo de innerlijke tegenspraak van onze cultuur. Door de grenzenloze ex

ploitatie van een consumptieve en competitieve levenshouding - die zich inmid

dels op alle levensgebieden uitstrekt - ondermijnt ze uiteindelijk zichzelf. Deze 

ondermijning manifesteert zich in een toename van geweld en corruptie, juridifi

catie, discipline-problemen, gebrek aan vorming bij de burgers, achteruitgang van 

onderwijs, gezinsproblemen enz .. De neoliberale 'totaalmarkt' kan derhalve niet 

haar eigen gezondheid bewaren, maar heeft daartoe ook (kleinschalige) sferen no

dig, die niet in haar termen te besturen ofte begrijpen zijn. Dit zijn de elementai

re sferen waarin de mens deugdelijk gevormd wordt tot een gemeenschapswezen 

dat zijn eigen vrijheid en verantwoordelijkheid aan kan en waardoor hij de imma

nente zin van het leven met anderen leert ervaren, zoals het gezin, de buurt, de 

vereniging, de school, het kerkgenootschap, de beroepsgroep, de werkvloer. De 

overheid zou in ieder geval deze institutionele omgeving - die mede de ontwikke

ling van een deugdelijke levenshouding bevordert - kunnen koesteren en stimule

ren. De rest is dan inderdaad aan de burger; wanneer die tenminste goed zijn ver· 

antwoordelijkheid leert kennen en leert nemen. 

Dr. A.M. Verbrugge is Universitair hoofddocent sociaal-culturele wijsbegeerte aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam 
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Over vriendschap 

ARISTOTELES 

" ... Het volgende thema dat we moeten bespreken, is vriendschap. Vriendschap is 

namelijk een vorm van voortreffelijkheid ofis althans nauw met voortreffelijkheid 

verbonden. En bovendien is zij onmisbaar voor het leven. Zonder vrienden zou nie

mand willen leven, ook al bezat hij alle andere goede dingen. Rijkelui en mensen 

met een hoge functie of een machtspositie hebben immers zoals bekend nog meer 

dan anderen behoefte aan vrienden. Waartoe dient zulke voorspoed immers als 

men niet de mogelijkheid heeft een ander gunsten te verlenen?' Het is toch vooral 

in relatie tot vrienden dat men diensten kan bewijzen en dat dit waardering ver

dient. Trouwens, hoe kan iemand zulke voorspoed veilig stellen en behouden zon

der vrienden? Want hoe groter die is, des te meer risico is eraan verbonden. En in 

annoede en bij andere tegenslagen beschouwt men vrienden als de enige toe

vlucht. Evenzo is men van mening dat vriendschap jonge mensen behoedt voor 

misstappen, oude mensen verzorging biedt en bijstaat wanneer lichamelijke zwak

te hen verhindert te handelen, en mensen in de bloei van hun leven aanspoort tot 

edele daden: 'wanneer twee te zamen gaan", dan is men namelijk beter in staat 

iets te bedenken en uit te voeren. De liefde van ouders voor hun kinderen en van 

kinderen voor hun ouders is kennelijk een natuurlijk gegeven, niet alleen bij men

sen, maar ook bij vogels en de meeste andere dieren. En ook zijn leden van een zelf~ 

de soort, en vooral mensen, door een natuurlijke vriendschap met elkaar verbon

den; daarom waarderen wij hen die menslievend zijn. Wie reizen maakt, kan zien 

dat tussen alle mensen een natuurlijke affiniteit en vriendschap bestaat. 

Kennelijk waarborgt vriendschap ook de eenheid van stadstaten en bekommeren 

wetgevers zich nog meer om vriendschap dan om rechtvaardigheid. Eendracht 

lijkt namelijk verwant aan vriendschap en juist eendracht streven wetgevers boven 

alles na, terwijl zij tweedracht, die een vijandschap is, boven alles willen uitban

nen. Wanneer mensen bevriend zijn, is er geen rechtvaardigheid meer nodig; wan

neer ze daarentegen alleen maar rechtvaardig zijn, hebben ze ook nog vriendschap 

nodig, en de hoogste graad van rechtvaardigheid wordt door allen beschouwd als 

een uitdrukking van vriendschap. Vriendschap is evenwel niet alleen onmisbaar, 

zij is ook edel': mensen die de vriendschap van hun vrienden met vriendschap be

lonen prijzen wij: veel vrienden hebben wordt algemeen als iets moois beschouwd; 

en sommigen zijn van oordeel dat wie een goed mens is ook een goed vriend is 4 ... " 

MET TOESTEMMING OVERGENOMEN UIT: ARISTOTHES, ETHICA (ETIJICA NICOMACHEA), 

HISTORISCHE UITGEVERIJ, OPENING BOEK 8, 1155A2- 1155A34, P.243-244. 
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Noten 

1. De gedachte dat solidariteit tussen leden van een gemeenschap zich concreet 

en publiek moet manifesteren, was in de antieke cultuur gangbaar. Al in de 

klassieke periode trad de meer gegoede burger op als 'weldoener'. Hij verleen

de gunsten aan de hele stad of aan een deel van de bevolking en werd daarvoor 

beloond met een standbeeld of een krans. 

2. Zie Homerus, Ilias x 224-226. 

3. Ze is niet alleen een noodzakelijke voorwaarde, maar ook een doel op zichzelf, 

een ethische waarde en daarom in zekere zin ook een voortreffelijkheid (verge

lijk 1115b 13-14) 

4. Zie Plato, De Staat 334 e5 - 335 a5. 
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Augustinus: 

Integriteit als imperatief 

PROF. DR. PAUL VAN GEEST 

Augustinus hield zich bij leven niet primair onledig met het bedrijven van poli

tiek, al vormde hij zich vele gedachten over de ideale samenleving. Over de nor

men en waarden van degenen die een publieke functie vervullen, had hij even

wel een uitgesproken mening. Van hen mag verwacht worden dat hun keuzes in 

het privé-domein niet anders zijn dan in het publieke domein en dat hun per

soonlijke belangen nooit ten koste mogen gaan van het algemene belang. 

Dit is voor Augustinus om twee redenen cruciaal. Ten eerste toont hij zich ervan 

bewust dat een publieke persoon aan aantrekkingskracht wint als voor ieder

een duidelijk is dat in privé- en publiek domein dezelfde idealen worden 

nagestreefd. Ten tweede is integriteit van belang als gelulddg resultaat van in

nerlijke vrede. Innerlijke vrede wordt door Augustinus in De Stad van God be

schreven als de geordende overeenstemming van denken en doen (vrede van de 

redelijke ziel), die weer de rust van het lichaam (tranquillitas), en seriniteit en 

evenwicht (vrede op het niveau van de niet-redelijke ziel) veronderstelt. Deze in

nerlijke vrede is in opklimmende trap de basis voor huiselijke vrede, de vrede 

van de stad en de wereldvrede. De passages van Augustinus maken ons bewust 

dat de keuze voor een bepaalde levenswijze het onderschrijven van regels ver

onderstelt en ze bieden een toegang tot kritisch zelfonderzoek. Enige passages 

uit De stad van God vind men na de tekst afgedrukt. 

Tegenwoordig is er veel aandacht voor de waarde van integriteit in het publieke 

domein. Integriteit is verwant aan deugden als eerlijkheid, transparantie, op

rechtheid, respect voor belangen van anderen, onkreukbaarheid, en aan leven vol

gens het adagium: 'wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet'. 

De integriteit wordt dan ook beproefd als het ideaal, dat men zegt na te streven, 

niet blijkt te stroken met het persoonlijk belang. Kiest men dan voor het persoon

lijk belang, dan verliest men de persoonlijke integriteit in de mate waarin men 

voor het eigenbelang gaat. 

In deze bijdrage wordt getracht het woord 'integriteit' uit te diepen door één van 

de grootste denkers uit de geschiedenis van de westerse christenheid, Augustinus 

van Hippo (354-430) te raadplegen. Doel hiervan is integriteit als een deugd voor 

het voetlicht brengen. Wat kunnen Augustinus' inzichten bijdragen aan een voor 

nu relevante invulling van het begrip' integriteit'? Wat is de reikwijdte van het 

begrip integriteit en wat is de betekenis ervan in de privé-sfeer en in het publieke 
leven? 
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Klaarblijl{elijl{ 

Integriteit en geloofwaardigheid 

Toen Augustinus in 396 bisschop van Hippo (het huidige Souk-Aras in Algerije) 

was geworden, stichtte hij een gemeenschap voor de geestelijken, die in het pu

blieke domein werkzaam waren in pastorale functies. Eenjaar daarop schreefhij 

voor hen zijn Praeceptum, een boekje met een aantal richtlijnen voor de levensor

dening. Hierin hield hij zijn medebroeders voor dat het ideaal van de eendracht 

concreet gebaseerd diende te zijn op de gemeenschap van goederen. Niet alleen 

zou de neiging tot jaloezie op het bezit van de ander dan in de kiem worden ge

smoord, zij zouden voorál hun leven enten op het voorbeeld van de eerste christe

nen, zoals beschreven in de Handelingen: 

'De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel en 

er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde; integendeel, 

zij bezaten alles gemeenschappelijk' (Hnd. 4: 32). 

vond hij de geloof- De medebroeders namen allen zijn Praeceptum aan, temeer omdat de richtlijnen 

waardigheid van al ten behoeve van de verwerkelijking van het ideaal doortrokken waren van een 

zijn geestelijken op nuchter realisme; een ideaal streef je na, maar zul je nooit helemaal bereiken. 

het spel staan toen Niettemin werd de geloofWaardigheid van de geestelijken als pastor en predikant 

er een in de privé- wél ontleend aan hun zo goed mogelijk in praktijk brengen van de aanvaarde 

sfeer van zijn pries- richtlijnen. In 425 werd evenwel duidelijk dat de priester-weduwnaar ]anuarius, 

ter al te grote schei- die in de gemeenschap leefde, heimelijk een testament gemaakt had en een deel 

ding van ideaal en van zijn bezit voor zijn kinderen had achtergehouden. Dit was een uitermate gro-
werl<elijkheid aan 

het licht was geko-

men. 

te schok voor Augustinus. Zelfs nog vóórdat de mensen in zijn bisdom ook maar van 

iets wisten, gaf hij in een preek onmiddellijk uiting aan zijn onmacht en woede: 

'Zij die eigendom willen bezitten ... mogen wonen waar zij graag willen en waar 

zij kunnen .... Ik wil alleen geen huichelaars rond mij hebben. Want zoals ieder

een weet, dat is een slechte zaak. Het is slecht een ideaal op te geven, maar het is 

nog slechter een ideaal te simuleren." 

Ook in een volgende preek werd ]anuarius' geheimgehouden gang naar de notaris 

buitengemeen fel aan de kaak gesteld. Maar zo bewogen als hij zich in de bespre

king hiervan betoont, zo kalm doet hij vervolgens verslag van de inmiddels gron

dig uitgevoerde enquête naar de persoonlijke bezittingen in de gemeenschap. In 

zijn streven naar absolute transparantie geeft hij een exact verslag van de finan

ciële situatie en de vermogensrechtelijke positie van zijn geestelijken. 

Klaarblijkelijk vond hij de geloofWaardigheid van al zijn geestelijken op het spel 

staan toen er in de privé-sfeer van zijn priester een al te grote scheiding van ideaal 

en werkelijkheid aan het licht was gekomen. 

Overigens neemt dit alles niet weg dat Augustinus bij herhaling zijn gemeentele

den en zichzelf voorhoudt dat een oordeel over iemand nooit dodelijk mag zijn: 

niemand immers kent de ziel van anderen écht.' Door zich te beroepen op Paulus' 

woord: 'Niemand is zwak of ik ben het ook', ging hij ooit eens pal voor een van 

zijn geestelijken staan die van een laakbaar feit werd verdacht. De geestelijke in 
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kwestie stuurde hij naar de kerk om daar de strijd met zichzelf uit te vechten en 

de basis voor zijn integriteit te hervinden .... 

Door de publici tei t die Augustin us zélf geeft aan] an uari us' doelbewuste onder

mijnen van het ideaal dringt zich niettemin een in onze ogen onwaarschijnlijk ra

dicale keuze van hem op. Hij blijkt er namelijk in het geheel niet voor te kiezen 

het privé-domein van publieke personen, die zijn geestelijken nu eenmaal waren, 

buiten het publieke domein te houden. Had hij dit wél gedaan, dan had hij ie

mand als ]anuarius de ruimte geboden in het privé-domein een ander leven te lei

den dan er ex officio van hem kon worden verwacht. Maar juist omdat Augustinus 

hierdoor de geloofwaardigheid van zijn mensen én daarmee die van zijn bood

schap op het spel ziet staan, streeft hij naar radicale transparantie én, velvolgens 

ook naar integriteit in onze zin van het woord. Hij maakt het handelen in het 

privé-domein volledig ondergeschikt aan het handelen in het publieke domein. 

Mensen die hem ontmoeten in dit laatste domein mogen verwachten van de pu

blieke persoon dat hij zelfs in zijn privé-sfeer is gaan staan naar de boodschap die 

hij uitdraagt en de belofte die hij heeft gedaan. Slechts nadat in alle domeinen 

overeenstemming van ideaal en handelen is, dán pas geldt the medium is the message. 

Toch kan Augustinus' streven naar transparantie en integriteit niet zonder meer 

gelijkgesteld worden aan het plan alles wat men in het privé-domein doet ook in 

het publieke te belijden, teneinde een zekere onaantastbaarheid te krijgen. Zijn 

streven is eerder de hoge richtlijnen, die met de levenskeuze samenhangen ook in 

het leven voor iedereen inzichtelijk te maken. De toeëigening van deze richtlijnen 

is langzaam en moeilijk, moeilijker dan wanneer je slechts zegt wat je doet. 

Niettemin ziet Augustinus in radicale transparantie klaarblijkelijk een geweldige 

kans: is voor iedereen evident dat de woorden en daden bij een publiek persoon in 

het ene geheel van privé- en publiek domein overeenstemmen, dan wordt diens 

wervingskracht geïntensiveerd. Sterker nog: is duidelijk dat waar men voor staat 

en wie men is in beide domeinen samenvallen, dan vormt dit de basis voor een 

grote aantrekkingskracht. Augustinus' angst voor het tegengestelde immers 

maakt dat hij ongemeen fel uithaalt naar de medebroeder die in het privé-domein 

normen nastreeft die tegengesteld zijn aan de richtlijnen, besloten in zijn levens

keuze. 

Integriteit als gevolg van het persoonlijl< leven en als sleutel tot de 

wereldvrede 

Van 413 tot en met 427 werkte Augustinus aan de 22 boeken van De civitate Vei ('De 

stad Gods'). Concrete aanleiding was de verwarring en onzekerheid die in 410 ont

stond na de verwoesting van het centrum van de toenmalige wereld, Rome. In het 

negentiende boek buigt hij zich over de vraag hoe vrede nu eigenlijk verwezen

lijkt moet worden. In een zeer compact tekstgedeelte, bekend geworden onder de 

titel 'vredestafel', blijkt voor Augustinus de vrede niet alleen maar tot het publie-
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ke domein te behoren. De vrede tussen mensen hangt nauw samen met de per

soonlijke, innerlijke vrede. Integriteit is het gelukkige gevolg van een innerlijke 

vrede en tegelijk de sleutel tot de wereldvrede. 

Zoals hem werd ingegeven door de klassieke filosoof Marcus Terentius Varro on

derscheidt Augustinus op het persoonlijk vlak ten eerste het lichaam van de ziel; 

vervolgens is in de ziel het vitale, niet-redelijke deel te onderscheiden van het re

delijke deel. In elk van deze dimensies van de mens moet vrede heersen, sterker 

nog: de vrede in de ziel veronderstelt die in het lichaam. 

De vrede op het lichamelijke niveau houdt verband met de gezondheid. Is er geen 

pijn of behoefte aan voedsel, dan is er op dit niveau rust (tranquillitas). De vrede 

van het vitale, niet-redelijke deel van de ziel ontstaat als iemand in staat is gevrij-

Integriteit is het ge- waard te raken van strevingen die hem onrust en chaos in zichzelf bezorgen. Is er 

lukkige gevolg van een mate van sereniteit en evenwicht op dit niveau van de ziel bewerkstelligd, dan 

een innerlijl<e vrede is er sprake van een 'geordend leven in welbevinden,.3 De vrede in het niet-redelij

en tegelijl< de sleu- ke gedeelte van de ziel veronderstelt dus de tranquillitas, maar vormt ook weer de 

tel tot de wereldvre- basis voor de vrede in de redelijke ziel (requies). Maar de vrede in dit hoogste deel 

de van de ziek is voorál de vrucht van de 'geordende overeenstemming van kennen en 
doen,'" 

Augustinus blijkt dus de overeenstemming van denken en handelen - en daarmee 

dus transparantie en integriteit - als oorzaak van innerlijke vrede te zien. 

Bovendien veronderstelt hij rust op het lichamelijke en niet-redelijke vlak als on

ontbeerlijke basis voor deze overeenstemming. Elders stelt hij dat iemand die 

slecht in zijn vel zit of niet in staat is driften te reguleren, nooit naar eerlijkheid 

omtrent zijn eigenlijke bedoelingen zal streven. Vervolgens blijkt in de 'vredesta

fel' echter dat de vrede in het publieke domein die in het privé-domein veronder

stelt. Integriteit, gebaseerd op tranquillitas en requies, blijkt ten grondslag te liggen 

aan de huiselijke vrede. Op de vrede in deze levensvorm is de vrede in de stad weer 

gebaseerd; de vrede in de maatschappij veronderstelt de vrede in de stad. De tekst

geleding van de 'vredestafel' nu leert dat Augustinus integriteit, gebaseerd op re

quies en tranquillitas, cruciaal acht voor het verwezenlijken van een goede samenle

ving op welk niveau ook en uiteindelijk beschouwt als de sleutel tot wereldvrede.' 

Conclusie 

Augustinus hield zich bij leven niet primair onledig met het bedrijven van poli

tiek, al vormde hij zich vele gedachten over de ideale samenleving. Over de nor

men en waarden van degenen die een publieke functie vervullen, had hij evenwel 

een uitgesproken mening. Zij dienen zich ervan bewust te zijn dat een bepaalde 

levenskeuze het onderschrijven van bepaalde regels veronderstelt. Vervolgens 

moeten keuzes die in het dagelijks leven gemaakt worden in overeenstemming te 

zijn met deze regels. Hier laat Augustinus het privé-domein volledig onderge

schikt zijn aan het publieke domein. Van publieke personen, die behoren tot een 
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stand of partij met een 'hoge' moraal, mag volgens Augustinus worden verwacht 

dat hun keuzes in het privé-domein niet anders zijn dan in de publieke en dat het 

persoonlijke belang nooit ten koste mag gaan van het algemene. Hij lijkt hier zo 

op gebeten om twee redenen. Ten eerste toont hij zich ervan bewust dat een pu

blieke persoon aan aantrekkingskracht wint als voor iedereen duidelijk is dat in 

privé- en publiek domein dezelfde idealen worden nagestreefd. Ten tweede ziet hij 

in de transparantie en de overeenstemming van denken en handelen de sleutel 

tot de wereldvrede. Maar tussen de regels van De Civitate Dei valt ook te lezen dat 

hiervoor ieder vooral bij zichzelf te rade moet gaan om te onderkennen of de vre

de in henzelf al gestalte heeft gekregen. The 'care ofthe self leidt voor Augustinus 

niet alleen tot integriteit maar ook tot vrede op elk niveau van sociaal verkeer. 

Prof dr. P.].]. van Geest is hoogleraar Augustijnse Studies aan de Katholieke Theologische 

Universiteit Utrecht. 

Noten 

1. Augustinus, De moribvs clericorvm. Sermo primvs (Sermo 355) in: Sermones selecti dvo

deviginti. Ed. D.e. Lambot (Vltraiecti-Bruxellis 1950), 124-131; Augustinus, 

Secvndo de moribvus clericorvum secvm habitantivm (sermo 356), in: ibidem, 132-243. 

Citaat: 130. 

2. Augustinus Epistual 78, in: Augustinus, Epistvlae. Ed. A. Goldbacher (CSEL 

34),.380. 

3. De civitate Dei XIX, 13: 'Pax itaque corporis est ordinata temperatw'a partium, pax ani

mae inrationalis ordinata requies appetitionum'; De civitate Dei XIX, 13: 'Pax corporis 

et aniame ordinata vita et salus animantis,pax hominis mortalis et Dei ordinata in fide 

sub aeterna lege oboedientia'. 

4. De civitate Dei XIX, 13: 'Pax animae rationalis ordinata cognitionis, actionisque C0115-

esio'. 

5. De civitate Dei XIX, 13: 'Pax hominum ordinata concordia, pax domus ordinata impe

randi atque oboediendi concordia cohabitantium, pax ciuitatis ordinata imperandi at

que oboediendi concordia ciuium, pax caelestis ciuitatis ordinatissima et concordissima 

socictas fruendi et inuicem in Deo, pax omnium rerum tranquillitas ordinis' (p. 697) 
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Fragmenten uit 

De Stad van God 

AURELIUS AUGUSTINUS 

" ... De vrede van het lichaam is dus het geordende samengaan van zijn delen, de vre

de van de niet-redelijke ziel is de geordende rust van haar strevingen, de vrede van 

de redelijke ziel de geordende overeenstemming van haar kennen en haar doen. De 

vrede tussen het lichaam en de ziel is het geordende leven en welbevinden van het 

levende wezen, de vrede tussen de sterfelijke mens en God is de in het geloof geor

dende gehoorzaamheid onder de eeuwige wet, de vrede tussen de mensen is hun ge

ordende eendracht. De vrede van een huis is de geordende eendracht waarin dege

nen die er samenwonen bevelen geven en gehoorzaam zijn, de vrede van een stad is 

de geordende eendracht waarin haar burgers bevelen geven en gehoorzaam zijn, de 

vrede van de hemelse stad is de volmaakt geordende en eendrachtige saamhorig

heid waarin haar burgers God genieten en elkander in God. De vrede van alle din

gen is de rust van de orde. En de orde is die rangschild<ing van gelijke en ongelijke 

dingen waardoor elk van hen zijn eigen plaats krijgt toebedeeld ... " (961) 

" .. Alle gebruik van het tijdelijke is ... in de aardse stad op het genieten van de aard

se vrede gericht, in de hemelse stad daarentegen op het genieten van de hemelse 

vrede. Als wij dus niet-redelijke levende wezens waren, zouden wij niets anders na

streven dan het geordende samenzijn van de delen van ons lichaam en de rust van 

onze strevingen, niets anders dus dan de rust van het vlees en de mogelijkheid tot 

genietingen, waardoor de vrede van het lichaam zou bijdragen tot de vrede van de 

ziel. Ontbreekt namelijk de vrede van het lichaam, dan wordt ook de vrede van de 

niet-redelijke ziel belemmerd, omdat zij haar strevingen niet tot rust kan brengen. 

Zijn ze echter beide aanwezig, dan dragen ze samen bij tot die vrede die de ziel en 

het lichaam met elkaar hebben, dan wil dus zeggen tot een geordend leven en wel

bevinden. Zoals immers de dieren hun liefde voor de vrede van hun lichaam tonen 

doordat ze pijn ontvluchten en hun liefde voor de vrede van hun ziel doordat ze 

hun lust volgen, die erop gericht is de behoeften van hun strevingen te bevredigen, 

zo laten ze door het ontvluchten van de dood duidelijk blijken, hoezeer ze de vrede 

liefhebben, waardoor ziel en lichaam met elkaar verbonden zijn. 

De mens echter is met een redelijke ziel begaafd en maakt daarom ook alles wat hij 

met de dieren gemeen heeft ondergeschikt aan de vrede van die redelijke ziel. Hij be

schouwt dus iets met zijn geest en handelt dan op grond van dat beschouwen om zo 

tot die geordende overeenstemming van denken en doen te komen die wij de vrede 

van de redelijke ziel hebben genoemd. Als hij moet wensen door pijn ofleed niet ge

hinderd, door begeerte niet verontrust en door de dood niet ontbonden te worden, 

dan heeft dat ten doel hem tot nuttige kennis te laten komen en volgens die kennis 
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zijn leven en gedragingen te laten regelen. Er moet echter voorkomen worden dat 

juist dit streven naar kennis hem vanwege de zwakheid van de menselijke geest in de 

een of andere verderfelijke dwaling doet belanden: daarom heeft hij goddelijke on

derrichting nodig, waarnaar hij zich met zekerheid, en goddelijke bijstand, waar

naar hij zich in vrijheid kan richten. Zolang hij echter in dit sterfelijk lichaam is, be

vindt hij zich in den vreemde, ver van de Heer; daarom wandelt hij hier in het geloof 

en niet in de aanschouwing. Dat is ook de reden waarom hij heel de vrede van zijn 

ziel en van zijn lichaam en ook heel de vTede van zijn ziel-en-lichaam-samen geTicht 

houdt op die vrede die de sterfelijke mens met de onsteTfelijke God heeft en komt hij 

tot een in het geloof geordende gehoorzaamheid onder de eeuwige wet. Omdat er 

volgens de onderrichting van God, onze Leermeester, twee hoofdgeboden zijn, dat 

van de liefde tot God en dat van de liefde tot de naaste, geboden waarin de mens drie 

voorwerpen van zijn liefde kan vinden, namelijk God, zichzelf en zijn naaste, en om

dat degene die God liefheeft ook niet misgaat in de liefde tot zichzelf, kunnen wij de 

gevolgtreldang maken, dat hij ook de naaste, die hij volgens het gebod moet liefheb

ben als zichzelf, behulpzaam moet zijn om God lief te hebben (dat geldt voor zijn 

vrouw, zijn landeren, zijn huisgenoten en de andere mensen tegenover wie hem dat 

mogel~jk is) en dat hij daartoe ook voor zichzelf de hulp van zijn naaste moet wensen 

als hij die bijgeval nodig heeft. Zodoende zal hij, voor zover dat van hem afhangt, in 

vrede zijn met alle mensen, volgens die menselijke vTede of geordende eendracht 

wiel' regel hierin bestaat, dat hij ten eerste niemand kwaad doet en vervolgens ook ie

dereen naaI' vermogen behulpzaam is. Om te beginnen is hij dus bezorgd voor zijn ei

gen nabestaanden, bij wie hij uiteraard gereder en gemald<elijkeT gelegenheid heeft 

om zijn zorg te tonen, krachtens de orde van de natuur en ook van de menselijke ge

meenschap. Daarom zegt de apostel ook: 'Al wie voor de zijnen en vooral voor zijn 

huisgenoten geen zorg draagt, verloochent het geloof en is ergeT dan een ongelovi

ge.' Hieruit komt dus ook de vrede van een huis voort, dat wil zeggen de geordende 

eendracht waarin degenen die er samenwonen bevelen geven en gehoorzaam zijn. 

Bevelen worden er namelijk gegeven door hen die zorg dragen: de man geeft ze bij

voorbeeld aan zijn vrouw, de ouders geven ze aan de kinderen, de meesters aan de 

dienaren en de slaven. Gehoorzamen doen zij voor wie zorg wordt gedragen: de 

vrouwen doen het bijvoorbeeld aan hun mannen, de kinderen aan de ouders, de die

naren en slaven aan hun meesters. In het huis van een Techtvaardige, die uit het ge

loofleeft en hier nog in den vreemde vertoeft, ver van de hemelse stad, zijn echter 

ook degenen die bevelen geven, de dienaren van hen aan wie ze dat schijnen te doen. 

Zij bevelen namelijk niet uit heerszucht, maar uit dienstvaardigheid, niet uit bazige 

hoogmoed, maal' uit zorgzaam mededogen ,," (pp 963-965). 

MET TOESTEMMING OVERGENOMEN UIT: DE CIVlTATE DEl. ED. B. DOMEART. A. KALE (CCSL 48). 

XVIII, 2. VERT. AURELIUS AUGUSTlNUS, DE STAD VAN GOD. VERTAALD EN INGELEID DOOR 

GERARD WIJDEVELD. (BAARN-AMSTERDAM, 1983), P. 963-965. 

Met dank aan Aad Boonstra voor het beschikbaar stellen van bijpassende teksten van Augustinus 
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Soms moet men 

vuile handen ma

ken voor het goede 

doel 

Max Weber en het 

ethisch dilemma 

PROF. DR. KOOS DE VALK 

Wellicht heeft niemand zo pakkend geschreven over de spanning tussen more

le beginselen en praktisch handelen als Weber in zijn essay Politiek als beroep. 

Dit spanningsveld dat zich in de politiek altijd al heeft voorgedaan, weet hij 

treffend onder woorden te brengen door zijn onderscheid tussen de gezinds

heidsethiek en de verantwoordelijkheidsethiek. Iemand die handelt volgens de 

gezindheidsethiek is ervan overtuigd dat hij altijd en onder alle omstandighe

den volgens zijn zedelike beginselen moet handelen, ongeacht de gevolgen. 

Iemand die volgens de verantwoordelijkheidsethiek handelt zal ook rekening 

houden met de gevolgen van zijn goedbedoelde daden. Beide benaderingen 

dient men volgens Weber in het oog te houden om tot een afgewogen oordeel te 

kunnen komen. Waar het voor de politicus op aankomt, is wat de klassieken 

prudentia noemen, bezonnenheid of praktische wijsheid. Hiervoor zijn gedre

venheid, verantwoordelijkheidsgevoel en vooral onderscheidingsvermogen 

noodzakelijke eigenschappen. Na de inleiding vindt men de meest karakteris

tieke passages uit Webers essay afgedrukt. Tot op de dag van vandaag bieden 

Webers gedachten over politiek en ethiek stof tot nadenken. 

Onder sociologen staat Max Weber (1864-1920) in hoog aanzien. Hij wordt alge

meen beschouwd als een van de meest creatieve beoefenaars van de sociale weten

schappen. Enkele van zijn ideeën zijn ook in wijdere kring bekend geworden, zo

als zijn beschouwingen over het charismatisch leiderschap of die over de invloed 

van de puriteinse ethiek op het ontstaan van het moderne kapitalisme. Dit geldt 

eveneens voor zijn essay 'Politiek als beroep' (1919), dat is gewijd aan de aard van de 

politiek, het ontstaan van de beroepspoliticus, en de eisen die aan hem gesteld 

mogen worden. Aan het einde van dit essay behandelt hij de relatie tussen ethiek 

en politiek, waarbij hij een verhelderend onderscheid maakt tussen twee funda

menteel verschillende ethische benaderingen, de gezindheidsethiek en de verant

woordelijkheidsethiek. 

Laten wij beginnen met een voorbeeld. Neem een minister van Financiën die om 

zwaarwegende economische redenen van plan is om de munt van zijn land te de

valueren. Deze maatregel wordt natuurlijk in het diepste geheim voorbereid, om 

te voorkomen dat speculanten op de geldmarkt misbruik zouden maken van hun 

voorkennis. Wanneer een journalist iets begint te vermoeden en hem vraagt ofhij 

een devaluatie overweegt. zal de minister (die toch een integer en waarheidslie

vend man is) dit vlakweg ontkennen. Maar zie: reeds de volgende dag gaat hij tot 
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devaluatie over. Het is duidelijk dat hij gelogen heeft. Toch hebben het parlement 

en het publiek begrip voor zijn handelwijze, en terwijl in andere gevallen een 

aperte leugen van een minister tot grote opschudding zou leiden, maakt nu nie

mand bezwaar. Immers, soms moet men vuile handen maken voor het goede doel. 

Als de minister nu eens van mening was geweest dat hij altijd en onder alle om

standigheden de waarheid zou moeten spreken, en het vermoeden van de journa

list bevestigd had (of geweigerd had te antwoorden, wat op hetzelfde neerkomt)? 

Wij zouden dit een nogal absurd standpunt vinden en hem ervan beschuldigen 

dat hij door zijn principiële houding 's lands economie geschaad had. 

Het voorbeeld is niet louter denkbeeldig. Vele politici komen voor dergelijke situ

aties te staan. Ik denk hier aan Vaclav Have!, die schrijft dat hij toen hij president 

van zijn land werd, zich voornam: 'Ik zal niet liegen, niet stelen'. Het tweede voor

nemen zal hij ongetwijfeld waar gemaakt hebben, maar het eerste? Het is vrijwel 

ondenkbaar dat een politicus die zich van zijn verantwoordelijkheid bewust is, 

zich niet soms gedwongen voelt om de waarheid geweld aan te doen. 

De vraag is ofhet onze eerste zorg moet zijn dat ons gedrag moreel vlekkeloos is, 

of dat wij ook rekening moeten houden met de voorzienbare gevolgen van dit ge

drag en daalvoor de verantwoordelijkheid op ons moeten nemen, hetgeen bete

kent dat wij indien dit noodzakelijk lijkt, bereid moeten zijn om onze principes te 

verloochenen. Dergelijke situaties doen zich voor iedere politicus voor. Er zijn 

twee redenen waarom dit zo is. De meest voor de hand liggende is, dat er nu een

maal altijd onfatsoenlijke lieden zijn die, zoals in dit voorbeeld, misbruik zouden 

maken van onze oprechtheid. 

De tweede reden is, dat men terecht of onterecht vreest dat een ethisch zuiver 

standpunt niet zal worden begrepen door het publiek, dat niet van alle details op 

de hoogte is of deze moeilijk kan begrijpen: daarom kan men het niet de hele 

waarheid vertellen. 

Dit probleem, de spanning tussen morele beginselen en het praktisch handelen, 

heeft zich in de politiek altijd voorgedaan. Vele filosofen en moraaltheologen heb

ben zich ermee beziggehouden. Maar wellicht is het nooit zo pakkend geformu

leerd als door Max Weber, die twee ethische houdingen onderscheidt. Iemand die 

handelt volgens de gezindheidsethiek is ervan overtuigd dat hij altijd en onder 

alle omstandigheden volgens zijn zedelijke beginselen (de waarheid spreken, af~ 

zien van geweld, enz) moet handelen, wat ook de gevolgen daarvan mogen zijn. 

Met de bekende woorden van keizer Ferdinand I van Oostenrijlcfiat justitia, et pere

at mundus - laat gerechtigheid gedaan worden, ook al zou de wereld daardoor on

dergaan. 

In filosofische termen kan men deze houding ook beschrijven als 'kosmisch ratio

nalisme'(de term is eveneens van Max Weber), dat wil zeggen de opvatting dat de 

wereld zà geordend is dat uit goede bedoelingen uiteindelijk ook goede gevolgen 

zullen voortkomen. Nu weten wij uit ervaring dat dit niet zo is, of althans niet in 

de voorzienbare toekomst. Misschien 'winnen de zachte krachten in 't end', zoals 
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Dan ontaarden 

onze goede bedoe

lingen tot een ziel

loos pragmatisme 

en lopen tenslotte 

misschien uit op 

een volslagen op

portunisme. 

Henriëtte Roland Holst geloofde. Maar indien dit zo is, dan toch pas in de verre 

toekomst. In onze wereld, dat weten wij, gaat het de slechte mensen vaak goed, 

terwijl de goeden moeten lijden. Goede bedoelingen zijn klaarblijkelijk niet ge

noeg. De weg naar de hel is ermee geplaveid, zegt het spreekwoord. 

Dit inzicht ligt ten grondslag aan de andere morele houding, die Weber de ethiek 

van de verantwoordelijkheid noemt. Iemand die volgens dit inzicht handelt, zal 

ook rekening houden met de voorzienbare gevolgen van zijn goed bedoelde da

den. Daarom zal hij soms compromissen moeten sluiten, wat zijn ethische begin

selen betreft. Zo zal een overigens waarheidslievend man als onze minister soms 

menen dat hij moet liegen. Zouden wij dit in vergelijkbare omstandigheden niet 

allemaal doen? Maar als wij dit doen, begeven wij ons op een hellend vlak. Het be

gint met een 'leugentje om bestwil', maar het kan door gewenning tot steeds ver

dergaande compromissen leiden. Dan ontaarden onze goede bedoelingen tot een 

zielloos pragmatisme en lopen tenslotte misschien uit op een volslagen opportu

nisme - zoals de loopbaan van sommige politici laat zien. 

De keuze tussen principes en verantwoordelijkheid doet zich het meest opvallend 

voor in de politiek (het bekendste voorbeeld is de 'burgemeester in oorlogstijd'), 

maar wij kunnen er ook voor komen te staan in het bedrijfsleven, bij het besturen 

van verenigingen, scholen, ziekenhuizen en ook kerken. Zelfs in het gezinsleven 

kan zich dit dilemma voordoen. 

Want het gaat hier om een echt dilemma. Wat men ook kiest, de uitkomst is nooit 

ideaal. Een werkelijke oplossing is er niet; men moet, zoals Weber zegt, altijd bei

de standpunten in het oog houden. Hij heeft veel respect voor de onvoorwaardelij

ke gezindheidsethicus (zoals zijn collega Foerster, wiens principiële pacifisme 

hem zijn hoogleraarschap kostte), maar hij wijst diens standpunt af. Bij de verant

woordelijkheidsethicus prijst hij de moed om zijn verantwoordelijkheid op zich te 

nemen, maar hij ziet ook welke morele gevaren dit kan meebrengen. 

Ook in de Griekse en Middeleeuwse wijsbegeerte onderkende men het dilemma. 

Daarom beschouwde men de prudentia als de eerste onder de vier kardinale 

deugden. Deze term wordt gewoonlijk vertaald met 'voorzichtigheid', maar dat 

mag dan niet worden opgevat als de voorzichtigheid die de moeder van de por

seleinkast is. Onder prudentia verstond men de kunst om morele beginselen op 

de juiste wijze in concrete omstandigheden toe te passen. Anders gezegd: de 

kunst van het kiezen van de juiste middelen om het goede te verwezenlijken. 

'Voorzichtigheid is liefde die met wijsheid kiest', zegt Augustinus over deze 

deugd. 

Men moet niet slechts het goede willen doen; men moet ook zijn verstand gebrui

ken in een wereld waarin lang niet alle mensen het goede nastreven. Dat is ook, 

denk ik, wat Jezus zijn leerlingen voorhoudt: 'Ik zend jullie als schapen tussen de 

wolven; weest dus listig als slangen en argeloos als duiven'. Twee onverenigbare 

eisen, zouden wij zeggen. 
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Om tot Weber terug te keren: ook hij denkt aan een oplossing van het dilemma in 

de zin van de antieke prudentia. Voorafgaande aan zijn bespreking van de beide 

morele grondhoudingen bespreekt hij de eigenschappen die voor een politicus 

noodzakelijk zijn: gedrevenheid, verantwoordelijkheidsgevoel, en onderschei

dingsvermogen (in de slotpassage van zijn essay voegt hij hier nog twee eigen

schappen aan toe: geduld en volharding). 

Gedrevenheid is voor Weber: betrokkenheid bij een doelstelling, hartstochtelijke 

toewijding aan een zaak. Maar men wordt pas een echt politicus wanneer men 

daarnaast ook de verantwoordelijkheid voor de zaak die men is toegedaan op zich 

wil nemen. Men herkent in deze beschrijving van Weber de gezindheidsethiek en 

de verantwoordelijkheidsethiek. Hoe moeten deze nu worden gecombineerd? Hier 

komt de derde eigenschap, die voor de politicus noodzakelijk is, in het spel: het 

onderscheidingsvermogen (bij Weber: Augenmass). Weber noemt het de belangrijk

ste psychische eigenschap van de politicus. 'Het is het vermogen om de werkelijk

heid rustig en bezonnen op zich te laten inwerken, dus: het afstand kunnen ne

men van dingen en mensen. Want het probleem is juist, hoe vurige passie en koel 

onderscheidingsvermogen kunnen worden gedwongen in één ziel samen te gaan. 

Politiek wordt met het hoofd gemaakt... en toch kan het zich toewijden aan de po

litiek, wanneer het geen frivool intellectueel spel doch menselijk-echt handelen 

is, alleen uit hartstocht geboren en gevoerd worden. Het sterk betonen van het ge

voel echter, dat kenmerkend is voor de politicus met de ware hartstocht voor de 

politiek ... is alleen mogelijk door langdurige gewenning aan distantie in iedere 

zin van het woord.' 

Ik denk niet dat latere denkers een betere oplossing hebben voorgesteld, ook niet 

de scherpzinnige Raymond Aron (die zich uitdrukkelijk als een leerling van 

Weber presenteert). Hij heeft een poging gedaan om een 'morale de la sagesse' te 

ontwerpen. Deze keert zich zowel tegen een 'strijdmoraal' ,die slechts op de 

Noch de volgelingen machtsverhoudingen let, als tegen een 'wetsmoraal " begrepen als een ethische 

van Machiavelli, reactie op de immoraliteit van de wereld. Het gaat er in deze 'wijsheidsmoraal'om 

noch de moralisten zich voortdurend bewust te zijn van de innerlijke tegenstrijdigheden in het poli-

mogen hun gelijk tieke handelen. Noch de volgelingen van Machiavelli, noch de moralisten mogen 

halen. hun gelijk halen. Evenmin als Weber, kan Aron het dilemma opheffen; men moet 

er mee leren leven. Dat is ook de conclusie van de belangrijkste levende Franse 

wijsgeer, Paul Ricoeur. In zijn boek over de grondslagen van de moraal beschouwt 

hij de tegenstelling tussen de beide ethische grondhoudingen als in wezen on

overbrugbaar en concludeert hij dat wij maar beter niet 'moeten proberen de 

ethiek tot een eenheid te brengen, maar haar eerder in die open dialectische situ

atie moeten laten, waarvan ik zou zeggen dat zij van de ethiek een kwetsbare on

derneming maakt'. 

Hoe klemmend het vraagstuk in de praktijk is, kan men ervaren wanneer men de 

biografieën van staatslieden als Churchill, Adenauer of De Gaulle leest. Deze in 

wezen fatsoenlijke mannen hebben allen voor beslissingen gestaan waarin zij 
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noodgedwongen vuile handen moesten maken. De vroegere Duitse bondskanse

lier Helmut Schmidt heeft in zijn toespraken herhaaldelijk naar Webers uiteen

zettingen verwezen. Daarbij heeft hij telkens benadrukt dat men de scheiding tus

sen gezindheidsethiek en verantwoordelijkheidsethiek niet mag verabsoluteren. 

'Politiek zonder fundamentele waarden is gewetenloos en loopt uit op misdaden', 

betoogde hij. 

Ook Weber zelf heeft voor dit dilemma gestaan. In 1919 was hij betrokken bij het 

werk van de commissie die een nieuwe grondwet voor Duitsland voorbereidde 

(welke constitutie later naar de stad waarin zij was voorbereid de 

Weimarconstitutie genoemd zou worden). Weber pleitte in deze commissie voor 

een sterke rol van de gekozen president, naar Amerikaans voorbeeld. Toen minis

ter-president Ebert hem uitnodigde om zijn ideeën toe te lichten, vroeg deze hem 

ofhet Amerikaanse systeem, waarbij de verkozen president een groot aantal be

langrijke functies aan zijn aanhangers geeft, niet tot corruptie kon leiden. Daarop 

gaf Weber een vol uur lang een gedegen college over de corruptie in de 

Amerikaanse politiek. Na afloop van dit gesprek hield men hem voor, dat hij hier

door zijn eigen voorstel getorpedeerd had. Webers antwoord was dat men een 

vraag als die van Ebert alleen naar waarheid kon beantwoorden. Politieke tactiek 

was hem een gruwel. 

Misschien was Weber daarom een slecht politicus. Maar zijn gedachten over 

ethiek en politiek hebben hem overleefd. Men mag 'Politiek als beroep' als zijn poli

tieke testament beschouwen. Het geeft iedere politicus, tot op vandaag, stof voor 

ernstige overdenking. 

Prof dr. j.M.M. de Valk is emeritus hoogleraar in de sociale filosofie aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam. Hij heeft de Agora Editie van 'Politiek als beroep' ingeleid, vertaald 

en geannoteerd. 
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Fragmenten uit 

Politiel{ als beroep 

MAX WEBER 

" ... Maar wat is dan de juiste verhouding tussen ethiek en politiek? Hebben zij. zo

als wel eens beweerd wordt. niets met elkaar te maken? Ofis het integendeel zo, 

dat bij het politieke handelen 'dezelfde' ethiek geldt als bij elk ander handelen? 

Soms heeft men gedacht, dat beide meningen elkaar uitsluiten: of de ene of de an

dere zou juist zijn. 

Maar zou het dan ook waar zijn, dat men in welke ethiek ter wereld ook steeds de

zelfde geboden kent voor het erotische en het zakelijke leven, voor familiale zowel 

als ambtelijke relaties, voor de betrekkingen tot de echtgenote, de groentevrouw, 

zoon, concurrent, vriend, of aangeklaagde? Zou het werkelijk voor de aan de poli

tiek te stellen zedelijke eisen zo weinig uitmaken, dat zij een zeer specifiek mid

del: macht (waarachter zich het gebruik van geweld verbergt), gebruikt? Zien wij 

niet dat de bolsjewistische en spartacistische" ideologen, juist omdat zij dit poli

tieke middel gebruiken, zich in hun resultaten in niets onderscheiden van een wil

lekeurige militaire dictator? Waardoor onderscheidt een regering door arbeiders

en soldatenraden zich van een willekeurige machthebber van het oude regime, 

anders dan door de persoon van de machthebbers en hun dilettantisme? 

Waardoor ook onderscheidt zich de polemiek van de meeste vertegenwoordigers 

van de vermeende nieuwe ethiek tegen de door hen bekritiseerde tegenstanders, 

van die van een willekeurige andere demagoog? Door de nobele bedoeling!, zal 

men zeggen. Goed. Maar hier gaat het om het gebruikte middel, en dat hun uit

eindelijke bedoeling nobel is, wordt met dezelfde eerlijke overtuiging ook door 

hun tegenstanders beweerd. 

'Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen,9l en strijd is overal 

strijd. Dus: - de ethiek van de Bergrede? 94 De Bergrede - bedoeld wordt: de absolu

te ethiek van het Evangelie - is een veel serieuzere zaak dan degenen die deze ge

boden graag aanhalen, menen. Met haar valt niet te spotten. Voor haar geldt wat 

men in de wetenschap over het causaliteitsbegrip heeft gezegd: dat het geen huur

koets is die men naar willekeur kan aanhouden om uit of in te stappenos. 

Integendeel: of geheel, ofin het geheel niet, dat juist is haar betekenis, indien zij 

meer is dan een verzameling gemeenplaatsen. Zo bijvoorbeeld de rijke jongeling: 

'hij ging treurig heen, want hij had vele bezittingen'''". Het evangelische gebod is 

ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk: geef weg wat je bezit, - eenvoudig alles. 

De politicus zal zeggen: een sociaal betekenisloze eis, zolang zij niet aan iedereen 

gesteld wordt. Dus: belastingheffing en onteigening, - in een woord; dwang en wet 

tegenover iedereen. Maar het ethische gebod vraagt daar helemaal niet naar; dat 
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maakt zijn wezen uit. Of: 'keer ook de andere wang toe'''. Onvoorwaardelijk, zon

der te vragen of de ander het recht heeft om te slaan. Een ethiek zonder waardig

heid - behalve: voor een heilige. Dat is het: men moet in alles een heilige zijn of dit 

althans willen zijn: men moet leven als Jezus en de apostelen, als Franciscus van 

Assisi en zijnsgelijken, - dan is deze ethiek zinvol en betekent zij een waardige 

houding. Anders niet. Want terwijl de wereldverachtende liefdesethiek consequent 

zegt: 'weersta het kwaad niet met geweld', geldt voor de politicus de regel: Gij 

moet het kwaad gewelddadig weerstaan, anders - zijt gij verantwoordelijk voor zijn 

verbreiding. 

Wie volgens de ethiek van het Evangelie wil handelen, moet afzien van stakingen 

- want zij betekenen: dwang, - en zich aansluiten bij een gele vakvereniging"'. En 

voor alles spreke hij niet over 'revolutie'. Want deze ethiek zal toch niet willen be

weren, dat juist de burgeroorlog de enige rechtmatige oorlog zou zijn. De volgens 

het Evangelie levende pacifist zal uit zedelijke plicht wapens afwijzen ofwegwer

pen, zoals dit in Duitsland werd gepropageerd teneinde de oorlog, en daarna: ie

dere oorlog, te beëindigen. De politicus zal zeggen: het enige zekere middel om de 

oorlog in de gehele overzienbare toekomst ongeloofwaardig te maken, zou een 

status quo-vrede"" geweest zijn. Dan zouden de volken zich afgevraagd hebben: 

waartoe diende deze oorlog? Dan zou hij absurd blijken te zijn - wat nu niet ge

zegd kan worden. Want voor de overwinnaars - althans voor een deel van hen -

heeft hij zich politiek geloond. En daarvoor is dan die houding verantwoordelijk, 

die ons ieder verzet onmogelijk maakte. Nu zal - wanneer de periode van oorlogs

moeheid voorbij is - de vrede gediscrediteerd zijn en niet de oorlog: een gevolg van de 

absolute ethiek. 

Tenslotte: de waarheidsplicht. Voor de absolute ethiek geldt zij onvoorwaardelijk. 

Dus, heeft: men geëist: openbaarmaking van alle documenten, vooral die welke 

het eigen land belasten; en op basis van deze eenzijdige openbaarmaking: een 

schuldbekentenis, eenzijdig, onvoorwaardelijk, zonder acht te slaan op de gevol

gen. De politici zullen menen dat daardoor de waarheid niet gediend, maar juist 

versluierd wordt omdat zij misbruikt zal worden en hartstochten zal ontketenen; 

dat alleen een goed voorbereide, complete en onpartijdige geschiedschrijving 

vruchten kan afwerpen; en dat elke andere werkwijze voor de betrokken natie ge

volgen kan hebben die in decennia niet meer goed te maken zijn. Doch naar 'ge

volgen' vraagt de absolute ethiekjuist niet. 

Gezindheidsethiek en verantwoordelijlrneidsethiel< 

Dit is het beslissende punt. Wij moeten duidelijk inzien, dat elk ethisch handelen 

van twee fundamenteel verschillende en onverzoenlijke stelregels kan uitgaan. 

Het kan gebaseerd zijn op een 'gezindheidsethiek' dan wel op een 'verantwoorde

lijkheidsethiek'. Niet dat de gezindheidsethiek identiek zou zijn met onverant

woordelijkheid en dat de verantwoordelijkheidsethiek geen gezindheid'oo zou ken-
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nen. Daarvan is natuurlijk geen sprake. Maar er gaapt een diepe kloof tussen het 

handelen uit ethische overtuiging (godsdienstig geformuleerd: 'De christen han

delt juist en laat de gevolgen aan God over,101 en het handelen uit een besef van 

verantwoordelijkheid: dat men moet kunnen instaan voor de (voorzienbare) gevol

gen van zijn handelen. 

U kunt aan een overtuigde gezindheidsethische syndicalist
102 

nog zo duidelijk uit

leggen dat zijn optreden de kansen van de reactionaire en de onderdrukking van 

zijn klasse zal vergroten, en haar emancipatie zal afremmen, maar het zal geen 

indruk op hem maken. Als de gevolgen van zijn uit een zuivere gezindheid voort

spruitend handelen slecht zijn, dan acht hij niet zichzelf daarvoor verantwoorde

lijk, maar de wereld, de domheid van de andere mensen, of - de wil van God, die 

hen zo schiep. De verantwoordelijkheidsethicus daarentegen houdt juist rekening 

met de tekortkomingen van de doorsneemens: hij heeft, zoals Fichte"L! terecht 

heeft opgemerkt, geen enkel recht om van hun goedheid en volmaaktheid uit te 

gaan; hij voelt zich niet in staat om de gevolgen van zijn eigen handelen, voorzo

ver hij die kan overzien, op de anderen afte wentelen. Hij zal zeggen: deze gevol

gen komen voor mijn rekening. 

De gezindheidsethicus daarentegen voelt zich slechts hiervoor 'verantwoordelijk'

dat het vuur van zijn zuivere gezindheid, bijvoorbeeld het vuur van zijn protest te

gen de onrechtvaardigheid van de maatschappelijke orde, niet zal uitdoven. Het 

doel van zijn handelen (dat uit een oogpunt van mogelijk resultaat volkomen irra

tioneel is) is het, dit vuur steeds opnieuw te ontsteken; het heeft alleen waarde als 

voorbeeldgedrag en behoort ook niet meer dan dat te hebben. 

Maar ook daarmee is het vraagstuk nog niet opgelost. Geen enkele ethiek kan 

voorbijgaan aan het feit dat het bereiken van 'goede' doeleinden er in vele geval

len van afhangt, dat men zedelijk twijfelachtige of althans gevaarlijke middelen 

gebruikt, en daarbij de mogelijkheid of waarschijnlijkheid van slechte neveneffec

ten op de koop toe neemt. En geen enkele ethiek kan aangeven wanneer en in wel

ke mate het goede doel de ethisch gevaarlijke middelen en neveneffecten 'heiligt'. 

In de politiek is het gebruik van geweld het beslissende middel. Hoe groot de 

spanning tussen middel en doel. ethisch gezien, is kunt u hieruit afleiden, dat, 

zoals iedereen weet, de revolutionaire socialisten (de ZimmerwaldgroeplO4) reeds 

tijdens de oorlog het beginsel beleden dat kort geformuleerd luidt: Als wij voor de 

keuze zouden staan; ofWel nog enkele jaren oorlog en daarna de revolutie, ofWel 

nu vrede en geen revolutie, dan kiezen wij nog enkele jaren oorlogl,105 Op de aan

sluitende vraag 'Wat zullen de gevolgen van deze revolutie zijn?, zou iedere we

tenschappelijk geschoolde socialist geantwoord hebben, dat er van een overgang 

naar een economie die men in zijn betekenis van het woord socialistisch zou mo

gen noemen, geen sprake zou zijn, maar dat er wel weer een burgerlijke economie 

zou komen, die zich mogelijk alleen van de feodale elementen en dynastieke over

blijfselen zou hebben ontdaan
lO

". Ter wille van dit bescheiden resultaat nog 'enke-
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Ie jaren oorlog'! Men mag toch wel zeggen dat ook iemand met een zeer degelijke 

socialistische overtuiging een doel zou kunnen afWijzen, dat dergelijke middelen 

vereist. Maar bij het bolsjewisme en spartacisme en in het algemeen bij iedere 

vorm van revolutionair socialisme liggen de zaken precies zo, en het is natuurlijk 

hoogste belachelijk dat men van deze zijde de 'geweldspolitici' van het oude regi

me op zedelijke gronden afWijst, wegens het gebruik van dezelfde middelen - hoe 

gerechtvaardigd het afWijzen van hun doeleinden ook moge zijn. 

Op dit probleem, dat van de heiliging van de middelen door het doel, lijkt nu ook 

de gezindheidsethiek stuk te moeten lopen. En inderdaad heeft zij, logisch gere

deneerd, slechts de mogelijkheid om ieder handelen dat zich van ethisch gevaarlij

ke middelen bedient, te verwerpen. Logisch geredeneerd. In de realiteit zien wij 

echter telkens weer dat de gezindheidsethicus plotseling in een chiliastische Hl7 

profeet verandert en dat bijvoorbeeld degenen die nog zo pas 'Liefde boven ge

weId' gepredikt hebben het volgende ogenblik oproepen tot geweld - tot het laat

ste geweld, dat moet leiden tot de vernietiging van elke geweldsheerschappij; - zo

als ook onze militaire leiding de soldaten bij ieder nieuw offensiefwijsmaakte: dit 

is het laatste, het zal de overwinning brengen en daardoor de vrede. De gezind

heidsethicus kan de ethische irrationaliteit van de wereld niet verdragen. Hij is 

een kosmisch-ethische 'rationalist,\08. Ieder van u die Dostojewski kent, herinnert 

zich het verhaal van de Groot-inquisiteur
lO9 

waarin het probleem treffend uiteen

gezet wordt. Het is onmogelijk de beide ethische principes op één noemer te bren

gen, of (wanneer men enigermate met de verantwoordelijkheidsethiek rekening 

wil houden) ethisch vast te stellen, welk middel door welk doel geheiligd behoort te 

worden ... " (p.93-102) 

De roeping tot de politiek 

Waarlijk: politiek wordt weliswaar met het verstand gemaakt, doch zeker niet al

leen met het verstand. Daar hebben de gezindheidsethici volkomen gelijk in. Maar 

ofmen behoort te handelen als gezindheidsethicus dan wel als verantwoordelijk

heidsethicus, en wanneer men het eerste dan wel het tweede moet doen, dat kan 

niemand voorschrijven. Slechts één ding kan men zeggen: wanneer in deze tijd 

(vol van, naar u meent, niet 'steriele'opwinding - maar opwinding is beslist niet 

altijd echte passie) plotseling overal de gezindheidsethici opschieten met de leuze 

'de wereld is dwaas en gemeen, ik niet, de verantwoordelijkheid voor de gevolgen 

treft niet mij doch de anderen, voor wie ik werk en wier dwaasheid en gemeen

heid ik zal verdelgen'; - dan zeg ik in alle openheid, dat ik eerst wel eens zou wil

len weten wat voor innerlijk gewicht er achter deze gezindheidsethiek staat, en dat 

ik de indruk heb in negen van de tien gevallen met windbuilen te doen te hebben 

die niet echt beseffen wat zij op zich nemen, doch zich met romantische retoriek 

bedwelmen. Menselijk interesseert mij dat niet bijzonder, en het brengt mij al he

lemaal niet uit mijn evenwicht. Daarentegen is het onbeschrijfelijk ontroerend 
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wanneer een rijp man (onverschillig of hij oud of jong injaren is) die de verant

woordelijkheid voor de gevolgen van zijn handelen reëel en bewust aanvaardt, en 

vanuit een verantwoordelijkheidsethiek handelt, op een bepaald moment zegt: 

'hier sta ik, ik kan niet anders,m. Dat is iets, dat echt menselijk en aangrijpend is, 

want zo'n moment moet zeker ook voor ieder van ons (als wij niet innerlijk dood 

zijn) ooit kunnen aanbreken. In zoverre vormen gezindheidsethiek en verantwoor

delijkheidsethiek geen absolute tegenstellingen, doch vullen zij elkaar aan en vor

men zij tezamen de echte mens, een mens die 'roeping' tot de politiek kan hebben. 

Laten wij, geachte toehoorders, over tien jaar nog eens met elkaar spreken. 

Wanneer dan (zoals ik om verschillende redenen helaas moet vrezen) de tijd van 

de reactie reeds lang zal zijn aangebroken en er van datgene wat zeker door velen 

van u (en, zoals ik eerlijk toegeef, ook door mij) gewenst en gehoopt werd weinig, 

of misschien niet helemaal niets maar uiterlijk toch weinig in vervulling is gegaan 

(dat is zeer waarschijnlijk: ik zal er niet aan kapot gaan, maar het is een innerlijke 

belasting het te weten) - dan zou ik wel eens willen zien wat er van diegenen onder 

u geworden is die zich thans echte 'gezindheidsethici' voelen en die zich in de roes 

van de revolutie storten; hoe zij zich innerlijk ontwikkeld hebben. Het zou mooi 

zijn indien de situatie dan zou lijken op die in Shakespeares Sonnet nr. 102: 

In onzer liefde lentetijd 

Wijdde ik mijn min eenjuub'lend lied, 

Zoals de nachtegaal zijn zangen wijdt 
1:33 

Aan 't eerste groen ... 

Maar zo is het niet. Voor ons ligt niet de bloeiende zomer, doch vooreerst een pool

nacht van ijzige duisternis en hardheid, om het even welke groep er zal winnen. 

Want: waar niets is, daar verliest niet alleen de keizer, maar ook de proletariër 

zijn recht. Als deze nacht langzaam van ons zal gaan wijken, wie van degenen 

wier lente thans schijnbaar zo weelderig bloeit zal dan nog in leven zijn? En wat 

zal er innerlijk van u allen geworden zijn? Verbittering ofvervlakking, doffe be

rusting in het dagelijkse doen; of een derde mogelijkheid, die geen uitzondering 

zal zijn: mystieke wereldvlucht door diegenen die daartoe aanleg hebben of die 

(vaak vóórkomend en verwerpelijk) moeizaam aan deze mode meedoen? In elk 

van deze gevallen zal ik tot de slotsom moeten komen, dat zij niet opgewassen wa

ren tegen hun taken, evenmin als tegen de wereld zoals die in zijn alledaagsheid 

werkelijk is. De roeping tot de politiek die zij meenden te bezitten, hebben zij, ob

jectief gesproken, in innerlijke zin niet gehad. Zij hadden er beter aan gedaan zich 

zonder veel drukte in te spannen voor goede verhoudingen van mens tot mens, en 

verder hun dagelijks werk zo goed mogelijk te verrichten. 

Politiek betekent krachtig en langzaam in harde planken boren, met passie zowel 

als onderscheidingsvermogen. Het is volkomen waar (en de hele geschiedenis be

vestigt het) dat men het mogelijke niet bereikt zou hebben als er in de wereld niet 
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steeds naar het onmogelijke gereikt zou zijn. Maar om dit te kunnen, moet men 

een leider zijn en niet alleen dat, doch ook heel eenvoudig gezegd: een held. En 

ook degenen die geen van beide zijn, moeten zich wapenen met een innerlijke 

vastberadenheid die opgewassen is tegen het mislukken van alle plannen - nu 

reeds, anders zullen zij niet in staat zijn om zelfs maar te bereiken wat vandaag 

mogelijk is. Slechts wie er zeker van is dat hij er tegen kan dat de wereld vanuit 

zij n stand pun t gezien te dwaas of te gemeen is voor wa t hij haar te bieden heeft; 

slechts wie onder deze omstandigheden 'en toch' zal kunnen zeggen; slechts die 

heeft 'roeping' tot de politiek (p.111-113). 

ME1 TOESTEMMING OVERGENOMEN UIT: MAX WEBER (1999), POLITIEK ALS BEROEP (INGELEID 

EN VERTAALD DOOR PROf DR. J.J.M. DE VALK), 116 BLZ. AGORA BAARN, ISBN 9039107629 

Noten 

92. Bedoeld is de Spartakusbund (genoemd naar de aanvoerder van de slavenop

stand in 73-71 v. Chr. in het Romeinese Rijk), een uiterst linkse socialistische 

partij, in 1917 opgericht door Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht. In 1919 

ging zij op in de Duitse communistische partij. 

93. Mattheus 26:52 

94. De Zaligsprekingen door Jezus in Mattheüs 5 

95. Deze vergelijking is van Arthur Schopenhauer (1788 - 1860) 

96. Mattheus 19:22. Hij kon niet voldoen aan de eis, al zijn bezittingen te verkopen 

en de opbrengst aan de armen te geven. 

97. Mattheus 5:39 

98. In tegenstelling tot de 'rode' vakverenigingen wezen de in Duitsland sinds 

1905 bestaande 'gele' de klassenstrijd af en verwierpen stakingen als strijd

middel. 

99. Door sommigen tijdens de Eerste Wereldoorlog bepleite oplossing, waarbij de 

strijdende partijen alle veroveringen zouden opgeven en zouden terugkeren 

naar de toestand van vóór de oorlog 

100. In de betekenis van: een vaste overtuiging. 

101. Het citaat is ontleen aan Luther's commentaar op het boek Genesis. 

102. Radicale vakbondssocialist 

103.Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Duits filosoof 

104.Een groep radicale Duitse socialisten die in september 1915 te Zimmerwald 

bij Bern bijeenkwam om een anti-oorlogsprogramma op te stellen. 

105. Deze uitspraak is vermoedelijk van Jenny Adler, arts en echtgenote van de be

kende Oostenrijkse socialist Max Adler. 

106. Volgens het orthodoxe historisch materialisme zou de feodale fase in de eco

nomie eerst gevolgd worden door een burgerlijke fase, alvorens de tijd van het 
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socialisme zou zijn aangebroken. 

107. Chiliasme: geloof in de komst van een duizendjarig vrederijk op aarde. Hier: 

iemand die deze komst met alle middelen bevorderen wil. 

lOB. Iemand die ervan overtuigd is dat de kosmos rationeel geordend is en dat een 

goed gedrag dus altijd tot een goed resultaat moet leiden. 

109.1n de roman De gebroeders Karamazov. De Groot-inquisiteur is het type van de 

dolgedraaide verantwoordelijkheidsethicus; tegenover hem staat Jezus als de 

gezindheidsethicus. 

132. Luther's woorden op de Rijksdag te Worms in 1521 

133. Vertaling van L.A.]. Burgersdijk. ('OurIove was new, and then but in springfWhen I 

was want to greet it with my lays/As philomel in summer's front doth sing') 
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boekenbe I Gelezen 

Investeren in solidariteit, 

Modern Life Course Support 

Systems en Sociaal en zeker 

VAN HET Wetenschappelijk 

I nsti tu u t voor het CDA 

Bij de vorming van het tweede kabinet-Balkenende kondigde de naamgever van 

dit kabinet aan dat hij twee volle periodes van 4 jaar aan het bewind zou willen 

blijven. Natuurlijk bevat een dergelijke uitspraak een zekere dosis van wishful thin

king, iets wat voorstelbaar is na de 87 dagen van Balkenende 1. Maar de uitspraak 

straalt ook een grote dosis zelfVertrouwen uit: na 8 jaar paars, nu 8 jaar centrum

rechts. 

In zijn boek Anders en beter (2002) legt Jan Peter Balkenende uit dat, na de dreun 

uit 1994, het CDA de jaren in de oppositie nuttig heeft gebruikt om het gedachte

goed van het CDA te herijken. Hij betrekt de stelling dat het CDA nieuw elan heeft 

gekregen. "Het CDA is een partij die zich niet laat leiden door de waan van de dag 

of de dagkoers van het kiezersonderzoek, maar die vanuit uitgangspunten en 

idealen een heldere visie heeft op hoe het beter en anders zou moeten en kunnen 

in onze samenleving.'" 

Voor een vakbondsbestuurder is het natuurlijk een must om kennis te nemen van 

belangrijke politieke documenten. Het regeerakkoord met de titel "Meedoen, 

meer werk en minder regels" is van kaft tot kaft verplichte kost, inclusief de fi

nanciële bijlagen en de CPB-berekeningen. Wij moeten immers weten wat het vol

gende kabinet van plan is op de voor ons belangrijke terreinen van arbeid, zorg en 

inkomen. Maar als een partijleider zo nadrukkelijk claimt dat zijn partij een ande

re en betere aanpak heeft dan die van de paarse kabinetten, dan is het ook goed 

om kennis te nemen van de achterliggende heldere visie waarop deze aanpak ge

stoeld is. Om het mij en andere geïnteresseerden makkelijker te maken is er bij 

het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA een drietal rapporten verschenen 

over de veranderingen op de arbeidsmarkt. 

Het betreft "Investeren in solidariteit", een rapport uit 2002. Het rapport handelt 

over de gevolgen die de demografische ontwikkelingen (ontgroening en vergrij-
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zing) en de oprukkende kenniseconomie hebben voor de arbeidsmarkt. Het twee

de rapport Modern LiJe Course is een in 2002 geactualiseerde Engelstalige versie van 

De druk van de ketel, het rapport uit 2001 van het Wetenschappelijk Instituut over 

de noodzaak van een levensloopbeleid. Het derde rapport Sociaal en zeker uit 2003 

vormt het sluitstuk van het drieluik. Het behandelt de visie op het stelsel van so

ciale zekerheid en beoordeelt de huidige stand van zaken in dit stelsel in het licht 

van deze visie. Tezamen bieden de rapporten de visie op de samenhang tussen so

ciale zekerheid, arbeidsmarkt en levensloop. Drie rapporten dus, die natuurlijk 

elk voor zich gelezen kunnen worden. Maar die wanneer je ze alledrie doorneemt, 

wellicht meer zicht kunnen bieden op de andere aanpak van het CDA bij deze 

voor werknemers en vakbonden belangrijke onderwerpen. Met grote interesse be

gon ik met lezen. 

Het rapport Investeren in solidariteit draagt de ondertitel De gevolgen van de vergrijzing 

en de kenniseconomie: een agenderende verkenning. Het startpunt van de verkenning 

vormt de demografische ontwikkeling. Hoewel de werkloosheid op dit moment 

sterk oploopt, zullen wij in de komende jaren met structurele problemen gecon

fronteerd worden. De vergrijzing van de beroepsbevolking zal leiden tot een krap

te op de arbeidsmarkt. En doordat de ken nis economie meer en meer een feit 

wordt, hebben de werknemers van de toekomst een steeds hoger scholingsniveau 

nodig. Een tekort aan hoger opgeleiden is hiervan het gevolg, terwijl voor lager 

opgeleiden een overschot en dus werkloosheid dreigt. De krapte op de arbeids

markt onder hoger opgeleiden kan met name voor de collectieve sector tot grote 

kostenstijgingen leiden: men moet voor de groep werknemers immers in de con

currentieslag met de marktsector. Als de lonen in de collectieve sector door deze 

concurrentieslag sterk zullen stijgen, heeft dat grote gevolgen voor de betaaIbaar

heid. En dat juist op het moment dat de kosten voor de pensioenen en de gezond

heidszorg toch al zullen oplopen wegens de vergrijzing. Het rapport pleit dan ook 

voor een mix aan beleidsrichtingen, die overigens voor een groot deel zo uit vak

bondsnotities zouden kunnen zijn overgeschreven. Zo wordt gepleit voor het op

hogen van de deelname aan betaalde arbeid door zuiniger om te gaan met de fac

tor arbeid en dus door meer in werknemers te investeren. Te investeren in de 

ontwikkeling van hun capaciteiten door het echt vormgeven van het parool 'le

venslang leren'. Maar ook hen de kans te bieden hun arbeid meer te spreiden over 

hun leven: door levensloopregelingen kunnen zij de keuze maken voor een meer 

ontspannen arbeids- en leefpatroon, minder uitvallen naar bijvoorbeeld de WAO, 

en zo gedurende hun leven langer aan betaald werk deelnemen. Tot zo ver kan ik 

deze andere aanpak nog heel goed volgen. 

Moeilijker wordt het bij het lezen van het onderdeel dat gaat over de gevolgen 

voor de overheidsfinanciën. Het rapport betrekt de stelling dat de toenemende in

I<omensongelijkheid tussen de schaarse hoger opgeleiden en de overtollige lager 

opgeleiden noodzakelijkerwijs zal leiden tot een onhoudbare druk op de publieke 
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dienstverlening van de overheid. De huidige solidaire financiering (uit belastin

gen en premies) van onderwijs en gezondheidszorg is volgens het rapport bij het 

stijgen van de kosten niet overeind te houden. De stijging van de kosten van de pu

blieke sector zullen, zo gaat de redenering, leiden tot een wens tot compensatie in 

de lonen, waardoor de loonkosten te hard oplopen en onze concurrentiepositie 

ten opzichte van het buitenland onnodig wordt geschaad. Slecht voor de econo

mie en de werkgelegenheid dus. De alternatieve route van het bevorderen van 

loonmatiging via het geven van lastenverlichting door de overheid kan ook niet 

eindeloos doorgaan, zonder de vitale functies van de publieke dienstverlening 

echt aan te tasten. En dus pleit het rapport voor een andere opzet van deze publie

ke dienstverlening. Het herhaalt het eerdere pleidooi voor privatisering van een 

deel van deze publieke dienstverleners: mensen zelflaten betalen voor de woon

kosten die nu worden gefinancierd uit de AWBZ, door nominalisering van de ziek

tekostenpremie, privatisering van de kosten van de zorg, en private financiering 

van een deel van de kosten van het onderwijs. Men spreekt dan over de introduc

tie van vraagsturing en dynamisering van de collectieve sector door de organisa

ties hun eigen verantwoordelijkheid en beleidsruimte te geven. Dat klinkt reuze 

modern en bijdetijds. Maar het rapport geeft geen antwoord op de vraag waarom 

dynamisering en organisatieverandering van de publieke dienstverleners ook niet 

binnen het publieke domein kunnen plaatsvinden. De collectieve sector is toch 

niet per definitie bureaucratisch en inert? Voor de betrokken werknemers kan 

toch ook binnen het publieke domein een open werkklimaat geschapen worden 

met ruimte voor eigen inbreng? De hoge uitval naar de WAO is toch geen niet-te

vermijden gegeven voor het overheidspersoneel? Waarom ook moet de organisa

tieverandering gepaard gaan met privatisering van de kosten? Een privatisering 

van de kosten die er dan toe leidt dat niet meer de sterkste schouders de zwaarste 

lasten dragen, maar dat iedereen ongeacht zijn/haar inkomen hetzelfde betaalt. 

En datje vervolgens een zeer ingewikkeld systeem van lastenmaximering nodig 

hebt om de echt lage inkomens te compenseren. Inkomensafhankelijke financie

ring is zo'n gekke gedachte nog niet. 

De bovengenoemde gedachten rond een levenslooprege

ling zijn uitvoerig uitgewerkt in het rapport Modern Life 

Course Support Systems. Christan-democratic perspectives on 

changes in the life course and their consequences jiJr demogra

phy, labour markets and generational relations. Het beschrijft 

hoe in de meeste westerse samenlevingen het leven van 

mensen niet meer uit drie fasen (opgroeien, ouderschap 

en oude dag), maar uit zeker vijf fasen bestaat: tussen de 

eerder genoemde drie fasen zitten behoorlijk lange kin

derloze perioden. Juist in die kinderloze perioden is de financiële positie van deze 

huishoudens goed, terwijl in de fase van het ouderschap de koopkracht afneemt 
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en de leefdruk toeneemt. Een dubbele belasting dus in twee betekenissen van het 

woord. Deze dubbele belasting leidt tot onvoldoende participatie van vrouwen op 

de arbeidsmarkt. 

Ook de arbeidscapaciteiten van oudere werknemers worden vaak niet volledig be

nut: zij vallen of uit bij reorganisaties of arbeidsongeschiktheid, dan wel kiezen 

zelfvoor het eerder stoppen met werken. Ook voor deze groep is de overgang van 

werk naar pensioen geen geleidelijke, maar vaak een zeer abrupte. Het rapport 

schetst daarnaast ook andere overgangsfases voor werknemers op de arbeids

markt: die tussen school en werk, die tussen parttime- en flexwerk en vast volle

dig werk, en die tussen uitkering en werk. Met als doelstelling te streven naar een 

optimale arbeidsparticipatie' wordt de levensloopverzekering geïntroduceerd als 

een bijdrage voor het oplossen van alle bovengenoemde overgangsproblemen en 

de in onbalans geraakte spreiding van betaald werk gedurende een mensenleven. 

En daarmee wordt de levensloopverzekering wel van een zeer zware hypotheek 

voorzien: bijna alle problemen op de arbeidsmarkt moeten met behulp van een le

vensloopverzekering worden opgelost. Ga daar maar eens aan staan. Zeker als 

daarnaast ook nog geprobeerd wordt om in de levensloopbenadering de christen

democratische filosofie van de gespreide verantwoordelijkheid vorm te geven. De 

overheid heeft naast de opdracht het schild voor de zwakkeren in de samenleving 

te zijn ook de taak de burgers hun eigen initiatieven te laten ontplooien. Dit leidt 

in het geval van de levensloop benadering tot een pleidooi voor een zogenaamd 

drie-pijler-model: basisvoorzieningen van de zijde van de overheid, daar bovenop 

arrangementen uit de afspraken tussen werkgevers en vakbonden met tenslotte 

individuele spaarpolissen. Met deze mix aan op te lossen problemen en dit cluster 

aan oplossingsrichtingen is de levensloopbenadering nog niet een-twee-drie tot 

een praktische politieke uitwerking te vertalen. Het rapport bepleit daarom te

recht als eerste de nadruk te leggen op de positie van jonge ouders (lees: jonge 

moeders). Natuurlijk kan de uitbreiding van betaalbare kinderopvang helpen de 

participatie van jonge ouders in betaald werk te vergroten. Op dat punt kan de 

Nederlandse overheid nog wel iets leren van de Europese collega's. En de oplos

sing die in andere landen gekozen wordt om jonge moeders langer betaald thuis 

voor de kinderen te laten zorgen is geen oplossing, omdat arbeid- en zorgtaken 

daar niet minder scheef door worden verdeeld tussen mannen en vrouwen, en 
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jonge vrouwen voor langere tijd de aansluiting op de ar

beidsmarkt verliezen. Misschien dan toch maar zo 

doen: met (fiscale) steun van de overheid een begin ma

ken met een levensloopverzekering. 

In het derde en laatste rapport van het drieluik: Sociaal 

en zeker. Over een nieuwe halans in de sociale zekerheid tussen 

solidariteit en eigen verantwoordelijkheid in het licht van de 

arheidsmarkt, komt de levensloopverzekering maar zeer 
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bescheiden aan de orde. Dit rapport stelt wel wederom de filosofie van de verde

ling van de verantwoordelijkheden aan de orde. De stelling wordt betrokken en 

onderbouwd dat de door de christen-democraten gewenste verdeling van de verant

woordelijkheid tussen overheid. werkgevers, werknemers en individuele burgers 

leidt tot een stelsel van sociale zekerheid dat tot inschakeling leidt van hen die 

kunnen werken, tot bescherming leidt van hen die niet meer kunnen of hoeven te 

werken, en dat op de langere termijn ook nog te betalen is. Het rapport behandelt 

in volgorde de stelsels voor de oude dag, de werkloosheid, ziekte en arbeidsonge

schiktheid en het vangnet van de bijstand. Daarmee vertoont dit rapport, meer 

dan de andere rapporten hier een daar ook trekjes van de "Kleine gids voor sociale 

zekerheid". Wel worden elk van de regelingen en stelsels tegen de eigen maatlat ge

legd. De regelingen voor de oudedag kunnen wel blijven wat ze nu zijn: de over

heid zorgt voor de AOW en de sociale partners zorgen voor de pensioenregelingen. 

In de WW kunnen toefjes van een levensloopverzekering worden geïntroduceerd. 

De WAO moet hervormd worden langs de lijnen van het SER-advies over het rap

port-Donner. En in de bijstand moet het uitkeringsniveau zo worden vastgesteld 

dat het gemeentelijk minimabeleid niet meer aanvullend nodig is voor de eigen 

bestaanszekerheid. Een minder visionair en meer concreet en praktisch uitgewerkt 

slot van het drieluik:ja zeker. Maar daarmee ook minder spannend? Nee, niet voor 

een geïnteresseerd vakbondsbestuurder als ondergetekende. Juist door concrete en 

praktische uitwerking van de christen-democratische andere aanpak is het zo mooi 

vergelijkbaar met het eerder genoemde document "Meedoen, meer werk en min

der regels". En valt zo helder op dat de zware ingrepen in de verschillende onder

delen van ons sociale stelsel in ieder geval niet gestoeld zijn op de aanbevelingen 

van dit rapport. Mag u raden welk rapport ik bovenop de stapel leg bij het eerstvol

gende overleg met]an Peter Balkenende en Aart]an de Geus? 

Agnes jongerius is CAO-coördinator Vakcentrale FNV 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (2002) Investeren in solidariteit. De gevolgen 

van de vergrijzing en de kenniseconomie voor de arbeidsmarkt: een agenderende verkenning 

(A.L. Bovenberg, E.J. van Asselt), Den Haag, 88 blz. ISBN 9074493262, 10,50 EURO. 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (2002) Modern Life Course Support Systems. 

Christian-democratic perspectives on changes in the life course and their consequences for de

mography, labour markets and generational relations (A. Klink, P. Cuyvers, E.J.van 

Asselt) Den Haag, 95 blz.ISBN 9074493254, 11 EURO. 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (2003) Sociaal en zeker. Over een nieuwe ba

lans in de sociale zekerheid tussen solidariteit en eigen verantwoordelijkheid in het licht van 

de arbeidsmarkt (S.C.W. Eijffinger, E.J. van Asselt), Den Haag 118 blz. ISBN 

9074493297, 13 EURO. 
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1. 

2. 

Noten 

Jan Peter Balkenende, Anders en beter; Pleidooi voor een andere aanpak in de 

politiek vanuit een Christen-Democratische visie op de samenleving, overheid en 

politiek (2002) pagina 11. 

In het rapport Investeren in solidariteit wordt nog eens benadrukt,dat het 

streven niet gericht is op maximale arbeidsparticipatie, maar op optima

le arbeidsparticipatie. Want zo wordt gesteld: de maximale arbeidsparti

cipatie leidt wel tot positieve effecten op macro-niveau, op micro-niveau 

draagt een hogere arbeidsparticipatie niet altijd bij aan het welbevinden. 

Optimale arbeidsparticipatie op micro-niveau betekent dat de belemme

ringen om te participeren zoveel mogelijk moeten worden weggenomen, 

om elk persoon in staat te stellen eigen afwegingen te maken. Een levens

loopbenadering moet dit keuzeproces faciliteren. 
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boeken I Gelezen 

De strijd OIn 

de begroting 
DOOR Harry Notenboom 

Sommige politici krijgen, soms alleen al op basis van hun 

positie, ongekend veel aandacht. Daarom lijken ze be

langrijk. Anderen hebben soms beduidend meer inhoud, ruggengraat en inzicht, 

maar stellen zich tevreden met een bescheidener plaats. In de harde strijd van de 

am.bities zijn zij het die vaak net de top missen, maar die een positie daar meer 

hadden verdiend dan menig ander. Nog belangrijker: ze zouden daar van grotere 

waarde zijn geweest voor land en partij dan veel van diegenen die het wel hebben 

"gemaakt". Zo iemand is Harry Notenboom. Zelfs na zijn lange lidmaatschappen 

van Tweede Kamer (16 jaar) en Europees Parlement (13 jaar) heeft hij, nog steeds 

volhardend en bescheiden tegelijk, zijn geweldige talent bewezen door te promo

veren aan de Katholieke Universiteit Brabant, en door het schrijven van een aantal 

doorwrochte boeken over de Nederlandse politiek. Niet zo lang geleden verscheen 

bij Valkhof Pers een nieuwe studie van dr. Notenboom. Het heet De strijd om de be

groting en heeft als ondertitel Het vastlopen van de staatsfinanciën in de jaren zeventig. 

In 320 pagina's beleeft de lezer nog eens de Haagse politiek uit de jaren van 

Andriessen, Van Agt, Den Uy!, Duisenberg, Biesheuvel en Nelissen en andere tijd

genoten van Harry Notenboom. Hij beschrijft de, vooral financiële, geschiedenis 

nauwgezet en op basis van tal van authentieke bronnen. Natuurlijk is hij zelf oog

getuige geweest van veel gebeurtenissen in de Staten-Generaal in die jaren. Maar 

hij kreeg ook toegang tot de Notulen van de Ministerraad en hij sprak met een 

groot aantal hoofdrolspelers. Om een goed inzicht te krijgen in de politiek van 

toen is het boek van wezenlijk belang. Het is geschreven onder de strenge regels 

van wetenschappelijke objectiviteit, maar het straalt ook hartstocht uit. Het is de 

hartstocht voor het politieke bedrijf. Het is de hartstocht voor integer financieel be

leid. Het is vooral de hartstocht voor de idealen van de christen-democratie; ide

alen die hij te vaak overwoekerd zag door het gebrek aan zelfbewustheid en aan 

eenduidigheid van zijn eigen christen-democratische vrienden. Het boek zou ver

plichte literatuur moeten zijn voor allen die zich professioneel met het politieke 

bedrijf bezighouden: politici, ambtenaren, journalisten en wetenschappers. Veel 
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politiek belangstellenden zullen het ervaren als een verrijking van hun kennis van 

en inzicht in een belangrijke periode in de politieke geschiedenis van Nederland. 

Notenboom concentreert zich op het financiële beleid van twee kabinetten: Den 

Uyl (1973-1977) en Van Agt-I (1977-1981). Hij volgt de ontwikkelingen chronologisch 

en doet dit vooral aan de hand van eigen observaties, notulen van de Ministerraad 

en Handelingen van de Tweede Kamer. Het verhaal van de ontsporing van de over

heidsfinanciën laat zich lezen als een Griekse tragedie, met het aftreden van de 

minister van Financiën in het kabinet-Van Agt-I als apotheose en uiteindelijk on

vermijdelijk noodlot. "Nooit heb ik gezien dat in de politiek zo velen verantwoorde

lijkheid droegen voor besluiten die zij niet wilden", aldus Notenboom op pagina 

273. Maar tegelijk moet hij constateren dat het aftreden van Frans Andriessen wel

iswaar een dieptepunt is in de verwording van het financiële beleid, maar nog niet 

eens de catharsis. Want hij vervolgt: "Zelden of nooit beleefde ik een politiek feit, 

het eerste aftreden van een minister van Financiën na de Tweede Wereldoorlog, 

dat zo snel in de publieke opinie vergeten werd". Het is niet omdat het financiële 

beleid in al die jaren onvoldoende aandacht kreeg. Maar het werd ondergeschikt 

gemaakt aan twee andere politieke ontwikkelingen: de energieke strijd van Den 

Uyl cum suis voor een genivelleerde en volledig door de overheid beheerste verzor

gingsstaat en de crisis in de christen-democratie, uiteindelijk resulterend in de fu

sie van KVP, ARP en CHU tot het CDA. Die twee hoofdoorzaken lopen als een rode 

en een groene draad door zijn boek heen, waarbij hij zijn eigen politieke vrienden 

niet spaart. De ruimte die Den Uyl heeft gekregen, is volgens hem mede mogelijk 

gemaakt door zwak en verdeeld optreden van de christen-democraten. 

Er loopt nog een draad door het boek, die minder expliciet wordt uitgewerkt en 

waarvan de auteur zich misschien niet eens steeds scherp bewust is geweest: de 

ontwikkeling van de Nederlandse samenleving na de Tweede Wereldoorlog van 

een ingetogen en onbevangen gemeenschap naar het grotere opportunisme en cy

nisme van de welvaartstaat. De idealisten van de jaren vijftig en zestig, onder wie 

de christen-democraten, hebben zich werkelijk niet kunnen voorstellen dat hun 

groeiende en nieuwe bouwwerken van sociale zorg op grote schaal door een calcu

lerende samenleving maximaal zouden worden uitgebuit. Daaraan maakten zich 

geleidelijk aan individuele burgers en werkgevers schuldig, maar ook hun organi

saties tot aan overheden toe. Notenboom begint zich dat te realiseren in het begin 

van de jaren zeventig, maar het woord camelnose, wat staat voor uitgaven die aan

vankelijk klein lijken, maar die uiteindelijk volledig uit de hand lopen, komt pas 

in de laatste hoofdstukken van het boek voor. Misbruik van sociale voorzieningen 

is heel lang een taboe geweest in de Nederlandse politiek. I<VP-fractievoorzitter 

Andriessen merkt bij het debat over de Regeringsverklaring van het kabinet-Den 

Uyl nog op dat het beeld van de WD dat Wiegel in de verkiezingscampagne heeft 

opgeroepen, vooral over het misbruik van sociale voorzieningen, velen in zijn par-
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tij van de WD heeft vervreemd. "De toon buiten beschouwing latend", schrijft 

Notenboom, "moet worden gesteld dat Wiegel gelijk had". 

Bij de bespreking van het financiële beleid van de opeenvolgende kabinetten valt 

op dat er zo vaak wordt gewisseld van normen en definities. Norm wordt daar

door een buitengewoon rekbaar begrip. Het begrip "norm" roept de associatie op 

van degelijkheid en continuïteit. Maar er is een Romme-norm, een 1 %-norm van 

Duisenberg, een Zijlstra-norm, tot aan tegenwoordig de Zalm-norm en de Balken

ende-norm toe. Alle hebben de bedoeling een politieke opvatting over de over

heidsfinanciën een objectieve connotatie te geven. In de praktijk gaan ze net zo 

lang mee als ongeveer het politieke leven van de naamgever. Ook andere defini

ties komen op en gaan onder in de mode van de tijd, meestal om politiek-opportu

nistische redenen. Het maakt het doorzicht in het financiële beleid door de jaren 

heen er niet eenvoudiger op. De helpende hand van Notenboom komt dan goed 

uit. Hij geeft steeds een goed en helder inzicht in de ontwikkeling van het finan

ciële denken, en plaatst dat ook in het daarbij behorende politieke perspectief. Ik 

teken daarbij aan dat, als het allemaal niet zo ernstig was, je bijna de slappe lach 

krijgt van alle smoezen en uitvluchten die telkens door vrijwel alle politici wor

den verzonnen om te ontkomen aan afspraken en beloften. Er wordt ook heel veel 

geschoven naar externe oorzaken, ofnaar de toekomst, zodat men kan ontkomen 

aan de waarheid van de dag. Dat effect van gedraai wordt natuurlijk versterkt, om

dat in kort bestek een periode wordt behandeld waarin toch wel heel veel gebeurt, 

ook tïnancieel, zonder dat de politici steeds voorbereid lijken op telkens nieuwe 

ontwikkelingen. Notenboom maakt ook melding van ambtelijk gedraai. Hij geeft 

als interessant voorbeeld de Studiegroep Begrotingsruimte van het ministerie van 

Financiën, ingesteld door minister Nelissen. Die club van ambtenaren adviseert 

aan minister Nelissen in 1972 om de begrotingsruimte terug te brengen van 6% 

naar 5%. Maar een jaar later adviseren dezelfde ambtenaren aan minister Duisen

berg om het aanvaardbare begrotingstekort in opwaartse richting bij te stellen, 

zodat er juist veel meer begrotingsruimte ontstaat. Al met al ontstaat een beeld 

van een periode waarin met heel veel mooie woorden, met prachtige en degelijk 

klinkende definities, met goede bedoelingen, maar ook met struisvogelmanieren, 

met politiek wantrouwen en elkaar kunstjes flikken indrukwekkende politieke 

betogen werden gehouden terwijl intussen het financiële schip van Staat is lek ge

slagen, steeds meer water maakt en ook nog eens onvermijdelijk afl<üerst op een 

rampzalige draaikolk. Notenboom heeft overigens het nodige recht van spreken in 

zijn steeds duidelijke luitiek. Hij noemt zichzelf"meer principieel dan politiek in

gesteld", en stemt een groot aantal malen los van zijn fractie in de Tweede Kamer 

tegen al te uitbundig financieel gehannes. 

Harry Notenboom, en ook Frans Andriessen, hebben achteraf gelijk gekregen met 

hun consequente kritische commentaren op de openbare financiën. Het brengt 

CDV I ZOMER 2003 



de auteur nu tot de vaststelling dat over de jaren zeventig meer dan gemiddeld 

spijtuitspraken zijn gedaan over politiek en landsbestuur. Er is veel "bij nader in

zien wijsheid", en hij voert daarvoor met name Ruud Lubbers en Wil Albeda op, die 

beide, en samen in hoge mate verantwoordelijk waren voor het ondergraven van 

het ombuigingsbeleid van het kabinet-Van Agt-I. Maar de kritiek van Notenboom 

gaat nog veel verder. Hij was en is geen boekhouder, maar politicus en hij laat dit 

zien in, door het hele boek heen gevlochten, stevige pleidooien om christen-demo

cratische politiek te funderen op de eigen maatschappijopvatting, zoals subsidiari

teit en soevereiniteit in eigen kring. Zijn analyse van financiële degelijkheid is 

steeds ingebed in een sterke voorkeur voor een kleine overheid en grote verant

woordelijkheid voor burgers en hun verbanden. Hij heeft bijna zonder ophouden 

alleen het tegendeel waargenomen, en hij beschouwt dit als het breken met de 

christen-democratische maatschappijvisie. Alleen minister van Financiën Roelof 

Nelissen in de kabinetten-Biesheuvel krijgt de eer tegendraads te hebben gepres

teerd. Met I<VP-fractievoorzitter Frans Andriessen voelt hij zich verwant, maar die 

heeft een andere verantwoordelijkheid: "Hij moet de fractie bijeenhouden". In de 

ogen van Notenboom is de fractie al te ver afgedwaald van het eigen gedachtegoed. 

De grootste schuld voor het ontsporen van de overheidsfinanciën legt Notenboom 

al met al niet bij Den Uyl, maar bij zijn eigen politieke vrienden. Uiteraard heeft 

hij geen goed woord over voor de expansieve budgettaire politiek van de PvdA, die 

de particuliere sector verlamde, de inflatie opjoeg, net als het begrotingstekort, 

maar ook de werkloosheid. Daarbij blijft het curieus dat hij minister van Finan

ciën Duisenberg steeds enigszins in bescherming neemt, hoewel hij hem wel ver

antwoordelijk noemt. Kennelijk kan hij Notenboom steeds imponeren met steek

houdende macro-economische analyses en budgettaire observaties, hoewel er 

toch steeds meer afstand komt tussen mooie woorden en beleid. Maar Notenboom 

erkent dat Den Uyl en zijn PvdA gewoonweg een andere maatschappij opvatting 

hanteren, en hij acht dit legitiem. 

Daarom vindt hij het des te onbegrijpelijker dat zijn eigen politieke omgeving zo 

blindelings achter deze "Rattenvanger van HameIen" aansjokt en hij verwijt dit 

bitter. "De tradities van de christen-democratie komen onvoldoende aan bod en 

men zwalkt met de tijdgeest mee", zo formuleert Notenboom zijn teleurstelling 

op pagina 287. Veel van zijn collega's lieten zich zo meeslepen in emotionele 

quasi-sociale analyses dat ook voor hen Den Uyl en de PvdA richtinggevend wer

den in het sociale denken. Dat ging vaak gepaard met een farizeïsch neerkijken op 

collega-christen-democraten die niet tot deze bekering waren gekomen. Het is bui

tengewoon beschadigend geweest voor de eenwording van het CDA en voor zijn 

positie in de samenleving. Zo merkt Notenboom ironisch op dat CDA-fractievoor

zitter Aantjes bij het debat over de Regeringsverklaring van het kabinet-Van Agt-I 

zich steeds uitsloofde om de overeenkomsten aan te tonen met het beleid van het 

kabinet-Den Uy!, terwijl hij geen woord wijdde aan de grootste verandering in de 

politiek van toen, namelijk het vanaf 1977 opereren met één rechtstreeks gekozen 
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fractie door de christen-democraten. "In plaats van de vernieuwing stelt hij de 

continuïteit centraal: de voortzetting van het beleid van het kabinet-Den Uyl, 

waar de ARP in zat, door het aangetreden kabinet waar wederom ARP-leden inzit

ten. Dat moet garantie voor de voortzetting van goed beleid zijn", aldus Noten

boom cynisch op pagina 199. 

De luidruchtige aanwezigheid van de ARP heeft hem merkbaar geërgerd. Hij heeft 

geen goed woord over voor de loyalisten tijdens het kabinet-Van Agt-I, op een KVP

er na allemaal ARP. Ook toont hij zich verdrietig en verraden door mensen als 

Boersma en De Gaay Fortmann sr., die buiten hun fractievoorzitter Biesheuvel om 

zich bereid tonen een kabinet-Den Uyl mogelijk te maken. Mede door hun toedoen 

werd de onderhandelingskaart van de fracties van KVP, ARP en CHU ernstig ver

zwakt, en werden de drie partijen ook nog eens uit elkaar gespeeld. Uiteindelijk 

traden KVP en ARP wel toe tot het kabinet en ging de CHU in de oppositie. Het ka

binet-Den Uyl kon dan ook gaan regeren met een wanverhouding in mensen en 

programmatuur. Met een zetelverhouding in de Tweede Kamer van 56-46 werden 

de ministersposten 10-6 voor links, en de programmatische basis werd het linkse 

program Keerpunt '72, hoewel de christen-democratische inbreng op het laatst 

van de formatie formeel erkenning kreeg. Niettemin bleef Keerpunt dominant. 

Vooral Jaap Boersma krijgt zware kritiek te verduren, van financieel ondeugdelijk 

gerommel (hij weet het verschil niet tussen conjunctureel en structureel) en het 

vanwege zijn gelijkhebberige en ijdele gedram sterk verantwoordelijk zijn voor 

het uit de koers raken van het sociaal-economische beleid tot aan het steeds voe

ding geven aan de antirevolutionaire eigenwaan, waarmee de christen-democrati

sche eenheid op het spel werd gezet. "Het I<VP-bestuur vindt dat de maat vol is. 

Men is het beu om telkens op neerbuigende toon toegevoegd te krijgen grauwen 

conservatief te zijn. Steenkamp lucht zijn hart in het CDA-bestuur. Hij is persoonlijk 

gegriefd, niet alleen door de ongerechtvaardigde beschuldigingen van Boersma, 

maar ook door de hooghartigheid van andere antirevolutionairen", aldus Noten

boom op pagina 217. 

Deze voelbare emotie vormt samen met de koele cijfers van Rijksuitgaven en be

lastingen een buitengewoon leesbare melange van betrokkenheid en objectiviteit. 

Het boek is opgedragen aan Rinus Peijnenburg, strijdmakker in de I<VP-fractie, en 

veel te jong overleden in 1979 als minister van Wetenschapsbeleid. Harry Noten

boom verdient wederom bewonderende en dankbare erkenning voor zijn eerlijk

heid, zijn financieel-economische kennis en zijn tomeloze inzet voor de christen

democratie. 

Hans Hillen was van 1990 tot 2002 lid van de Tweede Kamerfractie voor het CDA. 

DR. H.A.C.M.NoTENBOOM, DE STRIJD OM DE BEGROTING, VALKHOf PERS NIJMEGEN 

BLZ. 320, ISBN 90 5625 1279, PRIJS €18,-. 
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boeken I Gelezen 

Het gaat OIn Ineer 
dan geld alleen 
DOOR Onno Ruding 

Dit boek is een bloemlezing van de bijdragen van Onno 

Ruding aan het publieke debat sinds hij begin 1992 ver

huisde van Nederland naar de Verenigde Staten (VS). Deze bloemlezing bewijst dat 

Ruding tijdens zijn verblijf in de VS het maatschappelijke debat in Europa van 

zeer nabij is blijven volgen. Het illustreert ook zijn brede belangstelling die heeft 

geresulteerd in een rijke carrière in verschillende werelden die voor menigeen op 

gespannen voet staan: Europa versus de VS en de politiek versus het bedrijfsleven. 

Naast zijn veeleisende baan als vice-voorzitter van de Citibank (sinds 1998 van 

Citicorp) bekleedt Ruding nog tal van andere invloedrijke functies. Zo is hij on

langs benoemd in een pauselijke raad (Justitia et Pax) die zich bezighoudt met 

vraagstukken van vrede en gerechtigheid. 

De rijke schakering aan onderwerpen die Ruding behandelt, is ingedeeld in zes ca

tegorieën: de monetaire Europese eenwording, belastingen in de Europese Unie, 

Nederlandse economie en begroting, het bestuur van vennootschappen (corporate 

governance), christelijk-sociaal beleid, en de verhouding tussen Europa en de VS. 

Sommige bijdragen zijn enigszins gedateerd, maar geven een goed inzicht in de 

ontwikkeling van Ruding's denken. Daarbij zijn overigens, naast een aantal dou

blures en herhaling van zetten, duidelijke constanten in het denken van Ruding 

te ontdekken. Hij stelt zelf in een van de in het boek opgenomen interviews: 'Mijn 

karakter vertoont een zekere rechtlijnigheid.' Dat blijkt niet alleen voor zijn ka

ral<ter, maar ook voor zijn denken te gelden. Ruding is een calvinistische katho

liek die geen blad voor de mond neemt. De standpunten van Ruding zijn helder 

en soms ook verfrissend eigenzinnig. Zijn duidelijke, vaak tegendraadse, stand

punten zijn echter nooit ongenuanceerd. In tegendeel: hij kiest voor het even

wicht (of compromis, balans) tussen uitersten. Het gaat om het vinden van checks 

and balances en een synthese tussen rechten en plichten, tussen individuele ver

antwoordelijkheid en gemeenschapsgevoel, tussen efficiëntie en aandacht voor 

elke individuele mens, en tussen verantwoordelijkheden van de overheid en die 

van het bedrijfsleven. Een inleidend hoofdstuk, waarin Ruding de verschillende 
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onderwerpen de revue laat passeren en van commentaar voorziet, geeft een goed 

inzicht in deze hoofdlijnen van Ruding's visie. 

De euro 

Ruding stond als minister van Financiën aan de wieg van de euro. De euro is voor 

de kleine open Nederlandse economie van groot belang. Een gemeenschappelijke 

munt verankert immers de interne markt. In tegenstelling tot veel van zijn 

Amerikaanse collega-economen is Ruding dan ook voorstander van Europese mo

netaire integratie, tenminste als voldaan is aan een aantal harde voorwaarden die 

gedisciplineerd budgettair en monetair beleid garanderen. Op die manier kan de 

financieel-economische stabiliteit die Duitsland en Nederland al vele decennia 

kennen zich verspreiden over geheel Europa. Bovendien is monetaire integratie 

zonder budgettaire discipline uiterst risicovol, omdat het politiek-financiële chan

tage oproept van landen met grote budgettaire onevenwichtigheden. 

Ruding toont zich redelijk tevreden over de ervaringen met de euro tot nu toe. De 

kapitaalmarkt is verdiept. Verder is de begrotingsdiscipline versterkt, omdat de 

strenge Europese begrotingsregels de posities van de ministers van Financiën aan

zienlijk hebben versterkt. Wel erkent Ruding dat er nog belangrijkere risico's be

staan omdat een voldoende mate van politieke integratie ontbreekt. Dit klemt des 

te meer nu Duitsland zelf het Stabiliteitspact met voeten treedt. Wie roept de gro

te Europese landen tot de orde als zij zich niet aan het Stabiliteitspact houden? 

Als Duitsland zelfin gebreke blijft, is daarvoor een sterke centrale autoriteit no

dig, maar die ontbreekt. De grote EMU-landen wensen hun soevereiniteit name

lijk niet verder in te perken. Ruding gaat helaas nauwelijks in op deze fundamen

tele problematiek die de geloofWaardigheid van de begrotingsregels bedreigt en 

aan actualiteit heeft gewonnen door de recente, zorgelijke ontwikkelingen in 

Duitsland en de Conventie die zich over een Europese grondwet buigt. 

In het licht van de titel van het boek had ik graag wat meer aandacht gezien voor 

de gemeenschappelijke waarden die de voedingsbodem zouden moeten zijn voor 

verdergaande politieke integratie. Zo'n politieke ontwikkeling is immers alleen 

duurzaam als die verankerd is in de waarden van de Europese burger. Op welke 

terreinen is gemeenschappelijkheid vereist en waar kan juist veelkleurigheid wor

den gekoesterd?' 

Belastingen en Europa 

De gebrekkige voortgang bij een politieke unie wreekt zich ook bij de coördinatie 

van de vennootschapsbelasting (vpb) op Europees niveau. Ruding, voorzitter van 

een comité van onafhankelijke deskundigen die in 1992 de Europese Commissie 

adviseerde over harmonisatie van de vpb, ziet de bestaande eis van unanimiteit 

(vetorecht van elke lidstaat) bij besluitvorming over belastingkwesties als belang-
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rijkste struikelblok bij de door hem zo gewenste Europese afspraken over de vpb, 

zoals het voorkomen van dubbele belastingheffing bij Europees opererende on

dernemingen. Zijn pleidooi voor het inleveren van nationale fiscale soevereiniteit 

brengt Ruding in conflict met zijn wens het Verenigd Koninkrijk meer bij de 

Europese besluitvorming (en de EMU in het bijzonder) te betrekken. Dat land 

wenst zijn soevereiniteit in fiscale zaken immers volledig te behouden en kiest 

voluit voor belastingconcurrentie in plaats van de door Ruding bepleite balans 

van belastingharmonisatie en belastingconcurrentie. Ruding lijkt de laatste jaren 

dan ook steeds sceptischer te worden over de mogelijkheden om tot een zekere 

Europese harmonisatie van de vpb te komen. 

Nederlandse economie en begroting 

Bij zijn bespreking van het Nederlandse begrotingsbeleid in de afgelopen jaren 

waarschuwde Ruding reeds in een vroeg stadium dat Paars II de vette jaren aan het 

einde van de vorige eeuw onvoldoende benutte om buffers te vormen voor magere 

jaren. Iets wat Zalm inmiddels ook zelf erkent. Opmerkelijk is verder dat Ruding 

suggereert dat Nederland tegen een te lage koers de EMU is binnengestapt en daar

mee de oververhitting en hoge inflatie van het eind van dejaren negentig over zich

zelf heeft afgeroepen. Tenslotte is Ruding niet te beroerd om de vinger op de zwak

ke plekken van de Nederlandse economie te leggen: de WAO, de nog steeds hoge 

inactiviteit, het zorgstelsel, en het lage aantal uren dat gemiddeld gewerkt wordt. 

Ondernemingsbestuur 

Ruding heeft zelfveel ervaring in het ondernemingsbestuur, zowel in Europa als 

de VS. Dit onderwerp, na de schandalen rondom Enron en Ahold uiterst actueel, 

mag zich in de warme belangstelling van Ruding verheugen. Ruding pleit al jaren 

voor een synthese tussen de Europese en Amerikaanse stelsels met duidelijke checks 

and balances tussen het management en onafhankelijke toezichthouders, maximale 

transparantie, ruime bevoegdheden voor aandeelhouders, opheffing van bescher

mingsconstructies, en onafhankelijke externe accountants. Hij ziet dan ook met 

genoegen dat de praktijken in het ondernemingsbestuur aan beide zijden van de 

Atlantische Oceaan naar elkaar en het door Ruding voorgestane model toe groeien. 

Goede juridische regels zijn niet voldoende voor goed ondernemingsbestuur. 

Daarnaast dienen managers zich te houden aan strikte normen voor bedrijfs

ethiek. Morele gedragsnormen kunnen op korte termijn strijdig lijken met het be

reiken van een optimaal financieel resultaat, maar zijn op lange termijn vaak wel 

in het belang van de verschillende belanghebbenden in de onderneming: de aan

deelhouders, de werknemers, de klanten en de gemeenschappen waarin de onder

neming opereert. Ruding is geen principieel tegenstander van opties als variabele 

beloning voor het management. Wel pleit hij voor een lange periode (van bijvoor-
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beeld vijf jaar) waarin het management haar opties niet te gelde kan maken. Dit 

doet de belangen van het management samenvallen met het lange termijnbelang 

van de verschillende stakeholders, namelijk de continuïteit van de onderneming. 

Hij ziet deze continuïteit als de belangrijkste doelstelling voor het management. 

Daarmee verkiest Ruding het stakeholder-model van de onderneming, waarin het 

management een evenwicht zoekt tussen alle belangen, boven het zogenaamde 

shareholder-model, waarin het management primair de korte termijnbelangen van 

de aandeelhouders behartigt. 

Christelijl<-sociaal beleid 

In zijn functie als president van de internationale organisatie van christelijke 

werkgevers en ondernemers (UNIAPAC), heeft Ruding zich regelmatig uitgelaten 

over de betekenis van de christelijk-sociale traditie. Daarbij zijn de encycliek 

Centesimus Annus (uit 1991) van paus Johannes Paulus II en de eerdere pauselijke 

encyclieken Rerum Novarum (uit 1891) en Quadragesimo Anno (uit 1933) belangrijke 

inspiratiebronnen. In plaats van inkomensgelijkheid is Ruding's primaire toet

steen voor sociaal beleid het beperken van maatschappelijke uitsluiting door het 

voorkomen van langdurige inactiviteit op de formele arbeidsmarkt. Hoge uitke

ringen waar weinig verplichtingen tegenover staan, kunnen sociaal lijken, maar 

werken vaak asociaal uit, omdat ze uitsluiting bevorderen. Ruding kiest voor het 

bestrijden van armoede in plaats van het beperken van ongelijkheid. In zijn visie 

resulteert globalisering weliswaar in meer ongelijkheid, maar ook in minder ar

moede. Daarom bestrijdt hij het morele verzet van de anti-globalisten. 

Ook in de verhandelingen over globalisering ontbreekt een fundamentele be

schouwing over de gemeenschappelijke normen en waarden (zoals verdraagzaam

heid, rechtszekerheid, en respect waarbij men de ander niet als vijand beschouwt, 

maar als handelspartner met gezamenlijke belangen) die globalisering veranke

ren. De terroristische aanslagen van deze eeuwen de reacties op deze zwarte kant 

van de globalisering geven aan hoe kwetsbaar het vertrouwen tussen volkeren en 

daarmee ook in het proces van internationale economische integratie is. 

Ruding heeft zijn sporen verdiend in zowel de politiek als het bedrijfsleven. Dat 

verklaart wellicht zijn zakelijke houding in de politiek en zijn pleidooi voor maat

schappelijk ondernemerschap in het bedrijfsleven. In de politiek maakt hij zich 

voortdurend sterk voor een zakelijker houding met strengere eisen aan rapporta

ge, verantwoording en controle van publieke uitgaven. De mentaliteitsverande

ring die hij gedurende zijn ministerschap heeft helpen inzetten, heeft geresul

teerd in een sterkere verantwoordingsplicht van de overheid in de vorm van 

bijvoorbeeld de derde dinsdag van mei met de bijbehorende "Van beleidsbegro

ting tot beleidsverantwoording" (VETB) - exercitie. 

In het bedrijfsleven is Ruding een warm pleitbezorger van een ruime interpretatie 

van maatschappelijk ondernemerschap. Een ondernemer dient zich te richten op 
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niet alleen het financiële belang van aandeelhouders, maar ook het welzijn van 

andere belanghebbenden, inclusief de maatschappij als geheel en de overheid die 

de samenleving vertegenwoordigt. Eigendomsrechten en ondernemingsvrijheid 

zijn nooit absoluut, maar houden ook plichten in ten opzichte van de samenle

ving. Een onderneming kan haar continuïteit alleen zeker stellen door de maat

schappelijke legitimiteit van de license to opera te te verdienen. Eigen verantwoorde

lijkheid, solidariteit en rentmeesterschap kunnen worden verzoend door 

commitment aan een aantal morele basiswaarden. In dit verband gaat Ruding ook 

in op een aantal belangrijke waarden die hun oorsprong mede vinden in de 

Christelijke traditie: solidariteit, eigen verantwoordelijkheid, trouw, rechtvaardig

heid, discipline, en integriteit.' 

De verhouding tussen Europa en Arneril<a 

Een belangrijke constante in het boek is het streven naar een goede balans tussen 

Amerika en Europa, misschien ook niet verbazingwekkend voor iemand die zich 

zowel in de VS als Europa thuisvoelt. Ruding zoekt een middenweg tussen Amerika 

en Europa op het terrein van niet alleen het ondernemingsbestuur, maar ook bij

voorbeeld de sociale bescherming. Enerzijds moet het sociaal vangnet voldoende 

zijn om kwetsbare groepen te beschermen maar anderzijds moet harder worden 

opgetreden tegen degenen die kunnen werken. Dit om te voorkomen dat mensen 

langdurig buiten het arbeidsproces staan, waardoor maatschappelijke uitsluiting 

dreigt. Ook hier gaat het om het bereiken van een goed evenwicht tussen rechten 

en plichten. Zo hoort bij het recht op arbeid ook de plicht tot arbeid. 

Terwijl Ruding in de VS als liberal (d.w.z. niet conservatief) te boek staat, tamboe

reert hij in Europa vooral op rechtse standpunten. De Europese verzorgingsstaten 

zijn te ver doorgeschoten. Europa moet neer nadruk leggen op een flexibele ar

beidsmarkt en werk als sociaal instrument voor maatschappelijke integratie. 

Alhoewel Ruding pleit voor meer aandacht voor onderwijs en training ontbreekt 

een concrete uitwerking van een dergelijke synthese. Hoe denkt Ruding bijvoor

beeld om te gaan met het fundamentele dilemma tussen enerzijds een redelijk be

staansminimum voor degenen met weinig menselijk kapitaal en anderzijds het 

bestrijden van de armoedeval? Hoe ziet hij de balans tussen rechten en plichten, 

tussen de stick (lagere uitkeringsrechten voor onwillige werkzoekenden, stringent 

sanctiebeleid) en de carrot (actief arbeidsmarktbeleid, goed onderwijs, subsidies 

voor werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt)? De richting is duidelijk, de 

concrete uitwerking wacht nog op een volgende bijdrage van Ruding. 

Ruding maakt zich grote zorgen over de relatie tussen Amerika en Europa. De ti

tel van een recent betoog over de verhouding tussen Europa en de VS is veelzeg

gend: Als dat maar goed gaat. Als overtuigd Atlanticus ziet hij voor Nederland een 

belangrijke rol weggelegd om een brugfunctie tussen Europa en de VS te vervul

len. Ook hier komt overigens het belang van meer Europese politieke integratie 

CDV 170MER 2003 

185 

c 
> 
z 



186 

naar voren. Het oppermachtige Amerika zal zijn neiging naar unilateralisme al

leen beheersen wanneer Europa met één mond spreekt. De betekenis van de 

Atlantische Alliantie alsmede de multilaterale instellingen, zoals de NAVO en de 

VN, staan ofvallen in Ruding's visie met verdergaande Europese politieke integra

tie. Ruding kiest dus ook hier voor de synthese: Europese integratie (zowel verdie

ping als uitbreiding) en Atlantische samenwerking zijn geen conflicterende doe

len, maar liggen in elkaars verlengde. 

Slot 

Dit boek geeft hoop aan een ieder die het christelijk-sociaal denken een warm 

hart toedraagt. Ruding's rijke ervaringen in velerlei omgevingen en zijn geloofs

overtuiging en het daaruit voortvloeiende besef van maatschappelijke verant

woordelijkheid hebben geresulteerd in doorleefde, heldere standpunten. Deze 

duidelijke, concrete standpunten illustreren de relevantie van het christelijk-soci

aal denken voor mensen die zich in het politieke en bedrijfseconomische centrum 

van de moderne economie bewegen. De economie blijkt niet zonder moreel fun

dament te kunnen. In een moderne economie winnen normen en waarden van

wege drie redenen verder aan belang: de verdergaande arbeidsdeling gebaseerd op 

vertrouwen in onderlinge afspraken, de gebrekkiger effectiviteit van instituties 

gebaseerd op hiërarchie, en de grotere effectiviteit van het reputatiemechanisme 

door de grotere transparantie die moderne communicatietechnieken bieden. 

Economie gaat allang niet meer alleen over geld, maar ook over belangrijkere za

ken, namelijk de waarden en instituties die samenleven mogelijk maken. 

Lans Bovenberg is hoogleraar algemene economie en directeur van het CentER aan de 

Universiteit van Tilburg. Hij is tevens verbonden aan het Ocfeb van de Erasmus Universiteit. 

Onno Ruding, Het gaat om meer dan geld alleen. Artikelen en toespraken 1992-2002 

(Boom, 2003), 389 blz. ISBN 90350528873, prijs: 35 EURO. 

Noten 

1. Voor een beschouwing over deze problematiek en in het bijzonder de relaties 

tussen Europese economische integratie, economische specialisatie en regio

nalisering, en culturele en politieke eenwording en diversiteit, zie A.L. 

Bovenberg, 'Unity produces diversity: The economics ofEurope's social capital' in 'The 

Cultural Diversity of European Unity' W. Arts, L. Halman, J. Hagenaars, W. van den 

Donk, and A.B.T.M. van Scha ik (red.). te verschijnen eind 2003. 

2. Voor het toenemende belang van waarden en normen voor het functioneren 

van een moderne kenniseconomie, zie A.L. Bovenberg en T.C.M.]. van de 

Klundert, 1999, "Christelijke Traditie en Neo-Klassieke Economie in Gesprek", 

Economisch Statistische Berichten Vol. 84, No. 4230, pp. 848-852. 
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boeken (' SIGNALEMENT 

Markt en waarden 

felke de jong 

Het denken en handelen in termen van 

markt en marktmechanisme is de laatste de

cennia sterk toegenomen. De waardering 

voor deze tendens - in termen van commer

cialisering, economisering of afrekencul

tuur is zeer divers. Sommigen juichen de 

ontwikkeling toe, omdat ze de mogelijkhe

den biedt om bestaande machtsstructuren 

afte breken ten gunste van waarden als indi

viduele vrijheid en maatschappelijke wel

vaart. Anderen daarentegen zien deze me

chanismen juist als uitermate bedreigend 

voor de onderlinge waarde van solidariteit. 

Het is deze verhouding tussen markt en 

waarden die in deze bundel centraal staat. 

De bundel snijdt een belangwekkend on

derwerp aan dat nadere verdieping ver

dient. Hedendaagse ervaringen met onder 

meer de verzelfstandiging van de N.s, de 

veiling van de UMTS-frequenties en de po

gingen tot liberalisering van de energie

markt, laten in ieder geval zien dat markt

werking niet probleemloos als middel voor 

alle kwalen kan worden ingezet. Waar bo-
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vendien vele debatten pro en contra de 

markt met het nodige pathos worden ge

voerd, is het des te meer van belang het 

hoofd koel hoofd te houden en de analyti

sche helderheid te bewaren. 

Ten einde de voor- en nadelen van de markt 

helder op het netvlies te krijgen wordt de 

coördinatie via de markt vergeleken met 

twee andere wijzen om economische activi

teiten te coördineren namelijk via centraal 

gezag (hiërarchie) en coöperatieve ruil. Bij 

coördinatie via de markt staat concurrentie 

op basis van prijzen centraal. In het ideale 

geval drukken deze prijzen de werkelijke 

schaarsteverhoudingen uit en is er vrije toe

en uittreding van kleine marktpartijen, die 

geen van allen marktmacht kunnen uitoe

fenen. Het is de taak van de overheid om 

deze vrije marktwerking zo goed mogelijk 

te bewaken. 

De hiërarchische coördinatie betekent dat 

een centraal gezag de meest relevante eco

nomische beslissingen neemt. Dit kennen 

wij vooral van de voormalig centraal gelei

de economieën. Maar ook hier ten lande 

worden er nog veel beslissingen 'van boven

af genomen zonder dat er van een reëel 

werkend prijsmechanisme sprake is. Zo vin

den velen deze situatie exemplarisch voor 

de zorg. Daar hebben een sterk collectivisti

sche planning, fictieve prijzen en een over

daad aan regels tot een situatie geleid 

waarbij het particulier initiatief de kop is 

ingedrukt en de reële zorgvraag van de pa

tiënt tot maatschappelijk probleem is ge

maakt, zoals onder meer in wachtlijsten 
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voor zorg zichtbaar is geworden. 

Het derde coördinatiemechanisme, dat van 

coöperatieve samenwerking, neemt een 

tussenpositie in. Hierbij maken marktpar

tijen onderling met elkaar afspraken, waar

door zij een zekere marktmacht creëren. 

Op basis van coöperatie kunnen lange ter

mijnrelaties tussen marktpartijen (zoals 

producent en toeleverancier) worden opge

bouwd. Nadeel kan zijn dat dit systeem de 

belangen van bij het overleg betrokken par

tijen bevordert (de insiders) terwijl het geen 

oog heeft voor de belangen van de outsiders. 

Ook het maken van collectieve afspraken 

tussen overheid en sociale partners valt on

der dit coördinatiemechanisme. 

De gevolgde werkwijze van de bundel is om 

de problematiek van markt en waarden te 

benaderen als een historische vraag naar 

'de goede mix' tussen deze drie ideaaltypi

sche vormen van coördinatie van de econo

mie. Deze aanpak wordt vanuit diverse dis

ciplines en op een aantal verschillende 

concrete terreinen geïllustreerd. Zo komen 

achtereenvolgens de landbouw, de elektri

citeitsvoorziening, de gezondheidszorg, de 

arbeidsbemiddeling, de financiering en het 

bestuur van bedrijven, de programmabla

den van de omroepen en de economische 

crisis in Indonesië aan bod. Daarnaast wor

den meer algemene beschouwingen gewijd 

aan de geschiedenis van de vrije marktwer

king en aan de mogelijkheid van normatie

ve stellingname bij waardeconflicten over 

markten. 

Markt en waarden is een interessant boek 

dat aanknopingspunten biedt voor een fun

damentele discussie over de vraag in hoe

verre marktwerking bijdraagt tot een ge

zonde economische ontwikkeling. Een 

eerste aanknopingspunt is de aandacht 
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voor de sociaal-historische en culturele in

bedding van markten. In de diverse pogin

gen uit de bundel de marktordening zicht

baar te maken, wordt en passant ook 

duidelijk dat markten het resultaat zijn 

van collectief mensenwerk en dat markt

wetten geen natuurwetten zijn die ons 

overkomen. De feitelijke marktordening is 

dan ook vooral een kwestie van politieke 

keuzes. Een goed evenwicht tussen markt, 

bijpassende regelgeving en de samenwer

king tussen verschillende partners in het 

economisch proces, is daarbij van belang. 

Zo blijven coöperatieve rollen van spelers 

in het middenveld nodig voor een marktor

dening waarbinnen het goed leven is, zoals 

een brede CAO, milieuconvenanten, colle

giale toetsing door huisartsen. Een tweede 

aanknopingspunt is de genuanceerde be

oordeling van marktwerking. Diverse au

teurs constateren dat de ontwikkeling rich

ting marktwerking niet per se valt afte 

keuren. De trend past bijvoorbeeld uitste

kend bij toegenomen maatschappelijke 

waardering voor waarden als vrijheid en 

autonomie en bij de behoefte aan maat

werk. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat 

marktwaardenniet altijd het primaat hoe

ven te hebben. Zo komt Klop in zijn be

schouwing over de baten van marktwer

king op het terrein van de omroepbladen 

tot een negatief oordeel. En komt hij op ba

sis van een beschrijving van de feitelijke 

marktordening tot een genuanceerd oor

deel over de zorg; een toenemende ver

markting in de cure (gericht op genezing) is 

volgens hem niet wenselijk, omdat daar

door schade kan ontstaan aan de relatie 

tussen patiënt en arts. Hij ziet (gegeven het 

huidige' teveel' aan regelgeving) echter 

wel mogelijkheden voor vermarkting in de 

care (gericht op verzorging). Hierbij valt 
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vooral te denken aan persoonsgebonden 

budgetten en aan concurrentie tussen ver

zekeraars. 

Ik heb waardering voor de in het bock on

dernomen poging om waarden en markten 

met elkaar te verbinden. Op een aantal 

punten heeft het boek mij evenwel niet 

kunnen overtuigen. Zo is het analysekader 

niet compleet en mis ik een duidelijke ex

pliciete verwoording van de samenhangen 

tussen de onderscheiden coördinatieme

chanismen. Ook klinkt in het boek teveel 

een instrumentele opvatting van de markt 

door. Zo valt er lezen dat "de waarden van 

de markt in wezen slechts 'functioneel 

zijn'; de markt dient als interessant middel 

om economische successen te boeken, 

maar is geen doel op zich (p.39j40, zie ook 

p.127). Voorts verneemt men in de case over 

arbeidsbemiddeling dat marktwerking 'in 

de juiste dosering' ook kan worden ingezet 

om publieke waarden te realiseren zoals 

rechtvaardigheid, continuïteit, toeganke

lijkheid en beschikbaarheid. 

Deze geclaimde relatie tussen markt als 

middel voor de realisatie van publieke doe

len lijkt mij echter problematisch en ligt 

complex. Ten eerste zijn waarden in de 

markt niet slechts functioneel. Zo valt niet 

te ontkennen dat binnen de markt waar

den als vrijheid en autonomie belangrijke 

doelen in zichzelf zijn die daarom zoveel 

mogelijk gerespecteerd dienen te worden. 

Voorts is het anderzijds ook niet zo dat 

waarden als rechtvaardigheid alleen als 

doel dienen. Zo zijn rechtvaardige verhou

dingen binnen het publieke domein welis

waar een doel, maar kunnen door regels 

afgedwongen rechtvaardige beloningen in 

de sfeer van de markt als een efficiënt mid

del gelden, juist omdat ze een gevoel van 
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fairness opwekken. De fundamentele basis

waarden van vrijheid, rechtvaardigheid (en 

laten wij die ook alvast maar noemen:) 

zorgzaamheid die in de economie een 

plaats hebben, zijn intrinsiek waardevol en 

tegelijk functioneel voor de economie als 

geheel. (zie: Van Staveren, Caringfor 

Economics, 1999, Eburon: Delft.) 

Toegegeven: op verschillende plaatsen in 

het boek is ook ruimte voor een andere kop

peling van markt en waarden. Zo wordt het 

inzicht verwoord dat de markt zelf niet 

waardevrij is en alleen goed kan functione

ren onder veronderstelling van bepaalde 

andere waarden, zoals eerlijkheid, nako

men van afspraken en het zich verantwoor

delijk voelen voor eigen handelen (p.89) ... " 

Deze verhouding wordt naar mijn smaak 

echter onvoldoende geproblematiseerd, ter

wijl daar nu juist de crux van het probleem 

zit. Het punt is namelijk dat de markt af

hankelijk lijkt van waarden die zij zelf niet 

realiseren kan (zie ook de bijdrage van 

Verbrugge in deze uitgave van CDV). 

Ter verheldering van deze verhouding zou 

het onderscheiden van een vierde wijze van 

afstemming van activiteit geholpen heb

ben, gebaseerd op de wederkerigheid van 

de gift, het geven om niet. Juist binnen di t 

door de waarde van zorgzaamheid gety

peerde huishoudelijke domein van de oikos 

(hier is letterlijk het woord economie van 

afgeleid!) worden waarden als verantwoor

delijkheidszin en vertrouwen aangekweekt 

die voor het functioneren van de overige 

onderscheiden coördinatiemechanismen 

(markt, hiërarchie, en coöperatie) essen

tieel zijn. 

Het is niet gebruikelijk zogenaamde pro 

deo-activiteit als onderdeel van de economi-
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sche ordening te zien. Zoals de bijdrage van 

Diekstra in dit zomernummer laat zien is 

ook vertrouwen een bron van schaarste en 

derhalve een eerbiedwaardig onderwerp 

van economisch onderzoek. Zo kan vertrou

wen 'op' raken als men zich er onvoldoen

de in oefent. Ook het interview met Van 

Heijst maakt duidelijk hoe de waarde van 

zorgzaamheid kan uitdrogen door uitslui

tend aandacht te schenken aan het vinden 

van de juiste balans tussen markt en regel. 

Achter zowel het ervaren 'teveel' van 

marktvrijheid en autonomie, als het het er

varen 'teveel' aan bureaucratische dwang 

zou wel eens een 'tekort' aan ervaren zorg

zaamheid kunnen zitten. Aan de basis van 

een doelmatige markt, rechtvaardige ver

houdingen en evenwichtige afspraken tus

sen marktpartijen staan de pro deorelaties 

van de zorgeconomie. Alleen op basis van 

een evenwichtig samenspel tussen deze 

vier ordeningswijzen is een gezonde eco

nomie mogelijk die bijdraagt aan' het goe

de leven'. 

Een expliciete verwoording van dit inzicht 

en erkenning van 'de gift' als essentieel 

voor het economisch handelen zou uitste

kend in deze fundamentele bundel van het 

Katholieke Thijmgenootschap hebben ge

past. 

Jan Prij is econoom en redactie-assistent van 

Christen Democratische Verkenningen 

EHKE DE JONG (RED) MARKT EN WAARDEN, 

ANALEN VAN HET THIJMGENOOTSCHAP, JAARGANG 

90 (2002), AFDELING 3, VAl.KHOF PERS, ISBN 

9056251341,319 Bl.Z, €18,25. 
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TITEL 

Cultuur en opvoeding 

Interculturele pedago

giek vanuit ecologisch 

perspectief 

AUTEUR 

Lotty Eldering 

Sinds geruime tijd wonen in Nederland gro

te aantallen immigranten, die afl<ümstig 

zijn uit niet-westerse samenlevingen. Lotty 

Eldering heeft na 25 jaar onderzoek onder 

allochtone gezinnen in Nederland een over

zichtsstudie geschreven, waarin niet alleen 

aandacht wordt besteed aan de huidige si

tuatie van allochtone ouders en kinderen, 

maar ook aan hun voorgeschiedenis en de 

cultuur in de landen van herkomst. Te vaak 

gaat men ervan uit dat de geschiedenis van 

allochtone gezinnen pas begint op het mo

ment dat zij naar Nederland komen. De cul

tuur en samenleving van hun land blijven 

echter nog verschillende generaties het da

gelijks leven en de opvoeding van immi

grantenouders beïnvloeden. 

De vraag waar het in dit boek om draait, is 

hoe de directe omgeving van het gezin en 

de wijdere maatschappelijke context in

vloed hebben op opgroeiende kinderen en 

jongeren op hun weg naar volwassenheid 

(ecologisch perspectief). Wanneer die op

voeding zich afspeelt in een monoculturele 

omgeving krijgen de omgevingsfactoren 
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over het algemeen weinig aandacht. Maar 

met de instroom van grote groepen immi

granten, groeit in ons land een relatief gro

te groep jonge mensen op in een bi-culture

le situatie. Niet zelden brengt dit met zich 

mee dat de normen en waarden die gang

baar zijn in het immigrantengezin conflic

teren met de gebruikelijke gang van zaken 

in de leefomgeving en de maatschappelijke 

instellingen en structuren waar het gezin 

mee te maken heeft. 

Ouders in niet-westerse (over het algemeen 

collectivistische) culturen voeden hun kin

deren met een andere opvoedingsstijl en 

met andere waarden en normen op dan ou

ders in westerse (meer individualische) cul

turen. Bij aankomst in Nederland zijn opvat

tingen over de verhouding tussen man en 

vrouw, ouders en kinderen, loyaliteit en ver

plichtingen tegenover familieleden uiter

aard niet zomaar veranderd. Wie inzicht wil 

verwerven in vaak voorkomende verschillen

de basispatronen tussen gezinnen met een 

niet-westerse achtergrond en autochtone ge

zinnen, doet er goed aan dit boek zorgvuldig 

te lezen. Aan de hand van het socialisatiemo

del van de Turkse onderzoekster Kagitçibasi 

(1996) brengt Eldering de verschillen tussen 

gezinnen uit niet-westerse samenlevingen 

en westerse samenlevingen in kaart. 

In collectivistische culturen worden kinde

ren opgevoed met waarden en normen, die 

erop gericht zijn de sociale cohesie binnen 

de familie te waarborgen. Loyaliteit aan de 

familie en de groep wordt sterk benadrukt. 

Kinderen leren al vanaf jonge leeftijd huis

houdelijke en werktaken uit te voeren en zij 
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worden bewust gemaakt van hun economi

sche rol en taak bij de oudedagsvoorziening 

van de ouders. Ouders in deze culturen 

hanteren doorgaans een autoritaire opvoe

dingsstijl en zij verwachten van hun kinde

ren strikte gehoorzaamheid en respect. 

Individualistische culturen hebben een fa

miliestructuur van zelfstandig wonende ge

zinnen, bestaande uit vader, moeder en kin

deren. Vrouwen in een individualistische 

cultuur hebben een hogere status dan in 

collectivistische culturen en zij krijgen ge

middeld minder kinderen. Gezinsleden 

hebben intensief contact met elkaar, terwijl 

de banden met de familie buiten het gezin 

veel minder hecht zijn. Ouders investeren 

emotioneel en materieel veel in hun kinde

ren die voor hen vooral een psychische 

waarde hebben. Gezinnen in individualisti

sche culturen hanteren doorgaans een toe

geeflijke opvoedingsstijl en de opvoeding is 

primair gericht op het ontwikkelen van au

tonomie en zelfvertrouwen bij kinderen. 

Bij dit socialisatiemodel moet worden aan

getekend dat het een sterk vereenvoudigde 

weergave is van de werkelijkheid en dat bin

nen culturen grote individuele verschillen 

optreden. Verder is het niet zomaar op alle 

niet-westerse samenlevingen van toepas

sing. Toch kan worden vastgesteld dat de 

meeste niet-westerse allochtone ouders in 

Nederland immigranten zijn, afkomstig uit 

een samenleving met een collectivistische 

cultuur. Wanneer het immigrantengezin 

eenmaal hier woonachtig is, komt het in 

aanraking met een meer individualistische 

cultuur. Er komt vervolgens een proces van 

integratie en acculturatie op gang. Eldering 

maakt nadrukkelijk onderscheid tussen in

tegratie: deelname aan maatschappelijke 

instituties als onderwijs, arbeids- en wo

ningmarkt, en acculturatie. Dit laatste 
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wordt omschreven als het veranderingspro

ces dat ontstaat wanneer twee autonome 

culturen in langdurig en direct contact met 

elkaar zijn. Juist dit proces van acculturatie 

maakt de situatie waarin allochtone jonge

ren opgroeien extra gecompliceerd ten op

zichte van hun autochtone leeftijdgenoten. 

Een van de vragen waar heden ten dage op 

grote schaal mee wordt geworsteld, is die 

naar de verhouding van allochtone en au

tochtone culturen en daarin overgedragen 

waarden. In hoeverre is het wenselijk en 

mogelijk dat allochtone gezinnen vasthou

den aan hun eigen cultuur? Eldering maakt 

inzichtelijk dat integratie met behoud van 

de eigen cultuur maar in zeer beperkte 

mate mogelijk is. Cultureel pluralisme kan 

volgens haar niet voortbestaan zonder 

structureel pluralisme, want er is een voort

durende interactie tussen de maatschappe

lijke instellingen en de leefwereld van het 

gezin. Het gezin heeft te maken met de 

school, gemeente-instellingen, medische 

zorg, en omgekeerd hebben deze instellin

gen te maken met de gezinnen. Wanneer 

bijvoorbeeld het leerlingenbestand ingrij

pend verandert, zal het schoolsysteem zich 

op zeker moment gaan aanpassen en inspe

len op specifieke noden, wensen en behoef

ten. Omgekeerd gaan kinderen naar school 

en komen daar in aanraking met Neder

landse normen en waarden, leren daar de 

Nederlandse taal en zullen proberen het ge

leerde thuis toe te passen. 

Dit proces van acculturatie dat binnen een 

gezin vaak ongelijktijdig verloopt, kan een 

bron van spanningen betekenen. Een 

belangrijke conclusie van Eldering is dat al

lochtone jeugdigen vaker met algemene ri

sicofactoren in hun leefomgeving en op

voeding te maken hebben dan autochtone 

kinderen en dat zij daarnaast ook met spe-
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cifie ke risicofactoren worden geconfron

teeret. Allochtone jeugdigen groeien vaker 

op in gezinnen met een lage sociale positie 

en zij wonen vaker in krappe behuizing in 

achterstandswijken in de grote steden waar 

weinig speelmogelijkheden zijn. Ook in de 

gezinnen zelf doen zich vaker risicofacto

ren voor, zoals een ongunstig pedagogisch 

klimaat, huwelijksconflicten, verslavings

problematiek, mishandeling, ete. 

Daarnaast hebben allochtone jeugdigen bij 

het opgroeien vaker te maken met specifie

ke risicofactoren die vooral te maken heb

ben met cultuurverschillen en acculturatie. 

Allochtone jeugdigen en hun ouders moe

ten een copingstijl ontwikkelen om met cul

tuurverschillen tussen het gezin en andere 

scttingen van de Nederlandse samenleving, 

zoals de school, om te gaan. Omdat alloch

tone jeugdigen in het algemeen vaker en in

tensiever in de Nederlandse samenleving 

participeren, nemen zij eerder de waarden 

en normen van deze samenleving over dan 

hun ouders. Ze beheersen de taal beter en 

weten beter de weg naar verschillende in

stanties. Zij kunnen hierdoor een machtspo

sitie ten opzichte van hun ouders verwerven. 

Verschillen in acculturatieniveau kunnen 

tot grote spanningen en conflicten tussen 

ouders en kinderen leiden. Vaak komen 

deze conflicten in de adolescentieperiode 

tot uitbarsting, omdat jongeren dan voor 

belangrijke keuzes komen te staan. 

In de mate waarin de genoemde algemene 

en specifieke risicofactoren zich voordoen en 

de wijze waarop gezinnen zich daartoe ver

houden, doen zich uiteraard grote verschil

len tussen verschillende allochtone groepe

ringen en individuele gezinnen en 

individuen voor. Deze conclusie biedt niet al

leen inzicht in de achtergronden van voorko

mende problemen, maar helpt ook om een 
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richting te vinden in te voeren beleid. 

Aandacht voor een veilig leefldimaat in buur

ten en wijken, het belang van goede commu

nicatie tussen de school en allochtone ou

ders, inzet op het vergroten van competentie 

van met name de moeder door opvoedings

ondersteuning zijn een aantal zaken die kun

nen worden gedestilleerd uit deze studie. 

De doelgroep die Eldering hoopt te 

bereiken met haar boek zijn docenten en 

studenten in de sociale wetenschappen en 

hulpverleners. Ik zou aan dit rijtje graag be

leidsmakers en politici die te maken heb

ben met het vraagstuk van de integratie 

van allochtone minderheden willen voe

gen. Wie dit boek heeft gelezen, zal zich 

wellicht meer dan voorheen bewust zijn 

hoe groot werelden van verschil kunnen 

zijn en hoe vlot gemaakte opmerkingen 

over 'ze moeten zich maar aanpassen' de 

plank misslaan. Een proces van accultura

tie en integratie betekent dat een wereld 

van opvattingen en vertrouwde omgangs

vormen in meer of mindere mate zal af

brokkelen en moet worden losgelaten. Dat 

is een pijnlijk, soms bevrijdend, maar in ie

der geval langdurig proces. Vaak zullen de

genen die hierin zijn verwikkeld een tijd

lang in een soort niemandsland verkeren. 

Het is de taak van een ieder die veelvuldig 

met allochtone gezinnen in contact staat 

ouders en kinderen bouwstenen aan te rei

ken waarmee zij een leefWereld kunnen op

bouwen die houvast biedt en uitzicht geeft. 

Petra van de Burg is medewerker van het Weten

schappelijk Instituut voor het CDA 

LOTTY ELDERING, CULTUUR EN OPVOEDING; INTER-

CULTURELE PEDAGOGIEK VANUIT ECOLOGISCH PER-

SPECTIEF (ROTTERDAM 2002) 301 BLZ. ISBN 

9056374281, € 29,95· 
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boeken SIGNALEMENT 

TITEL 

De uitdaging van het 

populisme 

AUTEUR 

Arie van der Zwan 

Een politiel< antwoord op het populisme 

Sinds de jaren tachtig wordt de westerse 

wereld geconfronteerd met 'het spook van 

het populisme', de opstand van burgers te

gen de toenemende machteloosheid van 

het politieke bestel om sturing te geven aan 

de ingrijpende maatschappelijke en sociaal

economische veranderingen die thans 

steeds zichtbaarder worden. Als het popu

lisme één ding heeft duidelijk gemaakt, 

dan is het wel "de diepgewortelde onvrede 

over de teloorgang van de notie van een

heid en het sturingsvermogen" in de wes

terse samenleving. "Voor het herstel hier

van komen we linksom of rechtsom 

kennelijk toch weer uit bij de staat" waarbij 

"ideologische oriëntatie" van politici en be

leidsmakers "onmisbaar" is. Dit laatste ech

ter niet "in de vorm van een blauwdruk", 

maar "als stuwende kracht". 

Deze centrale stelling wordt verdedigd en 

nader uitgewerkt in een recent verschenen 
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boek, getiteld De uitdaging van het populisme, 

van de hand van Arie van der Zwan. Deze 

sociaal-democratische oud-hoogleraar en 

tegenwoordig onafhankelijk adviseur van 

overheden en bedrijven ergert zich aan het 

gebrek aan verweer tegen het hedendaags 

populisme dat het bestaande politieke be

stel uitdaagt én in zekere zin ook bedreigt. 

Van der Zwan behandelt allereerst in ver

schillende hoofdstukken de belangrijkste 

aspecten van de voedingsbodem voor het 

populisme. 

De eerste oorzaak van de opmars van het 

populisme is volgens Van der Zwan de in

grijpende verandering van het kapitalisme 

als economisch ordeningsprincipe van het 

overgrote deel van de wereld. De auteur 

toont vrij overtuigend aan dat de "machts

basis van nationale staten" is geërodeerd 

door allengs veranderde organisatie- en 

doelbeginselen van ondernemingen. Tot 

aan het begin van de twintigste eeuw wa

ren het eigendom en de leiding van onder

nemingen nog in één hand: de besloten (fa

milie)bedrijven. In de daaropvolgende 

decennia worden de leiding en het eigen

dom van bedrijven van elkaar gescheiden, 

en worden ondernemingen geleid door ma

nagers die in dienst zijn van deze bedrijven. 

Lange tijd viel het ondernemingsbeleid 

goeddeels samen met de belangen van de 

werknemers en later met die van de maat

schappelijke omgeving (stakeholder-benade

ring). Het bedrijfsleven maakte toen nog 

onderdeel uit van de nationale sociaal

economische orde. Halverwege de jaren 



tachtig doet zich een ingrijpende omme

keer voor, die tot op de dag van vandaag 

voortduurt, aldus Van der Zwan. Er ontwik

kelt zich een nieuw type onderneming, de 

global- of mega-corporation, die zich als ge

volg van globalisering, liberalisering en de

regulering heeft losgemaakt van haar tradi

tionele binding aan nationale staten. 

Bedrijven, maar zeker ook kapitaal, zijn 

footlose geraakt; ze worden daar gevestigd 

en ingezet waar ze het belang van de aan

deelhouders het beste dienen. En er is geen 

nationale staat die er nog enige invloed 

meer op kan uitoefenen. 

Deze ontwikkelingen hebben ingrijpende 

gevolgen voor de - tot voor kort relatiefveili

ge - positie van de middenklasse. Dit is de 

tweede oorzaak voor de aantrekkingskracht 

van het hedendaagse populisme. De meeste 

werknemers die tot de middenklasse beho

ren zijn allengs op grond van puur economi

sche rationaliteitsprincipes 'misbaar' 

geworden; zodra de belangen van de aan

deelhouders er mee zijn gediend, worden 

werknemers met duizenden tegelijk ontsla

gen. In rap tempo voltrekt zich de vorming 

van een 'geproletariseerde middenklasse' 

die afglijdt naar een vergelijkbare positie 

als die van (on)geschoolde arbeiders, werk

lozen, laag opgeleide allochtonen enzo

voorts. De drie populistische golven sinds 

de jaren tachtig - eerst van neoliberale snit 

(Reagan en Thatcher), vervolgens de 'oppor

tunistisch-pragmatische' beweging van de 

Derde Weg (Blair) en thans het hedendaag

se populisme - zijn er om uiteenlopende re

denen niet in geslaagd de structurele veran

deringen in de westerse sociaal-economische 

orde te sturen. 

Harde noten kraakt Van der Zwan verder 

over het gevoerde immigratie- en integra-

tiebeleid in ons land. Het Nederlandse im

migratie- en integratie'beleid' (of beter ge

zegd: het gebrek eraan) was gestoeld op ver

keerde aannames (vermeend tijdelijk 

karakter van gastarbeid, geen visie op ge

zinshereniging en gezinsvorming) en is in 

de daaropvolgende jaren te soft, te half

slachtig geweest. Het roer moet radicaal 

om. Via een 'sociaal contract' moeten voor

al de groepen die nog vastzitten in de tradi

tionele, agrarische islamitische cultuur in 

hoog tempo worden gebonden aan het 

Nederlandse staatsburgerschap waaraan 

rechten én plichten zijn verbonden. 

Daarnaast dienen nieuwkomers de "maat

schappij te erkennen als een productief eco

nomisch systeem" waaraan "elke burger 

door zijn vorming en inzet naar vermogen 

dient bij te dragen; door de politieke een

heidmee te dragen, dat wil zeggen de wet 

te eerbiedigen en loyaal te zijn aan het poli

tieke systeem". 

De auteur besluit zijn boek met oplossings

richtingen voor de twee tekortkomingen 

van de politiek waar het hedendaagse po

pulisme zo gretig (en niet zonder succes) op 

inspeelt: de onmacht om sociaal-economi

sche tegenstellingen te verminderen alsme

de de af1<alvende binding van burgers aan 

de nationale gemeenschap. De belangrijk

ste sociaal-economische vraagstukken van 

deze tijd bieden volgens Van der Zwan ze

ker "een herkansing voor het socialisme". 

Door actief overheidsingrijpen (overheidsin

vesteringen, groeibeleid, 'herindustrialisa

tie' , meer investeren in opleidingen, extra 

faciliteiten in de sfeer van studiebeurzen en 

huursubsidie enzovoort) moet een tegen

wicht worden geboden tegen een ongeremd 

kapitalisme en tegen xenofobie. De tweede 

oplossing is een vorm van 'verlicht nationa-
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lisme' met de nationale staat als belicha

ming van een "gemeenschappelijk project" 

waaraan alle burgers hun bijdrage leveren 

en waarop ze best een beetje trots mogen 

zijn. 

Het valt te prijzen dat Van der Zwan zo 

geëngageerd stelling neemt tegen bijna on

beheersbaar lijkende ontwikkelingen als de 

globalisering van de economie, de afne

mende betekenis van de nationale staat en 

de groeiende sociaal-economische en maat

schappelijke tegenstellingen tussen bevol

kingsgroepen. 

Toch heeft De uitdaging van het populisme ook 

enkele zwakke kanten. Zo is de analyse in 

het boek over het algemeen sterker en over

tuigender dan de onderbouwing en uitwer

king van de voorgestelde oplossingen. Van 

der Zwan heeft nogal een lange aanloop 

van beschrijvingen, opsomming van feiten 

en soms storende herhalingen nodig alvo

rens tot zijn gevolgtrekkingen en conclu

sies te komen. 

Ook inhoudelijk zijn enkele kanttekenin

gen te plaatsen, vooral vanuit christen-de

mocra tisch perspectief. Van der Zwan 

beziet als overtuigd socialist de maat

schappelijke werkelijkheid nogal gekleurd 

vanuit sociaal-economische verhoudingen 

en maatschappelijke ongelijkheid. Hij 

schuwt het gebruik van zelfs in sociaal-de

mocratische kring in onbruik geraakte 

marxistische begrippen als 'onderbouw' en 

'bovenbouw' bepaald niet. Andere verban

den van burgers dan de staat hebben bij 

Van der Zwan niet of nauwelijks een rol te 

vervullen. Ook meer immateriële aspecten 

- zingevingsvraagstukken, de functie van 

religies en levensbeschouwingen - van het 

maatschappelijk leven komen nauwelijks 
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aan bod, en dan nog vaak in negatieve zin. 

De belangrijkste tekortkoming van De uitda

ging van het populisme is echter de centrale 

rol die de staat en een nieuwe intellectuele 

voorhoede vermogen te vervullen bij de in

richting en modernisering van maatschap

pij en economie. Maar is deze op het 

maakbaarheidsideaal gebaseerde maat

schappijopvatting niet juist een van de be

langrijkste oorzaken van de opkomst van 

het hedendaagse populisme? 

Patrick Tetteroo is adviseur van de Raad voor het 

openbaar bestuur en de Raad voor de financiële 

verhoudingen. 

ARIE VAN DER ZWAN, DE UITDAGING VAN HET POP

ULISME. ESSAYS, (MEULENHOH, AMSTERDAM 

2003) 223 BLZ. ISBN 90 290 7331 4, PRIJS €17,50. 



boeken SIGNALEMENT 

TITEL 

'Lof van het 

Conservatisme' 

AUTEUR 

Bart jan Spruyt 

Wanneer de titel van een boek luidt 'LoF van . ~ 

het Conservatisme' verwacht je geen echt lui-

tische kijk op het conservatisme. Dat is dan 

ook niet het geval in dit boek van Bart]an 

Spruyt, directeur van de Edmund Burke 

Stichting. De Burke Stichting is een klassieke 

denktank die los van de politieke partijen, 

en dus los van de politieke waan van alle

dag met al z'n opportunisme, kan en durft 

te opereren. Terecht dat ook mensen die 

niet zozeer door het conservatisme worden 

aangesproken, geïnteresseerd zijn in de 

denkexercities van deze Stichting, die zelf 

ook voor ogen heeft denkend verder te ko

men. Dat laatste is iets wat de steeds, en dus 

ook in dit boek, van stal gehaalde Heldring 

eveneens deed toen hij enkele decennia ge

leden zijn essay 'Lof van het Conservatisme' 

schreef. Hij begon aan het artikel als links

liberaal en eindigde het artikel, al denkend, 

schrijvend en evoluerend, als conservatief. 

Spruyt neemt de titel van dit essay, maar 

kiest precies de omgekeerde weg en haalt 

als overtuigd aanhanger van het conserva

tisme en denkend vanuit de premisse dat het 
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conservatisme juist is denkers, journalisten 

en politici en hun werk van stal om de 

waarde van het conservatisme aan te tonen. 

En dat doet hij goed. Het is onduidelijk of 

hij nu een politiek pamflet, een (cultuur-) 

historisch overzicht of een sociologisch es

say wil schrijven. Wellicht van alles wat. 

De essentiële vraag, en misschien ook wel 

de crux van het boek, staat op driekwart, 

wanneer hij uitgebreid de politiek filosoof 

Leo Strauss en diens werk bespreekt. 

Strauss refereert aan Socrates die de belang

rijke vraag stelt: 'hoe te leven?'. Spruyt stelt 

ook steeds deze vraag wanneer hij denkers 

en gedachten aanhaalt. En dan betoogt hij 

dat de ware conservatief steeds op zoek is 

naar orde. De conservatief wil geen revolu

tie, wil geen wanorde en streeft naar een re

gelmatige samenleving met behoud van 

het waardevolle. En dan komt in de ver

schillende hoofdstukken steeds terug dat 

een conservatief niet zozeer terugverlangt 

naar het verleden als wel dat hij, puttend 

uit het verleden met zijn vele mislukkin

gen, scepsis heeft ten aanzien van radicale 

veranderingen. Zie de twijfel bij conserva

tieven door de eeuwen heen bij gebeurte

nissen als de Franse Revolutie, de verande

ringen rond 1848 en de alles omver 

kegelendejaren '60. Bij dat laatste worden 

een filosoof als de Engelsman Roger 

Scruton genoemd en een politicus als 

Bolkestein. 

Bij het lezen van het boek kan de vraag ge

steld worden waarom Spruyt juist de ge

noemde conservatieve denkers bespreekt 

en niet andere. Echt een rode draad is er 
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niet. maar allen bespreken zou ook te lastig 

zijn. De besproken conservatieven hebben 

wel allemaal. en dat is iets dat mij persoon

lijk vaak tegenstaat bij het conservatisme 

en diens voorvechters. iets van een cultuur

pessimisme of cultuurkritiek. Of het nu 

Huizinga. Scruton. Strauss. Heldring of Van 

Doorn betreft. 

Veel conservatieven. zoals bijvoorbeeld 

Heldring en de Britse Conservatives. hebben 

veel op met het liberalisme. Vrijheid en ver

trouwen in private instituties vormen een 

groot goed. Ook die andere deugd van de 

Franse Revolutie. gelijkheid. vindt weer

klank. zij het niet zoals later de sociaal-de

mocraten deze gelijkheid in alle rigiditeit 

wilden doorvoeren. Toch is er spanning tus

sen deze vrijheid en de gelijkheid. De even

eens door Spruyt besproken historicus Van 

Deursen heeft eerder. in een uitgave van 

het Nexus Instituut. gerefereerd aan deze 

spanning tussen vrijheid en gelijkheid. Hij 

schrijft dat in broederschap. dat derde doel 

van de Franse Revolutie. de oplossing van 

het probleem ligt. Broederschap is het 

noodzakelijke bindmiddel; regelt de balans. 

Vrijheid en gelijkheid zijn rechten. betoogt 

Van Deursen. die bij wet kunnen worden 

vastgelegd. Broederschap is meer een gevoe

len. een bindmiddel, sociale cohesie. 

Broederschap gaat verder dan het eigenbe

lang en geeft meer ruimte dan gelijkheid. 

Zoals gezegd is de crux. en dat heeft Spruyt 

voor ogen gehad bij het schrijven van zijn 

boek. de zoektocht naar orde die conserva

tieven nastreven. Daarom is het ook niet 

vreemd dat Spruyt Reinildis van 

Ditzhuyzen en Amy Groskamp-ten Have. de 

koninginnen van de etiquette. aanhaalt. In 

dat kader. het streven naar en behouden 

van orde. is het vreemd dat veel conserva

tieven een zeker wantrouwen hebben ten 
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aanzien van de democratie. Juist omdat een 

goed draaiende democratie een toonbeeld 

van orde kan zijn en in ieder geval één van 

de minst onzekere stelsels is betreffende po

litieke stabiliteit. Of zouden echte conserva

tieven toch enige scepsis hebben ten aan

zien van demos. het volk? Dat past in die zin 

bij conservatieven. omdat ze vaak een be

lang hechten aan de rol van de elite in de 

samenleving. En dat laatste niet zozeer uit 

machtsoogpunt. als wel vanuit een zeker 

noblesse oblige. Diverse conservatieve filoso

fen. en ook Spruyt zelf. vinden dat de elite 

haar rol. taak. morele opdracht op veel pun

ten laat liggen. Hieruit spreekt wellicht 

weer enig cultuurpessimisme. maar in een 

tijd dat topmanagers meer met hun salaris

sen en bonussen in het nieuws zijn en poli

tieke leiders wisselen met de seizoenen is 

een dergelijk appèl niet helemaal uit de 

tijd. Juist de elite heeft de rol van voorbeeld 

dat navolging verdient. Interessant is in dat 

kader de enkele jaren geleden overleden 

Amerikaanse politiek filosoof Christopher 

Lasch die in zijn The Revolt ofthe Elites and the 

Betrayal ofDemocracy dit onderwerp zeer ge

degen en scherp bespreekt. Als communita

rist heeft Lasch overigens geen plaats in het 

boek van Spruyt. 

Hoe zit het nu met de vergelijking tussen 

conservatisme. christen-democratie en stro

mingen als het communitarisme? Er zijn 

veel punten. zowel qua filosofie als qua 

maatschappijvisie. en ook in de praktische 

uitwerking. die deze drie stromingen bij el

kaar brengen. Alledrie benadrukken de rol 

voor de maatschappij en die organisaties 

die het primaat hebben boven de markt en 

de overheid. Alledrie geloven sterk in de 

kracht van instituties. waarbij wel zij aan

getekend dat het conservatisme deze insti

tuties meer bij het oude wil houden en de 



christen-democratie juist ook de kracht ziet 

in het feit dat instituties kuunen overleven 

door te veranderen. Alledrie de stromingen 

hebben een sterke gemeenschapsgedachte, 

waarbij het communitarisme mogelijk als 

risicofactor heeft dat de nadruk voor de ge

meenschap zo ver doorschiet dat individu

en het moeilijk kunnen hebben als ze niet 

tot de mainstreamgemeenschap behoren. 

Verder is religie een interessant iets in het 

kader van de vergelijking. Bij de christen

democratie speelt religie heel evident. Bij 

conservatisme en communitarisme niet. 

Men staat er niet afwijzend tegenover, om

dat de kerk ook een institutie is, maar het is 

zeker geen voorwaarde. Vaak is religie overi

gens sterk ordeverstorend, iets dat conser

vatieven niet toejuichen. De waarde voor 

tradities ligt hen wel weer na aan het hart. 

Veel door Spruyt besproken conservatieve 

voormannen laten zich zeker niet voor

staan op hun geloof. Overigens geldt het

zelfde voor de nu in de Verenigde Staten 

aan invloed winnende neo-conservatieven 

die rond de regering-Bush zwermen, mee

denken en het beleid maken. Dit is juist een 

duidelijk andere stroming dan de religieus

conservatieven die lange tijd forse invloed 

hadden binnen de Republikeinse partij. 

Mensen als Irving Kristol en Myron Magnet, 

die voorloper respectievelijk prominent ver

tegenwoordiger zijn van de neo-conserva

tieve beweging, komen juist voort uit de se

culiere hoek. Spruyt bespreekt deze 

neo-conservatieven in de Verenigde Staten 

slechts summier. Interessant in dat kader is 

dat deze neo-conservatieven voor een be

langrijk deel bekeerde linkse politicologen 

en filosofen zijn die nu met eenzelfde 

maakbaarheidsgedachte over rechts gaan. 

Hoe is dat te rijmen met geleidelijkheid, 

orde en tradities? Betreffende de christen-
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democratie verwijst Spruyt naar publicaties 

van bijvoorbeeld Ab Klink. Het frappante is 

dat Klink (zie Christen Democratische Ver

kenningen mei 2002) betoogt dat conserva

tieven de christen-democraten weliswaar 

een spiegel voorhouden, maar dat hij on

omwonden kiest voor de christen-democra

tie. Klink roemt betreffende de christen-de

mocratie de eigen dynamiek die de 

nOrInativiteit in de werkelijkheid kent en 

betoogt dat het conservatisme zonder blij

vende referenties aan de culturele bronnen 

al snel verzandt in een zielloze verdediging 

van het bestaande. En natuurlijk heeft de 

christen-democratie, en dus ook het CDA, 

aspecten van het conservatisme, zowel in 

de theorie als in de praktische uitwerking. 

Overigens spreekt Spruyt over de diaspora 

van het conservatieve denken dat op aller

lei punten verspreid is en zo ook over de 

verschillende politieke partijen. Eveneens 

bij een partij als de Socialistische Partij zie 

je conservatieve trekken en standpunten. 

Misschien is hun voortrekkersrol bij het 

pamflet Red de Beschaving wel het beste voor

beeld daarvan. 

Spruyt geeft het keer op keer in zijn boek 

aan dat zijn bundel niet enkel het conserva

tisme vanuit politiek perspectief wil be

spreken, maar juist ook vanuit sociologisch 

en cul tu ur-historisch perspectief. Conser

vatisme is dan ook meer dan een politieke 

stroming. Het is een levenshouding. Het is 

een zoektocht naar orde en dit boekt helpt 

daar zeker bij. 

Frank van den Heuvel is redacteur van Christen

Democratische Verkenningen 

BART JAN SPRUYT, LOF VAN HET CONSERVATISME, 

UITGEVERIJ BALANS, 2003, BLZ. 238, ISBN 90 

50185878, PRIJS €17,50. 
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Door Jan Prij 

boeken I IN gesprel< met 

AnneIies van Heijst 

Eerherstel voor liefdewerk 

" ... 'Liefdewerk' zo noemden de religieuzen in de negen
tiende eeuw hun inzet voor kinderen, zieken en oude
ren. Om de liefde Gods, dus zonder betaling, verrichtten 
zij hun diensten. Deze liefdadigheid was een antwoord 
op maatschappelijke noden, maar heeft vandaag de dag 
geen beste reputatie. Het doet denken aan afhankelijk
heid en ongelijkheid. Via een exemplarisch onderzoek 
naar de religieuze zorgpraktijk van een in 1852 te 
Amsterdam gestichte zustercongregatie, de Arme 
Zusters van het Goddelijk Kind (later Zusters van 'De 
Voorzienigheid' geheten), wordt de betekenis van het 
liefdewerk gepeild. Karakteristiek voor de liefdadige 
zorg voor religieuzen was de institutionele inbedding en 
de ontwikkeling van professionaliteit. In een kritische 
herwaardering doet theologe en ethica Annelies van 
Heijst aan de ene kant recht aan minder positieve erva
ringen die mensen met deze vorm van caritas hebben 
opgedaan. Anderzijds typeert ze deze religieuze zorg
praktijk als van belang voor een ethiek van de zorg en 
als een ongeschreven deel van de sociale geschiedenis 
van Nederland ... " 

CDV I ZOMER 2003 



Thijs lansen sprak namens Christen Democratische 
Verkenningen met Van Heijst over haar boek Liefdewerk en het 
vervolg daarop, dat zal gaan over de humanisering van de zorg
cultuur. In de huidige door een overspannen zelfbeschild<ings
ideaal gestempelde wereld is zorg een te verhandelen product 
geworden en zijn wij care in termen van markt en recht gaan 
duiden. Voor de door dit denken geïnfecteerde autonome mens 
is 'het geven om niet' iets belachelijks geworden. Maar, aldus 
Van Heijst, om de zorg humaan te houden, is paradoxaal ge
noeg nu juist het opnieuw onder woorden brengen van een der
gelijk geminacht en onuitsprekelijk ethos essentieel. 

eDV Uw boek maakt onderdeel uit van een 

langdurig project waarin een specifieke vi

sie op de waarde van zorg centraal staat. 

Kunt u iets meer over dit project en deze vi

sie vertellen? 

VAN HEIJST Bij dit project gaat het om een 

theologische zorgethiek. Zorgethiek is een 

kritiek op de ethics of justice-benadering. 

Deze kritiek is vanuit bijvoorbeeld de more

le ontwikkelingspsychologie, maar ook van

uit de politieke filosofie (van onder meer 

Joan Tronto) geformuleerd. Terwijl de ethics 

ofjustice draait om recht, rede en algemene 

objectiviteit, steunt de ethics of care op rela

tie, betrokkenheid en situaties in hun bij

zonderheid. De ethics of care ofwel zorg

ethiek blijkt in staat de positieve waarde 

van zorg onder woorden te brengen. Ik heb 

mijn gedachten gevormd in gesprek met 

collega-ethici en heb jarenlang deelgeno

men aan een onderzoeksgroep Ethiek van 

de Zorg met onder andere Marian Verkerk 

en Henk Manschot. Mijn inbreng in die 

groep was een theologische. Ik ging in de

bat over de rol van het christelijk erfgoed 
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bij het denken over de zorg. Daarover werd 

en wordt opvallend weinig nagedacht. 

Sterker nog, het onderwerp wekt aversie. 

Christelijke liefdadigheid wordt gezien als 

iets waar we gelukkig mee hebben afgere

kend en je vindt er bitter weinig over in de 

geschiedenisboeken. Ik beschouw liefdadi

ge zorg als niet-particuliere generositeit. 

Vele duizenden religieuzen hebben die 

sinds de negentiende eeuw geschonken aan 

tienduizenden kinderen, zieken en oude

ren. Die liefdadige zorg vormt eigenlijk een 

substantieel bestanddeel van onze sociale 

geschiedenis maar wordt tot op de dag van 

vandaag verontachtzaamd. Het uit de ver

getelheid halen ervan is niet alleen nodig, 

vanwege historisch besef, maar ook van le

vensbelang voor de toekomst van de zorg. 

Mijn onderzoeksproject beslaat twee delen, 

namelijk een systematisch historisch deel 

dat met het boek Liefdewerk is afgerond en 

een actualiserend deel, dat ik aan het vol

tooien ben. Hierin zoek ik naar eigentijdse 

begrippen en kaders. Ik wil verstaanbaar 

zijn voor zoveel mogelijk mensen die in 

onze pluriforme samenleving zich bezig-
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houden met zorg. Dit boek zal gaan heten 

Mensenliefde. Humanisering van de zorgcultuur. 

Met humanisering van de zorgcultuur doel 

ik niet alleen op de professionele zorgcul

tuur, maar op de zorgcultuur in heel onze 

samenleving Het schakelbegrip tussen de 

twee boeken is de liefde. In de huidige zorg

cultuur weten wij met dat begrip nauwe

lijks raad, omdat zij daarvoor te sterk be

heers ma tig en in terven tionistisch gericht 

is. 

Het organiseren van het maatschappe

lijl< mededogen 

CDV Dat is inderdaad goed voor te stellen. 

Huidige discussies over zorg staan vooral in 

het teken van schaarste, geld en procedures 

en daarin is voor 'liefdewerk' totaal geen 

plaats. Heeft het opdrogen van de christelij

ke onderstroom van caritas en de verschra

ling van ons denken over zorg te maken 

met de sterke institutionalisering ervan? 

VAN HEIJST Dat gaat mij toch iets te snel. Er 

zitten positieve en negatieve aspecten aan 

die institutionalisering. Voorop wil ik stel

len dat de schaalvergroting en recht heb

ben op zorg in beginsel grote goederen zijn. 

Dat betekent namelijk toegankelijkheid en 

het niet overgeleverd zijn aan willekeur en 

toeval. Onze zorginstellingen beschouw ik 

als maatschappelijk georganiseerd mededo

gen; religieuzen legden daarvoor mede de 

grondslag. Wel is door de schaalvergroting 

en institutionalisering iets ontspoord. De 

zorg is nu aan de tucht van de markt over

geleverd. Maar iemand die zorg behoeft, is 

geen klant en zorgverhoudingen zijn geen 

contractverhoudingen, ook al spreken we 

er momenteel wel over in dergelijke ter

men. Deze taal mystificeert de behoef tig-
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heid van de zorgvrager. Ten diepste is zorg 

geen product of een bestelling, maar een in

termenselijke verhouding. Mijn stelling is 

dat je de dynamiek in de zorgverhouding 

uiteindelijk het meest adequaat kunt be

schrijven in termen van liefde. Dan moeten 

we niet denken aan de geromantiseerde 

liefde, de exclusieve liefde, maar aan de in

clusieve opvatting, zoals die in de christelij

ke naastenliefde bedoeld was. Die gewaar

wording is nog altijd herkenbaar als 

televisiekijkers worden geraakt door beel

den van groot leed. Hun gevoel van: 'Dat is 

een mede-mens, dat gaat mij aan.' Mijn stel

lige indruk is dat velen een zorgend en hel

pend beroep kiezen vanuit zo'n vergelijkba

re drijfveer. Als je hen vraagt waarom ze dit 

vak hebben gekozen, zeggen ze: 'Ik wilde 

mensen helpen'. Die bereidwilligheid voor 

de velen, klaarstaan voor mensen die je niet 

kent, dat betitel ik als 'mensenliefde'. Dat is 

niet romantisch en eerder praktisch dan 

verheven, maar het werkt wel! 

Allergie voor afhankelijlffieid 

CDV De tegenwoordige tijd lijkt vooral in 

het teken te staan van zelfverwerkelijking 

en het behalen van economisch succes. Het 

begrip afhankelijkheid is negatief geladen: 

vrouwen die (nog) afhankelijk zijn; de af

hankelijkheid van zieken en zwakken? 

VAN HEIJST Dat klopt. Mijn huidige werk 

volgt uit mijn proefschrift, dat was een 

kritische studie van het begrip autono

mie. Zelfbeschikking is een groot goed, 

maar niet als het wordt verabsoluteerd en 

als het leidt tot krampachtig uitbannen 

van afllankelijkheid. Het niet willen er

kennen van het afhankelijke en het be

hoeftige dat in ieder mens zit, getuigt van 



een verkeerde opvatting over de menselij

ke conditie. 

cnv Is da t een soort vervreemding? 

VAN HEIJS'IJa, zo zou je het kunnen stellen. 

Alle belangrijke momenten van ons leven 

worden door afhankelijkheid getekend. We 

worden in afhankelijkheid geboren en wij 

gaan erin dood en in alle belangrijke relaties 

van ons leven hebben wij het niet alleen zelf 

voor het zeggen. Toch is het idee van 'Ik ben 

de regisseur van mijn leven' erg populair ge

worden. We doen alsofwe leven en dood en 

wel en wee volledig beheersen. Streven naar 

de greep is kenmerkend voor ons modern 

zelfVerstaan, daaraan gekoppeld is onvermo

gen om aan afhankelijkheid en ongelijkheid 

betekenis en zin te geven. Iemand die zelf 

wordt getroffen door ziekte of een groot ver

lies, begrijpt onmiddellijk dat autonomie 

maar relatief is. Toch zie je in de zorgsector 

dat patiënten zichzelf steeds meer als zelfbe

schikkers en klanten gaan definiëren. Dat is 

aan de ene kan teen beg rij pelij ke reactie te

gen het overtrokken (medisch en verpleeg

kundig) paternalisme van vroeger. Maar aan 

de andere kant getuigt het van een inmijn 

ogen verkeerde opvatting over wat ziekte en 

lijden is. Iemand die ziek is, heeft een intrin

sieke behoeftigheid. Zie, iemand is uit de 

aard van de situatie aangewezen op zorg, 

hulp en aandacht. Wat ik bepleit is het on

der ogen zien van die behoeftigheid en ver

volgens bedenken hoe die de relatie stempelt 

en wat het betekent voor de verantwoorde

lijkheid van de betrokkenen. 

Zorg als gift 

CDV Wat heeft die afhankelijkheid te maken 

met de geloofstraditie? 

cov I ZO"I.R 2003 

VAN HEIJST Een gelovige is iemand die zijn of 

haar afhankelijkheid beaamt: omdat hij of 

zij leeft in het besef da t het bestaan niet 

zelf gemaakt is. Het levensverhaal van de 

gelovige komt zo in een bepaald perspec

tief te staan. Daar is volop ruimte voor zelf 

beschikken en verantwoordelijkheid ne

men, maar de grondslag is het leven als ge

nereuze gave, 'om niet' geschonken gekre

gen. Deze religieuze grondervaring 

bezielde de liefdadige zusters en broeders 

sinds de negentiende eeuw om op hun 

beurt weer aan anderen te geven, eveneens 

'om niet'. Ik noem dat een drievoudig mo

del van religieuze wederkerigheid: do quia 

mihi datum est (ik geef aan een derde, 0111-

dat aan mij, door weer iemand anders, 

reeds genereus gegeven is). Dat besef is ze

ker niet voorbehouden aan religieuzen of 

gelovigen alleen. In de afgelopen j aren heb 

ik heel wat trainingen ethische vaardighe

den gegeven in zorginstellingen. Ik ben on

der de indruk gekomen van veel werkers 

daar. Zij worden vaak gedreven door een 

soortgelijk 'iets willen doen voor anderen'. 

Ze volharden onder vaak moeilijke omstan

digheden, omdat ze 'hun' mensen niet in 

de steek willen laten. Die zo belangrijke 

motivatie wordt echter in opleiding, bege

leiding en bijscholing niet of nauwelijks 

'in cultuur gebracht', dat wil zeggen aange

sproken en gericht ontwikkeld. Sterker 

nog: je zo genereus aan anderen willen ge

ven, heet onder professionals verdacht. Zo ie

mand verliest zogenaamd de professionele 

distantie uit het oog. Zorg is het duale do ut 

des geworden: wie zorgt, ontvangt salaris; 

voor wat, hoort wat, en daarmee uit. Er is 

een grote kloof tussen wat veel werkers in 

de zorg bezielt en wat geldt als 'echt pro

fessioneel' . 
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CDV Maar de ethiek van het genereuze ge

ven is tegenwoordig dus nog wel in aanleg 

aanwezig? 

VAN HEljST Ja, maar je moet het weten te be

noemen en willen zien, Een illustratief 

voorbeeld werd me verteld door een chi

rurg, Hij was betrokken bij de operatie van 

een zwakzinnige man, die na de ingreep in 

coma bleef. Regelmatig zaten er drie wer

kers uit zijn verpleeghuis aan het bed. De 

chirurg viel boos uit tegen zijn eigen assis

tenten: 'Ook een makkelijke manier om 

geld te verdienen!' 'Dat zie je verkeerd', 

antwoordden ze, 'zij zijn hier buiten werk

tijd; de ene is met zwangerschapsverlof en 

de anderen komen direct na hun dienst 

hiernaar toe'. In ons kijken naar zorg staan 

de afzonderlijke ingrepen en handelingen 

voorop en is betrokkenheid op zijn best een 

soort menselijk extraatje. Je kunt nog ver

dedigen dat in de cure-sector focussen op 

ingrepen nut heeft, maar voor care-sector 

met zorgrelaties van lange duur is betrok

kenheid van levensbelang om de zaak 

menswaardig te houden. Benoem je wat er 

speelde bij die chirurg, dan zag hij hoe de 

verzorgers van de zieke hem iets gaven wat 

het best in de woordenschat van de liefde 

te benoemen is. Daar wil ik naartoe: putten 

uit het vergeten idioom van de liefde en 

dat inbrengen in het hedendaagse denken 

over zorg, opdat onze zorgcultuur huma

ner wordt. Je kunt daarvoor heel goed aan

sluiten bij wat er al leeft onder de werkers 

zelf, en dan doel ik niet op de manage

mentlaag, maar op de werkvloer. Bij een 

van mijn trainingen in een psycho-geriatri

sche instelling vroeg ik: 'Waarom hebben 

jullie zin in dit werk'? Een op het oog nog

al stoere jonge vrouw zei: 'Voor het loon

strookje natuurlijk!'. Ze kreeg de lachers op 
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haar hand, maar zei er achter aan: 'Ja ook, 

maar het belangrijkste is: je houdt gewoon 

van die oudjes .. .' 

Depreciatie van de liefdewerl{en in de 

geschiedenis 

CDV De geringe waardering voor de ethiek 

van het genereuze geven hangt uitdrukke

lijk samen met de geringe waardering van 

met name het katholieke liefdewerk in de 

geschiedenis. De katholieke liefdadigheid 

in de zorg is stiefmoederlijk bedeeld in 

onze sociale geschiedschrijving? 

VAN HEljST Ja. Zelfs in de eigen kerk had der

gelijk werk niet veel aanzien. In de ge

schiedschrijving over de Nederlandse ver

zorgingsstaat is er amper aandacht aan 

besteed, tenminste niet in de literatuur die 

als standaardwerken gelden. Het dominan

te beeld is toch mannelijk, randstedelijk, li

beraal-christelijk en socialistisch. Ook in 

vergelijking met wat is geschreven over de 

protestantse zorg komen katholieken er be

kaaid van af. Het is een repeterende breuk: 

het negatieve beeld over de katholieke cari

tas wordt alsmaar overgeschreven en her

haald, zonder dat het echt onderzocht 

wordt. Ik heb geprobeerd het werkelijk te 

onderzoeken en bij te stellen. 

CDV Wat is het negatieve beeld dan? 

VAN HEljST Het is het beeld van strenge ge

hoorzaamheid, betuttelend zieltjes winnen 

en het op ongestructureerde wijze ledigen 

van nood. Dat beeld van louter willen beke

ren en alleen gaten vullen, is evident 

onjuist, althans om aan te geven wat religi

euzen deden. Zij boden wel degelijk struc

tureel een antwoord op noden. Ze probeer-



den mensen iets te leren, zodat die voor 

zichzelf konden gaan zorgen. Zo waarborg

den ze de menswaardigheid van kwetsbare 

en noodlijdende mensen. Het liefdewerk 

van de religieuzen was in die zin niet tegen

gesteld aan recht en rechtvaardigheid, 

maar 'recht in actie' . 

Gunst en Recht 

CDV De tegenstelling tussen gunst en recht 

beschouwt u als misleidend. De taal van 

rechten is dominant: zoals in het recht op 

zorg en bij het persoonsgebonden budget. 

Het giftkarakter krijgt niet de aandacht. 

Zou een andere tegenstelling de zorg verder 

helpen? 

VAN HEIJST Nee, daar gaat het niet om. De 

kunst is juist om gunst en recht met elkaar 

te verbinden en de continuïteit tussen bei

de te zien. Het zijn geen afzonderlijke 

grootheden, maar uitersten op een en de

zelfde schaal. Wie behoeftig is, heeft gunst 

of welwillendheid of liefde nodig en recht, 

maar nooit alleen maar recht. Zoals ook 

omgekeerd geldt dat alleen gunst ofwelwil

lendheid of liefde te schraal is. Er bestaat 

een brede consensus over dat het welzijn 

van kwetsbare mensen moet worden verze

kerd door rechtvaardige economische, so

ciale en politieke structuren. Vaak wordt 

het winnen van dit inzicht omschreven als 

een omslag van liefdadigheid naar recht. Ik 

zou de sociale rechten en mensenrechten 

eerder willen beschrijven als de vervolma

king van de liefdadigheid, al klinkt dat 

gewaagd. Een steeds acu ter vraag is of situ

aties van menselijk tekort afdoende kun

nen worden afgedekt door structurele 

maatregelen van juridische of politieke 

aard. We zien van niet. Zeker kan, en moet, 
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via sociale wetgeving en sociale verzekering 

een rechtvaardige verdeling van goederen, 

middelen en voorzieningen worden gere

geld, waar burgers toegang toe hebben via 

recht in plaats van begunstiging. Het goede 

voor allen kan niet buiten het recht om tot 

stand worden gebracht. Recht en gerechtig

heid zijn noodzakelijke kanalen voor men

senliefde. Toch worden de grenzen van het 

goede, dat middels het recht te organiseren 

is, in onze samenleving pijnlijk duidelijk. 

Zieken, ouderen, gehandicapten, psychia

trische patiënten en verslaafden hebben 

formeel geen tekort aan sociale rechten, 

wel een schrijnend tekort aan zorg, betrok

kenheid en liefde ... De ellendige verschra

ling van hun menszijn raakt in mijn ogen 

niet alleen henzelf en hun naasten, maar 

tast de kwaliteit van het geheel aan dat we 

samen-leving noemen. 

Onbehagen en de intuïtie van het goede 

CDV Er is veel uitval en stress in de zorg. Hoe 

verklaart u dit onbehagen en kunt u ook 

iets meer zeggen over de wijze waarop een 

op het eerste gezicht vervlogen idioom van 

de caritas weer opnieuw op begrip gebracht 

kan worden? 

VAN HElJST Er is veel uitval en stress, ja. 

Verlies aan zin in zorgen heeft onder meer 

te maken met de dominantie van wat ik, in 

navolging van Andries Baart en zijn studie 

Een theorie van de presentie het interventiepa

radigma noem. Zorgen is bijna synoniem 

geworden met doelmatig tussenbeide ko

men. Maar die zorgopvatting leidt tot onbe

hagen, zowel bij hen die langdurig aange

wezen zijn op care en hun naasten. Zorg als 

louter interventie wil zeggen: een versmal

de opvatting over zorg, waarin het aantal 
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verrichtingen te kwantificeren is. Zorg is 

vergaand gereduceerd tot een louter econo

misch gedefinieerde arbeidseenheid. Hier

aan is een afstandelijk model van professio

naliteit gekoppeld. Professioneel heet het 

om met gepaste distantie, zo doelmatig en 

goedkoop mogelijk gericht tussenbeide te 

komen om bepaalde stagnaties te verhel

pen. De persoon verschijnt enkel als te be

handelen functiestoornis. Dat is onmense

lijk voor de zorgvrager en demotiverend 

voor de zorgverlener. Wat moet iemand in 

de thuiszorg met een 'klant' die huilt? 

Steunkousen aantrekken en op naar de vol

gende? De werkers zelf ervaren dat als 

onmenselijk en onwenselijk, maar het sys

teem dwingt hen zo op te treden. Ik be

schouw dat als een alledaagse aantasting 

van de menselijke waardigheid. 

Voor de goede orde: ik wil niet het interven

tieparadigma op zichzelf in een kwaad dag

licht stellen. In heel wat situaties moet des

kundig en doelbewust worden ingegrepen. 

Ik zou die 'technische' en vakkundige kant 

niet willen miskennen. Het is zeker ook een 

kwestie van het juiste medicijn en het vak

kundig aanbrengen van een infuus of ie

mand verschonen. Liefde is niet altijd het 

meest adequate antwoord. De misvatting is 

alleen, dat met interventie alles en het 

voornaamste over zorg gezegd zou zijn. Dat 

klopt niet: aandachtige betrokkenheid en 

kwalitatief goede relaties zijn evenzeer no

dig, geen extraatjes. Baart heeft voorgesteld 

om naast zorg als interventie ook zorg als 

presentie te doordenken. Het draait dan om 

een (als professionele houding aan te leren) 

manier van erbij blijven, en naderbij ko

men. Vooral in situaties van onverhelpbaar 

lijden is dat belangrijk. Zeg maar, in alle ge

vallen waarin er niets te verhelpen, gene-

ClJV I ZOMER 2003 

zen of op te lossen is: bij chronisch lijden en 

bij verlies. Het op elkaar stapelen van inter

venties door allemaal verschillende deskun

digen helpt dan niet. Iemand geldt dan als 

'uitbehandeld'. Vanuit interventie gedacht 

ja, maar niet vanuit presentie gedacht. 

Want de kern van zulk lijden is dat iemand 

wordt verlaten door anderen. Zorg als pre

sentie wil zeggen: het isolement doorbre

ken .. Maar eigenlijk moetje dit in een gro

ter perspectief zien. Nu schuiven we alles af 

op de professionals, die moeten dat maar na

mens ons allen doen, terwijl de rest van de 

samenleving zich met leukere of zoge

naamd belangrijkere zaken bezighoudt. 

Het vangnet voor mensen die lijden zou uit

gestrekter moeten zijn; humaniseren van 

de zorgcultuur betekent ook: werken aan 

een samenleving waarin meer onderlinge 

verbondenheid bestaat. Toch ben ik niet 

pessimistisch .... 

CDV Dat is interessant! Aan de ene kant 

klinkt uit uw verhaal de teloorgang van de 

zorgethiek van de caritas, verdrongen door 

de taal van recht en markt. En inderdaad 

deze dominantie lijkt alleen maar groter te 

worden. Zie bijvoorbeeld de beweging rich

ting vraagsturing en het persoonsgebonden 

budget of het gegeven da t men tegenwoor

dig in de thuiszorg al afgerekend wordt op 

minuten. Er is veel stil verzet, vervreemding 

en afstandelijke zorg. Toch toont u in uw 

verhalen ook een andere positieve kant. Zijn 

er mogelijkheden tot verandering? Bent u 

daar misschien zelfs optimistisch over? 

VAN HEIJST Ja, ik ben optimistisch, want het 

onbehagen is groot. Ik zie dat als motor 

voor verandering, want achter het onbeha

gen zit een intuïtie over het goede. Die goe

de wil en positieve waarde onder woorden 



brengen, is essentieel. Voor een zinvol leven 

is betrokkenheid bij anderen nodig. Veel 

professionals in de zorg voelen dat haar

scherp aan. jammer is alleen dat het hen tij

dens hun beroepsopleiding wordt afge

leerd. Want distantie geldt als de juiste 

beroeps houding, je moet je niet teveel inla

ten met de ander. 

C:DV Omdat je anders vervalt in het Moeder 

Teresasyndroom, zoals beschreven in het 

boek van Paula Lampe? 

VAN HUJST Moeder Terasa is voor Lampe, zelf 

jarenlang werkzaam als verpleegkundige, 

het prototype van ziekelijke zelfopoffering. 

Vandaar de aanduiding 'syndroom'. Ik vind 

het volkomen terecht dat zorgverleners 

zichzelf niet uit het oog verliezen. Het gaat 

echter veel te ver liefde en betrokkenheid te 

'demoniseren '. Lampe plei t voor een sim

plistisch assertief opkomen voor jezelf als 

zorgverlener. je moet vooral een eigen 'le

vensproject' hebben, zegt Lampe en dat 

niet in je werk zoeken. Alsof het verlangen 

om te helpen en de wens om het welzijn 

van anderen te verbeteren per definitie ver

dacht is! Het gaat er mijns inziens om datje 

helderheid hebt over je drijfveren: iemand 

moet weten of die werkelij k genereus iets te 

geven heeft, dan wel zelf gedreven wordt 

door eigen behoeftigheid en verkapt iets 

wil komen 'halen'. Dat laatste is ongezond, 

zeg ik met Lampe, het eerste niet. 

Macht en zorg 

C:DV Zorg heeft toch mogelijk ook negatieve 

kanten, in termen van bemoeizucht en 

macht? 

VA:-': HElJST ja, die werkelijkheid moet je ook 
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zien. In mijn boek besteed ik daar uitge

breid aandacht aan, juist omdat het beeld 

van de oude liefdadigheid hierdoor in ster

ke mate gekleurd is. Toch zijn er redenen 

om het stereotiepe beeld van de caritas van 

religieuzen als willekeurig, vernederend en 

uiteindelijk vooral gericht op het heil van 

de 'gever' te doorbreken. 
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Dit beeld van het verleden maakt ons bo- :< 

vendien blind voor wat er vandaag de dag 

speelt. Willekeur, vernedering en wreed

heid hebben een andere gedaante aangeno

men maar bestaan nog steeds. Nu niet in de 

vorm van te intensieve bemoeienis ofwel de 

opdringerige mens, maar in het tegenover

gestelde ervan ofwel de afwezige mens. 

Tegenwoordige wreedheid manifesteert 

zich in het niet kunnen bereiken van een 

verantwoordelijke, verdwalen tussen in

stanties en diensten, zoekgeraakte dossiers, 

uitgestelde besprekingen, geen antwoord 

op brieven, mails of een telefoontje, verwar

ring over wie wat zou doen, ofhet leuren 

met patiënten voor wie nergens plaats is. 

Ook dat is ontmenselijkend en wreed, maar 

op een andere wijze dan voorheen. 

Het verpleeghuis als prullenbal{ van de 

samenleving 

C:DV De grenzen van het huidig denkmodel 

komen in zicht? 

VAN HEIJST ja, het zal zichzelf opblazen. We 

zien de vraag naar zorg alsmaar toenemen, 

dat betekent alsmaar meer interventies, 

meer behandelingen, meer van hetzelfde 

totdat het onbetaalbaar wordt. Er zullen 

steeds meer onverhelpbare situaties van lij

den en eenzaamheid voorkomen en men

sen zullen hun klachten blijven herhalen, 

omdat 'het' standaardantwoord van de in-
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terventie niet voldoet. Ik heb laatst een do

cumentaire gezien over depressie in het 

verpleeghuis. Het enige antwoord was nog 

meer interventietechniek: het geven van an

tidepressiva. Om triest van te worden, want 

hier speelde zo duidelijk een zingevings

vraag: de ouderen deden er voor niemand 

meer toe, ze telden niet meer mee. Dat losje 

toch met pillen niet menswaardig op? 

CDV Dan kom je gemakkelijk bij de volgende 

vraag. Kunnen wij deze situaties nog wel 

aan? Zijn demente bejaarden bijvoorbeeld 

nog wel relevant? Nog wel financieel betaal

baar? Zijn zij niet in meervoudig opzicht 

tot een last geworden? 

VAN HEIJST De situatie is zorgwekkend. Ik zie 

twee groepen mensen die zich wel om deze 

'afgeschreven' groepen bekommeren: de 

naasten en de zorgprofessionals. De princi

piële vraag is of hier ook geen morele vraag 

ligt voor de rest van de samenleving. Is wat 

we doen geen afschuifsysteem? Veel wordt 

afgewenteld op overbelaste en onderge

waardeerde professionals. Maar we zijn toch 

met elkaar de samenleving? Als de mate 

van beschaving wordt gerelateerd aan hoe 

de samenleving omgaat met de meest 

kwetsbaren, dan bestaat er dringend be

hoefte aan een publiekelijke opwaardering 

van zorgen door mensen vroeger en nu. 

Welk werk verdient aanzien en eer? Dan be

doel ik het gelijk gaan wapperen met het 

loonstrookje. Er zou een zorgcultuur moe

ten komen waarin we met zijn allen eer be

tonen aan hen die in ons aller naam zor

gen, want dat is wat professionals in feite 

doen. En dan mogen ze van mij ook mate

rieel beter worden beloond. 
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Te weinig Machiavelli 

CDV Maar hoe bereik je de beoogde cultuur

omslag? Daar is meer voor nodig dan goede 

wil. Wachten tot de omslag vanzelf komt, 

zal ook niet helpen, daarvoor zijn de domi

nante machten te sterk. Staan de materiële 

machtsverhoudingen juist geen veranderin

gen in het denken, in de cultuur, in de weg? 

VAN HEIjST Interessant, datje dat zegt: ik wil 

mijn nieuwe boek vooraf laten gaan door 

een soort 'Zorgmanifest': Er waart een spook 

door Europa, in die bewoordingen begon het 

communistisch manifest. Ik wil nadenken 

over het spook dat nu door onze zorgcultuur 

waart. Het doel van het manifest is om in be

grijpelijke en toegankelijke taal de toestand 

in de zorg te schetsen, om te laten zien wel

ke uitsluitingsmechanismen er spelen. 

Ik voel een zekere onmacht bij de vraag hoe 

zo'n cultuuromslag te realiseren is. Ik wou 

dat ik het wist. Je kunt het niet van bovenaf 

regelen, maar moet aansluiten bij wat al ge

beurt in vrijwilligerswerk, rond vrienden

diensten voor psychiatrische patiënten, 

buddy-diensten, in de hospices. Ook geloof ik 

in het mobiliseren van het onbehagen op 

de werkvloer. Het is eigenlijk jammer dat ik 

te weinig beleidswetenschapper ben. Ik voel 

de onmacht van de ethicus. Wij moeten 

ook bij Machiavelli in de leer: inzicht in 

machtsvorming en hoe je verandering kunt 

afdwingen. Om de zorgcultuur te verande

ren en de onvrede een stem te geven, heb je 

ook visie nodig op de economie van de zorg, 

op politiek en bestuur. Weten watje moet 

doen omje doel te bereiken. Daarvoor moet 

je een kritische massa aan ontevredenen 

mobiliseren. Dat gaat inderdaad niet alleen 

met goede wil. 



CDV Het gaat om het binden van sleutelfigu

ren in de zorgsector en in de politiek? 

VAN HEIJST Ja, ook dat. Vakbonden alleen zijn 

ook geen goede vertegenwoordigers meer. 

Zij reageren nog veelal vanuit oude re

flexen. Bij de emancipatie en herwaarde

ring van de zorgarbeid gaat het allang niet 

alleen maar over achterstelling in termen 

van betaling. Het gaat evenzeer om niet-ma

teriële kanten van de arbeid, de condities 

waaronder iemand kan en wil werken. 

Zorgwerkers hebben daar zelf heel d uidelij

ke opvattingen over - daar zou meer naar 

geluisterd moeten worden! Waar het de 

maatschappelijke relevantie van de ethiek 

aangaat: daarover wordt te weinig gereflec

teerd. Wetenschap is een in zichzelf ge

keerd bedrijf geworden. Je wordt voorname

lijk afgerekend op het aantal publicaties in 

internationale toptijdschriften, niet op je 

bijdrage aan het maatschappelijk en poli

tiek debat. Misschien zouden ethici die 

taak meer moeten opeisen door zich na

drukkelijker te poneren. 

Spiritualiteit als bron van verlangen 

CDV Wilt u nog iets kwijt bij wijze van af

ronding? 

VAN HEIJST De rol van spiritualiteit blijft bij 

dit alles belangrijk. Je moet mensen rech

ten geven en op dat vlak is er veel afdwing

baar en opeisbaar. Maar aandacht, zorg, en 

compassie kun je niet afdwingen. Daar zijn 

idealen voor nodig, die boven de eigen zelf

verwerkelijking uitstijgen. Idealen als een 

wenkend perspectief. Spiritualiteit is dat 

wat de dromen voedt, dat wat het verlan

gen levend houdt. Humaniseren van de 

zorgcultuur is daarom meer dan een kwes-
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tie van nieuw beleid en andere maatrege

len. Het ligt op een dieper niveau. Voor mij 

gaat het uiteindelijk om doorleefde spiritu

aliteit, zeg maar: liefde die te doen is. 

Dr. Annelies van Heijst is theologe en werkzaam 

bij de Universiteit van Tilburg. 
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Nieuwe aanbiedingen CDV 

Deugdelijk leven 

Bij het afgelopen lentenummervan Christen Democratische Verkenningen getiteld 

Naar een nieuw patriottisme? hebben wij u het boekje De Geest van Jan Salie met kor

ting aangeboden. Deze actie is een groot succes geworden. Van dit mooie boekje zijn er 

inmiddels ruim 100 besteld. Ook bij dit zomernummer willen wij u graag een bij het 

thema passende aanbieding doen. Dit keer bieden wij u de onlangs verschenen uitste

kende inleiding in de deugdenethiek door prof. Paul van Tongeren aan. Deze uitgave 

kunt u voor 12 Euro bestellen (inclusief verzendkosten) door de toegevoegde ansicht

kaart te retourneren. In de winkel kost het boek 14. 50 euro. Op de ansichtkaart vind u 

meer informatie over het boek. 

Met het opkomen van het waarden en normen debat is ook de deugdenethiek weer in 

de belangstelling komen te staan. getuige ook enige stemmen in dit voorliggend the

manummer (zie onder andere de bijdragen van Verbrugge en het interview met 

Diekstra). 

Het prachtige boekje van Van Tongeren geeft een glasheldere inleiding tot de deugden

ethiek. Daarbij blijft het niet bij theoretische uitleg. maar illustreert hij de waarde van 

de klassieke inzichten aan de hand van treffende actuele voorbeelden. 

Donateurschap CDV 
Zo rond de uitgave van het lentenummer heeft u van ons ook een brief ontvangen 

waarin onder meer de aantrekkelijke mogelijkheid is geïntroduceerd van het (fiscaal 

aftrekbare) donateurschap CDV voor minimaal 50 euro per jaar. Graag brengen wij u 

die mogelijkheid nogmaals onder uw aandacht. Door donateur te worden steunt u de 

ambitie van de redactie en het Wetenschappelijk Instituut om CDVverder te ontwikke

len tot een gezaghebbend podium van politiek-wetenschappelijke reflectie. Bovendien 

wordt u daarmee automatisch lid van het CDV-Ieesgenootschap. Als leesgenoot gaan 

wij proberen u de gelegenheid te bieden uit de tipiijst van de redactie per jaar een of 

twee boeken te bestellen met een extra korting van minimaal 25 % per boek. 

Een aantal van u heeft gelukkig al gebruik gemaakt van de mogelijkheid donateur te 

worden. Wellicht dat ook u alsnog een donateurschap overweegt. U kunt donateur 

worden door een extra storting te doen van minimaal 11 Euro onder vermelding van 

"donateurschap Christen Democratische Verkenningen". giro 102525. t.n.v. Centrale 

Ver. Kas CDA -Abonnement - te Den Haag. 

Bij voldoende belangstelling is het voor de redactie mogelijk om na het verschijnen 

van het herfstnummervan CDV. dat zal gaan over de relatie Verenigde Staten -Europa. 

daadwerkelijk te starten met het CDV-Ieesgenootschap! 
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Het Sociaal Debat 
Redactie: 

dr. R.P. Hortulanus en 
drs. J.E.M. Machielse 

Prijs per deel: 

€ 16.50 incl. btw. 
excl. verzendkosten 

Prijs- en productwijzigingen 
voorbehouden 

Ook verkrijgbaar in de 
boekhandel 
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Vergroot uw inzicht in 
sociale vraagstukken 
Wilt u uw kennis over actuele maatschappelijke 
vraagstukken uitbreiden? Dan is de reeks Het Sociaal 
Debat voor u van belang. Gekwalificeerde weten
schappers schrijven op een sprekende manier en 
vanuit verschillende invalshoeken over een actueel 
onderwerp. 

De reeks Het Sociaal Debat bestaat uit de volgende 
delen: 
1. In de marge 
2. Wie is mijn naaste? 
3. Op het snijvlak van de fysieke en sociale 

leefomgeving 
4. De waarde van werk 
5. Jong geleerd, oud gedaan? 
6. Modern burgerschap 
7. De multiculturele uitdaging 
8. Ontspanning, ontmoeting, ontplooiing 
9. Beschouwingen over de sociale sector 

Het Sociaal Debat is een initiatief van het Ministerie 
van VWS en de Universiteit Utrecht. Meer informatie 
over de verschenen delen vindt u op 
www.elsevierwelzijn.n I. 

Snel en eenvoudig bestellen: 

tel.: (0314) 358 358 
fax: (070) 441 59 16 
e-mail: overheid@reedbusiness.nl 
internet: www.elsevierwelzijn.nl 
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[BEZ I NNING] 

Vakantie - tijd 

Bij mijn grootouders stonden ze: de lange, statige 

pendules, 

Tergend tikkend, van verleden over het heden naar 

de toekomst, 

Elk kwartier een luide slag, bekroond met wat ex

tra's op het uur: 

Zorgvuldig, in een bijna rituele handeling, keek 

mijn opa dagelijks de slingers na. 

En vandaag? 

Kleine, agressieve, digitale horloges brengen het 

'nu'-moment in beeld. 

Suggereren de dwaze gedachte dat dit nu-moment 

losstaat van het verleden en de toekomst. 

Kennen we een nieuw modewoord: 'onthaasting'. 

Vooral populair bij mensen die voortdurend tijd 

tekort hebben en in glossy magazines. 

Ogenschijnlijk is tijd een factor van sociale recht

vaardigheid: 

voor iedereen heeft een dag 24 uur, en tijd is niet te 

koop. 

Maar ... er zijn mensen met veel verplichte vrije 

tijd, en weinig geld om die vrije tijd op een bepaal

de wijze in te vullen, 

En er zijn mensen met weinig vrije tijd, maar veel 

geld om die schaarse momenten in te vullen ... 

Het is voor velen makkelijker een geldbedrag over 

te schrijven voor een bepaald project, 

Dan persoonlijke tijd te investeren ... 

Reflectie over tijd brengt me ook bij de noodzaak 

van ritmering. 

Kerkklokken die drie keer per dag luiden ... een 

vage herinnering aan een door godsdienst gedomi-

neerde samenleving 

Het Ora et Labara van monniken, het deugddoen

de avondgebed met de San Egidio-gemeenschap in 

Rome na een intense werk- of vakantiedag. 

Narcissen verkopen in de adventstijd, aardbeien in 

april, skiën in de zomer, 

alles altijd verkrijgbaar? ... 

Terwijl ik dit schrijf, op een warme juni-ochtend, 

buiten aan de tuintafel, 

Geven een tortelduif, een merel en de grasmaaier 

van de buurvrouw het beste van zichzelf 

Genieten ligt dichtbij. 'Ergens onder de appel

boom', schreefR. Kopland zo inspirerend. 

En terwijl ik dit schrijf, weet ik zeker, 

dat eind augustus een gevoel van weemoed zich 

meester van me zal maken, 

Een vlucht ganzen naar het zuiden zal onherroepe

lijk duidelijk maken, 

Dat de zomer voorbij is, 

Dat we weer wat 'losser' van elkaar zullen leven, 

Benomen door werk en schoolactiviteiten 

illk jaar weegt dit gevoel van loslaten iets zwaarder 

Momenten om te koesteren, en om los te laten ... 

Het boek 'Prediker' herinnert ons hieraan 

En zoals elk jaar, eind augustus, zullen de verzen 

van Hans Lodeizen in mijn hoofd spelen. 

Maar ik weet ondertussen, uit ervaring, dat er mee 

te leven valt: 

"Een klein weemoed, 

een klein tegenweer 

veel gemis en ook ik 

ben een deel van deze wereld." 

Veerle Draulans, TFT-Universiteit Tilburg, KU-Leuven 
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Ter introductie Enige actualiteitswaarde kan aan het huidige 

nummer van Christen Democratische Verkenningen dat gaat over de relatie tus

sen de Verenigde Staten en Europa niet worden ontzegd. Zo staat de toekomst 

van de transatlantische relatie in het brandpunt van de belangstelling, met 

de lrak-crisis, de Europese verdeeldheid en het Amerikaanse go alone nog vers 

in het geheugen. Maar ook op binnenlands politiek terrein zet de vermaledij

de dominantie van de Verenigde Staten de politieke verhoudingen op scherp. 

Na de presentatie van de kabinetsplannen op Prinsjesdag waren in linkse po

litieke kringen de verwijten van 'Amerikaanse' toestanden niet van de lucht. 

Ook dat maakt de inhoud van dit nummer relevant. 

In Allemachtig Amerika! proberen wij na te gaan wat de huidige feitelijke (en 

soms ook betwijfelde) dominante rol van de Verenigde Staten betekent voor 

de ruimte voor eigen binnen- en buitenlands beleid. Is er daarbij nog ruimte 

voor een Europese koers, en zo ja hoe? En in hoeverre levert de Amerikaanse 

spiegel interessante lessen voor Europa op? 

We beginnen dit nummer met een stevig eerste blok dat de toekomst van de 

transatlantische relatie centraal stelt. Een keur aan prominente auteurs toont 

een rijk palet aan diagnoses en remedies. Opvallend daarbij is dat stemmen 

uit de Verenigde Staten zich uiterst kritisch over deze relatie uitlaten. In bij

dragen van achtereenvolgens Huisman en de Amerikaanse Nederlander Ivo 

Daalder vindt u van deze kritiek een proeve. Volgens Huisman van de conser

vatieve Hcritagc Foundation doet Europa er eigenlijk helemaal niet meer toe. 

Europese landen zijn handig om per geval gelegenheidscoalities mee te slui

ten als het zo uitkomt (cherrypicking), maar op basis van de militaire en econo

mische macht kunnen de Verenigde Staten het ook wel alleen af. Ook de 

haast als vanzelf meer Europees gezinde invloedrijke liberal Daalder is uiterst 

somber over de toekomst van de relatie: 'Onder omstandigheden zoals de hui

dige gaan de Europeanen het mogelijk betreuren dat zij worden meegesleurd 

in problemen die zij niet zelf geschapen hebben. Een beleid dat routinematig 

zwijgt over Europese belangen of ze zelfs wegwuift, kan Europa van Amerika 

doen vervreemden. Er kan een moment komen en wellicht eerder dan menig

een denkt, waarop Europa Basta!, Fini!, Genug of zelfs Enough zegt' 

Ook prominente Europese stemmen doen van zich horen. Zo geeft minister 

van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer - de kerverse toekomstige baas 

van de NAVO - aan niet zo somber gestemd te zijn en goede gronden voor in

vestering in cle transatlantische relatie te zien. Een keur aan auteurs laat zich 

vervolgens over het transatlantische thema uit. Opvallend daarbij zijn onder 

anclere de kritische geluiden van Schäuble (vice-voorzitter van de CDUjCSU 
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fractie) richting het VN-handvest en de steun die Van der Stoel voor de visie van 

Blair uitspreekt. 

In het volgende deel van het nummer gebruiken we Amerika als spiegel voor 

het eigen beleid in Europa. Is het zo dat we de (al door De Tocqueville) voorzie

ne Amerikanisering van Europa alleen moeten vrezen of zijn er wellicht juist 

lessen uit Amerikaanse ervaringen te trekken? Zaken als het ontwerp van de 

Europese grondwet en de houdbaarheid van het Rijnlandse economische mo

del komen daarbij aan bod. 

Het staat daarbij natuurlijk buiten kijf dat vele 'Amerikaanse toestanden' 

vanuit christen-democratisch perspectief niet nastrevenswaardig zijn. Zo is 

er uitdrukkelijk een zekere "traditie" om voor een ander maatschappijmo

del te kiezen dan het Angelsaksische, nota bene in navolging van 

Anlerikaanse auteurs als Putnam, Etzioni, en Bellah. 

De bijdragen van Pelkmans (WRR) en Hendriks (Commis ie Gelijke 

Behandeling) rond onze sociale marktordening laten zien dat het mo

gelijk is van Amerika te leren zonder in na-aperij te vervallen. "Ik zie 

geen enkele reden om de VS als voorbeeld te nemen voor het sociale 

systeem, de verzorgingsstaat en de gezondheidszorg, om drie hoofd

punten te noemen", aldus Pelkmans in zijn artikel. 

We hebben met genoegen aan dit nummer gewerkt. Graag willen 

wij Jean Penders en Frans Alting von Geusau hartelijk bedanken 

voor de gedane suggesties. And last but nut least dank aan Caspar 

Veldkamp; één van de mede-auteurs aan deze bundel die, wer

kend vanuit de Verenigde Staten zelf, ons van zeer nuttige tips 

voorzag! 

Het lijkt ons goed om af en toe met een verzuchting en de nodi

ge gezonde argwaan de Amerikaanse politiek te blijven volgen. 

Tege lijkertij d zij n juist de on twikke lingen in Amerika onmis

baar voor een eigen Europese positiebepaling; niet voorspel

baar volgzaam, maar actief zoekend op basis van onze eigen 

christen-democratische ideeën over een goede samenleving. 

Een nadere uitwerking van deze gedachte vindt u in het 

hiernavolgende probleem stellend artikel. We wensen u 

met Allemachtig Amerika! veel leesplezier toe! 

De kernredactie aas van Gennip, Frank van den Heuvel, 

Jan Prij enJaast Verheijen) 
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Allemachtig Ameril{a! 

Wedijver of Partnerschap: de verhouding 

Verenigde Staten - Europa in de 21e eeuw 

MR. }.} .A.M. VAN GENNIP EN MR. EA.M VAN DEN HEUVEL 

Tegen de trend in verdedigt Charles Kupchan in zijn boek 'The End ofthe 

Arnerican Era' de stelling dat de Amerikaanse invloed aan het afnemen is. Wat 

ontbreekt en volgens hem dringend nodig is, is een nieuwe grote strategie van 

de Verenigde Staten. Juist nu past een strategie van de VS waarin zij verantwoor

delijkheid nemen voor een multilateraal systeem dat vrede, veiligheid en het 

delen van welvaart garandeert. Het essay van Kagan, "Of Paradise and Power", 

schetst de zeer uiteenlopende wegen van Europa en de VS. Beide recente publi

caties hoewel zeer verschillend van aard en inhoud, geven volgens Van Gennip 

en Van den Heuvel aan dat niet alleen een geografische, maar ook een culturele 

kloof beide continenten scheidt. Ook laten de analyses het belang van soft po

wer zien, zonder welke geen enkele nationale en internationale rechtsorde 

duurzaam kan standhouden. De huidige nasleep van de Irak-crisis toont eens te 

meer dat de militaire macht van de Verenigde Staten alleen niet voldoende is 

om de vrede te handhaven en te bewaren. Aansluitend bij en doorbordurend op 

Kupchan en Kagan komen Van Gennip en Van den Heuvel tot een pleidooi voor 

een opnieuw herstellen van de Atlantische relatie, maar dan ingevuld (en ver

breed) voor de nieuwe sterk veranderde context. Gebeurt dat niet, dan ontstaat 

er een onevenwichtige situatie die gevaarlijk is. De kansen op succes hangen 

voor een deel afvan de koers van de Verenigde Staten, Net doen alsof er geen 

transatlantische waardengemeenschap bestaat, zoals Kagan en ook HuIsman in 

deze bundel doen, kan uitlopen op een gevaarlijke selffullfilling prophecy. 

Maar om niet genegeerd te worden en zelf niet de westerse waardengemeen

chap te ondermijnen, zal ook Europa zijn verantwoordelijkheid moeten nemen, 

minder stil moeten zitten en minder met zichzelf bezig moeten zijn. Als de 

Verenigde Staten een nieuwe grote strategie nodig hebben zoals Kupchan aan

geeft, dan geldt dat des te meer voor Europa. Zij zal werk moeten maken van 

een krachtig, slagvaardig en visionair partnerschap met de VS om niet in de rol 

van verstotene, vazal of antagonist te vervallen. De economische reus Europa 

staat misschien meer nog dan de Verenigde Staten voor de onmiddellijke taak 

een intensief debat te gaan voeren over haar plaats en verantwoordelijkheid in 

de wereld. 
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Sinds het Romeinse Rijk zijn suprematie toonde, is geen land meer zo machtig ge

weest als de Verenigde Staten nu, Aldus oud-minister van Buitenlande Zaken Van 

der Stoel in dit nummer. En de huidige minister De Hoop Scheffer benadrukt dat we 

de Verenigde Staten niet kunnen verwijten dat ze op dit moment zo machtig zijn. 

Laten we niet doen als die Europese wielrenners, die klagen dat Lance Armstrong 

steeds weer de Tour de France wint. Europa heeft zijn relatieve zwakte aan zichzelf 

te wijten. Zeker dit jaar was het ironisch dat Armstrong de overwinning boekte op 

Franse bodem en zijn directe rivaal Ulrich een Duitser was. Immers, bijna op het

zelfde moment had president Bush het aan de stok met Duitsland en Frankrijk. 

Nog relevanter, en misschien pijnlijker voor Europa, is dat Lance Armstrong in de 

Verenigde Staten vele basket-ballers, honkballers en ijshockeyers in bekendheid 

voor zich moet dulden en dat de Tour weinig of geen aandacht krijgt van de 

Amerikanen. Deze Europese sport wordt eenvoudigweg door hen genegeerd. 

Armstrong heeft de Tour de France nu al enkele jaren achtereen op zijn naam ge

schreven. 

Kunnen de Verenigde Staten mondiaal hun sterke leidende rol volhouden? 

Politiek? Militair? Financieel? Zoals ook Van Wersch in zijn bijdrage aangeeft: Het 

is eenvoudiger een oorlog te winnen dan een vrede te handhaven en een land 

weer op te bouwen. Irak blijkt lastig, zeker defollow up, en de Verenigde Staten 

zoeken, ook financieel, partners. Wat ontbreekt en dringend nodig is, is een nieu

we grand strategy voor de rol van de Verenigde Staten in de hedendaagse wereld. 

Dat is de centrale stelling van Charles Kupchan, hoogleraar aan de Georgetown 

University, in zijn uiterst boeiende boek "The end ofthe American Era". Daarin betoogt 

Als het nieuwe iso- hij tegen modieuze analyses in, dat de dominantie van de Verenigde Staten juist 

lationisme zal door- aan het afnemen is. Daar noemt hij drie redenen voor. Ten eerste is die dominan-

zetten, kan dat op- tie ten nauwste verbonden met het industriële tijdperk dat nu afloopt. Voorts zijn 

nieuw tot grote er in de Verenigde Staten demografische en regionale verschuivingen die de ba-

onevenwichtighe- lans in de al sinds de onafhankelijkheid bestaande spanning tussen mondialisten 

den leiden. en isolationisten verder onder druk zullen zetten. De isolationisten zullen terrein 

winnen. Op de derde plaats ziet Kupchan de opkomst van andere machten, waar

onder op de eerste plaats het vergrote en versterkte Europa. 

Sedert 1989, aldus Kupchan, lijdt het buitenlands beleid van de Verenigde Staten 

onder zwalkingen tussen unilateralisme en multilateralisme, met zelfs onder 

Clinton een steeds sterkere neiging naar zelfingekeerdheid. Wij Europeanen ken

nen dat zwalken maar al te goed uit de geschiedenis, toen president Wilson eerst 

de Volkerenbond lanceerde en kort nadien de grootse plannen getorpedeerd wer

den door het Congres van dezelfde natie. De consequentie daarvan was de hel op 

aarde in het midden van de vorige eeuw. Als het nieuwe isolationisme zal doorzet

ten, kan dat opnieuw tot grote onevenwichtigheden leiden. 

Is Kupchan misschien nog te optimistisch? Mogelijk is het zelfs zo dat isolationis

me de dominante hoofdstroom van de Amerikaanse politiek is en de Alleingang 

van de Verenigde Staten wel de meest pregnante uiting van dat isolationisme. Is 
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het toeval dat de Verenigde Staten juist overgaan tot actie omwille van de aan den 

eigen lijve ervaren bedreiging van de veiligheid? Ook aan de aanvankelijke afzij

digheid van de Verenigde Staten in de Eerste Wereldoorlog kwam abrupt een ein

de toen Amerikanen werden aangevallen door Duitse onderzeeërs. Evenzo maakte 

de aanval van Pear! Harbor een einde maakte aan het isolationisme in de Tweede 

Wereldoorlog en opende 11 september voor de Amerikanen het vizier naar buiten. 

Als de Europeanen deze isolationistische reflex willen keren, is er wel meer nodig 

dan alleen mooie verhalen over de noodzaak van een krachtig multilateralisme. 

Daarom betoogt Kupchan dat de VS, nu het nog kan, hun nu nog aanwezige over

wicht moeten aanwenden om een zodanig effectief multilateraal systeem te ont

wikkelen, dat niet alleen de veiligheid van de Verenigde Staten is gewaarborgd, 

maar ook grotere opkomende mogendheden niet in de verleiding komen hun eco

nomische of demografische macht aan te vullen met militaire. Op deze wijze 

zou - en dat is een zeldzame stelling voor een Amerikaan- de hele wereld belang 

krijgen bij mondialisering. Immers, een mondialisering, waarbij driekwart van de 

wereldbevolking geen echt belang heeft, zal nooit een veilige wereld zal opleve

ren. Dus niets geen einde van de geschiedenis, maar juist "the rebirth ofhistory". Er 

is op dit moment vooral een nieuwe Atlantische samenwerking (en invloeds- en 

verantwoordelijkheidsverdeling) nodig om tot de nieuwe, noodzakelijke wereldor

de te komen. Kupchan gelooft dat het de traditionalisten zullen zijn met hun die

pe wortels in de Amerikaanse geschiedenis van wie het zal afhangen. Zullen zij 

overtuigd kunnen worden dat inzet voor een welvarender en meer geordende we

reld ook een Amerikaans belang is? De invloed en macht van mensen als Colin 

Powell vormen graadmeters voor de kansen van dat perspectief. Maar vooral zal 

de mogelijkheid van een nieuwe grand strategy in deze zin afhangen van de vraag, 

of de Amerikanen zelf in staat zullen zijn de perverterende omhelzing van kapi

taal en politiek, zoals die met name tot uitdrukking komt in de bepalende invloed 

van "het grote geld" in de verkiezingscampagnes, uit elkaar te trekken. En niet 

minder van de vraag of de Amerikaanse burger bereid is tot een andere opstelling 

ten aanzien van geldzucht, luxe, verspilling en milieubelasting. 

Is Kupchan een wereldvreemde idealist? Niet bepaald: hij combineert zijn reflec

ties en wetenschappelijk werk met een directe betrokkenheid bij en dienstverban

den met de Council on Foreign Relations en de Nationale Veiligheidsraad. Bovendien lij

ken de juistheid van zijn analyse en zijn voorspellend vermogen de laatste weken 

alleen maar bevestigd te zijn in de spectaculaire terugkeer van de Verenigde 

Staten naar de Verenigde Naties en de oude, en recentelijk nog verguisde, bondge

noten. Daarmee erkennen de VS dat zelfs hun unieke macht alleen niet in staat is 

een militaire overwinning aan te vullen met een politieke. Ook in financiële zin 

gaat een solo-operatie hun draagkracht te boven. 
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Culturele verschillen als uitdaging 

Het werk van Robert Kagan, "Of Paradise and Power", is veelmeer essayistisch dan de 

ook historisch gedegen studie van Kupchan, maar niet minder interessant. Het 

schetst vooral de uiteenlopende wegen van Europa en de Verenigde Staten. 

Waartoe zijn de uiteenlopende wegen te herleiden? Is het simpel een kwestie van 

Mars en Venus, zoals Kagan betoogt? Van de ongedurige cowboy versus de geves

tigde achterblijver in de Oude Wereld? Van daadkracht versus afWachten? Wat ter 

harte moet worden genomen in de analyses van Kupchan en Kagan, is de constate

ring dat het probleem van de politieke tegenstellingen en het uiteendrijven van 

de Verenigde Staten en Europa veel breder en dieper is dan een louter geografi

sche kloof tussen beide continenten. Het gaat om culturele ontwikkelingen. Bij 

Kupchan de zelfzucht van de Amerikanen en bij Kagan het vermoeid en hedonis

tisch zijn van de Europeanen. En zij verwijzen naar de snel groeiende verschillen 

in de ontwikkelingen van de samenlevingen en het denken. Dergelijke culturele 

verschillen hebben lage historische wortels. Onlangs haalde Ben Knapen in de jaar

lijkse Burgemeesterslezing Alexis de Tocqueville aan. Deze noemde in zijn werk naar 

aanleiding van zijn reis door de Verenigde Staten, de verbindende driehoek die 

Amerika bij elkaar hield en houdt: lokale democratie, religie en individualisme. 

Nog steeds zijn veel daden, visies en karaktertrekken van de Verenigde Staten en 

de Amerikanen te herleiden tot deze drie punten. Lokale democratie betekent dat 

alle functies zo ongeveer verkozen worden. Senator, gouverneur, sheriff, school

hoofd, officier van justitie, rechter. Van primaries tot de echte election day. De demo

cratie vanaf de grond is heilig. En dan is de verkiezing van het schoolhoofd mis

schien nog wel belangrijker dan die van de president van het land. Het eerste 

heeft direct invloed op het welzijn van je kinderen. De mensen die Europa ont

vlucht waren en in de Nieuwe Wereld arriveerden, wilden geen opgelegde be

stuurders hebben. Religie, en meer nog de gedeelde nl.orele waarden van en voor 

de samenleving, is de tweede pijler. Dit staat in schril contrast met het geseculari

seerde Europa. En tenslotte het individualisme van de immigrant die het alleen 

niet rooien. De lonesome cowboy die niet kon rekenen op medestanders of een over

heid. En wanneer hij niet gesteund wordt door anderen, gaat hij alleen de vijan

den op de prairie te lijf. Deze mentaliteit is in Europa minder bekend. 

Onder andere vanuit deze diepgewortelde culturele overtuigingen bezien de VS 

Europa. Het risico daarbij is dat het oordeel negatief uitvalt. Minachting van het 

"nieuwe" Amerika voor dit oude Europa dat de verre voorouders bewust ontvlucht 

hadden, zal meer dan wat ook de Verenigde Staten op zichzelf terugwerpen in een 

neo-isolationisme. Niet alleen in militair opzicht, maar ook op sociaal en econo

misch terrein is Europa oud en zwak geworden (zie voor dit geluid uit de VS het 

artikel van HuIsman). Het is buitengewoon slecht voor de Europeanen zelf, maar 

ook voor de rest van de wereld, dat de Europese politiek kennelijk niet in staat is 

CDV I"FR[·ST 2003 



De "postmoderne" 

Europeanen lijken 

de noodzakelijke hervormingen van de sociale verzorgingsstaat tot stand te bren

gen. Vroegtijdige pensionering, lange vakanties, korte werkweken en vooral een 

overmaat aan sociale voorzieningen hebben de Europeanen lui gemaakt en immo

biel. En: is er nog eigenlijk wel zoiets als een Westers bondgenootschap? De 

Verenigde Staten zijn zich zeer bewust van de toekomstige bedreigingen van hun 

eigen kwetsbaarheid en formuleren daar een duidelijk militair antwoord op. De 

"postmoderne" Europeanen lijken zo vergrijsd en uitgeput te zijn van een eeuw 

bloedvergieten en oorlogsellende, dat zij eigenlijk pacifistisch en star zijn gewor

den en niet bereid de tekenen van de tijd te verstaan. Vooral de volledige vertering 

van het vredesdividend maakt Europa niet langer een serieuze partner van de 

Verenigde Staten. 

Revitalisering Atlantische waardengemeenschap nodig 

Europa kan op meerdere fronten een gelijkwaardige partner zijn voor de 

Verenigde Staten. Kupchan betoogt dat er na 1989 een nieuwe grand strategy nodig 

is voor het Amerikaanse beleid ten aanzien van de wereld. Zo'n grand strategy 

heeft zijns inziens ook verregaande gevolgen voor de Amerikaanse binnenlandse 

politiek. Bijvoorbeeld ten aanzien van het ondertekenen van het Kyoto-protocol. 

Maar als het waar is dat de Verenigde Staten zo'n grand strategy, met consequen

ties voor het eigen land, nodig hebben dan geldt dat des te meer voor Europa. 

Laten we ons goed realiseren dat we niet alleen te maken hebben met de indrin

gend gewijzigde geopolitieke verhoudingen, maar er veel meer dan de Verenigde 

Staten zelf onderdeel van zijn. De onveiligheid en instabiliteit aan onze flanken is 

buitengewoon toegenomen. Het moslimfundamentalisme in Noord-Afrika kan 

zo uitgeput te zijn morgen draconische consequenties hebben in de vorm van miljoenenvlucht en 

van een eeuw bloed- terreur in met name Zuidelijk Europa. Het zich veilig wanen van het huidig 

vergieten en Israëlisch bewind bij een bescherming door de Verenigde Staten kan ten koste 

oorlogsellende, dat gaan van de kwetsbaarheid van het nabije Europa. En, bovenal, het ineenschrom-

zij eigenlijk pacifis- pelen van de voormalige Sovjet-Unie die zich vertaalt in instabiliteit in Zuid-Oost-

tisch en star zijn Europa, mogelijke proliferatie van nucleair materieel, de versterking van de deels 

geworden en niet dictatoriale republieken in de Kaukasus en Centraal-Azië, en vooral in een enorm 

bereid de tel<enen 

van de tijd te ver

staan. 

toename, ook hier, van de georganiseerde en zeer gewelddadige criminaliteit. 

Daarnaast heeft het verdwijnen van de Amerikaanse, Russische en Chinese veld

wachters uit de Koude Oorlog vooral consequenties gehad voor de opflakkering 

van burgeroorlogen en massaslachting-en in het nabije Afrika. 

Europa moet daarom allereerst ernst maken met de opbouw van een eigen, over

tuigende defensiecapaciteit, die het in staat stelt aan de flanken van het eigen ge

bied orde op zaken te stellen en daar op beslissende momenten niet op de knieën 

voor bij de Verenigde Staten te hoeven aankloppen. En dan kan dat nog steeds bin

nen NAVO-verband, maar niet stilzitten en de oceaan overturen. En Europa zal in

derdaad minder met zichzelf bezig moeten zijn. Anders zal er binnenkort geen 

cnv II!I'RIST 2003 

9 

> 
c-
c-
m 
~ 
>-
n 
:t 
::; 
Cl 

>-
~ 
m 

'" 
'" >-

i 
I 
I 

i: 

i 
I 

! : 

, I 
I 

1 

! 
I 

I 
I 



10 

"Westen" meer zijn! 

Als Europa van de 'sheriff Amerika moet leren, zou Amerika ook iets kunnen leren 

van Europa. Kupchan wijst op de Amerikaanse onderschatting van de betekenis 

van "soft power" voor invloed in de wereld en met name voor de veiligheid. 

Kupchan voorspelt dat Amerika door deze onderschatting spoedig zijn wereld

macht met anderen zal moeten delen, eerst met Europa en dan met Oost-Azië. 

Deze "soft power", te vertalen als niet-militaire macht, zal in feite het vermogen 

zijn waarover Europa, soms ongewild en (deels) onbenut, steeds meer gaat be

schikken. Door zijn economie, vooral ook door het belang dat andere landen heb

ben bij de Europese consumptie, misschien door de pluriformiteit van zijn cul

tuur en zijn inzet voor multilateraliteit, en niet op de laatste plaats door zijn 

positie als verreweg de grootste donor op het terrein van de internationale samen

werking en ontwikkelingshulp. 

Wanneer de VS en Europa van elkaar willen leren kan de Atlantische waardenge

meenschap weer tot leven komen. Deze heeft tegen de achtergrond van deze we

reldwijde ontwikkelingen een onmisbare functie - en het zou alleen maar selfful

filling prophecy zijn om daar niet in te geloven. Europa mag buitengewoon kritisch 

zijn ten opzichte van bepaalde trends en opvattingen in de Verenigde Staten, 

maar het heeft er tezelfdertijd alle belang bij, dat de grand strategy van de 

Verenigde Staten in de 2Ie eeuw ons continent niet afschrijft als quantité néglige

able en dat wij ook zelf onze verantwoordelijkheid nemen. 

Voor christen-democraten is de betekenis van de culturele en de maatschappelijke 

Europa mag buiten- ontwikkeling, inclusief het waardendebat, bepaald niet onbekend. Het betekent 

gewoon kritisch zeker ook een boodschap naar de Europeanen: houd U niet alleen bezig met de 

zijn ten opzichte ontwikkeling en competentie-bepalingen van Uw Europese instellingen, maar stel 

van bepaalde systematisch en indringend de vraag wat voor soort Europese samenleving en cul-

trends en opvattin- tuur zij dienen. Wat is de identiteit van Europa en waar blijkt die uit? Een aller-

gen in de Verenigde eerste vereiste voor de noodzakelijke brede dialoog tussen de Verenigde Staten en 

Staten, maar het Europa is dan ook het aan de orde durven stellen van die fundamentele, de actu-

heeft er tezelfder- ele politiek overstijgende, vraag. 

tijd alle belang bij, 

dat de Verenigde 

Staten in de 21e 

Vragen aan Europa 

eeuw ons continent In wezen komt het in de komende jaren hierop neer: ofWel de Verenigde Staten ont-

niet afschrijft als trekken zich aan hun mondiale verantwoordelijkheid en verschuilen zich -letterlijk 

quantité néglige- - achter nieuwe schilden, ofWel een respect afdwingend Europa wordt geaccepteerd 

able. als partner, niet als vazal, om te komen tot een nieuwe multipolariteit en multilate

ralisme, zo'n beetje te vergelijken met de Metternichiaanse evenwichtsarchitectuur, 

die de vrede in Europa in de eerste helft van de negentiende eeuw redelijk heeft ge

waarborgd'. De vraag blijft natuurlijk of de mogelijk in de toekomst bestaande mul

tipolariteit ook in de praktijk zo 'multi' zal zijn en hoe de 'polen' zich tot elkaar ver-
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houden. Door iets te zeggen ofna te streven, is het nog geen werkelijkheid. 

Nogmaals: als de Verenigde Staten een nieuwe grand strategy nodig hebben, dan 

geldt dat dus zeker ook voor Europa. Als daarin de verhouding met de Verenigde 

Staten het kernelement is, dan vertaalt zich dat in een multiple choice: vazal, versto

tene, partner of concurrent. De keuze hangt niet alleen van ons af, maar, zoals ge

zegd, in bepalende mate van de uitkomst van de interne ontwikkelingen in per

cepties en eigen prioriteitsstellingen in de Verenigde Staten. Wanneer we, zoals 

ook Frans Alting von Geusau betoogt, als Europa niet zo gek veel verschillen met de 

Verenigde Staten met betrekking tot de uiteindelijke doelen die we willen berei

ken, dan moeten de Verenigde Staten en Europa ook gezamenlijk die grand strate

gy kunnen ontwikkelen ofin ieder geval afstemmen .. 

Om in die multiple choice niet uit te komen op een gedwongen en feitelijke uit

komst, die noch in het belang is van onszelf noch de waarden waarvoor wij staan, 

dient, is het volstrekt contra-produktief ons te laten beheersen door de irritaties 

over actuele stellingnamen van vooral, maar niet alleen, de neo-conservatieven. 

Zeker: de huidige invulling van de Pax Americana na 1989 geeft soms aanleiding 

tot die irritaties, zoals de afurijzing van Kyoto, van het Internationaal Strafhof, het 

misschien straks verder forceren van het principe van de preventieve oorlog, zon

der VN-mandaat, het paternalistische en soms vernederende taalgebruik van hoge 

regeringsvertegenwoordigers. Anderzijds passen deze concretiseringen zeer wel 

bij de volksaard en de identiteit van de Amerikanen, die onafhankelijk wil opere

ren en niet vast wil zitten aan allerlei regeltjes en afspraken. De cowboy koestert de 

Het is volstrekt con- vrijheid van de prairie en de onafhankelijkheid in het bestaan. Om dezelfde reden 

tra-produktief ons willen de Verenigde Staten snel naar olie boren in Alaska en kernenergiecentrales 

te laten beheersen bijbouwen. Geen afhankelijkheid meer van het Midden-Oosten en hun olie! Om 

door de irritaties dezelfde reden wordt het Internationaal Strafhof afgewezen. En om dezelfde re-

over actuele stel- den is het eigen wapenbezit voor veel Amerikanen heilig. 

lingnamen van 

vooral, maar niet al- Maar een toekomstgericht grand design van het Europese externe beleid en de posi

leen, de neo-conser- tionering van Europa in de wereld van de 21e eeuw mogen niet gebaseerd zijn op 

vatieven irritaties, maar op degelijke analyses en scenario's. Vooral op de overtuiging, dat 

wij er zelf wat aan kunnen doen, of wij vazal, verstotene, partner of antagonist 

worden. Daarbij staan drie vragen centraal: 

1. In hoeverre wordt het directe eigen belang van Europa gefrustreerd of juist ge

diend door een voortzetting van de Atlantische alliantie? Denk aan zaken als de 

extraterritoriale werking van wetten in de Verenigde Staten (zie ook de bijdrage 

van Europarlementariër Doorn in dit nummer) die bijvoorbeeld Nederlandse be

drijven treffen, als zij in Cuba investeren; en aan het eenzijdig opgelegde verbod 

om de olietoevoer van West-Europa te verbeteren door leidingen via Iran aan te 

leggen. Hierbij is sprake van frustratie van Europese belangen. Maar daar staat 
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tegenover, dat kennelijk de economie van de Verenigde Staten voor Europese in

vesteerders zo aantrekkelijk is, dat er een verregaande integratie van de econo

mieën heeft plaatsgevonden, en omgekeerd. Ook de corporate governance-stelsels 

komen dichter bij elkaar. Beide, Rijnlands en Angelsaksisch, zien de minpunten 

van hun eigen systeem en er komen codes zoals 'Tabaksblatt' in Nederland. De 

integratie gaat zover dat wederzijdse sancties een boemerangeffect hebben. 

2. In hoeverre levert de Atlantische Alliantie die veilige, rechtvaardige en partici

patoire wereldorde op? Ofwordt deze daardoor nu juist gedwarsboomd? De af

wijzing van Kyoto, het Internationaal Strafhof, het eenzijdig opzeggen van ont

wapeningsovereenkomsten (al onder Clinton) en het alsmaar niet ratificeren 

van internationale verdragen, waar (marginale aspecten van) Amerikaanse soe

vereiniteit bij gemoeid is, lijken de Verenigde Staten een weinig aantrekkelijke 

partner te maken bij die allerhoogste politieke prioriteit van deze eeuw: de re

aliteit van de globalisering vertalen in recht, stabiliteit en gelijkheid. Maar van 

de andere kant: als het er op aan komt, zijn het de Verenigde Staten, en is het 

niet Europa geweest, die voorkomen hebben, dat Zuid-Oost-Europa in brand 

vloog, een gebied nota bene van vitaal belang voor de Europese veiligheid. En 

het is de combinatie nog steeds van de morele wil om zich te engageren in ver 

afgelegen conflict- en bedreigingsgebieden tezamen met de onmisbare militai

re capaciteit daartoe. Op een moment dat Europa steeds weer aarzelt, en uit de 

twee miljoen onder de wapenen dienenden er met moeite een vijftigduizend 

manschappen onmiddellijk inzetbaar blijken. En dan is het duidelijk dat de 

Verenigde Staten toch iets meer power kunnen tonen en willen tonen. Dan kun

nen we als Europeanen honderd keer zeggen dat we een multipolaire wereld na

streven, maar door dat te zeggen is deze er nog niet en hebben de Verenigde 

Staten ondertussen echt niet minder macht en invloed. 

3. Wat zij n de alternatieven voor een Atlantisch Bondgenootschap? Tussen de de

kolonisatie en 1989 was het antwoord simpel: geen. De Sovjet-Unie was de vij

and en had op haar beurt een alliantie met machtige ideologische familieleden 

als China of neutraliserende potentiële grootmachten op lange termijn als 

India. Wij hadden in die periode onze relatie met het andere meest nabije fami

lielid, Latijns-Amerika, kunnen uitbouwen. Maar wie zonder wereldvreemd te 

worden ook nu naar de wereldkaart kijkt, ziet wederom geen serieus alterna

tief, als men dat al zou willen. Er moeten wel hele goede morele redenen zijn 

om een bondgenoot, die zich primair uit waardenoverwegingen in een goede 

zeventig jaar drie-vier maal gigantische offers heeft getroost, ook in termen van 

vele honderdduizenden mensenlevens, te verruilen voor een ander, als die er al 

is. 

Op basis van deze drie vragen en beantwoording daarvan zullen de schetsen van 

een Europese blauwdruk, ofbeter nog de contra-mal van de nieuwe Amerikaanse 

grand strategy getekend moeten worden. 
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Het adagium We 

have to flght, the 

Vazal of verstotene, antagonist of partner? 

Als Europa op de bok wil blijven zitten van zijn eigen rijtuig, dan past geen half

hartigheid, maar een bewuste koers, waarbij de antwoorden op bovenstaande als 

vertrekpunt dienen. Europa krijgt daarbij met een aantal mijlpalen te maken. 

Als de balans van die drie vragen onvermijdelijk uitkomt op de noodzaak van 

handhaven, maar herformuleren van het Bondgenootschap, dan is het nodig be

wust in die feitelijke interdependentie te investeren. Dat is de eerste mijlpaal. 

Daarbij gaat het om noodzakelijke aanvulling en beïnvloedingsmogelijkheid van

uit Europa op de onmisbare rol van Verenigde Staten. in de nieuwe globale we

reldorde van de ZIe eeuw. Dit geldt zowel op economisch, cultureel, als op weten

schappelijk terrein. Hierbij kan het DaimlerChrysler-model als voorbeeld dienen; 

een Airbus, die voor veertig procent haar onderdelen uit de Verenigde Staten be

trekt; ofhet niet ten koste van alles een eigen defensie-industrie willen opzetten 

op alle onderdelen, maar volgens bijvoorbeeld het jSF-model samenwerken. 

Academische uitwisselingen, technologische samenwerking en vooral een samen

hangend programma om onze opvattingen, ideeën, achtergronden veelmeer be

kend te maken passen hier ook bij. 

Maar - en dat is de tweede mijlpaal- we hoeven geen aanhangwagentje te worden. 

Het is niet evenwichtig dat bijvoorbeeld onze dominante financieringsrol van 

multilaterale instellingen van de Verenigde Naties tot de Wereldbank niet wordt 

vertaald in een enigszins evenredige inhoudelijke en personeelsmatige positie. Als 

de stelling van Kupchan waar is, dat de niet-militaire macht van Europa die van 

UN lIas to [eed and de Verenigde Staten aan het overtreffen is, dan is er ook niets op tegen om die in 

Europe has to fl- te zetten, met name waar die kan dienen om de vrede en de multilateraliteit te 

nance mag de op- versterken. De minachting van Sharon voor de Europese rol bij The Road Map zou 

vatting van sommi- hem bij een bewuste inzet van onze middelen wel eens kunnen vergaan. Het ada-

gen in Washington gium We have to fight, the UN has to feed and Europe has to finance mag de opvatting 

weergeven, maar als van sommigen in Washington weergeven, maar als dat de betekenis van een vaza-

dat de betel<enis lisering krijgt, is dat onacceptabel. Het is Europa zelf dat dit grotendeels in de 

van een vazalise- hand heeft. De systematische uitbouw van de programma's voor internationale sa-

ring krijgt, is dat 

onacceptabel. 

menwerking is daarbij een gebod van internationale solidariteit en van veiligheid. 

En dat geldt ook voor de verknoping van de commerciële en financiële relaties 

met andere werelddelen. 

En de derde mijlpaal brengt ons bij het vereiste zelf ernst te maken met het exter

ne veiligheidsbeleid. Alleen als in de komende vijf à tien jaar Europa een eigen ef

fectieve interventie- en vredesmacht opbouwt, inclusief de realisering van de zo

genaamde Helsinki headline goals, is een verstoting als partner te voorkomen". 

Europa moet duidelijk maken, dat de veiligheid in de wereld niet alleen met 
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woorden wordt beleden, maar eveneens met budgetten, met efficiënte samenwer

king en - het allerbelangrijkste - met de politieke en sociale wil tot interventie. 

Op de vierde plaats is er juist met het oog op die twee centrale doelstellingen van 

het Europees buitenlands beleid - behartiging van eigen belangen en versterking 

van de internationale rechtsorde - niets op tegen, dat Europa's buitenlandpolitiek 

een veel steviger eigen koers vaart. Dat veronderstelt een veel daadkrachtiger be

sluitvormingsstructuur, die hoge autoriteit op Europees niveau met twee hoeden, 

namens de Commissie en de Raad, en een sterke relativering van het veto-recht 

van de afzonderlijke lidstaten op buitenlandspolitiek terrein. Maar het vraagt 

vooral creativiteit voor andere samenwerkingsverbanden met name voor die met 

de Russische Federatie. Onze investeringen in contacten en samenwerkingsvor

men zullen van grote betekenis zijn bij de noodzakelijke normalisatie in dat land. 

Daarnaast hebben wij Rusland voor onze eigen veiligheid en stabiliteit nodig als 

partner en als barrière tegen zeer onrustige, dictatoriale, corrupte en ten dele fun

damentalistische flankgebieden. Daarom is "europeanisering" van de Russische 

Federatie één van de belangrijkste punten op de agenda van het buitenlands be

leid van de Europese Unie. In dit kader heeft het zogenaamde Plan-Lubbers om de 

energievoorziening van Europa meer te koppelen aan Rusland nog steeds actuele 

betekenis. Een benutting van dat potentieel en tezelfdertijd een doorslaggevende 

bijdrage aan de welvaartsopbouw van dat land zou een meervoudig voordeel ople

veren. 

De relatie met Latijns-Amerika verdient om andere redenen nadere aandacht. En 

001< een eigen die andere redenen zijn de versterking van de internationale rechtsorde en de 

Europese weg zal multilateraliteit. Ook hier dient een design te komen van een samenhangende bui-

het pad van de tenlandspolitieke, economische en solidariteitsbenadering. Dit moet leiden tot 

Verenigde Staten een verbond voor versterking van de multilateraliteit op basis van gelijkwaardig-

kruisen, er parallel heid en partnerschap. De relatie met dit groeicontinent is nog al te zeer gevangen 

aan lopen of over- in incidentele hulpacties, handelsakkoorden, politieke dialogen, maar zonder een 

lappen. En dat is Atlantische samenwerking, waarin ook het zuidelijk gedeelte van het westelijk 

maar goed 001< en halfrond is betrokken, loopt die samenwerking mank. Een Atlantisch 

logisch, want de be- Bondgenootschap in de 21e eeuw zal inclusief Latijns Amerika moeten zijn. 

langen lopen gelijk Europa moet nieuwe bondgenoten zoeken, niet tegen de Verenigde Staten, maar 

als versterking van haar partnerschap met diezelfde Verenigde Staten. Europa 

heeft de schokdempers van het geografisch nabije Rusland en het groeipotentieel 

van het mentaal verwante Latijns Amerika nodig om haar eigen partnerschap met 

de Verenigde Staten op volwaardige voet te kunnen continueren. Ook een eigen 

Europese weg zal het pad van de Verenigde Staten kruisen, er parallel aan lopen of 

overlappen. En dat is maar goed ook en logisch, want de belangen lopen gelijk. 

Verstotene, of vazal, antagonist of partner? Het interne dispuut in de Verenigde 

Staten, nu en in de komende jaren, zal uitmaken, of dit land weer terugvalt in 
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De economische 

reus Europa staat 

misschien meer 

nog dan de 

Verenigde Staten 

daarbij voor de on

middellij l<e taal< 

een intensief debat 

te gaan voeren over 

haar plaats en ver

anrwoordelijl<heid 

in de wereld. 

neo-isolationisme en zelfbescherming. Of dat het die andere traditie van Wilson 

en Roosevelt, van internationaal en niet-zelfzuchtig engagement, vertaalt in die 

broodnodige grand strategy. Europa staat daarbij voor de dubbele taak heel veel te 

investeren in de communicatie en belangenverstrengeling met die Verenigde 

Staten en tezelfdertijd haar eigen positie op defensieterrein, op het gebied van 

buitenlands beleid, economisch en met de opbouw van nieuwe bondgenootschap

pen te versterken. De economische reus Europa staat misschien meer nog dan de 

Verenigde Staten daarbij voor de onmiddellijke taak een intensief debat te gaan 

voeren over haar plaats en verantwoordelijkheid in de wereld. 

Wel zullen we ook in de toekomst nog vaak roepen: "allemachtig, Amerika" en 

constateren dat Amerika machtig is, maar zeker niet alleen machtig hoeft te zijn 

Mr.J.J.A.M. van Gennip en mr. F.A.M. van den Heuvel zijn respectievelijk lid van de Eerste 

Kamer voor het CDA en senior vice-president van Rabobank Nederland. Beiden zijn lid van de 

redactie van Christen-Democratische Verkenningen. 
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1. 'Prins Klemens Lothar Wenzel von Metternich (1773-1859) was een groot Oostenrijks 

staatsman die in de eerste helft van de negentiende eeuw niet alleen in zijn ei

gen land aan de touwtjes trok, maar ook op de krachtsverhoudingen in de 

Europese politiek zwaar zijn stempel heeft gedrukt. Nadat Napoleon verslagen 

was, speelde hij een hoofdrol tijdens het Congres van Wenen (1814-1815) waar de 

landen die Frankrijk overwonnen hadden, tot een nieuw Europees machtseven

wicht moesten komen. Bij het onderhouden en bijstellen hiervan bleef hij sterk 

betrokken in verschillende daarop volgende congressen. In 1821 werd 

Metternich kanselier van Oostenrijk. Met Napoleon en Bismarck behoorde 

Metternich tot de drie machtigste Europese staatslieden uit de negentiende 

eeuw. En van die drie was hij het langst 'koetsier van Europa'. 

2. Deze headline goals zijn afgesproken in het Verdag van Amsterdam en beogen 

voor 2003 de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van de inzet van mi

litair materieel te vergroten. 
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De VS heeft belang bij een 

verdeelde Europese Unie 

DR. ]OHN C. HULSMAN 

Wie een indruk wil krijgen van de opvattingen over Europa in conservatieve 

Amerikaanse kringen, leze het artikel vanJohn HuIsman. Huisman is als onder· 

zoeker verbonden aan de Heritage Foundation, de invloedrijke conservatieve 

denktank in Washington. Hij constateert dat de Europese Unie niet alleen vols· 

trekt politiek verdeeld is, maar ook nog eens militair en economisch uitgespro

ken zwak. Niettemin zijn er met name door Frankrijk aangewakkerde ambities 

om een Europees machtsblok te construeren teneinde de hegemonie van de VS 

te bestrijden. Huisman bespeurt hierin de opkomst van een nieuw anti

Amerikaans Gaullisme en beschouwt de gelegenheidscoalitie Parijs-Berlijn

Moskou tegen de oorlog in Irak als een treffend voorbeeld daarvan. Zijn hoofd

stelling is dat het in het belang van de Verenigde Staten is Europa verdeeld te 

houden. Daarmee verzet hij zich tegen opvattingen van meer progressieve den

kers als Ivo Daalder die - zie zijn artikel in dit nummer - een sterk Europa juist 

in het belang van de VS vinden. Om Europa verdeeld te houden is 'cherry-pic

king' de beste strategie: de VS bekijkt per geval welke Europese landen voor een 

initiatief 'mee te krijgen' zijn. Men doet geen zaken met de Europese Unie als 

geheel, maar slechts met individuele landen. Hierdoor wordt het ontstaan van 

een Gaullistische, gecentraliseerde Europese rivaal onwaarschijnlijk. 

Bovendien zal de relatie tussen Europa en de VS niet verder verslechteren, om

dat elke keer weer aan belangen van verschillende Europese landen tegemoet 

gekomen wordt. 

A5 the fabulously successful twelve-step program pioneered by Alcoholics 

Anonymous has conclusively demonstrated, one cannot tackle a crisis until ack

nowledging the reality of a genuine problem. Throughout the 1990s, mutual 

exchanges ofpleasantries and vague rhetoric of a 'Europe whole and free' obscu

red the fact that the transatlantic relationship was increasingly in crisis, with a 

significant porti on ofthe European political elite viewing the United States as 

part ofthe problem in international politics, rather than as part ofthe solution to 

global problems. Representative ofthis trend is the typical anodyne statement 

that, "a stronger Europe is also more likely to be areliabie strategic partner with 

the U.S."I Given the resurgence ofa European-wide strain of Gaullism, this platitu

de is increasingly open to question. 

In the past several years, genuine policy differences between the U.S. and its 

European allies have emerged over: trade issues such as the 'banana war'; geneti-
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cally modified foods; the American Federal Sales Corporation (FSC) tax; Europe's 

refusal to substantially reform the Common Agricultural Policy (CAP) and the re

percussions this holds for the Doha global free trade round; the moraljustness of 

the death penalty; whether Cuba, Libya, and Iran should be engaged or isolated; 

Iraq; the IsraelijPalestinian crisis; the role international institutions should play 

in the global arena; when states ought to be allowed to use military force; ideolo

gical divisions between American realists, neoconservatives and European 

Wilsonians; the Kyoto Accord; the jurisdiction of the International Criminal 

Court (ICC); America's increase in steel tariffs; National Missile Defense (NMD) 

and the US abrogation ofthe ABM treaty; the military debate within NATO regar

ding burden-sharing and power-sharing; American unilateralism; Turkey's ulti

mate role in the West; widely varying global threat assessments; the doctrine of 

humanitarian intervention and the efficacy ofnation-building; and, how to orga

nize an economy for the best societal effect, to name a few. This incomplete list 

should make it crystal c1ear to the most complacent of analysts that drift in the 

transatlantic relationship is about far more than carping, black leather-c1ad, inef

fectual Europeans glowering about American dominance from the safety of a 

Parisian café. It is a bitter truth that in the run-up to the Iraq war, consistent pol

ling in Europe shows a majority ofthe public more worried about unfettered 

American power than about Saddam Hussein. Instead, the drift is at least partly 

centered on fundamental philosophical and structural differences held by people 

with a very different view ofhow the world should be ordered from th at ofthe 

average American; it should be evaluated tar more seriously than has been the 

case in Washington. 

The rise of an European Gaullism 

Those Europeans pushing for the creation of a more centralized, federal, coherent 

European Gaullists European Union (EU) political construct do so by increasingly defining themselves 

see the emergence through their differences with Americans. European Gaullists see the emergence 

of a European pole of a European pole of power as an effective foil to overwhelming American global 

of power as an effec- power. The French position, predictably the most suspicious of America, could not 

tive foil to over- have been c1earer during the ]ospin premiers hip. A more united Europe was ne-

whelming cessary to 'build counterweights' to combat 'the risk ofhegemony.' Any thought 

American global that c1assical balance of power thinking was no longer a relevant tooI for today's 

power. global environment, ought to be put to rest by anyvague scrutiny ofthe French 

government's rationale for a more coherent Europe. Across the continent, 

Gaullism was clearlyon the rise at the end ofthe 1990's. 

Tbe reasons for this resurgence are structural, and are likely to end ure. With the 

end ofthe Cold War, it was to be expected that America and Europe would drift. 

Without the unitying growl ofthe Soviet be ar to subsume the reality tb at 

America and various European states had quite distinct international interests, 
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there were bound to be divergences. The U.S. has emerged as the sole superpo

wer in the post-Cold War era, while European states, with the partial exception 

of France and the UK, are at best regional powers. This structural difference, un

likely to change in even the medium- to long-term, does much to explain the 

practical policy differences increasingly emerging on both sides of the Atlantic. 

Not only has America go ne from strength to strength in the new era, Europe has 

conspicuously failed to emerge as a coherent power in its own right. This sense 

of aresurgent and increasingly unfettered America, coupled with an introver

ted, increasingly marginalized Europe, does much to explain not only the diffe

rences in policy between the two poles, but also the increased virulence many 

Europeans feel toward American policies. In the end, such differences are less 

about philosophy and more about power; it is not that European Gaullists feel 

American international policies are merely wrong - increasingly they feel they 

have no power to affect them, even at the margins. This change in political psy

chology does much to explain both the rise of an anti-American Gaullism in 

Europe, as weil as the increasing drift in the transatlantic relationship. 

The example of European military weakness is instructive. Given anemic 

European defense spending, it is little wonder that many politicians in Europe 

are implacably opposed to the military tooi being used in international rela

tions, that they don't want strength to matter in the international community, 

that they want to live in a world where internationallaw and institutions predo

minate, that they want to forbid unilateralmilitary action by powerful nations, 

and that they advocate all nations having equal rights that are protected by ac

cepted international norms ofbehavior - the Europeans are merely making a 

philosophical virtue of a very practical necessity.' 

While attempting to limit through diplomacy wh at is a glaring weakness in 

their own power portfolio, European Gaullists are attempting one thing more -

to balance the United States in a non-traditionalmanner, by harnessing overw

helming American power in multilateral institutions in such a way as to have a 

significant say in how such power is used. This reality explains France's implaca

bie demand that all action against Saddam Hussein proceeded institutionally 

through the Seeurity Council, where Paris has a veto. It is an eftart by the 

Lilliputians to tie Gulliver up, and it is completely understandable, given the 

present power discrepancy between Europe and the U.S. It also structurally ex

plains why relations are increasingly frayed between an American Gulliver that 

naturally wants to preserve its freedom of action as much as possible and 

European Lilliputians that, given their strategie weakness, want to constrain the 

American behemoth in multilateral institutions as much as possible. The rise of 

European Gaullism, the desire to create a countervailing pole defined by its very 

un-American nature, is a logical structural response to such a world. The possi

bie rise of a coherent Paris-Berlin-Moscow alliance designed to permanently 

challenge American power in the wake ofthe Iraq crisis should be seen as a 
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f1edgling effort to tie the Gaullist impulse into a more unified politica I forma

tion. 

The reality of European wealmess 

Just as all is not well in the transatlantic relationship, rhetoric should not replace 

reality as to Europe's capabilities to emerge as a major power, even in the medi

um- to long-term. While the desire to successfully compete with America may be 

ensconced in many European chanceries, the ability to do so appears to be weil 

Current U.S. defense beyond Europe's means. Militarily, despite a collective market that is slightly lar-

increases are ger than th at ofthe United States, Europe presently spends only two-thirds of 

greater than the what the U.S. does on defense (with American defense increases, even this paltry 

entire defense amount is due to relatively decrease) and produces less than one quarter of 

budgets ofany of America's deployable fighting strength.' German defense spending has dropped 

the individual to a laughable 1.5 percent. Likewise, besides the UK and France, all other 

European allies. European countries are presently incapable ofmounting an expeditionary force 

of any size anywhere in the world without resorting to borrowing American lift 

capabilities. Current U.S. defense increases are greater than the entire defense 

budgets of any ofthe individual European allies." As Richard Perle bluntly put it, 

Europe's armed forces have already "atrophied to the point ofvirtual 

irrelevance. ,,' 

Given the moribund state ofthe European economies and the proclivity ofthe 

European publics to eschew significant defense spending, there is absolutely no 

empirical evidence to suggest that this trend ofrelative military decline will 

change in the long-term. At best, the United States can expect a multi-tiered 

NATO, where, beyond the British and the French, individual European member 

states will, optimally, fil! niche roles in the overall American strategic conception. 

American decision-makers used to positive spins on the Alliance must acknowled

ge that not all the allies are equal - th at real differences exist between European 

capitals over how of ten to militarily side with the US, and how much capability 

individual countries can bring to bear. 

Economically, the latter part ofthe 1990s has not led Europe into the promised 

land, so confidently predicted by many. Rather, massive and largely ignored, 

structural problems -Iabor rigidities, a demographic/pensions time-bomb, a safe

ty net that precludes significant cuts in unemployment, too large a state role in 

the economy stif1ing growth - have led Europe into a cul-de-sac. Staggeringly, ac

cording to the OECD, since 1970, the euro-zone area has not created any net priva

te sector jobs." 

Germany is emblematic ofthis Western European problem. lts economy grew at a 

ra te of only 0.2 percent in 2002. Germany's public deficit overshot EU Stability 

Pact strictures at a ra te of3.7 percent this year and probably will next year as weil. 
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Efforts to lower unemployment remain stalled, with over 4.5 million Germans re

maining out ofwork. This economic snapshot is also representative ofGermany's 

longer-term economic performance. After an initial, post-reunification surge, over 

the past ten years, German GDP increased by a mere 1.5 percent a year on avera

ge.' The reasons for this are as simple as they are politically intractable

Germany's non-wa ge labor costs are among the highest in the world, well over 42 

percent of gross wages.' This factor, combined with excessive labor rigidities, a 

virtually unfunded pensions system, and a looming demographie crisis means 

th at the motor of Europe will continue to sputter. Whether Chancellor 

Schroeder's most recent effort to begin the reform process amounts to anything 

is certainly open to question. Structural economic problems common to Italy, 

France, and Germany, as well as the accompanying lack ofpolitical will to deal 

with them, signity that the only question facing Europe is whether it continues 

to limp along or falls into a japan-style torpor. 

In some ways, the euro has made this diffieult economie situation even worse. lts 

one-size-fits-allmacroeconomic policy has led interest rates to be set far too high 

for a sputtering German economy, while threatening a booming Ireland with the 

danger of inflation in the long-term. The euro zone is far from an optimal cur

rency area. It remains to be seen whether the economies ofEurope are sufficient

ly in-sync to make the project flourish in the medium-term. 

The Stability Pact is emblema tie of Europe's overly rigid macroeconomic appro

ach. lronically enacted to quell German fears about the long-term economic 

soundness of countries such as Greece, Italy, and Portugal, it is Berlin itself (as 

well as Lisbon) that has been most hamstrung by the new strictm'es - limiting 

budget deficits to 3 percent per year. Already in recession and faced with a cer

tain warning from the EU and the possibility ofmassive fines amounting to 0.5 

percent ofthe GDP ifit fails to correct its budget imbalance, Germany has been 

forced to enact austerity measures at a time of economic dec1ine - the worst 

short-term fiscal policy imaginable. Such a rigid economic approach seems poli

tically doomed in the long-term; already, cri ties ranging from EU Commission 

President Prodi to the French and German governments are signaling the need to 

fundamentally reform the process. In the short run, the Stability Pact has proved 

to be just another unnecessary constraint on a German economy already caught 

in the doldrums. There is little sign that either Germany, or Europe as a whoie, is 

likely to gain economically relative to the U.S. in the medium- to long-term. 

Rather, the challenge is to avoid the permanent economic stagnation ofthe con

tinent. 

As with military matters, the overall view must be qualified. Over the past five to 

eight years, the British, Spanish, Dutch, and lrish economies have been growing 

at very respectable rates. Given their more open pensions systems, neither 

Dublin nor London face the same demographie crisis currently looming in Italy, 

France, or Germany. Great Britain remains the largest direct investor in the 
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United States, as America does in the UK. Moving geographically around the tra

ditional motor of EU integration - France, Germany and Italy - economic libera

lism is found flourishing on the European periphery. It is hard to characterize a 

common European economic state ofbeing, as the differences outweigh the eco-

nomic commonalities. 

This is even truer in the political realm. Contrary to any number ofmisleading 

commis sion communiqués, the Europeans are light years away from developing a 

Common Foreign and Security Policy (CFSP). One has only to look at the seminal 

Militaryweal<ness. issue of war and peace during the past year- what to do about Saddam Hussein's 

economic stagna- Iraq - to see a complete lack of coordination at the European level. Initially, the 

tion and political UK stood shoulder-to-shoulder with the U.S., Germany's militant pacifists were 

disunity - this is against any type of military involvement, be it sanctioned by the UN or not; with 

the reality that con- France holding a wary middle position, stressing th at any military force must 

fronts American de- emanate from UN Security Council deliberations. It is hard to imagine starker and 

cision-mal<ers today more disparate foreign policy positions being staked out by the three major po-

when looking at wers ofEurope. 

Europe. 

Even on issues relating to trade, there are vast differences within the EU. The re

cent spat between President Chirac ofFrance and British Prime Minister Blair was 

about far more than atmospherics. It was about whether northern European 

countries, such as the UK, would continue to countenance southern EU countries' 

(such as France) dogged desire to protect the wasteful Common Agricultural 

Policy (CAP), even though it may weil prove to be a deal-breaker at the Doha global 

free trade round. On missile defense, relations with Turkey, and critically, the fu

ture course ofthe EU - with Germany for deepening and widening, the UK for wi

dening primarily. and the French stressing deepening of EU institutions - one 

finds a cacophony ofEuropean voices, rather than everyone singing from the 

same hymnal. 

Military weakness, economic stagnation and political disunity - this is the reality 

th at confronts American decision-makers todaywhen looking at Europe. Despite 

overly cheerful rhetoric and the hopes ofmany on the continent, Europe is not li

kely to challenge American primacy in the long-run. This is not due to any gener

a!, continentallove of Washington or its policies. Rather, it is the result of 

European politica!, military and economic weakness. 

Cherry-Picldng as the Arnerican Answer to a weak, but Gaullist 

Europe 

In separating rhetoric from reality, there is a comforting final conclusion that 

needs to be drawn by American policy-makers - the very lack of European unity 
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The filture of NATO 

consists of coali-

tions-of-the-willing 

acting out-of-area. 

that hamstrings European Gaullist efforts to challenge the United States, presents 

America with a unique opportunity. IfEurope is more about diversity than unifor

mity, if the concept of a unified 'Europe' has yet to really exist, th en a general 

American transatlantic foreign policy based on cherry-picking - engaging coali

tions ofwilling European allies on a case-by-case basis - becOllles entirely possi

bIe. Such a stance is palpably in America's interests, as it provides a method of 

managing transatlantic drift while remaining engaged with a continent th at 

will rarely be wholly for, or wholly against, specific, American, foreign policy ini

tiatives. Such asensibIe middle course steers between the Scylla ofnot caring 

about bringing along allies, and the Charybdis of allowing a perpetually divided 

Europe to scupper all American diploma tic and military initiatives. 

For such an approach to work, it is essential to view Europe as less than a monoli

thic entity. The differences in approach the Bush administration took regarding 

the Kyoto global warming treaty and the controversy over missile defense are in

structive. By condemning out of hand the Kyoto agreement and offering no posi

tive policy alternatives, the Bush administration found itselfin a public relations 

disaster in its early days. By failing to engage the Europeans, the White House un

wittingly succeeded in uniting them. Embracing the learning curve in the wake 

of Kyoto and refusing to believe reports that 'Europe' was implacably opposed to 

American desires to abrogate the ABM treaty and to begin constructing a missile 

defense system, the White House sent its representatives to the capitals of 

Europe where they found the 'European' stance on missile defense to be predicta

bly far more fragmented than had appeared at first glance. Intensive diploma tic 

efforts led Spain, Italy, the UK, Poland, Hungary and ultimately, Russia, to emb

race the administration's initiative to one degree or another. By searching out 

potential European allies at the nationallevel, Washington engaged in successful 

cherry-picking and avoided the kind of diplomatic and public relations disaster 

that had oCCllrred in the wake of Kyoto. 

Ironically, this realist policy actually calls for more diplomatic and political enga

gement with Europe at a nationallevel, even ifBrussels is to be gene rally taken 

less seriously. As the Kyoto episode makes abundantly cIear, in order for cherry

picking to work for the U.S., it is vital to note divisions in 'European' opinion ba

sed on differing conceptions ofnational interest. America should be constantly 

engaged in evaluating differences within Europe in order to still be able to work 

with allies, bringing along a coalition of the willing on any given policy initia ti

ve. Europe, such as it presently exists, suits general American interests - its mem

ber states are capable of assisting the U.S. when their interests coincide with 

America, yet it is feebie enough th at it cannot easily block America over funda

mental issues of national security. Cherry-picking as a general strategy ensures 

the endlll'ance of this favorable status quo. 

Militarily, such an approach explains present efforts at NATO reform. Beyond the 

sacrosanct ArticIe V commitment, the future of NATO consists of coalitions-of-
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the-willing acting out-of-area. Here, a realist cherry-picking strategy confounds 

the impulses ofboth unilateralists and strict multilateralists. Disregarding unila

teralist attitudes towards coalitions as often not worth the bother, this strategy 

calls for full NATO consultation on almost every significant military issue ofthe 

day. As was the case with Iraq, iffull NATO support is not forthcoming, realists 

would doggedly continue the diplomatic dance, rather than seeing such a rebuff 

as the end ofthe process, as many strict multilateralists would counsel. A 

Combined Joint Task Force (CJTF) where a subset of the Alliance forms a coalitioll 

ofthe willillg to carry out aspecific mission using common NATO resources 

would be this strategy's second preference. If this too proved impossible, due to a 

general veto ofsuch an initiative, a coalition ofthe willing outside of NATO -

composed of states around the globe committed to a specific initiative based on 

shared immediate interests - would be the third best option. Only thell, iffunda

mental natiollal interests were at stake, should America act alone. Cherry-pic

king is a way around what has become a cartoonish debate, as very few decision

makers are either entirely unilateral or multilateral in orientation; the world is 

simply more complicated than this. 

While agreeing with unilateralists that full, unqualified approval of specific mis

sions may prove difficult to diplomatically achieve with NATO in the new era, 

cherry-pickers disagree with them about continuing to engage others at the bro

adest level. For, as the missile defense example illustrates, there are almost al

ways some allies who will go along with any specific American policy initiative. 

That is, ifthey are genuinely asked. By championing initiatives such as the CJTF 

and the new NATO rapid deployment force, the Bush administration is fashio

ning NATO as a tooibox that can further American interests around the globe by 

constructing ad hoc coalitions ofthe willing that can bolster U.S. efforts in speci

fic cases. 

Less developed than the NATO process, free trade coalitions ofthe willing hold 

out intriguing possibilities for a future th at may well see the breakdown ofthe 

Doha free trade process. As with NATO, there is no doubt that a comprehensive, 

all-inclusive liberalizing deal built around the Doha process (involving agricultur

al, services, and manufacturing liberalization) would best suit both the world and 

the United States. However, given the great disparities in world opinion over the 

efficacy, and even the definition, offree trade, the United States must be prepared 

to enact free-trading coalitions ofthe willing ifthe Doha round stalIs over 

European failures to respond to the developing world's demand for significant ag

riculturalliberalization. Certainly, the 'free trade by any means' mantra emana

ting from United States Trade Representative Bob Zoellick's office is an indication 

that the Bush administration is moving in this direction. 

Beyond efforts to make the regional Free Trade Area ofthe Americas (FTAA) and 

bilateral deals with countries such as Singapore, Chile, and Australia viabie, the 
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Bush administration needs to embrace the idea of aGIobal Free Trade Association 

- a coalition ofthe willing determined to maximize trade liberalization throug

hout its member states." States around the globe that meet certain, predetermi

ned, numerical criteria relating to trade policy, capital flows and foreign invest

ment, property rights, and regulation would automatically qualify tor the 

grouping. Members would, thus, select themselves based on their genuine com

mitment to a liberal trading order. Given the politico-economic commonalities 

such a grouping would share, it is to be hoped th at the GFTA would allow for the 

freer movement of capital within the grouping, establish common accounting 

standards, set very low rates of subsidies across the board, and diminish overt 

Thecherry-picldng and hidden tariffs. What must not happen to global trade ifthe Doha round stal-

strategy is the best Is is th at the u.s. takes its bali and goes home; again a coalition ofthe willing, 

way to co mb at this time in trade, is the way forward. iO 

French efforts to Political!y, American policy-makers must ignore soothing EU communiqués and 

challenge Arnerican recognize that Europe spe aks with many voices. For example, during the Iraqi 

predominanee. crisis, while France, Germany, Russia, and Belgium led opposition to the war, 

Britain, Spain, Italy, Poland, and most Central and Eastern European gover

nments ignored Paris and supported the American position. Indeed, there is a 

growing divide on issues ofwar and peace between more traditional European 

social democrats and the more modern, aggressive Blairite centrists on the conti

nent. New Labour wil! remain available as a central ally in assembling coalitions 

ofthe willing in the future. 

In addition, the cherry-picking strategy is the best way to combat French efforts 

to challenge American predominanee. While it is certainly true th at the Paris

Berlin-Moscow anti-war coalition resembied Dorothy's friends in the Wizard of 

Oz (each ofthe countries lacks something to be a great power on its own-Russia, 

a first-world economy; Germany, real military power; France, raw materials and 

an extensive industrial base), it is also true that such a coalition taken together 

has all the attributes of a balancing po Ie of power, with France providing the po

litical and ideologicalleadership, Germany the economie power, and Russia the 

military wherewithal. While winning over Paris in a fundamental way is hope

less in the near term, both Germany and Russia remain at least as attuned to 

Washington as to Paris. By working together on a case-by-case basis, and not for

cing Germany and Russia to choose between France and the U.S., Washington can 

effectively dilute the prospeets of such a permanent coalition forming. Cherry

picking allows the Germans a way out oftheir self-inflicted diplomatie isolation, 

just as it allows Russia a chance to regain momentum in what has been a blosso

ming relationship with the U.S. I think National Security Adviser Rice was incor

rect when she recently said, "Punish the French, ignore the Germans and forgive 

the Russians." A cherry-picking strategy would lead to a different conclusion. 

"Ignore the French (and work with them where possible), and engage the 

Germans and the Russians on a case-by-case basis." This is by far the best way to 
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secure America's diplomatic advantage in the wake ofthe Iraq war. 

Nor should America be seen to actively divide the European allies - such an ap

proach would merely throw Germany into the arms ofFrance. During a recent 

conference in Paris, when challenged bya member ofthe French foreign minist

ry that my plan was dividing Europe, I replied that I left that to President Chirac

that perllaps Chirac's threats to keep pro-American Central and Eastern 

European states out ofthe EU ifthey did not tow the French line on Iraq might 

be more at fault than my policy proposals. I was merely trying to cobble together 

coalitions ofthe willing based on the fact th at the most interesting diplomatic 

result ofthe war was a Europe versus Europe reality, not Europe as a whole stan

ding against the United States. Cherry-picking forces no one to irrevocably choo

se between Paris and Washington; it engages countries on a case-by-case basis me

rely by dealing with Europe as we find it-divided, weak, but on a 

country-by-country basis more than available to participate in coalitions ofthe 

willing. More ham-fisted efforts to divide Europe would be entirely counterpro

ductive. 

A strategy of cherry-picking will preserve the status quo, where the transatlantic 

relationship, despite fraying a bit at the edges, continues to provide common 

goods to both sides ofthe Atlantic. As such, the Europe oftoday suits America's 

long-term strategic interests. Cherry-picking will allow the U.S. to make the appe

arance of a Gaullist, centralized, European riyal far less likely, while distributing 

enough shared benefits th at the overall transatlantic relationship will continue 

to provide Europeans, as well as Americans, with more benefits than problems. 

A Europe ofmany Such an accurate assessment, fitting the realities ofthe world we now live in -

voices will best suit where the United States behaves multilaterally where possible and unilaterally 

American interests where necessary - is likely to endure. 

weU into the future. 

Overview 

Too often foreign policy practitioners successfully manage problems while whol

ly missing out on creatively taking advantage of opportunities. The Continental 

Europe of today presents us with just such an opportunity: it remains divided 

into Gaullist and Atlanticist camps, with the anti-American grouping splinte

ring and discredited because of American success in Iraq. A Europe ofmany voi

ces, where the nation-state is again seen as the primary unit offoreign policy de

cision-making, will best suit American interests well into the future. In 

addition, hel ping to retard the perpetuation of a Franco-German-Russian allian

ce designed to balance against the US must be seen as a primary American na

tional interest. In both cases, the general cherry-picking modus operandi would 

seem to be the template th at American policymakers can best use to take advan

ta ge of the present situation in Europe. In the particular case of the anti

American coalition constructed over Iraq, there seems to be ample evidence that 
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Germany (and to alesser extent Russia) is amenable to such a strategy. Cherry

picking is an idea whose time has come. 
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Het einde van 

het Atlanticisme 

DR. IVO H. DAALDER 

Een prominent intellectueel geluid uit Democratische kring over de verhou

ding VS-Europa is dat van de in 1960 te Den Haag geboren Ivo Daalder. Hij heeft 

vele publicaties op zijn naam staan over de transatlantische relatie (waaronder 

de NAVO). Van 1995 tot 1996 was hij directeur Europese Zaken bij de National 

Security Council van de regering-Clinton. Daar heeft hij het regeringsbeleid in

zake Bosnië gecoördineerd. Op het ogenblik werkt hij in Washington aan het 

Brookings Institute, de denktank die sterk met de Democratische Partij wordt 

geassocieerd. Zijn bijdrage aan dit nummer is een voorproefje van het boek 

America Unbound. The Bush Revolution in Foreign Policy, dat hij samen met 

James M. Lindsay heeft geschreven en in november zal uitkomen (en later in 

Nederlandse vertaling). Daalder constateert 'het feitelijke einde van het 

Atlanticisme'. Het buitenlands beleid van Amerika en Europa draait niet langer 

om het transatlantische bondgenootschap. De strategische en tactische motie

ven die dat bondgenootschap bij elkaar hielden, hebben sterk aan belang inge

boet. Daalder dringt erop aan dat er een nieuwe basis gevonden dient te wor

den voor de relatie en snel. Gebeurt dat niet dan zal het breekpunt sneller 

naderen dan menigeen denkt: de Amerikaans-Europese verhouding kan de on

dermijning waaraan zij de afgelopen paar jaar is blootgesteld, niet nog langer 

dragen. Ofhet partnerschap tussen Europa en Amerika op tijd vernieuwd zal 

worden, hangt volgens Daalder vooral af van de VS. 

De verhouding tussen de transatlantische bondgenoten staat geweldig onder 

druk. Het is lang geleden dat een minister van Buitenlandse Zaken van de 

Verenigde Staten heeft gesproken in termen van het bondgenootschap dat 'uiteen

valt', zoals Colin Powell begin februari zei naar aanleiding van de consternatie 

rond de weigering van Frankrijk, Duitsland en België om in te stemmen met pre

ventieve maatregelen van de NAVO ter verdediging van Turkije, mocht dit land in 

oorlog komen met Irak.' Zelfs iemand als Henri Kissinger, die de verhouding tus

sen Amerika en Europa al zo lang en van zo nabij volgt, kwam tot de slotsom dat 

de meningsverschillen ten aanzien van Irak 'tot de ernstigste crisis binnen het 

Atlantische bondgenootschap in de vijf decennia van haar bestaan hebben geleid. ,2 

Is de huidige crisis tussen de transatlantische partners fundamenteel anders dan 

hun vele eerdere crisissen? Er zijn er die dit, net als Robert Kagan, beamen door te 

verwijzen naar de veranderde structuur van de Amerikaans-Europese verhouding, 

in het bijzonder de substantiële en groeiende machtskloof. 'De Amerikanen ko-

CDV I lIl, RF~T 2003 



men van Mars, de Europeanen van Venus', meent Kagan. 'Deze stand van zaken is 

niet slechts tijdelijk, het gevolg van een Amerikaanse verkiezingsuitslag of een ca

tastrofale gebeurtenis. De oorzaken van de transatlantische kloof zijn diepgaand, 

het resultaat van een langdurige ontwikkeling en de kloof is vermoedelijk van 

blijvende aard." Anderen hebben een meer optimistische blik. Ondanks alle on

derlinge verschillen, zo merkt Philip Gordon op, 'zijn de Amerikaanse en 

Europese grondwaarden in essentie gelijk gebleven, terwijl de Europese democra

tieën trouwere bondgenoten van de Verenigde Staten zijn dan de landen in welke 

andere regio dan ook.' De bestaande verschillen, zo beweert Gordon, zijn hoofdza

kelijk een gevolg van de scherpe wending in het beleid van Washington onder pre

sident George W. Bush. Maar een transatlantische scheiding is alleen denkbaar 

'als beleidsmakers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan handelen vanuit de 

veronderstelling dat door fundamenteel verschillende opvattingen over de wereld 

verdere zinvolle samenwerking onmogelijk is.'4 

Paradoxaal genoeg zijn deze twee standpunten allebei een goede weergave van de 

huidige situatie. Er heeft inderdaad een diepgaande verandering in de structuur 

van de Amerikaans-Europese verhouding plaatsgevonden, maar de gewijzigde 

machtsbalans is slechts een deel van de verklaring voor deze verandering, en niet 

het belangrijkste. Een cruciaal gevolg van deze transformatie is het feitelijke ein

de van het Atlanticisme: het buitenlandse beleid van Amerika en Europa draait 

niet langer om het transatlantische bondgenootschap, althans niet in dezelfde be

palende mate als voorheen. Er hebben zich op zowel lokale als mondiale schaal 

nieuwe realiteiten aangediend, alsmede nieuwe manieren om daarmee om te 

gaan. Als gevolg hiervan is het niet langer eenvoudigweg een kwestie van het aan

passen van de transatlantische instituties aan de nieuwe situatie, zoals het formu

leren van een nieuwe missie voor de NAVO. De veranderende structuur van de ver

houdingen tussen de Verenigde Staten en Europa brengt met zich mee dat er een 

nieuwe basis voor de relatie moet worden gevonden, opdat het aanhoudende pro

ces van wederzijdse vervreemding niet in een scheiden der wegen eindigt, laat 

staan in een officiële breuk. 

Vooralsnog zal het beleid van de regering-Bush bepalend zijn voor de toekomstige 

verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Europa. Er is niets in de nieuwe 

structuur dat het einde van het transatlantische partnerschap en samenwerkings

verband voorbestemt. Maar het gratuite unilaterisme dat de eerste twee jaar van de 

regering-Bush heeft gekenmerkt - het aangrijpen van de Amerikaanse macht als 

een middel dat alle doelen heiligt en de opzettelijke verwaarlozing van de inter

nationale instituties en andere samenwerkingsverbanden heeft een- diepgaande 

negatieve invloed op Europa's politieke elite en publieke opinie gehad. De per

soonlijke stijl van Bush heeft de zaak alleen maar verergerd. Voor veel Europeanen 

is zijn snoevende, strijdlustige taal en de diepgelovigheid van zijn belangrijkste 

boodschap uiterst bevreemdend. Men ziet geen gedeelde basis voor handelen 

meer - en menigeen is nu zelfs banger voor de Verenigde Staten dan voor wat ob-
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Europa Basta! Fini! 

Genug! of zelfs 

Enough! zegt. 

jectief gezien grotere bedreigingen van de veiligheid zijn. 

Het huidige Amerikaanse beleid tegenover Europa en het Atlantische bondgenoot

schap fungeert als het kantel punt dat de toekomst van de op drift geraakte ver

houding tussen de Verenigde Staten en Europa zal bepalen. Verstandig beleid kan 

bijdragen aan het smeden van een nieuw en duurzamer strategisch partnerschap, 

dat de twee Atlantische partijen in staat zal stellen om gezamenlijk de problemen 

van een zich dynamisch ontwikkelende wereld het hoofd te bieden en de nieuwe 

mogelijkheden ervan maximaal te benutten. Maar een beleid dat Europa als een 

vanzelfsprekendheid beschouwt, dat routinematig zwijgt over Europese belangen 

of ze zelfs wegwuift, kan Europa van Amerika doen vervreemden. Want onder om

standigheden zoals de huidige gaan de Europeanen het mogelijk betreuren dat zij 

worden meegesleurd in problemen die zij niet zelf geschapen hebben. Er kan een 

moment komen, en wellicht eerder dan menigeen denkt, waarop Europa Basta! 

Fini! Genug! of zelfs Enough! zegt - een momen t waarop Europa weigert om nog lan

ger te delen in de risico's van internationale activiteiten, zonder op evenredige 

wijze te delen in de besluitvorming die zulke risico's creëert. 

Deze sobere conclusie is allerminst gegeven of onvermijdelijk, maar het is wel zo 

dat de Amerikaans-Europese verhouding het soort ondermijning waaraan zij de 

afgelopen paar jaar is blootgesteld niet nog langer kan dragen. Het is heel goed 

mogelijk dat de nasleep van de oorlog in Irak een testcase voor de duurzaamheid 

van de relatie zal blijken te zijn. Een serieuze inspanning om te komen tot een 

complementair en wederzijds ondersteunend beleid voor de wederopbouw van 

Irak en de stabilisering en hervorming van het Midden-Oosten kan de wankelende 

transatlantische relatie weer verstevigen. Maar andersom kan het mogelijke voor

nemen van de VS om alles in eigen hand te houden de relatie doen stranden. Hoe 

het ook verloopt, de Amerikaans-Europese verhouding zal in ieder geval een sub

stantiële wijziging ondergaan. 

Verschuivende prioriteiten 

Meer dan een halve eeuw is het Amerikaanse en Europese buitenlandse beleid op 

de transatlantische as geconcentreerd geweest. Voor Amerika stonden Europa en 

de bondgenoten centraal- Europa was zowel de locus als de focus van Amerika's 

confrontatie met de Sovjetunie. Voor Europa was Amerika een bewaker en een be

schermer. Amerika fungeerde voor Europa als de kracht waaraan zij zich kon op

trekken om de oorlogsverwoesting te boven te komen en waaraan zij het zelfver

trouwen kon ontlenen om de scherpe onderlinge tegenstellingen, die het gevolg 

waren van twee bloedige wereldoorlogen binnen drie decennia, met elkaar te ver

zoenen. Het succes van het Amerikaanse en Europese beleid droeg ertoe bij dat 

het einde aan de rivaliteit van de Koude Oorlog zich aandiende met een kik in 

plaats van met een klap. En na de consolidatie van deze overwinning tijdens de ja

ren negentig kwam er feitelijk een einde aan de structureel bepaalde noodzaak 
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om op grond van de transatlantische blik een midden te vinden tussen het 

Amerikaanse en Europese buitenlandse beleid. De directe belangen van Amerika 

en Europa zijn sindsdien in toenemende mate uiteen gaan lopen. met een 

Amerika dat zich mondiaal opstelt, terwijl Europa zich in de eerste plaats op loka

le ontwikkelingen oriënteert. De verschillen tussen hen werden nog verder geac

centueerd door hun verschillende perspectieven op wat in het nieuwe tijdperk 

van de mondiale politiek, dat in de plaats is gekomen van de vertrouwde transat

lantische wereld van de Koude Oorlog, de drijvende kracht is. 

Het fundamentele doel van het Amerikaanse buitenlandse beleid gedurende het 

grootste deel van de afgelopen eeuw was te verzekeren dat de Eurazische landmas

sa niet door één macht zou worden overheerst. Zoals de Britse geograaf Sir Harold 

Mackinder aan het begin van de afgelopen eeuw uiteenzette, was het bezitten van 

de macht in de internationale politiek afhankelijk van wie dit gebied controleer

de, want wie in het 'Heartland' zou heersen zou uiteindelijk in de wereld heersen.' 

Amerikaanse staatslieden zijn allesbehalve blind geweest voor deze realiteit. 

Tijdens de afgelopen eeuw stuurden zij drie keer grote troepenmachten overzee, 

om diegenen te verslaan die overheersing van het Eurazische heartland nastreef

den: in de Eerste Wereldoorlog, in de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Koude 

Oorlog, die bijna een halve eeuw zou duren. Samen vormden deze interventies 

wat door Philip Bobbitt zo treffend de 'Long War' wordt genoemd.' Met het ver

dwijnen van het Sovjetrijk was tevens de laatste serieuze bedreiging voor de teITi

toriale overheersing van de Eurazische landmassa uitgeschakeld. Het primaire 

doel van het Amerikaanse buitenlandse beleid was aldus verwezenlijkt. 

Het duurde vervolgens enkele jaren voordat men besefte hoezeer Europa's strate

gische relevantie voor de Verenigde Staten was afgenomen. De jaren negentig (die 

we nu het best als het post-Koude Oorlog-tijdperk kunnen opvatten) waren gewijd 

aan het consolideren van de overwinning in de Long War. Samen met haar 

Europese partners begon Washington zich in te spannen voor een vreedzaam, on

gedeeld en democratisch Europa.' De NAVO ontwikkelde zich van een gezamenlij

ke defensieorganisatie tot Europa's belangrijkste veiligheidsinstelling, die hulp 

bood bij het stabiliseren van de Balkanlanden, bij het transformeren van de mili

taire praktijken tussen maar liefst 27 partnerlanden en bij het smeden van nieu

we relaties met voormalige tegenstrevers. Aan het einde van de Koude Oorlog wa

ren 16 landen lid van de NAVO, een aantal dat in 2004 naar 26 zal zijn gestegen. 

Na tien jaar van intensieve inspanningen kreeg de nieuwe verhouding met 

Rusland gestalte. In 2001 maakte Rusland onder president Vladimir Poetin, door 

zich op te stellen als partner van de Verenigde Staten in de strijd tegen het ter

rorisme, een definitieve draai naar het Westen, terwijl het land een jaar later in 

essentie een samenwerkingsverband met de NAVO aanging. En, tenslotte, 

Europa's belangrijkste instellingen, zoals de EU, de Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa (OVSE) en de nieuw leven ingeblazen NAVO, zijn zeer 

goed in staat gebleken - ook al is er in de Balkanlanden, de Kaukasus en verder 
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oostwaarts vooralsnog een enkele brandhaard blijven bestaan - om politieke pro

blemen aan te pakken. Als gevolg van deze inspanningen is Europa vandaag de 

dag vreedzamer, democra tischer en meer verenigd dan ooit tevoren. 

De terroristische aanslagen van 11 september hebben geleid tot een vergroting 

van Amerika's strategische verwijdering van Europa. In Washington maakt men 

zich niet meer zo druk over die ene macht die Eurazië zou kunnen domineren, 

maar is men gericht op het bestrijden van de gruwelijke triade van terroristen, ti

rannen enmassavernietigingstechnologieën. Vanuit het perspectief van 

Washington kan Europa een partner zijn in de pogingen van de Verenigde Staten 

om deze nieuwe bedreiging te elimineren, en zelfs een cruciale partner, maar al

leen voor zover zij de koers die Washington heeft uitgestippeld volledig onder

steunt. Als strategisch belang vervult Europa dus niet meer de rol van object van 

Amerikaans beleid, maar de rol van ondersteunende partij. 

De verschuiving in de strategische prioriteiten van Europa is vooralsnog veel min

der groot. De belangrijkste focus van het hedendaagse Europese buitenlandse be

leid is al meer dan vijftig jaar ongewijzigd: het uitschakelen van de mogelijkheid 

van een terugkeer van een verwoestend intern conflict door een steeds grotere ge

richtheid op het delen van soevereiniteit binnen een Europese Unie. Ten aanzien 

van talloze gebieden, uiteenlopend van handel en monetair beleid tot juridisch, 

maatschappelijk en (in toenemende mate) buitenlands en veiligheidsbeleid, staat 

de EU centraal in het Europese beleid en handelen. Met het oog op de directe toe

komst bevindt de EU zich in een enorm ambitieuze fase, waarin de samenwerking 

tussen de bestaande lidstaten wordt versterkt en de Unie door de opname van me

nig buurland in het oosten wordt uitgebreid. De constitutionele conventie van dit 

jaar, gevolgd door de bijeenkomst van regeringsleiders waar de besluiten zullen 

worden bezegeld, legt de parameters vast voor Europa's eenwording in de nabije 

toekomst - met inbegrip van de vraag of Europa, net als in haar economisch be

leid, zich ook in haar buitenlands en veiligheidsbeleid als één internationale 

actor zal gaan positioneren. Het uitbreidingsproject, waarbij injuni 2004 tienlan

den zullen toetreden, een paar jaar later gevolgd door Roemenië en Bulgarije, is al 

even ambitieus. Er komen meer dan 100 miljoen inwoners bij, wat betekent dat de 

bevolking van de EU met bijna een lcwart zal groeien. Het totale BNP van de toetre

dende landen is echter slechts 5% van dat van de huidige lidstaten. Dit betekent 

dat de kosten en de gevolgen van de uitbreiding vermoedelijk enorm zullen zijn. 

Ter vergelijking kan men denken aan de situatie waarbij Mexico door de 

Verenigde Staten in een Noord-Amerikaanse Unie zou worden opgenomen.' 

Gedurende het resterende deel van dit decennium, en mogelijk nog veel langer, 

zal Europa zich hoofdzakelijk blijven wijden aan het grootscheepse EU-project. 

Terwijl Amerika zich in de afgelopen jaren steeds verder van Europa heeft verwij

derd, zal Europa zich de komende tijd dus steeds meer naar binnen richten. 
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Amerikaanse macht en mondialisering 

De veranderde prioriteiten in het buitenlands beleid, alsmede de mogelijke ver

schillen die daaruit voortvloeien, worden geaccentueerd door de uiteenlopende 

manieren waarop Amerikanen en Europeanen de huidige internationale omge

ving begrijpen. Wij leven in een tijdperk van mondiale politiek - een tijdperk dat 

wordt gekarakteriseerd door twee niet eerder vertoonde verschijnselen.
9 

Een er

van is de algehele dominantie van de Verenigde Staten. Zoals niet eerder in de ge

schiedenis is tegenwoordig in de internationale politiek de primaire vraag hoe

en of - Washington zich opstelt ten aanzien van een bepaalde kwestie. Het andere 

verschijnsel is de mondialisering, een omvattend proces dat wereldwijd economi

sche, politieke en sociale krachten heeft losgemaakt die door geen enkel afzonder

lijk land kunnen worden beheerst, ook niet door de Verenigde Staten. 

Amerikanen en Europeanen verschillen van mening welke van deze twee ver

schijnselen in ons huidige tijdsbestek het belangrijkste is. Amerikanen, en vooral 

de regering-Bush en haar aanhangers, zijn van mening dat het Amerikaanse pri

maat het kenmerkende aspect van de huidige wereld is. 'De val van het Sovjetrijk 

leidde tot een fundamentele herordening van het internationale systeem en tot 

de huidige situatie, met de Amerikaanse mondiale hegemonie als belangrijkste 

constituerende factor voor het heden en vrijwel zeker ook voor de toekomst', zoals 

Robert Kagan betoogt. JO 'Het eenpolige moment is een eenpolig tijdperk gewor

den', schrijft Charles Krauthammer in een recent essay waarin hij het 

Amerikaanse primaat toejuicht." En zoals de regering Bush het zelf formuleert in 

de openingszin van haar National Security Strategy: 'De Verenigde Staten bezit onge

kende - onvergelijkelijke - kracht en invloed in de wereld', die het land moet in

zetten 'om een machtsevenwicht dat vrijheid stimuleert te bevorderen'." 

De Europeanen daarentegen zijn ertoe geneigd om mondialisering, inclusief de 

beperkingen die dit proces voor de macht van een enkel land met zich meebrengt, 

als het bepalende aspect van het huidige tijdperk te beschouwen. 'Het nieuwe tijd

perk', zoals Christoph Bertram opmerkt, 'kan in een woord worden samengevat: 

mondialisering. Net zoals kapitaal, handel en communicatie wereldwijd en onge

hinderd door afstand werkzaam zijn, zo zijn veiligheid en onveiligheid mondiaal 

geworden - zij kunnen niet langer in relatie tot specifieke regio's en territoriale 

grenzen worden omschreven.'13 

Door de enorme snelheid van grensoverschrijdende contacten, hun grote aantal 

en het feit dat mondialisering zich tegelijkertijd op meerdere niveaus afspeelt, is 

er geen enkel afzonderlijk land dat de positieve of de negatieve gevolgen ervan 

volledig op eigen kracht kan beheersen. Het gevolg hiervan is dat er evenmin nog 

een land is, zelfs niet het machtigste, dat de eigen doelen kan verwezenlijken ZOIl

der hulp van anderen, ofhet nu gaat om terrorisme, georganiseerde misdaad, de 

proliferatie van wapens, besmettelijke ziekten, democratisering of de handel in 

goederen en diensten. De Britse premier Tony Blair heeft in dit verband gezegd 
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dat 'de financiële markten, klimaatverandering, internationaal terrorisme, nucle

aire proliferatie [en] wereldhandel ( ... ) ons leren dat ons eigenbelang en onze we

derzijdse belangen tegenwoordig onontwarbaar met elkaar zijn verknoopt.''' 

De verschillende perspectieven van Europa en Amerika op wat het meest bepa

lend is voor het tijdperk van de mondiale politiek worden weerspiegeld in de zeer 

verschillende voorkeuren in buitenlands beleid. De regering-Bush en haar aan

hangers geven de voorkeur aan wat wel een 'hegemonistisch' buitenlands beleid is 

genoemd. Het is gebaseerd op de overtuiging dat de Verenigde Staten door haar 

machtsoverwicht in staat is haar doelen te bereiken zonder van anderen afhanke

lijk te zijn. Volgens Krauthammer bevindt het nog nooit zo dominante Amerika 

zich 'in de unieke positie om zelfstandig een buitenlands beleid te kunnen vorm

geven. Na een decennium van Prometheus die voor dwerg speelt, is het de voor

naamste taak van de regering [Bush] om vooral de Amerikaanse vrijheid van han

delen opnieuw te laten gelden.'!5 

De terroristische aanvallen op 11 september 2001 onderstreepten slechts het vita

le belang van de handhaving van de vrijheid tot handelen, zoals Washington 

noodzakelijk acht. Toen Bush het advies om rekening te houden met de visies van 

de bondgenoten bij het voeren van de oorlog tegen het terrorisme naast zich neer

legde, sprak hij veelzeggend: 'Er komt misschien een moment waarop wij als eni

gen zijn overgebleven. Dat lijkt me prima. Wij zijn Amerika.'!6 

De hegemonisten beschouwen vrijheid van handelen als het hoogste en dat leidt 

ertoe dat zij internationale ordes, verdragen en instellingen met aanzienlijke 

scepsis beschouwen. Zulke formele overeenkomsten beperken onvermijdelijk het 

vermogen van de Verenigde Staten om het eigen primaat optimaal te benutten. De 

hegemonisten hebben eveneens een onsentimentele kijk op de vrienden en bond

genoten van de Verenigde Staten. Het doel van onderling beraad is niet om tot een 

gezamenlijk beleid te komen, laat staan het opbouwen van goodwill; waar het wel 

om gaat, is anderen te overtuigen van de juistheid van de Amerikaanse zaak. 

Tenslotte zijn de hegemonisten van mening dat het fundamentele doel van het 

Amerikaanse buitenlandse beleid is om voor onbepaalde tijd de Amerikaanse 

macht te handhaven en uit te breiden. Zoals Bush in juni 2002 beweerde: 'Amerika 

bezit een onverslaanbare militaire kracht en wil die ook behouden. De destabilise

rende wapenwedlopen uit het verleden hebben hierdoor hun betekenis verloren, 

en rivaliteiten hebben alleen nog betrekking op handeldrijven en andere op vrede 

gerichte bezigheden.'!7 

In tegenstelling hiermee hebben Europeanen een voorkeur voor wat wel een 'glo

balistisch' buitenlands beleid is genoemd, een beleid dat is gebaseerd op interna

tionale samenwerking als een manier om adequaat met de vele door mondialise

ring geschapen problemen en mogelijkheden om te gaan. Afzonderlijke landen 

zijn hiertoe niet op eigen houtje in staat. Internationale samenwerking is noodza

kelijk om terroristen te verslaan, biodiversiteit te behouden, de verspreiding van 

besmettelijke ziekten te stoppen, de wapenwedloop een halt toe te roepen, demo-
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cratie te stimuleren, vrijhandel te garanderen en de vele andere kwesties op de 

buitenlandse beleidsagenda van ieder afzonderlijk land aan te pakken, Bovendien, 

hoewel de Verenigde Staten tegenwoordig verreweg het machtigste land ter we

reld is, is een belangrijk gevolg van mondialisering het wegvloeien van macht bij 

afzonderlijke landen. Andere entiteiten, zoals bedrijven en transnationale burger

organisaties, of misdaadkartels en terroristische groepen, zijn doorgaans alerter 

en wendbaarder dan landen en slagen er dan ook vaak in hun beleid te dwarsbo

men. Door de veranderende beleidsagenda en de opkomst van deze niet aan lan

den gebonden actoren verliest zelfs het machtigste land het vermogen om de ont

wikkelingen in de wereld te beheersen. 'In dit tijdperk van mondialisering dat 

zowel lichte als duistere kanten heeft', zoals EU-commissaris voor Buitenlandse 

Zaken Chris Patten betoogt, 'wil ik met kracht benadrukken dat Anlerika's natio

nale belangen beter worden gediend door een multilaterale opstelling. Het is de 

enige manier om de duistere kanten van de mondialisering aan te pakken.''' 

Gevolgen voor de transatlantische verhouding 

Het belangrijkste gevolg van deze veranderingen in de Amerikaanse en Europese 

beleidsprioriteiten heeft betrekking op het minder centraal stellen van de transat

lantische relatie in het buitenlandse beleid van beide actoren. Voor Amerika is 

Europa een bruikbare bron van steun voor Amerikaanse acties - een plaats om 

aanvullende slagkracht of ad hoc coalities van welwillende en enigszins bekwame 

partners te zoeken. Maar Washington beschouwt Europa als minder essentieel 

voor haar eigen centrale belangen en preoccupaties dan gedurende de Koude 

Oorlog. Voor Europese landen is met de verdwijning van de Sovjetdreiging de be

schermende rol van Amerika in feite overbodig geworden, terwijl haar paciferen

de aanwezigheid vanwege de voortgang van de Europese integratie niet langer ge

rechtvaardigd is. De taak om heel Europa in een zone van vrede te integreren is 

nu een zuiver Europese aangelegenheid, waarbij de Verenigde Staten op zijn 

hoogst een ondersteunende rol kan spelen. Zelfs het stabiliseren van Europa's pe

riferie - de Balkanlanden in het zuiden en Turkije, de Kaukasus en de Oekraïne in 

het oosten - is een taak waarbij de Europeanen in toenemende mate het voortouw 

zullen moeten nemen. 

De verschuivingen in de transatlantische verhouding manifesteren zich op veler

lei manieren, uiteenlopend van oppervlakkig tot moeilijk te doorgronden. Het di

plomatieke transatlantische contact neemt ondertussen sterk at zowel kwalita

tief als kwantitatief, terwijl de contacten binnen Europa alleen maar groeien. 

Neem de onderlinge ontmoetingen tussen Buitenlandse Zakenministers. Tijdens 

de jaren negentig reisde de Amerikaanse minister gemiddeld een keer per maand 

naar Europa. Twee keer per jaar waren er NAVO-bijeenkomsten en tussentijds 

kwam het regelmatig tot diplomatieke uitstapjes, in het kader van bijeenkomsten 

tussen de EU en de VS of een OVSE-top, dan wel voor gesprekken over specifieke 
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kwesties, variërend van wapenbeheersing tot de situatie in de Balkanlanden. In 

2001 reisde minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell echter maar zes keer 

naar Europa en vorig jaar slechts drie keer. In het midden van een van de meest 

verhitte transatlantische discussies uit de geschiedenis nam Powell het vliegtuig 

naar Zwitserland om tijdens het World Economic Forum in Davos een lezing over 

Amerika's onbuigzame standpunt over Irak te geven, zonder de gelegenheid aan 

te grijpen nog een Europese hoofdstad aan te doen om zijn zaak in eigen persoon 

toe te lichten. Het is zeker zo dat Powell veel telefonisch contact met zijn Europese 

collega's heeft. Maar het snelle telefoongesprek is beter bruikbaar voor het zetten 

van een diplomatieke stap dan voor het werkelijk verkrijgen van begrip van wat er 

nodig is om tot een gezamenlijke positie te komen. Deze diplomatie kan het best 

worden gebaseerd op een tête-à-tête. De afwezigheid van de bereidheid om dit soort 

direct, dialogisch geven-en-nemen op te zoeken, onderstreept het afnemende be

lang van Europa voor de beleidsmakers in Washington en roept in Europa de 

vraag op ofmen in Amerika meer belang hecht aan het uitspreken van krachtige 

Amerikaanse overtuigingen dan aan het formuleren van gedeelde Europees

Amerikaanse visies. 

Het contrast tussen de recente schaarste aan persoonlijke transatlantische inter

acties en de Europese norm op dit gebied is tekenend. De Europese ministers van 

Buitenlandse Zaken zien elkaar soms wel drie keer per maand. Er zijn maandelijk

se bijeenkomsten van de EU-Raad voor Algemene Zaken, driemaandelijkse bijeen

komsten van de Europese Raad, halfjaarlijkse en jaarlijkse bijeenkomsten van in

ternationale organisaties, zoals de NAVO en de VN-Algemene Vergadering, en 

regelmatige bilaterale contacten. Iedere ontmoeting biedt de mogelijkheid om 

openstaande problemen op te lossen en geeft landen ook de kans om onderlinge 

meningsverschillen in de kiem te smoren. Frequent contact is uiteraard geen ga

rantie voor de vermijding van conflicten, net zo min als onfrequent contact auto

matisch tot conflicten leidt. Maar interactie draagt altijd bij aan wederzijds be

grip en verkleint bovendien de kans op conflicten, terwijl de kans op 

overeenstemming wordt vergroot. 

Hebben persoonlijke transatlantische contacten voor Washington kennelijk aan 

belang verloren; ook de NAVO, de belichaming van het Atlanticisme, begint haar 

centrale rol kwijt te raken. Gedurende vijf decennia heeft het transatlantische 

bondgenootschap het tweevoudige doel van militaire afschrikking en politieke ge

ruststelling gediend. De afschrikking was werkzaam tegenover de dreiging uit het 

oosten, een dreiging die niet meer bestaat. De geruststelling was werkzaam bin

nen de transatlantische relatie, alsmede binnen Europa. Ten aanzien van beide 

doelen is het bondgenootschap uiterst succesvol gebleken. Maar sinds de prioritei

ten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zijn verschoven, is de rol van de 

NAVO bij het opbouwen van wederzijds vertrouwen in groeiende mate gemargina

liseerd. Dit kwam vooral na 11 september scherp naar voren. 

Binnen 24 uur na de afschuwelijke aanvallen op het World Trade Center en het 
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Pentagon, deden de 19 NAVO-leden iets dat ze nog nooit eerder hadden gedaan: zij 

deden een beroep op Artikel 5 van het Noordatlantisch Verdrag en daarmee ver

klaarden zij dat de aanval op de Verenigde Staten een aanval op alle bondgenoten 

was. Echter, behalve de symbolisch belangrijke inzet van AWACS-verkennings

vliegtuigen van de NAVO om Amerika vanuit de lucht bescherming te bieden, gaf 

men de alliantie geen rol bij het ontwerpen of uitvoeren van een militair ant

woord op de terroristische aanvallen. De plannen voor vergeldingsacties tegen al

Queda-bases in Afghanistan werden door de militaire leiders van de VS in het ge

heim opgesteld. Aanbiedingen voor militaire ondersteuning door bondgenoten 

werden grotendeels van de hand gewezen. 'Ik hou niet van het beginsel dat de 

"missie de coalitie bepaalt"', klaagde Javier Solana, secretaris-generaal van de 

NAVO tijdens de oorlog in Kosovo en nu het hoofd van het EU-buitenlandse beleid, 

daarmee refererend aan de vaak aangehaalde uitspraak van de Amerikaanse 

Defensieminister DonaId Rumsfeld: 'De NAVO deed een beroep op haar meest hei

lige afspraak, waar niemand ooit had durven aankomen, en hij bleek nutteloos te 

zijn! Absoluut nutteloos! Op geen enkel moment heeft generaal Tommy Franks 

ook maar met iemand bij de NAVO gesproken.'l9 

Bij Irak ging het aanvankelijk niet anders. Toen Rumsfeld in september 2002 een 

informele bijeenkomst van NAVO-defensieministers in Warschau bijwoonde en 

hem werd gevraagd naar de mogelijke rol van de NAVO bij een eventuele oorlog te

gen Irak, antwoordde hij: 'Ik heb er nog niet over nagedacht. Wij hebben zo'n oor

log niet voorgesteld."o Twee maanden later, toen Bush in een rede tijdens de 

NAVO-top in Praag verklaarde dat 'de noodzaak tot gezamenlijke defensie nog 

nooit zo urgent is geweest', merkte hij eveneens op dat als vreedzame ontwape

ning van Irak onmogelijk zou blijken te zijn 'de Verenigde Staten een coalitie van 

landen zal leiden die bereid zijn om Irak te ontwapenen,.2l Bush negeerde aldus 

het advies van de Tsjechische president Vaclav Have\, die tijdens een gezamenlijke 

persconferentie zei dat 'in het geval de noodzaak tot het gebruik van wapens zich 

voordoet, moet naar mijn mening de NAVO op eerlijke en snelle wijze haar positie 

als bondgenootschap bepalen'." Wellicht deels in reactie op deze gevoelens vroeg de 

regering-Bush de NAVO in januari formeel om ondersteuning voor een mogelijke 

oorlog tegen Irak op diverse indirecte manieren, zoals de inzet van AWACS-radar

vliegtuigen en Patriot-anti-raketsystemen ter versterking van de Turkse defensie, 

het dragen van verantwoordelijkheid voor de bescherming van schepen in het oos

telijke deel van de Middellandse Zee, het leveren van manschappen voor de be

scherming van VS-bases in Europa en eventueel de Perzische Golf, en het aanvul

len van andere tekorten die zich mogelijk zouden voordoen als gevolg van de 

Amerikaanse troepeninzet in het Midden-Oosten. Het eigenwijze besluit van 

Frankrijk, Duitsland en België om zich tegen dit verzoek te verzetten, ondermijn

de uiteraard de Europese klacht dat het de regering-Bush was die de NAVO zwak

ker maakte. 

Het is niettemin duidelijk dat in de afgelopen jaren de NAVO haar centrale rol in 
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het Amerikaanse defensie- en buitenlandbeleid heeft verloren. Dit kan uiteraard 

worden verklaard door het sterk gegroeide verschil in slagkracht tussen de 

Amerikaanse en Europese defensie. Maar dit is slechts een deel van de verklaring. 

Washington is namelijk ook uiterst op haar hoede als het gaat om de beperking 

van haar macht als gevolg van overwegingen die met het NAVO-bondgenootschap 

of andere coalities te maken hebben. Nu Amerika de militaire macht bezit om za

ken alleen op te knappen, zijn er weinig ministers in de regering die vinden dat er 

veel te winnen is bij de inperking van die macht door de planning en uitvoering 

van een militaire campagne ondergeschikt te maken aan afspraken met bondge

noten. Zoals Rumsfeld uitlegt: 'Het afgelopen jaar [20011 heb ik gezegd dat de mis

sie de coalitie bepaalt, en ik vind dat dit niet alleen een juiste bewering was, maar 

in deze oorlog tegen het terrorisme is het ook een uiterst bruikbaar concept geble

ken. Ieder land is anders qua cultuur en geografie en de gedachte dat alle landen 

het op hetzelfde moment met elkaar eens zouden zijn over hoe aan deze oorlog 

bij te dragen is onzin. Dat zal nooit gebeuren en dat is nog nooit gebeurd. Landen 

moeten voor zichzelfbeslissen wat zij kunnen doen. Dat is geen klap in het ge

zicht van de NAVO.'Ll 

Het is niet toevallig dat vanuit dit perspectief de Verenigde Staten kan doen wat 

zij wil zonder rekening te houden met de visies van anderen, of zij bondgenoten 

zijn of niet. En de rol van de NAVO? Het militaire vermogen van de alliantie dient 

niet meer zozeer het doel van een gezamenlijk front, maar fungeert voor het 

Pentagon in toenemende mate als een 'nuttige organisatie voor gezamenlijke oe

feningen en opleidingen waaruit de Verenigde Staten naar eigen behoefte "coali-

Een goede bondge- ties van welwillende partners" kan kiezen om aan door de VS geleide operaties 

noot zijn, zoals deel te nemen. ,24 

Tony Blair heeft be- In het licht van de tanende belangstelling van de VS voor het Atlantische bondge-

ldemtoond, is ook nootschap resten Europa twee alternatieven. Men kan proberen het uiteenvallen-

de enige manier de verbond te versterken door het belang van de transatlantische eenheid en het 

waarop een zwald{e- aanhoudende centrale belang van de NAVO voor de Amerikaans-Europese verhou

re partner een dingen te beklemtonen. In veel gevallen leidt dit tot het uitspreken van steun aan 

machtig land als de het beleid van de VS, om aldus het belang van loyaliteit in de transatlantische re-

Verenigde Staten latie te onderstrepen, zelfs als er verder grote bezwaren aan de zaak in kwestie 

doelmatig l{an kleven. Dit was in ieder geval een reden waarom acht Europese bondgenoten eind 

beïnvloeden. januari 2003 in de krant een stuk publiceerden om hun steun uit te spreken voor 

een krachtige respons tegen de Iraakse overtredingen van de VN-Veiligheidsraad

resoluties." Bovendien is een goede bondgenoot zijn, zoals Tony Blair heeft be

klemtoond, ook de enige manier waarop een zwakkere partner een machtig land 

als de Verenigde Staten doelmatig kan beïnvloeden.'" 

Het andere alternatief om de leegte te vullen die het gevolg is van Amerika's ge

ringere transatlantische belangen, is om te proberen een sterkere en nauwer ver

bonden Europese Unie te smeden. 'Als wij niet met een stem spreken, zal onze 

stem niet bestaan en zal niemand ons horen', waarschuwde Romano Prodi, voor-
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zitter van de Europese Commissie." Deze impuls geeft vaak voeding aan oppositie 

tegen het VS-beleid, als deel van de inspanning om tot een gezamenlijke Europese 

positie over een bepaalde kwestie te komen. Dergelijke inspanningen slagen 

meestal als het gaat om het scheppen van nieuwe regels, normen of multilaterale 

instellingen om mondiale problemen aan te pakken, zoals blijkt uit de Europese 

inspanningen ten aanzien van het broeikaseffect, anti-personenlandmijnen en de 

creatie van een internationaal strafhof. Maar ten aanzien van belangrijke veilig

heidskwesties - zoals Irak - worden beide neigingen tegelijkertijd versterkt. Zo 

leidde Groot-Brittannië de poging een coalitie van Europese landen te smeden ter 

ondersteuning van het beleid in Washington, terwijl Duitsland en Frankrijk een 

gezamenlijke EU-positie probeerden te ontwikkelen om zo een andere koers te 

kunnen varen. Geen van beide slaagde daarin, waardoor Europa verdeeld bleef en 

de Verenigde Staten weinig reden had om zich nog over de Europese belangen te 

bekommeren. 

Het l<antelpunt 

Wat blijft er zo over van de transatlantische relatie? In een belangrijke rede over 

de impact van Irak op de Amerikaans-Europese verhouding heeft Powell opge

merkt dat het transatlantische 'huwelijk intact is, degelijk blijft en alle stormen 

die zich nog voordoen zal weerstaan.''' Maar sommige huwelijken houden beter 

stand dan andere. Om te kunnen functioneren vereist ieder huwelijk bovendien 

een voortdurende toewijding van beide partners. En ook de beste huwelijken 10-

Het beleid van Bush pen wel eens op de klippen. Wat voor toekomst heeft het transatlantische huwe-

- en meer nog zijn lijk dan? Zal het eindigen in een echtscheiding, met twee partners die er de brui 

persoonlijke stijl- aan geven en ieder hun weg gaan na een meer dan 50 jaar durend gelukkig, 

vergroot de diepe vruchtbaar en geslaagd huwelijk? Of zullen de Verenigde Staten en Europa hun 

ldoofin de transat- partnerschap vernieuwen, elkaar opnieuw het jawoord geven en hun relatie mo-

lantische relatie. derniseren op een manier die past bij het nieuwe tijdperk waarin zij leven? 

Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn de Verenigde Staten en Europa geleide

lijk van elkaar vervreemd geraakt, zoals het stel dat al die jaren bij elkaar is geble

ven, maar nu steeds minder met elkaar communiceert, omdat beide partners ie

der hun weg gaan.
29 

Dit vervreemdingsproces is echter niet langer vol te houden. 

Ofhun relatie eindigt in een echtscheiding of zij onderkennen de ernst van de cri

sis, wat betekent dat de leiders aan beide zijden van de Atlantische Oceaan actief 

stappen zullen moeten ondernemen om het partnerschap te vernieuwen en mo

derniseren. Welke van deze uitkomsten zich zal voordoen, hangt in belangrijke 

mate afvan het beleid en de voorkeuren van de dominante partij in de relatie. 

Het door de regering-Bush nagestreefde beleid vormt met andere woorden het 

kantelpunt in de Amerikaans-Europese verhouding. Er is niets dat het einde van 

de alliantie voorbestemt, maar het beleid van Bush - en meer nog zijn persoonlij

ke stijl- vergroot de diepe kloof die in de transatlantische relatie als gevolg van de 
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hierboven besproken structurele verschuivingen is ontstaan. Er bestaan grote ver

schillen tussen de Verenigde Staten en Europa (en tot op zekere hoogte zelfs bin

nen Europa) over wat de prioriteiten in het buitenlands beleid moeten zijn en hoe 

deze moeten worden nagestreefd. Tegelijkertijd lijkt Bush, door veel van zijn ge

zichtspunten in zwart-wittermen te formuleren en gebruik te maken van een re

toriek met een onmiskenbare religieuze ondertoon, meer geïnteresseerd in het la

ten zien van de rechtschapenheid van zijn eigen visies dan in het vinden van 

manieren om andere perspectieven in het VS-beleid te integreren. De terroristi

sche aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon hebben die benade

ring eerder versterkt dan afgezwakt. 

Ondanks hun gedeelde afschuw over de televisiebeelden die wereldwijd te zien 

waren, hebben Europeanen en Amerikanen zeer verschillend op de aanslagen van 

11 september gereageerd. Terwijl er door de aanslagen weinig is veranderd in het 

beleid, de perspectieven en de prioriteiten van Europa, hebben zij in de Verenigde 

Staten diepe sporen nagelaten. Het gevoel van fYsieke onkwetsbaarheid bij de 

Amerikaanse bevolking werd door de terroristen volledig verpulverd. Voor het re

geringsbeleid, zowel binnenlands als buitenlands, zijn de aanslagen in alle denk

bare dimensies bepalend geworden. En voor Bush waren de verwoestende aansla

gen cruciaal voor de formulering van de fundamentele missie van zijn 

presidentschap. Hij zou de terroristen vernietigen voordat ze opnieuw konden 

toeslaan. Hij zou de tirannen verslaan die aan terroristen onderdak gaven of 

schurkenstaten in stand hielden. En hij zou er voor zorgen dat terroristen en ti

rannen geenmassavernietigingstechnologieën in handen krijgen. 

Omdat Amerika en Omdat Amerika en Europa "11 september" zo verschillend hebben ervaren, is hun 

Europa "11 septem- gedeeld beleid ten aanzien van het omgaan met de dreiging die uitgaat van dit 

bel''' zo verschillend soort aanslagen eerder tactisch dan strategisch van aard geweest. Er bestaat aan-

hebben ervaren, is zienlijke samenwerking over terrorismebestrijding tussen de Amerikaanse en 

hun gedeeld beleid Europese ordehandhavingsinstanties, inlichtingendiensten en financiële toe-

ten aanzien van het zichthouders. En er bestaat een gedeelde gerichtheid op het uitschakelen van ter

omgaan met de roristische cellen voordat zij opnieuw toeslaan. Maar er is geen overeenstemming 

dreiging die uitgaat over de algemenere strategische context voor deze inspanningen. 

van dit soort aan- Veel landen in Europa vinden dat deze strijd tegen terrorisme binnen Europa 

slagen eerder tac- moet worden gecomplementeerd door een serieuze nieuwe aanpak van de diepere 

tisch dan strate- oorzaken van terrorisme in het buitenland, zoals de zich voortslepende conflic-

gisch van aard ten, de armoede en wanhoop van mensen, en de vrijheidsbeperkingen die ervoor 

geweest. zorgen dat men zich als een gemotiveerd soldaat aanmeldt bij het terroristenle

ger. Zoals Tony Blair slechts enkele weken na de aanslagen zei: 'Ik ben dan ook van 

mening dat dit een strijd voor vrijheid is. En ik wil er ook een strijd voor recht

vaardigheid van maken. Rechtvaardigheid, niet alleen om de schuldigen te straf

fen. Maar rechtvaardigheid om diezelfde waarden van democratie en vrijheid 

overal ter wereld te verspreiden ( ... ) De hongerenden, de armen, de berooiden, de 

onwetenden, zij die leven in ellende en behoeftigheid, van de woestijnen in 
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Noord-Afrika en de sloppen van Gaza tot in de bergen van Afghanistan: ook voor 

hen moeten wij opkomen.'lO Europa pleit er dan ook voor dat diplomatieke in

spanningen, vredehandhaving, hulp bij de opbouw van landen, economische 

hulp en democratiebevorderende ondersteuning een even voorname rol in de 

campagne tegen terroristen spelen als brute kracht. 

Voor de regering-Bush vormt echter de strategische context van wat zij de mondia

le oorlog tegen het terrorisme noemt, de dwarsverbinding tussen terrorisme, 

schurkenstaten en massavernietigingswapens," De verandering van een regime -

met geweld waar nodig - vertegenwoordigt de strategische kern van deze mondia

le oorlog. Zodra schurkenstaten zijn bevrijd, kunnen terroristen zich niet meer 

verbergen en kunnen de massavernietigingswapens worden geëlimineerd. 

Wat deze uiteenlopende perspectieven en benaderingen nog schriller bij elkaar 

doet afsteken, is de persoonlijke stijl van Bush - de zelfVerzekerdheid waarmee hij 

aan zijn standpunten vasthoudt, de manier waarop hij ze verdedigt en vooral de 

godsdienstige ondertoon van zij n retoriek. De elfde september was op diverse ma

nieren een epifanie voor George W. Bush: het moment definieerde het ware doel 

van zijn presidentschap. 'Ik geloof dat dit is wat God, binnen zijn plan, hem ge

vraagd heeft om te doen', zei een goede kennis een paar dagen na de aanslagen te

gen de New York Times." Meer dan een jaar later bevestigde een vooraanstaande me

dewerker van de regering dat Bush 'echt gelooft dat hij hier werd neergezet om 

dit als onderdeel van een goddelijk plan op zich te nemen,.n Het 'dit' is hetgeen 

Bush aanduidt als het gevecht tussen goed en kwaad - een gevecht waarin 

Amerika, het goede vertegenwoordigend, zal winnen van de 'kwaaddoeners'. 

Zodra de wereld van het kwaad is bevrijd, zullen de goede mensen overal ter we

reld in staat zijn om zonder angst verder te leven. Het is de missie van Amerika

van George W. Bush - deze visie te verwezenlijken.)4 

Deze helder omschreven missie biedt de regering-Bush grote duidelijkheid om

trent haar doel en verklaart de algehele overtuiging van Bush dat zijn koers niet 

alleen de juiste is, maar de enig mogelijke. Groot zelfVertrouwen was al voor 11 

september kenmerkend voor het presidentschap van Bush. Hij was er bijvoorbeeld 

uiterst trots op hoe hij de EU-regeringsleiders verbaasde tijdens de eerste bijeen

komst in juni 2001, die werd overheerst door het Amerikaans-Europese menings

verschil over het broeikaseffect." Dit zelfVertrouwen werd onaantastbaar na de 

terroristische aanslagen: er zou geen twijfel meer bestaan over Amerika's doel of 

geprefereerde benadering. De juistheid van de beleidsvoorkeuren van Amerika is 

boven elke twijfel verheven, en de enige reden om met anderen te praten, is hen 

van da t feit te overtuigen. Zoals Powell in de zomer van 2002 aan journalisten ver

telde, zorgt president Bush er wel voor dat 'mensen weten waarin hij gelooft. En 

dan probeert hij anderen te overtuigen dat het de juiste visie is. Werkt dat niet, 

dan zullen we de positie innemen die wij als juist beschouwen en ik hoop dat de 

Europeanen hierdoor een beter begrip krijgen van de wijze waarop wij zaken wil

len doen.'''' 
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Omdat er slechts één juist beleid bestaat - omdat, zoals Bush vlak na 11 septem

ber zei, 'men zich achter ons schaart of achter de terroristen,l7 -, wordt de waarde 

van andere landen, met inbegrip van de bondgenoten, bepaald aan de hand van 

hun loyaliteit aan en ondersteuning van het beleid van Amerika. Toen Rumsfeld 

een onderscheid maakte tussen het 'oude' en het 'nieuwe' Europa baseerde hij 

zich dan ook op het verschil dat het nieuwe Europa het VS-beleid ten aanzien van 

Irak ondersteunde, terwijl Frankrijk en Duitsland ertegen waren."Duitsland, 

waar in september 2002 kanselier Schröder op doelmatige wijze zijn verzet tegen 

een oorlog in Irak gebruikte om herkozen te worden, heeft van de regering-Bush 

dan ook de spreekwoordelijke zwarte piet toegespeeld gekregen, en Rumsfeld 

ging zelfs zo ver om het land met Cuba en Libië in de categorie van landen te 

plaatsen die de VS niet zouden willen steunen in een oorlog met Irak." 

Rumsfeld mag dan botter zijn dan de meeste, hij verpersoonlijkt wel de visie van 

zijn president dat loyaliteit aan Amerika's missie een eerste vereiste is voor bond

genoten. Zoals men in de New York Times kon lezen, heeft Bush 'zijn mentale land

kaart van Amerika's allianties opnieuw getekend' .4(' In het kielzog van de discussie 

over Irak wordt de lijst van Bush aangevoerd door Blairs Groot-Brittannië (het 'cen

trum van zijn universum'), gevolgd door Polen ('het meest geestdriftige lid van de 

NAVO'), Spanje (met premier ]osé Maria Aznar als een persoonlijke favoriet van 

Bush), Australië, Italië en Rusland. Duitsland en Frankrijk zijn teruggevallen naar 

het einde van de lijst omdat zij, volgens een vooraanstaande assistent van Bush, 

'niet geslaagd zij n voor het loyali tei tsexamen'." 

Terwijl sommige Europese landen zich gevleid voelen omdat zij in de rangorde 

van Bush zijn gestegen - en menig land, vooral onder de nieuwe bondgenoten, 

heeft nadrukkelijk geprobeerd in de gunst van Washington te komen door op slu

we wijze op de voorkeuren van de Amerikaanse president in te spelen 42 - hebben 

de meeste Europeanen de onwrikbare beleidsovertuigingen van de regering-Bush 

als verontrustend ervaren. Voordat de Amerikaans-Duitse meningsverschillen 

over Irak een hoogtepunt bereikten, hadden Duitse overheidsvertegenwoordigers 

al scherpe klachten over Washington's veronderstelde arrogantie. 

'Alliantiepartners zijn geen satellieten', sneerde de Duitse minister van 

Buitenlandse Zaken]oschka Fischer aan het begin van 2002:' 

Het is de godsdien- Maar het is de godsdienstigheid van het Witte Huis die het meest opvallend, en 

stigheid van het verontrustend, voor veel Europeanen is. Het verschil in perspectief is deels een 

Witte Huis die het kwestie van verschillen tussen de Amerikaanse en Europese samenlevingen. 

meest opvallend, en Hoewel zij vergelijkbare visies hebben op het belang van democratie, mensenrech-

verontrustend. voor ten, vrijheid, transparantie en andere socio-politieke waarden, lopen hun opvat-

veel Europeanen is. tingen aanzienlijk uiteen als het gaat over godsdienstige en traditionele waarden. 

De Verenigde Staten is veel godsdienstiger dan de landen in Europa, en traditione

le waarden hebben er een veel grotere schare aanhangers dan in Europese landen 

(met inbegrip van Groot-Brittannië en andere landen die ten aanzien van Irak de 

lijn van Washington kozen)." ]avier Solana heeft zich verrast en verbaasd getoond 
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Wat nieuw is, is de 

vrijwel afwezige to

lerantie in 

Washington voor 

hen die wel eens 

een ander perspec

tief op de wereld 

zouden kunnen 

hebben. 

Tegenwoordig zijn 

terrorisme, schur

ken, en massaver

nietigingswapens 

de enige zaken 

waar Washington 

nog interesse in 

heeft. 

over de mate waarin godsdienst het denken van het Witte Huis over centrale kwes

ties doordringt. Voor Washington, zo merkt Solana op, 'is het alles of niets'. Het 

taalgebruik is volgens hem 'opmerkelijk' - voor ons of tegen ons, as van het 

kwaad, schurkenstaat, kwaaddoeners. 'Voor Europeanen is het moeilijk om hier

mee om te gaan, want wij zijn seculier. Wij zien de wereld niet in zulke zwart-wit 

tennen.,4> 

Waar het gaat om meningsverschillen over beleid tussen de Verenigde Staten en 

Europa is er uiteraard niets nieuws onder de zon. Die zijn er al zolang als het 

bondgenootschap bestaat. Wat nieuw is, echter, is de vrijwel afWezige tolerantie in 

Washington voor hen die wel eens een ander perspectief op de wereld zouden 

kunnen hebben. Tegenwoordig zijn terrorisme, schurken, en massavernietigings

wapens de enige zaken waar Washington nog interesse in heeft. lets anders is van 

geen belang. 'Als mensen jou proberen te vermoorden en als zij jou aanvallen om

dat zij de vrijheid haten', zo merkt Condoleezza Rice op, 'komen andere geschil

len, zoals over FrankenjiJod ofbananen en zelfs over belangrijke zaken zoals het mi

lieu, plotseling in een iets ander daglicht te staan.''" Zonder twijfel. Maar deze 

andere kwesties blijven evengoed belangrijk - en voor sommige landen zijn zij op 

bepaalde momenten zelfs belangrijker dan de oorlog tegen terrorisme. Het moet 

mogelijk zijn om verschillende strategieën te bespreken voor het omgaan met ge

meenschappelijke bedreigingen, zonder tegen de minachting van het Witte Huis 

aan te lopen of naar een lagere plaats op de loyaliteitslijst van Bush te worden ver

wezen. Stijl doet ertoe, soms nog meer dan inhoud. De Verenigde Staten, zoals 

Robert Kagan betoogt in de conclusie van zijn verhandeling over Europa's zwakte 

en Amerika's kracht, 'zou meer begrip voor de gevoeligheden van anderen kun

nen gaan tonen, iets meer van die geest van generositeit die kenmerkend was voor 

het Amerikaanse buitenlandse beleid tijdens de Koude Oorlog. ( ... ) Het zou enig re

spect kunnen tonen ten aanzien van multilaterisme en het gezag van de wet, en 

het zou kunnen proberen om enig internationaal politiek kapitaal op te bouwen 

voor die momenten waarop multilaterisme onmogelijk is en unilaterale actie on

vermijdelijk. Het zou, kortom, zorgvuldiger aandacht kunnen besteden aan het la

ten zien van wat de stichters [van Amerikal "fatsoenlijk respect voor de mening 

van de mensheid" noemden.''' 

Een Europees afscheid? 

De standvastigheid van het buitenlandse beleid van Bush kan zowel de grootste 

kracht ervan zijn, als de grootste zwakte. Er bestaat geen enkele twijfel over wat 

tegenwoordig de positie van Amerika is, geen verwarring over haar doel of missie. 

Er is evenmin twijfel over dat deze president doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. 

Dergelijke helderheid in buitenlands beleid heeft zijn voordelen. Meer problema

tisch, zeker voor Amerika's nauwste bondgenoten, is de beperktheid van de bui

tenlandse beleidsagenda in Washington en de onbuigzaamheid van haar buiten-
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landse beleidsbenadering. Dit Witte Huis weet wat zij wil, en niets of niemand zal 

haar van de ingeslagen weg doen afWijken. Van koers veranderen wordt gezien als 

een teken van zwakte, niet van wijsheid. Iedereen met een afWijkend beleidsper

spectief of een ander beleidsrecept wordt genegeerd, dan wel afgewezen als zijnde 

verkeerd georiënteerd. Tenslotte lijkt er eveneens weinig bezorgdheid te bestaan 

over de mogelijke uitwerking van Amerika's activiteiten op de belangen van ande

ren. 

Tot nu toe zijn de directe gevolgen van de Amerikaanse vastberadenheid beheers

baar gebleven. De verschillen tussen de Verenigde Staten en haar belangrijkste 

Europese bondgenoten zijn steeds groter geworden, maar zij hebben nog geen 

breekpunt bereikt. Maar dat punt lijkt sneller dichterbij te komen dan men zich 

in het algemeen realiseert. De huidige relatiecrisis doet zich voor op een moment 

waarop de middelpuntzoekende krachten die het bondgenootschap bij elkaar 

houden, vermoedelijk zwakker zijn dan op enig moment sinds de Tweede 

Wereldoorlog, terwijl de middelpuntvliedende krachten minstens zo sterk zijn. Er 

leeft groeiende bezorgdheid bij veel Europeanen dat het eigen onvermogen om in

vloed op het Amerikaanse buitenlandse beleidsgedrag te hebben de kosten van 

het bij de Verenigde Staten in de pas lopen steeds hoger maakt - hoger wellicht 

dan de baten. 

Irak kan voor veel Europeanen het keerpunt worden. Ook al is hun grootste angst 

- het gebruik van massavernietigingswapens, de verdere destabilisering van een 

cruciale regio en nieuwe terroristische aanvallen - (vooralsnog) geen waarheid ge-

Een langdurig hu- worden, er is weinig twijfel dat de manier waarop Washington ten strijde trok een 

welijk loopt ten ein- diepe wond in Europa's psyche heeft achtergelaten. De tijd, alsook verstandige 

de, of beide part- Amerikaanse nazorg en diplomatie, kan die wond alsnog doen helen, maar van 

ners nemen het dit laatste is tot nu toe nauwelijks iets te zien geweest. Als gevolg hiervan is het 

besluit om er een heel goed mogelijk, of misschien zelfs waarschijnlijk, dat vooraanstaande 

nieuwe impuls aan Europese landen zullen concluderen dat een openlijk afstand nemen van het VS-

te geven. Welke van beleid niet alleen wenselijk is, maar ook noodzakelijk. Als zij het Farewell Address 

beide opties gere- van George Washington lezen en daarin de rollen omdraaien, komen zij wellicht 

aliseerd zal worden, tot de volgende conclusie: 'Onze voornaamste gedragsregel ten aanzien van ande-

hangt vooral af van re landen heeft betrekking op het onderhouden van zo veel mogelijk commercië-

de Verenigde Ie relaties en tegelijkertijd zo weinig mogelijk politieke connecties ( ... ) [De 

Staten, dat als lei- Verenigde Staten] vertegenwoordigt een reeks primaire belangen die voor ons niet 

dende partner de of alleen op zeer geringe wij ze met elkaar in verband staan. Zij vormen echter wel 

macht in handen regelmatig de aanleiding om ons te mengen in controversen, waarvan de oorza-

heeft om het bond- ken in essentie vreemd zijn aan onze belangen. Het is dan ook onverstandig om 

genootschap weer ons op grond van kunstmatige banden te impliceren in de gebruikelijke verande-

goed op de rails te ringen van haar politiek of de gebruikelijke combinaties en confrontaties van 

zetten, dan wel om haar vriendschappen, ofvijandschappen ( ... ) Waarom zouden wij dan ook, door 

het volledig te laten ons lot te verweven met dat van [de Verenigde Staten], onze vrede en welvaart ver-

ontsporen. strikken in inspanningen die zijn verbonden met [Amerikaanse[ ambitie, rivali-
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teit, belangen, luimen of eigenzinnigheid?," 

Dit scenario is allerminst ondenkbaar. Er is echter een hoopvoller en even plausi

bel scenario, waarbij men aan beide zijden van de Atlantische Oceaan tot het be

sefkomt dat belangrijke aanpassingen noodzakelijk zijn om het partnerschap te 

vernieuwen en actualiseren. Europa zou dan investeren in de middelen die nodig 

zijn om tot een beter evenwicht te komen tussen haar zachte krachten en daad

krachtig optreden. De Verenigde Staten zou zich weer moeten realiseren dat men 

bondgenoten en allianties moet koesteren en versterken in plaats van ze de wacht 

aan te zeggen of als vanzelfsprekendheden te beschouwen. Uit deze aanpassingen 

zou een partnerschap van relatief gelijken kunnen ontstaan dat zich richt op de 

aanpak van gezamenlijke problemen op uiteenlopende gebieden zoals terrorisme, 

massavernietigingswapens, klimaatverandering en besmettelijke ziekten - aange

nomen dat beide partijen zouden besluiten dat dit is wat zij willen.
49 

Wat met het 

oog op de toekomst niet meer mogelijk is, is dat de relatie blijft schuiven. Er is in

middels te veel wrevel, en er zijn er te veel die van de ander vervreemd zijn ge

raakt, om dit proces nog voor onbepaalde tijd te laten voortduren. 

Er is een keerpunt bereikt in de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten. Een 

langdurig huwelijk loopt ten einde, of beide partners nemen het besluit om er 

een nieuwe impuls aan te geven. Welke van beide opties gerealiseerd zal worden, 

hangt vooral af van de Verenigde Staten, dat als leidende partner de macht in han

den heeft om het bondgenootschap weer goed op de rails te zetten, dan wel om 

het volledig te laten ontsporen. 

Ivo H. Daalder promoveerde in 1990 aan het Massuchusetts Institute ofTechnology in 

"Political Science", en was onder andere verbonden aan de University of Maryland. Nu is hij 

als senior fellow in Buitenlandse Beleidstudies verbonden aan het Brookings Instituut. 

Noten 

1. Geciteerd in julia Preston en Steven Weisman, 'France Offering Plan to Expand 

Iraq Arms Hunt', New York Times, 12 februari 2003, p. Al. 

2. Henry A. Kissinger, 'Role Reversal and Alliance Realities', Washington Post, 10 fe

bruari 2003, p. A21. 

3. Robert Kagan, Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order 

(New York: Alfred A. Knopf, 2003), pp. 3-4. 

4. Philip H. Gordon, 'Bridging the Atlantic Divide', Foreign Affairs, jrg. 82, nr. 1 Ua

nuarijfebruari 2003), pp. 74, 83. 

5. Harold Mackinder, Democratie Ideals and Reality (New York: Norton, 1962). Zie 

ook Colin S. Gray, The Geopolitics ofSuperpower (Lexington: The University of 

Kentucl<y Press, 1988). 

6. Philip C. Bobbitt, The Shield of Achilles: War, Peace, and the Course of History (New 

CDVI I11;RFST 2003 

45 

,. 
z 

n 

I 
! : 



........................................................................................ ·~.nr ••....... 

York: Alfred A. Knopf, 2002), pp, 21-61. 

7, Voor meer details, zie Ivo H. Daalder, 'The United States and Europe: From 

Primacy to Partnership?' in Robert Lieder (red.), Eagle Rules? Foreign Policy and 

American Primacy in the Twenty-First Century (Upper Saddle River, NJ: Prentice 

Hall, 2001), pp.70-96; en Ivo H. Daalder enJames M. Goldgeier, 'Putting Europe 

First', Survival, jrg. 43, nr. 1, (lente 2001), pp.71-92. 

8. Charlemagne, 'Europe's Mexico Option', The Economist, 5 oktober 2002, p. 50. 

9. Delen van deze paragraaf zijn ontleend aan een omvangrijkere versie van dit 

betoog in Ivo Daalder en James Lindsay, 'Power and Cooperation: An American 

Foreign Policy for the Age ofGlobal Polities', in Henry Aaron,James Lindsay en 

Pietro Nivola (red.), Agenda for the Nation (Washington: Tbe Brookings 

Institution Press, 2003). 

10. Robert Kagan, 'One Year Af ter: A Grand Strategy for the West?', Survival, jrg. 44, 

nr. 4 (winter 2002-2003), p. 135. 

11, Charles Krauthammer, 'The Unipolar Moment Revisited', National Interest, n1'. 

70 (winter 2003), p. 17. 

12. The National Security Strategy ofthe United States (Washington: The White House, 

september 2002), p. 1. 

13. Christoph Bertram, 'Shaping a Congenial Environment', Survival, jrg. 44, nr. 4 

(winter 2002-2003), p. 141. 

14. Tony Blair, 'Building an International Community', rede tijdens het Labour

partijcongres, 2 oktober 2001. 

15. Charles Krauthammer, 'The New Unilateralism', Washington Post, 8 juni 2001, 

p.A29. 

16. Geciteerd in Bob Woodward, Bush at War (New York: Simon & Schuster, 2002), 

p.81. 

17. President George W. Bush, 'Remarks at 2002 Graduation Exercise ofthe US 

Military Academy', West Point, NY, 1 juni 2002, beschikbaar op: 

h ttp :jjwww.whitehouse.govjnewsjreleasesj2002j06j200 20601-3.h tml (bekeken 

augustus 2002). 

18. Geciteerd in James Kitfield, 'PoxAmericana?', Nationaljournal, 6 april 2002, p. 

984. 

19. Ibid., p. 986. 

20. Geciteerd in Bradley Graham en Robert Kaiser, 'On Iraq Action, US Is Keeping 

NATO Sidelined', Washington Post, 24 september 2002, p. A14. 

21. George W. Bush, 'Remarks to prague Atlantic Student Summit', Praag, 20 no

vember 2002, beschikbaar op: http://www.whitehouse.gov/news/relea

sesj2002jllj20021120-4.html (bekeken januari 2003); en 'At News Conference: 

NATO RoIe vs. Iraq, New York Times, 21 november 2002, p. A19. 

22. 'At News Conference' (cursief toegevoegd). 

23. Geciteerd inJames Kitfield, 'US to NATO: Change or Else', Nationaljournal, 12 

oktober 2002, pp. 2978-2979. 

eDV IHERFST 2003 



24. Ibid., p. 2978. 

25. José Maria Aznar e.a., 'United We Stand', Wall Street Journal, 30 januari 2003, p. 

A14. 

26. In een toespraak waarin Blair een uiteenzetting gaf over de Britse buitenland

se beleidsbeginselen, noemde hij als eerste beginsel 'de belangrijkste bondge

noot van de VS blijven, en haar als bondgenoot aanmoedigen om haar agenda 

te blijven verbreden'. Tony Blair, 'Britain in the World', toespraak tijdens de 

Foreign Office Conference, Londen, 7 januari 2003, beschikbaar op 

http://www.number-1O.gov.uk/output/page1353.asp. 

27. Geciteerd in Emma Daly, 'Spain's Chief, on Bush's Side, Comes Under Attack at 

Home', Ncw York Times, 4 februari 2003, p. A12. 

28. Colin Powell, 'Remarks at the Davos Economic Forum', Davos, 26 januari 2003, 

beschikbaar op: http://www.state.gov/secretary/rm/2003/16869.html (bekeken 

februari 2003) 

29. Vergelijk Ivo H. Daalder, 'Are the United States and Europe Headed for 

Divorce?', International Affairs,jrg. 77, nr. 3 Uuli 2001). 

30. Tony Blair, Building an International Community'. 

31. Voor een representatief document, zie Naticmal Sccurity Stmtegy ofthe United 

States (Washington: The White House, september 2002). 

32. Geciteerd in Frank Bruni, 'For President, AMission and a Role in History', Ncw 

York Times, 22 september 2001, p. Al. 

33. Michael Hirsh, 'America's Mission', Newsweek: Special Edition (december 2002-fe

bruari 2003), p. 10. 

34. Laurie Goodstein, 'A President Puts His Faith in Providence', New York Times, 9 

februari 2003, katern IV, p.4. 

35. Bij zijn terugkeer van de top tussen de VS en de EU memoreerde Bush: 'Ik denk 

dat RonaId Reagan trots zou zijn geweest op hoe ik me heb opgesteld. Ik ging 

naar Europa als de nederige leider van een groot land, en ik hield voet bij stuk. 

Ik zou me niet laten inpakken. Ik luisterde, maar ik zei waar het op stond. En 

ik ( ... ) zat daar geduldig, terwijl alle 15 [Europese leiders] mij op allerlei manie

ren vertelden hoezeer ik het bij het verkeerde eind had' over de Kyoto-akkoor

den.'En aan het einde zei ik, "Ik stel jullie visie op prijs, maar dit is het 

Amerikaanse perspectief omdat het het beste is voor Amerika"'. peggy 

Noonan, 'A Chat in the Oval Office', Wal! Street Journal, 25 juni 2001, p. A18. 

36. Geciteerd in 'Old Friends and New', The Economist, 1 juni 2002, p. 28; Zie ook 

Woodward, Bush at War, p. 281. 

37. George W. Bush, 'Address to a Joint Session of Congress and the American 

People', Washington, 20 september 2001, beschikbaar op: http://www. white

house.govjnewsjreleasesj200lj09j200l0920-8.html (bekeken februari 2003). 

38. DonaId Rumsfeld, 'Press Briefing at the Foreign Press Center', Washington, 22 

januari 2003, beschikbaar op: 

http://www.defenselink.mil/news/Jan2003/t01232003_t0122sdfpc.html 

CDvl"ERI'ST 2003 

47 

z 
Cl 

'" 



(bekeken februari 2003). 

39. 'Ik geloof dat Libië, Cuba en Duitsland de landen zijn die hebben aangegeven 

op geen enkele manier te zullen helpen, geloofik', vertelde Rumsfeld aan een 

commissie van het Congress. Zijn vergelijking was niet alleen op een lompe 

manier oneerlijk, maar zij was ook feitelijk onjuist, omdat Duitsland (net als 

andere NAVO-leden zoals Spanje en Italië) het gebruik van Amerikaanse bases 

toestond en aan VS-vliegtuigen toestemming verleende om tijdens de 

Irakoorlog over Duits grondgebied te vliegen. Duitsland zette ook 2.500 man

schappen in om VS-bases te beschermen, stuurde personeel voor het Patriot

anti-raketsysteem en AWACS-vliegtuigen naar Turkije en versterkte tijdens de 

oorlog haar aanwezigheid in Koeweit. De bewering van Rumsfeld wordt geci

teerd in Glenn Kessler en Colum Lynch, 'Powell Lays Out Case Against lraq', 

Washington Post, 6 februari 2003, p. A23. 

40. David Sanger, 'To Some in Europe, The Major Problem Is Bush the Cowboy', 

New York Times, 24 januari 2003, p. AIO. 

41. Ibid. 

42. Zo ondertekenden begin februari niet minder dan 18 Europese landen een in 

de pers gepubliceerde open brief, dan wel een opinie-artikel, waarin zij met be

trekking tot de kwestie-Irak hun steun voor de Verenigde Staten uitspraken. 

Zie Aznar e.a., 'United We Stand' en 'Statement ofthe Vilnius 10 Group', 5 fe

bruari 2003. 

43. Steven Erlanger, 'Germany]oins Europe's Cry That the US Won't Consult', New 

York Times, 15 februari 2002, p. A18. 

44. 'Living with a Superpower' , The Economist, 4 januari 2003, pp. 18-20. 

45. Geciteerd in ]udy Dempsey, 'Europe's Foreign Policy Chief Sees Widening Gulf 

with U.S.', Financial Times, 8 januari 2003, p. 14. 

46. Geciteerd in] udy Dempsey and Richard Wolffe, 'Different Views', Financial 

Times, 2 mei 2002, p. 12. 

47. Kagan, OfParadise and Power, pp. 102-103. 

48. George Washington, 'The Farewell Address', 19 september 1796, beschikbaar 

op http://gwpapers.virginia.edu/farewell/transcript.html (bekeken februari 

2003). 

49. Het argument voor een 'gekozen partnerschap' wordt goed onderbouwd door 

]ames Steinberg, 'The United States and Europe - An Elective Partnership', pa

per geschreven voor de Transatlantische Groepsbijeenkomst van de 

Bertelsmann Foundation, Florida, 15-17 februari 2003. 

Di t artikel is een bewerking van een stuk dat eerder verscheen als "The End of 

Atlanticism" in Survival, zomer 2003. 

Vertaler: Ton Brouwers 

CDV I HERfST 2003 



• . ~ 

Transatlantische 

crisis niets nieuws 

DRS. M. WINTZ 

Is de crisis in de verhouding tussen de VS en Europa in en na de Irak-affaire wer

kelijk zo ernstig en uniek als vele commentatoren en politici stellen? Volgens 

Wintz wordt de diepte van de huidige transatlantische crisis nogal overdreven 

door ideologische zwartkijkers die belang hebben bij een werkelijke verslechte

ring van de verhoudingen tussen de VS en Europa. Die zwartkijkerij is volgens 

Wintz riskant en volstrekt ongerechtvaardigd. Hij voert voor deze stelling een 

aantal argumenten aan. Ten eerste zijn de VS en Europa cultureel, historisch, 

politiek, financieel en militair diepgaand met elkaar verweven. Beide hebben 

belang bij het instandhouden van die relatie. Ten tweede blijkt - terugkijkend 

op de relatie tussen de VS en Europa - dat er frequent diepgaande meningsver

schillen zijn geweest over belangrijke beleidskwesties. Wintz roept een aantal 

kwesties in herinnering waarbij grote Europese landen als Duitsland en 

Frankrijk net zo unilateraal opereerden als de VS recent bij de Irak-oorlog. Wie 

zonder zonde is ... En ondanks of misschien zelfs dankzij elk van die 'crises' wer

den de NAVO, de Europese Unie en de transatlantische relatie steeds sterker. 

Dat zal nu ook de uitkomst van deze crisis kunnen zijn als men het hoofd koel 

houdt en zich niet al te veel laat leiden door de ideologische zwartkijkers. 

The great American author Mark Twain once wrote: "I am persuaded that a coldly 

thought out and independent verdict upon a fashion in clothes, manners, or lite

rature, or politics, or religion, or any other matter th at is projected into the field 

of our notice and interest, is a most rare thing-if i t has ever existed .... Men think 

they think upon great political questions, and they do; but they think with their 

party, not independently; they read its literature, but not that ofthe other side; 

they arrive at convictions, but they are drawn from a partial view ofthe matter in 

hand and are ofno partiCltlar value. They swarm with their party, they feel with 

their party, they are happy in their party's approval; and where the party leads, 

they will follow, whether tor right and honor, or through blood and dirt and a 

mush ofmutilated morals."l 

Twain's century-old observation that people do not objectively, rationally, and in

dependently think through politicalor other highly opinionated topics and argu

ments seems to me to resonate quite strongly in today's transatlantic partnership 

and all ofits problems, foibles, and debates. I deliberately use the word "partner

ship," because, put quite simply, that is what it is, whether we Americans or 
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Like it or not, we 

are stucl< with each 

other. 

Europeans like it or not. Like it or not, we are stucl< with each other. Europe and 

America share a common cultural and historical bond. The majority of Americans 

are directly descended from Europeans. Our primary language is European. Our 

laws, government, andjudicial system are steeped in European foundations and 

political thought. We share religious ties, with Christianity being dominant on 

both continents. Americans and Europeans share a strong belief in hu man and ci

vil rights, political and religious freedoms, representative democracy, and free 

market economics; and we equally repudiate totalitarianism in its many guises. 

Furthermore, the transatlantic bond is rooted in the largest trade and financial 

investment relationship in world history and in the longest lasting and probably 

most successfulmilitary alliance in world history. This "partnership" has nothing 

to do with one side "needing" or "not needing" the other; it is founded and based 

upon a complex, irrevocable, interdependent, and mutually beneficial bond, 

which has both materialistic and culturaljphilosophical characteristics. 

None ofthis is exactly a news flash. However, some on both sides ofthe Atlantic 

seem to want to pretend (or at least make the argument) that the transatlantic re

lationship is one of choice and that, as such, policy-makers may (ifthey deem it in 

their interest) take and leave from th at relationship what suits them best. Some 

Europeans are just as guilty ofthis as some Americans. But this is simply not a re

alistic view ofthe situation, and I would argue th at it is more a reflection ofwhat 

Mark Twain would call people "thinking with their party" (i.e. observing the 

world and making inferences from those observations through the conscious or 

subconscious lens oftheir own political and ideological beliefs and affiliations). 

When formulating opinions on matters ofhigh politics (or even the mundane), we 

are all guilty to some degree of sort of deciding our opinion first and then picking 

and choosing the facts and arguments that best support our opinion to believe in, 

while ignoring or discounting others. The real danger in transatlantic relations is 

not that America and Europe will somehow naturally "drift" apart due to exogenous 

factors (the end ofthe Cold War, changes in the global power structure, etc.); and it 

is not that European integration will be brought to a halt by intra-European policy 

differences (such as the debate over the Iraq war). The real danger is that those who 

keep predicting (or perhaps even desiring?) such things may endogcnously influence 

real policy enough to bring them about - a sort of self-fulfilling prophecy. 

Constructivists in international relations theory study this sort ofthing. They 

even have catchy phrases that describe such phenomena like "anarchy is what sta

tes make ofit.,,2 I believe that the current "transatlantic crisis" is what policy-ma

kers choose to make ofit; and political elites, policy-makers, journalists, authors, 

analysts, and speakers on both sides ofthe Atlantic have exaggerated this "riff' 

for either own personaljdomestic politica 1 advantage or (more of ten) because they 
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view the world and international relations through a particular philosophicallide

ologicallens. But let us explore the so-called "riff' in more detail. We need to ad

dress specific questions. How serious is the rift both across the Atlantic and wit

hin Europe? Are such strained relations a new phenomenon or merely a normal 

part ofthe relationship? And how do we best manage the difficulties within the 

partnership and the relationship as a whoie? 

Every Good Marriage Has lts Bad Days 

Pundits on both sides ofthe Atlantic have lamented the "genuine policy differen

ces" between the U.S. and many Europeans - specially since the Bush administra

tion came to power. I will not list all these squabbles here, as they are pretty weIl 

known by now. But while many have emphasized Cllrrent policy differences, few 

have talked about either shared policy approaches in the present or about similar 

policy differences in the past. I will do so here simply to make the point that at 

any given time in transatlantic relations, it is quite norm al and natural for 

American administrations and European governments to disagree on important 

policy issues - and that at any given time, no matter how heated a particular deba

te might be, there are still plenty ofissue-areas of common, collective agreement. 

And finally, whatever official policy is adopted by a particular U.S. administration 

or an individual European government or the European Union, there will always 

be plenty offolks within the given constituency who oppose or do not support 

said policy. Thus, political and policy differenees and debates within the U.S. and within 

Political differences Europe (even within individual EU member states) are of ten as great or greater than those 

within the u.s. and between the U.S. and Furope. 

within Europe are 

often as great or 

greater than those 

between the u.s. 
and Europe. 

For examples oftransatlantic disputes, the recent debates and protests over the 

Iraq war immediately co me to mind. Yet, let us look back further - even to the 

height ofthe Cold War and the transatlantic solidarity it was supposed to have en

gendered. We can start with West Germany's rearmament and subsequent entry 

into NATO - a saga which few people now remember was initially heavily debated 

and argued between the U.s. and its European allies - most notably France. The 

Suez Crisis of 1956 saw the U.S. side with Egypt and against Britain, France, and 

Israel in a huge and heated transatlantic diplomatie row. 1966 saw Gaullist Fral1Ce 

withdraw from NATO's integrated military structures, and the NATO headquar

ters thereby being moved from Paris to Brussels - causing a "rift" between France 

and virtually all ofits NATO allies. The American war in Vietnam throughout the 

late 1960s and early 1970s led to widespread opposition both in European coun

tries and within the U.S. 

President Ronaid Reagan's policies of deploying intermedia te-range nuclear missi

les (in response to Soviet deployments) and calling for the Strategie Defense 
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Initiative in the 1980s led to such enormous public protests in Europe that they 

could have been torn from newspaper headlines during the Iraq crisis. These poli

cies, along with Reagan's robust defense build-up and sharp confrontation with the 

Soviet Union led to many Europeans labeling him an "out-of-control cowboy" who 

was going to "plunge the world into war." Sound familiar? American warplanes 

were denied access to French and Spanish air space when they launched an attack 

on Libya in 1986. And, lest we forget, Reagan's policies directly or indirectly led to a 

"revival" ofthe Western European Union and French attempts at developing a sepa

rate, harmonized, "European view" on defense, security, and military matters. 

Of course, other than Iraq, perhaps the most recent and obvious example of sharp 

US.-European disagreements in the militaryjsecurity field is that ofthe breakup of 

Yugoslavia. Failing in its repeated attempts at finding a negotiated settiement, the 

(then) European Community decided to recognize the independence ofSlovenia 

and Croatia on January 15, 1992, mainly because Germany (dare I say unilaterally) 

made it clear it would do so with or without the EC andjor UNo It recognized the 

two republics' independence on December 23,1991. Both of these events took place 

despite the fact that the UN Secretary-General had asked the EC to not recognize 

the republics' independence and to support the territorial integrity ofYugoslavia. 

The debacle that followed in which the ECjEU and the UN tried to "keep" a non-exis

tent peace is one ofthe great tragedies ofthe post-Cold War era. And here again, the 

U.S. pushed for a very different policy (the so-called "lift-and-strike" policy, which was 

supported by both President Clinton and the Republican Party leadership) than most 

of its European allies. Ultimately, a compromise between U.S. and European posi

tions was found. And by the time ofthe Kosovo crisis, Anlerica's NATO allies rallied 

behind a more robust (dare I say preemptive) intervention - all without a UN Security 

Council resolution authorizing the use of force. Sound familiar? 

Finally, 1995-1996 also sawanother European nation that tends to produce a lot of 

rhetoric regarding the "unilateralism" ofthe United States act rather unilateral. 

France decided to test its nuclear stockpile by detonating nuclear warlleads in the 

South Pacific Ocean - something universally condemned by nearly all other na

tions - including the other major nuclear powers. Despite the fact that the Clinton 

administration had offered France u.s. Department of Energy computer software 

that would enable highly realistic detonation simulations, the French gover

nment refused, saying that it was in France's national interest to conduct the tests 

without outside help or interference. 

So what is my point in dragging up old "dirty laundry"? Two points, actually. 

First, to demonstrate that Europe and the United States have lived through nume

rous "crises" and "rifts" and "policy disagreements" in many areas - even in the 
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usually sacrosanct field of security relations. And through each one of these "cri

ses" (some ofwhich were far more serious or contentious than recent ones), NATO 

survived and even grew larger, the European integration project survived - and 

even deepened and widened, and the transatlantic partnership survived - and per

haps even grew stronger and more mature as well. 

The second point, as illustrated by the Suez Crisis, the breakup ofYugoslavia, and 

French nuclear weapons testing, is that all politicalleaders - even European ones 

(notice, I specifically do not say "all states") - act in what they perceive as being in 

the interest oftheir "constituency." For American national government leaders, 

their "constituency" is their country first, political followers second, and allied 

countries third. For EU members, however, the "constituency" is their country 

first, political followers second, their fellow EU member states third, and other 

non-EU allies (including the U.s.) fourth. The interplay of these separate and uni-

All politicalleaders que interests is what political scientists call "cross-cutting cleavages," and it is this 

. even European interplay th at determines the degree of convergence or divergence in both U.S.-

ones - act in what European relations and intra-European relations. Each of these "constituencies," 

they perceive as be- in varying orders of importance depending on the individual, is what Mark Twain 

iog in the interest meant by a "party," which people think by, with, and through - rather than purely 

oftheir "constitu- objectively. And there is nothing wrong with that - as long as we acknowledge it 

ency." for what it is. 

Managing Differences: A Role for Institutions 

In this section, I would again like to make two primary points. The first is a simple 

statement: both NATO and the European Union are good for Europe and good for 

America, and as such, any attempts to strengthen and enlarge them should be en

couraged by all ofus. The secOlld is that despite its nascent status and often see

mingly divisive nature, the EU's move towards trying to achieve a common fo

reign and security policy is often misunderstood by outsiders and should not be 

"feared" by Americans as some sort of attempt to counterbalance U.S. power. 

Why European Integration Is Good for America: A View from a Security Analyst 

Aside from the obvious economic values of a single European market and the euro

zone for American businesses and tourists, there is a very real security value for 

both Europeans and Americans in promoting European integration. Post-Cold War 

Europeans view security primarily through the "lens" ofinstitutional membership 

and integration - and rightfully so. As both the EU and NATO enlargement processes 

are demonstrating, institutional membership is a powerful incentive counteracting 

historic ethnic nationalism and overcoming former political and ethnic antago

nisms in Central and Eastern Europe. Thus, economic, military, and political coope

ration and integration have proven to increase overall regional (i.e. European) secu-
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rity. Let us never forget that before NATO and the EECfECfEU, the great powers of 

Europe fought amongst each other for hundreds ofyears. The end of such wars is in 

itself a great accomplishment and one that would most likely not have taken place 

or lasted if not for both NATO and the European integration project. 

In addition, globalization has meant that advanced industrial nations have beco

me more economically interdependent. This is obviously the case in Western 

Europe, and with economic interdependence necessarily comes security interde

pendence as weil. As the global war against Al Qaeda has shown, the u.s. and its 

allies are increasingly faced with new challenges and threats th at cannot be ma

naged "unilaterally." These security challenges and threats may be military, crimi

na!, technological, and/or economic, but they increasingly co me from non-nation

al or transnational sources. In a time of such increasing and changing security 

challenges, consolidation and integration oflimited national resources by the 

"non-superpower" nations ofthe European Union is a natural and logical means 

to better deal with the threat. 

The EU's CFSP: A Helping Hand, Not An Iron Fist 

The development of a European Union foreign and seCllrity policy was originally 

based upon the premise that the Union itselfwould not deal with sensitive fo

reign policy issues - only with technical, non-con troversial areas of policy. It was 

not meant to be some sort ofpseudo-federal foreign policy-making machine that 

would browbeat member states into accepting a unified position on all policies at 

all times. And this is a common misperception made by many outside (usually 

American) critics ofthe CFSP. Because the Union has chosen to speak with one voi

ce on same foreign policy issues does not necessarily mean that it has a desire or 

intent to speak with one voice on all foreign policy issues. 

The CFSP was meant to be "common" only to the extent that the member states 

agreed that it aught ta be with regard ta a given palicy ar issue. The CFSP as an institu

tional framework has thus developed to provide a structure for policy debate and 

common decision-making on issues of collective European interest. It was never 

intended (and is not now intended) to somehow supplant or override the national 

foreign/security interests ofthe individual member states- anly ta aid in develaping a 

camman palicy wh en thase natianal interests converge. 

A nascent common EU foreign and security policy has thus developed, whose only 

real and permanent "philosophical" foundations (far from being "Anti-American") 

comprise a commitment to liberal democratic politica I values and free market ca

pitalism. The EU has succeeded to some degree in creating a distinct "European 

identity" (through the European Security and Defense Policy or ESDP) separate 

from the United States but yet still supported by NATO, while still respecting, end

orsing, and even desiring a continued American commitment to and leadership 

in European security affairs. 
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The strength of 

character to adrnit 

that one is wrong 

about sornething is 

what is lacking in 

the transatlantic re

lationship. 

Final Thoughts 

As I write this, I am reminded of a cammon criticism ofbeleaguered former U.S. 

President Bill Clinton. President Clinton was often accused of "flip-flopping" on 

issues - stating a chosen policy one day and then changing his mind (and the poli

cy) later. But I would argue th at perhaps "flip-flopping" is not such a bad thing al! 

the time. What it of ten means is that a policy-maker or politicalleader has 

thought very seriously about a given issue or policy problem and came to the can

clusion that perlups he or she was initially wrong in deciding what to do about it. 

The strength of character to admit that one (or one's "party," as Twain would say) 

is wrong about something is what is lacking in both modern democratie polities 

and in the transatlantic relationship. 

Americans and Europeans will never ever agree on everything all the time. 

Political views and opinions are as different and as strong within the U.s. and wit

hin Europe as they are across the two - especially when dealing with sensitive 

"high polities" issues such as war and the use of military force. But we should ce

lebrate those differences and not use them as an excuse or opportunity to damage 

our partnership. And we should never allow our "party" (or "canstituency" or "ide

ology" or "worldview" or whatever one would like to cal! it) to prevent us from 

saying, "Maybe I was wrong; you have some good ideas af ter all." Isn't that sort of 

open-mindedness, after all, at the care ofwhat Western civilization is supposed to 

be all about? 

Drs. M. Wintz is promovendus en docent aan de Graduate School of Public and International 

Affairs and European Union Center/Center for West European Studies aan de University of 

Pittsburgh ( USA). 

Noten 

1. Mark Twain, "Corn-Pone Opinions", in: ]anet Smith (ed.), Mark Twain on the 

Damned Human Race (NewYork: Hill and Wang, 1962). 

2. See the article ofthe same name by Alexander Wendt in International 

Organization, No. 46 (Spring 1992), pp. 391-426. 
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Lanee Armstrong en de 

verhouding tussen Europa 

en de Verenigde Staten 

MR. J .G. DE HOOP SCHEFFER 

Om op het internationale toneel de waarden van democratie en rechtsstaat vei

lig te stellen en te verbreiden is een versterkte samenwerking tussen de 

Europese Unie en de Verenigde Staten nodig. Beide hebben elkaar nodig, maar 

belangrijker voor die samenwerking is de fundamentele basis: zij vinden elkaar 

namelijk in de waarden die zij gemeenschappelijk hebben en die op het wereld

toneel hoog gehouden moeten worden. Bij die samenwerking is natuurlijk 

ruimte voor verschillen van inzicht over en zelfs voor fricties rond actuele 

vraagstuld<en. Maar die raken niet de transatlantische gemeenschappelijkheid 

van waarden, ook al niet omdat zij bij regeringswisselingen kunnen verande

ren. Belangrijk is echter wel dat de EU een krachtiger buitenlands beleid ont

wild<elt. Dat zal niet tot meer afstand van de VS leiden, stelt de Nederlandse mi

nister van Buitenlandse Zaken, De Hoop Scheffer. Eerder het omgekeerde. 

Naarmate de Europese landen zich meer rekenschap zullen geven van de inter

nationale veiligheidsproblematiek zullen zij zich voor dezelfde vraagstukken 

gesteld zien als de VS en gedwongen worden na te denken over de moeilijke 

keuzes die gemaakt moeten worden bij het ontwild<elen van een politiek die 

een antwoord biedt op die problemen als terrorisme en de proliferatie van mas

savernietingswapens. Daarnaast is aan Amerikaanse zijde het besef nodig dat 

de VS ook andere landen en de VN nodig hebben om de vrede te winnen. 'Sterke 

internationale organisaties bieden de beste basis voor een duurzame en effec

tieve aanpak. "Coalitions ofthe willing" kunnen aantreld<elijk zijn als noodop

lossing, als de bestaande internationale organisaties door onderlinge verdeeld

heid of om andere redenen te traag of niet reageren', maar uiteindelijk zal de 

echte oplossing een multilaterale zijn. Dat vergt dan wel gezag en legitimiteit 

van de internationale gemeenschap: die staat en valt met het vermogen om 

recht en macht met elkaar te verbinden. 

De verhouding tussen Europa en de VS maakt een moeilijke periode door. Voor de 

Nederlandse buitenlandse politiek is dit een zorgelijk gegeven; de transatlanti

sche samenwerking en de Europese Unie zijn immers de twee plechtankers van 

die politiek. 

Ik ben echter niet pessimistisch over de toekomst van de transatlantische verhou-
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De samenwerking 

tussen Europa en 

Amerika is naar 

ding. De soms felle meningsverschillen in Euro-Atlantica - overigens minstens 

evenzeer binnen Europa en de VS zelf, als tussen die beiden - doen immers niet af 

aan de structurele lange termijnrealiteit dat Europa en de VS niet alleen elkaars 

natuurlijke, maar ook onmisbare partners zijn in een onzekere, en nog steeds ge

vaarlijke, wereld. Zoals minister Powell onlangs zei: "We've had Dur disagreements 

with Dur best allies, but they are still Dur best allies". 

De transatlantische samenwerking is gebaseerd op een stevig fundament van ge

deelde waarden en belangen. De gezamenlijke inzet van Europa en Amerika voor 

democratie en rechtsstaat biedt het beste vooruitzicht voor de zaak van de vrij

heid en de mensenrechten wereldwijd. Op veiligheidsgebied maakte de val van de 

Berlijnse Muur een einde aan de onmiddellijke en aanschouwelijke dreiging die 

van de Sovjet Unie met vele honderduizenden troepen in het hart van Europa uit

ging, maar daarvoor zijn nieuwe, gedeelde belangen gekomen. In de jaren negen

tig was de grote uitdaging de bevordering van de maatschappelijke transformatie 

van de ex-communistische landen en de geleidelijke integratie van deze landen in 

de Euro-Atlantische gemeenschap. De toetreding van de nieuwe lidstaten uit 

Midden- en Oost-Europa tot de EU en de NAVO is het sprekende bewijs dat de EU 

en de VS tezamen met deze landen deze uitdaging succesvol zijn tegemoet getre

den. De desintegratie van het voormalige Joegoslavië leidde tot ongekende chaos 

en menselijk leed in dat land, waar Europa en de VS eveneens, na een periode van 

aarzeling en verdeeldheid, eendrachtig een keer ten goede hebben weten te berei

ken. EU en NAVO, vroeger twee gescheiden werelden, hebben elkaar gevonden in 

een succesvolle, nauwe samenwerking in de Westelijke Balkan. En ook nu weer 

hebben Europa en Amerika elkaar nodig als het gaat om de dreigingen die ons in 

het gezicht staren aan het begin van de eenentwintigste eeuw. 

mijn mening dan Economisch is de verwevenheid tussen de VS en Europa de afgelopen j aren alleen 

ook geen residu van maar gegroeid De investeringen van de VS in de jaren negentig van de vorige 

een voorbij tijd- eeuw waren in Nederland alleen al acht keer zo groot als in China en twee keer zo 

perl{, maar weer- groot als in Mexico. De EU en de VS zijn met afstand elkaars grootste handelspart-

spiegelt een reële ners. De gedeelde belangen zijn enorm en dwingen, net als op veiligheidsgebied, 

noodzaak, een tot onderlinge samenwerking, bilateraal, maar evenzeer in de multilaterale struc-

noodzaak die met tu ur van interna tionale economische en financiële samenwerking, waarvan de VS 

de voortgaande glo- en de EU de voornaamste steunpilaren zijn. 

balisering alleen De samenwerking tussen Europa en Amerika is naar mijn mening dan ook geen 

maartoeneemt. residu van een voorbij tijdperk, maar weerspiegelt een reëele noodzaak, een nood

zaak die met de voortgaande globalisering alleen maar toeneemt. 

De meningen over wat de beste aanpak is, kunnen daarbij in en tussen Europa en 

de VS uiteenlopen, en dat doen zij dikwijls ook. In de aard van ons economisch 

systeem ligt competitie besloten, die soms kan ontaarden in confrontatie, waar

voor dan oplossingen gevonden moeten worden via de overeengekomen methodes 
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Op juridisch en 

ethisch gebied 

van geschillen beslechting. Dat zie ik niet als een uiting van groeiende tegenstel

lingen, maar als karakteristiek van het systeem waarvoor wij gekozen hebben. Op 

juridisch en ethisch gebied vormt de doodstraf een fundamenteel meningsver

schil, zoals ik het ook niet eens kan zijn met de Amerikaanse opstelling inzake het 

Internationale Strafhof. Het statuut van dat Hof bevat mijns inziens voldoende 

waarborgen om tegemoet te komen aan de Amerikaanse zorgen. 

Maar het Strafhof, dat gesteund werd door de regering-Clinton, is ook een voor

bE'eld dat aangeeft dat van een unanieme Amerikaanse mening versus een una

nieme Europese mening zelden sprake is. Zowel in de VS als binnen - en tussen -

de Europese landen vinden over de grote internationale onderwerpen heftige dis

cussies plaats, dikwijls met gebruik van dezelfde argumenten. De publieke opi

nies in de VS en in Europa vertonen daarbij op de meeste terreinen van internatio

nale politiek opvallende overeenkomsten. Zeker, het verloop van het nationale 

politieke debat en de uitslagen van nationale verkiezingen kunnen ertoe leiden 

dat op een bepaald moment over een bepaald onderwerp de meningen van zitten

de regeringen botsen. Maar het politieke debat staat in democratieën nooit stil, en 

zoals het voorbeeld van de Balkan-crisis in de jaren negentig al aangaf, is het re

sultaat dan dikwijls dat de onderliggende, fundamentele overeenstemming in 

waarden en belangen na een eerste periode van meningsverschillen leidt tot het 

ontstaan van een nieuwe transatlantische consensus. 

Niet dat die uitkomst vanzelfsprekend is. Hij zal iedere keer inhoudelijk beargu

menteerd en politiek bevochten moeten worden. 

Grotere verantwoordelijkheid Europa bij internationale veiligheid 

vormt de doodstraf Voor het behoud van een goede transatlantische samenwerking is ook nodig dat 

een fundamenteel Europa een grotere verantwoordelijkheid neemt op het vlak van de internationale 

meningsverschil, veiligheid. Allereerst is dat nodig omdat zijn waarden en belangen dat vereisen. 

zoals il{ het ool{ Maar ook omdat de in de geschiedenis nog niet eerder vertoonde machtspositie 

niet eens kan die de VS in de internationale politiek inneemt een oorzaak is van de transatlanti-

zijn met de sche spanningen. 

Amerikaanse op- Niet omdat Europa en Amerika als Venus en Mars fundamenteel tegenover elkaar 

stelling inzake het staan in hun denken over macht en de functie van militaire middelen in de inter-

Internationale nationale politiek (ook al heeft 11 september ertoe geleid dat de Amerikanen zich 

Strafhof. veel meer direct bedreigd voelen dan de Europeanen). De verschillen op dat vlak 

binnen Europa tussen bijvoorbeeld Frankrijk en sommige andere Europese landen 

zijn minstens even groot als die tussen Frankrijk en de VS. Wat wel aan de transat

lantische verhouding knaagt, is dat Europa er te weinig in slaagt zijn politieke 

ambities en economische gewicht te vertalen in een daarmee overeenstemmende 

rol op het vlak van de internationale vrede en veiligheid. De Amerikanen kunnen 

steeds minder respect opbrengen voor de economische reus, maar politieke dwerg 

Europa, die verzameling altijd klagende landen en landjes, verenigd in een voor 
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liet heeft weinig 

zin de VS zijn 

buitenstaanders moeilijk te doorgronden Europese Unie, die wel als serieuze ge

sprekspartner behandeld wil worden, maar onderling maar al te dikwijls verdeeld 

is over wat er moet gebeuren. In Europa leidt de Amerikaanse machtspositie, en 

de onvrede over de eigen relatieve machteloosheid, tot klachten over de VS als "hy

pcrpuissance" en tot voortdurende kritiek op het Amerikaanse leiderschap (overi

gens ook al ten tijde van president Clinton). 

Minachting en rancune zijn echter geen basis voor succesvol buitenlands beleid. 

Voor wat betreft de VS drukte de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Burns, 

het onlangs pregnant uit: unilateralisme als leidraad voor de Amerikaanse bui

tenlandse politiek is een "recipe for failure"; degenen die dat bepleiten, maken een 

deugd van wat een laatste redmiddel moet zijn. Het bezoek dat premier 

Balkenende en ikzelf onlangs aan Washington brachten, heeft mij gesterkt in de 

overtuiging dat voor de VS de samenwerking met Europa zeer belangrijk is en 

blijft. En als de Europeanen ontevreden zijn over de eigen machteloosheid zullen 

zij toch eerst bij zichzelf te rade moeten gaan. Het heeft weinig zin de VS zijn "hy

perpuissance" te verwijten; dat lijkt een beetje op Europese wielrenners die Lance 

Armstrong verwijten dat hij iedere keer de Tour de France wint. Europa heeft zijn 

relatieve zwakte ten opzichte van de VS aan zich zelf te wijten. 

Willen de Europese landen een groter gewicht in de internationale weegschaal 

leggen, dan zullen zij allereerst tot meer samenwerking inzake buitenlandse poli

tiek en veiligheidsbeleid moeten komen. Zeker, de meningsverschillen rond Irak 

vormen daarbij een ernstige terugslag. Maar de afgelopen maanden zijn ook een 

les geweest dat wij zo niet verder kunnen. In de onderhandelingen in de Europese 

Conventie over een nieuw Europees verdrag zijn belangrijke voorstellen ontwik-

"/lyperpuissance" keld die de weg openen naar een verdere versterking van het Europese 

te verwijten; dat Gemeenschappelijke Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB). De nieuwe 

lijkt een beetje op Europese minister van Buitenlandse Zaken zal daarbij een hoofdrol moeten spelen; 

Europese wielren- het is van belang dat hij daarbij ondersteund wordt door aanzienlijk meer men-

ners die Lance sen en financiële middelen dan ]avier Solana momenteel ten dienste staan. Het is 

Armstrongverwij- daarom ook een goede zaak dat zijn functie gecombineerd wordt met die van de 

teil dat hij iedere Commissaris Externe Betrekkingen in de Europese Commissie. 

keer de Tour de Daarnaast zal uitbreiding van besluitvorming bij meerderheid de totstandkoming 

France wint. van het gemeenschappelijke beleid in een Unie van 25 moeten vergemakkelijken. 

Europa heeft zijn Het is daarbij wel van belang dat het otTer dat de kleine landen brengen - want zij 

relatieve zwakte ten zullen het vooral zijn die het risico lopen overstemd te worden -wordt gecompen-

opzichte van de VS seerd door de bereidheid van de grote landen zich meer dan nu het geval is te bin-

aall zich zelf te wij- den aan dat beleid. Nu komt het nog teveel voor dat de grote landen naast het 

ten. GBVB met elkaar, en met andere grote mogendheden buiten de EU, in aparte groe

pen samenwerken en beleid ontwikkelen. De bijzondere positie die Frankrijk en 

het Verenigd Koninkrijk tot nog toe voor zich opeisen vanwege hun verantwoorde

lijkheden als lid van de Veiligheidsraad zal geleidelijk moeten opgaan in een ge-
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Er is in de EU geen 

politiel{e basis voor 

een gemeenschap

pelijk buitenlands 

beleid op anti

Ameril{aanse 

grondslag. 

meenschappelijke Europese positie, uiteindelijk uitmondend in een zetel van de 

EU in de Raad. Dat zal ook een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke 

hervorming van de Veiligheidsraad, zodat deze meer representatief zal zijn voor 

de hele wereldgemeenschap. 

Naast deze institutionele veranderingen zal het Gemeenschappelijke Buitenlands 

en Veiligheidsbeleid van de EU inhoudelijk verdiept en verbreed moeten worden. 

In dat opzicht is de opstelling van een Europese veiligheidsstrategie een welkome 

stap voorwaarts. Nederland heeft daar al enkele jaren voor gepleit. Solana heeft 

op de Europese Top in Thessaloniki een eerste concept op tafel gelegd, dat alge

meen verwelkomd werd en de komende maanden verder uitgewerkt zal worden. 

Zal een meer gemeenschappelijk Europees veiligheidsbeleid er nu toe leiden dat 

de EU steeds meer afstand van de VS zal gaan nemen? Ik denk van niet. Juist het 

omgekeerde. Naarmate de Europese landen zich meer rekenschap zullen geven 

van de internationale veiligheidsproblematiek zullen zij zich voor dezelfde vraag

stukken gesteld zien en gedwongen worden na te denken over de moeilijke keuzes 

die gemaakt moeten worden bij het ontwikkelen van een politiek die een ant

woord biedt op die problemen. Het is geen toeval dat in de concepttekst voor de 

Europese veiligheidsstrategie die nu besproken wordt de twee onderwerpen die de 

Amerikaanse veiligheidsagenda domineren: terrorisme en de proliferatie van 

massavernietigingswapens - en waar in Europa de afgelopen jaren wel eens wat te 

laconiek over werd geoordeeld - een centrale plaats innemen. 

Zeker, er zijn er ook die meer Europese samenwerking op het gebied van de bui

tenlandse politiek en het veiligheidsbeleid zien als een middel om "onder het juk 

van de Amerikanen" uit te komen, zoals de Franse Eurocommissaris Barnier die 

stelde dat het erom ging te kiezen voor een Europa onder Amerikaanse invloed of 

een onafhankelijk Europa. Maar er is in de EU geen politieke basis voor een ge

meenschappelijk buitenlands beleid op anti-Amerikaanse grondslag. Nu al niet, 

en met de uitbreiding van de Unie, die ertoe zal leiden dat het aantal landen dat 

in politiek opzicht Atlantisch georiënteerd is nog verder zal toenemen, al hele

maal niet. Zoals de plaatsvervangend directeur van het Franse instituut voor inter

nationale betrekkingen, Dominique Moïsi, zijn landgenoten voorhoudt: wie 

Europa waarlijk liefheeft, zal bereid moeten zijn tot de Euro-Atlantische omweg. 

En andersom zal een meer verenigd Europa, dat een grotere bijdrage levert aan de 

oplossing van gemeenschappelijke problemen, in de VS de positie versterken van 

degenen die nadruk leggen op het belang van nauwe transatlantische samenwer

king. 

De Europese veiligheidsstrategie noemt naast terrorisme en proliferatie nog twee 

andere hoofdproblemen: falende staten en criminaliteit. Beide krijgen ook aan

dacht in de Amerikaanse National Security Strategy. Europa en de VS werken in de 

praktijk al nauw samen op deze twee terreinen. Voor wat betreft falende staten 
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"Coalitions ofthe 

willing" kunnen 

heb ik het voormalige Joegoslavië reeds genoemd; daar is sinds 2001 Afghanistan 

bijgekomen. Het is van belang dat de internationale aandacht voor de wederop

bouwen stabiliteit in dat land niet verslapt. Het is verheugend dat de 

Amerikaanse regering onlangs heeft besloten de hulp aan Afghanistan te verdub

belen. Nederland heeft de afgelopen twee jaar een zeer aanzienlijke bijdrage gele

verd; ook de komende jaren zullen wij ons steentje blijven bijdragen. Daarnaast 

vereisen de voortdurende conflicten in Afrika bezuiden de Sahara een voortdu

rende, en grotere betrokkenheid van de internationale gemeenschap. De 

Nederlandse regering heeft Afrika tot een van de prioriteiten van haar buiten

landse politiek gemaakt. De recente reis van President Bush naar een aantal 

Afrikaanse landen geeft aan dat ook de Amerikaanse regering het continent hoog 

op haar buitenlandspolitieke agenda heeft staan. Europa had tot nu toe nog nau

welijks een gezamenlijk beleid ten aanzien van Afrika, anders dan op de terreinen 

van handel en ontwikkelingssamenwerking. Op politiek vlak legden de Europese 

landen, waarbij de voormalige koloniale mogendheden Frankrijk, het Verenigd 

Koninkrijk, België en Portugal de hoofdrol speelden, sterk hun eigen accenten. 

Daar begint nu verandering in te komen; de militaire operatie van de EU in Oost

Congo bijvoorbeeld kan een katalysator zijn voor een meer samenhangend 

Europees beleid ten aanzien van de Grote Meren-regio. Dat beleid vereist niet al

leen meer samenhang tussen zijn diverse elementen: politiek, economisch, huma

nitair, eventueel militair, maar ook een grotere financiële bijdrage aan duurzame 

armoedebestrijding. Het is daarom verheugend dat een aantal Europese landen 

en de VS de laatste tijd besloten hebben de ontwikkelingshulp, die in de jaren ne

gentig in die landen sterk was teruggelopen, weer aanzienlijk te verhogen. 

Inhoudelijk stemt de Amerikaanse en Europese buitenlandspolitieke agenda dus 

aantrekkelijk zijn in sterke mate overeen. Wat ligt meer voor de hand dan dat zij nauw samenwer-

als noodoplossing. ken bij de uitvoering van die gedeelde agenda? Zeker, de accenten kunnen daarbij 

Maar zij bieden verschillen en dat doen zij in de praktijk ook dikwijls. Maar voor beiden geldt dat 

geen structuur voor zij de ander nodig hebben om tot resultaat te komen. Als de VS en Europa samen

eenlangdurige aan- werken kunnen grote stappen gezet worden naar een betere toekomst, als zij el-

p.tk kaar tegenwerken, is stagnatie en mislukking het gevolg. 

"Coalitions ofthe willing" noodoplossingen 

Het systeem van internationale multilaterale samenwerking dat na de Tweede 

Wereldoorlog is ontwikkeld biedt naar mijn mening de beste basis voor de verdere 

ontwikkeling van die samenwerking. Er is daarvoor in feite geen alternatief. De 

VN zonder de VS zal niet meer zijn dan de vroegere Volkenbond, tot machteloos

heid gedoemd, en andersom heeft de VS andere landen, en in het bijzonder de 

VN, nodig 0111 de vrede te winnen. Zie Irak. 

Sterke internationale organisaties bieden de beste basis voor een duurzame en ef

fectieve aanpak. "Coalitions ofthe willing" kunnen aantrekkelijk zijn als nood oplos-
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sing als de bestaande internationale organisaties door onderlinge verdeeldheid of 

om andere redenen te traag of niet reageren. Maar zij bieden geen structuur voor 

de langdurige aanpak die zoveel internationale problemen vereisen, en zij missen 

de extra legitimiteit die organisaties, gebaseerd op internationale overeenkom

sten en verdragen, wel hebben. 

Daarbij kunnen zich moeilijke afWegingen voordoen. Zaken als terrorisme, proli

feratie, criminaliteit vergen een wereldwijde aanpak. Maar de samenwerking van 

zoveel landen te verkrijgen, is gecompliceerd, met het risico dat niet meer bereikt 

wordt dan de "lowest common denominator", of dat zelfs sprake is een impasse. Zo is 

in de VN nog steeds geen overeenstemming bereikt over de definitie van terroris

me; zoals het wat al te gemakkelijk heet: "wat de een een terrorist noemt, is voor 

de ander een vrijheidsstrijder". Daarmee verdwijnt het probleem, en de noodzaak 

daar iets aan te doen, echter niet. Ook het multilateralisme zal steeds opnieuw 

zijn relevantie moeten bewijzen, door het bereiken van concrete en toereikende 

resultaten. 

Een voorbeeld is de proliferatie van massavernietigingswapens. De internationale 

gemeenschap heeft op dat vlak een veelomvattende structuur van verdragen en 

overeenkomsten ontwikkeld, dat gekoesterd moet worden. Een afdoend antwoord 

biedt het echter niet, want ondertussen gaat de proliferatie door. India en 

Pakistan zijn enkele jaren geleden kernwapenstaten geworden, waarmee zij overi

gens geen internationale verdragen schonden, simpelweg omdat zij nooit toege

treden waren tot het Non-Proliferatie Verdrag. Maar ook landen die wel tot het 

NPV waren toegetreden geven aanleiding tot ernstige zorgen. Noord-Korea heeft 

Doelstelling moet openlijk toegegeven dat het een kernwapen programma heeft en ondertussen zo 

zijn wat il{ wel eens ver is dat het in staat is tot de productie van kernbommen. Inzake Iran heeft het 

genoemd heb "mul- Internationale Atoom Agentschap onlangs bijzonder verontrustende rapporten 

tilateralisme met uitgebracht. Het ultieme schrikbeeld is dat deze voortgaande proliferatie van mas-

tanden" savernietigingswapens zich uitstrekt tot terroristische groeperingen. De aanslag 

met chemische wapens enige jaren geleden door een Japanse sekte in de metro 

van Tokio was daarvan een voorbode. 

Een versterking van het bestaande non-proliferatiesysteem en een actief contra

proliferatiebeleid is daarom nodig. Doelstelling moet zijn wat ik wel eens ge

noemd heb "multilateralisme met tanden". Op basis van het internationaal recht, 

maar daarvoor zal dat recht dan op een aantal punten verder ontwikkeld moeten 

worden. Dat is niets nieuws; "wetten evolueren mee met ontwikkelingen", zoals 

Solana het laatst uitdrukte. De Veiligheidsraad zal daarbij een belangrijke rol 

moeten spelen, op basis van het Hoofdstuk VII (bedreiging van de internationale 

vrede en veiligheid) van het Handvest van de VNo 

Het gebruik van geweld zal daarbij niet anders dan een laatste redmiddel moeten 

zijn. Nodig is een breed beleid dat een scala aan politieke, economische en andere 

drukmiddelen bevat, en dikwijls ook een verscherpte nationale wetgeving. De EU 

is onlangs al die weg ingeslagen met het aannemen van een actieplan tegen pro-
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liferatie, dat er onder andere toe zal leiden dat de Unie het belang van non-proli

feratie zwaarder zal laten wegen in haar betrekkingen met andere landen. 

Daarnaast worden nieuwe instrumenten ontwikkeld, zoals het "Pmliferation 

Security Initiative", een voorstel van president Bush, waaraan Nederland en onder 

meer een aantal andere Europese landen (o.a. Frankrijk, Duitsland en het 

Verenigd Koninkrijk) deelnemen. Dit voorziet in een actief optreden van de deel

nemende landen tegen de illegale handel in massavernietigingswapens en hun 

overbrengingsmiddelen, zoals raketten. Begonnen wordt met een beperkte groep 

landen, maar voor het uiteindelijke welslagen van het initiatief is verbreding naar 

andere relevante landen wenselijk. Dit laatste geldt ook voor een ander initiatief, 

dat gericht is op internationale aanvaarding van een gedragscode m.b.t. ballisti

sche raketten. Nederland speelt bij de ontwikkeling van dit initiatief een belang

rijke rol, zoals blijkt uit de naam van het document waarvoor nu brede internatio

nale steun getracht wordt te verwerven: de "The Hague Code of Conduct". 

Deze actieve Nederlandse rol op het vlak van non-proliferatie en de controle van 

wapenexport stemt overeen met het traditionele belang dat Nederland aan deze 

onderwerpen toekent. Maar die rol is ook een uiting van de overtuiging van de 

Nederlandse regering dat voortgaande en versterkte samenwerking tussen Europa 

en de VS de noodzakelijke basis vormt voor de stevige en duurzame internationale 

ordening waarnaar zij streeft. 

Mr. J.G. de Hoop Scheffer is minister van Buitenlandse Zaken, met ingang van 1 januari 2004 

is hij secretaris-generaal van de NAVO. 
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Hoe Europa een 

waardige bondgenoot 

van de VS l{an worden 

DRS. A.M. OOSTLANDER 

De Franse gedachte dat Europa zich alleen maar kan laten gelden als het een 

dwarsligger tegen de VS is, ldopt niet. Als we de eenheid van de EU versterken 

als een waardige bondgenoot van de VS, dan zal de Europese visie zwaar meetel

len in de besluitvorming die samen met de VS zal plaatsvinden. De komende ja

ren, na de effectuering van de Uitbreiding, zullen de EU voor de keuze stellen. 

Willen we een politiek die in de voorbije eeuwen zo typerend voor Europa was: 

machtsevenwichten alias multipolariteit, 'stabiliteit', en andere schijnbaar mo

reel-neutrale opties? Of gaan we de overlap in visies en de complementariteit 

van vermogens als uitgangspunt kiezen voor het aangaan van gemeenschappe

lijl<e verantwoordelijkheden? De keuze voor dat laatste is vruchtbaarder. 

Daarover zou het debat binnen het bondgenootschap met de VS moeten gaan. 

Het besef voor gemeenschappelijke waarden te staan, en een zekere trots op 

onze civiele mogelijkheden, kan het debat over een Europees veiligheids- en de

fensiebeleid ontspannen en van zijn negatieve ldank bevrijden. 

De verhouding tussen Europa en de VS is in hoog tempo aan het veranderen. Dat 

komt voornamelijk doordat de Europese Unie zo volop in verandering is. 

Ten eerste heeft de EU zijn handen vol aan de uitbreiding met staten die ooit tot 

het sovjetblok behoorden, aan de opdringerige kandidaat Turkije en natuurlijk 

aan Rusland, de belangrijkste buurstaat. Met die landen zijn de verhoudingen in 

een stroomversnelling gekomen. De wereld is in dat opzicht op zijn kop gezet en 

de visie op deze landen moet revolutionair worden herzien. De veranderingen in 

onze relaties met de VS zijn hoofdzakelijk een afgeleide van de veranderingen ten 

opzichte van de andere genoemde landen. Dat zien ze in Amerika ook en men 

maakt zich daar ongerust over. 

In de tweede plaats gaat de discussie over de structuur, cle constitutionele aspec

ten, van cle EU onverminderd door. Anders dan conservatieve remmers menen, is 

er geen alternatiefvoor een verdere communautarisering van het Europese be

leicl. De fixatie op nationale eer, nationale macht en eigenbelang heeft Europa in 

de twintigste eeuw in ellendige oorlogen gestort. Een herleving van dat type mo

tieven is weliswaar een onverhulde conservatieve doelstelling, maar zeker vanuit 

christelijk geïnspireerde opvattingen is het verwerpelijke daarvan eenvoudig te 
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liet ongemakkelij

ke gevoel van de VS 

over Europa is voor 

een deel terecht. 

onderkennen. Het debat over de 'verdieping' van de Unie heeft voor de VS even

eens verontrustende aspecten. In het bijzonder als Europa zich verliest in defini

ties van de eigen 'identiteit' in onderscheid van en tegenover Amerika. Oude rot

ten zoals Kissinger laten hun onrust duidelijk merken. 

Ten derde heeft Europa aan zelfVertrouwen gewonnen. De Europese integratie op 

het gebied van de economische politiek en terreinen die met het functioneren 

van de interne markt verbonden zijn, is succesvol. Bovendien is Europa hier zicht

baar door de ene munt. Vandaar dat de Unie bij wrO-onderhandelingen minstens 

gelijkwaardig is aan de VS. De EU kan hier aan de VS eisen stellen. 

Genoemde drie ontwikkelingen geven Amerika in toenemende mate een onge

makkelijk gevoel over wat er zich in Europa afspeelt. 

Twijfels over de EU 

Het ongemakkelijke gevoel van de VS over Europa is voor een deel terecht. 

Zo is het bijvoorbeeld heel begrijpelijk dat de Amerikanen een afkeer hebben van 

een toename van 'Brusselse' besluitvorming volgens het intergouvernementele 

model. Zij denken daarbij aan moeizaam in de Raad bereikte compromissen waar 

de deelnemers alleen maar vechten voor bekrompen uitgelegd eigenbelang. Dat 

loopt doorgaans uit op EU-standpunten waar geen rek meer in zit. Er valt voor de 

VS dan weinig te onderhandelen. Ze kijken dan met weemoed terug naar de tijden 

waarin ze met afzonderlijke staten konden overleggen en van Europese onenig

heid konden profiteren (zie het artikel van de conservative HuIsman in dit num

mer). Toch mag duidelijk zijn dat Amerika en andere onderhandelingspartners er 

nu juist belang bij hebben dat het EU-beleid steeds minder berust op dergelijke 

compromisssen in de Raad. Naarmate de communautarisering toeneemt en dus 

een voluit Europese visie het mandaat bepaalt, zal de flexibiliteit toenemen. Die 

visie kan alleen maar binnen de Europese Commissie ontwikkeld worden. Immers 

de Commissarissen verliezen als zij ingezworen worden, bij wijze van spreken, 

hun nationaliteit. De val van de Commissie-Santer (vanwege de affaire-Cresson) 

wijst erop dat het Europees Parlement geen nationalistische bevoordeling door 

Commissarissen accepteert. Dit is een van de redenen waarom de eis van 'een 

Commissaris voor elke lidstaat' onzinnig is. Niemand mag aan het beleid merken 

uit welke lidstaat een Commissaris komt. Alleen dan kunnen betrouwbare, voluit 

Europese standpunten gevormd worden. 

Een ander punt van terechte kritiek is dat de EU intussen met tal van landen pro

fijtelijke partnerschaps- en samenwerkingsverdragen heeft gesloten, maar er voor 

de VS zoiets niet is. Dit is een klacht die serieus moet worden genomen. Er bestaat 

mede daarom een sterke aandrang om het bereik van de NAVO uit te breiden naar 

andere dan veiligheidspolitieke kwesties. Tijdens vergaderingen van de NAVO-as

semblée worden nieuwe thema's aan de orde gesteld, van drugscriminaliteit tot 

economische samenwerking. Dit zou te meer reden voor de VS moeten zijn om de 
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De nieuwe meerder-

beid in de EU zal na 

de lmmende uit

breiding een Frans

Duitse poging om 

de Europese identi

teit negatief tegen

over Ameril<a te de

finiëren niet 

accepteren. 

NAVO als verbinding met de EU te koesteren. Op het gebied van buitenlandse en 

veiligheidspolitiek en bij defensie geldt immers het omgekeerde vergeleken met 

het gebied van de economie. In de NAVO heeft de VS de leiding en het gaat daar 

strikt intergouvernementeel toe. Van een geïntegreerd Europa is daar geen sprake. 

De NAVO is zeer succesvol gebleken als samenwerkingsstructuur, voor de gemeen

schappelijke veiligheids- en defensie belangen, tussen de lidstaten van de EU en de 

VS. Bij de heldere OostfWest-tegenstelling kon Europa als eenheid optreden, om

dat in overtuigend Amerikaans leiderschap was voorzien. En dat was doorgaans 

het geval. De ambitie van de EU om op dit gebied een zelfstandige, meer geïnte

greerde eenheid te zijn, roept het wantrouwen van de VS op. Dat wantrouwen 

wordt vooral opgeroepen door de wijze waarop in de EU over de eigen Europese 

defensie-identiteit gesproken wordt. Daardoor suggereert men afstand tussen de 

EU en de VS. 

Gemeenschappelijk Europees defensie- en veiligheidsbeleid nood

zal<elijl< 

Toch is het noodzakelijk dat een zo belangrijke economische macht als de EU ook 

in politiek opzicht in staat is om zijn verantwoordelijkheden waar te maken. De 

oorlogen in ex-Joegoslavië waren voor de EU een beschamende ervaring. Pas bij 

deelname van de VS kon aan deze gewelddadige conflicten een einde worden ge

maakt. Alleen bij Amerikaans leiderschap komt de EU in beweging. Dat is niet een 

kwestie van militair vermogen, maar vooral van een gebrek aan Europese visie. 

Verschillende lidstaten hadden hun eigen politiek, die vaak gebaseerd was op een 

traditionele etnische voorkeur, en wat in onze tijd toch een tamelijk primitiefmo

tiefis. Er werd nauwelijks vanuit een gemeenschappelijk Europees belang gere

ageerd. Toch was het duidelijk dat Europa geen racistische, criminele roofstaat als 

enclave binnen haar territoir zou kunnen tolereren. Bij die oorlogen stonden fun

damentele waarden van de Unie op het spel, zoals de afwijzing van etniciteit als 

basis voor staatsvorming, de beginselen van de rechtsstaat en het respect voor de 

rechten van de Mens en van minderheden. Daar mocht de EU de ogen niet voor 

sluiten. 

Het moet niet vanzelfsprekend zijn dat de EU-lidstaten het altijd maar aan de VS 

overlaten om de militaire kastanjes uit het vuur te halen. Toch is de koestering 

van een reaalpolitieke onverschilligheid een kenmerk van bepaalde lidstaten. De 

reputatie van de EU heeft daar zeer onder geleden. De nieuwe lidstaten en andere 

landen op de Balkan hebben mede hieruit geleerd dat de VS in veiligheidszaken 

een veel betere garantie is dan de EU. Het positieve neveneffect daarvan is dat de 

opbouw van een EU-defensie- en veiligheidsbeleid niet ten koste zal kunnen gaan 

van de banden met de VS. De nieuwe meerderheid in de EU zal na de komende uit

breiding een Frans-Duitse poging om de Europese identiteit negatief tegenover 

Amerika te definiëren niet accepteren. De Poolse premier heeft al ervaring opge-
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liet moet niet van-

zl'lfsprekend zijn 

dat de EU-lidstaten 

daan in het tegenspreken van de arrogante Chirac. Met andere woorden: er kan al

leen maar een gemeenschappelijke visie op de eventuele dreigingen en op de be

langen en verantwoordelijkheden voor de EU-defensie- en veiligheidspolitiek 

groeien als we het eens worden over onze relatie met Amerika. De Franse gedach

te dat Europa zich alleen maar kan laten gelden als het een dwarsligger tegen de 

VS is, klopt niet. Maar als we de eenheid van de EU versterken als een waardige 

bondgenoot van de VS, dan zal de Europese visie zwaar meetellen in de besluitvor

ming die samen met de VS zal plaatsvinden. 

Maar er zijn nog meer redenen voor de geringe rol die de EU in de wereldpolitiek 

speelt. Ondanks de zeer relevante bijdrage die de Unie aan de internationale 

rechtsorde levert, door de inzet van civiele middelen, mist de Unie een geloof

waardige militaire stok achter de deur. Het totale defensiebudget van de EU-lidsta

ten is ongeveer de helft van dat van de VS. Maar veel belangrijker is dat het rende

ment van de EU-budgetten in inzetbare militaire capaciteit maar 15% is van dat 

van de VS. De versnippering over de staten en de rol van niet-militaire overwegin

gen in het aanschaffingsbeleid, het ontbreken van een efficiënte en geavanceerde 

defensie-industrie (mede vanwege een versnipperde Research and Development) 

veroordeelt de EU tot een marginale rol op defensiegebied. Verhoging van deze 

budgetten naar Amerikaans niveau is ondenkbaar. De winst is te halen uit com

munautarisering van het veiligheids- en defensiebeleid. Daardoor kan het rende

ment gemakkelijk verdubbeld worden! Voor Amerika zou een EU die volwassen 

meedoet aan de lastenverdeling binnen de NAVO zeer interessant zijn. Tevens zou 

de stem van de EU, alleen alom militaire redenen, dan niet te verwaarlozen zijn. 

Waardengemeenschap contra evenwichtsdenken 

het altijd maar aan Het heeft weinig zin om de VS voortdurend met de eis van multipolariteit om de 

dl' VS overlaten om oren te slaan. Dit is gewoon een modern woord voor de versleten term "machts-

de militaire kastan- evenwicht". Het evenwichtsdenken heeft steeds de betekenis gehad van een afzet-

jes uit het vuur te ten van rivalen tegen elkaar. Het is zinniger om te erkennen dat de EU en de VS ge-

halen. meenschappelijke waarden vertegenwoordigen. Samen hebben ze er belang bij 

om de chaos in de internationale verhoudingen te verminderen. Het denken in 

machtsevenwichten heeft het oude Europa in de afgelopen eeuw verwoest. 

Daardoor heeft ons continent zijn centrale positie in de wereld verloren. Die les 

moet niet vergeten worden. Reaalpolitiek van dat soort is uit, omdat ze de blik op 

de realiteit verduistert. 

Het is een Europese verantwoordelijkheid om de politieke waarden waar de 

Europese Unie voor staat in de internationale rechtsorde te verwezenlijken. Dat 

standpunt is verwoord in rapporten over Buitenlands-, Veiligheids- en 

Defensiebeleid van het Europees Parlement. In de Grondwet van de VS blijkt dat 

besef eveneens. Verbreiding van rechtsstaat en democratie is een Amerikaans be

lang. Zulke ethische principes hebben, naast andere overwegingen, altijd een rol 
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Binnen de ene 

"pool" van VS en EU 

I{an Europa dus een 

volwassen partner 

zijn die niet gepas

seerd kan worden. 

Geen reden dus 

voor minderwaar-

digheidscom

plexen. 

gespeeld, zij het in wisselende mate. Wat betreft die politieke waarden is de over

eenstemming tussen Amerika en Europa overduidelijk. Het is onzinnig om dan 

over machtsevenwichten tussen deze twee te spreken. Er zijn juist gevaarlijke te

genkrachten in de wereld waar we gezamenlijk tegen moeten optreden. De strijd 

tegen het terrorisme is van dat besef een voorbeeld. 

Als men toch over polariteit wil spreken, dan zou het van gezond verstand getui

gen als Europa en Amerika bleven erkennen dat ze deel uit maken van een en de

zelfde pool. Daarbinnen zou Europa zijn vanzelfsprekende eenzijdige militaire af

hankelijkheid van de VS, zijn protectoratenmentaliteit, moeten afschudden. Het 

is hoog tijd voor een redelijke lastenverdeling wat betreft de gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheden. Deze benadering zou tevens gunstig zijn, als het al niet 

een absolute voorwaarde geworden is, voor het welslagen van het streven naar een 

meer geïntegreerde EU-veiligheids-, en defensie-politiek. De onenigheid over een 

communautaire veiligheids- en defensiepolitiek komt vooral voort uit het verschil 

in houding tussen de lidstaten tegenover de VS. 

De werkelijkheid laat zien dat de EU op defensiegebied de VS niet kan evenaren. 

Maar wat betreft de civiele middelen, die vaak veel belangrijker zijn bij de voorko

ming van conflicten en bij de "nazorg" na een geslaagde militaire actie, kan de EU 

veel. Zoveel, dat onder andere in Irak blijkt dat samenwerking met de EU onmis

baar is. Binnen de ene "pool" van VS en EU kan Europa dus een volwassen partner 

zijn die niet gepasseerd kan worden. Geen reden dus voor minderwaardigheids

complexen. De beide partners zullen elkaars sterke punten moeten erkennen. 

Gelijk zijn in elk opzicht is niet nodig. 

Het oude en nieuwe Europa 

De komende jaren, na de effectuering van de Uitbreiding, zullen de EU voor de 

keuze stellen. Willen we een politiek die in de voorbije eeuwen zo typerend voor 

Europa was: machtsevenwichten alias multipolariteit, 'stabiliteit', en andere 

schijnbaar moreel-neutrale opties? Of gaan we de overlap in visies en de comple

mentariteit van vermogens als uitgangspunt kiezen voor het aangaan van ge

meenschappelijke verantwoordelijkheden? De keuze voor dat laatste is vrucht

baarder. Daarover zou het debat binnen het bondgenootschap met de VS moeten 

gaan. Het besef voor gemeenschappelijke waarden te staan, en een zekere trots op 

onze civiele mogelijkheden, kan het debat over een Europees veiligheids- en de

fensiebeleid ontspannen en van zijn negatieve klank bevrijden. 

Kunnen we dit beleid overlaten aan Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, 

eventueel uitgebreid met Italië, Spanje en Polen, zoals door Hans van den Broek 

wordt voorgesteld? Mij lijkt dat ondenkbaar. Alleen al omdat de grote meerder

heid van de lidstaten, de nieuwe voorop(!), dat nooit zouden aanvaarden. En te

recht. Een late capitulatie voor een directoriumidee strijdt met het feit dat veel 

kleinere lidstaten, met name door hun civiele mogelijkheden, niet weg te poetsen 
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zijn. De "begeleiding" van de Joegoslavische oorlogen vond ook plaats door zo'n 

Fr is iets in het in- zelfbenoemde groep van grote landen. We hebben het geweten! Er is iets in het in-

tergouvernemente- tergouvernementele dat structureel leidt tot amorele reaal politiek en onverschil-

Ie dat structureel ligheid. De christen-democraten zijn de uitvinders van de Europese Integratie. Dat 

leidt tot amorele re- is iets van humaner niveau dan het oude intergouvernementele geruzie. Het zou 

aal politiek en on- een dramatische misser zijn als uitgerekend het CDA zijn principes op dit punt 

verschilligheid. zou verloochenen en naar de methoden van het verleden zou terugkeren. 

Arie M.Oostlander is CDA-lid van het Europees Parlement. 

CDV I"LRI.ST 2003 

69 

'" '" z 
::: 
>
>-
" tJ 

Cl 

'" 
'" o 
Z 
tJ 
Cl 

'" Z 
o 
o 
..; 

< 
>
Z 

tJ 

'" 

'" >-z 
::: 
o 

" tJ 

'" Z 



70 

Duitsland moet l<iezen voor 

Europees èn Atlantisch 

DR. WOLFGANG SCHÄUBLE 

In 10 punten zet Dr. Wolgang Schäuble, plaatsvervangend voorzitter van de 

CDUjCSU-fractie in de Bundestag en woordvoerder buitenland van de huidige 

CDUjCSU-fractie, het standpunt van zijn partij uiteen. De veranderingen van de 

Koude Oorlog vereisen een herijking van beleid waarbij verdere Europese een

wording en investeren in herstel van de Atlantische relatie twee kanten van de

zelfde medaille zijn. Er is geen alternatief voor deze politiek van "dubbele inte

gratie". Pacifisme, isolationalisme, uniliteralisme en het kiezen van nationale 

uitzonderingsposities zijn verkeerde antwoorden op de belangrijkste gezamen

lijke uitdagingen van de 21ste eeuw: de globalisering en de bestrijding van ter

rorisme en geweld. Het is daarom betreurenswaardig dat de huidige Duitse 

Bondsregering in korte tijd het vertrouwen in het transatlantische bondge

nootschap heeft verspeeld. Volgens Schäuble draagt de huidige regering 

Schröder in hoge mate de verantwoordelijkheid voor de huidige verdeeldheid 

in Europa en het gebrek aan handelingsruimte voor de Verenigde Naties in het 

Irak-conflict. Het herwinnen van geschonden vertrouwen zou zonder meer cen

traal moeten staan in de buitenlandse politiek. Om het totstandkomen van ge

meenschappelijke Europese beslissingen inzake het buitenlands beleid te ver

gemakkelijken, moet het unanimiteitsvereiste - voorzover mogelijk -worden 

afgeschaft. Het moet niet meer mogelijk zijn dat lidstaten betreffende interna

tionale vraagstukken al met hun eigen standpunt de boer op gaan, zonder dat 

in de Europese Unie als geheel een poging is gedaan om een gemeenschappelijk 

standpunt te bepalen. Deze afspraak zou ook moeten gelden voor de standpunt

bepaling van de Europese landen die zitting hebben in de Veiligheidsraad. In de 

Europese grondwet zou een artikel moeten worden opgenomen, waarin lidsta

ten zich verplichten om lidstaten die door terroristen zijn aangevallen te hulp 

te schieten met alle middelen die de Europese Unie ter beschikking staan. Ook 

is het nodig dat het volkerenrecht zich verder ontwild<elt, omdat principes als 

soevereiniteit, territoriale integriteit en het interventieverbod als hoofdlijnen 

niet meer voldoen. 

Frieden, Freiheit und Sicherheit in Deutschland und Europa ist das überragende 

Ziel deutscher Augenpolitik. Die Chancen und Risiken zunehmender 

Globalisierung, die wachsende Komplexität transnationaler Beziehungen und die 

Bedrohungen durch Internationalen TerrorisI1111S, Massenvernichtllngswaffen 

und zerfallende Staaten verlangen nach augenpolitischer Klarheit llnd 
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Führungskraft. Die Bundesregierung hat in kürzester Zeitjahrzehntelang bei un

seren Partnern und Verbündeten aufgebautes Vertrauen verspielt. Die Welt hat 

sich seit dem Ende des Kalten Krieges verändert. Für unser Land ergeben sich 

neue Handlungsspielräume, abel' auch neue Anforderungen, die es dringend nö

tig machen, sich wieder über die grundlegenden auG.enpolitischen Interessen 

Deutschlands bewusst zu werden und davon die wesentlichen Grundlinien unse

rer AuG.en- und Sicherheitspolitik abzuleiten. Dabei sind die innere und äuG.ere 

Sicherheit unseres Landes, die Achtung der Menschenrechte und die Förderung 

von Freiheit, Demokratie, Rechtstaatlichkeit und nachhaltiger Entwicklung über

all in der Welt die wertebezogene Grundlage allen auG.enpolitischen Handeins. 

Vor allen Dingen abel' muss Vertrauen in uns als Partner wieder unentbehrliches 

Kapital deutscher Politik werden. Deutsche AuG.enpolitik muss verlässlich und be

rechenbar sein. Sie darf sich nicht am kurzzeitigen innenpolitischen Erfolg, son

dern muss sich an den langfristigen Interessen unseres Landes orientieren. 

1. 

Europa und Amerika bilden eine Werte-, Interessen- und Schicksalsgemeinschaft. 

Hieraus erwächst eine gemeinsame Verantwortung für das Wohlergehen der 

Menschen und eine stabile Weltordnung. Europäische Einigung und atlantische 

Partnerschaft sind zwei Seiten einer Medaille, untrennbar miteinander verbun

den. Ihre VerbindlJIlg hat die Wiedererlangung der deutschen Einheit und die 

Überwindung des Eisernen Vorhangs ermöglicht. Europäische Integration und at

lantische Partnerschaft müssen Grundaxiom deutscher AuG.enpolitik bleiben, da 

Die Politik der dop- sie in ihrem Zusall1ll1enwirken auch künftig für Stabilität und Sicherheit in ganz 

pelten Integration Europa sowie bei unseren Verbündeten unverzichtbar sein werden. Ein funktio-

ist oh ne realisti- nierendes Miteinander über den Atlantik hinweg ist zudem die tragfähigste Basis, 

sche Alternative. um unserer gell1einsamen Verpflichtung als Teil des Westens nachzukommen, är-

l'azifislllUs, mere Länder und Regionen in einer Weise zu unterstützen, die ihre Entwicklung 

Isolationismus, unter Bewahrung ihrer kulturellen Identitäten ermöglicht, sowie um die nach-

lInilateralismus haltige Nutzung und den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in 

lInd nationale Verantwortung für künftige Generationen zu sichern. Beides ist unverzichtbare 

SOl1derwege die fal- Voraussetzung für eine stabile Ordnung und liegt somit in unserem eigenen vita-

sdll' Antwort auf len Interesse. 

die Die Politik der doppelten Integration ist oh ne realistische Alternative. Pazifismus, 

lIerausforderungen Isolationismus, Unilateralismus und nationale Sonderwege sind die falsche 

des 21. Antwort aufdie Herausforderungen des 21.jahrhunderts: Sie machen unsere 

jahrhunderts. Welt unsicherer und erll1utigen Terroristen, Fundamentalisten sowie autoritäre 

und totalitäre Regime jeder Art. Versuche, in fahrlässiger Weise von diesem Weg 

abzuweichen, eine eher national bestimmte, weniger auflntegration zielende 

Politik Zll betreiben, einen "deutschen Weg" zu gehen oder neue "Achsen" zu 

schmieden, führen in die Irre und schaden den fundamentalen Interessen unse

res Landes. Die von der Illusion neuer deutscher Gestaltungsfreiheit getragene 
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Politik der Bundesregierung hat zu einer tiefen Krise im europäischen 

Einigungsprozess und in der NATO geführt und die atlantische Partnerschaft be

schädigt. Sie trägt ein hohes Ma~ an Verantwortung für die verhängnisvolle 

Handlungsunfähigkeit der Vereinten Nationen im Irak-Konflikt. 

2. 

Der europäische Einigungsprozess muss weiter vertieft werden. In einer globali

sierten und komplexer werdenden Welt sind deutsche Interessen am besten in ei

nem starken, politisch einigen und handlungsfähigen Europa aufgehoben. 

Die europäische Einigung garantiert Stabilität und Sicherheit in ganz Europa. Die 

gegenwärtige Osterweiterung der EU ist ein epochales Ereignis, mit dem die 

künstliche TrellllUng unseres Kontinents überwunden wird. Für Deutschland und 

Europa ist der Beitritt der mittel-, ost- und südosteuropäischen Nachbarn 

Zukunftsinvestition und Zukunftssicherung und deshalb das zen tra Ie Projekt, in 

dem sich die europäische Handlungs- und Zukunftsfähigkeit bewähren muss. 

Dabei erfordert die Erweiterung von der Union eine einzigartige wirtschaftliche 

und politische Integrationsleistung. Diese und zukünftige Schritte, die die 

Einheit des Kontinents vollenden sollen, bedingen auch ein gemeinsames 

Verständnis von der Identität Europas, seinen durch das gemeinsame Erbe bestimm

ten Charakter als Schicksalsgemeinschaft und seine Grenzen. Nur eine baldige, 

intensive Diskussion dieser Fragen wird es der erweiterten Union ermöglichen, 

ein klares, enges und langfristig tragfähiges Verhältnis zu ihren künftigen 

Nachbarn zu definieren. Das gilt auch für die unumkehrbare Anbindung 

Russlands an die europäischen und transatlantischen Strukturen, die zentrale 

Aufgabe gemeinsamer europäischer und amerikanischer Poli tik bleiben muss. 

Die deutsch-französische Freundschaft bleibt essentiell für die europäische 

Einigung und die transatlantische Zusammenarbeit. Sie darfjedoch nicht zu ei

ner Ausgrenzung oder Geringschätzung anderer Mitgliedstaaten der Union füh

ren. Deutschland und Frankreich müssen wieder zu einer Art der Verständigung 

über zentrale Politikbereiche gelangen, die die Anliegen der anderen Partner in 

EU und Nato mitberücksichtigt und jeden Anschein von Dominanz vermeidet. Es 

liegt seitjeher in unserem Interesse, nicht zwischen Washington, Paris, London 

oder Warschau wählen zu müssen und uns auch als Anwalt der kleineren Partner 

in einer Europäischen Union und in einer Nato zu verstehen, in der sich jeder an

gemessen ernst- und wahrgenommen fühlen kann. 

3. 

Amerika bleibt unser Freund und Partner. Die Gemeinschaft gründet auf einem 

weltweit einzigartigen Fundament gemeinsamer Werte, vergleichbarer 

Zivilgesellschaften sowie dem gemeinsamen Streben nach internationaler 

Durchsetzungvon Demokratie, Menschenrechten, individueller Freiheit und 

Marktwirtschaft. Die Europäische Union und die USA sind weltweit die mit 
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Handel und Investitionen am stärksten verflochtenen - und damit auch am wei

testen aufeinander angewiesenen - Wirtschaftsräume. 

Auch das erweiterte Europa muss wesentlicher Teil der atlantischen Partnerschaft 

bleiben. Daher ist jeder Versuch, Europa gegen die USA zu einen, zum Scheitern 

verurteilt. WeI' Europa gegen Amerika positionieren möchte, spaltet es. Ein stark

es und einiges Europa, das sich im eigenen Interesse als atlantischer Partner ver

steht, vermag zur Bewältigung der gemeinsamen Herausforderungen, vor denen 

der Westen steht, in weit bedeutenderem MaEe beizutragen. Insofern ist die 

Stärkung von Europa und der atlantischen Partnerschaft auch das beste Mitte!, 

um unilaterale Vorgehensweisen zu vermeiden. WeI' Unilateralismus vermeiden 

will, muss auch multilaterale Strukturen wirksam stärken. Wer aber für multila

terale Strukturen eintritt, muss angemessene Beiträge leisten können. Und wer 

möchte, dass sich Weltsicherheitsrat, NATO und EU gerade in Krisensituationen 

als handlungsfähig bewähren, muss selbst glaubwürdig handlungswillig sein. 

Fähigkeiten und Durchsetzungswillen sind Bedingung der tatsächlichen 

Autorität multilateraler und supranationaler Organisationen und Allianzen. 

4. 

Europa muss mittelfristig seine eigene Sicherheit schützen und gemeinsam mit 

den Vereinigten Staaten an der Gestaltung einer besseren Weltordnung mitwir

ken können. Dazu braucht Europa die politischen und militärischen 

Handlungsoptionen, die seiner GröEe, seinem Potentia!, seiner Verantwortung 

und seinen Interessen entsprechen. Das Scheitern Europas im Zusammenhang 

Wer Europa gegen mit der Irak-Krise unterstreicht die dringende Notwendigkeit, ei ne gemeinsame 

Amerika positionie- Europäische AuEen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu entwickeln, die die

ren möchte, spaltet sen Namen auch verdient. Entscheidend für das Gelingen einer Europäischen 

l'S. AuEenpolitik bleibt aber letztendlich der tatsächliche Wille der Europäer, das 

Gen1einsame den spezifischen Interessen überzuordnen. Voraussetzung dafür ist 

die Wiedererlangung gegenseitigen Vertrauens. Da die Bundesregierung maEge

blichen Anteil an den gegenwärtigen Spaltungen in Europa hat, sollte sich 

Deutschland ohne Vorbehalte dem Wiederaufbau dieser Vertrauensbasis ver

schreiben. 

Um das Zustandekommen gemeinsamer europäischer auEenpolitischer 

Entscheidungen zu erleichtern, sollten diese künftig nach Möglichkeit mit 

Mehrheit getroffen werden. Die Mitgliedstaaten soli ten sich verpflichten, in inter

nationalen Fragen nicht mit einseitigen nationalen Festlegungen zu operieren, 

bevor die EU ihrerseits Gelegenheit zur Festlegung eines europäischen 

Standpunktes hatte. Dies gilt auch für die gemeinsame Positionsfindung der 

Europäer im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. 

Um zu einer echten Stärkung der gemeinsamen europäischen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik zu gelangen, müssen zunächst die in Helsinki 1999 verein-
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barten Leitziele im vollen Umfang verwirklicht werden. Zudem sollte in den EU

Verfassungsvertrag auch eine Beistandsklausel aufgenommen werden, wonach 

die EU-Staaten mit allen der Union zur Verfügung stehenden Mitteln einem 

Mitgliedstaat Unterstützung leisten für den Fall, dass er Ziel eines terroristischen 

Anschlages ist. Darüber hinaus sollte eine Verpflichtung zum gegenseitigen 

Beistand im Verfassungsvertrag aufgenommen werden, der derjenigen des WEU

Vertrages entspricht. Die weitere Entwicklung der Europäische Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik (ESVP) mit gemeinsamer Rüstungsagentur und integrierten 

militärischen Fähigkeiten als Teil eines Prozesses, an dessen Ende langfristig die 

Schaffung einer gemeinsamen europäischen Armee stehen muss, sollte nicht ex

klusiv auf einige wenige Staaten beschränkt sein, sondern allen EU

Mitgliedstaaten offen stehen, die sich an dieser Politik beteiligen wollen. 

5. 

Nur gemeinsam mit Amerika kann Europa den neuen Bedrohungen für seine 

Sicherheit wirksam begegnen. Insofern bleibt für die Aufrechterhaltung der 

Sicherheit Deutschlands und Europas die NATO unverzichtbar. Die transatlanti

sche Partnerschaft kann ihrer Aufgabe jedoch nur gerecht werden, wenn sie sich 

kontinuierlich an die sich wandeInden Umstände und Herausforderungen anpasst. 

Zur Bewältigung der neuen globalen Herausforderungen brauchen Europa und 

Amerika eine gemeinsame globale Agenda. Die NATO muss sich den neuen 

Gefahren stellen, die sich für die Sicherheit ihrer Mitglieder aus zunehmender 

Instabilität in den europäischen Nachbarregionen, aus wachsendem internationa-

Die Bedeutung der len Terrorismus, aus zusammenbrechenden Staaten und aus Massen-

NATO als Kernstück vernichtungswaffen in den Händen unverantwortlicher politischer Führer erge-

der Sicherheit des ben. Hierzu benötigt sie eine umfassende politische Strategie gegenüber den 

transatIantischen neuen Bedrohungen und moderne militärische Fähigkeiten. Die Bedeutung der 

Raums ist nach Nato als Kernstück der Sicherheit des transatlantischen Raums ist nach dem 11. 

dem 11. September September 2001 nicht zurückgegangen, sondern gestiegen. 

2001 nicht zurück- Amerika und Europa müssen sich im gegenseitigen Interesse und angesichts der 

gegangen, sondern Herausforderungen auf einen zukunftsweisenden, gemeinsamen 

gestiegen. Sicherheitsbegriff einigen, der - ähnlich dem Harmel-Bericht der Nato aus dem 

]ahre 1967 - eine zweigleisige Strategie umfasst: Über die Kernfunktion der 

Verteidigung und des Schutzes des Bündnisgebiets sowie die Solidarität im Kampf 

gegen den Terrorismus und Massenvernichtungswaffen hinaus sollte die Allianz 

zu einer breiteren politischen Gestaltungsaufgabe finden und gegenüber unseren 

Nachbarregionen des Nahen Ostens, des Persischen Golfs und Zentralasiens ihre 

Bereitschaft anbieten, durch Dialog und Zusammenarbeit einen eigenen Beitrag 

zur regionalen Stabilisierung zu leisten. 

6. 

Eine derartige Rolle wird die NATO als transatlantische Allianz von Demokratien 

CDV I HEIUSI 2003 



nur einnehmen können, wenn die Partner ihren Verpflichtungen des Gipfels von 

Prag nachkommen, insbesondere dem Aufbau der geforderten Fähigkeiten zur 

Schliegung der eklatanten technologisch en Liicken innerhalb des Bündnisses, die 

sich inzwischen zu einer Gefahrdung des militärischen Zusammenhalts der 

Atlantischen Allianz ausgeweitet hat. Der baldigen Einsatzbereitschaft der in Prag 

beschlossenen Nato Response Force (NRF) muss in diesem Zusammenhang oberste 

Priorität zukommen. Sie ist die Konsequenz aus der bereits mit dem neuen strate

gischen Konzept von 1999 begonnen en Bedrohungsanalyse und der damit einher

gehenden Bereitschaft der NATO, einen Beitrag zu einer globalen Ordnung zu 

leisten. Das Zustandekommen der NRF ist insofern Nagelprobe für die Fähigkeit 

der Allianz, sich ein Instrument aufzubauen, das unsere Sicherheitsinteressen in 

Anbetracht der konkreten Risiken zu wahren vermag. 

Bündnisfähigkeit setzt für Deutschland eine am tatsächlichen Aufgaben

spektrum und insbesondere an den Bedürfnissen von NATO und Europäischer 

Verteidigungsidentität ausgerichtete Reform der Bundeswehr voraus. Während 

die finanzielle und materielle Ausstattung der Bundeswehr im Laufe der letzten 

]ahre kontinuierlich verschlechtert wurde, nahm die Zahl der Auslandseinsätze 

stetig zu. Im Vergleich der traditionellen NATO-Staaten liegt die Bundesrepublik 

Deutschland vor Luxemburg an zweitletzter Stelle bei den Pro-Kopf-Ausgaben für 

Verteidigung. Dies gefährdet die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, die 

Erfüllung unserer internationalen Verpflichtungen und die Sicherheit unserer 

Soldaten. Die Verteidigungsausgaben müssen mittelfristig an den Durchschnitt 

der traditionellen NATO-Staaten angeglichen werden. Vor allem müssen die 

Likken in den technologischen Fähigkeiten auch zu einigen europäischen Nato

Mitgliedern wieder verkleinert werden, was sich in Forschung und Beschaffung 

auszuwirken hat. 

7. 

Auch in Deutschland muss endlich eine strategische Debatte über die Frage 

geführt werden, welches die neuen Herausforderungen und Risiken aus der ver

änderten weltpolitischen Lage für unsere Sicherheit sind. Eine realistische 

Analyse der heutigen und zukünftigen Bedrohungen mit abgestimmten 

Schlussfolgerungen, mit welchen Strategien, militärischen Fähigkeiten und 

Strukturen unsere Sicherheit gewährleistet werden kann, ist Voraussetzung für 

die Wahrnehmung augenpolitischer Verantwortung. NATO und ESVP bieten 

dafür die richtigen und notwendigen Konsultationsrahmen. 

Die Fragen, die der neuen amerikanischen Sicherheitsstrategie zugrunde liegen, 

müssen auch von uns allfgenommen und beantwortet werden. Sicherheit kann 

heute nicht mehr wie im Kalten Krieg durch allf gegenseitige 

Vernichtllngsfähigkeit gegründete Abschreckllng gewährleistet werden. Da heute 

Bedrohungen für alle Teile der Welt aus Staaten mit zerfallender Ordnllng llnd 
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von transnational operierenden Terrororganisationen und deren möglicher 

Verfügung über Massenvernichtungswaffen ausgehen können, erweisen sich die 

Prinzipien der staatlichen Souveränität, territorialen Integrität und das völker

rechtliche Interventionsverbot als alleinige Ordnungsparameter zunehmend pro

blematisch. Weil Recht auf Selbstverteidigung einschlieElich Nothilfe und 

Interventionsverbot zur Sicherung von Frieden und Stabilität nicht mehr ausrei

chen, muss das Völkerrecht behutsam weiterentwickelt werden. Wenn dabei der 

Souveränitätsbegriff an Ordnungskraft verliert, wird die Legitimation durch völ

kerrechtlich geregelte Entscheidungsverfahren noch wichtiger. In diesem Sinne 

haben wir groEes Interesse daran, dass die Handlungsfähigkeit der Vereinten 

Nationen ebenso gestärkt wird, wie der Prozess der Verrechtlichung internationa

ler Beziehungen vorangetrieben werden muss. Dazu gehören auch geeignete 

Reformen der für Frieden und Sicherheit zuständigen Strukturen der Vereinten 

Nationen, die insbesondere das zentrale Problem der ständigen Legitimation und 

Handlungsfähigkeit des Weltsicherheitsrates und der übrigen Gremien (der 

Menschenrechtskommission!) lösen müssen. Es muss alles daran gesetzt werden, 

die UNO und insbesondere den Weltsicherheitsrat nicht durch Uneinigkeit und 

Achsenbildung zu schwächen. Europäische und transatlantische Geschlossenheit 

können maEgeblich dazu beitragen, dass die Vereinten Nationen aus der ge

genwärtigen Krise gestärkt hervorgehen. 

8. 

Aufgrund unserer Geschichte haben wir ei ne besondere Verantwortung gegenü-

Die Prinzipien der ber Israel. Diese Verantwortung muss sich im Einsatz für eine friedliche Lösung 

staatlichen des Nahost-Konfliktes sowie bei unserem Verhältnis zur arabischen und muslimi-

SOllveränität, terri- schen Welt bewähren. Unsere Beziehungen zur islamischen Welt sind von beson-

torialen Integrität derer Bedeutung für die Beherrschbarkeit und den Abbau aktueller Spannungen. 

llnd das völker- Unser traditione11 gutes Verhältnis zur Türkei und zu arabischen Gesellschaften, 

rechtliche aber auch die Tatsache, dass Europa zur Heimstadt einer wachsenden Zahl von 

Interventionsverbot Muslimen geworden ist, sol1te uns verpflichten, anderen Kulturen mit Respekt ge-

als alleinige genüber zu treten. Das gute Verhältnis sollte zug1eich dazu genutzt werden, uns 

Ordnllngsparameter für Freiheit, Menschenrechte und die Förderung der Zivilgese11schaft in der ara bi-

sind zllnehmend schen Welt einzusetzen. Angesichts des hohen Veränderungsdrucks in dieser 

problematisch. Region liegt es in unserem eigenen Interesse, einen Beitrag dafür zuleisten, dass 

die Menschen dort ei ne würdevo11e Perspektive haben und ihnen der Anschluss 

an die Globalisierung gelingt. 

Europa hat in ]ahrhunderten mit groEen Opfern und Irrtümern Erfahrungen ge

sammelt in der Fähigkeit, mit den Mitteln des Rechts Religionsfreiheit zug1eich 

als Raum für Glaubensüberzeugung und Toleranz zu betrachten. Diese 

Erfahrungen müssen in einem offenen und von gegenseitigem Respekt bestimm

ten Dialog mit anderen Kulturen fruchtbar gem acht werden. Einen guten 
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Ansatzpunkt hierfür bieten die Abkommen der EU mit Drittstaaten, die neben 

wirtschaftlichen Aspekten zunehmend auch politische Kooperation beinhalten. 

Diese sollten durch einen verstärkten Austausch auch über sicherheitspolitische 

Fragen - von Nichtverbreitung über vertrauensbildende Magnahmen bis hin Zl1 

Abrüstung - im Rahmen der Konsultationsmechanismen von EU und NATO 

ergänzt werden. 

9. 

So sehr eine internationale Ordnung für Stabilität und Friedenssicherung auf die 

Fähigkeit und Bereitschaft zur Durchsetzung nicht verzichten kann, so wenig rei

chen hierfür allein militärische Mittel aus. Eine ebenso wichtige Rolle kommt 

Konzepten und Bemühungen ZUl' politischen Konfliktlösung und Prävention, ei

nem wirksamen und umfassenden Regime von Rüstungskontrolle und 

Abrüstung, nachhaltiger Entwicklung und einem weltweiten Dialog zu, der 

Respekt flir unterschiedliche kulturelle und religiöse Identität wahrt und zug

leich auf der Verbindlichkeit von ToleraIlZ und grundlegenden Menschenrechten 

besteht. 

Menschenrechtsverletzungen müssen übera11 auf der Welt unseren prinzipie11en 

Widerspruch erfahren. Eine selektive Betrachtungsweise schadet unserer 

Glaubwürdigkeit und verwässert unsere Urteilsfähigkeit über den Stand demo

kratischer und rechtsstaatlicher Strukturen, auch wenn es sich um Grogmächte 

wie China ader Russland handelt. Darüber hinaus verleitet sie zur inakzeptablen 

Vernachlässigung und impliziten Tolerierung von jahrelangem schwerem Leid 

und Vergehen in vermeintlich peripheren Konfliktregionen, wie der der Grogen 

Seen im zentralen Afrika. 

Die Globalisierung muss als Chance begriffen werden, die die Menschen weltweit 

von internationaler Verflechtung profitieren lässt. Da Globalisierungs

verweigerung gerade in weniger entwickelten Regionen letztlich zu mehr Armut 

flihrt, ist das Heranführen der betroffenen Gese11schaften an die Vorteile der wirt

schaftlichen Vernetzung - unter Berücksichtigung der Ungleichzeitigkeit der 

Entwicklungsstadien - eine der wichtigsten Aufgaben der wirtschaftlichen 

Zusammenarbeit, wobei sich die Entwicklungshilfe an den Prinzipien der Hilfe 

zur Selbsthilfe orientieren muss. Auch zwischen den USA und Europa sol1te die 

alte Idee einer transatlantischen Freihandelszone (TAFTA) wieder auf die 

Tagesordnung gesetzt werden. 

Ein globales Verständnis von Ökologie muss das PrillZip nachhaltiger 

Entwicklung mit der Begrenztheit von Ressourcen verbinden. Deshalb müssen na

tionale A11eingänge, etwa in der Energiepolitik, ausgeschlossen und Lösungen an

gestrebt werden, die einen steigenden Energieverbrauch noch weniger entwickel

ter Länder ökologisch verkraftbar halten. Das schliegt ('ine Poli tik ein, die den 

Zugang zur Energieversorgung weltweit sichert und den Missbrauch von 
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Monopolen bekämpft. Globalisierung bedeutet insofern Marktöffnung und faire 

Wettbewerbschancen für noch geringer entwickelte Länder. Der Prozess vertiefter 

weltweiter Arbeitsteilung ml1SS Raum für unterschiedliche Entwicklung und 

Bewahrung von Identität lassen. Nur so werden wir es schaffen, gravierende 

Destabilisierungsprozesse etwa durch steigende Massenmigration zu vermeiden. 

10. 

Deutschland wird seine auEoenpolitischen Interessen nur dann wirksam wahren 

können, wenn es seine wirtschaftliche Dynamik und Wettbewerbsfähigkeit 

zurückgewinnt. Derzeit belasten unsere ungelösten innerstaatlichen Struktur

und Wachstumsprobleme auch die Volkswirtschaften unserer Nachbarn und 

gefährden den wirtschaftlichen Erfolg Europas. Deregulierung unseres 

Arbeitsmarktes, Abbau lähmender Überbürokratisierung, Zukunftsfähigkeit 

sichernde Reformen der sozialen Sicherungssysteme auch angesichts der demo

graphischen Entwicklung, Konzentration aufBildung und Forschung mit dem 

Anspruch, weltweit in die Spitzengruppe zurückkehren zu wollen, Stärkung 

auswärtiger Kulturpolitik, auch ei ne wieder aktiv zu gestaltende AuEoen

wirtschaftsförderung - all dies ist in doppelter Weise mit unserer auEoenpoliti

schen Handlungsfähigkeit verknüpft: Ohne wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit 

wird unser EinfJuss marginalisiert - und umgekehrt, eine Gesellschaft, die 

Wohlstands- und Erfolgsmüdigkeit ausstrahlt, also der Versuchung zur 

Introvertiertheit nachgibt, die wird die Neigung stärker ausbilden, sich an 

Besitzstände zu klammern, notwendige Innovation zu verweigern und in ihrem 

auEoenpolitischen Engagement zu erlahmen. Angesichts der veränderten 

Herausforderungen, denen unser Land gegenübersteht, können wir unsere 

Interessen nur wahren, wenn angemessene Mittel für Auswärtige Zwecke zur 

Verfügung gestellt werden. Der Anteil der Mittel für Auswärtiges, Verteidigung 

und Entwicklungspolitik ist seit Anfang der 90er jahre von über 20 Prozent am 

Bundeshaushalt aufunter 12 Prozent zurückgegangen. Die Korrektur dieser 

Entwicklung verlangt Führungskraft zur Durchsetzung und den Mut, hierzu das 

durch mehr Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit Erwirtschaftete zu verwenden, 

bzw. bei Gewohntem in anderen Politikbereichen Einschränkungen vorzunehmen. 

Voraussetzung dafür wiederum ist ein Verständnis für die Notwendigkeit ei nes 

verstärkten auEoen-, sicherheits- und entwicldungspolitischen Engagements in der 

Öffentlichkeit. Insofern ml1SS die Vermittlung eines entsprechenden Bewusstseins 

auch prioritäre Aufgabe von Medien und der Träger der politischen Bildung werden. 

Deutschland brallCht einen umfassenden Politikwechsel, der angesichts einer re

alistischen Betrachtung von Chancen und Herausforderungen internationale 

Verantwortung in europäischer und atlantischer Partnerschaft verlässlich verbin

det und damit das Vertrauen in unsere Augen- und Sicherheitspolitik zurückge

winnt. 
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Dr. Wolf gang Schäuble is plaatsven'angend voorzitter van de CDUjCSUfractie in de 

Bundestag en woordvoerder buitenland. De voorliggende tekst is een bewerking van een rede 

die hij als woordvoerder buitenland heeft gehouden. 
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Door Mr. F.A.M. van den Heuvel 

I N gesprek met 

Max van der Stoel 

Visie van Blair verdient 
Europese navolging 

Max Van der Stoel, oud-minister van Buitenlandse zaken, 
houd t zich al decennialang intensief bezig met de in ter
nationale politieke verhoudingen. Na zijn ministerschap 
was hij onder meer ambassadeur van de Verenigde 
Naties en VN rapporteur voor de naleving van mensen
rechten in Irak. Nu is hij in het bijzonder actief op het 
terrein van het gemeenschappelijk buitenlands en veilig
heidsbeleid van de Europese Unie. Alle reden voor CDV 
kort en krachtig met hen1 van gedachten te wisselen over 
de Atlantische kloof, onze verhouding met supermacht 
Amerika en zijn beoordeling van de politiek van Bush. 
Opvallend is dat Van der Stoel zich sterk maakt voor 
Blair, als een n1an met visie en realiteitszin. Volgens Van 
der Stoel valt er binnen de EU veel te verwachten van zijn 
benadering, waarbij vanuit de erkenning en de hegemo
nie van de Verenigde Staten goede mogelijkheden voor 
samenwerking worden gezocht. Daarentegen zal 
Nederland afstand moeten nemen van de multipolaire 
visie van Chirac. Frank van den Heuvel 
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(DV Is de huidige Atlantische kloof te dichten? 

VAN DER STOEL "Ja. De Verenigde Staten en 

Europa proberen elkaar weer te vinden, 

maar ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat 

de kloof blijft. Er is hoop nu de Verenigde 

Naties weer een actievere rol krijgen in 

Irak: troepen en bevoegdheden. Echter, het 

blij ft lastig. Enerzij ds blijven president 

Chirac en bondskanselier Schröder een an

dere opinie dan de Verenigde Staten over 

de hele kwestie houden. Anderzijds zijn er 

tekenen dat men elkaar wil vinden en de 

zaak niet op de spits zal drijven. Chirac zal, 

in tegenstelling tot de Verenigde Staten, 

die een unipolair wereldbeeld hebben, al

tijd een multipolair wereldbeeld houden. 

Frankrijk is dan natuurlijk het zenuwcen

trum van één van deze polen. Het Verenigd 

Koninkrijk, met name premier Blair, gaat 

duidelijk uit van een unipolaire wereld 

met een Amerikaanse hegemonie." 

uw Wat kan Europa, de Europese Unie, doen? 

V,\~ I)I;R STOEL "Ik ben het in deze eens met 

Blair die op Europese schaal, op een realisti

sche wijze, een duidelijk tegenwicht wil 

kunnen bieden aan de Verenigde Staten 

wat betreft het unilateralisme in 

Washington. Blair heeft zich het afgelopen 

jaar steeds ingespannen de Amerikanen te 

activeren ook naar Europa te luisteren. 

Onderschat de rol van Blair achter de scher

men niet. En in minister Powell had de 

Britse premier een gewillig oor. Uiteindelijk 

toonde Blair meer visie dan Bush. Sterker: 

Blair was één van de weinigen die visie 

toonde in de hele Irak-crisis. Hetzelfde geldt 

voor het Palestijnse vraagstuk. Hierbij be

ph:it Blair een actievere rol voor de VS in 

het vredesproces. In de nieuwe balans zal 

eveneens de NAVO zijn rol weer moeten vin

den." 

CDV Wat drijft president Bush? Hij wil toch ook 

vrede en democratie in de wereld? 

VAN DER STOEL "Bij Bush zie je een aantal evo

luties. Vóór 11 september was hij vooral op 

het binnenland gericht. Daarna veranderde 

er veel. En dan onderschatten de Euro

peanen, ook Nederland, 11 september. Op 

het Amerikaanse internationale en veilig

heidsbeleid hebben de aanslagen enorme 

invloed (gehad). De Verenigde Staten zien 

het terrorisme de baas worden als de voor

naamste uitdaging. Deze nieuwe prioriteit 

in het buitenlands beleid en de drang tot 

snelle actie leidden tot unilateralisme. 

Minister Rumsfeld moet altijd even slikken 

als hij de letters VN uitspreekt." 

CDV Oud-minister Kissinger en president Bush 

profileerden/profileren zich beide in de interna

tionale politiek. Wat zijn de verschillen? 

VAN DER STOEL "Kissinger was een machtspo

liticus. Het opkomen voor mensenrechten 

was in de Oost/West-strijd niet nodig voor 

hem. Later erkende hij wel dat democratie 

en mensenrechten daar ook van belang wa

ren. Bush denkt in tegenstellingen: terroris

ten zijn slecht en moeten weg." 

CDV Wat is de rol van het veelbesproken neo-con

servatisme in de Verenigde Staten? 

VAN DER STOEl. In deze ideologie is heel dui

delijk sprake van een zekere maakbaarheid. 

Vanuit de Verenigde Staten kunnen we de 

wereld hervormen. Sterk unilateraal ge

dacht! Ergens lijkt dit denken op dat van 

Jacques de Kadt, een radicaal denker, die 
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ook het boze wilde bestrijden. Hoe harder 

de Sovjet-Unie werd bestreden, hoe beter. 

De Kadt was misschien een neo-conservative 

avant la lettre. Op het beleid van Bush heb

ben de neo-conservatieven nu veel invloed, 

terwijl overigens iemand als James Baker, 

minister van Buitenlandse Zaken onder 

Bush senior, eerder, vóór 11 september, 

waarschuwde tegen het neo-conservatieve 

denken." 

C:DV Was het niet voor een belangrijk deel de 

rechtvaardigingsgrond voor het ingrijpen in Irak 

die de Verenigde Staten en Europa uit elkaar 

dreef? Te weinig kregen de vele liquidaties en 

massagraven in Irak de aandacht en te veel de 

massavernietigingswapens. Nu er wel massa-gra

ven en duizenden lijken worden gevonden en 

geen massavernietigingswapens hebben de 

Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk iets 

uit te leggen. 

VAN DER STOEL "De Verenigde Staten bena

drukten nadrukkelijk de dreiging van deze 

wapens als logisch vervolg op de werkzaam

heden van de wapeninspecteurs die om de 

tuin waren geleid. De missie was niet zo

zeer: maak een einde aan de onderdruk

king, maar veel meer: maak een einde aan 

de dreiging. Het was ook lastig de onder

drukking als legitimatie te kiezen, want er 

was begin dit jaar geen acute nieuwe aan

leiding om het misdadige regime ten val te 

brengen. De Amerikaanse militaire actie 

heeft overigens wel een einde gemaakt aan 

de terreur van Saddam Hoesein" 

C:DV Hoe kijken de Verenigde Staten nu tegen de 

Irak-kwestie aan? 

VAN DER STOEL "De Verenigde Staten zullen 

het unilateralisme niet laten varen. Ze blij-
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ven een hegemoniale mogendheid. Momen

teel zien we in de Verenigde Staten een her

overwegingsproces. De Verenigde Staten 

zien dat de Europese landen alsmede de isla

mitische landen betrokken moeten worden 

bij de Irak-kwestie en bij andere vredespro

cessen, omdat de inzet van internationale 

troepen nodig is. Alleen alom financiële re

denen, maar zeker ook om het diepe moeras 

van etnische tegenstellingen aan te pakken. 

Minister Powell krijgt de laatste tijd dan ook 

meer gehoor." 

C:DV Als we kijken naar het archetype van de 

Amerikaan: de onafhankelijke cowboy die lak 

heeft aan te veel regels van boven en primair op 

zijn eigen koers vertrouwt, is Bush dan niet veel 

beter te begrij pen? 

VAN DER STOEL "Het beleid van de Verenigde 

Staten wordt bepaald door de urgentie het 

terrorisme aan te pakken, zelf snel het voor

touw te nemen, het ontbreken van samen

werking en concrete stappen in Europa en 

hun eigen hegemonie. Deze hegemonie 

heeft een omvang, zoals geen land die ge

kend heeft sinds het Romeinse rijk. De uit

breiding van de Europese Unie zal de eens

gezindheid in Europa om samen te werken 

niet vergemakkelijken. Anderzijds kunnen 

ook met de nieuwe landen mogelijk wel af

spraken gemaakt worden over een geza

menlijk Balkan-beleid. Met betrekking tot 

de relatie met de Verenigde Staten blijft er 

altijd een onderliggende strijd met de mul

tipolaire Chirac. Ik verwacht binnen de 

Europese Unie veel van de methode-Blair, 

die uitgaat van erkenning van de hegemo

nie van de Verenigde Staten, maar die wel 

goede mogelijkheden voor samenwerking 

ziet." 



CDV Wat is de rol voor Nederland? Schoothondje 

spelen, zoals oud-premier Kok zei? 

VAN DER STOEL "Dat laatste zal ik niet beplei

ten. Nederland moet niet kritiekloos pro

Verenigde Staten zijn en dat doet het ook 

niet. Kijk naar onderwerpen als milieu en 

het internationaal strafhof. Nederland zal 

wel afstand moeten nemen van de multipo

laire visie van Chirac, want dat is niet de op

lossing. En betreffende de Europese samen

werking en integratie blijft het lastig, maar 

blijft er hoop, want we hebben de afgelopen 

veertig jaar, ondanks momenten van stag

natie, enorm veel bereikt." 
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Europa l{an niet 

zonder Ameril{a 

DR. M.J. FABER 

Eén van de meest kenmerkende verschillen tussen Amerika en Europa is dat 

Amerika zowel een militaire als een civiele macht is, terwijl Europa vrijwel uit

sluitend een civiele macht is, die bij voorkeur gebruik maakt van 'soft power". 

Amerika's 'preventieve oorlogen', in reactie op de dramatische gebeurtenissen 

van 11 september,' staan haaks op deze Europese traditie. Alhoewel enkele lid

staten van de EU - Frankrijk, Duitsland en België met name - tegenwoordig 

graag de schijn weld<en zich te kunnen (gaan) gedragen als concurrenten van de 

VS op elk onderdeel van het machtsspectrum, liggen de echte mogelijkheden 

om de VS te beïnvloeden of zelfs naar de kroon te steken eigenlijk alleen maar 

binnen het civiele machtsbereik Wie echter denkt dat de softe Europese con

cepten voor conflictoplossing alléén voldoende zijn, heeft weinig begrepen van 

de gewelddadige aard van de conflicten die bestreden moeten worden. De 

mooie toverwoorden (conflictpreventie, 'early warning', enz) die wij zo ijverig 

rondstrooien, helpen uiteindelijk niemand, ook onszelf niet. De (grote) civiele 

macht van Europa moet daarom worden gecombineerd met de civiele èn mili

taire macht van de VS. Pas dan kunnen we echt een bijdrage leveren aan de op

lossing van veel conflicten in het Midden-Oosten, Afrika en Zuidoost-Azië. De VS 

en de EU hebben elkaar ook hard nodig om tot een verstandige 'post-conflict 

policy' te komen. Een goede samenwerking op veiligheidsgebied is bovendien 

een noodzakelijke voorwaarde om de Amerikanen te behoeden voor misstap

pen op het terrein van de militaire machtspolitiek' Het belang van een goede 

relatie met de VS lijkt echter maar niet door te dringen in West-Europa dat bol 

staat van anti-Amerikanisme. Faber vindt dat andere Europese landen - de 

Fransen voorop - nog een voorbeeld kunnen nemen aan minister-president 

Balkenende die erin lijkt te slagen de band met de VS gezond te houden, zonder 

in de rol van schoothondje terecht te komen. 

Na de gebeurtenissen van 11 september schijnen de VS definitief op zichzelf te 

zijn teruggevallen. Het land voelt zich bedreigd door duistere krachten en is be

reid enorme middelen te mobiliseren om dat gevaar te keren. Alhoewel veruit het 

machtigste land ter wereld, heeft het zijn hegemoniale status, verworven tijdens 

de Tweede Wereldoorlog, goeddeels verloren. De VS zijn niet meer bereid noch in 

staat om veel andere landen, all over the world, mee te nemen ofte slepen, goed

schiks of kwaadschiks, op de politieke weg die zij zelf voor ogen hebben. Het is 

voor veel waarnemers inmiddels zonneklaar dat Amerikaans handelen thans 
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vooral gebaseerd wordt op eigenbelang en dus niet (meer) op een algemeen (we

reld)belang, hoezeer de VS ook pogen deze twee aan elkaar gelijk te stellen. De 

Amerikanen zijn bang geworden, zien de buitenwereld in toenemende mate als 

een vijandig gebied en vertrouwen in steeds mindere mate op hun vrienden. Bij de 

bescherming van dat eigenbelang hoort de bereidheid tot militaire interventie in 

een land/regio waar vandaan een serieuze bedreiging van de Amerikaanse belan

gen wordt waargenomen, in het bijzonder van het Amerikaanse grondgebied. De 

belangrijkste bedreiging die geïdentificeerd is, bestaat uit het internationale ter

rorisme in samenhang met (een voortgaande verspreiding van) massavernieti

gingswapens. De interventies in Afghanistan en Irak, die als rogue states
4 

werden 

gebrandmerkt, werden hierdoor gerechtvaardigd. 

VS ldezen voor de aanval 

Nu kan de militaire interventie in Afghanistan nog worden gezien als een reactie 

op een terroristische aanval (11 september), uitgevoerd door het al-Qaida netwerk 

van Osama bin Laden, dat immers z'n hoofdkwartier in dat land had. De militaire 

interventie in en bezetting van Irak is daarentegen een duidelijk voorbeeld van 

wat de een noemt een pre-cmptive action, terwijl een ander liever spreekt van een 

prcvcntive dcploymcnt. "Pre-emptivej preventive", omdat daarmee (in de perceptie van 

de Amerikanen) een groter conf1ict wordt voorkomen. De actionjdeployment ge

schiedde uiteraard niet op verzoek of met instemming van de regering van 

Saddam; ze werd opgedrongen. Het was in de ogen van de VS een aanval/bezetting 

om erger te voorkomen. Omdat de VS de capaciteit bezitten om tegen relatieflage 

kosten zo'n militaire operatie succesvol uit te voeren, is dit middel binnen hand

bereik gekomen, zij het dat om allerlei redenen (het middel brengt uiteindelijk 

toch hoge kosten met zich mee, met name vanwege de langdurige nasleep) dit 

paardenmiddel, want dat is het natuurlijk wel, slechts incidenteel kan en zal wor

den ingezet en alleen als een wezenlijk Amerikaans veiligheidsbelang in het ge

ding is. Toestemming van de VN-Veiligheidsraad hebben de VS niet gevraagd, laat 

staan gekregen. Volgens het internationaal recht was de operatie in Irak dus ver

bodeIl. De VS plaatsten zich willens en wetens boven de wet. Wel beseffen de VS 

dat in landen/regio's waar alomvattend geïntervenieerd wordt, ook zal moeten 

worden geïnvesteerd in nation building', oftewel in de wederopbouw van het 

land/gebied. De democratische beginselen waarop de eigen Amerikaanse samenle

ving rust, worden geïntroduceerd in de bezette gebieden, in de verwachting dat 

toekomstige conf1icten tussen de VS en Afghanistan/Irak daarmee voorkomen 

worden. Democratische landen voeren immers geen (of bij hoge uitzondering) 

oorlogen tegen elkaar, zo leert de geschiedenis! De lessons met betrekking tot na

tiOJJ huilding, !carJJcd in Japan, Duitsland en Italië, nadat deze landen aan het eind 

van de Tweede Wereldoorlog bezet werden, worden nu toegepast op Iral/. We mo

gen er vanuit gaan dat de militaire operatie in, en de bezetting van Irak, de VS 
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voor lange tijd aan één regio (Midden Oosten) zullen binden, en bepalend zullen 

zijn voor de budgettaire ruimte en militaire inspanning die het land zich kan ver

oorloven in andere gebieden van de wereld'. 

Nadenkend over de hantering van conflicten is, in Europa, in de jaren '90 een trits 

in de mode geraakt die kort samengevat bestaat uit drie onderscheiden stappen: 

eerst preventie, daarna zo nodig interventie, en tenslotte wederopbouw. Die trits 

is in de Amerikaanse benadering van Afghanistan en Irak verdwenen, deels in el

kaar geschoven, of omgekeerd in volgorde. Preventie werd veel minder serieus ge

nomen en kwam in feite pas aan de orde nadat de interventie gepleegd was en als 

een gevolg van de wederopbouw. De operaties in Afghanistan en Irak waren inder

daad bedoeld om allereerst een gepercipieerd gevaar te onderdrukken, daarna de 

schade te herstellen en een nieuwe natie op te bouwen, en bijgevolg een conflict, 

dat wil zeggen een (terroristische) aanslag op de VS, in de toekomst te voorkomen. 

Europa gespleten over aanpal< VS 

De militaire interventie in Afghanistan werd wereldwijd gebillijkt en ondersteund 

en door de VN-Veiligheidsraad gelegitimeerd. Maar toen in de zomer van 2002 de 

VS een nieuwe veiligheidsstrategie presenteerden die gebaseerd was op preventief 

ingrijpen, werden in Europa de wenkbrauwen gefronst. En toen deze strategie in 

maart 2003 werd toegepast in Irak reageerden vooral de as-landen' van het 

Europese eenwordingsproces sterk afwijzend en bovendien op hoge toon. 

Frankrijk dreigde aan de vooravond van de interventie zelfs elk voorstel, dat die 

Europa werd in optie open liet, te torpederen met een veto in de VN-Veiligheidsraad. Een des truc-

tweeën gespleten tieve houding met een dito resultaat. De VS werd er vooral door aangemoedigd de 

door de Veiligheidsraad links te laten liggen. In tegenstelling tot de as-landen ontmoetten 

Amerikaanse mili- de VS grote instemming bij de toekomstige lidstaten van de EU uit het voormalige 

taire interventie in Oost-Europa. Weliswaar ondersteunden ook een aantal landen uit het 'oude' West-

Irak Het oude Europa de Amerikaanse actie tegen Irak - Engeland heeft actief meegedaan - maar 

Europa (West) stond van harte ging het nergens. Miljoenen demonstranten, in Londen, Madrid en 

uiterst ambivalent Rome, gaven er blijk van het niet met hun regering eens te zijn. En de Nederlandse 

zo niet afWijzend te- regering haalde een beproefd recept uit de la om haar halfslachtige houding te eta-

genover de inter- leren. Politiek werden de Amerikanen gesteund, maar militair niet." 

ventie, terwijl het Europa werd tot op zekere hoogte in tweeën gespleten door de Amerikaanse mili-

nieuwe Europa taire interventie in Irak. Het oude Europa (West) stond uiterst ambivalent zo niet 

(Oost) deze van har- afwijzend tegenover de interventie, terwijl het nieuwe Europa (Oost) deze van har

te steunde. te steunde. Een verklaring hiervoor dient te worden gezocht in de (naoorlogse) ge-

schiedenis van de Europese eenwording. Oost-Europa was immers tientallen jaren 

lang verstoken van het integratieproces; het ging gebukt onder een communisti

sche dictatuur. Vanuit deze nog vers in het geheugen liggende ervaring was het al

leszins begrijpelijk dat het met geweld verwijderen van de Irakese dictator van 

harte zou worden toegejuicht. Maar terwijl Oost-Europa decennialang zuchtte on-
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der de onderdrukking en hunkerde naar bevrijding, kon West-Europa in alle rust, 

want onder protectie van de VS, met gebruikmaking van louter vreedzame midde

len zich geleidelijk aaneensluiten in de EU. De oorlog als middel om conflicten op 

te lossen of politieke doelen te realiseren, werd 'werkendeweg,Hl afgeleerd en afge

zworen. De EU ontwikkelde zich metterdaad tot een uniek vredesproject, zelfs in 

die mate dat het Europese denken over internationale problemen, in het bijzon

der conflicten, bepaald werd door een groeiend geloof in de bruikbaarheid en be

schikbaarheid van vreedzame middelen die tot een oplossing kunnen leiden. 

Europa had immers zelf bewezen in staat te zijn om op eigen grondgebied eeu

wenoude rivaliteiten op vreedzame wijze te overwinnen en zich te ontwikkelen 

tot een permanente vredeszone in de geest van Immanuel Kant! Die ervaring 

moest ook naar buiten toe worden uitgedragen. Daar komt bij dat in tegenstelling 

tot de VS, Europa (EU) zich na het einde van de Koude Oorlog nauwelijks nog be

dreigd voelde door landen van buiten. De bedreigingen van de Europese samenle

ving die er wel degelijk zijn, zijn van een geheel andere orde geworden (immigra

tie, criminaliteit, trafficking, enz.) en moeten met behulp van geëigende middelen 

(politie, justitie, enz) worden aangepakt. Niet met legers, die voor zover nog be

staand, meer en meer de rol van internationale politiemachten krijgen en steeds 

minder die van vechtmachines tegen bedreigingen van elders. Zelfs de oude 

Europese machten met een 'overzeese' militaire traditie, met name Frankrijk en 

Engeland, interveniëren alleen nog op verzoek (van de VN)ll, voor zover het om 

zelfstandig militair optreden gaat, zoals in Ivoorkust, de Democratische 

Republiek Congo, of Siërra Leone. En dan nog bij voorkeur in beperkte zin, bij-

Europa dreigt zich- voorbeeld ter bescherming van vluchtelingenkampen of andere strategische ob

zellte marginalise- jecten (overheidsgebouwen, vliegvelden, havens en ambassades). Eigenmachtige 

rel! als peace bro- interventies worden alleen nog overwogen als de VS daarop aandringen en het 

kt',. in gebieden voortouw nemen (Kosovo, Afghanistan, Irak). Maar aangezien de problemen elders 

waar de zelden als een bedreiging van Europa (EU) worden ervaren, is de bereidheid om de 

Allll'rikaanse belan- VS (meer dan verbaal) te steunen snel minder aan het worden. Overigens ook an-

gl'l! manifest zijn. dersom; de VS hebben de Europeanen steeds minder nodig. 

Zil'lwt conflict tus- Zeker na 11 september en de geproclameerde war on terror, werd spoedig zichtbaar 

sel! Israi'l en de dat de VS en Europa uit elkaar dreven en tevens hoe het nieuwe Europa klem 

Palestijnen. kwam te zitten tussen de VS enerzijds met haar - in (oud-)Europese ogen - ideolo

gie van de 'bevrijding (met alle geweld)' en het oude Europa anderzijds met zijn

in Amerikaanse ogen - ideologie van de 'vrede (tegen elke prijs)'. Gevolg van dit al

les is wel dat Europa zichzelf dreigt te marginaliseren als peace broker in gebieden 

waar de Amerikaanse belangen manifest zijn. Zie het conflict tussen Israël en de 

Palestijnen. Alhoewel de EU deel uitmaakt van het toezichthoudend Quartet bij 

het jongste en uiterst fragiele vredesplan, de zogenaamde raad map (for peace), is 

haar rol verwaarloosbaar. De VS doen het liever zonder Europa en de partijen in 

het Midden Oosten, inclusief de Palestijnen
l2 

, verlaten zich inmiddels ook vrijwel 

exclusief op cle Amerikanen. 
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De grote kunst van 'wederopbouw' 

Waar mensen onderdrukt worden ofin een burgeroorlog verwikkeld zijn, zal de 

grote meerderheid van de burgerbevolking verlangend uitzien naar de dag waar

op zij van deze last bevrijd wordt, Voor zover een buitenlandse interventie niet als 

partijdig ervaren wordt ofvan kwalijke intenties wordt beticht, zal zij worden ver

welkomd. Dat was zo in Bosnië (met uitzondering van de Serviërs), in Kosovo (op

ilieuw met uitzondering van de Serviërs), in Afghanistan (met uitzondering van 

de aanhangers van de Taliban) en in Irak (met uitzondering van de aanhangers 

van Saddam Hussein en enkele fundamentalistische moslimgroeperingen). Na de 

bevrijding volgt soms een periode van langdurige aanwezigheid van de bevrijders, 

zeker in situaties waar een geheel nieuwe maatschappelijke orde moet worden op

gebouwd (natian building) en slechts in beperkte mate kan worden teruggegrepen 

op de oude orde die immers vaak de oorzaak voor de interventie vormde. In bijna 

alle gevallen zal de blijvende aanwezigheid van de vreemdelingen hun imago als 

bevrijders vroeg oflaat aantasten. De laeals zullen hen in meer of mindere mate 

als overheersers of bezetters gaan zien aan wie men ondergeschikt is, hetgeen ge

volgen heeft voor de onderlinge samenwerking. Ongemakken op allerlei terreinen 

- werk, inkomen, gezondheid, huisvesting, onderwijs, water, elektriciteit, trans

port, veiligheid - worden spoedig aan de bezetter verweten. Veellaeals zullen bo

vendien proberen waar mogelijk te profiteren van de vreemdelingen, zonder zich

zelf verantwoordelijk te voelen voor de wederopbouw van de samenleving. Dit 

probleem is algemeen bekend en doet zich sterker voor naarmate de cultuurver

schillen tussen de lokale gemeenschap en de bezetters groter zijn. Het 'winnen 

van de vrede' kost doorgaans dan ook veelmeer moeite dan het beëindigen van 

een gewapende strijd of een brute onderdrukking. En met dat probleem worstelen 

niet alleen de Amerikanen in Irak, maar ook de Europeanen op de Balkan. Wie, 

zoals ik, regelmatig in Bosnië of Kosovo komt, kent de moeizame verhoudingen 

tussen de laeals en de buitenlanders!l . En iedere krantenlezer of tv-kijker weet in

middels wat er gaande is tussen de Amerikanen en de Irakezen. Bevrijding ja, be

zetting nee! 

Dit probleem klemt eens te meer omdat de VS er geen geheim van hebben ge

maakt dat zij het Midden Oosten zo belangrijk achten voor hun eigen veiligheid 

dat een herschikking van de politieke ordening, inc1usiefhet opschudden van de 

lokale samenleving in een door de VS gewenste vorm, een hoofddoel is van haar 

aanwezigheid. Dit Amerikaanse project wordt met grote achterdocht bekeken 

door de lokale bevolking in Irak en de wijdere (Arabische) regio. Niet omdat men 

geen democratie wenst, maar omdat men de Amerikanen ervan verdenkt ook aan 

hun cultuurgoed te willen sleutelen. Gevreesd wordt dat hen een Amerikaanse 

way of live zal worden opgedrongen die zich slecht verdraagt men de islamitische 

cultuur die hen liefis. En derhalve stuiten de VS op veel weerstand. 

Op de Balkan!! waar de cultuurverschillen tussen de lacals en de vreemdelingen 
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ook vaak voelbaar zijn, zijn de spanningen momenteel minder groot dan in Irak, 

omdat het proces na een moeizame en tumultueuze start inmiddels enkele sub

stantiële vorderingen geboekt heeft. De aanvankelijke neiging om in Bosnië alles 

aan de lacals over te laten en als internationale gemeenschap slechts te adviseren, 

werd pas overboord gegooid toen de problemen zich in sneltreinvaart opstapel

den. Daarnaast zijn de Europeanen er in Kosovo vier jaar na dato nog steeds niet 

in geslaagd om enige toenadering tussen de Serviërs en de Albanezen te realise

ren. Integendeel, het lijkt er eerder op dat de tegenstellingen verscherpt zijn door 

het optreden van de internationale gemeenschap. 

De moeilijkheden die de Amerikanen in Irak ondervinden hadden overigens voor 

een belangrijk deel voorkomen kunnen worden, als de VS beseft hadden dat de be

vrijding van Irak gepaard had dienen te gaan met de gelijktijdige installatie van 

een Irakese overgangsregering met substantiële bevoegdheden op allerlei terrei

nen, ui tgezonderd de veiligheid. De Irakezen hadden van meet af aan moeten we

ten dat zij de dragers van hun eigen democratische toekomst mochten en moes

ten zijn, dus binnen hun eigen cultuur. Dat is niet gebeurd. Wat in Afghanistan 

wel werd gedaan'" , werd in Irak nagelaten, omdat in Washington de Amerikanen 

onderling overhoop lagen over de bevoegdheden voor de Irakezen in het post

Saddam tijdperk, en de Europeanen met uitzondering van Engeland geen hand 

hebben uitgestoken om dit probleem tijdig op te vangen'" 

Europa heeft de VS nodig 

De VS gaan nu vooral hun eigen gang zonder veel inspraak van derden, terwijl 

Europa geleidelijk aan tot de ontdekking komt dat buitenshuis haar vreedzame 

aanpak van conflictoplossing op natuurlijke grenzen stuit. Ongetwijfeld zullen 

Europese lidstaten en de EU zelf het nog decennia lang proberen om met behulp 

van veel carrots, maar zonder echte sticks, dus met ontwikkelingsgeld, diplomatie, 

dialoog en wetenschappelijk uitgedachte methoden van preventie, interventie en 

vredesopbouw, conflicten te bezweren en het unieke Europese model van vreedza

me samenwerking en regionale integratie ook elders ingang te doen vinden. Maar 

hier en daar zien we de vermoeidheid toeslaan en groeit de twijfel of de Europese 

methode wel kan werken in regio's (Afrika in het bijzonder) waar een aantal es

sentiële voorwaarden voor zo'n proces niet vervuld zijn. Er zijn in Afrika namelijk 

geen krachten die de stabiliteit kunnen handhaven in een (potentieel) conflictge

bied, opdat er letterlijk en figuurlijk een ruimte geschapen wordt waarin een vre

desproces kan gedijen. En Europa is zelf noch van zins noch bij machte een garan

tie voor stabiliteit te geven, in willekeurig welke Afrikaanse regio dan ooIt. Wat 

de Amerikanen voor Europa deden, in en na Tweede Wereldoorlog, namelijk het 

garanderen van dl' veiligheid van West-Europa, heeft Europa niet in de aanbie

ding voor (delen van) Afrika. Zodra het om hete conflicten gaat, heeft Europa wel

beschouwd de hulp van de VS nodig om het probleem dichter bij een oplossing te 
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kunnen brengen. Hoe frustrerend dat ook is voor een land als Frankrijk, Europa 

kan zich in de verste verte niet meten met de VS, die na de Tweede Wereldoorlog 

als hegemoniale mogendheid haar wil kon opleggen aan anderen, zelfs - en dat ty

peert een hegemoniale macht -met hun instemming. De EU is geen hegemoniale 

macht, hooguit een beetje in haar near abroad waar zij in staat moet worden ge

acht enkele kleine conflicten tot een blijvende oplossing te brengen (Macedonië), 

maar andere iets verder weg gelegen conflicten (nog) niet (Cyprus), laat staan con

flicten in Afrika IK of elders in de wereld. 

Afrika voor de Afrikanen kun je vaak horen. Anders gezegd: de Afrikanen moeten 

hun eigen conflicten maar oplossen. Want wij kunnen hen niet echt helpen. Voor 

de zoveelste keer hebben, gemandateerd door de VN, Nigeriaanse troepen in 

Liberia geïntervenieerd, terwijl de wonden van de vorige interventies nog vers 

zijn. Maar er zit weinig anders op in de huidige situatie. De Amerikanen hebben 

hun handen vol aan het Midden-Oosten en aan hun eigen angsten. En de 

Europeanen zijn verdeeld, krachteloos en zoals steeds besluiteloos. De Gaullisten 

- en die zitten niet alleen in Frankrijk - dromen nog steeds van de mogelijkheid 

een militair alternatief voor de NAVO (lees: de VS) op te bouwen, waardoor Europa 

ook op militair gebied wereldwijd kan wedijveren met de VS. Dat echter de (grote) 

civiele macht van Europa moet worden gecombineerd met de civiele èn militaire 

macht van de VS, willen we ooit echt een bijdrage kunnen leveren aan de oplos

sing van veel conflicten in Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië, lijkt maar 

niet door te dringen in het huidige West-Europese klimaat dat zo bol staat van 

anti-Amerikanisme. Ik pleit hier niet voor een kritiekloos volgen van de 

Amerikaanse politiek, maar wel voor de erkenning dat de VS - hoezeer zelf ook 

een probleem - niet gemist kunnen worden bij de oplossing van een groot aantal 

veiligheidsproblemen in de wereld. Wie denkt dat de softe Europese concepten 

voor conflictoplossing alleen voldoende zijn, heeft weinig begrepen van de ge

welddadige aard van de conflicten die bestreden moeten worden. De mooie tover

woorden (conflictpreventie, early warning, enz) die wij zo ijverig rondstrooien, hel

pen uiteindelijk niemand, ook onszelf niet. 

Nederland als bruggenbouwer? 

Hoe kan de kloof tussen Europa en de VS overbrugd worden? Mogelijk kan 

Nederland daarbij een interessante rol vervullen. Het is immers bemoedigend dat 

de Nederlandse regering, met Jan Peter Balkenende voorop, erin geslaagd is de 

band met de VS gezond te houden, zonder in de rol van schoothondje terecht te 

komen. De Nederlandse opstelling getuigt van lef: het is immers zoveel gemakke

lijker je bij de Duitsers of Belgen aan te sluiten enje tot niets te verplichten. Het is 

ook een verantwoordelijke opstelling, omdat er toch iemand in het oude Europa 

gevonden moet worden die opstaat om een brug te slaan naar de VS zonder zich 

daarbij te vervreemden van z'n oude partners. Wat om uiteenlopende redenen de 
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Britten, Italianen en Spanjaarden niet (meer) kunnen, zou Nederland misschien 

nog wel voor elkaar kunnen krijgen, Hoe eerder die brug met de VS geslagen 

wordt, hoe beter, want er is veel werk te doen. 

Mient Jan faber is secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad 

Noten 

1. Civiele machtsmiddelen worden in de literatuur aangeduid met termen als 

soJt power en low polities. Het gaat daarbij om diplomatie, handelsrelaties, ont

wikkelingsbeleid, enz. 

2. 11 september staat voor de terroristische aanval op de Twin Towers en het 

Pentagon, 11 september 2001. 

3. Het begint bon ton te worden om, met een verwijzing naar Irak, de Amerikanen 

te verwijten dat zij niet weten hoe een post-conflictsituatie te hanteren; de 

Europeanen zouden dit veel beter kunnen. Ook prof. R. de Wijk uitte zich in 

deze zin tijdens een spreekbeurt over Lessons learned in Iraq voor de Atlantische 

Commissie, op 1 September jl., in Den Haag. 

4. Een rogue state (schurkenstaat) wordt gekenmerkt door een regime dat op grote 

schaal de mensenrechten schendt, de eigen bevolking onderdrukt, terroristi

sche bewegingen ondersteunt, de internationale vrede en veiligheid bedreigt, 

massavernietigingswapens ontwikkelt of probeert te verwerven, enz. 

5. Tot voor kort werd in de vakliteratuur de term peaee building gebruikt om de 

wederopbouwfase te typeren. De term nation building is echter een betere en 

omvattender aanduiding voor deze fase. 

6. Onder andere het Ministerie van Onderwijs van Irak bestudeert op aanraden 

van de VS de ervaringen uit het verleden (Duitsland, Japan, Italië). 

7. De verwachtingen dat de VS na de bezetting van Duitsland in 1945 voor lange 

tijd in Europa zouden blijven waren aanvankelijk niet hoog gestemd. Maar ge

dwongen door de omstandigheden (de aanwezigheid van Sovjettroepen, sterke 

en groeiende communistische bewegingen in West-Europese landen), reali

seerc\e Washington zich dat vertrekken geen optie was. 

8. Onder as-landen versta ik die landen die traditioneel als de voortrekkers van 

de Europese eenheid worden gezien, te weten Duitsland en Frankrijk. 

9. Het Nederlandse besluit deed denken aan de oplossing die in 1979 werd be

dacht om onder het NAVO-verzoek kruisraketten op Nederlandse bodem te 

plaatsen uit te komen. Nederland was het eens met het NAVO-besluit om mid

dellange afstandsraketten in Europa te plaatsen, maar maakte een voorbe

houd bij een mogelijke plaatsing in eigen land. 

10. De uitdrukking 'werkendeweg' is afkomstig van premier Lubbers en zal tezij

nertijd. haar plaats krijgen in de grote Van Da\e. 
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11. De Falklandoorlog van 1983 is geen uitzondering op deze regel omdat zij een 

reactie was op een Argentijnse bezetting van Brits grondgebied. 

12. Bij een recent bezoek aan de bezette gebieden werd mij door verschillende le

den van het kabinet van (ex-) premier Abu Mazen duidelijk gemaakt dat presi

dent Bush de man was waarop men koers zet en dat de Europeanen betrekke

lijk irrelevant zijn geworden. 

13. In Kosovo is het hoofd van de VN-missie, de Duitse topdiplomaat Michael 

Steiner, voortijdig(?) vertrokken tot genoegen van zowel de Albanese als de 

Servische gemeenschap die niet konden wennen aan Steiners robuuste optre

den. En de Hoge Vertegenwoordiger in Bosnië, de Brit Paddy Ashdown, lag 

deze zomer wekenlang in de media onder vu ur en kreeg het verwij t Bosnië te 

besturen als een Europese Raj. 

14. Net zoals de VS een Midden-Oostenproject ten uitvoer proberen te leggen, 

heeft de EU een eigen Balkan-project ontwikkeld. De Balkan moet zover als 

mogelijk gemodelleerd worden naar de standaarden die binnen de EU gelden, 

waarbij een toekomstig lidmaatschap van enkele Balkanstaten in het (verre) 

verschiet ligt. Ook op de Balkan zijn er groeperingen die pogen het project van 

de EU te ondermijnen. 

15. In Afghanistan was een overgangsregime, onder leiding van Hamid Karzai, 

voorhanden dat ogenblikkelijk aan de slag kon nadat de Taliban verslagen 

was. Het probleem in Afghanistan is echter dat de VS en haar bondgenoten 

niet het hele land hebben bezet. Met als gevolg dat de regering-Karzai nauwe

lijks controle kan uitoefenen buiten Kabul. 

16. Op verzoek van de belangrijkste oppositiegroeperingen in (en om) Irak, waar

onder SCIRl, al Dawaa en de Koerdische partijen PUK en KDP, heb ik eind 2001 

tevergeefs gepoogd de Nederlandse regering te bewegen het initiatief te ne

men om een ronde tafel bijeenkomst te beleggen voor de gezamenlijke opposi

tie. 

17. Minister van Ardenne heeft in een brief aan de Tweede Kamer, d.d. 17/06/03, la

ten weten dat zij een stabiliteitsfonds gaat instellen waaruit initiatieven be

taald zullen worden die in (Afrikaanse) conflictgebieden voor stabiliteit kun

nen zorgen. Afrika is prioriteitsgebied voor de Nederlandse 

ontwikkelingsinspanning. 

18. Een Soedanese collega van mij is goed geïnformeerd over de vredespogingen 

van de internationale gemeenschap, met een hoofdrol voor Nederland, in haar 

land. De partijen ruiken als het ware de geldbedragen die hen ten deel zullen 

vallen als zij bereid zijn publiekelijk een vredesplan te tekenen. Maar enige ga

rantie voor duurzame vrede wordt niet geboden. Des te meer garandeert deze 

benadering corruptie. 
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Gezamenlijl{e visie op gebruil{ 

van geweld mogelijl{ 

PROF. DR. F.A.M. ALTING VON GEUSAU 

"The world must be made safe for democracy", verklaarde de Amerikaanse pre

siclent Wilson in 1917. Vanaf die tijd wordt Amerika's leiderschap in het streven 

de democratie in de wereld te bevorderen gekenmerkt door een blijvende span

ning tussen internationalisme en unilateralisme. Het internationalisme staat 

voor bevordering van democratie en internationale samenwerking in een 

"nieuwe internationale rechtsorde" en wijst de oude Europese opvattingen over 

machtspolitiek af. Het unilateralisme brengt Amerika ertoe internationale ver

plichtingen die zijn aangegaan in overleg tussen democratische en niet-demo

cratische staten afte wijzen en democratie met geweld te bevorderen. Sinds het 

einde van de Koude Oorlog kraakt de nieuwe internationale rechtsorde, die 

mede dankzij de Amerikanen sinds de Tweede Wereldoorlog tot stand was ge

komen, in zijn voegen. In de pogingen aan de nieuwe bedreigingen van vrede en 

veiligheid het hoofd te bieden is sprake van grote verwarring. Deze betreft met 

name de legitimatie van het gebruik van geweld. De praktijk die ten aanzien 

hiervan sinds 1990 is gegroeid, staat op gespannen voet met zowel het Handvest 

van de VN als het Noord-Atlantisch Verdrag. Bij concrete kwesties als Irak raken 

de kernvragen waarmee de internationale gemeenschap wordt geconfronteerd 

elke keer op de achtergrond. Dat neemt niet weg dat er, wat betreft uitgangs

punten tussen de VS en Europa meer overeenstemming is dan uit de menings

verschillen over bijvoorbeeld de kwestie-Irak blijkt. Politieke consensus over 

het gebruik van geweld zou dus mogelijk moeten zijn. Deze is niet alleen drin

gend noodzakelijk, maar ook een morele verplichting voor het bondgenoot

schap van democratische staten. 

Dl' Verenigde Staten zijn, sinds President Wilson, ervan overtuigd dat zij geroepen 

zijn dl' democratie in de wereld te bevorderen. Aanvankelijk, dat wil zeggen voor

dat Amerika in April 1917 aan de zijde van de geallieerde en geassocieerde mo

gendheden partij werd in de Eerste Wereldoorlog, pleitte President Wilson voor 

l'en "vrede zonder overwinning", een "vrede tussen gelijken" en tegen een vrede 

dil' door dl' overwinnaars aan de overwonnenen zou worden opgelegd. In zijn 

Oorlogsboodschap van 2 April 1917 aan hl'! Amerikaanse Congres, was de toon al 

geheel anders. Niet langer pleitte hij voor een vrede zonder overwinning: 'y\ stead

Jilst ((JlICl'rt .fcJ!· )1eun' UllI lIl'l'lT hl' lIwintuinl'd except /1y u )Jurtncrship of democratic na-

ti() 11 s. No Ull tocrutic go\'['1'I1 l11en t colild he trusted t() kcepJaith within it or ohserl'e its co\'['

lIUlIts. Tllc \\,()dd 11IIIst /Je l11udc sa/dciI' de111 ocm cv. " Aan Duitsland, Hongarije en 

( IJ\ 1111 !{ I" 1 ...'.\){) ; 
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Het verbod geweld 

te gebruiken was 

één van de grondbe

ginselen van het 

VN-Handvest, maar 

wel met twee 

machtspolitieke 

correcties. 

Oostenrijk moest de vrede dus worden opgelegd. 

De intrede van de Verenigde Staten in de Eerste Wereldoorlog markeerde het be

gin van Amerika's leiderschap in de wereld. Dat leiderschap is sindsdien geken

merkt door een blijvende spanning tussen internationalisme en unilateralisme in 

zijn streven de democratie in de wereld te bevorderen - van President Wilson tot 

de huidige President Bush jr. Het internationalisme staat voor bevordering van de

mocratie en internationale samenwerking in een "nieuwe internationale rechts

orde" en wijst de oude Europese opvattingen over machtspolitiek af. Het unilate

ralisme brengt Amerika ertoe internationale verplichtingen die zijn aangegaan in 

overleg tussen democratische en niet-democratische staten afte wijzen en demo

cratie met geweld te bevorderen, indien het Amerikaanse nationale belang dit ver

eist. 

De eerste Amerikaanse poging tot een nieuwe internationale rechtsorde, be

lichaamd in de Volkenbond, werd een mislukking. De Senaat in Washington wees 

Amerika's lidmaatschap van de Volkenbond af en de Europese mogendheden ver

vielen in hun oude praktijken. 

De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de onheilige Grote Alliantie 

tussen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Sovjetunie luidden een 

nieuw tijdperk in voor het Amerikaanse leiderschap. Het Handvest van de 

Verenigde Naties kwam tot stand vóór het einde van de oorlog. Het verbod geweld 

te gebruiken was één van de grondbeginselen van het Handvest, maar wel met 

twee machtspolitieke correcties. De nieuwe Veiligheidsraad, waarin de overwin

naars als permanente leden het voor het zeggen hadden, konden besluiten met 

geweld op te treden; dat hoefde echter niet te geschieden in overeenstemming 

met de beginselen van gerechtigheid en internationaal recht, omdat daardoor de 

handen van de Veiligheidsraad te zeer zouden worden gebonden. Het Handvest er

kende ook het inherente recht tot individuele en collectieve zelfverdediging tegen 

een gewapende aanval; in de Koude Oorlog zou dit recht de belangrijkste recht

vaardiging worden voor het gebruik van geweld. Zo ontstond een internationale 

veiligheidsorde, die berustte op het evenwicht van de vrees tussen de Verenigde 

Staten als leider van de NAVO en de Sovjetunie als heersende mogendheid in het 

Warschaupact, en niet op het gezag van de Veiligheidsraad. De NAVO was geen 

klassieke alliantie, maar werd de hoeksteen van een nieuwe Westelijke rechtsorde 

- een samenwerkingsverband van democratische staten gekenmerkt door het ver

trouwen dat onderlinge geschillen met vreedzame middelen kunnen worden op

gelost. Binnen die Westelijke rechtsorde kwam ook de Europese eenwording tot 

stand met een eigen Europese rechtsorde. 

Een nieuwe Westelijl<e Rechtsorde 

De geschiedenis van de Westelijke samenwerking sinds de Tweede Wereldoorlog 

heeft aangetoond dat het inderdaad gaat om een nieuwe Westelijke rechtsorde en 
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niet om een variant van het imperialisme, waarin de zwakkere staten onderwor

pen zouden zijn aan de hegemonie van de Verenigde Staten als "wereldrijk". Twee 

voorbeelden kunnen dit duidelijk maken. Het eerste betreft de regelmatige crises 

in de Westelijke samenwerking. Vooral de terugkeer tot meer traditionele vormen 

van Europese machtspolitiek in Frankrijk sinds Charles de Gaulle aan de macht 

kwam, lag aan de oorsprong van ernstige interne crises. Herhaalde pogingen de 

Europese Gemeenschappen om te vormen tot een Europees concert onder Franse 

leiding, de NAVO om te vormen tot een hiërarchisch systeem onder leiding van 

een directorium, of de Europese Unie te gebruiken als instrument om het 

Amerikaanse leiderschap uit te dagen en in te perken, leverden weinig op. Iedere 

crisis werd tenslotte met vreedzame middelen opgelost. De Europese eenwording 

ging verder op de grondslag, die Robert Schuman in 1950 legde en de Westelijke 

samenwerking ging verder op de grondslag van de Amerikaanse buitenlandse po

litiek sinds het Marshallplan van 1947. Het tweede voorbeeld betreft de uitbrei

ding van de Westelijke samenwerking na de ineenstorting van het Sovjet-Rijk in 

1990. De aantrekkingskracht van de Westelijke samenwerking was een belangrij

ke factor voor de vreedzame revolutie in Oost- en Centraal-Europa tegen de Sovjet

overheersing. Zo konden niet alleen de hereniging van Duitsland, maar ook de 

toetreding van deze landen tot de NAVO en de Europese Unie met vreedzame mid

delen bereikt worden. De Clinton-doctrine van de 'democratische uitbreiding' 

was eerder een variant op de idealen van Wilson dan de basis voor vestiging van 

l'en nieuw wereldrijk. 

Meningsverschillen tussen de Verenigde Staten en zijn Europese bondgenoten 

over optreden buiten het Noord-Atlantisch gebied zijn er van het begin af aan ge

weest. In de tijd van de dekolonisatie waren het vooral de Verenigde Staten, die 

zich verzetten tegen Europees optreden met geweld in de (voormalige) koloniën. 

Sinds de oorlog in Vietnam waren het steeds meer de Europese staten, die zich 

verzetten tegen Amerikaans optreden buiten het Noord-Atlantisch gebied. 

In een nieuwe situatie 

Na het einde van dl' Koude Oorlog ontstond er een geheel nieuwe situatie. De (fei

telijke) internationale veiligheidsorde berust niet langer op een evenwicht van de 

vrees, maar op dl' politieke wil en het vermogen van de Verenigde Staten zijn 

macht aan te wenden tot behoud of herstel van de internationale vrede en veilig

heid. De lidstaten van de Europese Unie hadden wel de pretentie zulks te doen, 

maar noch dl' politieke wil noch het vermogen daartoe, zoals de crises in het voor

malige Joegoslavië hebben aangetoond. 

Tegelijkertijd is dl' aard van dl' bedreiging van de internationale vrede en veilig

heid geheel anders geworden. In plaats van de klassieke dreiging van oorlog tus

sen staten, met gevaar voor escalatie, zijn het burgeroorlogen in "mislukte sta

ten", internationaal georganiseerd terrorisme, georganiseerde misdaad en handel 
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in verdovende middelen, grootschalige schending van mensenrechten in misluk

te en "schurkenstaten", passieve of actieve steun in zulke staten aan terroristen en 

proliferatie van massavernietigingswapens. Ook de aard van de bedreiging voor 

de Westelijke veiligheid is sinds 11 september 2001 geheel anders geworden. 

Tijdens de Koude Oorlog beschermde de Verenigde Staten vooral de Europese 

bondgenoten tegen een externe dreiging. Thans is de Verenigde Staten zelf - met 

Israël- het eerste doelwit van het Islamitisch terrorisme, dat offïcieel gesteund 

wordt door Iran, op verholen wijze door Saoedi-Arabië, en met wapens, bases, trai

nings- en uitwijkplaatsen in andere Islamitische landen (en vanuit moskeeën en 

Het Handvest van Islamitische groeperingen in het Westen zelf). Europa voelt zich nauwelijks meer 

de Verenigde Naties zelfbedreigd. 

geeft de Veiligheids-

raad in de nieuwe Het Handvest van de Verenigde Naties geeft de Veiligheidsraad in de nieuwe situ-

situatie weinig hou- atie weinig houvast om op te treden en de staten weinig houvast om hun optre-

vast om op te tre- den te rechtvaardigen met een beroep op het recht op zelfVerdediging. 

den. Internationale humanitaire of democratische interventie staat op gespannen voet 

met het beginsel van de soevereine gelijkheid van staten. Hoe afschuwelijk het be

wind van Saddam Hussein ook was, twaalf jaar niet-nakoming van de 

Wapenstilstand-Resolutie van de Veiligheidsraad (April 1991) door Irak, was niet 

hetzelfde als een gewapende aanval tegen de Verenigde Staten in de zin van arti

kel 51 van het Handvest. Een terroristische aanslag is iets geheel anders dan een 

daad van agressie van een staat tegen de politieke en territoriale integriteit van 

een andere staat. De aanslag van 11 September 2001 tegen de Verenigde Staten 

was iets geheel anders dan 'Pearl Harbor' (in 1941) of de Duitse invasie en bezet

ting van Polen of Nederland in 1939-1940. 

Het Handvest was de uitkomst van de machtsverhoudingen aan het einde van de 

Tweede Wereldoorlog. Het voorziet niet in de bevoegdheid tot een gezaghebbende 

interpretatie van zijn bepalingen, noch in de mogelijkheid tot aanpassing aan 

nieuwe machtsverhoudingen en nieuwe bedreigingen van vrede en veiligheid 

door middel van amendering. 

Verwarring 

In de pogingen sinds het einde van de Koude Oorlog aan de nieuwe bedreigingen 

van vrede en veiligheid het hoofd te bieden, is er dus sprake van grote verwarring. 

Het eerste slachtoffer van de verwarring was de strikte scheiding in het Handvest 

tussen het optreden van de Veiligheidsraad tegen geweld en de uitoefening van 

het recht op zelfVerdediging door afzonderlijke staten. Die strikte scheiding ver

vaagde in de eerste Golfoorlog van 1991. In de Veiligheidsraad was er wel overeen

stemming, maar de Raad beschikte niet over de middelen om op te treden. Hij 

koos dus, onder Amerikaanse leiding, voor een "machtiging" de strijdkrachten, 

die naar het gebied gezonden waren om Saoedi-Arabië bij te staan in de uitoefe-
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ning van het recht op zelfVerdediging, in te zetten voor de bevrijding van Koeweit. 

De vervaging ging verder toen de Verenigde Staten en de NAVO bereid waren hun 

militaire middelen tot zelfVerdediging ter beschikking van de Veiligheidsraad te 

stellen voor optreden met geweld buiten het Noord-Atlantisch gebied. En het 

duurde niet lang voordat zij die over de middelen beschikten, zich ook het recht 

toeëigenden zelf over optreden te beslissen. De luchtaanvallen tegen de Bosnische 

Selviërs in 1995 waren nog gemach tigd door de Veiligheidsraad, maar de doelstel

ling daarmee een akkoord aan de partijen op te leggen, ging al veel verder. Voor de 

oprichting van NAVO's Implemcntation Force (IFOR), werd volstaan met een machti

ging achteraf van de Veiligheidsraad. In maart 1999 lanceerde de NAVO de lucht

aanvallen tegen Selvische doelen en in Kosovo zonder toestemming van de 

Veiligheidsraad - want, aldus de NAVO, de Kosovo-crisis is een fundamentele uit

daging aan de democratische waarden [in het Euro-Atlantisch gebied], waalvoor 

de NAVO sinds zijn oprichting heeft gestaan. Het begin van militaire operaties te

gen Afghanistan op 6 oktober 2001 werd alleen nog aan de Veiligheidsraad meege

deeld en door de Raad gewettigd als gewapend optreden ter zelfVerdediging. In 

april 2003 eigende de Verenigde Staten zichzelf het recht toe Irak aan te vallen ter 

verdediging van de eigen nationale veiligheid en met het doelIrak's naleving van 

de Veiligheidsraad-resoluties sinds april 1991 afte dwingen. 

Het velvagen van de scheiding tussen optreden door de Veiligheidsraad en optre

den uit zelfVerdediging ging echter nog verder. Van de Veiligheidsraad werd niet 

meer gevraagd dan machtiging aan, berusting in ofwettiging van optreden door 

coalities van bereidwillige staten; van de NAVO, anders dan de collectieve bij

standsverplichting in artikel 5 van het Noord Atlantisch Verdrag, werd niet meer 

gevraagd dan zulke coalities te ondersteunen. 

De praktijk die ten aanzien van het gebruik van geweld sinds 1990 is gegroeid, 

staat dus op gespannen voet met zowel het Handvest van de Verenigde Naties als 

het Noord Atlantisch Verdrag. Dat geldt voor de Veiligheidsraad zelf, die regelma-

Ik kernvragen, tig besluiten neemt onder Hoofdstuk VII van het Handvest zonder te beschikken 

waarmee dl' inter- over de middelen de naleving van zijn besluiten te verzekeren. Het geldt evenzeer 

nationale gl'lIleen- voor de Noord-Atlantische Raad waar het de aanvaarding van de nieuwe "Niet-

"'hap in dl' kwestie- Artikel S"-missies van de NAVO betreft - dat wil zeggen een politieke afspraak ge-

Irak wl'rd bruik van geweld tOl' te staan, dat niet berust op het recht op zelfVerdediging. 

g,'collfrontl'l'rd, liet is niet verwonderlijk, dat deze - vooral Amerikaans gestuurde - praktijk, voor 

raaktelI gelll'l'I op grote verwarring zorgt bij de Europese bondgenoten. Zij immers zijn degenen, die 

dl' achtergrond. het meeste baat hebben gehad bij het internationalisme in Amerika's buitenland

se politiek. Want juist Europa IlUS bCf11 made safe JiJ)' del1WCnLcy, met inbegrip van 

Duitsland. Dankzij Amerika's NAVO-verplichtingen, kon Europa de weg van 

I:uropese eenwording gaan zonder de last vaneen eigen verantwoordelijkheid 

voor de hlropese veiligheid. Evenmin is het verwonderlijk, dat deze verwarring 

zich ontlaadde in heftige meningsverschillen rond het Amerikaanse besluit Irak 
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aan te vallen - overigens langs voorspelbare lijnen. Het Verenigd Koninkrijk deed 

mee. De kleinere landen volgden al of niet schoorvoetend. De reactie van 

Duitsland was een bevestiging van de diepgewortelde afkeer van iedere vorm van 

geweld sinds 1945. Frankrijk zag, zoals gewoonlijk, haar kans schoon zich te profi

leren als grote mogendheid tegen hyperpuissance Amerika en schroomde niet zich 

te verbinden met Rusland, dat zich evenals Frankrijk overigens weinig stoort aan 

het gezag van de Veiligheidsraad (zoals bijvoorbeeld hun voortdurende schending 

van het sanctie-regiem, dat de Raad aan Irak sinds 1990 had opgelegd). Het verzet 

van Duitsland, Frankrijk en Rusland tegen een machtiging van de Veiligheidsraad 

om op te treden tegen Irak berustte op overwegingen van nationaal-politieke aard. 

Zo raakten de kernvragen, waarmee de internationale gemeenschap in de kwestie 

Irak werd geconfronteerd geheel op de achtergrond. Saddam Hussein voerde in 

zijn land een afschuwelijk schrikbewind, welks grove schending van de mensen

rechten als zodanig een gevaar voor de vrede was. Tot tweemaal toe had hij agres

sie gepleegd tegen zijn buurlanden en daarna alle bindende Resoluties van de 

Veiligheidsraad naast zich neergelegd. Was het nog langer verantwoord, door uit

stel van handelen, dit bewind in stand te houden? Zo niet, is buitenlandse militai

re interventie een deugdelijk en effectief middel om dit schrikbewind te vervan

gen door een democratische rechtsstaat? In hun verzet tegen de macht van 

Amerika, weigerden de drie tegenstanders een antwoord op de eerste vraag. In de 

aandrang tot handelen, had de Verenigde Staten onvoldoende aandacht voor een 

antwoord op de tweede vraag. In de concrete situatie waarmee het bewind van 

Saddam Hussein de internationale gemeenschap confronteerde, was de 

Amerikaanse morele rechtvaardiging voor optreden sterker dan die van de tegen

standers voor voortgaande accommodatie met het bewind. Zij word t echter aan

vechtbaar, indien blijkt dat het gestelde doel niet zo bereikt kan worden. 

Deze kernvragen kwamen niet voor het eerst aan de orde in de kwestie-Irak, maar 

al eerder in het uiteenvallende Joegoslavië, in de burgeroorlogen in Afrika en in 

de nieuwe republieken die ontstonden na het uiteenvallen van de Sovjetunie. In 

al deze gevallen bleek de "internationale gemeenschap" een fictie en werd al of 

niet optreden bepaald door de politieke wil en de macht van afzonderlijke staten. 

Evenals dit vroeger het geval was met de beginselen van een rechtvaardige oorlog, 

worden de beginselen van het Handvest vooral ingeroepen ter rechtvaardiging 

van het eigen (al of niet) optreden. 

Overeenstemming is mogelijk en noodzal<elijk 

Toch is er tussen de Verenigde Staten en de Europese bondgenoten meer overeen

stemming over het antwoord op de kernvragen dan uit de meningsverschillen in 

de kwestie-Irak blijkt. 

Dat betreft allereerst de betekenis van democratie, de rechten van de mens en de 

rule oJlaw in staten voor internationale vrede en veiligheid. De buitenlandse poli-
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tiek van de Europese landen en de Europese Unie staat in de nieuwe veiligheidssi

tuatie veel dichter bij de uitgangspunten, die President Wilson in April 1917 for

muleerde dan vóór het einde van de Koude Oorlog. De belangrijkste verschillen 

liggen in de toepassing. Tegenover de Amerikaanse spanning tussen internationa

lisme en unilateralisme staat de Europese spanning tussen multilateralisme en 

accommoda tie. 

Eveneens is er meer overeenstemming over de politiek ten aanzien van mislukte 

en schurkenstaten. Als Minister van Buitenlandse Zaken formuleerde mr. P. 

Kooijmans dit in zijn rede tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

op 29 September 1993 als volgt: "Soevereiniteit is zeker een belangrijk beginsel 

van internationaal recht. Maar dit beginsel kan nooit bedoeld zijn geweest om dic

tators die hun eigen volk afslachten afte schermen tegen de buitenwereld. 

Evenmin kan het bedoeld zijn om toe te staan dat lijden en dood op grote schaal 

voortduren in een staat die in anarchie is vervallen. Soms kan er inderdaad een 

morele plicht voor de internationale gemeenschap zijn om te interveniëren. En 

soms kan het voor de Verenigde Naties noodzakelijk zijn de facto de uitoefening 

van soevereiniteit over te nemen in zo een ontredderde staat, om wederopbouw 

een kans te geven." 

Ook hier liggen de verschillen in de concrete toepassing. De Verenigde Staten, die 

over de macht en de middelen beschikt, ziet vooral de morele plicht te intervenië

ren. De Europese staten stellen legitimatie door de internationale gemeenschap 

voorop, bij voorkeur in de Verenigde Naties, maar in de Kosovo-kwestie aanvaard

den zij wel de morele plicht voor de NAVO namens de internationale gemeen

schap te interveniëren. 

Het is voor Nederland van groot belang oog te hebben voor de gemeenschappelij

ke uitgangspunten van de Verenigde Staten en de Europese landen, ondanks de re

cente verwarring en meningsverschillen. De grondslag voor die gemeenschappe

lijke uitgangspunten ligt in de nieuwe Westelijke rechtsorde, waaraan het 

bondgenootschap van democratische landen sinds de Tweede Wereldoorlog ge

stalte heeft gegeven. In de nieuwe veiligheidssituatie blijft Westelijke samenwer

king voor ons land van levensbelang. Dat houdt in, dat Nederland zich niet in na

volging van vooral Frankrijk mag laten dwingen tot een keuze, die de Westelijke 

samenwerking ondermij n t. 

Dl' Verenigde Staten is niet het laatste wereldrijk of een imperialistische mogend

heid geworden. Imperialisme, dat is onderwerping van andere staten in een hië

rarchische machtsverhouding, is onverenigbaar met democratie - zowel met de 

democratie in Amerika zelf, met het Westelijk bondgenootschap van democrati

sche staten, als met het streven naar democratische uitbreiding. 

Ik overeenstemming tussen de Verenigde Staten en de Europese bondgenoten 

over het antwoord op dl' kernvragen sluit het gebruik van geweld als laatste mid

dd in dl' nieuwe veiligheidssituatie niet uit. I:venals het mogelijk was tijdens de 

Koude Oorlog in dl' NAVO overeenstemming te bereiken over de organisatie en de 
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uitoefening van het recht op collectieve en individuele zelfverdediging, zo moet 

overeenstemming nu mogelijk zijn ten aanzien van het gebruik van geweld in de 

nieuwe veiligheidssituatie. Beter dan mee te drijven op de emotionele golven van 

anti-Amerikanisme zou het zijn, die politieke overeenstemming actief na te stre-

ven om een uitweg uit de huidige verwarring te vinden. De nieuwe bedreigingen 

van de veiligheid zijn geheel anders van aard. Tegen een dictator, die zijn eigen 

volk afslacht, tegen het netwerk van Islamitische terroristen, of tegen een staat 

Beter dan mee te die in anarchie is vervallen, werkt geen strategie van afschrikking. Hierbij is - in 

drijven op de emo- tegenstelling tot bij de uitoefening van het recht op zelfverdediging - geen precies 

tiOllele golven van tijdstip vast te stellen waarop interventie als laatste middel gerechtvaardigd is. De 

anti-Ameril{anisme uitoefening van een morele plicht in naam van de internationale gemeenschap is 

zou het zijn politie- iets anders dan verdediging van het eigen nationaal belang. Alleen democratische 

ke overeenstem- staten, die zowel de menselijke waardigheid èn het belang van de mensheid ern-

ming actief na te stig nemen, zijn in staat tot zorgvuldige afWeging. Daarom is overeenstemming 

streven. over het gebruik van geweld noodzakelijk èn een morele verplichting voor het 

bondgenootschap van democratische staten. 

Prof Dr. F.A.M. Alting von Geusau is (emeritus) hoogleraar Internationaal Recht (Universiteit 

van Tilburg) en Westelijke Samenwerking (Universiteit van Leiden). 

De beschouwingen in deze bijdrage zijn gebaseerd op twee recente publikaties 

van de auteur: 

• Sporen van de Twintigste Eeuw. WLPfVidya Publishers December 2000, in het bij

zonder Hoofdstuk 4 . 

• Western Cooperation. Origins and History. WLPfVidya Publishers ]anuary 2002, in 

het bijzonder Volume 1, chapters 1 and 4 en Volume 2, chapter 3 and 

"Conclusions ". 
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Is er een toel{omst voor het 

Europese Buitenlandse en 

Veiligheidsbeleid na Iral{? 

DRS. S. VAN WERSCH 

De Irakcrisis leverde het jonge Europese Buitenlands en veiligheidsbeleid 

(EVDB) een uiterst slechte pers op. Op het hoogtepunt van de crisis en het diep

tepunt van de Europese verdeeldheid werd het door sommigen min ofmeer 

doodverklaard. Terugkijkend op de al weer luwende Irak-crisis stelt Van Wersch 

dat er weinig reden is voor een dergelijk vernietigend oordeel. In feite is er de 

afgelopen tien jaar veel gebeurd en is het EVDB in 2003 tegen veler verwachting 

in de fabriek uitgereden met intussen twee militaire operaties en één civiele: 

nog niets groots, maar een interessant begin. In het kielzog van de Irak-oorlog 

is de EU bezig een veiligheidsstrategie op te stellen, en een effectiever non-pro

liferatiebeleid uit te werken. Als men oog heeft voor de juiste proporties is er 

geen reden voor cynisme. Ironisch genoeg zou het uiteindelijke effect van de 

Bush-Administratie op het buitenlandse beleid van de Unie wel eens positief 

kunnen zijn: het unilateralisme, tezamen met de neoconservatieve suggestie 

van Europese irrelevantie, zou de beste stimulans kunnen blijken voor EU-lid

staten om beter te presteren. Wat bovenstaande verwachting wel betekent, is 

dat de komende decennia waarschijnlijk in het teken zullen staan van groeiend 

Europees zelfbewustzijn, en dat de EU de VS op politiek gebied meer tegemoet 

zal gaan treden op de wijze waarop zij dat al doet op economisch gebied: niet 

als een tegenpool, maar als bevriende en zelfbewuste partner, die doeltreffend 

en verantwoord voor eigen belangen opkomt. De balans tussen Europees lid

maatschap en transatlantische oriëntatie zal daarbij allicht veranderen. Om 

uiteindelijk niet te vervallen in een ongewenste keuze voor de één en tegen de 

ander zal het steeds meer nodig zijn de redenen voor een transatlantische 

oriëntatie scherp op het netvlies te hebben. 

In dl' jaren dat ik in de VS verbleef. was het in bijna alle gevallen mogelijk om 

aan te geven wat de positie van de Europese Unie was. In één geval was dat nooit 

mogelijk: het Irak-dossier. Ik arriveerde in de VS begin september 1996, op de 

dag dat Saddam Ilussein zijn troepen Noord-Irak inzond. Die crisis leidde tot 

l'en "uniIatl'J'all''' uitbreiding van dl' rw-fly-z()Hc, dil' Frankrijk echter niet erken

de. hl zo zou dat crisis na crisis doorgaan. Hoezeer dit dossier tenslotte dl' rela

ties tussen dl' Hl en dl' VS onder druk zou zetten, is intussen genoegzaam be

kend:juist dit l'l1l' dossil'r is tenslotte in ons gezicht ontploft. Er is eindeloos 
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over geschreven. Zou Robert Kagan's these dat "it is time to stop pretending that 

Europeans and Americans share a common view of the world, or even that they occupy the 

same world" ooit zoveel succes gehad hebben zonder de Irak-oorlog? Niettemin is 

de vraag gerechtvaardigd ofhet werkelijk verstandig is belangrijke vragen over 

de transatlantische relaties en de levensvatbaarheid van het Europese 

Gemeenschappelijke en Veiligheidsbeleid (GBVE) alleen maar te bezien vanuit 

een dossier dat in Washington zelf een unieke status had en voor de EU in zeke

re zin een achilleshiel was. 

De Irak-crisis leverde het GBVB een uiterst slechte pers op. Op het hoogtepunt 

van de crisis en het dieptepunt van de Europese verdeeldheid werd het door 

sommigen min of meer doodverklaard. Dat lijkt een klassiek geval van het 

creëren vanje eigen teleurstellingen: te hoge verwachtingen stellen - alsof het 

GBVE klaar was voor een crisis van historische proporties - en, als die uiteraard 

onvervulbaar blijken, tot cynisme vervallen. In feite is er in een periode van 10 

jaar veel gebeurd. Er is een Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid 

gekomen, en het is uitgerust met een Hoge Vertegenwoordiger, die waarschijn

lijk in 2006 een Europese Minister wordt, en de bevoegdheden van Hoge 

Vertegenwoordiger en Commissaris voor Externe Relaties in één persoon zal ver

enigen. Er zijn intussen zeven Speciale Vertegenwoordigers van de EU met man

daten op de Balkan, in het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Er is een permanent 

Politiek en Veiligheidscomité. Het EVDB is in 2003 tegen veler verwachting in -

Kagan deed het in zijn "Paradise and Power" nog af als een "embarrassment to 

Zou Robert Kagan's Europeans"- de fabriek uitgereden met intussen twee militaire operaties en één 

these dat "U is time civiele: nog niets groots, maar een interessant begin. Op de Westelijke Balkan 

to stop pretending heeft de EU aangetoond een uitdaging aan te kunnen: na het aanvankelijk pijn-

that Europeans and lijke onvermogen - waaraan de media graag herinneren - is de EU intussen de be-

Americans share a langrijkste externe speler geworden met een breed scala aan instrumenten en 

common view of een strategie voor de lange termijn. In het kielzog van de Irak-oorlog is de EU be-

the world, or even zig een veiligheidsstrategie op te stellen, en een effectiever non-proliferatiebe-

that theyoccupy leid uit te werken. Als men oog heeft voor de juiste proporties - namelijk dat het 

the same world" GBVE een project in wording is, met een korte levensgeschiedenis, waarin een 

ooit zoveel succes niet steeds even makkelijke balans gevonden moet worden tussen grote en klei-

gehad hebben zon- ne lidstaten en tussen nationale soevereiniteit en gemeenschappelijk beleid - is 

der de Irak-oorlog? er geen reden voor cynisme. Wat overigens opviel bij de discussie over het GBVB 

in de laatste maanden, is dat de vele kritiek bijna altijd gevolgd werd door de op

merking dat er niettemin geen alternatief is voor het blijven werken aan een be

ter Europees buitenlands beleid. 

Vijf maanden na de oorlog in Irak is de situatie trouwens al weer veranderd. In 

zekere zin zijn de scherpste kantjes al weer afvan de internationale crisis. De 

glans verdween in veler ogen van de snelle Amerikaanse overwinning door het 
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uitblijven van de vondst van massavernietigingswapens. De VS hebben vervol

gens ontdekt dat het makkelijker is unilateraal oorlog te voeren dan unilateraal 

aan vredeshandhaving en wederopbouw te doen. Als één geluid uit neoconserva

tieve hoek in de maanden voor de oorlog de EU en anderen geïrriteerd heeft, 

dan was het wel de suggestie dat wie de Amerikaanse opstelling niet onverkort 

steunde, eigenlijk "irrelevant" was. Intussen blijkt de VS niet alleen te hopen op 

een actieve rol van Europese landen in Irak in het algemeen, maar ook op die 

van het "Oude Europa". Zoals Bredero al zei: het kan verkeren. Zelfs snel. 

Dit alles doet echter weinig af aan het feit dat de Irak-oorlog zware wissels heeft 

getrokken op de transatlantische relaties, en dat nog doet. Regeringen mogen er 

terecht alle belang bij hebben de plooien zo snel mogelijk glad te strijken en het 

is hoe dan ook beter dat de gezamenlijke focus ligt op de toekomst van Irak zelf 

en er niet te veel aan vingerwijzerij en blame-gaming wordt gedaan. Grote vraag 

is evenwel of de crisis bij het Europese electoraat langere nawerking zal hebben. 

Bovendien blijft zo'n crisis onthullend: het is een soort röntgenfoto van de ver

houdingen. Dat was precies wat de neoconservatieve ideologen binnen deze 

Administratie wilden. Zij vonden dat de Chnton-Administratie geen helderheid 

had geschapen over de nieuwe verhoudingen en bedreigingen na de Koude 

Oorlog. Het beviel hen niet dat de Clinton-Administratie vaak weliswaar een be

leid voerde, dat de Verenigde Naties omzeilde en unilaterale trekken vertoonde, 

maar tegelijk lippendienst bewees aan het multilateralisme. De neoconservatie

ven wilden dat de "unieke" rol van de VS als enig overgebleven grootmacht, met 

alles wat daarbij komt, expliciet gemaakt zou worden. Historici zullen deze 

Administratie waarschijnlijk beoordelen als degene, die na tien overgangsjaren, 

de wereld volledig het post-koude-oorlogtijdperk heeft binnengeleid, waarbij 

11 september als katalysator, maar niet als oorzaak heeft gewerkt. Ook als er 

weer democratische Administraties aan het roer komen, met minder expliciete 

unilaterale neigingen en meer oog voor internationale PR, dan toch zal de conti

nuiteit zonder twijfel groter zijn dan de discontinuïteit. 

De huidige crisis heeft overigens ook weer eens de continuïteit van enige alge

I11l'neI"l' kenmerken van het Amerikaanse buitenlandse beleid laten zien, name

lijk dl' neiging tot een zeker manicheïsme, moralisme, en de grote rol die lob

bies kunnen spelen. Tegelijk is echter ook de onmisbaarheid van de VS 

bevestigd: wat men ook vindt van het VS-optreden in dl' Irak-crisis, wie anders 

had op deze wijze leiderschap kunnen verschaffen? 
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De lessen die de EU 

uit de Irak-crisis ge

trokken heeft, zijn 

tot nu toe uitste

kend. De EU is niet 

De EU en de VS: hoe verder? 

Hnige harde realiteiten 

Als we de blik dan verleggen van het recente verleden naar de toekomst van de 

transatlantische verhoudingen en het GBVE, dan lijkt het allereerst geboden de 

status van de relaties nuchter te bezien. Tijdens de Irak-oorlog viel in Europa een 

zekere variant van het Arabische "complex" ten aanzien van de VS waar te ne

men: sommigen waren liever anti-Amerikaans dan anti-Saddam. Wie wel eens 

naar al]azeera kijkt, weet dat een ander onderdeel van dit complex het eindeloos 

speuren is naar Amerikaanse zwakheden die het begin van het einde van de 

American Era zouden inluiden. Ook die houding is in Europa soms waarneem

baar. Columnisten schrijven dan stukjes over wat Paul Kennedy al weer 15 jaar 

geleden betitelde als imperial overstretch. Zeker, geen "era" duurt eeuwig, maar 

niettemin lijkt het einde van de American ha me niet iets voor de nabije toe

komst. De VS-hegemonie is nu eenmaal een gevolg van 's lands leidende rol op 

vijf elkaar versterkende terreinen, te weten politiek, economisch/financieel, mi

litair, technologisch en cultureel. Nergens aan de horizon daagt een grootmacht 

die iets gelijksoortigs kan bieden. De EU is een zekere "match" op economisch 

vlak - al blijkt de Amerikaanse economie telkenmale weer de onontbeerlijke mo

tor voor groei van de wereldeconomie - maar blijft op alle andere terreinen in 

overigens niet steeds gelijke mate achter. Men mag vermoeden dat zelfs de 

grootste voorstander van een zo snel mogelijke ontwikkeling van een multipo

laire wereld toch de Dow Jones ziet als de beste indicator voor de toekomst van 

zijn aandelen, en in de bioscoop vaker naar Hollywoodproducties gaat kijken 

dan naar Europese films. Regionale grootmachten zullen zich waarschijnlijk 

meer gaan profileren, maar de bijzondere rol van de VS zal nog een hele tijd blij

ven bestaan. 

voortgegaan met Nog een reden voor realiteitszin. De lessen die de EU uit de Irak-crisis getrokken 

het automatisch op- heeft, zijn tot nu toe uitstekend. De EU is niet voortgegaan met het automatisch 

zeggen van de mul- opzeggen van de multilaterale geloofsbelijdenis - alsofmultilaterisme qualitate 

tilaterale geloofsbe- qua altijd beter is -, maar werkt hard aan het ontwikkelen van een aangescherpt 

lijdenis en effectiever multilaterismeconcept, dat niet vermijdt de logische uiterste con-

sequentie te trekken: dat gebruik van militaire middelen nodig kan zijn als alle 

andere multilaterale instrumenten uitgeput zijn. De EU heeft in een rap tempo 

haar non-proliferatie beleid opgepoetst. Zij heeft zich bereid getoond grootser te 

gaan denken getuige de opstelling van een eigen veiligheidsstrategie. Bij dit al

les moeten we echter één ding niet vergeten: deze EU-initiatieven zijn allemaal 

ontwikkeld in reactie op de door de VS gezette agenda. Leuk of niet, het is het 

Amerikaanse - grotendeels door neoconservatieven geïnspireerde - programma 

waarbij de EU nu haar eigen accenten zet. Het valt sowieso op dat bijna alle 

"grootse" toonaangevende studies over de internationale verhoudingen en zelfs 
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over de EU zelf tot nu toe vooral uit Amerikaanse hoek komen, van bijvoorbeeld 

Kaplan, Kagan, Kupchan en Siedentop. 

En zo zijn er andere harde realiteiten zoals het feit dat veel Europeanen het 

Amerikaanse militaire overwicht 111et lede ogen aanzien, maar dat er tegelijk in 

de EU geen verkiezingen te winnen vallen met (substantiële) verhogingen van 

het defensiebudget. Het evidente belang van 50ft power doet er weinig aan af dat 

hard power in dit tijdperk van massavernietigingswapens en terrorisme doorslag

gevend zal blijven om agenda's te kunnen zetten. Waar we op moeten hopen, is 

dat de EU weliswaar sterker zal blijven op het gebied van soft power, maar op het 

gebied van hard power een serieuze, hoewel aanzienlijk minder grote rol dan de 

VS, kan spelen. Is de EU daar niet toe in staat, dan moet zij ook niet teveel kla

gen over het feit dat zij vaker "de afwas" zal moeten doen, zoals de inzet van 

zachte middelen ten onrechte nog wel eens gekwalificeerd wordt. 

Ilct GBVB: de kansen 

Het bovenstaande is evenwel niet bedoeld als koude douche voor het GBVB, 

maar als l'en realistische schets van de con text waarin het Europese transatlan

tische beleid zich zal moeten ontwikkelen. Wie die context in acht neemt, hoeft 

geenszins tot negatieve conclusies te komen over het GBVB. Het buitenlands en 

veiligheidsbeleid van de Unie heeft zoals gezegd l'en eigen dynamiek ontwik

keld. Er is goede reden om aan te nemen dat de verbreding en verdieping ervan 

zich ondanks allerlei problemen gestaag zal voortzetten, al zal zeker tijd op-

Ironisch genoeg geëist gaan worden door de uitbreiding (die waarschijnlijk het nodige effect zal 

zoulll'l uileindelij- hebben op het transatlantische beleid). Ironisch genoeg zou het uiteindelijke ef-

k" "fli.'CI van de tect van de Bush-Administratie (en van Minister Rumsfeld!) op het buitenlandse 

Bush·Administratie beleid van de Unie wel eens positief kunnen zijn: het unilateralisme, tezamen 

("11 van Minisll'r ml't (\(0 neoconslTvatieve suggestie van Europese irrelevantie, zou de beste sti-

Rumsldd!) op hel mulans kunnen blijken voor EU-lidstaten om beter te presteren. Een Europese 

huil,'nlandse hl'leid inzet voor een multilaterisme met tanden kan overtuigender worden naarmate 

van d,'lInie wel (Ie beperkingen van het Amerikaanse unilateralisme zichtbaarder worden. 

,','ns !>ositil'lÎmn- Ondanks zijn evidente diversiteit zal l'en belangrijk deel van het Europese elec-

lIl'n zijn. toraat, in het besef (lat dl' mogelijkheden van individuele lidstaten beperkt zijn, 

waarschijnlijk ook om een versterkt GBVB gaan vragen. Hoewel er dl' nodige his

torische voorbl'clden gl'geven kunnen worden van een gefrustreerd verlangen 

internationaal een rol van betekenis te spelen, is het op zich een teken van ge

zond zelfbewustzijn als l'en continent als Europa in de wereld en in ieder geval 

in ;langrl'nzel1Cle regio's el'n zichtbaardere politieke rol wil spelen dan tot nu 

tOl'. Daarbij zij dan wl'l aangetekend dat zo'n zelfbewustzijn de verplichting in

houdt van l'en solide en soms grootse visie. en van de bereidheid daaraan invul

ling tl' geven met (Ie nodige menskracht en middelen. 
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Wie zo'n zero sum 

game wil voorlm-

Het uitspreken van een dergelijke verwachting is iets anders dan pleiten voor 

een Europa dat zich als tegenpool van de VS gaat opwerpen. Zoals hierboven 

aangegeven, is dat in de eerste plaats geen realistisch scenario. Belangrijker is 

evenwel dat het ook geen wenselijk scenario is. Ondanks alle strubbelingen en 

spanningen vormen de VS en Europa nog altijd een tamelijk hechte waardenge

meenschap, waarvan de betekenis geen moment onderschat mag worden in een 

wereld waar democratie, rechtsstaat, mensenrechten en economische vrijheid 

nog lang niet overal een vanzelfsprekende verworvenheid zijn. Wat bovenstaan

de verwachting wel betekent, is dat de komende decennia waarschijnlijk in het 

teken zullen staan van groeiend Europees zelfbewustzijn, en dat de EU de VS op 

politiek gebied meer tegemoet zal gaan treden op de wijze waarop zij dat al doet 

op economisch gebied: niet als een tegenpool, maar als bevriende en zelfbewus

te partner, die doeltreffend en verantwoord voor eigen belangen opkomt. 

Voor landen die traditioneel bijzondere waarde hechten aan goede transatlanti

sche relaties is dit een proces dat in de komende periode bijzondere aandacht 

men, kan niet, zoals zal vereisen. De balans tussen Europees lidmaatschap en transatlantische oriën

voormalig Minister- tatie zal allicht veranderen en, ook als men er geen behoefte aan heeft een even-

President Kok, al- tuele ontwikkeling van dit soort te bevorderen, zal men zich er ook niet voor af-

leen maar stellen sluiten kunnen. Belangrijke vragen zullen daarbij beantwoord moeten worden. 

dat de VS en Europa Charles Kupchan's these is naar bekend, dat EU-lidstaten, die nauwe transatlan-

verwanten zijn om tische relaties voorstaan, steeds meer voor een of-of-keuze geplaatst gaan wor-

historische rede

nen, en vrienden 

uit l{euze. 

den, en dan zullen kiezen voor Europa. Wie zo'n zero sum game wil voorkomen, 

kan niet, zoals voormalig Minister-President Kok, alleen maar stellen dat de VS 

en Europa verwanten zijn om historische redenen, en vrienden uit keuze. De re

denen voor die keuze zullen scherper verwoord moeten worden, terwijl er tege

lijkertijd een goed oog moet blijven voor veranderingen in de vorm van de 

vriendschap. 

Drs. S. van Wersch is historicus. Hij werkt in Brussel. 
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Permanente projectie: 

Europese verwachtingen 

van Ameril{a 

DR. H. KRABBENDAM EN DR. GILES SCOTT-SMITH 

Amerikanisme, de bewondering voor Amerika, gaat vooraf aan het anti

Amerikanisme en kent een lange traditie. Amerika is naast een plek op de aar

de ook een ideaal. Europeanen lijken zich meer verwant te voelen aan 

Amerikanen dan vice versa. Hun positieve of negatieve gevoelens over Amerika 

ontmoeten een relatieve onverschilligheid voor Europa aan de andere zijde. 

Amerika is altijd het projectiescherm voor de oude wereld gebleken, of dat nu 

ging om de verwachtingen van het vrijheidsideaal in de achttiende en negen

tiende eeuw, de technologische vernieuwing van de negentiende en de twintig

ste eeuw of de lotgevallen van het conservatisme in de afgelopen 30 jaar. Vanuit 

historisch perspectief is niet te verwachten dat aan de positie van de Verenigde 

Staten als klankbord voor Europa iets zal veranderen. 

"Amerika is het l.and der Toekomst" kopte een oprichtingsbrochure van de 

Handelsvereeniging Holland-Amerika in 1902. De verwachtingen van deze on

dl>rneming waren te hooggespannen, maar pasten precies in de tijd. 

Europeanen waren onder de indruk van de opmerkelijke materiële vooruitgang 

die Amerika sedert het einde van de Burgeroorlog in 1865 had doorgemaakt. De 

technologische vernieuwingen, zoals gigantische stoommachines, de telegraaf 

l'n de telefóon uit Aml'rika (l'n dl' rest van dl' wereld) stonden uitgestald op de 

Wereldtentoonstelling ter gelegl'nheid van het Eeuwfeest in 1876 in 

Philadelphia. Nil'uwe vindingen, zoals dl' lopende band en efficiënte arbeidsver

deling, zouden dl' Europeanen in de komende decennia nog verder verbazen. 

Tegelijkertijd bewogen de Verenigde Staten zich steeds meer in internationaal 

vaarwater en vreesden dl' hlropese mogendheden koloniale concurrentie. Het 

'prachtigl> oorlogje' in 1898 om Cuba en de Filippijnen van het Spaanse juk te 

lJl'vrijden maakte dl' Verenigde Staten tot een koloniale mogendheid van for

maat en versterkte de Amerikaanse positie in Azië en Latijns-Amerika. 

Onwel'l'sproken bleven deze gebeurtenissen niet. Conservatieve en monarchale 

kringen verwierpen het Amerikaanse ingrijpen als l'en gevaarlijke aantasting 

van dl' bestaande orde. Ook van vrijzinnige zijde waren bezwaren te horen, want 

dit con tl ict vormde l'en stl'l'k con t rast met dl' repu ta til' van Amerika als an timi

litaristische, antikoloniale mogendheid dil' alternatieve (lees: vreedzame) paden 

bewandelde.' 
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Het mechanisme 

waarin 'het rijl{ in 

het westen' figu

reert als echoput 

van de eigen ver

wachtingen func-

De Amerikaanse president Theodore Roosevelt (1901-09) werd de belichaming 

van Amerika's nieuwe rol. Hij had zijn politieke loopbaan aan zijn heldenrol op 

Cuba te danken. Hij was de eerste Amerikaan die in 1906 de Nobelprijs voor de 

Vrede in ontvangst mocht nemen voor zijn bemiddeling in de vredesonderhan

delingen tussen Rusland en Japan. Deze toekenning was een voorschot op de 

toekomstige rol van politieagent die Amerika op het wereldtoneel zou spelen. 

Roosevelt's grootse tour in 1910 langs de Europese vorstenhuizen bewees dat 

Amerika's leidende positie was aanvaard. 

Bijval voor en kritiek op de Amerikaanse actie was vaak een commentaar op de 

politieke situatie in het eigen land, waarin hoop op ofvrees voor vernieuwing 

de bron vormde. Dit mechanisme waarin 'het rijk in het westen' figureert als 

echoput van de eigen verwachtingen functioneerde al voordat Columbus in 

1492 zijn tocht naar de Nieuwe Wereld maakte. Aan het eind van de vijftiende 

eeuw zette een grote drang naar nieuwe zintuiglijk-waarneembare kennis in de 

wetenschap mensen ook daadwerkelijk aan de wereld te verkennen. 

Geografische en economische behoeften maakten de ontdekkingsreizen lonend. 

Ondanks de ontdekkingen bleef de overtuiging bestaan dat de wereld één ge

heel vormde. De daaropvolgende kolonisatie van Amerika maakte de Nieuwe 

Wereld afhankelijk van de Oude, omdat de Europese mogendheden elkaar be-

tioneerde al voor- concurreerden om een punt van de taart, en Amerika zo een verlengstuk van 

dat Columbus in henzelf wilde maken. 

1492 zijn tocht naar Onder de kolonisten leefden hooggestemde idealen. Puriteinen en utopische ge-

de Nieuwe Wereld 

maal{te. 
meen schappen vonden op het Amerikaanse continent de ruimte om hun theo

cratische idealen te verwerkelijken. De barre omstandigheden van de woestenij 

waarin ze zichzelf bevonden bevestigden hun status van een uitverkoren volk 

dat een cruciale rol zou spelen in het komend duizendjarig vrederijk. Naar ver

loop van tijd werd deze heilsverwachting gedemocratiseerd en geseculariseerd, 

maar de verwachting bleef hoog. 

Denkers en dichters in Europa koesterden even hoge verwachtingen van de 

Nieuwe Wereld, die net op tijd ontdekt was om het oude, vermoeide, door gods

dienstoorlogen verscheurde Europa af te lossen. De achttiende-eeuwse filosofen 

verwachtten steeds minder van het oude werelddeel. Natuurlijk waren het voor

al projecties, omdat maar weinig denkers ook echt in Amerika gingen kijken.' 

Hun Amerikaanse tegenhangers, vooral predikanten en politici, geloofden even

zeer dat hun werelddeel de profetenmantel van Europa had overgenomen, en 

dus een zware verantwoordelijkheid droeg. Ze bevestigden dus de Europese ver

wach tingen . 

De belofte van een Arneril<aans experiment 

De verwachtingen waren hoog toen na de Amerikaanse Onafhankelijkheidsstrijd 

(1775-83) de zelfbewuste kolonisten een eigen democratisch republikeins staats be-
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stel vormgaven. Dit experiment hield de belofte in dat democratie ook in een 

groot land kon werken en niet alleen in kleine republieken als Zwitserland en 

'Holland'. Iedereen die het ideaal van Amerika deelde en verlangde naar bescher

ming van individuele rechten, een vrije markt, godsdienstvrijheid en de 'pursuit of 

lwppinl'ss', kon zich een beetje Amerikaan voelen. De Amerikaanse Revolutie wak

kerde de hoop in Europa aan dat een omwenteling zonder al te veel verlies moge

lijk zou zijn. Het begrip Amerika verschoof van een geografische aanduiding naar 

een ideaal. De terreur van de Franse Revolutie temperde die vrijheidseuforie, maar 

bij elke hervormingsgolf (in 1830 en 1848) bood de Amerikaanse grondwet inspira

tie. In de loop van de negentiende eeuw maakten prominente Europese intellectu

elen grondige studie van de Amerikaanse samenleving en, hoewel velen de vulga

riteit en het materialisme hekelden, sloeg de balans uiteindelijk naar de positieve 

kant door en werden dl' boeken van auteurs zoals Alexis de Tocqueville (De la démo

cm til' CrI AmériljlLe (1835/40) en James Bryce (AmeriwrI Commonwealth, 1888) klassieke 

IJl' trek naar het inspiratiebronnen voor politieke hervormers. 

\\','st,'n werd 001< De trek n~lar het Westen werd ook gezien als een bewijs van vitaliteit en levens-

):l'zil'n als l'en bl'- kracht, van overwinning op de woestenij - een uitingsvorm van de Manifest Dcstiny, 

wijs van vitaliteit dl' onvermijdelijk geachte expansie van de Verenigde Staten. Als emigratie gelijk 

l'nl,'wnskracht, staat aan stemmen met dl' voeten, tonen dl' 34 miljoen landverhuizers die tussen 

van o\'t'rwinning op 1800 en 1920 naar Amerika trokken aan dat de Verenigde Staten een magneet wa-

d" wOt'slt'nij - l'en ren, zowel l'en toevluchtsoord voor verdrukten als l'en springplank naar een bete-

uitin):svol'lIl van dl' re toekomst voor dl' armen, bevrijd van de willekeur van de Oude Wereld. 

~lanikst Ilt'stiny, dl' Amerika werd breed geadverteerd door speculanten, agenten en regionale ambte-

ol1\l'l'lIIijdt'lijk gl'- naren om land te verkopen, klanten te werven en bevolkingspolitiek te bedrijven. 

,Khtl' l'xpansil' van Het opkomend socialisme kon niet posi tief over het kapitalistische Amerika den-

dl' Vl'renigd,' ken, maar 'verloor' wel tal van geëmigreerde aanhangers aan de opwaartse mobi-

~tat,'n. litl'it dil' Amerika beloofde, ook al keerden tussen l'en kwart en eenderde van alle 

hlrOpl'Sl' emigranten terug uit Amerika (4 miljoen in de periode 1880-1930). Zelfs 

l'en Amerikaanse radicale econoom, Henry George, kon Europese socialistenmoti

veren met zij n l'mgress (lild j'o\'CI'ty (1880). De massale emigratie bevestigde de ver

wadlting dat het zwaartepunt in Amerika was komen te liggen en voedde de 

thuisblijvers continue met overwegend positieve beelden over het land en zijn toe

komst moge lij klll'den. 

Furopesl' investeringen in mijnen en spoorwegen bewezen dat Amerika de groei

l'conomil' was. Ik Verenigde Staten vormden dl' staat met het grootste BNP rond 

dl' eeuwwisseling. Op 1januari 1844 stelde dl' Amsterdamse Kamer van 

Koophandl'! l'en aparte vertegenwoordiger voor de 'Amerikaanschen handel' in, in 

onderscheid van dl' vertegenwoordiger van West-Indië en Zuid-Amerika. Tegen het 

einde van dl' eeuw bestond eenderde van de buitenlandse fondsen op dl' 

Amsterdamsl' beurs uit Amerikaanse investeringen. 
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Toenadering tussen Europa en Amerika van de Burgeroorlog tot 

de NewDeal 

De Amerikaanse Burgeroorlog (1861-65) verdeelde aanvankelijk de Europeanen in 

een grote groep democratische gezinden die aan de kant van de Yankees stonden, en 

de aristocratisch ingestelden, die de moderne levensstijl van het Noorden afWezen, 

aangevuld met een groep industriëlen die belang had bij een onbelemmerde toevoer 

van katoen uit het Zuiden. Moreel viel de slavernij niet te verdedigen en na de moord 

op Lincoln kreeg het Noorden alle sympathie. De Verenigde Staten hadden de ern

stigste crisis in hun bestaan overleefd en hadden nu een geloofWaardige naam. 

In het laatste lcwart van de negentiende eeuw bogen Europa en Amerika dichter 

naar elkaar toe. Beide kanten realiseerden zich dat ze gelijksoortige problemen 

ontmoetten in de sociale kwestie, veroorzaakt door de snelle industrialisatie en 

mechanisatie.' Amerikanen begonnen cultuur en traditie in Europa te waarderen. 

Studenten krikten hun kennis op aan Duitse universiteiten. Toeristen beleefden 

een sentimental journey naar Nederland aan het eind van de negentiende eeuw als 

een tijdreis naar het romantische koloniale verleden van Amerika zelf. 

Amerikaanse hervormers importeerden volop Europese oplossingen, zoals be

stemmingsplannen, openbaar vervoer, buurtwerk en allerlei sociale wetten. 

Tussen Burgeroorlog en Tweede Wereldoorlog raakte Amerika steeds meer op 

Europa georiënteerd, al exporteerde het land ook hervormingen in het jeugd

recht, stadsparken, statistiek, vrouwenkiesrecht en basisonderwijs. Amerika's be

reidheid om te leren, werkte gunstig in de onderlinge relatie en het land verloor 

nooit zijn bekoring, al was het alleen door de economische groei. 

Amerika's deelname aan de Eerste Wereldoorlog in april 1917 bracht een stroom 

van voedsel, soldaten en kredieten op gang, die Duitsland het onderspit deed del

ven. President Woodrow Wilson maakte van de Amerikaanse democratie een ex

portartikel en werd in heel Europa als een verlosser toegejuicht. Zijn idealisme 

kreeg echter thuis een flinke knauw toen het Congres de toetreding tot de 

Volkenbond blokkeerde. 

Na de oorlog raakte Amerika weer in zichzelf gekeerd, wat zich uitte in een hek

senjacht op links-radicalen en het drastisch inperken van het aantal immigran

ten. Tegelijkertijd voldeed het land weer precies aan de idealistische verwachtin

gen door het 'nobele experiment' aan te gaan en in 1919 de drankduivel te 

temmen. De drooglegging bleek een tijdelijke fase die in 1933 eindigde, maar had 

toch tal van Europese hervormers aangesproken. 

De welvarende jaren twintig in Amerika deden Europeanen watertanden naar de 

auto, grammofoons en andere luxeartikelen. De schok van de economische crisis 

temperde het enthousiasme, al werd de experimentele New Deal van president 

FrankIin D. Roosevelt met bewondering gadegeslagen. Juist het contrast met de 

fascistische regimes elders in de wereld maakte het land toch weer een baken in 

zee en een arsenaal voor de democratie. 
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Politieke gevolgen van de Tweede Wereldoorlog 

Het belangrijkste gevolg van de Tweede Wereldoorlog voor Europa was de groot

schalige politieke, militaire en economische aanwezigheid van twee supermach

ten, de VS en de USSR, op de twee helften van het continent. Na 1945 konden 

Europeanen niet meer alleen over hun eigen zaken beslissen. De druk om zich bij 

één van dl' twee machtsblokken aan te sluiten (met geweld afgedwongen door het 

oosten en met overreding door het westen) verscherpte dl' bestaande politieke ver

deeldheid in elk land. 

Dl' meerderheid van de West-Europeanen, met ui tzondering van extreem-links en 

-rechts, onthaalde de Amerikanen als bevrijders, maar na de afkondiging van de 

Truman Doctrine, dil' Amerikaanse steun toezegde aan landen die strijd leverden 

met het communisme, en het Marshall Plan dat dl' Europese economie een duw 

omhoog gaf, viel de publieke opinie uiteen. Met de oprichting van de NAVO ging 

Amerika voor de eerste keer l'en veiligheidsverbond aan in vredestijd en sindsdien 

heeft Amerika l'en dominante invloed op Europese veiligheidsaangelegenheden. 

Europese politieke en intellectuele elites, ondernemers en vakbondsleiders heb

ben actief Amerikaanse bemoeienis in Europese zaken geworven om weerstand te 

kunnen bieden tegen het communisme en dl' dreiging van cle Sovjet Unie. 

Andersgezinden binnen dezelfde sectoren verwierpen de Amerikaanse overheer

sing van het politieke en economische leven in Europa en eisten meer ruimte om 

nationale alternatieven te ontwikkelen. 

Culturele aantrekkingskracht 

Op vergelijkbare wijze reageerden Europeanen verschillend op de toevloed van 

Amerikaanse consumptiegoederen, zoals muziek en film. Consumen ten verlek

kerclen zich, terwijl dl' culturele elite zowel ter rechterzijde als ter linkerzijde zich 

steeds meer zorgen ging maken over dl' amerikanisering van het dagelijks leven 

en dl' integriteit van dl' eigen culturele normen. Een soortgelijke gemengde reac

tie riepen predikers als Billy Graham op, die maar al te zeer bereid waren om de 

ingedutte Europese kerken weer nieuw leven in te blazen. Veel christenen stonden 

positief"tegl'novl'r dl' !i'issl' idl'l'i.'n over praktische oecumene en creatieve spiritu

;tliteit, al hadden kerkelijke leiders wel hun bedenkingen. Kritische intellectuelen 

richtten hun pijlen vooral op dl' extreme verschijnselen in dl' Amerikaanse sa

menleving, zoals dl' anti-communistische excessen van het McCarthyisme en de 

voortdurende rassen rellen dil' het beeld van Amerika als het land van dl' vrijheid 

beschadigden. Deze ontsporingen ondermijnden de Amerikaanse morele superio

riteit in dl' ogen van dl' rest van de wereld. 

In dl' eerste vijftien jaar na dl' oorlog trok er l'en stroom van Amerikaanse ma

nagementmodellen en technische deskundigheid naar Europa. De herstructure

ringsprogramm;l's van het MarshallPlan hadden tot doel de West-Europese econo-
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mieën weer zo sterk te maken dat ze sociale onrust konden voorkomen en weer

stand konden bieden tegen de militaire dreiging uit het oosten. Omvangrijke trai

ningsprogramma's voor vakbonden en management en consequente steun voor 

Europese integratie op het gebied van defensie en de economie spiegelden de 

Europeanen steeds een Amerikaans model voor ogen. Ook in de sociale weten

schappen was Amerika het lichtend voorbeeld in het oplossen van de hedendaag

se maatschappelijke problemen. Vanuit Amerikaanse optiek konden alle proble

men opgelost worden als de juiste techniek werd toegepast. 

Vietnam als keerpunt 

De populariteit van president John F. Kennedy in Europa en de hooggespannen 

verwachtingen van zijn regering werden vanafhet midden van dejaren '60 ge

volgd door een drastische verandering in de verstandhouding tussen Europa en 

Amerika. De oorlog in Vietnam werd het doelwit van de kritiek op de vernietigen

de politiek van de Amerikaanse wereldmacht. Europeanen gingen zich bezorgd 

afVragen of de Verenigde Staten wel bereid waren om onvoorwaardelijke militaire 

steun met kernwapens te bieden. De economische groei en de Europese integratie 

versterkten de welvaart en het zelfVertrouwen van dit werelddeel. Europa ging 

vraagtekens plaatsen bij de vanzelfsprekendheid van de Amerikaanse leider

schapspositie en de Amerikaanse bescherming van haar eigen veiligheid. Met 

name Frankrijk zocht Europese alternatieven op belangrijke beleidsterreinen om 

de afhankelijkheid van Amerika te verkleinen, zoals de ontwikkeling van een 

Europese munt als tegenwicht tegen de dollar. Aan het eind van de jaren '60 en in 

de jaren '70 ontwikkelden de Europese partners een meer samenhangende en ef

fectieve Europese militaire poot binnen de NAVO. Tegelijkertijd moesten ze erken

nen dat Amerika nog steeds een belangrijke voorsprong behield in technologische 

expertise, onderzoek en ontwikkeling, waardoor het in de toekomst een promi

nente rol zou blijven spelen,' Het gevolg hiervan in deze twee decennia was een 

'brain drain' van goedopgeleide Europeanen naar Amerika. De Amerikaanse tech

nologische superioriteit werd helemaal bevestigd door de geslaagde lancering van 

de Apollo 11 en de landing van de eerste mens op de maan in 1969. 

Teleurstelling in de jaren '70 

De jaren '70 waren het decennium van wederzijdse teleurstelling. President 

Richard Nixon verliet de Gouden Standaard, waardoor voor het eerst sinds 1945 

een einde kwam aan het systeem van wereldwijde economische afspraken geba

seerd op een vaste waarde van de Amerikaanse dollar. De Europese integratie ha

perde door nationalistische druk, te hoge verwachtingen en de oliecrisis van 1973. 

Hoewel de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Henry Kissinger, 1973 

uitriep tot het 'Jaar van Europa', keerde Amerika zich steeds meer van dit conti-



Ill'nt afuit teleurstelling over het slome tempo waarin de Europese integratie zich 

voltrok. De toenemende ontspanning tussen de grootmachten, belichaamd in de 

Helsinki Akkoorden van 1975, wakkerde in West-Europa de vrees aan dat Amerika 

zou gaan onderhandelen zonder dl' bondgenoten te raadplegen. Toch slaagden de 

I~uropeanen er in deze periode niet in om een eigen tegenwicht tegen dl' 

Amerikaanse leiding te ontwikkelen. 

Toenemende spanning aan het einde van de Koude Oorlog 

Ik jaren '80 vormden l'en ander verhaal. President RonaId Reagan blies de Koude 

Oorlog nieuw leven in door te beloven overal ter wereld het communisme te be

strijden en voegde dl' daad bij het woord door het Strategische Defensie Initiatief 

af te kondigen. Hij kreeg krachtige steun van Margaret Thatcher, maar veroorzaak

te ook veel bezorgdheid in dl' andere Europese hoofdsteden vanwege dl' roekeloos

heid van dl' Amerikaanse buitenlandse politiek. Het plan om kruisvluchtwapens 

in West-Europa te stationeren om de NAVO-strijdkrachten te moderniseren riep 

grootschalige oppositie op tegen dl' onvoorwaardelijke Amerikaanse besluitvor

ming in dl' belangrijke veiligheidsvraagstukken die Europa aangingen. Evenwel, 

het besluit om in 1992 tot één Europese markt te komen, dat in 1986 werd geno

men, bespoedigde het integratieproces en hernieuwde dl' hoop dat Europa einde

lijk zichzelfzo zou organiseren dat hl'! dl' Amerikaanse en Aziatische concurren

tie het hoofd kon bieden. 

Nade Muur 

Ik v;t\ van (Ie Berlijnsl' Muur in 198gen het uiteenvallen van de Sovjet-Unie twee 

jaar later deden dl' belangrijkste voorwaarden voor dl' Europees-Amerikaanse sa

menwerking in cIe afgelopen halve eeuw verdwijnen: dl' grote gemeenschappelij

ke vijancI was niet meer. PresicIent Ceorge H.W. Bush presenteercIe l'en visie van 

l'en Nieuwe WereldorcIl' onder Amerikaans leiderschap en kicIde onder deze vaan 

l'en brede militaire coalitie tegen de Irakese invasie van Koeweit. Dl' mogelijkheid 

dil'ncIl' zich aan cIat (Ie wereld na dl' Koude Oorlog zich steeds meer zou richten 

na;\r cIl' Verenigde Naties, het intl'l"nationaal recht en dl' mensenrechten, met dl' 

VS als pol i t il'agen t V;lI1 (Ie wereld. Maar deze k;lI1s om dl' Amerikaans-Europese be

t rekkingen dienovereenkomstig in te richten werd niet aangegrepen. Het pro

blel'm van cIl' toekomstige t;\kl'n van cIe NAVO, nu de vijand was verdwenen, moest 

l'l'\"st worcIl'n opgelost. President Bill C1inton begeleidde cIe uitbreiding van de 

NIWO richt ing O()st-I~uropa in 1996 en dl' organisatie is l'en belangrijke filctor ge

worden in cIl' stabilisatie van cIezl' regio in het laatste decennium. Ondanks dit ge

gl'vl'n. is cIl' NAVO steeds meer onder druk komen te staan cIoor dl' richting van de 

I\Illl'I"ibansl' buitenlandse politiek in (Ie afgelopen vijf jaar. De plannen voor l'en 

r;\kl'ttl'nschild cIat het v;\steland van AIllerika onbereikbaar zou maken voor raket-
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De hamvraag is of 

Europa erin slaagt 

om een serieus al-

ternatiefte bieden 

voor de agendabe

palende macht van 

de VS. 

aanvallen, openden het zicht op steeds meer eenzijdige maatregelen van 

Amerika. Deze trend werd verder doorgezet door president George W. Bush, die al 

een eenzijdig beleid voerde voordat de aanval op het World Trade Center op 11 

september 2001 had plaatsgevonden. In plaats van het zoeken naar breed overleg 

om de problemen van na de Koude Oorlog het hoofd te bieden, stelt Amerika er 

zich steeds meer op in om de problemen ver van de eigen grenzen vandaan te hou

den. 

Machteloos Europa 

Vanuit Europees gezichtspunt heeft deze situatie een paar belangrijke dilemma's 

opgeroepen. Na de gebeurtenissen in Somalië in 1992 werd het spoedig duidelijk 

dat de VS niet van plan was automatisch te interveniëren in elke crisis. Europese 

pretenties werden weggevaagd na het bloedbad in het voormalige Joegoslavië van

af 1991, toen vredespogingen nergens toe leidden en alleen de Amerikaanse toe

stemming in 1995 om NAVO-vliegtuigen te gebruiken enig effect sorteerde. West

Europa noch de VN kwam geloofWaardig uit het Bosnische conflict tevoorschijn 

en weer was het Amerika dat een omvangrijk conflict in Europa op moest lossen. 

Deze trend werd nog een keer bevestigd in Kosovo in 1999. Ondanks deze nederla

gen is er niet veel gekomen van een gemeenschappelijke Europese legermacht om 

de afhankelijkheid van Amerika te verkleinen. Hernieuwd nationalisme en de 

hoge kosten die gepaard gaan met het samenvoegen van verschillende onderdelen 

tot één leger dat technologisch goed voorbereid is en voldoende vuurkracht heeft, 

hebben de vooruitgang belemmerd. Europeanen hebben nu op andere manieren 

de strijd aangebonden met de Amerikaanse leiderschapspositie. Het economisch 

gewicht van de Europese Unie, gesteund door de Euro, heeft op tal van terreinen 

Amerikaans beleid uitgedaagd, van bedrijfsfusies tot bananen. Het lijdt geen twij

fel dat de EU in het algemeen en enkele lidstaten in het bijzonder (vooral 

Frankrijk en Duitsland) proberen een andere norm voor internationaal gedrag te 

formuleren dan de VS nastreeft. Het probleem is echter dat deze landen geen an

dere middelen hebben om deze normen kracht bij te zetten dan economische lok

kertjes en de 'zachte macht'. 

Washington's agenda 

Voor een korte periode na 11 september leek de mogelijkheid van een gezamenlij

ke actie tegen het terrorisme (en veel andere problemen) zeer reëel. De NAVO be

riep zich op artikel 5 van het Verdrag en er ontstond een gevoel van solidariteit 

met Amerika. Het Amerikaanse antwoord, vooral ten opzichte van Irak, heeft de 

eenheid van Europa gebroken in bondgenoten van het Amerikaanse beleid en de 

landen die naar alternatieven op zoek zijn. In het algemeen is het Amerikaanse 

leiderschap echter niet meer in het belang van Europa of gaat het in tegen de 
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idealen voor de wereld die Europa koestert. De hamvraag is of Europa erin slaagt 

om l'en serieus alternatief te bieden voor de agendabepalende macht van de VS. 

Ondanks ;Ianwijzingen binnen verschillende internatonale organisaties dat 

Europa dit graag zou willen, ligt het initiatiefnog steeds bij Washington. 

I /UIlS Kru/I/Jl'lldu/11 en Gi!cs Scott-Smith zijn beidl'n nis postdoc ondlTzo['/,:l'r vcrbondcn aun 

het Roosl'vclt Stwly CClltlT ill Middelburg. 
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Rob Krol'S en Maarten van Rossem, red .. Anti-AllllTicanis11l in LlIropl' (Amsterdam: 
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Cultureel imperialisme? 

'Ameril<aanse cultuur' en 

het Europese antwoord 

DR. c. SMITHUI]SEN 

Volgens Cas Smithuijsen, directeur van de Boekmanstichting (studiecentrum 

voor kunst, cultuur en beleid) dreigt er onder leiding van Frankrijk een 

Europees front tegen Hollywood met behulp van filmquota. Deze houding is 

exemplarisch voor de Europese neiging de Amerikaanse cultuur te beschim· 

pen. Deze houding is hypocriet, onhoudbaar en ook nog eens improductief. 

Het inzetten op de ontwikkeling van een goed ontwikkeld smaak· en kwali

teitsbesefwerkt beter dan welke quotering of blokkade dan ook. Smit11Uijsen 

spreekt zich in deze bijdrage uit tegen een defensieve en centralistische cul

tuurpolitiek. De neiging tot centralisme op internationaal-Europese schaal 

lijkt vooral in het belang van enkele Brusselse functionarissen te zijn. 

Culturele samenwerking tussen landen moet niet van bovenaf worden opge

legd. Ook onze nationale cultuurpolitiek is, in tegenstelling tot de 

Amerikaanse benadering, erg top-down gestuurd. Er is zeker een cultuurbe

leid nodig (ook de Amerikanen zelfzijn tot dat inzicht gekomen), waarvoor 

ook de steun van Europese en nationale fondsen nodig is, maar dan zonder 

in bemoeizucht en paternalisme te vervallen. 

Groot zijn de massa's Europeanen die genieten van Amerikaanse films, popmu

ziek, posters, boeken, tv-soaps en computerspelletjes. Maar niet iedereen is te 

spreken over de cultuurproducten die uit de VS komen. De Fransen hebben nog

al eens de neiging de Amerikaanse cultuur te bestempelen als inferieur en impe

rialistisch. Ook andere landen van de EU neigen tot een defensieve houding. Zo 

groeit er een Europees front tegen Hollywood met behulp van filmvertoning

quota. 

Een defensieve houding klinkt ook door in het Europese cultuurbeleid. Het plei

dooi voor een Europese culturele identiteit en voor het creëren van 'Europees 

burgerschap' met behulp van cultuurbeleid lijkt mede te zijn ingegeven door de 

wens dat het verenigd Europa in alle opzicht een wereldmacht wordt. 

In economisch opzicht lijkt dat zeker geen slechte ambitie, maar moet cultuur 

daarvoor worden ingezet? En moet dat geregeld worden in een EU-beleid? En 

hoe krijgt zo'n territoriaal beleid gestalte in het tijdperk van reproductie en in

ternet, waardoor kunst en cultuur minder aan grenzen zijn gebonden? Ofwe 

het willen of niet, juist in het transatlantische culturele verkeer is de markt het 
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belangrijkste sturingsmechanisme geworden. Maar wees gerust, het is niet het 

enige. Naast de (commerciële) markt zijn er nog de overheden en dl' civil society 

dil' invloed doen gelden op dl' productie, distributie en afname van kunst en 

cultuur. Aan dl' hand van deze drie sturingsmechanismen breng ik de verhou

ding tussen dl' 'Amerikaanse cultuur' en dl' 'Europese cultuur' hieronder in 

kaart. 

Cultuur en de markt 

Dl' VS is l'en economische supermacht en dil' machtsverhoudingen gelden ook 

in dl' culturele economie. De cultuurindustrie, dil' drijft op dl' reproducties 

(film, video, ccl etc), is daarvan dl' grootste motor. In 2003 is dl' cultuurindustrie 

per definitie internationaal. Waarom Amerika binnen het werelelhandelsstelsel 

zoveel goederen produceert dil' het in Europa kan afzetten (in dat opzicht is 

Amerika veel belangrijker dan Japan, dat over l'en vergelijkbare productiekracht 

beschikt). moet historisch worden verklaard. 

In dl' achttiende en nl'gl'ntil'ncle eeuw was dl' VS in cultureel opzicht nog sterk 

op cle 1':uropl'Sl' landen ;Iangl'wl'zl'n - cle ];\I1den van herkomst. Duitse musici en 

I':ngl'lsl' acteurs staken dl' Atlantische Oceaan over om tournees te maken. 

Concert-en the;lterzalen werden overal in Amerika naar Europees model neer

gezet. l'n dat gold ook voor bibliotheken en musea. Je kunt zeggen dat in dl' loop 

V;\I1 dl' negentiende eeuw in beide werelddelen ongeveer l'en gelijk pakket aan 

culturl'll' voorzieningen aanwezig was. Daarbinnen had dl' Europese kunst en 

cultuur in cle VS als het ware vrij spel. Voor l'en dirigent als Gustav Mahler 

maakte het niet veel uit of hij l'en orkL'st dirigeerde in Ljubljana. Amsterdam of 

New York. In dl' Amerikaanse musea hingen schilderijen met l'en beeldrepertoi

re dat het h1rolwsl' grotl'ndl'l'ls overlapte - niet in dl' laatste plaats door het gro

te aantal kunstwerken uit dat werelddeel dat door schenking oLlankoop aan 

Amerikaanse musea toeviel. Ondanks dl' groei van dl' eigen collectie is dl' be

langstelling voor dl' kunstsch;lttl'n in Europese landen onder Amerikanen altijd 

groot gl'blevcn. Zo groot zelfs clat dl' Amerikaanse regering in dl' jaren zeventig 

V;\I1 dl' vorige eeuw l'en campagne st;lrt te om het toerisme in eigen land te pro

p;lgl'rl'n. Dl' slagzin luidde: 'Sel' l\mtTiwfirst'. 

maardt.' handl'lslw- In dl' twintigste eeuw ontstond vanuit dl' VS l'en culturele tegenstroom. 

trt.'kkin).:t.'nlllt.'l dl' Jazzmusici ma;lktl'n hun opw;lchting op hlropeSl' podia. Ik beelelende kunst 

\'\ lijn ,'H'nH'l'r Iw- V;\I1 Andy W;lrholl'n dl' documl'ntairl'-fotografïl' (Magnum) sloegen ook hier 

Lon).:rijk. aan. In dl' 'sl'ril'uzl" muziek zijn Philip Glass en John Adams gevierde componis

ten geworden. Voor;t! na dl' Tweede Wereldoorlog kon dl' tegenstroom profïte

ren v;ln dl' moderne massamedia als radio, grammofoonplaat. televisie en later 

video. nI-romen internet. Via deze kan;tll'n kreeg I:uropa haar eigen cultuur te-
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rug in Amerikaanse verpakking: Hector Malot op Californische videotape, 

Beethoven op EMI-vinyl en Ian Fleming's James Bond op Hollywood-celluloid. 

Allemaal cultuurproducten die in eerste instantie voor een interne markt waren 

bedoeld, maar die zich ook gemakkelijk naar Europa lieten exporteren. En meer 

dan in de culturele stroom Europa-VS voerde de tegenstroom populaire cultuur

elementen aan, lucratiefmassavermaak. 

De tegenstroom is door de decennia heen flink gezwollen, vooral op filmgebied. 

Hollywoodfilms hebben de eigenschap in Europa keer op keer een massaal pu

bliek te trekken. Zo drukken zij de filmproducties afkomstig van Europese lan

den uit de markt. Een aantal Europese landen stelt zich hiertegen te weer en 

voert een handelsstrijd met culturele argumenten. Frankrijk en de Zuid-Europese 

landen pleiten voor een apart juridisch instrument om de diversiteit in het aan

bod te handhaven. Maar andere landen willen zich voegen naar de handelsver

dragen van de Wereldhandelsorganisatie. Nederland neemt bij deze tweespalt

zoals vaker - een middenpositie in. Ze voelt zich verwant met de Europese zaak, 

maar de handelsbetrekkingen met de VS zijn evenzeer belangrijk. En was het 

niet de Nederlandse filmmaker Paul Verhoeven die wist door te dringen tot de 

hoogste kringen in Hollywood? 

Tussen het cultuurinhoudelijk en cultuureconomisch domein doen zich voort

durend grensoverschrijdingen voor. Uiteraard wordt geprobeerd de segmenten 

van commercieel en ideëel transatlantisch cultureel verkeer juridisch en poli

tiek uit elkaar te houden, maar non-profittransacties lopen soms over in commer

ciële betrekkingen en omgekeerd. Bekend zijn de verhalen over grote 

Amerikaanse cultuurfondsen die op een kunstveiling voor de zoveelste maal een 

schilderij wegkapen voor de neus van de Europese museumdirecteuren. Die aan

koop wordt niet door een commerciële onderneming gedaan en met kunsthisto

rische argumenten beargumenteerd. Maar het geld waarover dergelijke fondsen 

beschikken, is wel mede afkomstig van grote Amerikaanse multinationals die het 

sponsoren. Zo werken politieke en economische schaalverschillen ook in de non 

profitsector door. 

Cultuurbeleid in Europa: sterl< aanwezig 

In Europa hebben kunst en cultuur hun wortels voor het grootste deel in het 

kerkelijk en aristocratisch patronaat. In een eeuwenomspannend proces zijn de 

artistieke en culturele functies van aristocratische en kerkelijke machthebbers 

overgenomen door de Europese verzorgingsstaten. In de meeste landen is er nog 

steeds een hechte band tussen overheidsinstanties en culturele voorzieningen. 

Veel landen uit Centraal- en Oost-Europa, Frankrijk, Italië en Spanje kennen een 

relatief groot aantal nationale musea en bibliotheken; in bijna alle Europese 
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landen zijner staatsopera's, staatsorkesten en staatstheaters. Bij het verstrijken 

van dl' tijd zijn nieuwe voorzieningen in het bestaande beleidsprogramma opge

nomen. Ik nationale overheden subsidiëren publieke omroepen, er zijn gesubsi

dieerde filmhuizen, en overheidsfóndsen steunen dl' nationale film-en boekpro

ductie. 

In het I:uropl'se cultuurbestel zijn dl' nationale staten met hun belastinggeld en 

regelgeving dl' belangrijkste sturingsmechanismen. Misschien geldt dat nog het 

minst voor het Verenigd Koninkrijk - dat staat in cultureel opzicht misschien 

wel dichter bij dl' VS dan bij hlropa. Maar des te prominenter is het oVl'rheidspa

tron;l;lt op het I:uropl'se continent aanwezig. Frankrijk heeft al sinds jaar en dag 

l'l'n stnk centralistisch ministnil' van Cultuur.l:n dl' bondsrepubliek Duitsland 

- dil' altijd respect toonde voor het cultuurbeleid van dl' l.illldLT- kreeg zelfs nog 

niet zo lang geledenel'n ministn van Cultuur. 

Dl' laatste j;lren komt er op vel'l plaatsen in I:Urop;l wel meer afstand tussen dl' 

nationale cultuurpolitiek en het conglomeraat van culturele voorzieningen dil' 

,','n functie hebben in dl' nationail' cultuur. Privatisering en verzelfstandiging 

vinden plaats om verschillende redenen: dl' instellingen gaan ml'n en meer 

deel uitmaken van internationail' (niet alleen I:uropese) netwerken, ze ontwik

kelen l'en slagvaardiger, flexibeler en publieksgerichter 11111 1111gl'111l'11 1 en ze zijn 

op zoek na;lr meer middl'll'n naast dl' basissubsidies. Het aandeel van spon

soring enJII11l1nlisi1lg in dl' kunstfïn;ll1ciering begint substantiële vormen aan te 

llL'ml'n. J)aarml'l' dient zich ook l'en nieuwe Llse a;ll1 in dl' discussie over dl' rol 

van dl' staat. Mindn wordt dl' kunst gemanaged vanuit dl' overheidsbure;lUcra

til', m,'l'r wordt dl' t;lak val1 dl' overheid dil' van financin, planner, afweger el1 

beoordelaar. In Zuidoost-hlropa kijktmel1naar altl'rnatic've wegen dil' naar het

zelfde einddoel leiden. h is da;ll' l'en debat gaande ovn dl' vraag of decel1tralisa

til' V;ll1 het cu I t uu rbe leid dl' weg naa l' den a t ionaliseri ng van dl' kunst instellin

gen kan openen. 

Op intern;ltionaal-hlropl'se schaal is ondn invloed van politieke en culturele 

lobbyisten sprake van tOl'l1L'mende politieke sturing. Dl' bedoeling daarvan is dl' 

Luropesl' cultuur betn op dl' wereldkaart te zetten, en dat begint met het kwe

ken van m('er belangstelling onder dl' eigc'n bevolking - SCl' hl1"())ll' Ji1"SI heeft 

Amerika OI1S gelend. Wa;ll' Amerikaanse films als vanzelfvan Ierland tot Cyprus 

gaan, komL'n LuropL'se films nauwl'lijks grenzen over. I)aarom zijner steun

maatrl'gl'll'n van dl' UJ om tilms van hl't L'llL'naar het andere land tL' duwen. 

Overigens g;lat het in andere cult url'll' sectoren beter: dl' belangstelling voor 

Luropees erfgoed leidt tot flinke toeristenstromen over dl' lidstaatgrenzen; uit

L'enlopende vormen van s;lll1enwl'rking in het (traditionl'le) cultuurbestl'lleiden 

tot nieuwe artistieke vngezichtenen langduriger transnationale contacten. 
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Maar kennelijk is dat voor de EU nog niet genoeg, althans dat lijkt zo als we af

gaan op het oordeel van de Europarlementariër Georgio Ruffolo. Hij stelt dat 

cultuur een essentieel onderdeel is van de EU-identiteit, een identiteit die nodig 

is om deze identiteit te versterken en zo op termijn te komen tot een 'Europese 

constitutie'. Hoe lang dat duurt, is zeer de vraag - momenteel wordt Europa 

aangevoerd door onderling, ook cultureel, zeer verschillende politieke leiders 

als Chirac, Schröder, Berlusconi en Blair. In het Verdrag van Maastricht en later 

Amsterdam hebben de EU-landen ook uitdrukkelijk bepaald dat cultuurbeleid 

een zaak is van de afzonderlijke natiestaten. Het laatste decennium wordt de 

Europese cultuur gedefinieerd als 'eenheid in verscheidenheid'. In het verleng

de van de uitgangspunten van de UNESCO legt Europa het beleidsaccent bij het 

beschermen van culturele diversiteit. De initiatieven vanuit Brussel genomen 

om de culturele samenwerking tussen de lidstaten te stimuleren betreffen in 

hoofdzaak culturele uitwisselings- en samenwerkingsprogramma's. 

Programma's die mogelijk bijdragen aan wat Ruffolo voor ogen staat: een 

Europa met meer eenheid. Dat is mogelijk, maar het blijft in de kern een tegen

strijdige boodschap: zoveel mogelijk verscheidenheid garanderen, maar tegelijk 

het Europa-gevoel stimuleren. 

Cultuurbeleid in de VS: zwak ontwild{eld 

Het non-commerciële cultuurbestel in Amerika lijkt op het Europese, maar is 

minder statelijk. De federale staat heeft de zorg voor een beperkt aantal institu

ten, zoals het Smithsonian Institution, de Corporation for Public Broadcasting en de 

Library of Congress. In 1997 gaf de federale staat aan deze en nog een aantal ande

re culturele instituten nog geen 1,5 miljard dollar uit. Toch is het aantal culture

le voorzieningen in de VS niet significant laag - het aantal geregistreerde mu

ziekensembles bedraagt ondanks de faillissementen van de laatste tijd nog zo'n 

1800. 

Amerika heeft nooit een sterk federaal cultuurbeleid gekend en het zwakt nu 

nog verder af. Uit statistisch materiaal blijkt dat waar sprake is van overheids

steun aan kunst, deze in Amerika steeds decentraler wordt verleend. In 1992 

kwam 17% van de kunstsubsidies van de federale staat; 21 % van de staten en 60% 

van de gemeenten. In 2001 waren die percentages achtereenvolgens 7, 29 en 64. 

Op lokaal niveau lijkt het cultuurbeleid ook nog het meeste op dat van Europese 

landen. In kleinschalig verband zijn er diverse beleidsprogrammapunten die be

perkt zijn van reikwijdte, maar effectiefworden aangestuurd: educatieve projec

ten, stimuleringsmaatregelingen voor kunstdeelname, steun aan kunstenaars, 

accommodatiebeleid, kunst-in-de-stadprojecten enzovoort. In Amerikaanse ste

den is de subsidie aan de Local Art Agencies toegenomen. Anders dan in Europa 

trekken deze lokale fondsen ook particulier geld aan. Of dat allemaal genoeg is, 

blijft de vraag. Kleine instellingen en kunstenaarsinitiatieven vinden een 
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onderkomen in het plaatselijke zorgstelsel, waar ze ook in stedelijke projecten 

worden ingeschakeld. De kunst beoefening vindt vaak op l'en bestaansmini

mum pla;lts en ondl'J" pop- en.fiJlkmusici is l'en arbeidslooninkomen niet onge

bruikelijk. 

!:l'n recente studie van dl' Aml'J"ikaansl' podiumkuI1St, gepubliceerd door dl' 

R/\Nf) (Rl'sl'!l1'cli und Dl'vl'l0p11lcnt: l'en Amerikaanse denktank), laat zien dat voor

al dl' scli!l!ll van cult urele ondl'lïlemingen bepaknd is voor cle kans op voortbe

staan. Instl'llingen vanuitvol'l"ende kunst zijn ovcrigens naast donaties het 

meest ;tfhankelijk van ka;lrtvl'J"koop: 60')" van cle inkomsten. Het middenseg

ment heelt het in cle overlevingsstrijd het moeilijkst - hierbovcn was al sprake 

van failliete orkesten. Grote kUI1Stinstituten hebben dl' beste kansen. AI zijn het 

non l'rofitinstellingen. Zl' kiezen steeds meer voor l'en wl'lhaast commercii'le 

strategie waarbij ze in hun programml'1"ing en productontwikkeling en met 

('en uitgekiend prijsbl'leid mikken op l'en zo groot mogelijk publiek. Met pro

f('ssionl'le fllndmislTs en rn!l1'kl'tl'l'l".I trachten zij hun voortbestaan te verzekeren. 

Cultuur en civil society 

Tijdens dl' l{embLlI1dtlezing 2002 gafKirk Varnedoe. tot 2001 hoofdconservator 

.·\l1ll'rika kil'sl voor V;lI1 het MlIsl'lUn of ,\jodl'nl /\1't in New York, l'en typering van dl' principes dil' in 

1'1'11 IlOltoIlHl/)-lw- dl' VS ell Furopa worden geh;lI1tel'J"d als het om dl' financiering van opellbaar 

lIadl'rillg. KlIlIS11'1I kunstbezit gaat. Volgens hem kent I:uropa l'en top-doll'n-benadering: via het be-

clIIllIurwordl'lIlw- I;lstingstl'lsl'l wordt l'en oVl'l"heidsbudget voor cultuur aC~ezolHll'rd dat politiek-

1,Iaid li1\'l din'cll' bureaucratisch OVl'l" dl' divl'1"se kunstinstellingen wordt vndel'ld. Amerika kiest 

SChl'lIkillgl'lI. gl'- voor l'en holtorn·III'-IJl'n;ldning. Kunst en cultuur worden betaald met directe 

tI,lall tloor privall' schenkingen, gl'daan door private föndsen, particulil'J"l'nl'n bedrijven. Een 

fOlldsl'lI. parliclllil'- groot legn van vrijwilligers zet zich vervolgens in om dl' kunstinstl'llingen vol-

I"l'lIl'lIlll'drijVl'lI. gens instructie V;lI1 dl' profi.'ssionek staf draaiende ll' houden. Dat alles spel'lt 

zich ;lfin dl' non I'I"IJJitsf(.'l'J" ofc!L-rde sector, het domein bij uitstek van dl' civil S(j

,kt\'. 

In Anll'rikd worden kunstinstl'llingen opgericht en in stand gehouden op basis 

V;1ll filantropie. \-Vie zich dat kan permitteren, geelt aan non l'mfitinstl'llingen, 

l11c'l'st;Il instl'llingen W;l;lrvan men zl'lfheeft geprofiteerd als luistl'J"aar ineen 

concertzddl, ;t1s knel' bij l'en openbare bibliotheek, als pdtil;nt in l'en zieken

huis. (;ewn is l'en morl'le. soms rl'ligieuze plicht, maar er kunnen ook aardsl'J" 

nwtil'V('n zijn /.o;Ils stdtus ofprestige. In 2002 werd ('r in totaal 241 miljdrd dol-

1;lr gedoneerd. lJe sclll'nkers werden mede adngezet door lil' mogl'lijkheid schen

kin.~('n met ddnsldgen Vdn dl' fiscus te vl'1"rekenen. Van het totaal ging 5.1 % naar 

kunst ('n cultuur: 12.2 milj;lrd dolldr. Aldus wordt het artistieke en culturl'le k

wn in/\merika door grok groepen donateurs in gang gehouden zonder dl' regu

krende werking V;1I1 overheden. Vijfprocl'nt voor cultuur is echter aan dl' mati-
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ge kant, en daarbij komt nog de angst van teruggang van de opbrengst uit filan

tropie. De Amerikaanse onderzoeker Kevin Mulcahy ziet een slecht voorteken in 

het uitblijven van een nieuwe generatie van 'princely patnms'. Ooit waren de 

Guggenheims, Rockefellers en Gettys met grote particuliere investeringen en even 

omvangrijke ambities de grote gangmakers van de Amerikaanse kunst, en, wat 

niet minder belangrijk was, zij inspireerden anderen hun voorbeeld te volgen. 

De korte lijnen tussen financiers, bestuurders en managers worden door de 

Amerikaanse kunstwereld niet altijd als een voordeel ervaren. Het kan ertoe lei

den dat bestuurders direct ingrijpen in het museale expositiebeleid. Zo werd 

een paar jaar geleden verhinderd dat werk van de fotograaf Mapplethorp in een 

museum werd geëxposeerd. Mulcahy stelt in meer algemene zin vast dat de indi

viduele dadendrang van schenkers niet altijd in het verlengde ligt van de taken 

die instellingen krachtens hun publieke missie zouden moeten uitvoeren. 

Specifieke verzamelhobbies ofvoorliefdes inmuziekrepertoire leiden soms tot 

aanzienlijk donaties aan musea of orkesten, maar met vraagstukken als culture

le diversiteit of evenredige participatie hebben veel schenkers minder op. Ze lei

den in ieder geval niet tot substantiële donaties in de kunstsector. 

Juist de laatste jaren groeit in Amerika belangstelling voor kunst- en cultuurbe

leid, mede in het perspectief van vraagstukken als etniciteit, maatschappelijk 

draagvlak en financiering. Opvallend daarbij is dat veel studie wordt verricht 

naar hoe wij het in Europa 'doen'. Hoe ziet de verzorgingsstructuur er in 

Europese landen uit, wat valt daarvan te leren, waar liggen er kansen? Het zal er 

niet toe leiden dat de bestaande verhoudingen tussen de commerciële cultuur-

Een strijd voeren in industrieën, de overheidsbemoeienis en de particuliere steun drastisch wijzi

termen van de supe- gen. Het is wel een teken dat zelfs Amerikanen denken dat ze uiteindelijk niet 

rieure Euwpese cul- zonder de reguleringskracht van een kunst- en cultuurbeleid kunnen. 

tuur versus de infe-

rieure Amerikaanse Balans 

lijl<t hypocriet in 

het licht van het feit In cultureel opzicht is de verhouding tussen de VS en Europa gecompliceerd. De 

dat veel Euro- twee werelddelen zijn cultureel sterk verwant, maar tegelijk is er een concur-

peanen van de rentiestrijd waarbij Europa zich door een Amerikaans overwicht bedreigd voelt. 

Amerikaanse kunst Een belangrijk deel van het Europese cultuurbeleid moet dan ook begrepen wor

en cultuur genieten. den als een defensieve reactie op het machtige Amerika. Waar die defensie bin-

nen de regulering van het wereldhandelsverkeer (WTO) Europees wordt georkes

treerd, lijkt me dat prima. Maar een strijd voeren in termen van de superieure 

Europese cultuur versus de inferieure Amerikaanse lijkt hypocriet in het licht 

van het feit dat veel Europeanen van de Amerikaanse kunst en cultuur genieten. 

Smaak en voorkeur wordt zeker mede bepaald door wat er voorhanden is. Maar 

we hebben in Europa ook ouders, gezinnen, scholen en andere educatieve mid-
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dell'n om nieuwe generaties van een eigen, robuust smaakoordeel te voorzien. 

I:l'n gcwd ontwikkeld smaak-en kwaliteitsbesefwerkt beter dan welke quotering 

of blokkade dan ook. 

I'r i, nog l'en andere reden om niet te pleiten voor l'en defensieve cultuurpoli

tiek: ;1I1l10 200:1 is het onmogelijk om cultuur afte grenzen. In artistiek en cultu

reel opzicht is dl' fórtifïcatie van Europa zo lek als l'en mandje. Via internet, vi

dl'()!ul'l'S, tl'll'communicatie l'n cd's staat het in verbinding met de rest van de 

wl'1'e1d, via schotels zien migranten dl' televisieprogramma's uit het land van 

herkomst, op hun tOl'1'istischl' reizen verzamelen Eurpl'anen cultuur uit alle 

windstreken en nemen dil' mee naar huis. Zij zijn het die uit het aanbod selecte

ren, cultuurbeleid zal daar heel weinig aan kunnen doen. 

Dl' cult urele verscheidenheid in hlropa is l'en sterk punt. Dl' collectie van 

kunstvoorwl'1'pl'n en culturl'll' artl'bcten is in haar omvang en verscheidenheid 

uniek in dl' wereld. Het onderhoud van dl' collectie dil' is gesitueerd in de non 

I'rofitsl'ctor is buitengewoon duur en dl' conservering ervan onmogelijk zonder 

oVl'rl1l'idsmiddell'n. Vooralsnog ligt dl' verantwoordelijkheid voor het onder

houd vooral bij nationale staten, wat ook verankerd ligt in het door Brussel aan

gehangen subsidiariteitsbeginsel. 

Helaas is dl' culturele verscheidenheid ook l'en zwakte. Op economisch terrein 

geldt dat, ma;lr ook in dl' n()n proJitsfel'r. Daarom zou cle EU dl' nationale staten 

moeten f;lciliteren om saml'n met cic culturell' instellingen in de verscheiden

heid te oVl'rll'ven, liever nog te bloeien. Lllrol'l'sl' jimdsl'1l Zijll daarbij onmisbaar. 

W;lt wel kan worden gemist. is l'en overmaat aan bureaucratie die in Brussel 

dreigt te ontstaan. Juist op gebieden waar cll' politieke controle het laat afweten 

en dl' instructies veel interpretatie1l1ogl'lijkhedl'n geven, dreigt de wildgroei in 

het beleid. Ik Nederlandse socioloog Abram dl' Swaan heeft recent gewezen op 

dl' taalpolitiek V;111 dl' Eli die alleen maar nationale politieke doelen dient, niet 

dficil'nt is en geldverslindend. Ik plannen dil' nu in Brussel worclen gemaakt 

voor culturele samenwl'1'king lijken hetzelfde bureaucratisch efkct te sorteren. 

Culturele samenwerking moet een zaak zijn van cic nationale staten zelf. Zij 

mOl'tl'n l'r in alll' vrijhl'id voor kunnl'n kiezen op cultureel en artistiek terrein 

saml'n tl' wl'rken ml'l wil' zij willen. D;lt kan l'en Europees lancl zijn, maar ook 

l'l'n land IJtlitl'n !:tlmpa. l:en min of ml'l'r centraal gereguleerd circulatiestelsel 

binnl'n !:tlmpa lijkt in niemands belang, met uitzonclering wellicht van 

Brusselsl' funct ionarissen. 

Tl'nslotte: Nl'derl;111d heef'! wel kennis van bl'll'idsprocessl'n in cic cultuur. 

Il;\;\rn;\;\st hl'bbl'n Nedl'rlands kunstinstellingen juist cll' la;!lste jaren veel erva

ring opgl'bouwd met fundr;\ising en sponsoring (·/I'i\l1láicuilll'. Gelet op dl' rl'Cl'n

tl' I\ml'rik;/aml' belangstelling voor I Furopl'l's) cultuurbeleid lijkt het voor cle 

h;\nd tl' li.L:gl'n dat dl' kl'nnis dil' wij lJl'schikb;\;lr hebben ten lX'hoeve van cle 
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transatlantische dialoog ter beschikking komt. 

Dr. C. Smithuijsen is socioloog en directeur van de Boekmanstichting, studiecentrum voor 

kunst, cultuur en beleid te Amsterdam. Daarnaast is hij verbonden aan de CIRCLE, een 

Europese denktank voor cultuurbeleid. 
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Pim Fortuyn als 

neoconservatief? 

DRS. c.J.J. VELDKAMP 

Het I1l'oconservatisme vormt l'en relevante stroming in het politieke denken en 

dl' beleidspraktijk van dl' Verenigde Staten. Vanuit Europa is er toenemend aan

dacht voor. Hl'! betreft l'en verleidelijk mengsel van progressieve en conservatie

Vl' noties, van voluntarisme en bereidheid tot inzet van militairen en macht. In 

zijn radicaliteit en eclectisch karakter doet het wel aan Pim Fortuyn denken, zij 

het dat dl' aandacht van Amerikaanse neoconservatieven zich vooral heeft ont-

wikkeld in dl' richting van buitenlands beleid, terwijl voor Fortuyn het binnen

land centraal stond. Dl' behoefte aan transformatie van de Arabische wereld 

vormt voor neoconservatieven l'en belangrijk thema. 

I let Ameri kaansl' 'nl'oconservat isme' is inmiddels ook in Nederland bekend. 

Diverse dag- en weekbladen besteedden er inmiddels aandacht aan.' Dat is goed, 

want het IIl'oconsl'rvatisll1l' is actueel en het is van belang l'en in 's werelds super

macht zo belangrijke denkrichting te doorgronden. 

W;lI1nel'r we het hebben over IIl'oconselvatief Amerika, kan ik het niet nalaten ei

genwijs te beginnen met l'en uitstap naar Nederland, al was het maar om de ge

dachten uit te dagen. 

Anderhalljaar gdeden alweer, zaten Wl' in Nederland gekluisterd voor de buis, ge

Llscineerd door Piml:ortuyn. Politiek Nederland was in opschudding over iemand 

dil' continu dl' agenda van politiek en media wist te bepalen. 

Je kon het met Piml'or!uyn eens zijn ot"nie!. maar hol' dan ook: het fenomeen fas-

I"'t was f;IScilll~ cineerde. 1);lt had veel te makl'n met dl' charismatische figuur 'l'im'. Maar het was 

rl'llIl, dat t'dt'cti- meer ,lan ,lat. Het ging ook om wat hij zei. Dat was een mengelmoes van linkse en 

scht' salllt'nstt'l van rechtse Q;lI1dpunten. Soms was het vooral rechts, in wezen conselvatief: 

'tandpuntt'n, nlt't Marokka;lI1sl' schoffies moesten worden aangepakt en recht en orde moest er ko-

linkst' t'n rl'('htst' in- l11en. Zijn standpunten waren vaak ook politiek incorrect, sinds lang taboe in link

\'.lIsllllt'kt'nlt'gt'lijk. se kringell. Maar SOI11S W;IS het weer heel progressief: er moest verandering komen; 

I'n dat is Ilt't in Wt~ ;Illes zou beter worden. Alles kon ook bl,ter wonll'n gell1;ükt. Dat droeg hij uit. Het 

It'nno): stt't'ds. was ook allem;lal hed radicaal: het roer moest om. De toekomst moest anders el1 

kon, zo leek het, in l;l;n klap beter. 

I let spr;lk vden aan, dat zeldzame mengsl'l V;1I1 consl'lvatisme en progressiviteit, 

van Iwhoudend l'n radicaal tl'gelijk. En oljl' nu op Fortuyn hebt gestemd ot"niet

ik heb het nit'! - het was LIscinerend, dat eclectische samenstl'l van standpunten, 

1l11't lillk'>e l'n rechtse inv;Ilshoekell tegelijk. En dat is het in wezen nog steeds. 
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Ik moet daar vaak aan denken nu ik sinds ruim een jaar in Amerika woon en de 

boeken en bladen van de 'neoconservatieven' lees. Ook met hen ben ik het niet al

tijd eens, maar het is even fascinerend: wie ze zijn, waar ze staan, wat ze zeggen, 

en hoe eclectisch dat allemaal is - progressieve radicaliteit met conservatisme com

binerend, het optimisme van de maakbaarheid gecombineerd met verlangen naar 

law and order, het voluntarisme, het niet willen schuwen voor enige use offorce in 

De zogeheten neo- aanpak van internationale zaken. De zogeheten neoconservatieven zouden eigen-

conservatieven zou- lijk veel beter 'neoradicalen' kunnen worden genoemd, zoals het Britse blad The 

den eigenlijk veel Economist enige tijd geleden terecht opmerkte.' 

beter 'neoradicalen' 

kunnen worden ge

noemd. 

En onwillekeurig gaat de vergelijking met Pim Fortuyn inderdaad op, al zijn er ook 

duidelijke verschillen. Die verschillen wil ik graag weergeven, gevolgd door enkele 

overeenkomsten. Van daaruit komt vanzelf een beeld naar voren van wat neocon

servatief Amerika inhoudt. 

Verschillen en overeenlmffisten 

Pim Fortuyn had charisma; alles draaide om hem en hem alleen. 

Neoconservatisme in de VS draait echter niet om één figuur en zeker niet een cha

rismatische. Het gaat vaak juist om de adviseurs op de achtergrond, de commenta

toren, de beleidsmakers. Een van hun voormannen is Dr Paul Wolfowitz, hoogle

raar internationale betrekkingen en nu Deputy Secretary ofDefense, dat wil zeggen de 

tweede man van het Pentagon." Dat is niet iemand die populariteit zoekt of die da

gelijks op TV is te zien. Het is wel iemand met invloed. Het is typerend: neoconser

vatief Amerika is geen volksbeweging, wel een intellectueel discours. 

Een tweede verschil is dat Pim Fortuyn en zijn hele 'beweging' zich primair richt

ten op het binnenland, op binnenlandse problemen en misstanden: de wachtlijs

ten, de immigratie, de verloedering van de publieke ruimte. Neoconservatieven in 

Amerika vallen, althans op dit moment, echter juist het meest op in hun aandacht 

voor het buitenland, voor Amerika's plaats in de wereld. Daar zijn ze voor een radi

cale aanpak. Ze gaan uit van de enorme Amerikaanse politiek-militaire overmacht 

in de wereld. Ze menen dat die de opdracht impliceert tot handelen, tot optreden. 

Doortastend, ten behoeve van het uitdragen van waarden en belangen zoals zij die 

zien. En zo min mogelijk gehinderd door wat ze veelal ervaren als verouderde, inef

fectieve en handenbindende internationale arrangementen. Hun energie richt 

zich op dit moment eerst en vooral op het Amerikaanse buitenlands beleid. Ten 

aanzien daarvan hebben ze publieke weerklank gevonden, vooral ook als gevolg 

van de situatie die naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001 ont

stond. 
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Overeenkomsten zijner ook. Ik ontwikkl'la;lrs van beide denktranten komen oor

spronkelijk van links. Fortuyn was oorspronkelijk el'n marxistische docent sociolo

.\.';il" dil' zich in depren ''JO tegen dl' inmiddels gevestigde, linkse politieke correct

heid begon aftl' zetten. Maar hij lX'hield daarbij zijn progressieve gedrevenheid, 

het voluntarisn1l' en het utopische idee dat alles anders en beter kon. Wanneer we 

dat vergelijken met dl' t\merika;ll1se l1l'oconsl'lvatieven, zien we dat vell'n onder 

lwn oorspronkelijk llemocLl;lI waren, geen Republikein.' Iemand als I'aul 

Wollmvitz liep eind j;lren '(,0 als jongere nog mee ineen demonstratie voor dl' bur

gl'rrl'chtl'nml't dominee Martinl.uthn Kingjr.' Dat was toen uill'raard niet be

paald CO\l'il'IV;ltil'l. Ik politieke hl'ld V;ll1 dl' l1l'oconselvatieven was l'n is vaak nog 

stl'l'lh Sl'n;ltor IIl'nry M. 'Scoop'jackson, destijds l'en prominente Democratische 

politicus. Lilldjarl'll '70, teil tijde V;ll1 presidellt Clrter, vonden ze dat dl' 

Ill'mocr;ltiscl1l' partij te zachta;mlig W;IS geworden in buitenlands bl'leid." Ze ble

ven tegelijkertijd v;lak SL1;1l1 ;lchtl'rveel V;lll dl' binnenlandse agendapunten van dl' 

I )l'mOLT;lIl'n. Iemand ;lls \Vollilwit z was nooit l'l'g conselvat il'fw;lar het zaken als 

;lllOrt us, individul'k rechten, sociale zekl'l'hl'id en dergelijke betreft. 

Gevestigde Republikeinen tezeer Realpolitisch 

~Ll;lr waar het ging om het huitl'nland, stonden hij en zijn denkgenotenl'en hardere 

;1;lllP;lk voor, teil bate V;lll wat zij z;lgl'n ;lls dl' t\n1l'rib;ll1se idl'all'n. Ze zetten zich als 

gl'zl'gd ;lIll'gl'n dl' zachtaardigl'r IkmoLTatl'n uit dl' tijd van Cartl'l''s buitenlands be

kid. ~Ll;lr dl' st;ll1dpuntl'n V;lll dl' gevest igdl' Rl'publikl'inen konden ook weinig goed

kl'uring Wl'gdr;l\.';l'n. Rl'publikl'insl' groot hedl'n tl'n ;lanzil'n van buitenlands beleid, 

;1)<, oud-mini,tl'r Ill'nrv Kissingl'r, vondl'n Zl' Vl'l'l te I\l'llipn/itisdi. te calcull'rend, teveel 

Uitg;l,llld van wl'rl'ldwijd m;lchtsl'Vl'nwicht in pl;l;lls van bl'ginselenl'n idl'all'n- te 

cyni,ch ook. Ki-.singl'r h;ld prl'sidl'nt Nixon bijvoorbeeld geadviseerd ml't Beijing in 

I.l'l' tl' g;lan om rl'dl'Ill'1l van m;lchtsl'Vl'nwicht tl'gl'n dl' Sovjet-linie. Zoil'ls implicl'l'r

dl' l'l'n vorm vannHln'eI rl'Lttivisn1l', l'en denken zonderondl'l'scheid in goed en 

kwa;ld. I kt China van ~L[(), ml't l'l'n communistisch regime dat mensenrechten 

,cllOIld, kOIll'Il IlHlcht ill hUIl ogl'Il gl'l'n AmerikaaIlSl' steun Vl'rkrijgl'n, zeker nil'l 

d;l;lr l'r op 'Ll iW;lll l'l'n pro-\Vl'stnsl' al tl'rIut il'vl' regering bestond. 

1';1' oIldl'r prl'sidl'Ilt Rl';lgall krl'.\.';l'n dl' l1l'OCOnSl'lvat ieven dl' wind in dl' rug. 

Rl';lg;lll durldl' l'l'Il m;lllichl'lstisch bel'ld tl' schetsen, in termen van goed en kwaad 

tl' sprl'kl'nl'n dl' Sovjl't-1Jnil' ;lls ,'\'ill'rnpirl' ;lfte schildl'l'l'n. Onder Rl'agan kwamen 

l'Ilkvll' 'rI,'''''''rls', zo;lls \Vollowitz, ;lan dl' bak. Zl' kregen functies op het Stuk 

/Jt'/)I!r·tlrl,'rlt ofin het Pl'nLlgonl'n schrl'vl'nlX'll'idsmemoranda en rapporten. Ze 

,tl'ldl'n zich op achtl'r alll'l'ki gedurfd bl'kid, door middel van het uitdagen van dl' 

Sovjl't-1Jllil' n1l't l'l'n ruimtl'schild tegen rakl'ttl'nen dergelijke. Ll'n van hen,jean 

Ki rkp;[ trick, wl'rd zeIIs dl' i\n1l'ri b;lllse ;1l11 bass;ldeu r bIJ dl' VN. Zij bll'ef overigens 

l'Il i, no.\.'; stl'l'd, gl'rl'giq rl'l'nllll'mocraat Il'n inmiddels dl' Amerikaanse vertegen-
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woordiger bij de VN-commissie voor de mensenrechten). Maar de beleidskoers werd 

toch vooral ingegeven door meer orthodoxe Republikeinse hardliners als defensie

minister Caspar Weinberger. Zij zetten de toon. Het neoconservatieve denken werd 

er vaak meer ter intellectuele verantwoording bijgehangen. Het conservatisme uit 

de Reagan-jaren richtte zich daarbij meer op noties van liberty in sociaal-economi

sche zin, dan op door neoconservatieven sterker benadrukte begrippen als moral 

clarity en virtue in maatschappelijke en internationale betrekkingen.' Het impli

ceerde een sterke nadruk op liberalisering en een bescheiden rol van de overheid, 

waar neoconservatieven een actief handelende staat voorstaan, in ieder geval waar 

het ging om buitenlands beleid. 

In 1989 kwam met het aantreden van president Bush senior de oude, gematigder 

Republikeinse elite in het buitenlands beleid weer terug. 'Neocons' kregen welis

waar aardige functies toebedeeld: iemand als Wolfowitz werd Under Secretary op het 

Pentagon en een ander, Bill Kristol, werd stafchefvan de vice-president.' Maar ze 

bepaalden niet de koers, geenszins de beleidsagenda ten aanzien van buitenlands 

beleid. Dat deden de klassieke, internationaal ingestelde en ten aanzien van bui

tenlands beleid gematigde Republikeinen als president Bush sr., diens veiligheids

adviseur Brent Scowcroft, minister James Baker, senator Richard Lugar e.a. 

Met het aantreden van Clinton, begin 1993, verdwenen de neoconservatieven uit 

de Administratie. Ze vertrokken naar de denktanks en universitaire instellingen 

die Washington zo rijk is. Wolfowitz werd hoogleraar en decaan van de internatio

nale betrekkingen-faculteit van de John Hopkins University. Beleidsmatig bleven ze 

betrokken, want hun sense ofpurpose bleef. Een aantal van hen wist zich te uiten via 

het Congres. Dejaren waarin Republikeins afgevaardigde Newt Gingrich op 

Capitol Hili de politieke toon zette, hadden iets neoconservatiefs, alhoewel ook hij 

meer als behorend tot de Reagan-school kon worden beschouwd. Bill Kristol richtte 

ondertussen een typisch Amerikaans semi-intellectueel weekblad op, de Weekly 

Standard. Meer nog dan een tijdschrift als Commentary is het inmiddels het huisblad 

der neoconservatieven, vol met uitdagende artikelen en verdiepende boekbespre

kingen. Ze richtten een actie- en kenniscentrum op, de Project for the New American 

Century, met als uitgangspunt dat Amerikaans leiderschap goed is voor Amerika en 

de wereld. Ze schreven vele artikelen, open brieven en pamfletten en hielden aller

lei spreekbeurten, zoals Pim Fortuyn dat jaren deed. Eind 1997 brachten ze bijvoor

beeld een speciaal nummer uit van de Weekly Standard, onder de titel 'Saddam must 

go'. Hun pijlen richtten zich toen al op Irak. Ze schreven artikelen waarin ze ervoor 

pleiten de Arabische wereld niet langer te beschouwen als één groot benzinesta

tion voor Amerika, maar er, met inzet van Amerikaanse wil en macht, politieke 

transformatie en economische verandering te bewerkstelligen, te beginnen bij 

Irak. En ze ontwikkelden concepten over preventief en pre-emptief optreden, waar

over we afgelopen tijd zo vaak hebben gehoord. 4 
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Am erica bracht bij 

velen een omslag 

van een Kantiaans 

naar een 

Hobbesiaans we

reldbeeld teweeg. 

In 2000 stelden velen van hen zich op achter senator John McCain in de 

Republikeinse voorverldezingen. In McCain herkenden ze het type politicus dat op 

een aantal zaken progressiefkan zijn (door bijvoorbeeld wetgeving te initiëren ter 

hervorming van het systeem van campagnefinanciering), maar ondertussen een 

harde lijn aanhoudt ten aanzien van buitenlands beleid (bijvoorbeeld ten aanzien 

van Noord-Korea) . 

De schol{ van 11 september 

Maar McCain's rivaal George W. Bush werd uiteindelijk president. Veel neoconser

vatieven kwamen onder Bush nog aardig aan de slag. Bush junior bleek soms meer 

à la Reagan dan à la z'n vader, was ideologischer ingesteld en bleek ten aanzien van 

buitenlands beleid meer een onbeschreven blad. En toen werd het 11 september. 

Het morele aspect, het belang van onderscheid tussen goed en kwaad, de behoefte 

aan Amerikaanse hegemonie en doortastend optreden: het was in één ldap terug. 

Daaruit volgde een radicale aanpak. Amerika kon zich niet terugtreld<en in isole

ment, zoals sommige rechtse conservatieven als Pat Buchanan altijd graag zagen. 

Reactiviteit kon geen optie meer zijn. Een zachtaardige, begripvolle benadering 

van de buitenlandse politiek was nu ook echt uit de tijd. Zaken van nationale vei

ligheid werden met '11 september' zaken van persoonlijke veiligheid voor het ge

voel van Amerikanen. De attack on America bracht bij velen een omslag van een 

Kantiaans naar een Hobbesiaans wereldbeeld teweeg.'• Een radicale aanpak was no

dig, krachtig, met inzet van Amerika's macht. Ook in de Arabische wereld, waar 

veel van de terroristen vandaan kwamen. 

De neoconservatieven, Wolfowitz, Kristol en dergelijke, kregen de wind nu echt in 

de rug. Dit was waar ze altijd al voor hadden gepleit en Amerika stond er nu achter. 

Zij bepaalden de agenda. Zij hadden het allang bedacht en opgeschreven. Zij com

bineerden nu bestuurlijke ervaring en een uitgediepte denkrichting. Zij kregen 

een deel van de buitenlandspolitieke advisering in hun greep. En sindsdien is het 

snel gegaan. Afghanistan, vervolgens Irak, in wezen de grote reality check op het 

groepsdenken der neoconservatieven. Het moest afgelopen zijn met de vorm van 

diplomatie bedrijven die in Europa zo populair was geworden, waarin proces cen

traal stond in plaats van resultaat, als een soort !:Art pour !'art die binnen Europa 

misschien veel tot stand had gebracht, maar ten opzichte van de rest van de wereld 

vooral de status quo bevestigde." De status quo van pappen en nathouden, die met 

het drama van 11 september onverteerbaar was gebleken. 

Naast zich vonden neoconservatieven nu in veel gevallen anderen die een harde 

aanpak voorstonden in het buitenlands beleid; allerhande haviken. Niet iedere 'ha

vik' of hardliner is echter een neoconservatief. " Minister van Defensie Rumsfeld is 

bijvoorbeeld zo'n havik, een gewezen bestuursvoorzitter uit het zakenleven die een 
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De regio waar zij 

zich eerst en vooral 

keiharde aanpak niet schuwt. Maar bij hem ontbreekt het idealisme, het utopisme 

dat het neoconservatieve denken zo kenmerkt. Rumsfeld wordt door commenta

toren meer gekenschetst als iemand van 'ingrijpen en wegwezen'. Wolfowitz daar

entegen stelt zich veel meer ten doel ta reshape the regian van de Arabische wereld, 

al vergt het misschien langdurige Amerikaanse militaire aanwezigheid aldaar. 

Beide nemen overigens misschien minder (militaire) risico's dan we in Europa 

soms denken." 

Verlangen naar Moral clarity 

Tevens vinden neoconservatieven tegenwoordig vaak 'christelijk-rechtse' 

Republikeinen aan hun zijde. Ook met hen kunnen zij echter niet gelijk worden ge

steld. Het uitgangspunt is een ander en het christelijk-rechtse conservatisme ten 

aanzien van zaken als abortus, individuele rechten, sociale zekerheid en dergelij

ke, zal door veel 'neocons' niet worden gedeeld. Beide groepen worden gekenmerkt 

door een verlangen naar moral clarity in een gecompliceerde wereld. Maar voor de 

evangelicals komt dergelijke duidelijkheid voort uit de Bijbel, voor de neoconserva

tieven uit redeneringen van een filosoof als Leo Strauss, die in de relativistische ja

ren '60 en '70 aan de universiteit van Chicago standvastig doceerde over de immuta· 

bility van morele en sociale waarden.
14 

Men kan een hele verhandeling schrijven over wie wel en niet, wat wel en niet tot 

het neoconservatisme behoort. Over hoe het komt dat de neoconservatieve agen

da ten aanzien van buitenlands beleid zoveel impuls en gezag heeft verworven, 

maar de meer compassionate, meer 'betrokken' binnenlandspolitieke agenda 

meestal in Republikeinse verkiezingsretoriek is blijven steken.
l

' Hoe het komt dat 

veel neoconservatieven, evenals protagonisten van christelijk-rechts, zich hebben 

geallieerd met wat zij zien als het belang van Israël als bolwerk van Westerse be

schaving en democratie tegen politiek Islamisme en terrorisme.
16 

Of waar het ima

go vandaan komt dat de neoconservatieven worden geleid door intellectuele jo

den, terwijl het vaakjuist evengoed katholieken en andere christenen zijn die er 

de denkkoers bepalen.
17 

op richten, is de Maar in wezen gaat het hier allemaal niet om. Het gaat erom dat een serieus deel 

Arabische wereld. van de Amerikaanse buitenlandspolitieke agenda, mede door de omstandigheid 

Die heeft in hun van 11 september, wordt bepaald door adviseurs met een nogal gedurfde, radicale 

ogen de 'bocht van aanpak om de wereld voor eens en al tij d te veranderen. De regio waar zij zich 

de modernisering' eerst en vooral op richten, is de Arabische wereld. Die heeft in hun ogen de 'bocht 

en democratisering van de modernisering' en democratisering gemist. Het vroegere Amerikaanse be

gemist. leid van Carter tot Kissinger heeft die sclerose slechts laten voortbestaan wegens 

gebrek aan verbeeldingskracht, oliebelang en Realpolitik. 

Dat moet nu radicaal anders, aldus het neoconservatieve adagium. De regio moet 
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worden gemoderniseerd en Irak wordt door velen gezien als een hefboom 

daartoe 

I:n d;larI11l'l' zijn we terug bij Pim Fortuyn. Want dil' hl'eft stukken geschreven over 

Islam en buitenlands beleid, waarin hij pleittl' voor, jawel, de modernisering van 

dl' Arabische wereld. Ik wereld van dl' Islam was volgens hem politiek 'achterlijk' 

gl'wordl'nl'n dat moest nu radicaal anders.'" 

Misschien zijn er dus toch meer overeenkomsten dan verschillen. 

lJrs. C./J Vl'idkunt)l is lid \'Ull lId CIM l'Tl \\'OfITWclltig ill dl' Verl'lIigdl' Stutell. Hij wus lid vun 

O.nt. dl' )lurti.1cotnntissil' /Jl/itl'lIlulld ('11 is ntedl'o)lriclItt'r vu 11 'CUI/CI/S Antaicu', el'n injiJnneci 

\"T/JuTld vu Tl CIJ;\-lcdell eTl -svnt)lutlIisUlltell iTl dl' VS. 

Noten 

I. Zie o.m.: IJl' V()lbknwt, 22 april, 30 april, 21 juni en 19juli 2003; NRC 

ffuTldels/Jlud, :l(4 n1l'i 200:!. 

2. Zie '111" f:'coTl()ntis/, 12 april 200:!. 

l. Voor l'en profiel van WolfèJwitz, zie '111" Nt'\\' York Tintl'S fl,!uguziTle, 22 september 

2002. 

4. Voor l'en uitgebreide uitleg, zie 'I11l' !'coTlontis/, 26 april 2003. 

S Zie I.e 1'111 Tl t , 2X m;lart 200:l. 

(l. Zil':Justin V;llSSl', 'Les lll;OCOnSl'rvateurs aml;ricains et lï~urope', inl." MOTldt', 23 

m;lart 2002. 

7. Zie '111" /:'coTlotnist, 21juni 2003. 

X. Voor ;lchtl'rgrond over Bill Kristol's activiteiten, zie Tilt' WuslIiTlgtoTll'ost, 18 

m;l;lrl 2003. I lij is oVl'rigl'ns dl' zoon vaneen V,ll1 dl' intellectuele vaders der 

l1l'()-conSl'IVa t il'Vl'n, lIving Kristol. 

(). Zie: Julil' Kostl'rlitz, 'Thl' Nl'()L'onsl'lvat ive Mon1l'nt', in: N(lti()rwl.!ol/nllli. 17 mei 

200l, pp. I S40-1 S46. 

10. ;\Idus StrollL' Talbott, president van dl' Ikmocratisch-georii,'nteerde denktank 

Ilrookin,gs Institutionl'n voormalig plaatsvelvangend minister van 

Buitl'nl;ll1dsl' Zaken onder Clinton. Zie overigens: Bruno C:oppieters, 

'(;Iob,disl'ring en concurrentie: I.l'vi;lth;ll1 rl'visitl'd', in: Philippe Nal'rt en 

Bru no Coppil'll'l's I red.), (;lo/Julist'nTlg - lege Tl ,'11 Vlol'k, Ltnnoo, 2000, pp. 97-122. 

I I Tvpl'rl'nd voor dl' ni t ici van I:u ropa 's di ploma til'kL' st ij I i n dezen is DI' Vi ct or 

1),IVis Ilanson, l'l'nlkmocr;l;lt dil' na '11 september' duidelijk lll'()-conselvatieve 

t rekken i, g;l;ll1 Vl'rtonl'n. Zie o.m. zijn: '(;oodbve to Furopl'Î', in: CflTllrlleTltury, 

Irg. 1\4. nl'. 4 (oktober 20(2), pp, 42-47. 

\2. Zie: Ivo Ila;ddl'l'l'n!;lml's l.inds;IY, 'It's lIawk vs. Hawk in tlw Bush 

/\dministr;ltion', in: Tilt' \\'uslIington I'()s/, 27 oktobl'l' 2002. 
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13. Zie o.m. een vraaggesprek met neo-conservatiefRobert Kagan in Enjeux-Les Eehos, 

april 2003. Over de vraag hoeveel militaire risico's men neemt, kan een heel de

bat worden aangegaan. 

14. Over Leo Strauss en de neo-conservatieven, zie: The New York Times, 4 mei 2003, 

The Weekly Standard, 2 juni 2003, The Economist, 21 juni 2003. Zie overigens: 

Nasser Behnegar, Leo Strauss, Max Weber and the Seientifie Study of Polities, 

University of Chicago Press, 2002. 

15. Zie De Volkskrant van 22 april 2003, alsook het tijdschrift The New Republic. 

16. Zie: Stefan van Wersch, 'Neoconservatieven, christen-zionisten, en de zin en on

zin van democratisering in het Midden-Oosten', in: Internationale Spectator, jrg. 

57, nr. 5 (mei 2003), pp. 219-226. 

17. Zie: Suzanne Fields, 'Expanding the base ofneocons', in: The Washington Times, 1 

mei 2003. 

18. Ook door President Bush: zie o.m. zijn lezing voor het American Enterprise 

Institute van 26 februari 2003 en zijn persconferentie van 30 juli 2003, op 

www.whitehouse.gov. Zie aldaar eveneens de toespraak door veiligheidsadvi

seur Dr Condoleezza Rice over met name de transformatie van het Midden

Oosten, op 7 augustus 2003. Zie verder:]oshua Micah Marshall, 'Neo Con: Chaos 

in the Middle East isn't the Bush-hawks' nightmare scenario - it's their plan' 

in: The Washington Monthly, jrg. 35, nr. 4 (april 2003), pp. 28-34. 

19. Zie o.m.: Pim Fortuyn, Tegen de Islamisering van onze cultuur, Bruna, 1997 en 50 

jaar Israe!. Hoe lang nog?, Bruna, 1998. 
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Ameril<aanse lessen voor een 

1 

Europese Grondwet 

PROF. MR. A.K. KOEKKOEK 

Ik eerste ontwerpti\se van l'en Europese Grondwet is onlangs afgesloten. 

lIil'rlllee en llIet dl' aanstaande uitbreiding van dl' Unie staat Europa aan de 

vooravond van l'en nieuw hoofdstuk in haar geschiedenis. Wellicht kunnen we 

ten behoeve van dl' definitieve totstandkoming van de grondwet nog wat leren 

van dl' Vl'rl'nigde Staten, wier Grondwet na twee eeuwen nog volop zeggings

kracht heeft. Zo is dl' ontwerp-Grondwet voor Europa veel te uitvoerig en kan 

ook dl' preambule soberder. Bovendien kunnen veel beleidsdoelstellingen beter 

worden opgenomen in l'en aparte Beleidswet. Dil' kan namelijk gemakkelijker 

worden gewijzigd. Zo blijft dl' Grondwet zelf inspirerend (on kan het volk blij

vend invl(ll'd uitoefenen. liet voorgestelde raadplegend referendum biedt in dit 

verband geen oplossing. Een vertrouwenscrisis zou ontstaan wanneer het parle

ment dl' kiezersuilspraak niet zou volgen. 

En ten slotte: Europa kiest niet voor eenhoofdig bestuur, maar voor l'en collegia

il' bestuursvorm. liet systeem van dl' ontwerp-Grondwet vertoont echter l'en 

wankel evenwicht tussen dl' Voorzitter van dl' Commissie en dil' van de Europese 

Raad. Goede samenwerking is daarom een vereiste. 

liet is heel bijzonder 0111 gl'!uigl' te zijn van hl'! ontstaan van l'en Europese 

Crondwl't. We l.ittl'nl1liddl'n in het pnll"es van totstandkol1ling.lk eerste f;\sl' is 

voorbij. Dl' I:uropl'Sl' Conventie is na intensieve arbeid van bijna anderhalf jaar 

nin gl'sla;lgd l'en ontwerp-Grondwet voor hlropa op te stellen en dil' voor te leg

gen a;1I1 dl' I;uropl'sl' Raad. In dl' tweede bsl' is hl'! woord aan dl' regningsvertegen

woonligers in dl' Intngouvl'rI1el1lentl'll' Confl'rl'ntil'. Zal dl' IGC erin slagen het 

bouwwnk van dl' Conventie in stand te laten, I1Il't hier en daar l'en verbouwing dil' 

dl' COl1'it ru cl ie in stand laat"? Ik derde bse zal dil' van dl' ratifÏcatie zijn van het 

Vl'nlrag tot vaststelling vaneen Grondwet voor I:uropa. 

Velen. onder wil' dl' voorzitter van dl' I;uropl'se Conventie. Giscll'c1 c1'Estaing, heb

ben het ontwerpen V;lI1l'l'n Grondwet voor hlropa vergl'leken I1Il't het opstellen 

V;1I1 dl' i\nll'ribansl' Crondwl't door dl' Conventie vanl'hilacll'lphia in 1787. Dl' ver

gelijking i, in tl'rl'SS;1I1t. Wat valt er voor hlropeanen te leren van dl' totstandko

ming vanlll' Anll'ribanse (;rondwet'l Ik vergl'lijking bn worden uitgebreid naar 

dl' 111houd v;ln dl' i\nll'ribansl' Crondwl't. Wl'lke idealen vertolkt dl' Amerikaanse 

(;rondwl't) \Vat valt er te Inl'n van dl' fl'derale staatsvorm, V;1l1 het presidentii.'le re

gerIngsstelsel. van dl' organisatie van dl' rechtspraak, van dl' Hili o(Riglils'l Amerika 

Ill'l'ft inmiddl'" ml'l'r d;1l1 twee l'l'uwl'nl'rvaring l1Iet zijn Grondwet. Ook van dil' 
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ervaring valt wellicht te leren. 

Natuurlijk moet een vergelijking op voorhand worden gerelativeerd. De omstan

digheden in het Amerika van 1787 waren verschillend van die in het Europa van 

2003. De dertien staten aan de Amerikaanse Oostkust telden niet meer dan vier 

miljoen inwoners. De Europese Unie anno 2003 heeft 370 miljoen inwoners. De 

Amerikaanse staten hadden net hun onafhankelijkheid op Engeland bevochten. Zij 

moesten een nieuw begin maken. Europa heeft dat nieuwe begin na de Tweede 

Wereldoorlog gemaakt en staat voor een volgende etappe van de integratie. 

Het is heel opmerkelijk dat een Grondwet die in 1787 is opgesteld, geschikt is geble

ken om de uitbreiding van de Amerikaanse Unie tot 50 deelstaten op te vangen. De 

Europese Unie staat aan de vooravond van een uitbreiding met tien lidstaten. Zal 

zij gaan beschikken over een Grondwet die de basis vormt voor een goed functione

rende Unie van 25 of meer landen? Wat is het geheim van de Amerikaanse 

Grondwet, die na meer dan twee eeuwen nog volop rechtskracht heeft, ook al heeft 

zij de nodige wijzigingen ondergaan? 

Ontstaan en wijziging van de Ameril<aanse en de Europese 

Grondwet 

Op 4 juli 1776 verklaarden de dertien Noord-Amerikaanse koloniën zich onafhan

kelijk van Engeland. Om de oorlog tegen Engeland te kunnen voeren, sloten de ex

koloniën in 1781 een verdrag, de Articles of Confederation. De Confederatie was een 

statenbond naar het voorbeeld van onze Unie van Utrecht van 1579. Toen de oorlog 

met Engeland was afgelopen, bleek de statenbond niet te werken. Men had behoef

te aan een betere Unie. 

De Amerikaanse Grondwet van 1787 begint met de klaroenstoot: 'We the peopJe ofthe 

United States, in order to make a more perfect union'. Waar was dat volk van de 

Verenigde Staten in de Conventie die de Grondwet opstelde? Hooguit indirect, 

want de afgevaardigden op de Conventie waren aangewezen door de parlementen 

van de staten. De Conventie was door het Congres van de Confederatie bijeengeroe

pen voor het uitsluitende doel om de Articles of Confederation te herzien. De afgevaar

digden gingen hun boekje te buiten en maakten een grondwet waarin de organisa

tie van de Verenigde Staten van Amerika was geregeld. De Grondwet zou volgens 

artikel VII in werking treden na ratificatie door negen van de dertien staten. De ra

tificatie zou per deelstaat moeten plaatsvinden door gekozen conventies. 'Wij het 

volk van de Verenigde Staten' was dus geen holle frase. De uiteindelijke beslissing 

was aan per staat gekozen volksvertegenwoordigers. Aan de ratificatie ging een le

vendige publieke discussie vooraf, die een neerslag heeft gevonden in The Federalist 

Papers van Hamilton, Madison enJay. 

Hoe valt de volksinvloed te verzekeren bij de aanvaarding van de Europese 

Grondwet? Volgens de geldende procedure van artikel 48 van het Verdrag be

treffende de Europese Unie heeft het Europees Parlement bij wijziging van de 
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Furopl'sl' veniragen sll'chts l'en adviesrecht. Ik opstelling vaneen verdrag tot vast

,>telling V;lI1l'l'n C;rondwet is in handen van dl' regeringsvertegenwoordigers in een 

Intn C;OUVl'lïll'll1l'ntell' Conll·rentil'. Vervolgens beslist elke lidstaat over dl' bl'

kLlchtiging volgens zijn eigen grondwettelijke procedure. Gelukkig heeft dl' 

I':uwpl'sl' Raad van Laken eind 2001 voor dl' Conventielllethode gekozen Ollleen 

C;rondwet te ontwerpen. In dl' Conventie hebben dl' vertegenwoordigers van dl' na

tion;dl' parll'll1l'ntl'neen grok rol gespel'ld. 

Welke volksinvloed is nog ll1eer ll10gelijk op l'en toekolllstige Crondwet voor 

Furopa') Fen uitgl'lezen gelegenheid voor dl' kiezers Olll zich uit te spreken, is bij 

dl' verkiezingen voor het I':uropel's Parlelllent op IOjuni 2004. Ten tijde van deze 

verkiezingen z;d ongeveer bekend kunnen zijn wat het resultaat is van dl' 

Intl'rgouvl'lïll'll1l'ntl'll' Conkrentie. In dl' verkiezingscalllpagne kunnen dl' kandi

l!;ltl'n a;lI1gl'Vl'n W;lt ZIj V;\I1 het resultaat vinden. Na dl' verkiezingen kan het 

FUroPl'l'S Parll'llll'nt zich uitspreken. Ik weet wel: hl'! Furopel's Parlelllent beslist 

niet over r;ltilicatie van het constitutionel'l verdrag. Ik opinie van het Furopees 

Parll'll1l'nt is echter van grote betekenis als advies aan dl' kiezers 01de parlelllenten 

in dl' lidstatl'n dil' over ratificatie van dl' ontwerp-Grondwet ll1ol'!l'n beslissen, 

In Nederland hechten we aan dl' representatieve dl·llloU';ltie. Het 

lIooldlijnl'n;lkkoord van het kabinl·t-B;dkl'nl'ndl·1I bevestigt dat nog eens. Daarin 

P;I,>t dat dl' volksvl'rtl'gl'nwoonliging beslist over dl' ratificatie vaneen Europese 

(,rondwl't, alt h;lI1s n1l'dl'lll'slist, want dl' goedkeuring geschiedt bi) rijkswet. 

Interl'',Sant is dat ook dl' ontwerp-Grondwet zl'lfverklaart dat dl' werking van dl' 

linie is gegrond op hl'! bl'ginsl'l van dl' representatieve demoU'atie (;1I·tikl'l45j, 

tlit hl't oo~punt ) ll'nkb;lar is l'en rl'krl'ndull1 te houden over dl' ontwerp-Grondwet. Il'rl;lI1d kent 

van volksinvlol'd bijvoorhl'l'Id l'l'n beslissend referendull1 over wijziging van dl' eigen Grondwet. In 

vind ik l'l'n raadpll'- ~l'dl'rl;lI1d i,> er l'en voor ... tel voor l'en r;ladpll'gl'nd rl'krl'ndull1 voorafgaand aan dl' 

).:\·\\(I rl'lérl'ndulll parll'll1l'nt;lirl' Ill'handl'ling van dl' goed keu ri ngswl't. lIit hl'! oogpunt van volksin-

\"'n ondin~. vanW"~I' vloed vind ik l'l'n ra;ldpll'gend rdl'rl'ndull1l'l'n onding, vanwege dl' ond\lldl'lijke 

dl' onduidl'lijkl' statm l·I'Van. Dl' kiezers worden gl'ra;ldpll'l'gd, maar beslissen niet. Stel dat l'en 

status l'rvan. nll'l'rdnlll'id van dl' kiezers zich tegen het grondwetsverdrag uitspreekt en rege

rIng en parll'ml'nt Il'ggen vl'I'Volgl'ns deze uitspr;I;lk naast zich neer') \);It zou 

skcht zijn voor het vntrouWl'n V;1I1 dl' kiezers in dl' politiek, 

Dl' :\nll'rik;IaIl'>l' nll'tllOdl' van 17H7 Olll conventies per sta;lt te laten beslissen over 

r;ltilic;ltil' van dl' (;rondwl't is bij 1;ltl'rl' ;lllll'Illll'llll'ntl'n op dl' Grondwet niet Illeer 

gl'volgd, 11Ol'wl'l dl' wijzigingsprocedure dat wl'l mogelijk m;lakt. I:r is 0Ó1 uitzon

lkrIng: in 1')17 kW;lIller door l'l'n ;lIlll'ndeml'nt l'l'n ;dcoholverbod in dl' Grondwet. 

Ill' 'I'mItI/JiliiJtI'wa,> l'chtl'r niet tl' h;\I1dhaVl'n, dus sll'cht voor hl'! vertrouwen in dl' 

Wl·t, l'n '>pl'l'Idl' dl' georganiseerde crimin;ditl'it in dl' kaart. Over dl' opheffing van 

dl' droogll',gging in I '):!:l heelt hl'! Congres speciaal gekozen convl'ntil's laten 1)('-

... \i"l'nl·n dl' 1ll',>lissing niet oVl'r,gl'latl'n ;Ian dl' p;lrll'llll'ntl'n van dl' del'lstaten. In 

dl' VerenIgde StateIl I'> ratIfïcltil' vanl'l'n door het Congres met tweederde Illel'r

dl'rhl'Id voorgl· ... tl'lde grondwl't,>wijziging door dl' parkmenten V;1I1 dl' deelstaten 

(11\ It I 1..:.1'> 1 .'(Hl: 

135 



I I , I 

dus de gebruikelijke procedure. In vergelijking hiermee is de Nederlandse procedu

re van goedkeuring van het grondwetsverdrag bij rijkswet niet zo gek. 

Voor de toekomst van de Europese Grondwet verdient de Amerikaanse wijzigings

procedure overweging. De parlementen van driekwart van de deelstaten moeten 

instemmen met een grondwetswijziging. De ontwerp-Grondwet voorziet in wijzi

ging met unanimiteit (artikel IV-6). Wat, als dat niet lukt? Artikel IV-6 zegt alleen 

dat de Europese Raad de zaak behandelt als de ratificatie van een wijziging bij vier 

vijfden van de lidstaten blijft steken. Een procedure die voorziet in heronderhande

len lokt dat ook uit, vrees ik. De Amerikaanse procedure met een gekwalificeerde 

meerderheid is duidelijker. Zij zou echter de overgang markeren naar een meer fe

derale grondwet voor Europa. Een tussenvorm zou zijn om voor wijziging van de 

belangrijkste bepalingen uit de Europese Grondwet unanimiteit te eisen en voor 

andere bepalingen te volstaan met een gekwalificeerde meerderheid van de lidsta

ten. 

Er is toch al veel voor te zeggen om een onderscheid te maken tussen het constitu

tionele deel van de Grondwet (delen I, II en IV) en het beleidsdeel (deel lIl). Het voor

gestelde deel III van de Grondwet heeft met zijn meer dan 300 artikelen thans voor

al het karakter van een wetboek en niet van een inspirerende grondwet. 

De idealen 

De preambule van de Constitution ofthe United States is kort maar krachtig. Zij luidt: 

'We the people ofthe United States, in order to form a more perfect union, establish justice, 

Het voorgestelde insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and 

deel III van de secure the blessings ofliberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this 

Grondwet heeft met Constitution for the United States of America.' 

zijn meer dan 300 De doelstellingen van de Grondwet: een betere Unie, rechtvaardigheid, binnen-

artil<elen thans landse rust, gemeenschappelijke defensie, het algemeen welzijn en het verzekeren 

vooral het karakter van de zegeningen van de vrijheid voor zichzelf en het nageslacht, zijn ook voor 

van een wetboel< en ons nog steeds heel herkenbaar. Waarom zou een Grondwet voor Europa niet kun-

niet van een inspi- nen volstaan met een eenvoudige, maar krachtige preambule? Wie heeft behoefte 

rerende grondwet. aan een Grondwet die begint met het prediken van het humanisme? Eerbied voor 

de rede is een verworvenheid, maar in naam van de rede heeft ook veel onderdruk

king plaatsgevonden. 

De waarden en doelstellingen van de Unie zijn goed uitgedrukt in de artikelen 2 en 

3 van de Ontwerp-Grondwet. Eerbied voor de menselijke waardigheid staat voorop. 

Artikel 2 noemt verder: vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de eer

biediging van de mensenrechten. Je zou ze kunnen samenvatten met 'the blessings 

ofliberty', die geen rustig bezit zijn, maar steeds een nieuwe betekenis krijgen. Er 

was in de VS bijvoorbeeld een Burgeroorlog (1861-1865) voor nodig om de slavernij 

afte schaffen en aan de segregatie van blank en zwart kwam pas in dejaren vijftig 

van de 20e eeuw een einde. Doeleinden van de Europese Unie in artikel 3, als het 
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Met twee voorzit

ters, de een gekozen 

door het Parlement, 

de ander door de 

regeringen van de 

lidstaten, vertoont 

het Europees rege

ringsstelsel een 

wankel evenwicht. 

Voor de volken van 

Europa is het van 

groot belang dat 

beiden goed zullen 

samenwerken. 

van de lidstaten in de Unie wordt versterkt. Daartegenover staat dat het Europees 

Parlement de Voorzitter van de Europese Commissie kiest, die vervolgens de leden 

van de Commissie kiest. De gehele Commissie behoeft vervolgens de investituur 

door het Europees Parlement. Met twee voorzitters. de een gekozen door het 

Parlement, de ander door de regeringen van de lidstaten, vertoont het Europees re

geringsstelsel een wankel evenwicht. Voor de volken van Europa is het van groot 

belang dat beiden goed zullen samenwerken. Die mogelijkheid is er doordat de 

Voorzitter van de Commissie ook lid is van de Europese Raad van staatshoofden of 

regeringsleiders. 

Conclusie 

Er zijn verschillende Amerikaanse lessen voor een Europese Grondwet te formule

ren. Europa zou ten eerste een voorbeeld aan Amerika kunnen nemen door de ont

werp-Grondwet aanmerkelijk te bekorten. Een inspirerende grondwet moet de 

hoofdzaken van de organisatie van de Unie en de grondrechten vermelden. De be

leidsdoelstellingen kunnen worden vervat in een Beleidswet van de Unie, die ge

makkelijker kan worden gewijzigd dan de Grondwet zelf. Ook de preambule kan 

kort zijn. Zij behoeft niet meer te bevatten dan de waarden van de Unie en de be

langrijkste doelstellingen van de voorgestelde artikelen 2 en 3. Ten tweede verdient 

voor de toekomst van de Europese Grondwet de Amerikaanse wijzigingsprocedure 

met gekwalificeerde meerderheid serieuze aandacht. Een herzieningsprocedure 

met unanimiteit is op den duur onhoudbaar. 

De Amerikaanse Grondwet volgt voor haar totstandkoming en wijzigingsprocedu

re het representatiebeginsel: de beslissing ligt bij gekozen volksvertegenwoordi

gers. De ontwerp-Grondwet voor Europa spreekt zich ook uit voor het beginsel van 

de representatieve democratie. Het voorgestelde raadplegend referendum in 

Nederland staat daar haaks op. De status ervan is onduidelijk. Slechts in naam is 

het een advies, maar in feite is het beslissend. Als het parlement de kiezersuit

spraak niet zou volgen, zou immers een ernstige vertrouwenscrisis ontstaan. 

In vergelijking met het Amerikaanse regeringsstelsel vertoont het systeem van de 

ontwerp-Grondwet een wankel evenwicht tussen de Voorzitter van de Commissie. 

die steunt op het Europees Parlement. en de Voorzitter van de Europese Raad, die 

de regeringen van de lidstaten vertegenwoordigt. Dit systeem werkt alleen als bei

de voorzitters goed samenwerken. 

Prof mr. A.K. Koekkoek is hoogleraar staats- en bestuursrecht, met inbegrip van het vergelij

kend staatsrecht, aan de Universiteit van Tilburg en lid van de Eerste Kamer voor het CDA. 

Het artikel is op persoonlijke titel geschreven. 
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De democratisering van de 

Verenigde Staten van Europa 

DR. J.W. SAP 

Na dl' Tweede Werl'idoorlog hebben politici dil' streefden naar Europese inte

gratie het begrip 'dl' Vl'rl'nigde Staten van Europa' in dl' mond genomen. Dat be

grip is symbool geworden voor l'en Europese superstaat dil' vanuit Brussel te 

Wl'iJlig ruimte laat voor dl' eigl'n plaats van dl' burgl'rs en dl' nationale identiteit 

van dl' lidstaten. Nu is dl' Europl'sl'Unie onder leiding van Giscard d'Estaing de

finitief dl' weg naar l'en Europese constitutie ingeslagen. Is het democratisch te

kort van dl' Europl'se Unie te verminderen met Amerikaanse oplossingen? 

Bij dl' oprichting van dl' l:liropl'sl'Unie op I novelllber 1993 werden aan de 

FUrllpl'sl' (;eml'l'mchappen pijll'rs toegevoegd voor dl' externe en dl' interne veilig

heid. Fen vrije markt moet imlllers verdedigd worden. Ondanks dl' stap vooruit 

bll'ek in Maast richt geen overeemtemming over het voorstl'l om dl' Europese Unie 

~ian te duiden ah l'en ·fl'dl'i\itie'. Met hun eigen globall' verantwoordelijkheden wa

ren dl' Britten hiertegen. In Maastricht werd aan dl' Unie geen rechtspersoonlijk

heid toegekend. Men ging niet verder dan l'en 'etappe' in het proces van het tot

st~ii1dbrengen van l'en .. tl'l'ds hechter verbond tussen de volkeren van Europa. 

w~iarin dl' besluiten zo dicht mogelijk bij dl' burger worden genomen. 

Hili of rights 

Ilol'wl'l het IJ I-\'enlr~ig aan deze nieuwe etappe geen rechtspersoonlijkheid toeken

de. galde rechbtreekse 'link' nwt dl' burger wl'l aan dat de Luropesl' Unie meer is 

lLinl'l'n nonn~tle internatmnall' organbatil'.IJe linie erkende de onderdanen van 

dl' lilhtatl'n ~ih />w·.",tTS van dl' linie. lJe [Inie is gegrondvest op beginselen die dl' lid

'oUten gl'ml'l'n hebben. met name dl' Ill'giml'len van vrijheid, dl'lllonatil',l'erbiedi

."'''lg van dl' rechten V~ii1 dl' ml'n .. en dl' lundamentell' VrIJheden. en van dl' rechts

,t,i~It.IlL- grondrechtl'n I LUroPl'l'" \'erdr~ig inzake dl' Rechten van dl' Mens. 

l'<>i\,tiiutiOnl'll' tr,ldltll'''J worden gen"pectl'erd ah algeml'ill' begiml'len van het 

g('nll'l'n .. cha p,rl'ch t. 

I JOOl' hl't Ilof van Ju .. t i til' van dl' 1·:(; W~l" si nds dl' prl'n zeven t ig l'en nut t ig systl'l'm 

V,ln gwndn'l'htl'nlll'schl'rmin.g opgl'zet. Voor dl' gl'middl'lde burgl'r wa .. dit on

doorZIc h tig. \'~"llLi.l r dl' roep om l'en t r~ii1S pa r~ii1 t e Cl la logus va n llll'nsl'ltrech ten. 

(Jp ('l'n initiatil'1 van dl'l;urllpl'''l' R~t;ld V~ii1 "eull'nll,),),)) werd da~lrtoe l'en 

«ll1\'l'ntil'lli)l'l'ngl'rlll'pl'n. bl, .. t~lande Uit zestig personl'n, waarvan dertig uit dl' 

ilolt ion ,til' p.lrll'nll'ntl'n. Zl"t ien uit hl't LUroPl'l'" I'arll'nll'nt. vijftien rl'geringsvertl'-

111\ Ii) 1'1\1 '.1111 ( 
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genwoordigers en één lid van de Commissie. Niet diplomaten, maar volksvertegen

woordigers kwamen aan zet. In korte tijd wist deze Conventie een inspirerend 

Handvest met 54 artikelen samen te stellen. 

De status van dit in december 2000 te Nice afgekondigde EU-Handvest van de 

grondrechten is onduidelijk. Het is geen verdrag en dus niet formeel bindend. De 

CDA-fractie in de Tweede Kamer en het kabinet-Balkenende zijn bevreesd: er drei

gen afbakeningsproblemen tussen Straatsburg en Luxemburg.- Maar als neerslag 

van de politieke consensus in de EU is het Handvest nu al van betekenis voor de 

grondrechten bescherming, ook in de lidstaten. \ In het ontwerp van de Europese 

Conventie onder leiding van Giscard d'Estaing wordt het EU-Handvest van de 

grondrechten opgenomen in het Constitutioneel Verdrag.
4 

Met een bindende 'bil! of rights' wordt teruggegrepen op Amerikaanse voorbeelden. 

De werkwijze met een aparte conventie, ook succesvol bij het maken van het ont

werp-Constitutioneel Verdrag, is overgenomen van een Amerikaans voorbeeld uit 

1780.' Inhoudelijk wordt aangesloten bij de toepassing van het Amerikaanse con

cept van 'limited government'.6 Dit achttiende-eeuwse gedachtegoed, uitlopend op 

een revolutie tegen de Britse monarchie, was gebouwd op de zestiende-eeuwse dis

cussies over de grenzen aan het overheidsgezag. Met de bijbel in de hand beriep 

men zich in Amerika op een verbond tussen God en zijn volk, een contract tussen 

de overheid en het volk en de gelijkheid van de mensen voor God. In de 

Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring van 4juli 1776 staat dat de mensen 

door hun Schepper zijn begiftigd met onvervreemdbare rechten, zoals leven, vrij

heid en het recht op geluk. Het Europese denken van Locke, Montesquieu en 

Rousseau werd in Amerika op knappe wijze toegepast in combinatie met de 

Angelsaksische cultuur van openbaar bestuur en de puriteinse gewoonte om 'cove

nants' te sluiten. De 55 gedelegeerden in Philadelphia wilden in 1787 een regering 

die direct verantwoording schuldig was aan het volle Met een grote nadruk op de 

vrijheidsidee werd in 1791 een 'Bil! ofRights' in de vorm van amendementen aan de 

Constitutie toegevoegd. In zijn rede voor de Europese Conventie op 28 februari 

2002 stelde Giscard d'Estaing de grondwetgevende vergadering van de Verenigde 

Staten van Amerika te Philadelphia in 1787 ten voorbeeld aan de Europese 

Conventie. 

Federalisering 

Een vergelijking tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie 

loopt gauw stuk op het feit dat de EU geen normale federatie is. In Amerika is in de 

media één dominante taal dienstig aan het publieke debat, in Europa wegen de na

tionale belangen zwaar. Inzake het verschil tussen een federatie en een confedera

tie is het uitgangspunt dat een confederatie of statenbond steunt op een verdrag 

van soevereine staten, terwijl de federatie of bondsstaat steunt op een grondwet 

die voor alle deelstaten geldig is. Hoewel de Europese Unie nog zonder formele 
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grondwet werkt, heeft het Ilofv;\I1.1ust itie van dl' I:C; het H;-Vl'rdrag aangl'I11l'rkt 

;t!s het 'constitutionele handvest vaneen rechtsgl'I11l'l'nschap', dat l'en autonOI11l' 

bron v;ln recht vormt w;lar;lan ;t!le onderdanen van deze rechtsgemeenschap zijn 

gebonden. W;lt dl' politieke legitim.ltil' van dl' EU heeft vergroot. is dat er voor dl' 

burger voldoende rechtslll'schermingsmogelijkheden zijn wanneer lidstaten hun 

verdragsverplichtingen niet uitvoeren. 

lIet bl'gri p 'kdl'ra t ie' mag het i nMaast rich t n iet hebben gehaald, art. 10 EG bena

drukt wl'l dl' plicht tot gl'ml'l'nschapstrouw dil' op dl' lidstaten rust in hun verhou

ding tot dl' C;l'ml'l'nschap en in hun onderlinge betrekkingen, l'en plicht dil' ook 

geldt voor rechterlijke instanties en decentrale overhl'den,l.idstaten zijn verplicht 

uitvoering te verlenen a;\I1 bepalingen V;\I1 gemeenschapsrecht teneinde dl' nako

ming lLI;lrvan te verzekeren. In dil' zin ligt in dl' Furopese f<,'deratie dl' wetgeVl'nde 

macht biJ dl' n'ntr;t!l' oVl'rhl'id en dl' uitvoeringsbevoegdheid bij dl' oVl'!'heden van 

dl' dl'l'lstatl'n. Als bijvoorlll'l'!d l'en richtlijn l'l'nmaal is aangenOI11en door 'Brmsl'l' 

zijn dl' lidsLltl'n Vl'rplicht hl'! rl'sulta;lt te bereiken, ook al I110gen zij vorI11 en mid

dl'll'n zl'!fkil'zl'n. 

I kt grote probll'l'm voor dl' hlropese I Jnil' is (LIt l'!' met enige regl'lmaat wel'!' l'en 

pa;lr L\I1dl'n bijkoI11l'n. Hol' bn dl' besluitvorming daneffÏcient blijVl'n ï Vel'! nieu

we lidstaten zullen zich beroepen op beginselen als respect voor kleine lidstaten en 

dl' t;t!l'n. Ik U J kan d;lar niet oVl'rheen walsen, want dl' I:uropese Unie is gegrond

vest op dl'I11ocratil' lart. (, UI), hetgeen wil zeggen dat hl'! openbaar gezag uitgaat 

van hl'! volk l'n rechtst reeks Jllol'! worden gekozen dan wel ver;\I1twoording dient 

;tftl' Il'g,\!;l'n ;Ianl'l'n rechtstreeks gekozen pa rle Jll en t.In dil' zin is het Amerika;\I1sl' 

'\\,' tlt,'/','"I'it" - dat ontbreekt in Ill't concl'pt-Constitutioneel Verdrag OJll Vl'rwach-

t ingl'n inzake l'en I:uropees rl'ft'renduI11 te diJllI11en - op dl' achtergrond al aanwe

zig.ln art. J van dl' ontwl'rp-C;rondwet voor Luropa wordt alleen gesproken van 'dl' 

wil v;ln dl' burgers l'n dl' staten'. C;eWl'Zl'n k;\I1 worden op dl' erkenning van politie

ke partijen 1;lrt J')1 n;)l'n dl' rol van hl'! Luropl'es ParleJllent bij dl' benoeming 

van dl' COJllJllissil' lart. 214 !'Cd.lll't Luropl'es P;lrleJllent kan l'en Jllotil' van afkeu

ring ;1;\I1neJlll'n tl'gl'n het beleid van dl' COJllJllissie, l'en soort 'illll't'(/CItIllt'lIt'. Dl' 

COJllJllis,il' is vl'rplicht op alle vragen V;\I1 het P;lrlenll'nt te antwoorden. Sinds het 

I Jn i l'-Vl' rd ra.\!; hl'eft hl'! I:uropel's P;lrlenll'nt l'll(lUl'terl'cht. Alleen hl'! initiatil'f~ 

rl'cht i, stl'vig in h;\I1dl'n van dl' COJllJllissie. Het Luwpees ParleJllent bn dl' 

COJllJllis,il' hoo.\!;uit Vl'rZOl' kl' n l'en initiatief te Ill'ml'n.ln Amerib isjuist hl'! ini-

t la t il'f rl'ch t l'''l'n t i l'l' I voor dl' volksvertegenwoordiger. 

TWl't'kaml'rstt'lst'1 

\'0 I geil'> dl' Anll'riban'l' Crondwl't worden alll' wetgevende bevoegdheden aaneen 

1'.lrll'l1ll'l1t .\!;l'.\!;l'Vl'l1. 1)lt COl1grl" bl',!;lat uit twee k;IJlll'rS, l'en Huis van 

.. \I.\!;l'v;ldnlig(1l'11 ('11 l'('11 Sl'I1;ldt. Voor I]('t Hui, V;\I1 :\fgl'v;l;mligdl'n is dl' omvang van 

dl' bl'v(llkil1g I'l'I' ,1.1:11 bl'p;lll'l1d. \'(lor dl' S('l1ddt kil'st il'dl'rl' st;ldt twee vertl'gl'n-

(1)\ Ij I I-' I"! 'I Hl : 
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Gezien de positie 

van de Raad van 

Ministers is de 

Europese Unie nu 

ergens waar de 

Verenigde Staten 

van Amerika zich in 

1781 bevonden, met 

een éénkamerparle

ment, een uitvoe

rende macht van 

een comité van der

tien leden met be

perkte bevoegdheid 

en soevereine sta-

ten met vetorecht. 

woordigers. Californië kiest evenveel senatoren als het dunbevolkte Wyoming. De 

beide kamers van het Congres kunnen wetten maken, verwerpen en amenderen. 

De Senaat beslist in de rechtszaak over 'impeachment' van de president en moet kan· 

didaten voor de Supreme Court goedkeuren. Verdragen met buitenlandse staten ver· 

eisen een tweederde meerderheid in de Senaat. Naast wetgeving heef het Congres 

onderzoekstaken. Terwijl in Amerika de leden van het Congres actiefwetsvoorstel· 

len maken en hun zetel danken aan een eigen electorale basis in een regio, is in het 

Europees Parlement een parlementariër sterk afhankelijk van zijn plaats op een 

nationale kandidatenlijst en zijn positie in een transnationale fractie. Inmiddels is 

door de co-decisieprocedure het Europees Parlement in veel zaken medewetgever 

geworden; met de Raad is het EP ook begrotingsautoriteit. Het EP heeft bevoegdhe· 

den inzake het sluiten van internationale overeenkomsten door de EG, maar niet 

bij handelsakkoorden. Anders dan in de 'trias politica' van Montesquieu, waar de 

wetgevende functie wordt toevertrouwd aan een gekozen wetgevende vergadering 

en de bekrachtiging en uitvoering van wetten wordt opgedragen aan de uitvoeren· 

de macht, wilden de lidstaten een hoofdrol voor de Raad van Ministers. Helaas 

hoeft de Raad aan het Europees Parlement geen verantwoording afte leggen. 

Gezien de positie van de Raad van Ministers is de Europese Unie nu ergens waar de 

Verenigde Staten van Amerika zich in 1781 bevonden, met een éénkamerparle

ment, een uitvoerende macht van een comité van dertien leden met beperkte be

voegdheid en soevereine staten met vetorecht. Het zo fundamentele en met de soe· 

vereiniteit verbonden vetorecht was een reactie op het centralisme van de Engelse 

kroon. In de achttiende eeuw was er behoefte aan een geschreven constitutie, een 

beginselwet van staatsinrichting die 'hoger recht' inhield en moeilijker was te wij

zigen dan gewoon recht. In de aanloop naar die beroemde federale Grondwet was 

het centrale vraagstuk op de Conventie van 1787 de besluitvormingsprocedure. 

Voorkomen moest worden dat de Verenigde Staten uit elkaar zouden vallen. Kleine 

staten hielden vast aan het soevereiniteitsprincipe, terwijl grote staten niet lamge· 

legd wilden worden door een coalitie van kleine staten. Het bekende twee-kamer· 

stelsel bracht in de Verenigde Staten van Amerika de uitkomst. Het ligt voor de 

hand om ook in de Europese Unie een tweekamerstelsel in te voeren met een Huis 

van Afgevaardigden, waar de EU-staten naar bevolking zijn vertegenwoordigd, en 

een Senaat waar de staten gelijk zijn vertegenwoordigd door nationale parlementa' 

riërs. De Raad van Ministers als zogenaamde Senaat kan die rol niet vervullen. 

Staatsrechtelijk blijft het echter lastig om de democratische eisen voor een natio

nale staat op dezelfde wijze op te leggen aan de Europese Unie. De EU heeft name· 

lijk de bijkomende plicht de nationale identiteit van de lidstaten te eerbiedigen 

(art. 6, lid 3, EU). Om die reden is bijvoorbeeld de verhouding tussen het aantal in· 

woners van een lidstaat en de zetels in het EP en de stemmen in de Raad in het 

voordeel van de kleine lidstaten. 
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rol van de Raad (van Ministers) van de Europese Unie als belangrijkste wetgever en 

het feit dat belangrijke vernieuwingen plaatsvinden met verdragswijzigingen, 

waarbij de lidstaten vetorecht hebben. Ook de aanwezigheid van twee intergouver

nementele pijlers toont aan dat het nog te vroeg is om de EU te kwalificeren als 

bondsstaat. Dat de EU veel meer is dan een gewone statenbond blijkt uit de aanwe

zigheid van supranationale instellingen, de 'eigen rechtsorde' van de EG, de toege

nomen macht van het Europees Parlement, het verlaten van het vetorecht in de 

Raad van Ministers en de verdergaande communautarisering van de twee intergou

vernemer1tele pijlers. 

In het ontwerp-Constitutioneel Verdrag van de Europese Conventie krijgt de 

Europese Unie rechtspersoonlijkheid, wordt de pijlerstructuur opgeheven en komt 

er een voor enige jaren gekozen president van de Europese Raad. Ook het plan de 

'bil! of rights' van december 2000 bindend te maken doet de Europese Unie opschui

ven in Amerikaanse richting. Het is jammer dat er uit de koker van Giscard 

d'Estaing geen grotere duidelijkheid is gekomen over de vraag waar de Europese re

gering zit en de daaraan gekoppelde controle van het Europees Parlement. Er is 

geen voorstel gelanceerd om te komen tot een tweekamerstelsel, met een senaat 

met nationale parlementariërs. Wat betreft het subsidiariteitsbeginsel en het res

pect voor de nationale identiteit van de lidstaten is men in Amerika bezig macht te 

verschuiven van Washington naar de deelstaten. Via een subsidiariteitstoets kun

nen de nationale parlementen in de EU enige invloed krijgen op regelgeving uit 

BrusseL 

Een groot verschil met de Europese Unie is dat voor veel Amerikanen de zaak van 

Amerika de zaak van God is. In de loop van de tijd is de religieuze idee van de pre

destinatieleer uiteraard vervangen door een meer seculiere benadering. Maar het 

is geen toeval dat aan Amerikaanse instituties en symbolen sacramentele beteke

nis wordt toegekend. Genoemd kunnen worden de Grondwet, de President, het 

Hooggerechtshof, het Congres, het volkslied, de politie en de vlag. In het onderwijs 

is veel aandacht voor de Grondwet met de 'bil! ofrights' en leven en werk van 

President Lincoln. Wil de Europese Unie naast een economische en rechtsgemeen

schap ook een waardengemeenschap zijn, dan zullen de Europese burgers meer be

zield moeten raken van het geloof in democratie en mensenrechten. 

Daartoe zal het Unie-gebeuren dichter bij de burgers gebracht moeten worden. Het 

zal helpen als het Europees Parlement meer greep krijgt op de Raad van Ministers 

en als nationale volksvertegenwoordigers een grotere rol spelen in de besluitvor

ming op communautair niveau. Een president van de Europese Unie met duidelijk 

omschreven bevoegdheden is aantrekkelijker dan informele dominantie van de 

grote lidstaten achter de schermen. Europa kan van Amerika leren dat niet bureau

craten, maar voor een beperkte termijn door het volk gekozen politici de belang

rijkste beslissingen behoren te nemen. 

Dr. J W Sap is universitair hoofddocent Europees recht en staatsrecht aan de Vrije Universiteit 

te Amsterdam. 
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Europese welvaart en het 

Ameril<:aanse voorbeeld 

PROF. ].L.M. PELKMANS 

De Europese Unie legt het economisch aftegen de VS, zo heet het momenteel. 

Lopen we eigenlijk al niet heel lang amechtig achter de VS aan, in zekere zin 

zelfs de gehele na-oorlogse periode? Deze bijdrage bespreekt het Europese stre

ven naar welvaart, mede in het licht van de economische prestaties van de VS. 

Duidelijk is dat Europa de Verenigde Staten vooral niet in alles moet na-apen. 

Er is geen reden om de VS als voorbeeld te nemen voor het sociale systeem, de 

verzorgingsstaat en de gezondheidszorg om drie hoofdpunten te noemen. 

Ook op de fixatie op de kloof in economische groei tussen de VS en Europa valt 

in dit verband het één en ander afte dingen, en meet zeker niet het verschil in 

welvaart tussen de twee. Zo drukt een derde ervan gewoon de Europese voor

keur van meer vrije tijd boven arbeidstijd uit. Zeker is wel dat er voor Europa 

veel te winnen valt bij flexibilisering van de arbeidsmarkt. De dubbele bescher

ming van werknemers is improductief, houdt nieuwkomers van het werk af en 

leidt tot hogere sociale uitgaven. Enige versoepeling van de bestaande bescher

ming van banen werkt als een tweesnijdend zwaard, zonder dat ook maar in 

enigerlei mate "Amerikaanse toestanden" worden nagestreefd. Ook het gebrek 

aan beloningen en prikkels voor economische innovatie werkt funest uit op de 

staat waarin de Europese kenniseconomie zich bevindt. Zo lijdt het hogere on

derwijs in landen zoals Nederland, Duitsland, en de mediterrane landen onder 

restricties, vergaande egalisatie, massaliteit, gebrek aan onderzoeksfaciliteiten, 

bureaucratisering en gedurige verzwakking van de kwaliteit. De kennisecono

mie bestaat vooral in interessante papieren belijdenissen van de Commissie 

waarin gerept wordt van 'ondernemerschap'(!), innovatie, 'durfkapitaal', de in

formatiemaatschappij, de bevordering van B2B e-commerce en het onderzoeks

klimaat in Europa. 

De analyse dient eerst duidelijk te maken wat we verstaan onder het begrip 'wel

vaart'. Welvaart is niet hetzelfde als het reële inkomen en de groei ervan, al zijn 

deze twee indicatoren natuurlijk van groot gewicht. Indien we 'even' afzien van 

Welvaart is niet het- het idee dat welvaart in wezen de mate van bevrediging van individuele voorkeu-

zelfde als het reële ren betreft, en we daarom helaas moeten generaliseren over "de" Amerikaan en 

inkomen en de "de" Europeaan, geldt dat sommige voorkeuren aan beide zijden van de Noord-

groei ervan Atlantische oceaan nogal sterk uiteenlopen. Op het volgende (onvolledige) rijtje 

valt vermoedelijk niet veel afte dingen: (a) Amerikanen hebben een sterkere voor

keur voor materiële vooruitgang, en daarmee meestal voor werk, boven meer vrije 
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l'l'lll'llkl'l(' keer !l'lh vl'iliglll'ld .. ri .. ico\ wordl'llnil't alll'l'n gl'makkelijkl'r gl'accq}
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11It'! Illtl'l"Vl'nll'l'rt d;ll1 wel dl' ,gl'vol,gl'n van marktwl'rking voor kWl'tsbarl'n com

Pl'llSl'l'rt, billft vl'r,chilll'll tussen dl' VS l'nl':urop;l, ondanks dl' inmiddels Vl'r

sterktl' l11arktwnking in I',UroP;ll'll het Vl'rwijdl'rl'll van dl' l'XCl'SSl'n van dl' Vl'rZOl'

gillgSS!.I;lt, :\1 deze l'll'nll'ntl'n bl'pall'nnll'dl' dl' welvaart dil' ml'nl'rvaart, 

Dl' kloof l11l't dl' VS 

111 dl' ,gl'brulkl'lilkl' sLltl,tll'kl'1l wordt ;Ian dit ;!lll" voorbijgl'gaan.l:collomisclll' 

grOl'l wordt ultgl'drukt illlrl'l'l'llll;ltiol1.I;!I inkoml'n pl'r hoofd. Op dit punt hl'l'lt 

dl' Ull'l'n proces V;ll1 (onVl'rgl'ntil' vl'l'Wl'zl'nlilkt tot ongl'vl'l'l" l<JXO Wl'nl'enni

\'(';IU v.ln zo'n 70"" v;ln het \'S-lliVe;IU wnd bereikt, Ovnigem was dl' inha;!lgrol'i 

111 dl'l,m'n/l'Vl'lltl,g;!I afgl'lloml'n tot l'l'n wel hl'l'll;lgl' Vl'rsnelling. Na ongl'Vl'l'r 

I')XO is gl'l'll vndl'rl' convl'rgl'ntil' opgl'trl'dl'lll'n rond 2000 zat dl' Unie nog steeds 

01'70"" van het linnllddl'h wel hogl'rl'l \'S-nIVl';IU, Dl'ze klootis te wiJlen aaneell 

cOll1bill,lt Il' V,IIl dlw l'll'll11'ntl'n dil' il'ller voor l'l'ndndl' bijdragl'nlSapir et ;!I , 

2(HU, PI" 22 ft): 1;lgnl' UI-;Irlwidsprmluctivitl'it Igl'middeld: sommige lidst;l!l'n 

lIttl'll \\'(,1 op hl't VS-lliVl'aul, mindn arlll'idsun'll per wl'rkl'ndl',l'nl'l'nlagl'rl' par

tllip,ltll'gr;I,ld ("" v;ln personen tU"l'nll\'. IX l'n (,S laar dat dl'l'lnl'l'mt aan hl't ar

bl'idspron'sl·Il' zou kUIlIll'nzl',ggl'n d;lt 'minder ;lrlwidsurl'll perjaar' bij Iwnadl'

rillg dl' Luropl'sl' voorkeur voor I11l'l'r vabntll'l'll Vl"lll' tijd uitdrukt. Andns 

gl'll'.gd, deze 10 procl'ntpuntl'n van dl' kloof VOlïlll'n hell'm;lal gl'l'n welva;lrtVl'r

still!: stl'rkn Ilog, mocht het /,01.1)11 dat Vl'eI :\nll'rikanl'nl'l'll olllll'vredigendl' 

voorkl'ur voor ll11'l'r vnjl' tIJd a,ln dl' dag leggen dan IS lop dit puntl zelfs sprake 

V,IIl I.lgl'rl' wl'lva;lrt 

IJl' rest V,IIl dl' kloof is l'l'n anlkrl' z,lak. 1':collol11i,ch beleid kan dl' ;Irlll'idsproduc

tlVltl'lt op 1;lllgl'n' tl'rmijnl'n dl' arlwidsp;lrtlnp;ltll' gunstig 1ll'lnvlol'dl'n. ZOlldl'r 

!\vljklli.g,gl'll da;lr l'rnstlge zw,lktes ill het LUroPl'Sl' beleid, \'00 ra I op lilhtaatni

\'l'.IU \\';1,11' dl' ,lrlll'ldsproductivitl'it ill dl' UI wel op \'S-niVl'auligt, is dat dl'l'h te

rug tl' V(lt'rl'll (lP rl'!;ltll'f It.o.v. dl' \'1.)1 vl'l'l bpit;lal perwl'rkl'llde, l'n dit wijst op 

SUhstltUtll' V,11l wl'rkl'ndl'll door k;IPILI;11. IJezl' Vl'l'V;IIl,ging V;11l arbeid door k;lpi

!.1.l11' ult,g,'lokt door hogl' Itot;!ll'l>rutol,lrlwithko,tl'll \'oor dl' wl'rkgl'vl'!'. Dit sub

,titUtllï>ro('(', I' ,gl'vol'li,g voor rl'latll'\'l' prilswilzigll1gl'lll'll kan daarom wordl'n ar 

gl'n'l11d door dl' 'wlg' tUSSl'll W,lt dl' werkgever Iwta;!lt l'n W;lt dl' wl'rkn knjgt 

,t rUl t unTI tl' \,('lïllllllll'n'll I logen' ,lrlwldsp,lrt inl';lt ie. \'()()r;!I v;ll1,jongl'rl'n l'n 

wl'rkl'r' tludn d.ln SS j,I;I!'. /tlU l'Vl'nl'l'n, l'l'n forse inh;lahla,g Iwtl'kl'nl'n. 

()pllll'rk('lllk I' d,lt ï,ll1gl'r wl'rkl'll·f'lll. du, n.l ,)'lP;I!'. \TI,I plot'l'ling l'l'nlwkids-

, I", ! I) ~'I ',[ '111 I : 
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prioriteit is geworden in Europa. Niet in de eerste plaats om hogere groei te verwe

zenlijken, maar wel om de kosten van de vergrijzing beter te kunnen opvangen 

(lees: over meer werkers te verspreiden). En de Europese vergrijzing zal de eerste 

decennia sterker zijn dan in de vs. 

Groeibevorderend beleid 

Soepel werkende arbeidsmarkten zouden het hoofdbestanddeel van zo'n beleids

verandering dienen te zijn. Die soepelheid hebben de meeste EU-lidstaten niet - al 

zijn er landen die wel in deze richting zijn opgeschoven, zoals Groot Brittannië, 

Nederland, Finland, Ierland en Spanje - doodeenvoudig omdat men dat op be

leidsniveau en in cao's niet (echt) wenst. Verkregen rechten worden heilig ver

klaard en het idee dat men doorgeschoten is of dat de status quo zelf niet te verde

digen valt, wordt niet als vertrekpunt aanvaard. Waar men concessiebereid is, 

wordt op een of andere manier compensatie gezocht. In de sociale politiek leidt 

dit tot kostbare conflicten dan wel tot kostbare wapenstilstand. Toch behelst 

'flexibiliteit' van de arbeidsmarkten helemaal geen frontale aanval op 'verkregen 

rechten'. Zonder verkramping en loopgravenmentaliteit (zoals bijvoorbeeld in 

Italië en Duitsland en in mindere mate België, Griekenland en op sommige pun

ten Frankrijk) kan met beperkte aanpassingen veel bereikt worden, zoals in bv. 

Nederland en Spanje is gebleken. Dat valt ook afte leiden uit de voortdurende be

weging die in de huidige arbeidsmarkten toch nog bestaat. In mid-2003, met 

Nederland in recessie, verliezen zo'n 30.000 werkers per maand hun baan, maar 

Verluegen rechten zo'n 26.000 ofmeer werknemers krijgen er een. In een klimaat met slechts iets 

worden heilig ver- gunstiger verwachtingen zouden vrij geringe versoepelingen van cao's, het niet al-

ldaard en het idee tijd-en-eeuwig verbindend verklaren van tal van cao's en ( in bepaalde EU-landen) 

dat men doorge- versoepeling van de uiterst kostbare ontslagregelingen voldoende zijn om veel 

schoten is of dat de meer banen uit extra groei te halen. Dergelijke versoepelingen mogen niet ge-

status quo zelf niet paard gaan met een afbraak van het sociale vangnet. De Europese problemen ko-

te verdedigen valt, men deels voort uit de dubbele bescherming van werknemers: eerst door verre-

wordt niet als ver- gaande bescherming van degenen met banen - waardoor de arbeidsmarkten niet 

trekpunt aanvaard. goed meer werken en werkloosheid vrijwel altijd hoger blijft dan nodig en wense-

lijk - en vervolgens een 'warm'onthaal in het sociale vangnet. De bescherming 

van degenen met banen fi.-ustreert de nieuwe toetreders ( bv. de jeugd in Italië) en 

bestendigt de structurele werkloosheid, en is daarmee zowel sociaal, als fÏnan

cieel "duur". Het onvermijdelijk tweede effect is dat het de sociale zekerheid on

nodig fors en structureel belast. Enige versoepeling van de bestaande bescher

ming van banen werkt dus als een tweesnijdend zwaard, zonder dat ook maar in 

enigerlei mate "Amerikaanse toestanden" worden nagestreefd. Alleen, in zulke 

hervormingen is Europa geen held gebleken (zie bv. van Poeck & Borghijs, 2001; 

Young, 2003). Klaarblijkelijk is er een crisis nodig voordat het roer om kan. 



\..lIl~l' tl'rlllilllgrol'l il1''l'11 rl'l'd~ hoog il1kollll'l1 per hoofd ~telt echter ook geheel 

.ll1dl'l"l' ,'1,,'11. ()m hoge il1kollll'l1 i~ wel degelijk ,','11 uitdrukking van hoge produc

tlvlll'it 11II111l'r~, gl'lIll'll'lI a;11I dl' productivitl'it pl'l" gewerkt uur (waardoor partici

P,ltl""11 '1Il1l11ll-r lII'el1'l'vell bU11l'11 bl'l'Id blijVl'l1) ligt 1':urop;1 vlak bij dl' VS,l'l1eell 

.I,II1(;J! UI-Ialldl'lI i, zeil<; product I ,'Vl' I' \\an deze produetivitl'it blijVl'n stijgel1 over 

,','11 reek, Valll,II"l'II' liter gel'! t ,IL- VS In ieder geval qot tot nadenken, zo l1iet aan

Il-Idillg tot optillli'I1Il'. I)l' l1il'uw,t" gl'gl'Vl'm over dl' VS duiden op eel1 ~trueturl'le 

grOl'1 val1 hovel1 dl' ,l "" (reeel) hetgeen hl,tor"ch ah hoog gl'kl'l1l1lerkt k;1II wor

d,'11 ~u Ill'l'! t dl' "COIIOIllI~dlL' w,'t"lIsch;IP al 111 el' I' dan ti,'n jaar lIloeite lIlet het 

Vl'rklan'I1, In Ill't hilzolllil-r Ill't "lIlpiri~ch a;lIIton,'n, van dl' deterlllinanten V;III 

produ,tlvlt"lt'~n)"1 (il1 dl' VS), Dm diel1t el1lge llL'hol'dzaallllll'id aan dl' d;lg te 

wordl'l1 ,~l'll'.~d, \'l'll'l1 vl'rw;lcht"l1l'chtl'l' dat. lIlet l'l1ige vertraging,l','n ~oortgl'lij

Kl' ,tructurl'l,' ~ro"lv,'r~l1l'1lil1g ook il1 Luropa 111Ogl'ljjk zal wordl'l1, vlH)ral wegem 

dl' ,t"",,, Iwt,'n' uithuJtIIl~ V;111 ICI door rl'organi~,lti,'~, olll~choling, het toetre

den v,ln I1Il'UW,' gl'lll'r.lti,'~ ,'n dil'Jwrl' ,lrIwidwl'I'dl'ling binnl'n,'n tus~enl1l'dnj

V,'11 ,d~llll'dl' 111 dl' oVl'rlll'id. llo\'l'l1dl,'n zal ,','n ~Il'l'lh \'l'rdl're v,'r~chuiving in dl' 

IIchtlll~ \,;In illlwvatl", kwalit"Jt ,'11 dl' da.lrhjjlll'llOn'llll,' g"~lwciali~l"'I'de diemt

\'('rl"IIIIl~ optn'dell, Ik h;llIIvr;lag voor l:urop;ll~ of w,' daar" kl;lar" voor zijl1,lkt 

""I,WIl- al1tw()()rd \',111 dl' I'.urolw~,' Raad (val1 regellng~leld,'r~) i~ dat, in 2010, dl' 

{111I" ,'11 h"Vl'II;d dl' li,"tat"11 het zgll \.i"aholl-pron'~ zullen hebben voltooid ,'n 

d.lt zou Iwtl'k"I1l'n,Iat dl' {Ini" (van 2'1 of 111""1') dl' intl'l'nation;J!e concuIT,'ntie

,1,lg zou Il-id,'n. W,lt d,'z,' ~Iogan ook lIloge hell'kenen, dl' geloofwa;mlighl'id V;III 

1ll'1 Lil 1'01""" .lallpa"llIgWl'rlllogl'lI ill dl' richt ing van ,','n IIl'idende) kl'nni,econo-

Ik ).:l'loofwaanli).:- 111 Ie I' Iwdl'O"\'('llll.lkt Iwkld van dl' lilhtat,'n- W;lIIt dl' UI heeft hier weinig Iw-

IlI'id \',llIlll't vOl'.~dhl'dl'n,'n ~l'ell geld voor - v;dt ol' 11111 hl',t Il' ken,dll't,,'n ah ,','n wel zeer 

1111'0\,"'" "all\,,'S- 1,Ingz,I,IIII hil,turl'lId,' 1II,llIIlIw,'tt,llIkl'l'.lkt hogere olld,'rwjj~ illl,lIId"1I zO;lh 

,ill).:\\l'1'1II0).:t'lI ill ';"lll-rIal1d, I)Ult,I;llId, dl' 1IIl'lllt,'ITal1,'lal1dl'lI lildt olldl'l' r",trietl'''', vl'rg;lal1d,' 

d,' richt i 11).: \'allt't'lI ,'g,dl',ltl", 1I1.I"aIJt"It. gl'hrl'k dali ollll,'rzol'blaullt"lt,'n, hurl'auLT;lti'l'rillg ,'n 

(ll'II"'IIIIl') kt'lIl1is-~,'durig" Vl'rzw,lkklllg V;III dl' kw;dlt"It. Lr h",t;lat geen dltfl'rl'ntiati,' vanlll'lo-

,'COllOlIl i,' is I",drol'- lillig V,III prof,'"on'II, ,','11 zw,lkk,' w,','r, pll'gl'l i ng v;ln dl' noden V,III dl' a rIll'ilh-

""1111. lII.1rkt voor ~tlldll'IIChtlll~"lIl'lI""1I vl','1 t,' zwakk,' .Ihpil'gl'lillg v;ln dl' ~cha;lr~t,,

v,'rlwudlllg,'n lil\'. voor h"t,1 ,tudi,") in dl,' arlll'ilhlllarkt.Jongl' ondl'l'zol' kl' 1', 

kOllll'll Ilw,'illJk hllllll'll"1l 1"\'('11 \'all Olld"I'Z!)l'bpot I" 11,1;11' ollll,'rzoebpotjl', ah 

It' ,d \'OlIwud,'n,lkt IwdrlJl,I,'v"1l11l ';l'd"I'l:tlld gl'l'!t vrjjwl'llllb uit ;1;ln () N () 

( )pll'lllill~ ," ()lId,'I'lOl'k) ,I" I" dl' VIJf grot" lIlultlll;ltlon,lh Illet 1II''l'rek,'nt ,l'n 

Iwg ,t"",,, (n'I.JtI,,11 W,'llIl~ lIl"t heil "rhll, 

1l"\'l'llllt"1I /.1111,,1' 111,','11 d"r~,'II)""',(OIWIIII" heel ;111l1"rl' \','n'''t,'11 dil' V()(lrt\'lol'i

,'11 lilt dl,'p.~,I,III'''' ,trll(tllll)'\\ÎI/.lglll~"1I111 dl' Wl'rl'ld"L'lllWIIII",'11 zo het tOl'kolll

,tig,' V"lîllogl'l1 \'.111 hoogol1twlkk"ld,'l.lllll,'n 0111 nog 1111l"'1') tOl'g,'vOl'gd,' wa,lrd,' 

t,' s, Ill'PP"I1, h"ll1vl( ,,'d"I1. Ilt, 111 t,'Iïl.lt IOI1,d,' ,lrh"llhVl'nklil1g t U ''''11 Iand,'n l'l1 

hllllll'Il!ll'dIlIV"1l ol II<'t\\'('rk"11 \',111 g"II",'nk olld"IîIl'1II i 11 ge 11 wordt voortdurl'l1d 

1,1'. 111)..'),1 'l),l' 
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verdiept en verbreed door de vrijere wereldhandel, de snelle verspreiding van in

formatie en het blijvend hoge tempo van buitenlandse directe investeringen. De 

zeer hoge groeicijfers van de in- en uitvoer van China, India en Centraal-Europa 

sinds de aanvang van de jaren negentig en de toevloed van buitenlandse investe

ringen (daar is geen recessie) zijn er momenteel het belangrijkste voorbeeld van. 

Aldus worden standaardisatie en massaproductie niet minder belangrijk, maar 

wel voor de toegevoegde waarde hier ter plekke - dat kan elders goedkoper en, 

juist door standaardisatie en certificatie, net zo goed. Het grote aandeel dat dien

sten in de toegevoegde waarde van de industrie hebben wordt belangrijker voor 

ons concurrentievermogen. De hoogwaardige diensten ervan worden steeds bepa

lender voor het succes van een lokaal onderdeel van een onderneming. Daarnaast 

wordt snelle opeenvolging van nieuwe producten of varianten en innovatie of 

aanpassing aan nieuwe trends of behoeften van een extra voordeel tot het wezen 

van de concurrentieslag. Dit geldt wellicht nog meer voor diensten die sterk klant

gericht zijn dan voor goederen. Ondernemingen gaan meer op netwerken lijken, 

met vlottere herallocatie van mensen en middelen; zelfs aanpassingen van doel

stellingen of specialisaties worden steeds minder geschuwd. 

De enigszins mysterieuze kreet die economen dan slaken is dat de 'economische 

instituties' van Europa dienen te veranderen. Dat woord slaat niet in de eerste 

plaats op instellingen, al kan dat wel. Het gaat vooral om regels en (gestolde) tradi

ties in bedrijven en arbeidsmarkten. Van binnen worden bedrijven veel soepeler, 

vaak zelfs in losse of concurrende verbanden, met grotere horizontale mobiliteit 

van werkers, en grotere gevoeligheid voor vestigingsplaatsfactoren en globalise

ring. Mededinging, en in elk geval toegang tot markten, stimuleert innovatie en 

verandering en dit kan botsen met een diep gekoesterde wens naar (schijn)stabili

teit. Een sleutelwoord is: economische prikkels, in allerlei betekenissen. Het is ty

perend dat het Lissabon-proces wel praat over relevante aspecten, maar de institu

ties niet ernstig op de agenda zet. De Commissie heeft interessante papers 

uitgebracht over 'ondernemerschap'(!), innovatie, 'durfkapitaal', de informatie

maatschappij, de bevordering van B2B e-commerce en het onderzoeksklimaat in 

Europa. Het zgn. Luxemburg-proces (sinds 1998) is een tripartiet overleg over ver

betering van het 'actieve' arbeidsmarktbeleid van lidstaten, nogal vrijblijvend, 

wellicht stimulerend, maar zonder enige serieuze hervormingsdrift m.b.t. de wer

king van deze markten. Het zgn. Cardiff-proces handelt over 'structurele hervor

mingen' op lidstaatniveau en komt nauwelijks boven de vrijblijvendheid van 

OESO-discussies uit. Zo komen we er nooit. 

Wat Europa kan 

Toch is dit essay geen pleidooi voor Euro-pessimisme. Immers, de EU heeft wel de

gelijk een aantal ingrijpende beleidswijzigingen doorgevoerd die, ook in de VS, 

met verbazing en (verholen) bewondering zijn gade geslagen. Op Unieniveau kan 
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IlH'1l .L:nu,t V,11l t't'lI IlH'l.llIlOrlmt' 'iprekell.llt, FtJ heeft eell oIllvallgrijk ell vrij ra

dlC,I,tlllltt'IlH' lll;lrktplïl.L:r;IIllIll,1 uit.L:evoenl lLlt Illarktwerking via liberalisatie en 

h('tere n'.L:ult-rillL: a;llIzlt'lIlijk hedt Vt'rbett'rd ell uitgebreid. Bovelldit'1I ht'bbelllid

,l.ltt'1I gt'l'IlV;IlISt't'rd I zij Ilt't lIit'l alt iJd t'Vt'1I halldigll'lI hUil t'collomit'l'lIelligs

/.IIIS ,l.IllL:l'l',lst. I le I JIIIl' ht'dt Vt'd h;llIdebprott'ct ie al.\!l'schaft ol Vl'rIllillderd 11)('

ft;tlve I.lIldbouw) (lok op lllalTO-('conOIl1I'icft .\!ebit'd ht'elt Lumpa Vl'rblufll'lIde 

ht'lt'llhwij/lglll\!l'lI door\!l'vol'rd, zO;lh ,'<'tl IllUllt op b;l',is vallet'n 'str;tlflo' IllolIl'tai

n' cOlIstllUtil' t'lIl'l'II.\!dH't'l on;dl!;llIkelijkt' ct'lItrafl' bank dil' prijsslabilileil zon

d('r .druil voorop IIHH't 'itt'lIt'lI. Wit' had dat 20 jaar gt'lt'dt'1I durVt'n voorspdlt'n'i 

TIJdt'lIs dt' voorflt'rt'idlllg V;\I1 dt' 'euro' werd ook nog et'ns l'en bud.gt'lairt' gezond-

1I1,\klllg 111 dl' geftelt- Ft J-1S doorgt'vot'rd, wa;mloor ,t;lat"cftuldt'1I zijll gedaald l'n 

tt'korlt'lI gnillg blljVt'lI. 

Ik knil V.III het I-:uropt'st' 1lt'lt-ilbprohlt't'IllIIIOt't dan ook .\!t'ZlKhl wordelI bij dl' 

lidsl.llt'II.;tI v;tlt IIlt't uit tt' 'iluitt'lI dal dt' lIIarkt,t'ctor op kortt' I erIll Ij 11 dt' ogen 

slUl1 voor dit'per liggelldl' oorzakelI w;lar ze zeil wat ;1;111 kUllllen doen.l.ilblalt'1I 

k UIIIH'II \'t'el Ilt'lt-ids.lct It' Ondt'IlH'IIH'II. 111 I Jllit'vt'rh;l1ld k\l1 dat ah t't'lI vlit'gwid 

werkt'lI IILI.lr er i'i geell rt'dell 0111 op elk;t;lr tt' w;\Cftten, lll'h;tlVl' polilieke gemak,

zucht t'lI korlziclltlgllt'id Wt'1 z;tI illtemit'vt' ,aIllt'lIwerkillg IIlV in () I/; Ol t'lIuit

wIS'iellllg dl' kmtt'lI drukkeIl t'n dl' 'lIelllt'id t'n diepgang vt'rflt'tert'n. Ma;lr dal ei,1 

IIU IH't dit, WIJ Ziglll\! V;111 'i mt i tut ies' I geVt'st igdt' beialIgeIl \'an na I iOllalt' ct'n I r,1 : 

IIH'IILIIt- .1.llIp;lssing n;lar COlllîIITt'lItit' ill (J I/; () alsIlledt' dt' neiging \'an F"" ri 

dlll~' tUSSt'1I lid'itatell) W;I;lr I-:urop;1 eenlt'r 1;lalt d;\I1 doefL'n haalt. 

Vooral nil" alles na-apen 

h .tlln op.\!t,tdd, dt' \'S t't'lI Iltfttt'IHI voorht'eld) \lot'lt'1I wij, n"kns \'"km, ollze 

voorkeun'lI .1.111 dt' 1\IIlt'rikaan,t' .1.l1lpaSSt'lI ï Beftalvt' hillllt'n uilt'rsi beperkte 

d(whll'lltllgt'lI \';111 it'ts IIHTr s0l'!lt'lftt'id t'lIl,detiief'l ie" Illeer risico, i, hel noch 

lIodlg lIoCft wellseliJk 0111 OIlZt' IreLltit'vt') voorkeurelI, dit' ;Iall het begin gl'11Ol'II](1 

IIJII, tt' wij/igt'lI !Je/t' \'()(lrkt'un'lI zijll sowit'sO zet'!' hreed t'n ;tlgeIlll'l'lI oIllschre

\'('11 '\,llIgezit'lI .llIdt'!'s a.ln dt' l'.uropt'S(' diversiteil daarhillnen geen n'cht gt'lLIall 

IOU kUIIIH'1I wordt'lI. \og 1lt'I.\I1grijkt'!' is echlt'!' tLII er t't'lI t'nOrllll' 1lt'lt'ilhruilllte 

llt'sl.l;lt 0111 zowd dt' voorkt'un'lI ruwwl'g Ie handh;l\'t'n als 1ll'It'ids-ell ;Itlilullt'wij

Ilgillgt'lI door tt' voen'lI dit' Ivoldoende) groeihe\'onlt'relld zijn. Ik illkonlt'lIslliVt'l

It'lïll\! diellt lil t'lk tijdsgewricht opllieuw ht'oordeeld It' worden. 111aar het \';tlt 

IIlt't vol tt' houdt'lI tLlt IIw.) het eg.tliLlirt, Nt'derl;lnd het dl'Ct'nni;1 1;\I1g ,Iechl ge

d.I.IIIIlt'dt IlItt'gt'lIded tTnlt'r Ilt't polilieke hedlïjlllloel ,It't'ds dl' grellzen l'Ivan 

Vnkt'IIIH'1I t'lI d.I.lrhII dl' riSICOIlt'lIIerS t'lI wImt 1.lgl·rs lIiet te\'t'elllt'kllotll'lI. I'.rgt'r 

Is d,lt IlllH't olldnwljs t'lI .tllnlt'l dIt'lIstt'lIlïSICO'S. pn''iLltie t'lI origillaliteit niet 

gew.l.mlt-t'rd wordelI da t lTeert l't'lI \'1.lkke gt'nl'LI til' V;I n 111 idde I nLII igell l'lI 

vorlllt t't'lI gt'v.I.lr voor dl' loekolll,tige \\'t'lvaart.lnkollll'lIsllivl'Ilering k\l1 gt'lIIak-
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kelijk de determinanten van groei ondermijnen, maar het hoeft niet, zolang voor

komen kan worden dat op goedkope electorale of ideologische gronden allerlei 

succes, carrière en inkomensprikkels worden gesmoord en verandering met arg

waan wordt bekeken. Ik zie echter geen reden om de VS als voorbeeld te nemen 

voor het sociale systeem, de verzorgingsstaat ( of wat daar voor door gaat) en de ge

zondheidszorg ( en de manke verzekering ervan), om drie hoofdpunten te noe

men. Een zwak sociaal systeem heeft allerlei onzichtbare gevolgen, nog los van ie

ders' voorkeur. Een voorbeeld betreft de sterk kostenverhogende 

aansprakelijkheid in de VS, in Europa vaak (terecht) toegeschreven aan de claim

cultuur, veelal aangejaagd uit eigenbelang door gespecialiseerde juristen. Wat 

niet betekent dat er geen te rechtvaardigen compensatiemotief achter zit. 

Immers, wat in tal van gevallen in Europa onder de sociale verzekering en/ofver

zorgingsstaat zou vallen, kan in Amerika meestal alleen privaatrechtelijk verkre

gen worden. Het gevolg is dat hoog-risico diensten in bepaalde staten niet meer 

werken (bv. medische diensten) en dat produktaansprakelijkheidspremies zo'n 5 

tot 10 maal zo hoog kunnen zijn als in Europa. 

Het is om tal van redenen boeiend voor Europa dat Amerika er is. Het 

Spaakrapport van 1956 (de basis voor het EEG-Verdrag) stond in het teken van in

haalgroei, met de VS als voorbeeld. De Amerikaanse uitdaging (1967) en de discus

sie over de technologische kloof en de miserabele Europese concurrentiepositie 

(1983/4) toonden aan dat Europa zich regelmatig aan de VS spiegelt. Momenteel is 

het, economisch, opnieuw à la mode. Ditmaal is het woord en vooral de (mentali-

Il< zie echter geen teits)daad aan de sociale partners, de ondernemers en de lidstaten van de EU. 

reden om de VS als Inhaalgroei is mogelijk, indien we het willen, zonder dat onze diepgekoesterde 

voorbeeld te nemen voorkeuren in Europa wezenlijk worden aangetast. 

voor het sociale sys-
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Non-discriminatie wetgeving 

in VS leerzaam voor Europa 

MR. DR. A.C. IIENDRIKS 

I.an)..:e tijd )..:old Europa, en in het hijzonder Noord·West Europa, als l1l't paradijs 

op aanle voor kwetshare )..:rot'pl'n als ouderen l'n )..:l'handicaptl'n, Iedereen dil' 

was )..:l't rolli.'n door l'en 'sociaal risico' - waarondl'r arhl'idson)..:l'schikthl'id, ziek· 

te en ouderdom - kon teru)...'Valien op l'l'n uit)..:l'hreid stelsel van uitkl'rin)..:en en 

voorzien i n)..:l'n. Dit was )..:l'I1l'eI in lijn met dl' hl'l'rsl'ndl' opvattingen in dl' 'oude 

wereld' over dl' verzorgingsstaat. lIot' andl'rs was het in dl' VS. In dit land. waar 

sociale grondrechten nooit erkenning hehhl'n gl'vonden, moest l'en ieder maar 

zien tl' overleven op hasis van het principe 'survival oftlw tïttest'. Voor dl' staat 

is hier sll'chts el'n I>l'scheiden rol weggell'gd hij het bieden van sociale zeker· 

heid. Waarom I>l'schouwl'n Europl'sl' (or)..:anisaties van) OUdl'rl'n en )..:l'handicap

ten dl' Amerikaanse zil'nswijze op dl' rechten van kwetsbare grol'pl'n deson

danks als lichtend voorheeld voor Europa'? Verdient dl' Amerikaanse civil and 

equal ri)..:hts-I>l'naderin)..: navolging in Europa') 

Volgens dl' auteur is dl' tijd rijp om te Il'ren van Aml'rikaansl' l'rvarin)..:l'n en om 

dl'H' hinnen dl'eigen traditil' vruchtbaar te maken. Ik uitdaging daarbij is om 

non-discriminatie-l'n sociale zekerlwidsregelingen goed op l'Ikaar afte stem

men, opdat maximale deelname van Il'den van achtergl'stl'ldl' groepen aan het 

maatschappelijk leven kan worcll'n bewerkstelligd, zonder dat dl' bestaansze

kerheid van pl'rsolll'n in gl'vaar komt. 

I Je ".umpl"l' 1.lIldl'l1. waarondl'l' \l'dl'l'land. hl'hbl'n lange tijd Ill·l'r)..:l'kl'kl'l1 op dl' 

\", .Ih hl't .1.lnkwal11 op dl' In'cht,IIH),ltll' van dl' kamarnll'n.lIl't ei)..:l'n uitgebreide 

,tl'hd val1 '!llî.tll' I.l'kl'l'hl'ld ,tond in ,chnl contra" I11l't het ontbreken van dl' 

nH'l"t l',"'l1t lek voorl.ll'l1l1lgl'n voor dl' 1111111Il'r1wdel'ldl'n in dl' l1il'uwe wl'I'l'ld. 

Illt .tlll" h.lIlgt I"IUW '.ll11l'n 111l't dl'uitl'l'nlopl'ndl' vi,ie, op dl' rdatil' owrhl'id

burgl'l'. dl' bl'll'kl'ni, dil' a.111 wl'l'r'l.ljdl'l1 van dl' Atlant"che Oceaan wordt tOl'gl'

kl'l1d .1.ln l,oci;tll'l grol1dn'l'htl'l1l'n het hl'iang dat wordt gehecht aan arheid ab 

I11lddl'l om te voorl.il'l1 111 dl' kmtl'11 van het eigen Il'vl'mol1dl'l'houd. Dit ;tlll" kan 

wordl'l1 gl'tllu,trl'l'I'd a;111 dl' h.lnd v.ln dl' Wl't-el1 regelgeving in beide contillenten 

teil .1.ll1/ll'l1 V.111 oudl'l'l'n en gl'hal1dlLlptl'n. 

Vl'rl'nigde Statl'n 

Ilol'wl'i gl'l1l'r.tll,.lt 1\'\ pl'I' dl'lll1l til' onrl'ch t doen ;Ian dl' wl'I'kelijkhl'id. kan in I. ij n 

.tlgl'nH'l'n hl'ld wordl'n gl'l.l').0 d.1 t An1l'n kanen n1l'l'r Vl'ran t woordl'i ij kheid leggen 
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bij de burger dan Europeanen gewoon zijn te doen. Terwijl het in Europa in tal 

van situaties vrijwel vanzelfsprekend is dat de overheid regulerend en zonodig 

corrigerend optreedt, wordt in de VS van de overheid veel meer terughoudend

heid verwacht. Dit laatste klinkt door in de Amerikaanse Constitutie en de daarin 

opgenomen - ofbeter gezegd: de daaraan toegevoegde - grondrechtencatalogus. 

Grondrechten worden in de VS vanouds opgevat als waarborgen van burgers tegen 

de overheid (civil rights). De gedachte dat mensen voorts aanspraak maken op over

heidsinspanningen ter waarborging van een menswaardig bestaan (sociale grond

rechten) heeft in de VS nooit echt wortel geschoten. De naleving van sociale 

grondrechten, waaronder het recht op arbeid en het recht op sociale zekerheid, 

zou ook vragen om een mate van overheidsbemoeienis die vreemd is aan de 

Amerikaanse rechtscultuur. Bovendien, zo wordt wel betoogd, zou dit afbreuk 

doen aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers. In de Hill ofRights van 1791 

en de nadien tot stand gekomen Amendementen op de Amerikaanse Constitutie 

treft men daarom alleen burgerrechten aan, waaronder - in het Veertiende 

Amendement - de plicht voor deelstaten om niemand de gelijke bescherming van 

wetten te onthouden. Deze equal protection clause beoogt onder meer weerstand te 

bieden tegen maatschappelijke uitsluiting. 

Het Veertiende Amendement werd aanvankelijk nogal beperkt opgevat. Niet iede

re ongelijke behandeling, zoals de uitsluiting van vrouwen voor bepaalde beroe

pen, werd opgevat als strijdig met het gelijkheidsbeginsel.' Bovendien werd aange

nomen dat deze bepaling alleen bescherming bood tegen onderscheid, in het 

bijzonder vanwege ras, voorzover fundamentele rechten werden aangetast. Zo 

sauveerde het Supreme Court in 1896 de rassensegregatie in het openbaar vervoer 

nu het aanwijzen van aparte voertuigen voor blanken en zwarten volgens het Hof 

niet raakt aan een burgerrecht.
2 

Daarop ontstond de befaamde separate but equal

doctrine: bij segregatie is er geen sprake van aantasting of ontneming van rechten 

zolang de betreffende voorziening maar toegankelijk blijft voor alle groepen. Pas 

in 1954 werd de separate but equal-doctrine verworpen), en is ongelijke behande

ling als zodanig verboden, onafhankelijk van de vraag of een ander burgerrecht in 

het geding is. 

Het Veertiende Amendement richt zich uitsluitend tot de deelstaten en lagere 

overheden. Via extensieve interpretatie van de vrijwel identiek luidende due pro

cess dause, neergelegd in het Vijfde Amendement, biedt de grondwet ook bescher

ming tegen discriminatie door de federale overheid: Geen van beide bepalingen 

biedt echter bescherming tegen ongelijke behandeling in de relaties tussen bur

gers onderling.' Daardoor ontstond er behoefte aan een wettelijk verbod van dis

criminatie in de horizontale verhoudingen, niet in de laatste plaats omdat discri

minatie de gedachte verstoort dat iedereen die wil in de kosten van het eigen 

onderhoud kan voorzien. 

De federale overheid komt op grond van de Constitutie slechts in beperkte mate 
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(il- Ilt'vo('gdlll'id lOl' 0111 dl,nil11il1alil' il1 dl' horizol1lall' vnhoudil1gl'11 Il' verbil'

d"l1. :\lllJd I110l'1 l'r 'pr;lk"lIJIl V,II1l'lllgl' l11all' 1';111 ,lalt' 'lelIOTl."111 alll' alldl'rl' gl'

v,tll"ll liJ 11 uII,luII"IHI dl' LIg,'n' OVl'rIll'dl'1l b,'vOl'gd 0111 rl'gulerl'lld op Il' Irl'dl'l1. 

~ 1,'11,'111111 I' l'r, 111l'1 ,','11 Iwrol'p op hl'! Vl'l'rl 1l'l1dl' :\111l'l1lk111l'11 I - i 11 CO 111 bi l1a lil' 

1IIl'I d,' grolldWl'IIl'IiJkl' '''trlrllt'nt' (/'lll\t' l'l'11 scala ;Iall kdnall' llol1-disni111il1atil'-

1\'l'11l'1l lol St.IIHlgl'kol11l'11 dl,'IIlll'd")/.ll'1l op dl' hOrlzollLlk rl'latil's. Daarbij 1110l't 

111 ,'('r'I"IIl,t.llllil' wordl'1l gl'lLlchl ,1,111 dl' CI\'lI I<lgltrs :Iel 1%4,l'l'11 tederale wet dil' 

dl\lrll11ill.IIIl' op grolld 1',111 Ll\, g,',I,lchl ,'11 godsdiellsl vl'rbiedl door - ol1dn 

Illl'l'r wl'rkgl'I','r, ,'11 bIJ d,' ullvOl'rillg 1';111 door dl' tl'dl'ra'" overheid bl'kostigde 

progr.1111 111,1',. :\.I,lr hl'1 voorlwl'ld vall do.,' I\'('I ziJIl latl'r dl' :\[!t' IJlS,TitrilTiallOTllll 

/lrll'Iill'trlt'TlI :1, 11')(,;" I(\IJL:\), d,' arllkl'lell SOl tot"I1111l't '104 val1 dl' I<dla/JtlilaIIOTI 

1,1 I')-.{ ,'11 d,' .lllltTlttlTl\ Inllt /JI,,!lllltllt'\ .Itt It)t)ill:\IJ,\) tot slalld gek0111l'11.:\1 dl'Zl' 

Wl'IIl'1l vl'rbll'd('11 dl'Crl1111l1.llil' bij dl' ;Irlwid ,'11 ,Llal1, olldl'r zen strikle voor

\\',l.lrd"Il, v'){lrk,'ur,lwkld lOl' 

\'1,1 d"/l'l'1l .llllkrl' lloll-dl\lTi1111Ilat il'wl'1 1,'11 is dl' gl'IiJke IOl'g;lI1g tol dl' ;ll'!Jl'id 

I"){lr 1'l'I"Il W"lll'llJk .g,'w,I,lrborgd 111 dl' \''i'IJII olHlallk, hl'l kit d.11 dl' 

,\Il11'lïk.I.IIl\l· (OIl,IIIUlil' .g''l'1l bl'\r1ll'r111ing bll'dt a.11l hl'! rl'chl op ;lrb,'ld l'1l dl' 

\'\ ')llk g('('IlP,lrllJ zijll biJ IllkrIl.lllOl1,tI" Vl'rdr,lg"Il, zO;II, hl'1 IllterIlatiol1a;11 

\','nlr,lg Illz.lk,' 1;.COIl0111 i ,r1ll' , Social""l1 (ullur,'I,'Rl'chll'IlII\TSCR)"11 diVl'rsl' 

COIlI"'l1lil" 1',111 dl' IIlI"Iï1.ltItHUI,' :\rlwid,orgal1l,all,'IILll), w;urill dil rl'chl is 

Il",'rg"lt-gd. I h' :\111"lïka;IIl\l' oVl'rhl'id ;Icht hl'1 "Vl'l1wl'l ha;lr plicht 0111l'ellil'dn 

111 ,t.I.11 I,' ,1,,11,'11 VI;I hl'1 v"lTlcht"1l 1',111 Iwt,lald,' ;lrb"ld 111 dl' kostl'11 vall hl'1 l'igell 

ol1d,'rlwud I" 1"){H"/I,'I1. BI) gl'brl'k ,1.111",'11 uilgl'brl'id ,1l'hl'1 .1,111 social,' voorzie

Illng,'11 d,ll door :\I1ll'rlk.llH'11 1',1.lk ,ti, 'chlïklnrl'l1d duur wordt l'rvarl'11 is dl'l'I-

11,II1H' .1.111 hl'l .lrb"H\-.proCl'\ voor dl' 1111"',I,'11 ook ,','11 hlllnl' Iwodza;lk.llil .gl'ldl 

v.l.lk ook 11.1 hl'l IWrl'lk"11 1';111 dl' p"I1'IOl'llg,'rl'chli.gdl' Il'dtIJd.lJaar k01111 bij lLlI 

1ll'1 .Ihlull"11 1',111 t.tI va 11 I'l'rzl'k"lï ng"l1 , w;I,lrol1dl'r "l'IlZil'kll'kml"I1\"'r!l'kl'ril1g, 

111 dl' \''i doorg,I,II1' 1'1;1 dl' wl'rkgl'vl'r Vl'rloopl It'llll'lill't't'/lt'lldll). \kl1'l'llzol1dn 

wl'rk klll1l1"l1prolwn'l1 lt'l! ZO'I1 I'('rll'k"lïng ,11 I,' ,luill'I1, 111;lar 1110l'!l'l1lLlIl rl'k,'

I1lng h'Hld"l1l1ll'l lon'l1lwg"prl'l11il'\ "IlUII,luilll1g,cl;lll,ul,',. 

Î,'g"11 d,'/l' ,lchll'rgrol1d Vl'rh,I,1\1 hl'1 w,'lIlchl l1il'1 d;11 dl' :\I11"rlk;I;II1\l' wl'lgl'vil1g 

,ti 'I lil\-. dl' J,lrl'11 /l'I'l'l1llg h",ch"rlllll1g bil'dl ll'gl'11 kl'ftijd'-l'll gl'h;lI1dicapll'l1dis

lTll1lll1.III". :\I111'rik,I.II1\l' oud,'n'l1"l1 gl'h,ll1diclpl"l1"lSl"l1, il1l1avolging val1 

/W,lrl"11 ,'11 ITOUW"I1, ,I\'lI n~It(ç-w,'lg,'vlng 0111 hl'1l111 ,1.1,11 I" ,kll"11 ;1" gl'liJkl'11 

d",'1 I" 1Il'I1H'I1 ,1.111 ol1dl'r 111,','r hl'! ;lrh"ld'pro('(',.Ilt-rgl'ltjk,' Wl'lg"I'illg kW;llll 

l'r ook ,'11 l\'l'nl door d,' oP""I1\'olgl'l1d,' :\Il11'rlk;I;II1\l' pn"ld"I1I"1l zowl'll11l'! l11ore

I,' ,lis '" Olwl1ll"h,' ,lrgUI111'llt"11 .g,'n'chll',I.lrdlgd.llt- uII,luIIIllg 1"II1Ill'p;l;tld,' 

grtll'p"11 ,1.\11 hl'l 111,I,ll\lI1.l\lpl'liJk 1"1"'11 'Irookll' l1il'l I1ll'l dl' :\I1l"lïka;II1\l' 0PI',II

IllIg"lllII','r "/lltll, 111.:t'll\/1I1' ,'11 d""lgl'11 1','LIlllwoonit-IiJkh"ill 1'.111 dl' burgl'r, w;lar

hl) .trllt'ld o'lk w'lnll g,'/l"11 .11s 1111dd,'1 lol ol1lplo()\ll1g, ol1lwlkkl'lil1g l'1l1l1.1;11-

'11'. 11)).')'0) "1'1: 
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schappelijke participatie (moreel argument). De uitsluiting van groepen aan het 

arbeidsproces kost de samenleving daarnaast veel geld en doet afbreuk aan de 

koopkracht van de leden van de betreffende groepen (economisch argument). Dit 

verklaart wellicht ook waarom non-discriminatiewetgeving, niet in de laatste 

plaats onder Republikeinse presidenten, in de VS een grote vaart heeft genomen. 

Een bijzonderheid van de Amerikaanse equal rights-benadering is voorts dat werk

gevers zijn gehouden ten behoeve van werknemers die onder de gegeven arbeids

omstandigheden hun werk niet kunnen doen een werkaanpassing te realiseren 

(reasonabie accommodation). Dit geldt in het bijzonder ten opzichte van werknemers 

met een bepaalde geloofsovertuiging - die om die reden bijvoorbeeld enige malen 

per dag moeten bidden ofvoor wie kledingvoorschriften gelden - en gehandicap

te werknemers - die bijvoorbeeld behoefte hebben aan aangepaste apparatuur of 

meer flexibele werktijden. Slechts ingeval een werkgever kan aantonen dat een 

doeltreffende aanpassing vanwege bedrijfsbelangen niet kan worden gevergd, 

mag zo'n voorziening achterwege worden gelaten. 

Als uitvloeisel van de equal rights-benadering mag de federale overheid op grond 

van diverse presidentiële besluiten (executive orders) slechts contracten sluiten met 

particuliere werkgevers die een gelijke kansenbeleid voeren. Via deze vorm van 

contract complianee, dat wil zeggen het opleggen van verplichtingen via contracten, 

komen alleen werkgevers die actief trachten discriminatie op de werkvloer te 

voorkomen en te bestrijden in aanmerking voor de vaak lucratieve overheidscon
tracten. 

Dankzij de inzet van deze wettelijke instrumenten is de arbeidsparticipatie onder 

ouderen en gehandicapten in de VS aanzienlijk hoger - niet zelden meer dan 50% 

- dan in de meeste Europese landen. Het gaat te ver om deze resultaten uitslui-

Arneril<aanse oude- tend toe te schrijven aan het bestaan van non-discriminatiewetgeving. Immers, zo-

ren en gehandicap- als gezegd, voor velen in de VS is het verrich ten van arbeid pure noodzaak. Het be-

ten hebben meer staan van non-discriminatiewetgeving veronderstelt ook een mate van 

dan in Europa het rechtsbewustzijn en mondigheid die niet iedereen is gegeven. Het succes van non-

gevoel deel uit te discriminatiewetgeving hangt bovendien nauw samen met factoren als het be-

mal<en van het staan van laagdrempelige klachteninstanties - zoals in de VS de Equal Employment 

maatschappelijl< le- Opportunity Commission en in Nederland de Commissie Gelijke Behandeling - als-

ven, hetgeen onte- mede de duur en kosten van gerechtelijke procedures. Dat neemt niet weg dat 

genzeggelijk grote Amerikaanse ouderen en gehandicapten meer dan in Europa (het gevoel hebben) 

voordelen heeft. deel uit (te) maken van het maatschappelijk leven, hetgeen ontegenzeggelijk grote 

voordelen heeft. 
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schappelijke participatie (moreel argument). De uitsluiting van groepen aan het 

arbeidsproces kost de samenleving daarnaast veel geld en doet afbreuk aan de 

koopkracht van de leden van de betreffende groepen (economisch argument). Dit 

veridaart wellicht ook waarom non-discriminatiewetgeving, niet in de laatste 

plaats onder Republikeinse presidenten, in de VS een grote vaart heeft genomen. 

Een bijzonderheid van de Amerikaanse equal rights-benadering is voorts dat werk

gevers zijn gehouden ten behoeve van werknemers die onder de gegeven arbeids

omstandigheden hun werk niet kunnen doen een werkaanpassing te realiseren 

(reasonable accommodation) . Dit geldt in het bijzonder ten opzichte van werknemers 

met een bepaalde geloofsovertuiging - die om die reden bijvoorbeeld enige malen 

per dag moeten bidden of voor wieldedingvoorschriften gelden- en gehandicap

te werknemers- die bijvoorbeeld behoefte hebben aan aangepaste apparatuur of 

meer flexibele werktijden. Slechts ingeval een werkgever kan aantonen dat een 

doeltreffende aanpassing vanwege bedrijfsbelangen niet kan worden gevergd, 

mag zo'n voorziening achterwege worden gelaten. 

Als uitvloeisel van de equal rights-benadering mag de federale overheid op grond 

van diverse presidentiële besluiten (executive orders) slechts contracten sluiten met 

particuliere werkgevers die een gelijke kansenbeleid voeren. Via deze vorm van 

contract compliance, dat wil zeggen het opleggen van verplichtingen via contracten, 

komen alleen werkgevers die actieftrachten discriminatie op de werkvloer te 

voorkomen en te bestrijden in aanmerking voor de vaak lucratieve overheidscon

tracten. 

Dankzij de inzet van deze wettelijke instrumenten is de arbeidsparticipatie onder 

ouderen en gehandicapten in de VS aanzienlijk hoger- niet zelden meer dan 50% 

-dan in de meeste Europese landen. Het gaat te ver om deze resultaten uitslui-

Amerikaanse oude- tend toe te schrijven aan het bestaan van non-discriminatiewetgeving. Immers, zo-

ren en gehandicap- als gezegd, voor velen in de VS is het verrichten van arbeid pure noodzaak. Het be-

ten hebben meer staan van non-discriminatiewetgeving veronderstelt ook een mate van 

dan in Europa het rechtsbewustzijn en mondigheid die niet iedereen is gegeven. Het succes van non-

gevoel deel uit te discriminatiewetgeving hangt bovendien nauw samen met factoren als het be-

malcen van het staan van laagdrempelige ldachteninstanties- zoals in de VS de Equal Employment 

maatschappelijle Ie- Opportunity Commission en in Nederland de Commissie Gelijke Behandeling- als-

ven, hetgeen onte- mede de duur en kosten van gerechtelijke procedures. Dat neemt niet weg dat 

genzeggelijk grote Amerikaanse ouderen en gehandicapten meer dan in Europa (het gevoel hebben) 

voordelen heeft. deel uit (te) maken van het maatschappelijk leven, hetgeen ontegenzeggelijk grote 

voordelen heeft. 
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Europa 

Hoe anders wordt in Europa vanouds aangekeken tegen de overheid als bescher

mer van de belangen van kansarmen. In een sociale rechtstaat, waartoe alle 

Europese staten zich graag rekenen, wordt van de overheid verwacht dat zij zich 

het lot van de minderbedeelden aantrekt, in het bijzonder van diegenen die als 

gevolg van een sociaal risico niet in staat zijn betaalde arbeid te verrichten. Voor 

deze groepen, waaronder ouderen en gehandicapten, werd in de na-oorlogse jaren 

een uitgebreid stelsel aan voorzieningen en uitkeringen gecreëerd. In naam was 

dit vangnet mede bedoeld om de terugkeer naar de arbeidsmarkt te bespoedigen, 

Dat de gebreldtige maar in de praktijk boden ze bovenal een stukje compensatie voor het verstoken 

arbeidsparticipatie zijn van arbeid. 

van deze groepen Deze verzorgingsstaatgedachte was geheel in lijn met de uitleg die werd gegeven 

mogelijlc ook sa- aan de sociale grondrechten, zoals neergelegd in nationale grondwetten en ver-

menhing met clis- dragen, waaronder het Europees Sociaal Handvest. Vanwege de sociale heseher-

criminatie Icon men mingwas het verrichten van arbeid in Europa, anders dan in de VS. geen voor

in Europa lange tijd waarde om in het eigen levensonderhoud te voorzien. 

moeilijk bevatten. 

Door de nadruk op het bieden van bescherming is het verldaar,baar dat het ont

breken van gelijke arbeidskansen voor ouderen en gehandicapten in Europa lange 

tijd als ondergeschikt punt werd ervaren. Het accent lag daar tot voor kort op het 

versterken van het stelsel van uitkeringen en voorzieningen voor deze groepen. 

Op werkgevers lag evenwel gelijktijdig de verplichting een bepaald percentage ge

handicapten in dienst te nemen (quotum). Anders dan in de VS. waar het werkge

vers onder strikte voorwaarden is toegestaan een quotumbeleid te voeren, waren 

Europese quotaregelingen in Europese landen, waaronder het Verenigd 

Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland, niet ingebed in non-discriminatie

maar in sociale zekerheidsregelingen.'" 

Dat de gebreldage arbeidsparticipatie van deze groepen mogelijk ook samenhing 

met discriminatie kon men in Europa lange tijd moeilijk bevatten. Zo ook in 

Nederland. Toen het D66-kamerlid Groenman bij de behandeling van de 

Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) een amendement indiende, gericht op 

toevoeging van de grond 'geestelijke oflichamelijke handicap' aan de limitatieve 

lijst van verboden differentiatiecriteria," kon dit op weinig steun rekenen. Naar 

aanleiding van dit afgewezen amendement werd door de Tweede Kamer wel een 

motie aangenomen, waarin de regering werd opgeroepen onderzoek te laten ver

richten naar de vraag in welke mate discriminatie van gehandicapten in 

Nederland voorkomt en naar de mate waarin het recht hiertegen bescherming 

biedt." Dit heeft geresulteerd in twee onderzoeksverslagen, waarin naar voren 

komt dat gehandicapten in Nederland op diverse maatschappelijke terreinen, en 

met name bij de arbeid, hebben te vrezen voor discriminatie en dat de juridische 

bescherming daarbij te wensen overlaat." Wat betreft het criterium leeftijd geldt 
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Aldus kon het ge-

beuren dat goed be

doelde sociale ze-

grosso modo hetzelfde: ook deze grond is bewust buiten het bereik van de AWGB ge

houden. Sinds de jaren negentig wordt het gebruik van leeftijdsgrenzen evenwel 

steeds meer als problematisch ervaren
l4 

en wordt dit steeds meer in verband ge

bracht met discriminatie. 

Sinds een decennium is in Europa duidelijk dat de uitsluiting van ouderen en ge

handicapten van het arbeidsproces allerminst iets vanzelfsprekends is. Sterker, 

door de terugtred van de overheid en de versobering van de sociale zekerheid wer

den de effecten van discriminatoire uitsluiting op de arbeidsmarkt door betrokke

nen steeds meer als onrecht ervaren: vele oudere en gehandicapte werknemers 

wilden wel werken, maar kregen daartoe simpelweg niet de kans. Dit had grote so

ciale en economische gevolgen. 

Is het Amerikaanse gras groener? 

kerheidsregelingen Dat (organisaties van) gehandicapten en ouderen in Europa sindsdien pleiten voor 

door betrokkenen invoering van non-discriminatiewetgeving naar Amerikaans voorbeeld en af-

als 'doekje voor het schaffing van de als stigmatiserend ervaren quotumregels 13 laat zich tegen deze 

bloeden' werden er- achtergrond verklaren. Het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zweden waren de eer-
varen. ste Europese landen met non-discriminatiewetten voor ouderen en gehandicap

ten gemodelleerd naar de Amerikaanse wetgeving. De Amerikaanse equal rights

benadering heeft inmiddels ook weerklank gevonden op Europees niveau: op 

grond van een Europese richtlijn zijn alle EU-lidstaten gehouden voor 2 december 

2003 discriminatie vanwege handicap ofleeftijd bij de arbeid te verbieden. lh 

Discriminatie vanwege handicap en leeftijd is evenmin toegestaan krachtens het 

EU Grondrechtenhandvest
l7 

en straks, naar alle waarschijnlijkheid, de Europese 
Grondwet.

l

' 

Nederland kent inmiddels een Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 

chronische ziekte (wet van 3 april 2003, Stb. 2003, 206). Deze wet zal naar alle 

waarschijnlijkheid op 1 december 2003 in werking treden. Een voorstel van wet 

gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid is thans nog aanhangig bij 

de Tweede Kamer. 

Hoewel de Amerikaanse equal rights-benadering een aantal ontegenzeggelijke 

voordelen heeft, moet non-discriminatiewetgeving niet als alternatief: maar als 

aanvulling worden gezien op het sociale (zekerheids)beleid, zoals dat in het 

Europa van de verzorgingsstaat gestalte heeft gekregen. In de VS vormt non-dis

criminatiewetgeving voor betrokkenen niet zelden een laatste strohalm om za

ken als een oudedagsvoorziening zeker te stellen. Aldus dreigt non-discriminatie

wetgeving in sommige situaties een oneigenlijk middel te worden om sociale 

zekerheid afte dwingen. Het is onwenselijk om in Europa eenzelfde kant op te 
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Aldus kon het ge-

grosso modo hetzelfde: ook deze grond is bewust buiten het bereik van de AWGB ge

houden. Sinds de jaren negentig wordt het gebruik van leeftijdsgrenzen evenwel 

steeds meer als problematisch ervaren '• en wordt dit steeds meer in verband ge
bracht met discriminatie. 

Sinds een decennium is in Europa duidelijk dat de uitsluiting van ouderen en ge

handicapten van het arbeidsproces allerminst iets vanzelfsprekends is. Sterker, 

door de terugtred van de overheid en de versobering van de sociale zekerheid wer

den de effecten van discriminatoire uitsluiting op de arbeidsmarkt door betrold<e

nen steeds meer als onrecht ervaren: vele oudere en gehandicapte werknemers 

wilden wel werken, maar kregen daartoe simpelweg niet de kans. Dit had grote so
ciale en economische gevolgen. 

beuren dat goed be- Is het Ameril<aanse gras groener? 
doelde sociale ze-

l<erheidsregelingen Dat (organisaties van) gehandicapten en ouderen in Europa sindsdien pleiten voor 

door betrold<enen invoering van non-discriminatiewetgeving naar Amerikaans voorbeeld en af-

als 'doel<je voor het schaffing van de als stigma ti serend ervaren quotumregels 15 laat zich tegen deze 

bloeden' werden er- achtergrond verldaren. Het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zweden waren de eer-
varen. ste Europese landen met non-discriminatiewetten voor ouderen en gehandicap

ten gemodelleerd naar de Amerikaanse wetgeving. De Amerikaanse equal rights

benadering heeft inmiddels ook weerldank gevonden op Europees niveau: op 

grond van een Europese richtlijn zijn alle EU-lidstaten gehouden voor 2 december 

2003 discriminatie vanwege handicap ofleeftijd bij de arbeid te verbieden.'• 

Discriminatie vanwege handicap en leeftijd is evenmin toegestaan krachtens het 

EU Grondrechtenhandvest" en straks, naar alle waarschijnlijkheid, de Europese 
Grondwet.'" 

Nederland kent inmiddels een Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 

chronische ziekte (wet van 3 april 2003, Stb. 2003, 206). Deze wet zal naar alle 

waarschijnlijkheid op 1 december 2003 in werl<ing treden. Een voorstel van wet 

gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid is thans nog aanhangig bij 
de Tweede Kamer. 

Hoewel de Amerikaanse equal rights-benadering een aantal ontegenzeggelijke 

voordelen heeft, moet non-discriminatiewetgeving niet als alternatief, maar als 

aanvulling worden gezien op het sociale (zekerheids)beleid, zoals dat in het 

Europa van de verzorgingsstaat gestalte heeft gekregen. In de VS vormt non-dis

criminatiewetgeving voor betrold<enen niet zelden een laatste strohalm om za

ken als een oudedagsvoorziening zeker te stellen. Aldus dreigt non-discriminatie

wetgeving in sommige situaties een oneigenlijk middel te worden om sociale 

zekerheid afte dwingen. Het is onwenselijk om in Europa eenzelfde kant op te 
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De verzorgings

staatgedachte kan 

gaan; een ontwild<eling die bovendien strijdig is met de Europese grondwettelij

ke trad i ties . 

In Europa ontbrak het tot voor kort daarentegen aan iedere vorm van non-discri

minatiewetgeving met betreld<ing tot de gronden handicap en leeftijd. Aldus kon 

het gebeuren dat goed bedoelde socialezekerheidsregelingen door betrold<enen 

als 'doekje voor het bloeden' werden ervaren: de regelingen waarborgden een mi

nimuminkomen, maar beletten betrold<enen om deel te nemen aan het arbeids

proces." De uitdaging is thans om non-discriminatie- en sociale zekerheidsrege

lingen goed op elkaar afte stemmen opdat maximale deelname van leden van 

achtergestelde groepen aan het maatschappelijk leven kan worden bewerkstel

ligd, zonder dat de bestaanszekerheid van personen in gevaar komt. Dit is aller

minst een sinecure, al is het maar omdat het belang van sociale zekerheidsrege

lingen in tijden van minder economische voorspoed- zoals thans het geval is - al 

snel ter discussie staat. 

Dat de Amerikaanse equal rights-benadering geen remedie is voor alle problemen 

waarmee ouderen en gehandicapten kunnen worden geconfronteerd, blijkt al

leen al uit het feit dat in de VS, ondanks het uitgebreide stelsel van non-discrimi

natieregels, tal van ouderen en gehandicapten in een situatie verkeren die een 

rijk land als de VS onwaardig is. Dit neemt niet weg dat we ih Europa veel kunnen 

leren van de Amerikaanse wetgeving en de ervaring die daarmee is opgedaan. Dat 

geldt mijns inziens ook voor wat betreft het systeem van contract compliance. 

Betoogd kan worden dat een sociale rechtstaat bij voorkeur zaken moet doen met 

particulieren die gelijke kansen bieden aan ouderen, gehandicapten en leden van 

andere kwetsbare groepen. In de thans bestaande en in aankomst zijnde non-dis

criminatiewetgeving in Europa speelt contract compliance evenwel een onderge

schikte rol. Dit punt verdient naar mijn mening meer aandacht. 

Conclusie 

Uit het bovenstaande komt naar voren dat er aanzienlijke verschillen zijn met be

treld<ing tot (de constitutionele !<ijk op) de verantwoordelijkheid van de overheid 

in Europa op steeds voor de positie van ouderen en gehandicapten in de VS en Europa. Ligt in de VS 

minder draagvlak vanouds de nadruk op het stimuleren van zelfredzaamheid, de Europese staten 

rekenen; de roep zagen het als hun grondwettelijke plicht de leden van deze groepen zo goed mo-

om non-discrimina- gelijk te verzorgen. De verzorgingsstaatgedachte kan in Europa op steeds minder 

tiewetgeving neemt draagvlak rekenen; de roep om non-discriminatiewetgeving neemt gelijktijdig 

gelijktijdig toe. toe. Europa lijkt thans op weg de Amerikaanse equal rights-benadering over te ne

men. Dit dreigt soms ten koste te gaan van uiterst waardevolle aspecten van de 

verzorgingsstaat, waaronder de vangnetten voor kansarmen. Bovendien verliest 

men dan al snel uit het oog dat het leggen van verantwoordelijkheid bij individu-
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en niet zaligmakend is en dat overheidscorrectie soms nodig is. 

Het waarborgen van gelijke kansen op deelname aan het maatschappelijk leven 

lijkt derhalve te vragen om een tussenweg, ook wel aangeduid met de term twee

sporenbeleid. Met dit laatste wordt gedoeld op beleid waarbij het recht op gelijke 

behandeling wordt beschouwd als complementair aan een adequaat voorzienin

genbeleid. Het moment is daar om, lering trekkend uit de Europese en 

Amerikaanse ervaringen en aansluiting zoekend bij de Europese grondwettelijke 

tradities, een dergelijk wetgevingsmodel te ontwikkelen. 

Mr.dr. A.c. Hendriks is lid van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). 

Met dank aan mijn collega's Mieke van der Burg en Sigmar Carmelia voor hun commentaar 

op een eerdere versie. 

Noten 

1. BradweIl v. State of Illinois, 83 U.S. (16 Wallace) 130 (1873). 

2. Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). 

3. Brown v. Board ofEducation, 347 U.S. 483 (1954). 

4. Bolling v. Sharpe, 347 U.S. 497 (1954). 

5. Civil Rights Cases, 109 U.S. 3 (1883). 

6. De state action-doctrine is in de loop der tijd steeds minder stringent uitgelegd. 

Vgl. Shelleyv. Kraemer, 334 U.S. 1 (1948) en]ackson v. Metropolitan Edison Co., 

419 U.S. 345 (1974). 

7. De commerce clause, neergelegd in § 8 van Artikel I van de Constitutie, ziet o.m. 

op de onbelemmerde handel tussen de deelstaten. Aangenomen wordt dat on

dernemingen met 15 ofmeer werknemers zich inlaten met interdeelstatelijke 

handel en derhalve kunnen worden gebonden aan federale regelgeving. 

8. Over voorkeursbeleid, zie de recente oordelen van het Supreme Court in 

Grutter v. Bollinger en Gratz v. Bollinger, 539 U.S. _ (2003) (23 juni 2003) 

<http://www.supreme-court.gov/opinions/02slipopinion.html> 

9. Dit neemt niet weg dat het ontslagrecht, zeker vanuit Europees perspectief, te 

wensen overlaat. 

10. Vgl. voor wat betreft Nederland thans art. 5 REA en art. 77b WAO. 

11. Kamerstukken IJ 1992j93, 22 014, nr. 15. 

12. Kamerstukken IJ 1992j93, 22 014, nr. 39 - Motie van de leden Kalsbeek (PvdA) en 

Krajenbrink (CDA). 

13. M. Gras e.a., Een schijn van kans, Deventer: Gouda Quint 1996 en A.c. Hendriks 

m.m.v. A. van der ]agt, Gehandicapt[enjrecht. Een onderzoek naar de juridische aspec

ten van discriminatie van mensen met een handicap in Nederland, Den Haag: Sdu 

1996. 
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Corporate governance

discussie zet Rijnlandse 

model onder drul{ 

DR. 1. DOORN 

Zowel in de VS als in Europa hebben ondernemingsschandalen de gemoederen 

flink beziggehouden. Als uitvloeisel van deze schandalen zijn er verschillende 

regelingen geformuleerd die ingrijpen in de bestuursstructuur van onderne

mingen. Zo is in Amerika de Sarbanes-Oxley (SO) -wetgeving van kracht gewor

den, waarbij een grote rol voor onder meer toezichthouders is toegekend om de 

belangen van de aandeelhouders te bewaken. Deze richtlijn heeft ook buiten 

Amerika kracht van wet en dus ook effecten voor buitenlandse ondernemingen. 

In Europa kennen we het zogenaamde rapport-Winter. Dit biedt een reactie op 

de verwerping van de Angelsaksische georiënteerde overnamerichtlijn door het 

Europees Parlement en een aanzet voor een Europese corporate governance

discussie. De discussie over de door de Commissie-Bolkestein geformuleerde 

overnamerichtlijn laat zien dat men in Brussel niet altijd oog heeft voor een be

langrijke Europese traditie van ondernemerschap, volgens het zogenaamde 

Rijnlandmodel. Binnen dit denken tellen niet slechts de lmrte termijnbelangen 

van de aandeelhouders, maar staan zaken als continuïteit en duurzaamheid 

centraal. Met de toetreding van nieuwe landen tot de EU komt de Rijnlandse 

traditie onder druk te staan. Er rust op Europese Christen-Democraten een be

langrijke taak om de nieuwe landen van de merites van de Rijnlandse traditie te 

overtuigen. 

"linron, WorldCom, HealthSouth and Ahold are all part of a hall of Shame", aldus een re

actie in Brussel. Zowel bij Amerikaanse als Europese bedrijven werden honderden 

miljoenen aan schuld geheim gehouden voor de aandeelhouders. Opgeklopte 

winstcijfers moesten de inkomens van ondernemingsbestuurders tot ongekende 

hoogte opstuwen. De effecten waren desastreus. Een enorme koersval. Duizenden 

beleggers verloren als gevolg van deze praktijken hun spaargeld of hun volledig 

pensioen en het beleggersvertrouwen zakte naar een dieptepunt. Kortom, een 

staaltje van cowboykapitalisme dat diepe sporen achter zal laten. En niet alleen in 

Amerika. De Verenigde Staten en de Europese Unie zijn economisch nauw ver

strengeld. De wederzijdse stroom goederen, diensten en buitenlandse investerin

gen bedragen meer dan 1000 miljard euro. Europese ondernemingen hebben on

geveer 800 miljard euro geïnvesteerd in de Verenigde Staten en Amerikaanse 

ondernemingen beheren bezittingen ter waarde van 550 miljard euro in de EU. 
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Corporate governance

discussie zet Rijnlandse 

model onder drul{ 

DR. L. DOORN 

Zowel in de VS als in Europa hebben ondernemingsschandalen de gemoederen 

flink beziggehouden. Als uitvloeisel van deze schandalen zijn er verschillende 

regelingen geformuleerd die ingrijpen in de bestuursstructuur van onderne

mingen. Zo is in Amerika de Sarbanes-Oxley (SO) -wetgeving van kracht gewor

den, waarbij een grote rol voor onder meer toezichthouders is toegekend om de 

belangen van de aandeelhouders te bewaken. Deze richtlijn heeft ook buiten 

Amerika lrracht van wet en dus ook effecten voor buitenlandse ondernemingen. 

In Europa kennen we het zogenaamde rapport-Winter. Dit biedt een reactie op 

de verwerping van de Angelsaksische georiënteerde overnamerichtlijn door het 

Europees Parlement en een aanzet voor een Europese corpora te governance

discussie. De discussie over de door de Commissie-Bolkestein geformuleerde 

overnamerichtlijn laat zien dat men in Brussel niet altijd oog heeft voor een be

langrijke Europese traditie van ondernemerschap, volgens het zogenaamde 

RijnlandmodeL Binnen dit denken tellen niet slechts de korte termijnbelangen 

van de aandeelhouders, maar staan zaken als continuïteit en duurzaamheid 

centraal. Met de toetreding van nieuwe landen tot de EU komt de Rijnlandse 

traditie onder druk te staan. Er rust op Europese Christen-Democraten een be

langrijke taak om de nieuwe landen van de merites van de Rijnlandse traditie te 

overtuigen. 

"Enron, WorldCom, HealthSouth and Ahold are all part of a hall of Shame", aldus een re

actie in Brussel. Zowel bij Amerikaanse als Europese bedrijven werden honderden 

miljoenen aan schuld geheim gehouden voor de aandeelhouders . Opgeldopte 

winstcijfers moesten de inkomens van ondernemingsbestuurders tot ongekende 

hoogte opstuwen. De effecten waren desastreus. Een enorme koersval. Duizenden 

beleggers verloren als gevolg van deze praktijken hun spaargeld of hun volledig 

pensioen en het beleggersvertrouwen zakte naar een dieptepunt. Kortom, een 

staaltje van cowboykapitalisme dat diepe sporen achter zal laten. En niet alleen in 

Amerika. De Verenigde Staten en de Europese Unie zijn economisch nauw ver

strengeld. De wederzijdse stroom goederen, diensten en buitenlandse investerin

gen bedragen meer dan 1000 miljard euro. Europese ondernemingen hebben on

geveer 800 miljard euro geïnvesteerd in de Verenigde Staten en Amerikaanse 

ondernemingen beheren bezittingen ter waarde van 550 miljard euro in de EU. 
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Gezien de extrater

ritoriale werláng 

die de Amerikanen 

aan hun wetgeving 

toekennen, zal de 

SO-wetgeving ook 

effecten hebben 

voor buitenlandse 

ondernemingen. 

De EU is daarmee de grootste investeerder in de VS en de VS in de EU.' AHOLD, van 

oorsprong een typisch Nederlands bedrijf en product van Zaanse vlijt en zuinig

heid. was het eerste Europese bedrijf dat in een boekhoudschandaal betrold<en 

raakte. 

In Europa en met name ook in Nederland stonden internationaal opererende on

dernemingen toch al in de beldaagdenbank Aanhoudend slechte resultaten, pers

publicaties over uit de hand lopende beloningsstructuren voor de leidinggeven

den en imposante gouden handdruld<en, hadden de reputatie van 

ondernemingen geen goed gedaan. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa 

werd de roep om een herziening van het ondernemingsbestuur sterker. De schan

dalen in de VS vormden de definitieve aftrap voor maatregelen. 'We are neither com

placent, nor arrogant enough to believe that Enron and WorldCom could nat have happened 

in the EU", aldus Bolkestein.
2 

Het Amerikaanse antwoord 

In juli 2002 besloot het Amerikaanse Congres na lange tijd in te grijpen in de eor-
" parate gavernanee-structuren in de VS. Met slechts drie tegenstemmen nam het 

Congres de Sarbanes-Oxley-wet (SO-wet) aan. Een reeks ingrijpende maatregelen 

die corporate gavernanee in de VS transparanter moest maken en het vertrouwen 

van de aandeelhouders moest terugwinnen. SO gaat uit van het belang van de 

aandeelhouders, ofwel de shareholders. "Zonder aandeelhouders en hun vertrou

wen zou onze economische groei en voortdurende technologische innovatie ver

traging oplopen", aldus een lid van de Amerikaanse Effecten Commissie. "SO ver

stevigt de rol van de toezichthoudende managers als vertegenwoordigers van de 

aandeelhouders en benadrukt de rol van het uitvoerend management als "stewards" 

van de belangen van de aandeelhouders".
3 

De aandeelhouders dienen meer in

zicht te lrrijgen in het besluitvormingsproces. Zowel de CEO. ChiefExecutive Officer, 

als ook de CFO. ChiefFinancial Officer, worden persoonlijk verantwoordelijk voor de 

financiële gegevens en bij fraude dreigt hechtenis. 

In Europa werd de SO-wetgeving afgedaan als een "typisch Amerikaans staaltje 

van uit de heup schieten." Gezien de extraterritoriale werldng die de Amerikanen 

aan hun wetgeving toekennen, zal de SO-wetgeving ook effecten hebben voor bui

tenlandse ondernemingen. Ook de CEO · s van in Europa gevestigde ondernemin

gen moeten garant staan voor de financiële gegevens van de dochterondernemin

gen in de VS. Momenteel wordt over de gevolgen van de SO-wetgeving druk 

onderhandeld tussen Europese Commissie en Amerikaanse autoriteiten. 

Het Europese antwoord 

De Europese Commissie had reeds in 2001. dus ruim voor de Amerikaanse beurs-
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schandalen een werkgroep van ondernemingsrecht juristen onder leiding van de 

Nederlandse ondernemingsrechtdeskundige professor Jaap Winter benoemd. De 

opdracht was tweeledig. Allereerst moest de werkgroep een oplossing bedenken 

voor de impasse die ontstaan was na het verwerpen van de overnamerichtlijn door 

het Europees Parlement. In de tweede plaats werd de commissie verzocht een aan

zet te geven voor een Europese discussie over corporate governance. In 2002 publi

ceerde een groep van bedrijfsjuristen hun rapport. 

De belangrijkste punten uit het Winter-rapport liggen op dezelfde lijn als de 

maatregelen van de SO-wet. De nadruk wordt gelegd op versterking van de contro

le door de aandeelhouders en bepaalt minimumstandaarden voor de onafhanke

lijkheid van toezichthoudende managers, in Nederland de Raad van 

Commissarissen. Het rapport wil de mogelijkheden van de aandeelhoudersdemo

cratie in de EU vergroten door invoering van het "one share, one vote"- principe. De 

mogelijkheden voor aandeelhouders om op afstand te stemmen moeten worden 

uitgebreid. 

Op 21 mei van dit jaar lanceerde de Europese Commissie het Actieplan corperate 

governance, dat in grote lijnen het Winter-rapport volgt. De twee hoofdcomponten 

van het Actieplan zijn de versterking van de rechten van de aandeelhouders, werk

nemers, geldschieters en andere partijen die met de onderneming te maken heb

ben en het stimuleren van de efficiëntie en concurrentiekracht van de onderne

mingen. De Europese Commissie onderscheidt een korte termijn (2003-2005), 

middellange termijn (2006-2008) en een lange termijn (2006-2008), waarin ze met 

concrete voorstellen zal komen om bovengenoemde doelstellingen te bereiken. 

De Europese Commissie neemt de aanbeveling over van het Winter-rapport om 

geen Europese Corpora te Governance Code op te leggen aan de ondernemingen. 

Echter een "selfregulating code of conduct" die volledig is overgelaten aan de markt, 

zoals Winter voorstelde, vindt de Commissie te vrijblijvend. Derhalve voorziet het 

Europese Actieplan in een gemeenschappelijke raamwerk, waarbinnen uiteinde

lijk nationale bedrijfsregels kunnen worden gecoördineerd. 

Op gemeenschappelijk niveau dienen de volgende zaken te worden geregeld: een 

jaarlijks corporate governement statement waarin de ondernemingen gedetailleerd 

uit de doeken doen hoe zij intern de zaken regelen. Daarnaast moet de rol van (on

afhankelijke) toezichthoudende managers worden versterkt via het op Europees ni

veau regelen van minimale voorwaarden waaraan toezichthoudende, belonende 

en nominerende comité' s dienen te voldoen. De Commissie wil verder met een 

aanbeveling komen waarin lidstaten worden opgeroepen de aandeelhouders meer 

invloed en inzage te geven in de beloningsstructuur voor topmanagers. Ook moet 

er op Europees niveau een forum worden opgezet waarin kan worden gedebat

teerd over bedrijfsvoeringsstructuren en de wijze waarop deze worden nageleefd 

en hoe de naleving gecontroleerd wordt. Met deze maatregelen hoopt de Europese 

Commissie de bedrijfsvoering van Europese ondernemingen doorzichtiger te maken. 
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De invloed van de aandeelhouder dient te worden verbeterd aan de hand van een 

wetgevend raamwerk waarin de aandeelhouder wordt uitgenodigd een actievere 

houding aan te nemen ten aanzien van het toezicht op de onderneming, zoals het 

stellen van vragen, het indienen van resoluties, stemmen in afwezigheid, partici

peren in vergaderingen via elektronische middelen. In de gehele EU moeten aan

deelhouders toegang krijgen tot bovengenoemde faciliteiten. Daarnaast moeten 

problemen ten aanzien van grensoverschrijdend stemmen worden opgelost. 

Overeenkomsten en verschillen 

De Amerikanen hebben met de SO-wetgeving gekozen voor een algemene nationa

le aanpak, "One share, one vote", versterlang van de controle, en maximale transpa

rantie. De situatie in Europa is aanmerkelijk gecompliceerder. De hele gang van 

zaken rond de overname richtlijn heeft nog eens duidelijk gemaakt, dat de grote 

verschillen die in Europa bestaan op het terrein van het vennootschapsrecht niet 

met een pennenstreek uit Brussel zijn te harmoniseren. Bolkestein heeft inmid

dels ingezien dat er grenzen zijn aan hetgeen vanuit Brusselmet wetgeving te re

gelen is . We kennen in Europa in feite twee grote stromingen op het terrein van 

ondernemingsbestuur: het Angelsaksische systeem, in feite hat Amerikaanse sys

teem, dat vooral in het Verenigd Koninla-ijk en in Brussel veel aanhangers kent, en 

het Rijnlandse model, dat kenmerkend is voor het vennootschapsrecht in onder 

andere Nederland, Duitsland en Frankrijk. 

Het Angelsaksische systeem stelt de aandeelhouder centraal. Het Rijnlandse mo

del ziet de onderneming niet slechts als de optelsom van de aandeelhouders . De 

stakeholders zijn bepalend voor het beleid van de onderneming. Dat zijn naast de 

aandeelhouders, de werknemers en andere betrold<enen, zoals leveranciers en af

nemers. Het functioneren van een onderneming wordt in dit systeem niet alleen 

afhankelijk gemaakt van de winst. Duurzame ontwild<eling en werkgelegenheid 

zijn minstens even belangrijke criteria. 

Interessant is te zien dat de Europese Commissie dit soort fundamentele verschil

len nogal eens over het hoofd ziet. Een voorbeeld vormt de buildanding van 

Commissaris Bolkestein met de overnamerichtlijn in 2001. 

Deze overnamerichtlijn was bedoeld om de bestaande beschermingsconstructies 

van Europese ondernemingen tegen vijandelijke overnames te harmoniseren. In 

Europa is het niet vanzelfsprekend dat aandeelhouders altijd stemrecht hebben, 

of dat per aandeel een stem uit te brengen is. Zo is het in Nederland mogelijk voor 

een bedrijfzich tegen een vijandelijke overname te beschermen door het uitgeven 

van aandelen en de bijbehorende stemrechten onder te brengen bij een stichting, 

het zogenaamde certificeren. De stichting heeft dus de uiteindelijke stem in de 

bepaling of een overname wordt ingegaan of niet. Bolkestein ziet dit als een bar-
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rière voor de totstandkoming van een interne markt voor bedrijfsovernames. 

Het voorstel van Bolkestein voorzag in het afschaffen van deze beschermingscon

structies en het geven van een "one share, one vote" aan de aandeelhoudersvergade

ring bij de bepaling over een mogelijke fusie. Het voorstel betekende een eenzijdi

ge verschuiving van het Europese model naar het Angelsaksische model. In 

concreto zou het "anc share one vote"-principe betekenen dat de aandeelhouders be

slissen over het accepteren van een openbaar bod. De Commissie vond echter het 

Europees Parlement op haar weg. In het huidige Europees Parlement zijn de wor

tels van het Rijnlandse model stevig verankerd. Dit leidde er uiteindelijk toe dat 

de EVP-fractie, met de steun van de socialisten, het voorstel voor een overname

richtlijn torpedeerde in de plenaire vergadering. 

Houdt het Rijnland stand? 

Dat er ten aanzien van het bestuur van de onderneming dingen zullen gaan ver

anderen, valt niet te ontkennen. Zeker voor internationaal opererende onderne

mingen is het van belang dat de voorschriften waarmee zij geconfronteerd wor

den in de VS en Europa, waar mogelijk op elkaar afgestemd worden. Wat dit 

betreft is het een goede zaak, dat op dit moment hard gewerkt wordt aan het tot

standkomen van internationale boekhoudregels, de International Accounting 

Standards (lAS). De lAS is een internationaal gremium met deskundigen uit de EU 

en de Verenigde Staten. Dit overleg moet er toe leiden dat binnen afzienbare tijd 

De discussies over ondernemingen hun jaarrekeningen volgens één set regels en voorschriften moe-

het corpora te ten opstellen. De aandeelhouder zal meer invloed krijgen op het ondernemingsbe-

govel7lance-rapport leid. Dat betekent echter wel dat de aandeelhouder daadwerkelijk gebruik maakt 

van de Europese van de uitbreiding van zijn bevoegdheden. In de huidige situatie wordt veel ge-

Commissie, zullen klaagd over absenteïsme bij aandeelhoudersvergaderingen. 

uitwijzen of de In de Rijnlandse traditie blijft echter de zorg voor de continuïteit voorop staan. 

Rijnlandse benade- Waar we voor moeten waken, is dat de ondernemingen niet de speelbal worden 

ring ook in de toe- van bankiers, boekhouders, aandeelhouders, analisten en politici. Dan gaat het 

komst overeind hype-denken overheersen, en gaat men niet meer voor de continuïteit. Er is nu een-

blijft. maal een natuurlijke belangentegenstelling tussen het belang van de onderne

ming en aandeelhouders die koerswinst najagen. Bij hen gaat het niet om het ren

dement van ondernemingen op lange termijn. 

Ik vind dat de christen-democratieën in Nederland en in Europa op de bres moe

ten blijven staan voor duurzaam ondernemen. Dat betekent een ondernemingsbe

stuur waar een systeem van "checks en balances" de invloed van de verschillende sta

keholders in evenwicht houdt. Daarbij dienen de Raad van Bestuur en de Raad van 

Commissarissen een centrale rol te vervullen. Dat kan alleen maar, wanneer er 

maximale transparantie wordt geboden. 

Van belang is verder dat de Europese Commissie ook hier het principe van de sub-
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keholders in evenwicht houdt. Daarbij dienen de Raad van Bestuur en de Raad van 

Commissarissen een centrale rol te vervullen. Dat kan alleen maar, wanneer er 
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sidiariteit respecteert. Vennootschapsrechtelijke regels die grensoverschrijdend 

ondernemen belemmeren moeten verdwijnen. of door Europese regels worden 

vervangen. Met name voor de wijze waarop ondernemingen bestuurd worden. die

nen echter de nationale culturen gerespecteerd te worden. In dat kader kan ook 

in Nederland de commissie-Tabaksblatt haar werk verrichten. 

In het Europees Parlement bestaat nog steeds een meerderheid, die deze mening 

is toegedaan. De discussies over het corporate gavernanee-rapport van de Europese 

Commissie, zullen uitwijzen of deze Rijnlandse benadering ook in de toekomst 

overeind blijft. Van belang is ook hoe de vertegenwoordigers van de nieuwe lidsta

ten zich gaan opstellen. In meeste nieuwe lidstaten is na vijftigjaar communisti

sche terreur nauwelijks nog sprake van een nationale ondernemingscultuur. Er 

rust derhalve op de Europese christen-democraten de belangrijke taak om onze 

nieuwe collega's te overtuigen van het belang van duurzaam ondernemen. Slagen 

wij daar niet in, dan vrees ik dat het Amerikaanse model in Europa gaat overheer

sen. 

Bert Doorn is CDA-lid van het Europees Parlement. 

Noten 

1. CRS Issue Brief for Congress, U.S.-European Trade Relations: Issues and Policy Challenges, 

Raymond J. Ahearn (March 2004) 

2. "EU: Plan voor Corpora te Governance", Paul Geitner, in: The Miami Herald, 24 
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3. Speech by SEC Commissioner Paul Atkins, The Sarbanes-Oxley Act of 2002: 
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Duitsland en de vraag naar de 

gerechtvaardigde oorlog 

DRS. TH.B.F.M. BRINKEL 

Het is zestig jaar geleden dat de Britten begonnen met het op grote schaal afgooien 

van brandbommen op de Duitse steden. De komende maanden zullen in Duitsland 

dan ook tal van herdenkingen plaatsvinden. In het boek van Jörg Friedrich, Der 

Brand, worden de verschrikkingen van de oorlog op indringende wijze verwoord. De 

these van Jörg Friedrich luidt dat de geallieerden met bommentapijten en systema

tisch aangelegde vuurbombardementen de dood van burgers op de koop toe namen, 

dan wel bewust veroorzaakten om de burgers te demoraliseren. Door het perspectief 

van de slachtoffers in de Duitse steden te kiezen en het daarbij te houden, komt 

Friedrich tot zijn aanklacht tegen de geallieerde oorlogvoering. Deze scherpe focus le

vert een indrukwekkend boek op dat goed is voor discussie in Duitsland en tegelijker

tijd eenzijdig is. Mag voorbij gegaan worden aan de verantwoordelijkheid van het 

Hitlerregime in de ontketening van de totale oorlog? Nu is er een risico dat de her

denking van de bombardementen wordt gebruikt om de schuld van Duitsland aan de 

Tweede Wereldoorlog te relativeren. Het boek van Friedrich biedt weinig aankno

pingspunten om dergelijke relativeringen te ontzenuwen. Ook in het licht van de re

cente oorlog tegen Irak is de door Friedrich opgeworpen vraag naar de gerechtvaar

digheid van oorlog en de inzet van geweld actueel. Voor een beantwoording van deze 

vraag blijft het door de christelijke kerk voortgebrachte denken over de gronden voor 

rechtvaardige oorlog van belang. Deze traditie geeft aan dat moet worden voorkomen 

dat onschuldige burgers het slachtoffer worden, en dat de gebruikte middelen in rela

tie moeten staan tot de beoogde doeleinden. Deze invalshoek maakt duidelijk dat in

derdaad kritiek mogelijk is op de geallieerde oorlogsvoering en biedt ook zicht op de 

huidige relatie tussen Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Duitsland. Juist vanuit 

het perspectief van onschuldige burgers van geweld en onderdrukking is de positie 

van Schröder om op voorhand alle militaire interventie afte wijzen (en de banden 

met de Russische president Poetin aan te halen) niet vertrouwenwekkend. Er is zeker 

kritiek mogelijk op de Angelsaksische neiging to go alone. Maar toch waren en zijn 

deze landen bereid om anderen daadwerkelijk te hulp te komen. 

Pleased to meet you 

Hope you guessed my name, 

But what's puzzling you 

Is the nature of my game 

M. JaggerfK. Richards, Sympathy for the Devil 

Beggars Banquet 1968 
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tisch aangelegde vuurbombardementen de dood van burgers op de koop toe namen, 

dan wel bewust veroorzaaiden om de burgers te demoraliseren. Door het perspectief 

van de slachtoffers in de Duitse steden te kiezen en het daarbij te houden, komt 

Friedrich tot zijn aanklacht tegen de geallieerde oorlogvoering. Deze scherpe focus le

vert een indrukweld<end boek op dat goed is voor discussie in Duitsland en tegelijker

tijd eenzijdig is. Mag voorbij gegaan worden aan de verantwoordelijkheid van het 

Hitierregime in de ontl<etening van de totale oorlog? Nu is er een risico dat de her

denking van de bombardementen wordt gebruikt om de schuld van Duitsland aan de 

Tweede Wereldoorlog te relativeren. Het boek van Friedrich biedt weinig aankno

pingspunten om dergelijke relativeringen te ontzenuwen. Ook in het licht van de re

cente oorlog tegen Irak is de door Friedrich opgeworpen vraag naar de gerechtvaar

digheid van oorlog en de inzet van geweld actueel. Voor een beantwoording van deze 

vraag blijft het door de christelijke kerk voortgebrachte denl<en over de gronden voor 

rechtvaardige oorlog van belang. Deze traditie geeft aan dat moet worden voorkomen 

dat onschuldige burgers het slachtoffer worden, en dat de gebruilde middelen in rela

tie moeten staan tot de beoogde doeleinden. Deze invalshoek maal<t duidelijk dat in

derdaad kritiek mogelijk is op de geallieerde oorlogsvoering en biedt ook zicht op de 

huidige relatie tussen Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Duitsland. Juist vanuit 

het perspectiefvan onschuldige burgers van geweld en onderdruld<ing is de positie 

van Schröder om op voorhand alle militaire interventie afte wijzen (en de banden 

met de Russische president Poetin aan te halen) niet vertrouwenwekkend. Er is zeker 

kritiek mogelijl< op de Angelsal<sische neiging to go alone. Maar toch waren en zijn 

deze landen bereid om anderen daadwerkelijk te hulp te komen. 

Pleased to meet you 

Hope you guessed my name, 

But what's puzzling you 

Is the nature of my game 

M. Jagger/K. Richards, Sympathy for the Devil 

Beggars Banquet 1968 
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Goed en kwaad, good guys and bad guys; ze leken zo duidelijk van elkaar te onder

scheiden als het om de Tweede Wereldoorlog gaat. De Geallieerden, Groot

Brittannië en de Verenigde Staten, waren de goeden, Hitier-Duitsland was de kwa

de. Het blijkt evenwel niet zo eenvoudig te liggen. Het hier besproken en 

inmiddels veelgelezen boek, Der Brand, geschreven door de Duitse historicus Jörg 

Friedrich, handelt over de luchtbombardementen op de Duitse steden in de 

Tweede Wereldoorlog. Het is een boek dat een mens aan het twijfelen brengt. Lag 

het wel zo duidelijk, dat onderscheid tussen goeden en kwaden? 

En bovendien: hoe moeten wij omgaan met het feit dat het vermogen van de mens 

samenlevingen uit te roeien met behulp van luchtbombardementen zijn intrede 

heeft gedaan in de geschiedenis? Ook aan die vraag ontleent Der Brand zijn politie

ke relevantie . Een relevantie die verwijst naar de ontwild<eling en de toepassing 

van de traditie van de rechtvaardige oorlog. Die traditie vraagt onder andere om 

het ontzien van de onschuldige burgerbevolking in het oorlogsgeweld. 

Het boek van Friedrich verschijnt niet alleen in een periode van herdenkingen

zestigjaar na de bombardementen- maar ook in een tijd waarin de regering in 

Duitsland verschillende signalen heeft afgegeven over haar relatie tot de 

Verenigde Staten. Bijvoorbeeld door mee te delen hoe dan ook geen militaire bij

drage te leveren aan de interventie in Irak. 

Massavernietiging 

Het is zestig jaar geleden dat de Britten begonnen met het op grote schaal afgooi

en van brandbommen op de Du itse steden. De komende maanden zullen in 

Duitsland dan ook tal van herdenlangen plaatsvinden. Vrijwel iedere Duitse stad 

kent wel een dag waarop herdacht kan worden dat de bommen, afgeworpen door 

de Britten en Amerikanen, vielen. Die herdenlangen zullen, net als het boek Der 

Brand, vragen oproepen, leed dat lang verzwegen is geweest terughalen, en paral

lellen suggereren met vandaag. De vraag is hoe dat zal uitwerken op de publieke 

opinie en de relatie van de grootste lidstaat van de Europese Unie tot An1erika. 

Ruim zestig jaar geleden, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, kwam het 

idee van grootschalige bombardementen op Duitse steden van de Britse 

Marschall< Arthur Harris, de opperbevelhebber van Bombercommand. Zijn bijnaam 

was Bomber Harris. Hij was degene die zijn gezag gaf aan het plan om de Duitse 

binnensteden in de as te leggen door het aanleggen van een vuurstorm. Zodra dit 

technisch mogelijk was, werden de bombardementen een nauwgezette operatie 

waarbij met opzet historische binnensteden werden uitgekozen, omdat die het 

beste brandden. Door het op de goede plaatsen en goede momenten neer laten ko

men van bommen ontstond een enorme vuurstorm die zuurstof aanzoog waarin 

honderden mensen omkwamen door verbranding, verstildang, verhitting. Voor 

de vraag of een stad tot doel moest worden uitgekozen, was de brandbaarheid een 

belangrijker criterium dan het militaire nut. 
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De strategie was erop gericht met deze bombardementen vanuit de lucht de oor

log te winnen door met name het moreel van de bevolking te breken. In 1943 

werd het technisch mogelijk met de inzet van honderden Britse Lancasters, Short 

Sterlings en Amerikaanse B 17's en Liberators. De rechtvaardiging was als volgt: je 

kunt de vijandelijke vliegvelden platleggen met pakweg vijftig vliegtuigen erop. 

De moderne industriestaat produceert echter honderd vliegtuigen per dag en 

heeft de tegenslag dus zo weggewerkt. Door aanslagen op Duitse fabrieken is de 

vernietiging veel effectiever. Maar ook fabrieken kunnen worden herbouwd ofver

plaatst. Nog effectiever was het daarom om de bevolking in de grote steden uit te 

roeien, waardoor de arbeidskrachten voorgoed verminderd werden (Der Brand, blz 

68). Zo luidde de redenering. 

Friedrich beschrijft op aangrijpende wijze, stad voor stad en regio voor regio de 

geschiedenis, de cultuur, de architectuur, de aantallen en tonnen bommen, de 

uitwerking op de straten en in de schuilkelders, om zo de verwoesting van de 

Hanzesteden in het Noorden, het Roergebied en de oude steden in het Westen, 

Zuid-Duitsland, Centraal-Duitsland en het Oosten extra reliëf te geven. Veel steden 

werden meermalen gebombardeerd tot er meer ratten dan mensen over de stra

ten liepen. Berlijn was min ofmeer een uitzondering: Berlijn was te groot, had te 

veel parken en brede alleën. Brandbommen waren daar niet effectief. Berlijn is 

echt verwoest in de laatste dagen van de oorlog, toen het Sovjetleger er binnen

trok en straat voor straat de stad veroverde. Heel aangrijpend is het bombarde

ment op Swinemünde, in maart 1945. Daar hadden zich duizenden vluchtelingen 

uit het Oosten van Duitsland op het strand en in schepen verzameld op hun 

Veel steden werden vlucht uit Oost-Pruisen. Volgens officiële schattingen zijn daar 23.000 doden ge-

meermalen gebom- vallen. 

bardeerd tot er In de 161 Duitse steden die getroffen werden door brand- en springstofbommen 

meer ratten dan zijn rond de 600.000 burgerslachtoffers omgekomen, onder wie 80.000 kinderen. 

mensen over de Friedrich beschrijft zo beeldend mogelijk de bergen lijken waar de maden uit-

straten liepen. kropen, de kinderen die de verbrande resten van hun ouders in een emn'ler naar 

het kerkhof droegen, de kelders die tot ovens werden waar mensen levend ver

brandden. De mensen hadden de keuze te stikken in het gas, te verbranden als ze 

de straat op vluchtten ofin de kelders te blijven zitten, die tot ovens werden ver

hit. Hij vertelt over het leven in de bunkers, de organisatie van de bescherming te

gen luchtaanvallen en het beleid van de NSDAP. "Weltuntergang kann nieht sehlim

mer sein," schrijft Friedrich. (Der Brand, blz 299) 

Het boek Der Brand laat niet na om de lezer op indringende wijze te confronteren 

met de gruwelen van de moderne oorlog. Jörg Friedrich is in 1944 geboren en 

heeft de bombardementen dus als peuter meegemaakt. Een hoofdstuk heeft als ti

tel Wir, het volgende Ieh. Hij beschrijft de psychologische gevolgen van het leven 

onder bombardementen en de dreiging van bombardement uitgebreid en indrin

gend. Emoties worden weggefilterd door een immuunscherm rondom de ziel. (Der 
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vernietiging veel effectiever. Maar ook fabrieken kunnen worden herbouwd of ver
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roeien, waardoor de arbeidskrachten voorgoed verminderd werden (Der Brand, blz 
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Hanzesteden in het Noorden, het Roergebied en de oude steden in het Westen, 
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veel parken en brede alleën. Brandbommen waren daar niet effectief. Berlijn is 

echt verwoest in de laatste dagen van de oorlog, toen het Sovjetleger er binnen

trok en straat voor straat de stad veroverde. Heel aangrijpend is het bombarde

ment op Swinemünde, in maart 1945. Daar hadden zich duizenden vluchtelingen 

uit het Oosten van Duitsland op het strand en in schepen verzameld op hun 
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meermalen ge bom- vallen. 

bardeerd tot er In de 161 Duitse steden die getroffen werden door brand- en springstofbommen 

meer ratten dan zijn rond de 600.000 burgerslachtoffers omgekomen, onder wie 80.000 kinderen. 

mensen over de Friedrich beschrijft zo beeldend mogelijk de bergen lijken waar de maden uit-

straten liepen. kropen, de kinderen die de verbrande resten van hun ouders in een emmer naar 

het kerkhof droegen, de kelders die tot ovens werden waar mensen levend ver

brandden. De mensen hadden de keuze te stild<en in het gas, te verbranden als ze 

de straat op vluchtten of in de kelders te blijven zitten, die tot ovens werden ver

hit. Hij vertelt over het leven in de bunkers, de organisatie van de bescherming te

gen luchtaanvallen en het beleid van de NSDAP. "Weltuntergang kann nicht schlim

mer sein," schrijft Friedrich. (Der Brand, blz 299) 

Het boek Der Brand laat niet na om de lezer op indringende wijze te confronteren 

met de gruwelen van de moderne oorlog.Jörg Friedrich is in 1944 geboren en 

heeft de bombardementen dus als peuter meegemaakt. Een hoofdstuk heeft als ti

tel Wir, het volgende I eh. Hij beschrijft de psychologische gevolgen van het leven 

onder bombardementen en de dreiging van bombardement u itgebreid en indrin

gend. Emoties worden weggefilterd door een immuunscherm rondom de ziel. (Der 
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Brand, blz 501) Daarmee is de pijn niet terzijde gesteld, alleen de waarnemingvan 

de pijn is geblokkeerd. (Der Brand, blz 505) Zo is de herinnering weggedrukt uit de 

Duitse geschiedenis. Friedrich heeft daar verandering in gebracht. 

Ook de geallieerden die in 1945 de ene na de andere Duitse stad binnentrokken, 

waren onder de indruk van hetgeen de bombardementen aangericht hadden. Zij 

stelden vast dat het land overbombed was. De Britse bommenwerperpiloot Richard 

Mayce keek na het bombardement op Hamburg vanjuli/augustus 1943 vanuit zijn 

cockpit terug op wat hij had aangericht en constateerde: "Zo moet de hel eruit 

zien, zoals wij christenen ons die voorstellen. In deze nacht ben ik pacifist gewor

den." 

Moral bomhing 

De these van Jörg Friedrich luidt dat de geallieerden met bommentapijten en sys

tematisch aangelegde vuurbombardementen de dood van burgers op de koop toe 

namen, dan wel bewust veroorzaakten. Het was de bedoeling dat de burgerbevol

king gedemoraliseerd zou worden en tegen Hitler in opstand zou komen. De cyni

sche benaming die de Britten hieraan gaven was moral bombing. 

Demoralisering trad niet op, zo stelt Friedrich. Bombardementen leidden tot apa

thie en depressie. Er was een enorme behoefte aan slaap en. geen enkele wens om 

Hitier ten val te brengen (Der Brand, blz 116). Friedrich schrijft over moral bombing: 

"Zunächst kann eine Bombe gar keine Moral zerstören. Sie zerstört Materie, Stein, Gestel!, 

Körper. I st der Körper zerstört, enthält er auch keine Moral mehr, allenfalls heilt die Moral 

"Zo moet de hel des einen durch das Abslachten des anderen. Letzteres währt, bis ersteres eintritt. Damit hat 

eruit zien, zoals wij der eine das Schicksal des anderen in seiner Hand. { ... } Welche Moral gilt, bestimmt der Herr 

christenen ons die des Verfahrens." (Der Brand, blz 82) 

voorstellen. In deze Niet door moral bombing gaf Duitsland zich over. De oorlog kwam pas tot een ein-

nacht ben ik paci- de, nadat Duitsland vanuit het Oosten en vanuit het Westen over land veroverd 

fist geworden." was. Het verhaal over de bombardementen roept terecht vragen op over de geal

lieerde oorlogsvoering. 

Winston Churchill, toch in velerlei peilingen genoemd als de grootste man van de 

twintigste eeuw, was in politieke zin verantwoordelijk voor demoral bombing. 

Deels werd de strategie ingegeven door de wens vanStalineen tweede front te 

openen. Dat begon pas in juni 1944. Deels was zij veroorzaakt door het onvermo

gen precisiebombardementen uit te voeren, zodat alleen doelen in de sfeer van de 

oorlogsindustrie getroffen zouden worden. Daarom werd de burgerbevolldng als 

doel genomen. De Duitse bevolking werd door de Britten "Hunnen" genoemd. 

Het was om morele vragen rond het wapen van de luchtbombardementen dat in 

de Tweede Wereldoorlog de bisschop van Chichester, dr. George Bell, in het 

Hogerhuis een protest liet horen tegen demoral bombing. Hij wenste onderscheid 

te maken tussen de nazi-moordenaars en het gewone Duitse volk en tussen com

battanten en non-combattanten. Hij zei: "Het is van het hoogste belang dat wij, 
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die met onze bondgenoten de bevrijders van Europa zijn, de macht zo gebruiken 

dat zij onder controle van het recht staat." Zijn standpunt veroorzaakte destijds 

groot tumult in het Hogerhuis. 

Churchillliet zich niet van het bombarderen van Duitse binnensteden afbrengen, 

ondanks protest van de kerken. Friedrich: "Doch bombardierten die Alliierten nicht, 

wenn das Recht es erlaubte, sondern weil sie sich als Rechtspartei begriffen, erlaubten sie 

sich Bombardements nach Gutdünken."(Der Brand, blz 209) Noch de Duitse, noch de 

Britse, noch de Amerikaanse burgerbevolking had ingestemd met het kiezen van 

burgerdoelen bij luchtbombardementen, merkt Friedrich ergens op (Der Brand, blz 

63). 

Smalle focus 

Friedrich komt tot zijn aanklacht tegen de geallieerde oorlogvoering door het per

spectiefvan de slachtoffers in de Duitse steden te kiezen en het daarbij te houden. 

"Neuzeitliche Barbarei", zo noemt hij de bombardementen. (Der Brand, blz 281) In 

vergelijking met de verwoesting van de Duitse steden, was die van Coventry be

perkt, zo beweert Friedrich. In Coventry vielen 568 slachtoffers, terwijl een stad 

als Saarbrücken dertig maal gebombardeerd werd. "Das Los deutscher Städte unter

scheidet sie von Warschau, Rotterdam, Coventry, 50 wie ein Krieg und eine Schlacht etwas 

Verschiedenes sind." (blz 290) 

En toch ... met alle begrip dat de auteur bij de lezer wil opwekken over het lot van 

de Duitse burgerbevolking ... Hoe zat het dan met de door Duitse Stukas uitgevoer-

Mag een boel{ over de bombardementen op Guernica ten tijde van de Spaanse burgeroorlog? Wie was 

de Duitse kant in de er ook al weer begonnen met het bombardement op Rotterdam? Op Coventry? Op 

Tweede Londen? En mag een boek over de Duitse kant in de Tweede Wereldoorlog de 

Wereldoorlog de Holocaust onvermeld laten? Duidelijk is wel dat het Hitlerregime zelf de "totale 

Holocaust onver- oorlog" uitgeroepen had. Op de vraag van Goebbels of zij de totale oorlog wilden, 

meld laten? en of deze "totaler und radikaler als wir uns überhaupt vorstellen können" moest zijn, 

stonden in februari 1943 de massa's in het Sportpaleis in Berlijn te juichen. Wie 

was er eigenlijk verantwoordelijk voor de "neuzeitliche Barbarei'? Ik kan dat niet 

wegdenken uit de geschiedenis. 

Friedrich kan een scherp verhaal schrijven, dankzij een smalle focus. 

Twijfelachtig vind ik de passage over de buitenlandse dwangarbeiders die ook het 

slachtoffer werden van de bombardementen in Duitsland: de Russen, Polen, 

Italianen, Fransen, Belgen en Hollanders. Friedrich vindt hen vertegenwoordigers 

van: " ... Nationalitäten, inmitten derer die Deutschen ]ahrhunderte ihrer 

Ohnmachtsgeschichte verbracht hatten. Unter den Bomben kulminierte die 

Ohnmachtsgeschichte. Kein Gewaltmittel, welches gegnerische Heere oder deutsche Heere im 

gegnerischen Auftrag gegen Land und Bewohner gerichtet hatten, glich nur entfernt der 

Gewalt des Bombenkriegs." (Der Brand, blz 326) De suggestie die daarvan uitgaat, is 
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Friedrich kan een scherp verhaal schrijven, dankzij een smalle focus. 
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Nu is er een risico 

dat de zestigjarige 

herdenking van de 

boEnbardementen 

wordt gebruilet om 

de schuld van 

Duitsland aan de 

dat de geschiedenis van de onmacht van Duitsland in de bombardementen zijn 

dieptepunt kende. Betekent dit dat Duitsland machtig moet zijn om dit soort ver

woesting te voorkomen? 

Met de behandeling van de gevangenen en dwangarbeiders volgde Duitsland vol

gens Friedrich alleen maar het voorbeeld van de vroegere koloniale mogendheden 

(lees: de geallieerden). "Im Kolonialzeitalter bestimmten Herrenvölker. Herrenvolk setzt 

Sk!avenvolk voraus, und die Deutschen richteten sich dies abgelebte Muster inmitten Europas 

ein." (Der Brand, blz 326). Ik heb de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. 

Waarom heb ik er moeite mee als de Duitser Jörg Friedrich dat opschrijft? 

Opgemerkt moet worden dat Friedrich beschrijft hoe bijvoorbeeld Nederlandse 

dwangarbeiders in Duitsland "een zeker leedvermaak aan de dag legden" rond de 

bombardementen. Nederlandse dwangarbeiders werden er ook van verdacht de 

Britten met lichtsignalen naar de stadscentra te hebben gelokt. (Der Brand, blz 485) 

Maar de focus die Friedrich kiest, is mij veel te smal. 

Actuele betekenis 

De bombardementen moeten inderdaad verschrild<elijk geweest zijn en het is 

goed dat er ook aandacht is voor het perspectiefvan de oorlogsslachtoffers in 

Duitsland zelf. Zestig jaar na dato kan er in Duitsland zelf een open volwassen dis

cussie over gevoerd worden. Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd er in Duitsland 
." 

over gezwegen. Tijdens de Koude Oorlog werd er in het Westen vooral voorui tgeke-

ken. Duitsland was een nieuwe bondgenoot geworden. Aan de andere kant van 

het IJzeren Gordijn werden de herdenkingen van de bombardementen op Dresden 

gebruikt om de beschuldigende vinger op de Amerikanen en de Britten te richten. 

Nu is er een risico dat de zestigjarige herdenking van de bombardementen wordt 

gebruikt om de schuld van Duitsland aan de Tweede Wereldoorlog te relativeren. 

Ik vind dat het boek van Friedrich weinig aanlmopingspunten geeft om dergelijke 

relativeringen te ontzenuwen. 

Wat Friedrich ook doet. is de bombardementen markeren als het begin van een 

Tweede fundamenteel andere situatie in de oorlogvoering. Friedrich: "Ihr Austritt aus Land 

Wereldoorlog te re- und Zeit, aus dem Vertrauensschutz der Welt, dafl sie nicht van einer Stunde auf die nächste 

lativeren. keinen Lebensaufenthalt mehr bieten könnte. Seit der Strecke vom Sommer 1943 bis Sommer 

1945, der Spanne zwischen Hamburg, Tokio und Hiroshima, besteht die Möglichkeit. " (Der 

Brand, blz 195). 

Die mogelijkheid is in de periode van de Koude Oorlog onderdeel geworden van 

een strategie die gebaseerd was op oorlogsvoorkoming door het vermogen van de 

Verenigde Staten en de voormalige Sovjet-Unie om elkaars samenlevingen met in

zet van kernwapens te vernietigen. Dat heette "mutually assured destruction ". 

Godzijdank bestaat die situatie niet meer. Wat bleef, was de neiging om conflic

ten te beslechten via bombardementen vanuit de lucht. De Russen hebben het ge

probeerd in Tsjetsjenië. In Grozny staat geen huis meer overeind. De NAVO heeft 
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Achteraf gezien 

geprobeerd Kosovo met bombardementen tegen Servië te ontzetten. Ook Irak is ja

renlang met bombardementen vanuit de lucht bestookt. 

De recente oorlog tegen Saddam Hoessein is voor een belangrijk deel over land ge

voerd. Ook nu weer hebben luchtbombardementen een centrale rol gespeeld. Het 

verschil met de jaren veertig is dat dit keer chirurgische precisie tot de mogelijk

heden behoorde. Maar toch bleef je iedere keer bezorgd dat er burgerslachtoffers 

vielen. En achteraf gezien blij ft de zorg om de toekomst van de Irakese burgers het 

belangrijkste te rechtvaardigen motief voor internationale bemoeienis met het 

land. 

Daarom blijft de traditie van de rechtvaardige oorlog die de kerk heeft voortge

bracht belangrijk. Ook binnen de christen-democratie wordt deze traditie aange

houden bij de beoordeling van de vraag of inzet van militaire middelen gerecht

vaardigd kan zijn. Zoals wanneer sprake is van humanitaire interventie, 

geweldstoepassing met een mandaat van de Veiligheidsraad van de Verenigde 

Naties. Wat betreft de beoordeling van de gewapende strijd zelf geeft de traditie 

aan dat moet worden voorkomen dat onschuldige burgers het slachtoffer worden, 

en dat de gebruikte middelen in relatie moeten staan tot de beoogde doeleinden. 

Het was ook om die reden dat het gebruik van kernwapens enige decennia door 

kerken als uit den boze werd veroordeeld. Het zijn nog steeds essentiële criteria. 

De les die ik uit de geschiedenis trek, is hoe belangrijk het is om onderscheid te 

maken tussen combattanten en non-combattanten, tussen een regime en on

schuldige burgers en om in het buitenlands beleid voortdurend het lot voor ogen 

te houden van slachtoffers van oorlog, geweld en onderdrukking. 

blijft de zorg om de Tegen de achtergrond van de hier beschreven geschiedenis blijft het ook van be-

toekomst van de lang te kijken naar de relatie tussen Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en 

Irakese burgers het Duitsland. Bondskanselier Schröder heeft geen vertrouwen gewekt door bij voor-

belangrijl<ste te baat al iedere Duitse deelname aan de militaire interventie tegen Saddam 

rechtvaardigen mo- Hoessein afte wijzen en tegelijkertijd de banden met de Russische president 

tiefvoor internatio- Poetin aan te halen. 

nale bemoeienis Kritiek is zeker mogelijk op de Angelsaksische neiging to go alone en op de midde-

met het land_ len die zij daarbij gebruiken. Ook ten aanzien van de militaire interventie tegen 

Saddam Hoessein. Maar toch waren en zijn deze landen bereid om anderen daad

werkelijk te hulp te komen. Misschien is er een neiging tot unilateralisme. Maar 

het is wel een unilateralisme van een bijzondere soort. Nederland heeft er veel 

aan te danken gehad. 

Jörg Friedrich, Der Brand; Deutschland im Bombenkrieg 1940 - 1945, uitg. Propyläen 

Verlag, München 2002. 

Theo Brinkel is lid van de CDAjractie in de Tweede Kamer 
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Anti-Amerikanisme 

in Frankrijk 

DRS, M, JAN SEN 

In hankrijk Iwtaat l'l'n Ian~l' traditil' van anti-Anll'rikanisnll': l'l'n hlindl'l'n 

vaak idl'olo~lschl' alkl'l'r van alll'S waar Anll'rika voor staat. Politici dil' l'r in sla

~l'n dit n'~istl'r tl' Ill'Spl'll'n, kunm'n n'kl'm'n op hrl'dl' instl'mmin~. In l'l'n 

tWl'l'tal n'n'ntl' hOl'kl'n wordt uitvOl'ri~ hij dit anti-Anll'rikanisnll' stil ~l'staan. 

Rl'wl pakt dl' I'ransl' ohsl'ssil'Vl' alkl'l'r tl'~l'n Aml'rika stl'vig aan in zijn wl'Ihaast 

sdlOtschrilt-achti~l' wl'rk: I.'ohsl'ssion anti-anll'ricainl'. Son lilllctionm'ml'nt, Sl'S 

CllISl'S, Sl'S inconsl'qul'lll"l's.lIij Iwtitl'lt zijn mOl'dl'rland als hl't lahoratorium 

hiJ ultstl'k van hl't I:UroPl'Sl' anti-Anll'rikanisnw. Op wrschilll'ndl' tl'!Tl'im'n 

laat hij zil'n hOl' sl'll'ctil'ldl'lwwiJwool'rin~ is l'n hOl' intl'rn tl'~l'nstrijdig l'n 

nil't lundionl'l'l dl' aanklacht. Rogl'r hil'dt in LTnnl'mi Aml'rirain. Gl'nl'alogil' 

dl' rant i-aml'riranisml' fran~-;lis l'l'n gl'dl'gl'n historischl' ondl'rbouwing van hl't 

I;ransl' ant i-Aml'rikanisnll'. Ml't wrschilll'ndl' spn'kl'ndl' voorbl'l'ldl'n laat hij 

zil'n hOl' hl't anti-Anll'rikanisnll' al vrOl'~ wortl'1 kon schil'tl'n. Zo kon dl' onaf

hankl'lijklll'idsstrijd van dl' Vl'rl'nigdl' Statl'n ml'dl' dankzij l'norml' militairl' l'n 

financil'll' stl'un van I;rankrijk l'l'n SlIlTt'S wordl'n. hansl'n Ill'hhl'n nooit gOl'd 

kunnl'n wrkroppl'n dat dl' Vl'n'nigdl' Statl'n dl'Zl' mOrl'll' sch;lIplirhti~lll'id nil't 

op adl'quatl' wijzl' Ill'hhl'n ingl'lost. Ml't l'lkl' nil'uwl' tl'll'urstl'lIing won Ill't 

hl'l'Id van 'dl' ondankharl' r\nll'rikaan' tl'ITl'in. Ook dl' aanhil'din.~s~l'schil'dl'nis 

van hl't Vrijlll'idslll'l'Id, IllI Ill't svmhool van dl' VS. maar oorspronkl'lijk l'l'n ca

dl'au van Frankrijk. hl'vl'sti~dl' dit stl'n'otvpl'lwl'ld. Aan Iwt l'indl' van dl' m'

.~l'ntil'l1lll'l'l'uw \lil'nl dit dl' \'(ll'din~shodl'm voor l'l'n ~rondl'lozl' 0pl'l'nstapl'

Iin~ van IIl'~at il'Vl' gl'Vol'll'ns l'n opvalt ingl'n. 

Vol~l'ns Jansl'n is vooral dl' angst voor l'l'n totaal wrmarktl' sanwnll'ving zon

dl'r wl'dl'rkl'ri.~lll'id, l'n Iwt daanlll'l' afglijdl'n na .. r dl' harharij, l'SSl'nt il'l'I voor 

Ill't IwgriJPl'n vanlll't anti-r\nll'rik .. nisl1w.lk l'ranSl' intl'lIl'ctul'll'n zijn 

r\nwrik .. stl'l'ds nWl'r g .... n zil'n als dl' alll'gorisrhl' Iwlirhaming van zo'n sanwn

Il'vin~ zondl'r wl'dl'rkl'riglll'id. Maar ook ondl'r hurgl'rs d(It.'mt in IOl'm'ml'lHll' 

malt' dit schriklll'l'Id op. '('l'kl'm'lHl is dat zij dl' VS hl't minst met vrijgl'vighl'id 

asscKil'n'n. Rl'Vl'llll'st rijdt nu pn'cil's dat sdtriklwl'ld l'n dl' daaraan gl'koppl'ldl' 

l'i.~l'l1llunk van dl' I;ransl'n. alsol hun sanll'nll'ving l'r zowl'l hl'tl'r aan hit.' zou 

zIjn. 

RO~l'r l'n Rl'wl vl'rwachtl'n dat hl't anti-Anwrikaansl'l'l'n voortdun'ndl' hron 

van aanklacht zal zijn. Zij dOl'n Iwidl' prijll'nswaanligl' pogingl'n dl' 'stalll'n van 

:\u~ias' schoon It' makl'n, maar ml'n mOl't zich wl'l rl'alisl'n'n dat hil'r wl'll'l'r 

sprakl' IS van Slsvphus-arlll'id dan - zoals in dl' oorspronkl'lijkl' mvt hl'- van l'l'n 

V;III I krnlll's' Iwldl'IHladl'n. 
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Het anti-Amerikanisme wordt de laatste tijd vaak vooral gesitueerd in de 

Arabische landen, maar het heeft diepe Europese wortels. Met name in Frankrijk 

bestaat een lange traditie van anti-Amerikanisme die zo sterk is dat zij ook regel

matig de politieke koers van Frankrijk bepaalt. De politicus die dit register be

speelt kan rekenen op een brede instemming. De populariteit van Chirac leek met 

de dag te groeien, toen hij de Amerikanen de voet dwars zette. Het hoogtepunt 

was de coalitie die Frankrijk met Duitsland en Rusland in de Veiligheidsraad wist 

te smeden tegen de Irak-resolutie die preventieve oorlog mogelijk maakte. Daarna 

is Chirac zich blijven ontpoppen als tegenstander van de VS in de Irak-kwestie. Hij 

dreigde pro-Amerikaanse, tot de Europese Unie toetredende lidstaten de toegang 

te ontzeggen, wanneer de VS verklaarde liever zaken te doen met het nieuwe dan 

met het oude Europa. En op het moment dat ik dit schrijf, ligt Frankrijk weer 

dwars bij de VN-resolutie inzake de overdracht van het bestuur aan de Irakezen, 

ook al zijn Duitsland en Rusland inmiddels al weer opgeschoven richting de VS. 

Wie aan de overkant van de oceaan het oor te luisteren legt, hoort dat met name 

Frankrijk door de VS gezien wordt als spelbederver. Men spreekt daar met afschuw 

over de Franse pogingen het Gaullisme te doen herleven. President de Gaulle - die 

in 1958 aantrad - was erop uit de onafhankelijkheid van Frankrijk ten opzichte 

van de VS te verzekeren en nam een reeks controversiële beslissingen: uit de NAVO 

stappen, ontmanteling van Amerikaanse bases op Franse bodem, veroordeling van 

de Amerikaanse acties in Vietnam en de Arabische kant kiezen in de Zesdaagse 

oorlog. Daarnaast zag De Gaulle een "Europa van de naties" vooral als een instru

ment om een tegenwicht tegen de VS te vormen. 

Frankrijk dus als het hart van het Europese anti-Amerikanisme? Ja zeker. Dat 

blijkt ook uit twee recente en - nota bene - in Frankrijk verschenen boeken over 

het Franse anti-Amerikanisme. Jean François Revel, lid van de eerbiedwaardige 

Académie Française betitelt in zijn boek L'obsession anti-américaine. Son fonctionnement, 

ses causes, ses inconséquences (PIon, Paris 2002. De anti-amerikaanse obsessie. Haar func

tioneren, oorzaken en inconsistenties) zijn moederland als het laboratorium bij uitstek ('Ie 

laboratoire priviligié', p. 164) van het anti-Amerikanisme. Volgens Revel zijn in 

Frankrijk de - elders ook rondzwervende - anti-Amerikaanse ideeën over de VS in 

hun meest extreme en scherpe variant (2002:164) te vinden. Zo spraken Franse in

tellectuelen bijvoorbeeld bij de opening van Disneyland in Parijs van een 'Cultureel 

Tsjernobyl' (Revel, 202). Zulke extreme oordelen zul je in Nederland niet vaak ho

ren. Om dat anti-Amerikanisme te bestrijden, pakt Revel daarom de Franse anti

Amerikaanse obsessie stevig aan in zijn vlot geschreven en op de actualiteit ge

richte 'bezwaarschrift', dat hier en daar het karakter van een schotschrift heeft. 

Revel doet het meest aan Bolkestein denken: niet alleen zijn leesbare en scherpe 

stijl, maar ook zijn onvoorwaardelijke keuze voor het liberalisme. 

Voor wie geïnteresseerd is in een minder politieke, grondige historische analyse 

van de Franse anti-Amerikaanse obsessie is een ander recent verschenen boek van 
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Rewl noemt als 

tWl'e opvallendste 

kenmerken van het 

geobsedeerde anti-

belang: de grondige studie van Philippe Roger L'EnnemiAméricain. Genéalogie de l'an

ti-américanisme français (Editions du Seuil, Paris 2002. De Amerikaanse vijand. 

Genealogie van het Franse anti-Amerikanisme). Uit deze studie blijkt dat het Franse 

anti-Amerikanisme ver teruggaat: het heeft zich ontwikkeld vanaf het ontstaan 

van de Verenigde Staten zelf. 

Wat is anti-Amerikanisme? 

Je zou anti-Amerikanisme kunnen definiëren als een blinde en vaak ideologische 

afkeer van Amerika en alles waar het voor staat. Deze afkeer uit zich in generalise

rende pejoratieve termen als imperialisme, globalisme en kapitalisme en daarach

ter schuilgaande houdingen, die zich vertalen in protest (anti-globalisten), tegen

werking (Frankrijk) of regelrecht vijandig gedrag (terroristische aanvallen). Niet 

alle kritiek op Amerika kan en mag worden afgedaan als anti-Amerikanisme! 

Revel benadrukt terecht dat het van groot belang is onderscheid te blijven maken 

tussen anti-Amerikanisme en 'kritiek op Amerika' (Revel, p. 247): de laatste is ra

tioneel, onderbouwt kritiek met argumenten en staat zelf ook open voor tegenar

gumenten; de eerste is daarentegen in sterke mate irrationeel, niet geïntereseerd 

in feiten en argumenten en wordt gevoed door een enorme achterdocht. Het is 

niet voor niets dat Revel (p. 257) als twee opvallendste kenmerken van het geobse

deerde anti-Amerikanisme noemt: de selectieve bewijsvoering en de interne te

genstrijdigheid van de aanklachten. Daarmee wordt onderstreept dat de argu

menten uit de overtuiging worden afgeleid en niet de overtuiging uit de 

argumenten. Het is een vorm van demonisering. 

Frans anti-Amerikanisme: een elitaire aangelegenheid? 

Amerikanisme: de Zowel Revel als Roger benadrukken dat het anti-Amerikanisme dat zij beschrijven 

Sl'll'ctil've bewijsvot'- in de meeste landen aangedreven wordt door politieke, culturele en religieuze eli-

ring en de interne tes, en het zelden van onderop uit de bevolking is gekomen. Volgens Revel is zelfs 

tegenstrijdigheid het islamitische anti-Amerikanisme het produkt van dergelijke elites. Dat de be-

van dl' aanklachten. volking vaak positiever staat tegenover de VS blijkt bijvoorbeeld in een land als 

China: daar is een enorm contrast tussen het officiële anti-Amerikanisme en de 

enorme gretigheid waarmee de Chinese bevolking geinteresseerd is in alles wat 

Amerikaans is (Revel, p. 249). Roger laat zien dat ook de Franse vooroordelen over 

de VS altijd hun oorsprong hebben gevonden in intellectuele kringen: van de 

Franse Verlichtingsfilosofen in de 18e eeuw tot de intellectuelen uit de jaren twin

tig en dertig van de twintigste eeuw. 

Over de vraag ofhet Franse volk anti-Amerikaans is, verschillen Revel en Roger 

van mening. Roger doet een beroep op enkele oudere opiniepeilingen en conclu

deert daaruit dat het anti-Amerikanisme steeds meer verspreid is geraakt onder 

alle lagen van de bevolking: daarbij spelen leeftijd, milieu of beroep nog slechts 
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zijdelings een rol. Ja zeker: aan de linkerkant zijn de scores hoger dan aan de rech

terkant, maar het verschil is erg klein geworden. En hij concludeert dat het anti

Amerikanisme meer verbreid en gedeeld is dan ooit (p. 581). Revel verwijst op ba

sis van een krantebericht naar een recente enquête uit juni 2000 gedaan in 

opdracht van de French-American Foundation en concludeert hieruit dat het Franse 

anti-Amerikanisme nauwelijks gedragen wordt door het volk (p. 250). Het is jam

mer dat noch Revel, noch Roger niet meer werk gemaakt heeft van een empirische 

onderbouwing van hun tegengestelde opvattingen in deze. Wie de peiling bekijkt 

(www.tns-sofres.com)waarop Revel een beroep doet, valt een aantal dingen op: 

- 41 % van de Fransen heeft sympathie voor de VS; uitgesproken antipathie heeft 

10% en neutraal is 48%. 

_ Daarnaast moet echter worden opgemerkt dat de Fransen een zeer negatief beeld 

hebben van de Amerikaanse cultuur en samenleving. Bij vrije associatie komen 

bij 56% negatieve beelden op: geweld (21 %), het temperament van de Amerikanen 

(14%) en kritiek op hun mondiale invloed (11 %). Dat de Amerikaanse samenle

ving door velen wordt gezien als weinig aantrekkelijk, blijkt uit meer gericht on

derzoek aan de hand van een lijst van twaalf negatieve en positieve kwalificaties. 

In de top vijf komen voor: gewelddadig (no. 1 met 67%), ongelijk (no. 3 met 49%), 

racistisch (no. 4 met 42%). Opvallend is dat het beeld over het karakter van de 

Amerikaanse samenleving sinds eind jaren tachtig vele malen negatiever gewor

den is. In 1988 bestond de top vier nog uit uit macht, dynamisch, rijkdom en vrij

heid; in 1996 was dat plotseling sterk veranderd. De veranderingen worden dui

delijk als de scores van de drie jaren 1988, 1996 en 2000 achter elkaar gezet 

worden: gewelddadig (28%" 59%,67%), ongelijk (25%, 45%, 49%), racistisch (27%, 

39%,42%). 
_ Er bestaat verder een erg negatiefbeeld over de doelen van het Amerikaanse bui

tenlandse beleid: 63% denkt dat het daarbij vooral gaat om de Amerikaanse be

langen en de investeringen in de wereld te beschermen en te versterken. En 51 % 

denkt dat de VS hun wil aan de rest van de wereld willen opleggen. Meer positie

ve doelen scoren veel lager: mondiaal de vrede bewaren (28%) en de democratie 

in de wereld bevorderen (11 %) 

- En tenslotte is er een brede zorg over de te grote Amerikaanse culturele invloed 

in Frankrijk. Zo vindt 65% dat deze te groot is op televisieprogramma's en 57% op 

bioscoopfilms. Ook de invloed op nieuwe communicatietechnologie wordt door 

een groot deel (43% ) te groot gevonden. In het commentaar op de resultaten con

stateert men dat het hier om een voor Fransen zeer gevoelig thema gaat dat mak

kelijk politiek te activeren is. 

Op basis van deze uitkomsten is het te snel om te concluderen - zoals in de toelich

ting gebeurt - dat de Fransen zich nog niet gewonnen hebben gegeven aan een 

massaal anti-Amerikanisme. De 41 % die sympathiek staat tegenover de VS moeten 

in de context geplaatst worden van het sterk negatiever geworden beeld van de 
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Amerikaanse samenleving en cultuur. Het lijkt mij daarom dat de stelling van 

Roger dat het anti-Amerikanisme breder verspreid is geraakt onder de gehele be

volking eerder klopt dan de ontkenning daarvan door Revel. 

De geschiedenis van het Franse anti-Amerikanisme 

Waarom leeft het anti-Amerikanisme in Frankrijk zo sterk? De antwoorden daar

voor liggen voor l'en deel in wat er in het verleden voorgevallen is in de relatie tus

sen beide landen. Roger maakt in zijn boek een onderscheid in twee grote fasen. 

In dl' eerste ]ilsc hadden teleurgestelde en vijandige gevoelens over Amerika nauw

keurig aan te wijzen aanleidingen. Met elke nieuwe teleurstelling won het beeld 

van 'dl' ondankbare Amerikaan' aan terrein in de Franse geest. Dit vergiftigde de 

relatie steeds meer. Aanvankelijk leidde dit niet tot een anti-Amerikaanse obses

sie. Deze ontstaat pas aan het einde van dl' negentiende eeuw - het begin van de 

tw['edc ]il.\[,. Vanaf dat moment lijken de negatieve gevoelens en opvattingen aan 

Franse kant steeds minder duidelijk aanwijsbare aanleidingen meer te hebben. 

Deze echte anti-Amerikaanse obsessie is met name tussen de Eerste en de Tweede 

Wereldoorlog in intellectuele kring tot volle wasdom gekomen (Roger spreekt van 

l'en 'antiamerikaanse crescendo'). De voedingsbodem hiervoor is echter wel ge

legd in de eerste f;lse: dl' honderd jaar daarvààr werden gekenmerkt door een aan

tal uitgesproken ongelukkige affaires tussen beide landen. 

J)e ecrstelilse: 'die ondankbare Amerikanen!' 

Niets wees er aanvankelijk op dat de relatie tussen Frankrijk en de VS ongelukkig 

zou worden. Het Frankrijk van Lodewijk XVI had de ambitie een mondiale super

macht te zijn en beschouwde Engeland als grootste concurrent. Het was daarom 

in beginsel bereid al diegenen die zich verzetten tegen de Engelsen te steunen 

IRoger, p. 65). De 'Amerikanen' dil' in een onafhankelijkheidsstrijd gewikkeld wa

ren tegen dl' Engelsen, kwamen in Parijs steun zoeken. In december 1776 arriveer

de Benjamin hanklin om de opstandige koloniën te vertegenwoordigen. Hij was 

er om dl' officiële erkenning van de Fransen voor de onat11ankelijk staat 'de 

Verenigde Staten van Amerika' te krijgen. Al steunde Frankrijk de opstandelingen 

;i\ wl'i met gl'id, wapens en vrijwilligers, voor het slagen van Franklin's diploma

tieke missie was dl' tijd nog niet rijp: erkenning zou een oorlog met Engeland be

tekenen en dil' wilden de Fransen pas openlijk aangaan wanneer zij een bewijs 

kregen dat het verzet van de opstandelingen zl'ifkrachtig genoeg was. Dat bewijs 

werd overtuigend geleverd mC't de slag bij Saragota op 17 oktober 1777 waar door 

dl' opstandelingen l'en indrukwekkend Brits leger van 5000 tot 6000 soldaten ver

slagen Wl'rcl. Hierna was Lodewijk XVI onmiddellijk bereid de onat11ankelijkheid 

van dl' VS te erkennen en met dl' opstandelingen een handelsverdrag, vriendschap 

en l'en geheim bondgenootschap te sluiten. Op 6 februari 1778 werd het verdrag 
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We kunnen het ons 
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ondertekend. En een halfjaar later waren Frankrijk en Engeland met elkaar in 

oorlog. Er werd een vloot gestuurd om de Amerikanen te helpen. De oorlog duur

de tot 1783, toen de Vrede van Versailles werd gesloten. 

We kunnen het ons nu misschien moeilijk voorstellen, maar de Fransen leverden 

met de steun aan de Amerikanen een enorme militaire en financiële inspanning 

(misschien wel vergelijkbaar met de VS nu in Iraic..). Volgens sommige bronnen 

heeft Frankrijk van 1776 tot 1783 - omgerekend naar nu - zes miljard euro in het 

steunen van de Amerikanen gestoken. Er vochten vele militairen van het 

Koninklijke Franse leger mee en een groot aantal daarvan is gesneuveld. Historici 

zijn het er wel over eens dat deze enorme inspanning van Frankrijk ontwrichten

de en onherstelbare gevolgen heeft gehad, die uiteindelijk hebben geleid tot de 

Franse Revolutie. De historicus Simon Schama: 'Het was niet de bedoeling dat het 

voeren van een 'vooruitstrevend' beleid in de Atlantische en Indische Oceaan ten 

koste zou gaan van Frankrijks traditionele rol in het bewaren van het machtseven

wicht in het dynastieke Europa. De handhaving van die 'oude' diplomatie vergde 

nog steeds een leger van 150.000 man. Geen enkele andere Europese mogendheid 

probeerde zowel een groot continentaal leger als een intercontinentale marine in 

stand te houden (En geen enkele mogendheid heeft dat dan ook ooit gedaan zon

der op de lange termijn haar financiële stabiliteit te ondermijnen). Het waren 

deze staatsbesluiten, meer nog dan de maatschappelijke ongelijkheid in een op 

privileges gebaseerde samenleving of de perioden van hongersnood waardoor 

Frankrijk in de jaren tachtig werd geteisterd, die de Revolutie veroorzaakten' 

(Schama 1989, p. 78-79). 

nu misschien moei- Zo werd de hulp aan de VS de Franse monarchie fataal. De relatie met de VS werd 

lijk voorstellen, echter vooral ongelukkig doordat vanaf dat moment de Fransen schatplichtigheid 

maar de Fransen le- van de kant van de Amerikanen verwachtten. Die kwam er echter maar steeds 

verden met de niet en dat leidde tot toenemende ergernis en teleurstelling. De verzuring van de 

steun aan de relatie begon al na iets meer dan 10 jaar: toen de Franse Revolutie uit de hand was 

Amerikanen een gelopen, distantieerde de VS zich steeds meer van Frankrijk en sloten zij begin ja-

enorme militaire ren negentig zelfs in het geheim een handelsverdrag met erfVijand Engeland (Jay's 

en financiële in- Treaty, november 1794) (Roger p. 56). Parijs zag dit als verraad, en nog minder dan 

spanning. twintig jaar na het verdrag tussen Frankrijk en de VS verkeerden beide landen op 

voet van oorlog, door Amerikaanse historici 'The undeclared war' genoemd (Roger p. 

57). En zo ontkiemde het beeld van 'die ondankbare Amerikanen' in de Franse 

geest. 

De mythe van de ondanl<bare Amerikaan 

Dat beeld groeide in de negentiende eeuw uit tot een collectieve mythe. Roger 

wijst op twee slepende affaires tussen beide landen die hieraan sterk hebben bijge

dragen. 
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Ik eerste afhire vindt plaats in de periode 1834-1835. (Roger vanafp. 395). Aan het 

begin van de negentiende eeuw was Napoleon druk in de weer om een Frans impe

!'iUIll op te bouwen en vaardigde decreten uit om de Europese havens te sluiten 

voor Engelse goederen. Van het Decreet van Milaan (1807) maakte Frankrijk tussen 

1807 en 1812 handig gebruik. Op grond daarvan konden alle schepen die in Britse 

havens waren geweest en die vervolgens in Napoleontische havens aanlegden, in 

beslag worden genomen. De Fransen legden zo tussen 1807 en 1812 beslag op 550 

schepen van Amerikaanse eigenaren. In 1829, ver na de val van Napoleon, toen 

Frankrijk inmiddels weer l'en monarchie was, eiste Amerika in naam van de com

me!Til'le partijen alsnog veertig miljoen francs schadevergoeding. Een Franse 

commissie erkende de legitimiteit van de gevraagde schadevergoeding, maar stel

de de limiet op \0 miljoen. Vervolgens kwamen de onderhandelingen uit op 25 

miljoen. Dit resultaat werd geaccepteerd door de Amerikaanse ambassadeur. De 

zaak leek beklonken en het verdrag werd getekend op 4 juli 1831 en geratificeerd 

door de Amerikaanse Senaat in februari 1832. Toen was het wachten op de 

Fransen. De ratificatie werd iedere keer uitgesteld. En toen er eindelijk gestemd 

werd, 32 maanden later (1834), wees het parlement het af. En één van de thema's 

hierbij was de ondankbaarheid van de Amerikanen (Roger, p. 396) onder verwij

zing naar dl' hulp dil' de Fransen een halve eeuw geleden hadden geboden bij de 

onafhankelijkheidsoorlog. Om de Fransen over te halen, moest de Amerikaanse 

president dreigen beslag te leggen op Franse bezittingen in de VS. Door deze druk 

en na een heel erg lang debat van 9 tot 18 april 1835 stemde men alsnog in met de 

overeengekomen 25 miljoen. Het is deze affaire die een diepe wond sloeg, zelfs bij 

dl' amerikafielen. Na 1835 maakten de gevoelens van vriendschap plaats voor on

verschilligheid. De Fransen concludeerden dat de VS niet werden gedreven door 

vriendschap of rechtvaardigheid, maar door eigenbelang. 

De tweede slepende affaire die de Fransen bevestigde in het stereotype van de on

dankbare Amerikaan speelde zich af in dl' tweede helft van de negentiende eeuw 

en betrof het Vrijheidsbeeld. Dit is nu hèt symbool van de VS, maar is oorspronke

lijk een cadeau van Frankrijk aan de VS geweest. Het cadeau was een initiatief van 

de jurist Edouard-René Lefebvre de Laboulaye, leider van de gematigde republikei

nen die zich vanaf 1871 (toen hij werd gekozen in de Assemblée Nationale) heeft in

gezet voor het modelleren van de nieuwe Franse Grondwet naar die van de 

Amerikaanse. Zijn actie hiervoor liep uit op een persoonlijke nederlaag. Hij had de 

republikeinen van links (onder leiding van Gambetta) tegen. Deze hadden tijdens 

het rij k van Napoleon de Derde (1852-1870) - vanui t de oppositie - heftig met de 

Amerikaanse Republiek get1irt, maar toen men een eigen Franse Republiek - de 

Derde Republiek - kon gaan inrichten, draaide men als een blad aan de boom om: 

in plaats van toenadering te zoeken, nam men resoluut afstand. Zo verdween de 

retl'rentie aan de Amerikaanse Republiek uit de hoofdstroom van het Franse repu

blikanisme. 
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Wat Laboulaye - verrrasend genoeg -wel lukte was zijn buitenparlementaire actie 

om de VS een gedenkteken te geven ter gelegenheid van hetjublieum van hun 

Onafhankelijkheid. De hulp van de Fransen destijds was volgens hem niet een 

simpele dienst van de ene natie aan de andere. maar ingegeven door broeder

schap. Daarom zou op 4 juli 1876 een gezamenlijk gedenkteken in Amerika moe

ten worden onthuld ter herdenking van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Die 

datum zou men echter bij lange na niet halen. In 1865 begon beeldhouwer August 

Bartholdi aan het gedenkteken te werken. Samen met Gustave Eiffel bouwde hij 

aan het Vrijheidsbeeld dat uiteindelijk 150 meter hoog zou worden en 225.000 

kilo zou gaan wegen. In 1875 werd de Frans-Amerikaanse Unie opgericht met als 

zelfbenoemde voorzitter Laboulaye die het op zich nam om geld in te zamelen. In 

de VS kon het plan echter niet op veel enthousiasme rekenen: want het beeld zou 

betaald worden door de Fransen. maar het voetstuk zou door de VS moeten wor

den opgebracht. Het leek Laboulaye heel vanzelfsprekend dat dat beeld het resul

taat zou zijn van een gezamenlijke inspanning. dat het een werk werd dat van bei

de naties samen was. Om belangstelling in de VS te wekken stuurde het comité de 

hand met de fakkel naar de Wereldtentoonstelling in Philadelphia. georganiseerd 

in 1876. Dit kolossale fragment maakte al veel enthousiasme los. In 1877 kwam 

het project weer in gevaar. omdat er in Frankrijk niet genoeg geld leek te kunnen 

worden verzameld. Om een impuls te geven aan de vrijgevigheid werd het hoofd 

van het beeld tentoongesteld op de wereldtentoonstelling in Parijs van 1878 en 

werden er nog andere activiteiten georganiseerd. In 1880 had de Unie de noodza

kel~jke som van 600.000 francs verzameld. Op 4 juli 1884 werd de akte van donatie 

getekend. Injuni 1885 arriveerde het beeld in Amerika. Maar toen moesten de 

Amerikanen nog de sokkel organiseren. Het werk daaraan was begonnen in april 

1883. Maar het werd vertraagd door het gebrek aan enthousiasme bij de 

Amerikanen. In maart 1885 ontbrak er nog 100.000 dollar. De regering weigerde 

geld te geven. Dankzij het particulier initiatief van Joseph Pulitzer. hoofdredac

teur van de New Yorkse krant The World', lukte het om het geld bij elkaar te bren

gen: in zes maanden reageerden 120.000 personen van wie de namen allemaal in 

de krant werden gepubliceerd. In mei 1886 was het voetstuk klaar. Op 28 oktober 

1886 werd het beeld onthuld in aanwezigheid van de president Cleveland. 

De Fransen hielden aan deze affaire een flinke kater over. 

Zoals Roger terecht opmerkt. is er niets vervelender voor een 'gulle' gever dan een 

onverschillige of zelfs ondankbare ontvanger. Het beeld was ontworpen om de 

broederlijke verstandhouding tussen de twee republieken te verbeelden, maar de 

hele affaire rondom het beeld ontmaskerde dat idealisme nu net. Veel Fransen 

voelden zich in de eer aangetast. Zo vond een correspondent van de Figaro dat 

Frankrijk op een beledigende manier was behandeld door het Amerikaanse 

Congres. Ook hierbij voelde men zich gekwetst omdat de onverschilligheid over 

het beeld tegelijkertijd een onverschilligheid over de Franse hulp van destijds bij 

de Onafhankelijkheidsoorlog betekende (Roger 145). Tenslotte stelde het de 
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l;ral1sel1 teleur dat het evenmin lukte dl' symbolische betekenis aan het 

Vrij heidsbeeld te geven dil' zij voor ogen hadden. Zo wilde Laboulaye dat het beeld 

dl' Al11erika;mse Grondwet zou dragen en dl' broederlijke banden tussen beide 

Ianclen zou svmboliserel1. Maar uiteindelijk werd het beeld getooid met een ge

dicht V;lI1 1':111111;1 I.azarus, Wa;lI'Il1ee het dl' betekenis kreeg van lieve moeder van 

dl' iml11igranten en armen. 

I':n l.aboulayeÎ Deze is gestorven in 1883 voordat hij het beeld in de baai van New 

Ymk heeft kunnen zien staan. 

Ik twccdc)tlsc: dl' gehoortr VUil dl' ullti-Amerikaallse obsessie 

En zo zijn we aanbel;lI1c1 aan het einde van dl' negentiende eeuw. Vanafde jaren 

negen tig on t staa t da n het ech te an ti-Amerikaanse sen timent. Na het tijdperk van 

dl' twijfd komt dat van dl' achterdocht. Men beklaagt zich niet meer slechts over 

dl' ol1verschi Iligheid en dl' ongevoeligheid v;m dl' Amerikanen. Men gaat de actie

Vl' vijandigllL'iden cle brutale ambitie van dl' transatlantische republiek actief pro

beren te bestrijden. Men maakt zich ernstige zorgen over dl' ambities van de VS 

Ol11l'l'n imperium te stichten. (Roger p. 179). Deze zorgen veranderen in regelrech

te angst, wanneer dl' VS in 1898 dl' oorlog aan Spanje verklaren, haar vloot vernie

tigel1l'n in Cuba en - kort daarna - in dl' Filippijnen aan wal gaan. Roger dateert 

daarom dl' 'doop' V;lI1 het Franse anti-amerikanisme in 1898. De belangrijkste re

den voor dl' heftige Franse reactie was dat dl' VS voor het eerst de wapens opna

l11en tegen l'en I:uropl'es landen daarmee werd - zo had11len het gevoel - een be-

Rogl'r karaktl'ri- l;lI1grijke drempel overschreden. Dit raakte dl' Fransen nog meer omdat Frankrijk 

S"l'rt hl't anti- l'en lange traditie kende van bondgenootschappen met Spanje, en beide landen 

Anwrikanisnw uit kolonies h;ldden op niet al te ved afstand van dl' VS. 

dl'Zl' jarl'n als "','n Zo drong zich het beeld op van l'en imperialistisch Amerika dat uit was op verove-

autarkisch, in zich- ring van zoveel mogelijk landen, ook in het oudere Europa. Dat bedd leek eerst al-

zl'lIopgl'slotl'n wr- !l'en betrekking te hebben op dl' Amerikaanse militaire overmacht en veroverings-

toog, waar d,' wrdl'- zuch t, m;I;lr rond deze ltde tijd begon 'Ameri kaans imperialisme' ook een 

diging vl'rmomd is economische betekenis te krijgen. Vanaf 1900 wordt de VS gezien als 'I'empire des 

als aanklacht, l'1I t1'llsts', het rijk van dl' (private) monopolies. Men vreest dat dl' Amerikaanse mega-

dat gl'lIIollopoli- bedrijven cle grenzen over zullen gaan en door middel van vijandige overnames 

s,','nl wordt door I:uropa economisch zulll'n gaan 'koloniseren'. Een afschrikwekkend voorbeeld in 

intl'II,'clIIl'I"II' dil' tijd is Stundunl Oi! van Rocketeller dat wordt gezien als alom aanwezig en al

machtig. Zowel liberall'n als marxisten verafschuwen het Amerikaanse 'trust-systcm'. 

In verschilll'I1cll' betekenissen gaat het Amerikaanse imperialisme een hoofdrol 

vervullen in het Franse anti-Amerikanisme dat vanafde twintigerjaren l'en '(TCS

Ct'ndo' doormaakt (Roger p. 352). Dan ontstaat ook dl' overtuiging dat de VS en het 

kapit;t!isme aan e1k;lar gelijk staan (491). 

Roger k;lrakteriseert het anti-Amerikanisme uit deze jaren als 'eell autarkisch, in 

ziclIzl'lJopgcslott'll 1"'I'toO.g, wuur de I'l'nlcdiging vermomd is uls uunklacht, en dut gcnlOJ10-
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poliseer'd wordt door intellectuelen' (p. 361). Het is autarkisch, niet alleen omdat het 

steeds meer naar zichzelfverwijst, maar ook omdat het zelfgenoegzaam is. Het is 

niet meer - zoals vroeger - een reactie op het gedrag van de Amerikanen. Het is een 

steeds beter gevuld reservoir van pasklare negatieve stereotypen. Tegenspraak 

wordt nauwelijks geduld. Als er al sprake is van verdeeldheid dan is het geen ver

deeldheid tussen Amerikafielen en anti-Amerikanisten, maar een onder anti

Amerikanisten: tussen rechtse anti-Amerikanisten, niet-conformistische, linkse, 

en de meest venijnige die zich 'noch rechts, noch links' noemen. 

Het anti-Amerikaanse vertoog is vooral defensief van karakter. Hiermee verandert 

het Franse anti-Amerikanisme fundamenteel van toon en strekking. In de eeuw 

van de Verlichting werd het anti-Amerikanisme gekleurd door mededogen. Aan 

het begin van de negentiende eeuw werd ze gekenmerkt door minachting; in de 

jaren 1880-1900 door verbazing, ongerustheid en vooral boosheid. Het anti

Amerikanisme in dejaren '20 (en dat de 20ste eeuw zal domineren) is een vertoog 

dat tegelijkertijd reactief en gelaten is, een vertoog van mensen die van te voren 

weten dat zij al overwonnen zijn, al gekoloniseerd zijn. De haat tegen Amerika 

wordt gevoed door een heftige zelfVerachting. Na de catastrofe van 1914-1918 is de 

Amerikaanse heerschappij onontkenbaar geworden. En het zijn de Europeanen 

zelf die de Amerikanen daartoe de kans hebben gegeven. Men trekt zich terug op 

een front van chagrijnige ontkenning, cultiveert de bitterheid, en zwelgt in het to

nen van haar onmacht. (Roger p. 362). 

Intellectuelen spelen de rol van aandrijfl<racht. Voor de Eerste Wereldoorlog werden 

beelden en analyses van Amerika vooral verspreid door reisverhalen of gespeciali

seerde monografieën. Dat verandert ingrijpend in de jaren '20. Dan wordt het ma

ken en overdragen van beelden in handen genomen door schrijvers of filosoof

schrijvers. Het anti-Amerikanisme is het domein van niet-specialisten, een 

voorrecht van de intelligentsia die zich opwerpt als bewaker van bedreigde waar

den. Roger noemt hen 'lderken' en verwijst daarbij naar Nietzsche en naar de pries

terlijke functie die ze vervullen: het onderhouden van gemeenschappelijke ficties. 

Tot aan het midden van de dertiger jaren worden alle genres aangewend: essays, ro

mans, tijdschriften, theater, pamfletten, reportages. Het verbale geweld dat hierbij 

gebruikt wordt blijkt uit titels als: 'Amerikaanse kanker' en 'Proces tegen Amerika'. 

Was het reisverslag voor 1914 nog een populair genre, nu niet meer. Alnerika kan 

gewogen en veroordeeld worden zonder dat men er zelf geweest is. Roger consta

teert dat er sprake is van fictionnalisation' (p. 355). De opeenstapeling van het anti

Amerikaanse materiaal gaat in een indrukweld<ende vaart. En de verzameling for

mules en ideëen die wordt opgebouwd in deze jaren zal later nooit meer worden 

overtroffen noch in aantal noch in originaliteit; zelfs niet in de jaren '50, ofin deja

ren van de Vietnamoorlog. In slechts enkele jaren krijgt het Franse anti

Amerikanisme een beslissend referentiecorpus: de intellectuele amerikanofobie van 

de jaren '20 en '30 blijft ook vandaag nog de onovertroffen horizon van het Franse 

anti-Amerikanisme. 
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Waarom anti-Amerikanisme? 

Ik geschiedenis dil' Roger - in bijna 600 pagina's - beschrijft overziend, blijft de 

vraag w;larom nu juist in Frankrijk zo'n anti-Amerikaanse traditie heeft kunnen 

ontstaan. Hierover valt natuurlijk heel veel te zeggen. Zowel Revel als Roger wij

zen natuurlijk op l'en aantal voorde hand liggende redenen: Frankrijk als steeds 

zwaarcll'r gefrustreerde wereldmacht: het gevoel dat de VS eigenlijk een zusterre

publiek van Frankrijk is: het grote nut van een externe zondebok om in moeilijke 

tijden dl' gelederen in een zwaar verdeeld land te sluiten. En zo zijn er ongetwij

kid nog veel meer voor dl' hand liggende redenen te noemen. Wat misschien een 

aanknopingspunt zou kunnen zijn voor een wat minder voor de hand liggende 

diagnose, is dat dl' relatie vanaf het begin door de Fransen ervaren is als een we

derkl'righeidsrelatil'. De fi'ustratie over het niet erkennen van welke schatplichtig

heid dan ook loopt als een rode draad door de geschiedenis van de betrekkingen 

tussen beide landen. Ofhet nu gaat om de verwachtingen van de Fransen dat de 

Amerikanen wel iets zullen terugdoen voor de hulp bij de onafhankelijkheidsoor

log, dat ze zich graag zullen willen inzetten voor een gemeenschappelijk monu

ment daarvoor, of dat ze zich niet keihard zakelijk zullen opstellen wanneer het 

gaat om financiële schulden: elke keer worden de Fransen teleurgesteld. Het is fas

cinerend dat het thema van de ondankbare Amerikaan vanaf het begin zo'n con

stante is geweest in Frankrijk. Wat betekent clit'? Waarom hebben de Fransen altijd 

verwacht dat de relatie met de VS l'en wederkerige zou zijn? Misschien spelen 

daarbij een rol het idee van de VS als Zllsterrepubliek en de steun die gegeven is 

Vanuit dat perspec- bij de onafhankelijkheidsstrijd. Maar dat is niet voldoende. Het lijkt erop dat on-

ti,'fzijn d,'Franse der dit thema een diepgaande culturele controverse schuilgaat. In de Franse intel-

int,'lI,'ctm'len ll'ctuele traditie wordt een bijzondere ideologische en morele waarde gehecht aan 

Anwrika st,','ds wederkerigheid. Men heeft grote moeite met een verzakelijking en vermarkting 

m",'r gaan zien als van menselijke relaties. Zoals Roger beschrijft, werden er door de intellectuelen 

dl' allegorische heli- ook grote woorden gebruikt als 'het redden van De Mens' : het tussenoorlogse 

dIaming van dl' sa- an t i-Ameri kanisme zag zich als 'h umanisme'. Vanui t dat perspectief zij n de 

ml'nl,'ving zonder Franse intellectuelen Amerika steeds meer gaan zien als de allegorische belicha-

wl'dl'rkl'rigl1l'id. ming van de samenleving zonder wederkerigheid. De afschuw daarover wordt uitge

drukt in termen als imperialisme, isolationisme, individualisme, materialisme en 

-lust /Jut not least - kapitalisme. Alles kost geld. Men gaat de Amerikaanse cultuur 

zien als l'en bedreiging voor de wederkerigheid die als kenmerkend wordt gezien 

voor de Franse beschaving. 

Deze frustratie neemt in de twintigste eeuw zulke proporties aan dat Amerikanen 

niets meer goed lijken te kunnen doen. Zelfs de hulp in de Eerste en Tweede 

Wereldoorlog val t verkeerd. Zo waren dl' Amerikanen in 1917 gewaardeerde bond

genoten die met geld en soldaten te hulp kwamen, maar de Franse vreugde ver

vloog weer snel. De Fransen vonden dat de Amerikanen te laat te hulp waren ge

schoten en met een kleine inspanning vervolgens met de eer gingen strijken. Toen 

dl' Amerikanen vervolgens gl'leend geld tegen rente terugeisten, viel dat helemaal 
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verkeerd. Een reprise - zo lijkt het - van de slepende affaire in 1829-1835. De VS 

werd voorgesteld als 'de woekeraar van Europa' of zelfs 'van de wereld' (Roger p. 

398). Men verwierp de technische en juridische aanpak van de Amerikanen en ver

wees naar morele begrippen als rechtvaardigheid, politieke verantwoordelijkheid 

en wapenbroederschap. En al snel gaat het anti-amerikanisme een verbinding aan 

met het anti-semitisme. In een boekje van 1927 wordt gesteld dat Oom Sam veran

derd is in Oom Shylock (de Joodse woekeraar uit de Koopman van Venetië van 

Shakespeare). En na de Tweede Wereldoorlog valt het Marshallplan niet in goede 

aarde: een Amerikaanse gift kan immers nooit zuivere vrijgevigheid zijn. In dit 

licht zijn de resultaten van de eerder besproken enquête veelzeggend. Daaruit 

doemt het beeld op van een Amerikaanse samenleving waaruit de sociale cohesie 

volstrekt verdwenen is, een schrikbeeld. En tegen deze achtergrond is het dan 

veelbetekenend dat door de Verenigde Staten in de peilingen sinds 1988 het aller

minst wordt geassocieerd met vrijgevigheid ('générosité'). 

De gevolgen van het anti-Arneril{anisme 

Revel bestrijdt nu precies dat schrikbeeld en de daaraan gekoppelde eigendunk 

van de Fransen. Op een heleboel punten - ofhet nu gaat om de kwaliteit van het 

onderwijs, het omgaan met de multiculturele samenleving, geweld - doet 

Frankrijk het helemaal niet zoveel beter dan de VS. Wie geïnteresseerd is in deze 

ontmythologisering, Ie ze zijn boek. Ik wil tot slot nog even stilstaan bij een be

langwekkend ander punt van Revel (p. 291), te weten dat - zoals hij in zijn laatste 

De reflex van de hoofdstuk beschrijft - de anti-amerikaanse obsessie tot gevolg heeft, dat het unila-

Amerikanen is teralisme dat men beoogt te bestrijden juist wordt verergerd en uitgelokt. Door de 

steeds vaker te den- Amerikanen te bekritiseren ongeacht wat ze doen en bij elke gelegenheid, zelfs 

ken: de anderen ge- als ze wel gelijk hebben, veroordelen we hen ertoe om onze bezwaren te negeren, 

ven ons steeds on- zelfs wanneer ze legitiem zijn. De reflex van de Amerikanen is steeds vaker te den-

gelijk; waarom ken: de anderen geven ons steeds ongelijk; waarom zouden we hen nog raadple-

zouden we hen nog gen? We weten al van tevoren dat het toch nooit goed is wat we voorstellen. Revel 

raadplegen? geeft hiervan ook een paar aardige voorbeelden. Zo verdiende de verhoging van de 

subsidies aan Amerikaanse boeren die in de lente van 2002 plaatsvond, ongetwij

feld een fikse veroordeling. Maar als de beschuldigingen kwamen van de 

Europeanen was dat om twee redenen volstrekt ongeloofwaardig. Ten eerste ver

deelde de EU in vijf jaar met haar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid aan haar 

boeren het dubbele van wat de VS aan hun boeren in tienjaar gaven. Op de begro

ting van de EU was de steun aan boeren de belangrijkste uitgavenpost. De 

Europeanen en in het bijzonder de Fransen waren dus niet in de positie om ande

re landen te verwijten hun landbouw te steunen, hoezeer dat ook in strijd was 

met de onderling afgesproken vrije handel. 

Ten tweede waren de verwijten vreemd tegen de bedenkingen die verschillende 

regeringen voortdurend hadden bij het verder openen van internationale mark-
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Ik wl'rkl'lI vall 

Rl'\'l'll'n Rogl'r zij n 

prij Zl'nswaa rd igl' 

pogingen dl' 'slal

Il'n van Allgias' 

s('hooll Ie makl'n, 

JIlaar JIll'lI JIl()l'1 

I.i('h wel n'alisl'n'n 

dal hier weleer 

ten: m;ll1ifL'statil's van intellectuelen, vakbonden en dus regeringen schilderen de 

vrijhandel als fnuikend, in het bijzonder voor de armen: het zou leiden tot werk

loosheid, dl' onderwerping van de arbeiders aan kapitalistisch winsstreven en uit

eindelijk l'en m;ll1ier zijn waarop dl' VS dl' wereldeconomie aan de hunnen onder

gl'schikt wil maken. Maar hier is sprake van l'en tegenstrijdigheid: als de 

I:uropl'anl'n in het liberalisme niets anders zien dan een masker waarachter het 

Aml'rikaansl' unibll'ralisme schuilgaat, dan zouden ze toch geen bezwaar moe

ten hebben tegen l'en COITl'ctil' daarvan in dl' vorm van protectionisme? Ofwor

den zowel het protl'ctionisnll' als het vrijhandeldenken slechts veroordeeld, om

d;lt ze Amerikaans zijn'? En dl' kritiek van dl' Fransen was volstrekt hypocriet: zij 

hebben zich het meest verzet tegen wijziging van het gemeenschappelijk land

bouwbeleid Dit alles heeft dl' VS l'rin gesterkt zich weinig aan te trekken van de 

verwijten V;1l1 I':uropa en steeds meer te kiezen voor unilateralisme. 

Ook leerzaam is wat Revel zegt over dl' weigering van Amerika om het Verdrag in

zake het het Internationaal Strafhol'te tekenen. Dit besluit wordt zelfs betreurd 

door vril'ndl'n van dl' VS. Maar - zo zegt Revel (p. 297) - gezien de grote leugens, de 

ridicull' verhalen, dl' uit dl' lucht gegrepen beschuldigingen die elke dag dl' 

I\nwrikaansl' politiek verdraaien, valt al te voorzien dat duizenden aanklagers 

overal ter wl'rl'id zullen opstaan om alle Amerikaanse leiders en leden van het 

Congres ;Ian te klagen vanwege misdaden tegen dl' menselijkheid. Hij zo'n verdrag 

moet sprake zijn van l'en minimaal onderling vertrouwen tussen de onderteke

n;lars. Hl'! is begrijpelijk (bt VS er niet van overtuigd is dat dl' andere onderteke

naars hen welgezind zijn, Uke dag zijn l'r bewijzen dat het anders is, Revel zegt 

aan het eind V;1l1 hl'! boek (I', 300) dat het natuurlijk zeer belangrijk is Amerika 

kritisch te volgl'n, aangezien het hier inderdaad om l'en supermacht gaat, Maar 

om gehoor te vinden voor dil' kritiek moet deze wel gerechtvaardigd, gefundeerd 

('n rationeel zijn. Op dit moment is dat niet het geval en sluiten dl' VS zich er 

steeds meer voor ;If. Het zijn dl' Ieugl'ns van dl' anti-Amerikaanse vooringenomen

heid dil' hl't Amerikaanse unibteralisme produceren. 

Einde van Frans anti-Ameril<anisme? 

sprakl' is van lJit het boek V;1l1 Roger en dat van Revel wordt ook duidl'iijk dat zij niet vel'i hoop 

Sisvphlls-arbl'id IwblX'n dat door hun ;ll1alysl' van het anti-Amerikanisme dat zal verminderen of 

dan vanl'én van verdwijnen. Revel heeft al eerder l'en poging ondernomen met zijn boek Noch 

IIl'ITIlil's'lll'ldl'(J(la- ,'\11<11',\, ll(JCIi.Jl'lIIS uit 1970. Zelfs voor dl' onafhankelijkheid van Amerika waren ne-

dl'n. gat il'vl' IWl'ldl'n OVl'r dat overzeese gebied al zeer invloedrijk in Frankrijk. Deze 

werden bestreden door dl' tijdelijk in P;lrijs levende beroemde Amerikanen als 

Benjamin I'ranklin en Thomas Jeffl'rson. Maar het lijkt dan al onbegonnen werk: 

dl' grote hoeveelheden voo!'Oordell'n over Amerika werdl'n door dl' latere 

Amerikaanse vice-president John Adams in l'en briel'uit 1785 vergl'ieken met 'dl' 

sullen van i\ugias'. (Roger p. 53). Dat geldt eigenlijk nu nog meer: het anti-
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Amerikanisme in Frankrijk lijkt de afgelopen jaren niet afgezwakt, maar eerder 

versterkt. De werken van Revel en Roger zijn daarom prijzenswaardige pogingen 

de 'stallen van Augias' schoon te maken, maar men moet zich wel realiseren dat 

hier veeleer sprake is van Sisyphus-arbeid dan - zoals in de oorspronkelijke mythe 

-van één van Hercules' heldendaden. 

Drs. M.Jansen in redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen 
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De Tocqueville en Franlaijl< 

DR. E.F. VAN DE BILT 

In deze bijdrage gaat Eduard dl' Bilt. docent Amerikaanse geschiedenis aan de 

Uniwrsiteit van Leiden l'n Amsterdam. in op het klassieke werk van Alexis de 

Toqueville: Ol' la Dt'mocratie en Amérique. Volgens De Tocqueville stond Europa een 

politiek amelikaniseringsproces te wachten die niet alleen de publicatie en aard 

van zijn tweedelige klassieke studie owr dl' Amerikaanse democratie "verklaart". 

maar bowndien gedeeltelijk haar huidige relevantie bepaalt. Centralisatie van be

stuur en regering. het beleid van de Franse vorsten. stond voor De Tocqueville gelijk 

aan tiranniek gedrag en machtsmisbruik. Ook l'en democratie. zo betoogt De 

Tocqueville kent het probleem van machtscentralisatie en machtsmisbruik. Een van 

dl' belanglijkste doelstellingen van zijn werk is om aan te geven dat nu juist in een 

democratie als dl' Amerikaanse dit oude gevaar overal de kop op steekt. Juist in een 

bestel waar het individu van centraal belang is. dreigt het gevaar van een atomise

ring van dl' samenleving. l'n bijgevolg van een tirannieke publieke opinie die uitein

delijk om l'en sterke man roept. Om een indruk te gewn van deze klassieker zijn de 

openingspassages van het werk toegevoegd (zie pagina 193) en een fragment waarin 

hij nader ingaat op het gevaar van de tirannie van de meerderheid. 

l:raIlSen zagen na dl' Amerikaanse onafhankelijkheid aan dl' ovcrkant van dl' 

Atlantische Oceaan verscheidene Verenigde Staten. Dl' voormalige Britse kolonies op 

het Noord-Amerikaanse continent werden enerzijds gezien als primitief. als voorbeel

den vaneen samenleving in een ontwikkelingsf;lse die de Fransen ontgroeid waren. 

Vandaar clat '111Omas Jefferson zich geroepen voelcIc om in zijn Notes on the State of 

Virgilliu (1787) aan te tonen elat mens en dier in ele Verenigde Staten. in tegenstelling 

tot wat ele Franse wetenschapper Oe Buffon beweerde. geenszins kleiner waren dan in 

hlropa. en dat dl' oorspronkelijke Amerikaanse bevolking. de indianen. een behoorlijk 

beschavingspeil kende. Anderzijds beschouwden Fransen de Amerikanenjuist als ge

lijkwaardig. verwant en zelfs vooruitstrevend: verlichte Amerikaanse geesten als 

Benjamin Franklin werden in Parijs verheerlijkt. en tijdens de Franse Revolutie kreeg 

Ceorge Washington de sleutels van dl' Bastille overhandigd en werden hij en andere 

Anll'rib;mse politici tot hans ereburger uitgeroepen. omdat politiek bewuste Fransen 

beseften clat dl' Ameribnen ml'l hun Onafhankelijkheidsstrijd en Republikeinse poli

tieke systeel11 een voorbeeidCunctie hadden voor Europa. Vanafhet einde van de acht

tienele eeuw voorspelden Franse "zieners" als I.abyette en Dl'stutt dl' Tracy dat 

I:rankrijk instellingl'n als dl' Aml'l'ikaanse zemden (moeten) krijgen. 

Dit iclee van l'en politiek al11l'l'ikaniseringsproces dat Europa te wachten staat "vcr

klaart" niet alleen cic publicatie en aarcl van A1L'xis dl' Tocqueville's tweedelige klassie

ke studie over dl' Al11crikaanse democratie. maar bepaalt bovendien gedeeltelijk haar 

huidige relevantie. Sal11enl11l't zijn vriencl. Gustavc cic Beaul11ont. verbleef dl' Franse 

aristocraat Ik 'Iöcqueville van Ilmei 1831 tot 20 februari 1832 in de Verenigde Staten. 
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Het officiële doel van hun reis betrof een studie naar het Amerikaanse gevangeniswe

zen; een ander terrein waarop de Amerikanen volgens sommige Fransen een voor

beeldfunctie hadden: in vergelijking met de chaos in Franse penitentiaire instellingen 

golden de isolatiecellen en het tewerkstellen van veroordeelden in Amerikaanse ge

vangenissen in de eerste helft van de negentiende eeuw als vooruitstrevende pogingen 

criminelen te resocialiseren. Het eigenlijke doel van de reis was voor De Tocqueville 

meer expliciet politiek: als telg van een aristocratisch gezin wiens ouders tijdens de 

Franse Revolutie in de gevangenis hadden gezeten en ternauwernood aan de dood wa

ren ontsnapt, wilde hij met behulp van het Amerikaanse voorbeeld zijn eigen positie 

bepalen binnen een zich ook in Frankrijk ontwikkelend democratisch bestel. Zijn ei

gen worsteling met dit politieke proces hield tegelijkertijd zijn landgenoten een spie

gel voor van wat hun te wachten stond. Zelf een gematigd hervormings- en koningsge

zinde aristocraat, probeerde De Tocqueville in de Franse politieke omwentelingen 

gedurende de woelige jaren na 1830 zijn eigen mening en de publieke opinie in 

Frankrijk te bepalen met behulp van twee boeken over de Amerikaanse democratie uit

gebracht in respectievelijk 1835 en 1840 onder de titel De la Démocratie en Amérique (en 

in de Verenigde Staten dankzij een Amerikaanse vriend gepubliceerd als Democracy in 

America). 

De Tocqueville's studie is bijgevolg, ondanks de afstandelijke sociologische toon en ver

handeling, niet alleen een zeer persoonlijke studie, maar ook gericht op een Frans pu

bliek. Met behulp van de Verenigde Staten wil de auteur laten zien hoe een democratie 

werkt: hij schetst de politieke instellingen die het systeem schragen en geeft aan hoe 

de politieke theorie van een dergelijk bestel doorwerkt in de mentaliteit en gewoontes 

Als telg van een van de bevolking. Vooral zijn tweede deel besteedt aan dit laatste veel aandacht en 

aristocratisch gezin wordt om die reden door veel lezers gezien als een geheel andere studie dan het meer 

wiens ouders tij- expliciet politieke deel 1 dat vijf jaren eerder verscheen en gedetailleerd de 

dens de Franse Amerikaanse politieke instellingen bespreekt. De wetenschappelijke stijl van het werk 

Revolutie ternau- weerhoudt de auteur er geenszins van zijn eigen voorkeuren te laten merken. De de-

wernood aan de mocratisering van het Westen die De Tocqueville op basis van de Verenigde Staten be-

dood waren ont- schrijft en aankondigt, heeft in zijn ogen zowel voor- als nadelen: hoewel hij ook zelf 

snapt, wilde hij met vrijheid als een hoog goed beschouwt en bijgevolg "Amerika" als voorbeeld omarmt, 

behulp van het heeft hij de nodige twijfels over aspecten van de democratie zoals hij die in de 

Amerikaanse voor- Verenigde Staten ziet. 

beeld zijn eigen po- Deze twijfel lijkt mede bepaald door zijn eigen achtergrond en oude politieke discus-

sitie bepalen bin- sies.\ Zoals zijn latere studie over de Franse Revolutie ook aangeeft, had De Tocqueville 

nen. als Frans aristocraat zijn bedenkingen over de pogingen van de Franse koningen het 

land te centraliseren en de rol van edellieden in het bestuur van de natie te beperken. 

Paternalistische adellijke figuren als zijn vader die vanuit een verantwoordelijkheids

gevoel voor de samenleving hun onderdanen probeerden op te voeden tot goede bur

gers (en niet in eerste instantie uit waren op financieel gewin in de zich ontwikkelen

de kapitalistische maatschappij) vormden zijn ideaal- een ideaal dat helaas in de 

Franse geschiedenis aan het verdwijnen was. Centralisatie van bestuur en regering, 

het beleid van de Franse vorsten, stond voor De Tocqueville gelijk aan tiranniek gedrag 
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('n Illachtslllisbruik. Dit aspect was ook belangrijk voor de bespreking van een demo

cr;ltie: zoals Montesqieu bijvoorbeeld had beweerd, was een republikeins. meer ofmin

der d('lllocratisch bestel alleen te handhaven in kleine gebieden als stadstaten. 

Allll'l'ikanen als Jallll's Madison, dl' "vader" van de Amerikaanse grondwet met wie De 

Tocqueville tijdens zijn reis in contact had willen komen en wiens bijdragen aan de 

discussie over dl' Amerikaanse grondwet - in l'en serie van krantenartikelen samenge

bracht in boekvorm onder dl' titel Tht' Federalist -dl' Fransman ook las. had geprobeerd 

dit argulllent te ontkrachten door er op te wijzen dat in l'en groot land als de 

Verenigde Staten dl' republiek juist gewaarborgd werd door de grote verscheidenheid 

aan Illeningen en belangen en dl' grote afstanden, die het machtsusurpatoren onmo

gelijk Illaakten dl' alleenheerschappij te vestigen. Alleen al vanwege deze discussie 

Illoet dl' Alllerikaanse delllocratie voor Dl' Tocqueville interessant zijn geweest. 

Ook l'en delllocratie, zo betoogt Dl' Tocqueville's werk. kent het probleem van macht

centralisatie en Illachtmisbruik; in tegenstelling tot wat men zou verwachten, lost een 

delllocratisch bestel dit probleelllniet op - integendeel. Een van de belangrijkste doel

stellingen van zij n werk is aan te gevcn dat juist in een democratie als de Amerikaanse 

dit oude gevaar overal dl' kop opsteekt. Dl' Fransman beseft dat een democratiserings

proces als het Alllerikaanse niet te stoppen is en ziet cr veel voordelen in. maar tegelij

kl'rtijd beschouwt hij het hele gebeuren met de nodige ambivalentie. met een soort 

van rl'ligieuze angst. zoals hij zclfin zijn voorwoord vermeldt. zich wel bewust van de 

gevaren dil' naar zijnlllening in een democratie schuilen. 

Deze gevaren kOlllen niet doordat de Amerikanen. al dan niet bewust en onverhoopt, 

oude Europese opvattingen en instellingen naar de nieuwe wereld hebben gebracht. 

Cent ralisatil' van Dl' Verenigde Staten zijn volgens Dl' Tocqueville juist vanafhun ontstaan door en door 

lwsluur l'n n'ge- delllocratisch. Van dl' oorspronkelijke plannen voor de reis kwam. zoals historici heb-

ring.lwt beleid van ben aangetoond, in zoverre niets terecht dat De Tocqueville veel minder tijd dan ge-

dl' !'ranse vorsten. pland doorbracht in het Zuiden van dl' Verenigde Staten.- Voor semi-aristocratische 

slond voor De Alllerikaanse planters en l'en samenleving gebaseerd op slavernij heeft De Tocquevilles 

Tocqul'ville gelijk boek echter zonder Illeer weinig ofgeen plaats. In l'en poging zijn toonbeeld van de-

aantirannil'k ge- Illocratie "zuiver" te houden, laat dl' Fransman zien dat van de natuur en de eerste wit-

drag l'n lIlachtslllis- te bewoners tot dl' grondwet van 1787 alles en iedereen meewerken om van de 

hruik. Verenigde Staten l'en democratisch ideaal type te maken. Aldus roept hij de Calvinisten 

dil' vanaf 1620 naar Noord-Amerika vluchtten uit tot democraten en verkondigt hij de 

voorbel'ldfunctie van dl' lokale delllocratische instellingen van New England. het 

noordoosten van het land. 

Zo;tls Jallles Maclison ook allllin of Illeer verkondigde, vormt l'en democratie juist van

wege haar democratische aspecten l'en gevaar voor dl' vrijheid en kent zij een donkere 

kant. Het politieke bestelen dl' politieke gewoontes van Amerikanen staan voor De 

Tocqueville niet alleen voor vrijheid, maar ook voor gelijkheid, en het is met name dat 

b;ltste dat problelllen creëert. Als l'en moderne psycholoog, l'en voorloper van Erich 

!'rOIllIll en diens Fl'ur (1"/:rel'donJ, is Dl' Tocqueville van Illening dat niet iedereen demo

cratie en haar gdijkheidsicleaal aankan. Hoewel het land geen centralistisch bureau

cratisch apparaat kent, ligt het gevaar van een tirannie op de loer. Juist in een bestel 
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Zoals James 

Madison 001< al min 

of meer verkondig

de, vormt een de

mocratie juist van

wegehaar 

democratische as-

pecten een gevaar 

voor de vrijheid, 

kent zij een donl<e

re l<ant. 

waar het individu van centraal belang is, dreigt het gevaar van een atomisering van de 

samenleving, en bijgevolg van een tirannieke publieke opinie die uiteindelijk om een 

sterke man roept. De onzekerheid van gelijk verklaarde individuen die niet allemaal 

even goed geïnformeerd zijn, zorgt ervoor dat men zich in een democratie gemald<e

lijk aansluit bij de mening van anderen; waar de enkeling het hoogste gezag geniet, 

dreigt bovendien al snel de anarchie. Als vanzelf zullen deze ontwild<elingen zich ver

talen in een tirannie van de meerderheid en eventueel zelfs de roep om een sterke lei

der. En aldus ontaardt het meest vrije politieke bestel eenvoudigweg in zijn tegendeel, 

en loopt vrijheid juist meer gevaar binnen een democratie dan een aristocratie. 

In het Amerikaanse bestel is echter ook een oplossing voor deze problemen aanwezig. 

Het machtsvacuüm van een democratie verleent, zo betoogt de katholiek De 

Tocqueville, kerk en geloof een belangrijke rol: zij bieden de burgers een vorm van ge

zag aan zonder welke een samenleving niet kan bestaan. Wat hij in meer algemene ter

men zoekt, is het democratisch alternatief voor de oude Franse aristocratie -bemidde

lende instanties tussen het individu en de overheid die de regering ldein houden en 

individuen tot burger opvoeden. Het zijn dergelijke instellingen en groepen die de sa

menleving maken en tirannie van welke vorm ook tegengaan. In de Amerikaanse de

mocratie vindt hij dergelijke organen en figuren in bijvoorbeeld het jury-systeem van 

de Verenigde Staten en de rol binnen het rechtssysteem van advocaten en rechters -de 

democratische substituten van edellieden als hijzelf. Zij hebben de opvoedende taak 

die De Tocqueville zijn vader zag uitoefenen en zelf nastreeft en vertegenwoordigen de 

gemeenschapszin die in de politiek volgens de Fransman centraal moet staan. 

Met dit alles is de Fransman niet per se de conservatieve liberaal ofliberale conserva

tief die doorgaans van hem gemaakt wordt. Huidige Amerikaanse historici wijzen erop 

dat hij veel te weinig of nauwelijks aandacht besteedt aan de positie van zwarten en 

slaven in de Verenigde Staten, een punt dat misschien niet helemaal terecht is aange

zien zijn vriend Beaumont dit thema expliciet tot onderwerp maakte van zijn in 1835 

verschenen roman Marie; ou I'esclavage aux Etats-Unis en Tocqueville zelf in het laatste 

hoofdstuk van deel 1 wel degelijk meldt dat het probleem van de slavernij de 

Verenigde Staten uit elkaar kan doen vallen. Bedenkingen over aspecten van een de

mocratie maken iemand niet meteen tot conservatief. Critici van wat Churchill de 

minst slechte regeringsvorm noemde zijn niet automatisch geïnteresseerd in haar af. 

schaffing. Met zijn kritiek schaart De Tocqueville zich in een rijtje denkers zoals de 

Franse historicus Bertrand de ]ouvenel en diens Amerikaanse collega Edmund Morgan 

die ervan uitgaan dat met een democratie het probleem van bijvoorbeeld macht niet 

de wereld uit is.; Aangezien De Tocqueville niet alleen in het eerste deel van zijn stu

die, maar met name in het tweede zijn bezorgdheid uitspreekt over de bescherming 

van afWijkende opinies en de stem van een minderheid, kan hij met evenveel recht tot 

vertegenwoordiger van een kritische traditie gerekend worden; een denker die het no

dige gemeen heeft met een groep intellectuelen als de Frankfurter Schule. De 

Tocqueville is echter ook anderszins belangrijk en verre van conservatief. Hij is een 

echte republikein, in de zin van iemand die de gemeenschap en niet het materialisti

sche, op eigen gewin gerichte individu voorop stelt in zijn denken over politiek en sa-
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nll'nll'ving. llierin ligt ook el'I1 belangrijk deel van dl' huidige relevantie van zijn werk. 

I lij overpeinst. met bel;lI1grijke andere figuren als dl' Amerikaanse filosoofjohn 

Ikwey. dl' vraag hol' uit individuen burgl>rs groeien, en constateert dat individualisme 

(ofeenliberall' traditie dil' het individu wrheerlijkt). vrijheid l'I1 gelijkheid ook keerzij

des hebbell. Dat dl' Fr;lI1sman met zijn werk ewneens past binnen l'en lange traditie 

van hlropese perceptie van dl' Verenigde Staten maakt zijn werk over de Amerikaanse 

democratie er allel>n maar relevanter op. 

I),: FF \,(/n dl' Bill docl'l'rt /\1nctikaallSl' gcsc/lil'denis a(/n dl' Universitl'iten van Leiden en 

/\1JlSllTdwJlCJl is gqmmlOl'l'enl iJl dl' A111CJikaal1se geschiedenis Ull11 Comrll University. 

AMONG the novel objects that attracted my attention during my stay in the United 

States. nothing struck me more forcibly than the general equality of condition 

among the people. I readily discovered the prodigious inf1uence th at this primary 

faet exercises on the whole course of society; it gives a peculiar direction to public 

opinion and a peculiar tenor to the laws; it imparts new maxims to the governing 

authorities and peculiar habits to the governed. 

I soon perceived that the intluence ofthis fact extends far beVond the political char

aeter and the laws ofthe country. and that it has no less effect on civil society than 

on the government; it creates opinions. gives birth to new sentiments. founds novel 

customs. and modifies whatever it does not produce. 111e more I advanced in the 

study ofAmerican society. the more I perceived that th is equality of condition is the 

fundamental f;lCt from which all others seem to be derived and the central point at 

which all my observations eonstantly terminated. 

l then turned my thoughts to our own hemisphere. and thought that I discerned 

there something analogous to the spectacJe whieh the New World presented to me. 

I obselved that equality ofcondition. though it has not there reached the extreme 

limit whieh it seems to have attained in the United States. is constantly appro

aching it; and that the democraty whieh governs the American communities 

appears to be rapidly rising into power in Europe. 

Hence I eonceived the idea ofthe book that is now before the reader. 

Uit: Alexis de Tocqueville. Democracy in America, electron ic edition deposited and 

marked-up by ASGRP. the American Studies Programs at the University ofVirginia. 

june 1. 1997 

(hhttp://xroads.virginia.edu/-HYPER/DETOCfhome.html). the author's intoduction 
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. .In my opinion, the main evil ofthe present democratie institutions ofthe United 

States does not arise, as is often asserted in Europe, fiom their weakness, but fiom 

their irresistible strength. 1 am not so much alarmed at the excessive liberty 

which reigns in that country as at the inadequate securities which one finds the

re against tyranny. an individual or a party is wronged in the United States, to 

whom can he apply for redress? Ifto public opinion, public opinion constitutes 

the majority; ifto the legislature, it represents the majority and implicitly obeys 

it; ifto tlle executive power, it is appointed by the majority and serves as a passive 

tooI in its hands. The public force consists of the majority under arms; the jury is 

the majority invested with the right ofhearingjudicial cases; and in certain states 

even tlle judges are elected by the majority. However iniquitous or absurd the me

asure ofwhich you complain, you must submit to it as weil as you can. 

If. on the other hand, a legislative power could be so constituted as to represent 

the majority without necessarily being the slave of its passions, an executive so as 

to retain a proper share of authority, and a judiciary so as to remain independent 

ofthe other two powers, a governmentwould be fornled which would still be de

mocratie while incurring scarcely any risk of tyranny. 

I do not say th at there is a frequent use of tyranny in America at the present day; 

but I maintain that there is no sure barrier against it, and that the causes which 

mitigate the government there are to be found in the circumstances and the man

ners ofthe country more than in its laws. 

Uit: Alexis de Tocqueville. Democracy in America, electronie edition deposited and 

marked-up by ASGRP, the American Studies Programs at the University of 

Virginia, June 1, 1997 (hhttp://xroads.virginia.eduj-HYPERjDETOCfhome.html). 

uit, Chapter XVUnlimited power ofthe majority in the United States and its con

sequences 

Noten 

1. André Jardin, Tocqueville: A Biography (New York 1988; vertaald uit het Franse origi

neel van 1984) enJames T. Schleifer, The Making ofTocqueville's Democracy in America 

(Chapel Hill1980) geven een goed overzicht van De Tocqueviile's achtergrond. 

2. George Wilson Pierson, Tocqueville in America (oorspronkelijk gepubliceerd als 

Tocqueville and Beaumont in Anlerica, 1938; Baltimore en London 1996) geeft een 

gedetailleerde beschrijving van De Tocqueville's verblijf in de Verenigde Staten. 

3. Bertrand de ]ouvenel, Du Pouvoir (Parijs 1945); Edmund Morgan, Inventing the People 

(New York 1988). 
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boeken I Gelezen 

Centennial 
DOOR]ames A. Michener 

Sideraal Ameril{a 
DOOR]ean BuadrilIard 

The Wild West, The 
Mythical Cowboy & 
Social Theory 
DOOR Will Wright 

Once upon a time in the West 

Dit jaar bestond de Western honderd jaar; als film. De realiteit van de western is 

veel ouder. Simpelweg omdat de beelden in deze films de geschiedenis van de 

Verenigde Staten omvatten: How the West was won. Over de Verenigde Staten zijn 

veel boeken geschreven en zeker ook over de historie van het land. Het lastige is 

natuurlijk waar te beginnen wat betreft tijd en locatie. Het land is groot en uitge

strekt en bestond al vele j aren voor de komst van de Europeanen. De vele neder

zettingen op plaatsen waar wildernis en prairies zijn gekoloniseerd en geculti

veerd, hebben de laatste honderden jaren veel bereikt en meegemaakt. In het 

bekende en verfilmde boek Centennial beschrijft]ames Michener het verhaal, de 

geschiedenis van dat grote land, de Verenigde Staten. Hij doet dit middels een 

dorpje aan de rivier The Platte in Colorado. Dit dorp, gesticht door Levi Zendt, heet

te lange tijd Zendt's Farm. Toen het dorp het eerste eeuwfeest vierde en inmiddels 

toch wel iets meer was dan de boerderij van Levi Zendt veranderde het zijn naam 

in Centennia!. Michener beschrijft de geschiedenis van de Verenigde Staten vanaf 

het begin. Hoe de Indianen er lcwamen en zich vestigden en hoe vervolgens de 

Europeanen arriveerden aan The Platte. Eerst de Duitser Zendt en later alle andere 

nationaliteiten: Fransen, Russen, Nederlanders, Mexicanen, Engelsen, Chinezen, 
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l'tcl'tcr;1. Ik tnll'l'lTS, dc (OI\'/J()\'S, dc nlllclllTS, dc goudzockcrs. Samen maakten ze 

V;lll ;tllL's mcc l'll samCll bouwdcn zc hct dorp Cll dl' rcgio op. Ccnlennial is de 

Vcrcnigdc Statc!l. lil dl' Vl'rclligdc Statcll zijn hOlldcrden Ccnlcnnials. Ccntennial als 

dl' multiculturl'll' samcllieving UI'Ullt lulclln'? IJl' grote immigrantensteden als 

Chicago l'll Pit tslJurgh mct vl'lc soorten I:uropcancncn San Francisco met zijn 

McxicIIll'lll'1l ,\ziatcn zijn uit dc kluitcn gcwassl'n Ccntclllliuls. De manier waarop 

(,'rllclllliul grocit cnccn cchtc gcml'cllschap wordt, is kenmcrkend. Mensen, emi

granten uit dc Oudc Wcreld dic volledig op zichzelfen hun f;lIllilie moeten ver

trouwcn, houwcn dczl' gcmcl'nschappcn op. Ergens zijn hct enorme individualis

teil dic hl'! zelf allcm;lalmoeten l'n willen doen en anderen daarom minder snel 

llodig hcbbcn. Mcnscn dil' on;tfhankelijk moetcn, willen en durvcn te handelen. 

Altijd actic, geen tijd voor rust. Geen tijd om na te denken, maar handelen. Dat is 

kl'llml'rkend voor de Vercnigde Staten: actie en handelen. Ik standbeelden in dl' 

Vcrl'nigdc Statcn zijn dan ook altijd beeldcn van doeners. Geen denkers, schilders 

oldichters zoals in hlropa, maar generaals, sta;ltslieden en cowboys. En de cow

boy is dan misschien wel het echtc archctype van dl' Amerikaan. 'I7I,'loncsomc mw

IJOV dic cenZ;I;lIll doolt op dl' prairie. Hij kan ook alleen maar vertrouwen op zich

zelf. W;lI1t in dic el'l"stc d;lgl'n van Ccnlclllliul was er nog geen overheid waarop hij 

kon vertrouwen. Fn als dil' er al was, dan was deze ver weg. Zcker de centrale over

heid was ver weg. h1 zo zit ten dc Anll'rikanen nog steeds in elkaar. Het hart ligt 

bij het dorp. Daarna koml'n l()\\,rlSllil', mllnly en sluIt'. 'vVashington is pas het laatst 

in beeld cn d;lI1 ook nog ml't tegenzin. Voor christen-dcmocraten moet deze vorm 

V;lI1 sulJsidi;lritl'it en ,l!;russ rools-dcmocratie herkcnbaar en aansprekend zijn. Dl' 

cowboy cn dc Amerikaan willen onafhankelijk zijn van anderen. Onafhankelijk 

van het Midden-Oostcn (olie boren in Alaska en kernenergiecentrales bouwen). 

On;tfh;lI1 kei ij k van grillige intcrnationale juristen die (Ie Amerikaanse soevereini

teit aan tasten (;tfwijzing van het Internat ionaal Strafhof). Onafhankelijk en veilig 

kunncn leven (wcreldwijde actics tegen terrorismc). Dc doodstraf is ook niet zo

zeer cen oVl'l"heidsdaad ;tls wel het tl'gcmoetkoIl1en aan dl' volkswil. Hetgeen deze 

st r;llmaat ovcrigcns nog imIl1er onacceptabel maakt voor l'en beschaafd land. 

lndcrdaad zijn dc Amerikanen in hun hart nog dil' cowboys. Sociologisch is dit in

middels ook ondcrzocht cn beschreven ineen boek van Will Wright dil' in Tllf 

Wild Wesl, Tlll' JJ!.vllticul ((J\\,/J()y (, s()cilll tltem} dit archetype onderzoekt, analyseert 

en relatl'crt aan dc Amcrikaanse samenleving van tweehonderd jaar geleden en 

van hcdcn. Fn dan is hct intcrcssant tc lezen hol' Wright Furopese dcnkers, filoso

kn a;lI1haalt dic dczc cowboy karakterologisch medc vormgeven. En uiteindelijk 

haalt hij, nl'l als de vele cartoonisten wan-neer ze president Bush portrettcren, 

deze cowboy-figuur naar voren als l'en product dat model staat voor dl' 

Amcrika;lI1, zowel voor dc nl'l gcarriveerde immigrant van honderdcn jaren gele

dcn als voor dc huidigc leidcrs in Wltill' 1I()lIst' en !'t'nlllgon. 

( r) \ ! I I I }{ I .... J .~ () () ) 
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OokJames Woolsey, oud-directeur van de Amerikaanse CIA, heeft in het kader van 

de discussies en kloof tussen de Verenigde Staten en Europa menigmaal de metaf

oor gebruikt van de cowboy en de aloude western, In een artikel vorig jaar in NRC 

Handelsblad breekt Woolsey een lans voor marshal (politiechef) Cary Cooper die in 

de film High Noon tegen het advies van enkele pacifisten in zijn stadje verdedigt te

gen een bende bandieten. Gedurende de film wordt Cooper voor en tijdens de 

strijd geconfronteerd met afhakers (Europa?), die hun eigen belangen hebben die 

ogenschijnlijk belangrijker zijn dan het algemeen belang. Chirac in the wild west? 

En Cooper is meer dan een schietgrage revolverheld; hij heeft ook idealen. 

Uiteindelijk klaren marshal Cooper en zijn vrouw het klusje met zijn tweeën en 

worden de bandieten verslagen. Een western moet uiteindelijk goed eindigen. Pas 

wanneer ze de bende verslagen hebben, komen de anderen uit hun schuilplaat

sen. De regisseur van deze film, onbewust, en Woolsey herkennen in High Noon de 

Amerikanen en de Europeanen. Ook Wright haalt deze western aan. De vraag is 

natuurlijk of de wereld simpel te situeren is in een western. Feit is wel dat de ka

rakters van Amerikanen en Europeanen uiteenlopen. In Centennial blijkt dit wan

neer de geëmigreerde Europeanen en de Mexicanen en anderen die zich aangeslo

ten hebben en als de bewoners van het stadje Centennial samen hun gemeenschap 

opbouwen en verdedigen. Allen laten ze hun eigen (Europese) belangen en achter

grond varen en bouwen mee de nieuwe wereld op. Ze zijn snel Amerikaan gewor

den of misschien waren ze het voorheen wel en zijn ze daarom Europa ontvlucht. 

Wright noemt in zijn sociologische verhandeling The Wild West de cowboy het cul

turele antwoord op een sociale theorie. Europese theorieën en abstracties worden 

geconcretiseerd. De cowboy als symbool van de nieuwe wereld en van de vrije we

reld. De vrije wereld die Bush en zijn regering ook graag elders willen doen ont

staan. Iedereen in de wereld heeft het recht het leven van een cowboy te leiden en 

wanneer hij dit vrije leven niet heeft, bevrijd te worden door andere cowboys. Ook 

Bas Blokker schreef eerder dit jaar in NRC Handelsblad over de western als metafoor 

voor de Verenigde Staten. Hij schreef dat het bij het denken over het huidige 

Amerika lastig is om de clichés van de western te vermijden en dat het misschien 

beter is dat ook niet te willen. De westerns weerspiegelen een verleden dat onder

geschikt gemaakt is aan behoeften van nationale mythen, beeldende kunst, litera

tuur, film en televisie. Op deze wijze gepresenteerd werd het wilde westen het sa

menstel van Amerikaanse waarden en normen. En dan is de revolverheld iemand 

die recht doet en handelt uit naam van de historische gerechtigheid, die zich niet 

in boekenwijsheid (resoluties van de VN?) en mineure belangen (Europese landen) 

laat vangen. 

De strijd, het mentale verschil tussen Europa en de Verenigde Staten, komt even

eens naar voren in het boek, vertaald uit het Frans, Sideraal Amerika. Gezien de 

huidige tegenstellingen is het interessant te zien dat de Franse intellectueel Jean 

Baudrillard zich zo intensief verdiept heeft in de Verenigde Staten alvorens hij in 
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dl'l,m'll Lll·hti.~ dit bOl'k schrl'l'!. Of was hl't juist bedoeld dl' hlropese, Franse, 

cult uur ll' 1ll'llddrukkl'll i Stl'l'(h komt in hl't boek naar voren dat dl' reiziger l'en 

s"o!'t Yl'rb,ldsd is OYl'I' Wd t hij ;t! iL'mda I d;1I1 t rl'ft i n dl' Ve re 11 igde Staten. Het is alle

md,t! 10 ;1I11krs d;11l 111 hl'! oud,'l'.lIrop;l.lk uitgestrektheid en dl' vrijheid van dl' 

illllllt!lk Yl'rSUS dl' !Jl'knlllllll'lll1l'id l'll dl' knl'utl'righeid van dl' Oude Wereld. 

IU"l'll dl' rl'~l'h door lIjkt I'.UroP;1 tl' zijll blijvcn stl'kl'1l ill misschien wel intellec-

t ul'il' ,upl'rioritl'it, md;lr hl'bbl'1l dl' Vl'rl'nigde Staten dl' pr;lktijk en het conlTeti

,,'rl'1l Ydll i(k;t!('11 ~l'WOIlI1('ll. Idl';t!i,n1l' Vl'rSUS rl'dlisml'. Hl'l is wat hierboven 

rlT(h 1)(',chrl'\'l'll i,: (k Vl'rl'lligdl' StateIl zijlll'l'1l lalld Vdll dOl'llers ennil't van f'ij

Il/.illiligl' kumtl'll;ldrS l'll mijll1l'radrs. Misschil'n is d;lt ook wl'i dl' l'ssl'ntil' van dl' 

kl()oflUS'l'1l ml't ndml'l'r;lllkrilk ell dl' Vl'rl'lligde Staten.lloewel, w;ll1nl'erje in 

l;r;lI1krijk buitl'1l dl' grotl' stl'dl'1l op dl' tOIW('gl'll rijdt w;lalljl' jl' afl'n tOl' in dl' 

\'l'rl'lligdl' "Llt('Il. W;I 11 11('('1' dl' grotl' Ii.l'Jll'l'IllllI·dll'\, l'l'ttl'Iltl'lll'n Camp;lI1i1e-en 

lormuk l-hotl'1s opd()l'ml'Il.l.ou het bIj dl' !'raml'1l dan toch mel'rjaloezie dan 

l'chtl' vl'r()lltw;l;mligill.g zijll' BdudrilLmllijkt ill zijll Sidl'I"IIU/;lllllTiku ook dil' ver

b;IZillg tl' k()ppl'il'1l ;1;111 Iwwollderillg l'll mi-,schil'll ziet hij d;lt in dl' Nil'UWl' 

Wl'rl'ld g('l'mi.gr('('nk I'. u ropl'a Ill'll tot stalld brl'ngl'n w;lar ze inl;uropa niet ;Ian 

t()l' kW;lIl1l'll, Ilil't mochtl'1l ofllil't dl' ruimtl' voor haddl'n.Jeugd tegl'novcr ouder

dom, durf tl'gl'1l0Vl'r ;1;lrzl'i i Ilg. t'vbr, tl'gl'llovl'r Vl'nus, zoals K;Igan eerder be

schrl'l'! IVtil' tl'g('llOVCr af\Y;lchtl'll. Cowboy, tl'gl'llovcr hl'!l'indl'ioos begripvol 

prdtl'll. Ook ill \idlTUU/;lllllTiku koml'1l dl' vl'rschilll'n ill Il'veilswijze, karaktl'l' en 

mdllil'r Vdll h;llldl'I('1l tUSSl'1l dl' I'.uropl'allellell dl' Amerikalll'llllaar boven. 

B;llIdrill;mllwschrijf'! dl' Vl'rl'lligdl' "ta teil ;t!s l'l'1l wl'rl'ld dil' hij ml'('maakt als ('en 

droom, l'l'll wl'rl'ld dil' Ilil't l'cht bl'stadt ol. misschil'll, waarvan hij nil't wil ddt 

dl'!.l' l)('st;I;11, omddt W;lnl1('('r hl't wl'rkl'lijk zo is, zijn beeld, l'n dat van Fr;lllkrijk, 

z" dlllll'rs, 1.0 wl'ini.g nlOd('rn l'1l zo wl'inig van dl'Zl' tijd is. Misschien wil ook hij 

hl't drcl1l'typ(' v;ln dl' cowboy nil't, madr Wl' Z;ltl'll tOl'n nog in dl' Koudl' Oorlog, be

grijpl'n. Ik Vl'!'t;t!l'rs hl'bbl'n dl' !'ranse sn'p,i, l'n worsteling van dl' Franse intel

kct lilT I ml't dl' ml'l'r nuchtl're J\merik;Il1l'1l gOl'd wetl'n OVl'r tl' brengen in dl' 

Nl'dl'rldlldsl' uit.g;lvl'. 

BlIjf'! dl' vr;I;lg, dil' ook verdl'r g;I;lt dan dl' bl'sprl'king van deze boeken, ofde 

Vl'rl'lligd(' "tatl'n IlU hl'll'r zij 11 d;1I1 Furop;1. Ofde verschilll'nde kar;lktl'rs en visies 

tl' vl'l'l'nigl'n zijn. Is dl' klooflussl'n 1':urop;ll'n dl' Vl'I'enigdl' Staten te dichten ofte 

o\'('rbruggl' 11 , Wdnnl'l'r Wl' ziell (\;tt dl' I':uropl'se emigrdntl'n, dil' enkele el'UWl'n ge

kdl'1l 11;1;11' dl' Nil'uwl' \Vl'rl'ld gillgl'n, 1':urop;ll'n dl' iL'vl'nsvi,il' juist achter zich 

wildl'n \;ttl'n. l;uropl';Ill('1l zullell mOl't('n l'rkennl'n dat dl' Amerikanen niet enkel 

cowhoy, zijn, m;lar ,ociolo.gi,ch wl'i zo in l'ikaar zittl'Il. Furopeallen moeten net 

;t!s Coopl'r l'1l d(' l'l'r,tl' b('wol1('r, van Cl'llt"lllliu/ zien dat ze gezamenlIjke bl'i;ll1gen 

hebbl'n. Ik AIl1l'rik;II1('n zulll'n mOl'tl'n zil'1l dat nil'! dl' hl'iL' wereld l'en prairie 

ml'! vij;lI1dl'n i" wl'Ikl' skchh tl' vl'rdl'll'n zijn in .~()()d l'll 'Ti/en dil' tot dl' ordl' ge

rm'lll'1l mOl'tl'n wordl'n ml'l dl' e,,/t. Dat hl'! som, nuttig kan zijn om oVl'rkoepe-

(!I\ 111KI'>! .'.lll); 
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lende instanties (Verenigde Naties) in te schakelen die het territoir en de jurisdic

tie van de locale sheriff overstijgen. 

Hebben de Verenigde Staten nu gelijk met hun buitenlandse politiek, nu we ze na 

lezing van boeken als Centennial, The Wild West en Sideraal Amerika beter begrijpen? 

Niet per definitie. En het leven, zeker de internationale politiek, is niet te ver

plaatsen naar het decor en het podium van de western. En het is ook te simpel om 

Engeland, Frankrijk en Duitsland weg te zetten als the good, the bad & the ugly (wille

keurige volgorde ... ). Wel is het karakter van de Amerikanen, waar de oude cow

boys lang niet altijd meer die blanke revolverhelden zijn, na lezing van deze boe

ken iets beter te begrijpen. Ook de Afro-Amerikanen, de Hispanics en de Aziatische 

immigranten hebben de eigenschappen van de cowboy overgenomen. En met het 

recente overlijden van Charles Bronson en Johnny Cash is de cowboy zeker niet 

verdwenen. 

En het is karakteristiek dat het grootste en meest prominente standbeeld in 

Washington, één van de grootste 'Centenniais' in de Verenigde Staten, voor Capitol 

Hili staat: de lonesome cowboy op zijn paard, turend over de prairie, die inmiddels 

Pennsylvania Avenue geworden is. 

Mr. F.A.M. van den Heuvel is redacteur van Christen-Democratische Verkenningen 

JAMES A. MICHENER 'CENTENNIAL·. 1100 BI.Z., CORGI BOOKS, 1974, ISBN 0 55 2 09945 7 

JEAN BAUDRILLARD, 'SIDERAAL AMERIKA', 201 BLZ. (VERTALING MAURICE NIO EN ERNIE TEE) 

DUIZEND & EÉN, 1988, ISBN 90 7 1346072 

WILL WRIGHT, 'THE WILD WEST', 'THE MYTHICAL COWBOY & SOCIAL THEORY' 

SAGE, LONDON, 2001, ISBN 0 7619 5233 0 
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bockcn I Gelezen 

De lege tolerantie 
DOOR Marcel ten Hooven (redactie) 

\VdlllH'l'r Wl' sprl'kl'll OVl'r dl' Illulticulturele salllellievillg ell dl' kwaliteit van onze 

dl'I11oCL\til' v;t!t al slll'l dl' tl'rI11 toll'r;l\ltil'.lIol' gdall wij Olll I11l'l andersdenken

dVIl' Voor O!1S I.l'llwilkn Wl' .graa.g wl'l vrijheid. In dl' loop V;\I1 dl' vadl'rbndse ge

schil'dl'nis wl'rd l'l'n ;\anul van del.l' vnjheichrechtl'n in dl' Grondwet vastgl'legd. 

i\Ltdr ook voor hl'n dil' fund;\llll'ntl'l'l andl'rs zijn, IllOl't enige -l'n waarschijnlijk 

I.l'lts l'l'n gl'lijkl' - spl'l'lruimtl' wordl'1l ingl'ruimd.lIol'wl'l vrijhl'idsgraden blijven 

l'r st L\ks OVl'r Wdnnl'l'r ook al dl'zl' dndl'l"sdl'nkl'ndl'n hun vrijhl'den uitbuiten"l 

Bl'tl'kl'nt hl't tOL'vOL'.gl'n vdnl'l'nnil'uwl' cultuur a;\I1 dl' w;\ail'rvan al gevestigde 

culturl'n ddt Wl' ;t!km;ldl Wdt mOL'tl'n inschikken"l Oll.all'r spr;\ke zijn V;\I1 synl'r

gil'. wondl'r!J;\;\rlijkl' vermenigvuldiging, kortom: wordt het l'l'n kwestie van 'ver

rijking'i 

Klassieke tolerantie: de waarheid zoeken 

'krwijl ik vol wrw;\chting dl' bundl'1 IJl' il'\!,l' tull'lwlt\l' uit mijn bOl'kl'ntas vis, g;\at 

l'l'n opv;t!il'nd jl'ugdig .gl'kkdl' ddml' Vdll middl'lbdrl' kl'ftijd Sclll\in tl'genovl'r mij 

ill dl' trl'incoupl; l.ittl'n.l.l' is kl'nnl'lijk Vl'lïl1ol'id, strl'kt hadr benl'n uit, L'n ckpo

nl'l'rt h;\dr VOl'tl'n vldk nddst mij op dl' zitting V;\I1 het bankje. Onder h;\;\r schol'

\ll'n wordt gl'l'll krant gl'll'gcl.lk vind ddt dit zo niet hoort. Ik schoenen p;t!na;\st 

mij vorml'nl'l'n hron vdnl'rgernis. liet kost mOl'ite mezl'lfln toom tl' houden. Zo 

krijgt dl' ;t!gl'lllL'I1L' vrddg nddr dl' grl'nl.l'n van toll'rantil' opeens L'L'n ;KtUl'lL' bete

kVIlis. 

In hl't tWl'l'dl' hoofdstuk v;\n IJl' it'.\!,l' tullTtilitit' Il'l's ik owr dl' bl'sll'chting V;\I1 dl' ge

wl'ldd;\digl' godsdil'llsttwistL'n a;\I1Ill't l'ind van dl'LKhtigjarige oorlog. Ik toen

mdligl' !loldl'rllL'wol1L'rs kWdmen OVl'I"l'l'n dat I. ij andL're, at\vijkende gl'loo!:o;opvat

tingl'1l skchts in woord l'n gl'schrift I.oudl'n bestrijden: Tr was imll1ers n1;\;\r L;L;n 

Cod l'll duo.; ook m;\;\r L;l;n w;\arhl'id': en d;\;l\v;\I1Il1OL'.,t n;ltuurlijk wl'l getuigenis 

worckn ;tlgl'll'gd. 

Wdnlll'l'r l'r t USSl'1l pl'r.,onl'n vl'rschilll'n Vdn inzicht over rl'ligieuze zaken zoudL'n 

( 1)\ 111 f.!.1 "j .~ IlII : 
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blijken te bestaan, dan zouden deze personen voortaan afzien van het gebruik van 

fysiek geweld. Dat was een hele vooruitgang. Met deze klassieke vorm van toleran

tie kon veel bloedvergieten worden voorkomen. Een overtuigde protestant moest 

voortaan wel 'dulden' dat zijn buurman heimelijk trouw bleef aan Rome. Maar je 

mocht er gelukkig wel wat van zeggen. De 'waarheid' mocht gezegd worden. 

'Verketteren doet geen pijn', zeiden ze toen nog. Verketteren lucht het gemoed. In 

reactie op deze, soms niet aflatende, verkettering gold ook een ander adagium: 

'Hoe hoger de schutting, des te beter de buur'. Door elkaar te mijden, had je ten

minste sociale vrede in je privé-domein. 

Ik besloot deze klassieke vorm van tolerantie - elkaar de waarheid zeggen - meteen 

in praktijk te brengen. Ik vertelde de dame tegenover mij dat de zitting door haar 

handelen werd verontreinigd. Een volgende passagier die op de plek naast mij zou 

gaan zitten, zou daar een vuile broek (dus hinder) aan over houden. Overigens 

toonde ik wel begrip voor haar vermoeidheid. Ook opperde ik dat zij wellicht een 

heel andere mening over deze kwestie zou hebben. Misschien legde zij thuis ook 

haar voeten op tafel? Het zal de eigentijdse lezer niet verbazen dat deze berisping 

mij niet in dank werd afgenomen. Hoewel ik toch keurig had afgezien van fysiek 

geweld, werd mij grove intolerantie verweten. Waar bemoeide ik mij eigenlijk 

mee? Ik mengde mij in de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van een ander 

individu. Deze persoon hield er duidelijk andere waarden op na. Er zijn nu een

maal verschillende manieren waarop je gebruik kunt maken van het openbaar 

vervoer. Elk van deze gebruiksvormen heeft zo zijn eigen voor- en nadelen (lees: 

waarde). Beschaamd verschool ik mij achter de schutting van mijn lectuur. 

Moderne tolerantie: onverschilligheid 

Ja, als je er zo ontspannen tegenaan kijkt, dan is er niets omje druk over te ma

ken. Misschien is het wel heel verstandig om in het openbaar nooit een ander per

soon ergens op aan te spreken? Is het niet beter om altijd en overal open te staan 

voor andere gedragingen en betekenissen, ook wanneer deze volledig indruisen 

tegen je meest innig gekoesterde waarden? Misschien is een dergelijk pragmati

sche - sommigen zouden misschien zeggen beginselloze, onverschillige - houding 

in een snel veranderende en onzekere wereld ook wel het meest efficiënt. Een der

gelijk tolerante onverschilligheid is vast de weg van de minste weerstand. 

Beschroomd verdiep ik mij in het vierde hoofdstuk van De lege tolerantie. De filosoof 

Theo de Wit, docent aan de Katholieke Theologische Hogeschool van Utrecht, legt 

uit dat er tegenwoordig zowel sprake is van een teveel aan tolerantie ('Alles wat 

anders is en waarvan ik geen last heb dat moet kunnen') als ook van een tekort 

aan tolerantie ('Iedereen die op grond van sterke religieuze overtuigingen preten

deert te weten hoe het hoort, mag zijn mening niet langer in het openbaar naar 

voren brengen'). De imam die van mening is dat het homohuwelijk in strijd is met 
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dl' Schrilt. lIlag dl'zl' Illl'ning niet in hl'! openbaar verkondigen. Een dergelijke l'X

plicil'tl' vl')'()onll'ling is illlllll'rs striJdig Illet dl' Illodl'rnl' regel, dat wij verschillen 

in kVl'mwijzl'nlllol'tl'n rl"pl'ctl'l'l'n. Sprl'l'kt dl' illlalllzich toch uit, dan dient hij 

wl',I!;l'ns di,cl'llllinatie te wonll'n a;lngl'kla;lgd. 

Volgl'n, dl' th;llJ<, gangb;lrl' vorlll V;lI1 tolerantie mag iedereen doen wat dil' zelf 

wd. zoLIn.1.'; a;ln ;lI1dl'rl'n Ill;lar geen SCh;ldl' wordt toegebracht. In onze 'wl'reldsa

nll'nll'ving' ontlllol'tl'n WIJ dagelijks mensen dil' vertrekken vanuit geheel andere 

waardl'n l'n IHll'llll'n dan dil' wIj ons hebben eigen gelllaakt. In dl' moderne opvat

ting valt l'r tussen deze culturl'll' w;lardl'stl'lsels in beginsel geen hiërarchie aan te 

brengen. AI dil' culturen zijn Vanl'Vl'I1Vl'eI waarde. 

Deze Zl'l'r toll'l';lntl' houding wordt l'chtl'!' niet gl'rl'lativl'l'l'd. Andersdenkenden 

dil' om wvlkl' n'dl'n ook er vanuit g;l;lI1 dat dl' door hen gekozen waarden niet 

skcht, voor privl'-.I.';l'bruik dienen, Illaar ook in dl' ,allll'nleving ;ds geheel zouden 

nHll'tl'n gelden. zij n i n deze Illodl'rnl' OpV;1 tt ing in toll'ran t, wan t betuttelend. 

Daar zijn vrijgevochten individuen niet V;lI1 gediend. Ik begin steeds Illeer begrip 

op te brengen voor dl' rl'aet ie van dl' dame tegenover Illij. 

Volgens Ik Wit is dl' politiek correcte vorlll van tolerantie ('Alll's Illag') in zijn con

crete uitwerking ook intoll'rant. Zo kan tegenwoordig l'en teveel aan toll'rantil' gl'

p;lard gaan Illet l'l'n tekort aan toll'rantil'. Wat wel Il'zl'rs van CDV wellicht zou

den willl'n bestrijden (zoals Nel/ken doe)e zo, Big BmllIa, Seks voor dl' BI/eh, lIot' trol/\\' 

ik ecn miljonait'llnT\' Spt'inga, Ildb Angds l'n rinkelende gsm's in trl'incoupésl, dat 

zouden wel postlllodl'rnenjuist willl'n tolereren. liet gaat hier illlmers om het 

uitdragen van uiteenlopende waarden. Wat deze postmodernen vervolgens met 

alle energie zulll'n bestrijden is dl' openbaarmaking van dl' voorkeuren van dl' 

Pal\<" isLImitisdll' imams l'n orthodoxe protestanten over bijvoorbeeld l'en verbod 

op euthanasie, abortus, comml'ITidl' seks ofl1l't homohuwelijk. 

Communicatie 

TerWIjl ik deze postmoderne redenering in stilte overdenk, komt een echtpaar dl' 

COUpl; binnen. Op grond van dl' hoofddoek van cll' echtgenote meen ik te weten 

dat het hier om nieuwkomers gaat. Ze zien er aanmerkelijk ouder uit dan ze in 

werkelijkheid zijn. Ze zijn bepakt en bezakt. Het duurt enige tijd voordat dl' diver

Sl' USSl'n in dl' rekken zijn geplaatst. Mijn overbuurvrouw is gaan verzitten, heeft 

haar voeten van mijn bankje gehaald en heeft zo twee plaatsjes ingeruimd. Dl' bei

de nieuwkomers gaan met elkaar in gesprek l'n dat niet op gedempte toon. 

Kennelijk is l'l' l'en heikele kwestie dil' hen nogal bezighoudt. Fr wordt heftig gl'

gl'st ieu Il'l'rd. Wa t prl'cil's word t gewisseld, is voor dl' a u tochtonl' inzi ttl'nden las-

t ig te voIgeIl. 

Na zowel in theorie als praktijk kennis te hebben gemaakt ml't dl' moderne va

ri;lI1t van dl' in ons land gangbare toll'rantil' besluit ik dl' geluidsoverlast lijdzaam 

te dulden. Ook cll' d;lll1l' tl'gl'nowr mij kiest voor cll'ze strategie. Wel tuurt ze met 
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enige weemoed naar het bordje 'stilte, werkcoupé' dat tegen het raam van de 

coupé is geplakt. Ze kan zich niet meer concentreren op haar lectuur. Haar blik 

dwaalt af. Ik merk dat het tolereren van overlast haar slecht afgaat. Ze is ongedul

dig en het ondergaan van overlast niet echt gewend. Onwillekeurig krijg ik met 

haar te doen. 

Na enige tijd komt de conducteur langs om de kaartjes te controleren. Het echt

paar vraagt naar het AZC in de plaats van het station dat we net hebben gepas

seerd. De conducteur zorgt dat ze bij de volgende halte kunnen uitstappen zodat 

ze met de trein uit de tegenovergestelde richting nog tijdig ter bestemde plaatse 

kunnen komen. De conducteur is coulant. De kleine omreis kan zonder extra kos

ten worden uitgevoerd. Wij allen zijn opgelucht dat de conducteur de kwestie zo 

sportief heeft opgepakt. 

Was hier nu sprake van een multicultureel drama op kleine schaal? Waren hier 

twee culturen in het geding die botsten? Ofwas hier gewoon sprake geweest van 

een gebrek aan effectieve communicatie? Eén ding was wel duidelijk geworden. 

De beide asielzoekers waren voorafgaand aan hun reis van het aanmeld centrum 

naar het AZC nog onvoldoende ingeburgerd geraakt in de geografie en het gebrui

ken van ons openbaar vervoersysteem. 

In het vijfde hoofdstuk lees ik dat wij wat vaker intolerant moeten zijn tegenover 

intolerante mensen. Vroeger koos de regering nog voor het integreren van etni

sche minderheden met behoud van eigen taal en cultuur. De intentie was heelli

beraal, maar het effect was dat maatschappelijke groepen steeds meer langs el

kaar heen gingen leven zonder echt iets te begrijpen van elkaar's cultuur. De 

anderen komen fysiek steeds dichter bij, maar raken zonder inburgering mentaal 

steeds verder van ons af. Daarom is inburgering tegenwoordig verplicht. Van 

nieuwkomers wordt verwacht dat ze zich eerst de taal en cultuur van het gastland 

eigen maken voordat ze met succes een naturalisatieverzoek kunnen indienen. 

De beide gebeurtenissen in de coupé hebben mij gesterkt in de wil alle 21 hoofd

stukken in deze bundel over tolerantie te lezen. Zo trof ik een interview aan met 

Paul Scheffer die als één van de eersten wees op het belang van adequate inburge

ring. De multiculturele samenleving kent niet alleen rechten en verrijking, maar 

ook verplichtingen en beperkingen. 

Interessant vond ik ook de bijdrage van Kars Veling, de voormalig politiek leider 

van de ChristenUnie. Hij staat stil bij de moeilijke positie die autochtone culturele 

minderheden innemen in het overwegend liberale, postmoderne Nederland. 

Heeft het nog wel zin om bepaalde beginselen met kracht van argumenten naar 

voren te brengen, als de 'tolerante' meerderheid toch rotsvast overtuigd is van het 

eigen politiek-correcte gelijk? 

Aan het eind van het boek komt er geen eenduidige visie op de in de toekomst ge

wenste vorm van tolerantie naar boven drijven. Daarvoor verschillen de auteurs te 
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Vl'l'll1ll't l'lk,ldr Vdll 11ll'lIillg. Lr zijll lllleenl1ld;1I sterk Vl'rschillende manieren 

w,I,lrop I1ll'lI 0111 kdll g;ldn 11ll'! vl'I"schilll'n in waarden en normen. In het afslui

tl'lldl' Iwol,htuk 1H't'l1lt dl' rl'd;lctl'ur, dl'Trouw-journalist Marcl'l ten Hooven, dl' 

IIW,'11t' dl' Vl'r,chilll'lIdl' oIllschrijvillgell vall het begrip tolerantie van l'Ikaar te 

olldn,dH'id"I\. 1\,111 dl' lezer wordt het oVl'rgl'bten eelleigen keuze te Il1aken tus

,eli stl'rk,' ht'l rokkl'lIlH'id, 11 ieuwsgierigheid , onverschi lIigheid of neerbuigend

heid ten opzIchte Vdn hl'! dl'nkl'nl'n doel1 Vdn anderen. Wl'Ik toll'ral1tievorIl1l'1" 

ook wordt gl'kozl'l1, w,'zulll'lI IId;trI11;ltL' dl' verschillen tm'l1eIl1L'I1- Il1ijns inziens

wL'l ,tenIs heter I1ll't dL'z,' dndl'rl'l1 I1wt'len cOIl1IllunicL'ren. 

Tolerantit' op basis van waarden en kracht 

!o;lIs hij Vl'L'I gl'rl'digl'l'rdl' hu 11 dl' Is wissL'lt dl' kWdliteit van dl' diverse bijdragen. 

BoeielId zij 11 tWl'L' historische bijdrageIl over dl' institutionalisering van dl' deugd 

\'dll dl' toll'r;lI1til' ill dl' Llgl' I.dndl'lI \';111 dl' h;lI1d van/all WillL'Il1 Sapen ReIl1ieg 

(krts.I·.l'lI l.l'\'L'II(;1I politieke filosofi.'n, w;laronder Kinneging en C1iteur.leVl'rt kri

t IsdH' hiJd rdgl'lI op hl't hoofdst uk \'dll TIll'O dl' \Vi t. In l'en enkel gev;1I is dl' lees

bd;1 rlll'id Vdll deze li losoli,dlL' hoofdst u kken va t badr voor verbetering, Tenslotte 

tl'kl'IIL'11 vierjourn;lIi,ten (wddronder I1dns (;oslinga) en enkl'le socidll' weten

schdpper, (wd;\I'(lIIder Ba, Vdn StokkoIl1,/os dl' Ikll'> L'n Kees Schuyt) voor interes

sdlltL'llL'schriJvillgl'n L'II prikkL'lellde vnklaringen. i\lmL'! al is het l'en kleurrijke 

11l111l1l'1 gewordL'1I dil' het del1kel1 prikkelt en ;Iandachtige lezers aanzet zeltposi

til' tL' kiezel\. 

\ll' bUIIdeI keilt ook bepl'rkingell. Ill't hoek is voordl L'L'II kritiek op hL'! politiek

COlTl'Ct l' in tegrd t iL'bl' leid V;\I1 dl' ka bi net tL'I1-Kok I l'n 2 ( 1')')4-2002), Deze kri t iL'k is 

intl'rl'ssdl1l. Illddr wijkt op onderdell'lI lIiL'! zo heel ved ;tlvan wat bijvoor\)L'l'Id 

l'iIlll'ortuvl1 ;lIuitvoL'rig ddll dL' onk heelt ge,tdd. BOVl'ndien heL'1t er mL't het 

,I ;111 trede 11 Vd 11 / .1'. Bd I kl'l1L'lllk ;1 h prl'll1 iL' r i IIm iddL' Is el' n filrse cu I t uu roIl1sbg 

plddt'gl'VOlldl'lI. Dl' stelling ddt dl' l1lulticulturele s;Il11L'nll'ving per definitie l'en 

vnnj killg is, wordt t hdns Vdn regl'rillgswege nil'! 1.0 vddk Il1eer vnkondigd. Ook 

hl''>!,ldt er t h;\I1, l1leer hl'reidhl'id 0111 hij gl'collstateerde overtredingen sanctione

rl'llll op tl' treden. Ikt gedogen wordt thdns minder ;ldl1vaardb;lar gevonden, 

Ik hUlldl'l bl'vdt vooralllormatieFfïlmolische andlyses.lk houdbaarheid van bl'

p;I,lIde ,tellingnamL'n L'nllL'gripsllL'pdlingen wordt grondig ondL'rzocht. Van be

bllg voor dl' kitL'lijkl' OIll,g;\I1g I1ll't ;\I1dl'r,dellkl'ndl'lI zijn echter ook dl' Il1dat

,clupPl'll)kl' olltwikkL'lingl'lI, w;I;\I'{lIldl'r dl' II1L'L'rg;ldnde) economisc\1L' 

cOlljunctuur. dl' Ivoortgddndl')migrdtil' l'n dl' vl'rdndl'l"ing in dl' publieke opinie. 

'\dll dl'l.l' ,ocidk verdllderillgl'lI wordt in deze bUIIdeI vrijwL'1 geen adndacht \)('

,tl'l'd. I kt i, dus la,tig OIll op b;lsi, V;\I1 dl'ze bUIIdeI tL' specull'ren over hol' dl' to-

1l'r;llItil' zich dl' kOI1ll'lllll'jdrl'n z;1I olltwikkL'll'n. 

kt, l'r,gl'rliJK'> duldl'lI ('tolereren') door dfll' zien V;\I1 eell fysieke ingreep wil zeg

geil ddt je wel dl' Il1dcht hebt ol11l'lkctielin tl' grijpen l'n lLtt je ook bepaalde op-

(1)\ 111).:1 ..... 1 _'()(lj 

205 



206 

I' 

vattingen zo belangrijk vindt dat je daarvoor offers wilt brengen. Wanneer presi

dent Bush afziet van een optreden tegen Noord-Korea is er waarlijk sprake van to

lerantie. 

Nu in ons land de meest belangrijke politieke beslissingen zijn verschoven naar 

"Brussel" en de aandelenbeurs, en veel mensen hun waarden vooral beleven als 

een individuele keuze die zij voor geen goud aan anderen zouden willen opdrin

gen, wordt in het laatste hoofdstuk terecht de vraag opgeworpen ofhet tolereren 

in ons land geen historisch en inmiddels achterhaald verschijnsel is geworden. 

Deze retorische vraag van Bas van Stokkom bevat een belangrijke waarschuwing. 

Tolerantie heeft alleen betekenis wanneer de regering bepaalde basiswaarden 

voor een samenleving als geheel ook echt serieus neemt (en desnoods wil afdwin

gen) en tevens over de juridische en feitelijke bevoegdheden beschikt om daadwer

kelijk op te treden. Onder die twee condities is er geen sprake van 'lege' (lees: vrij

blijvende, onverschillige), maar van waarachtige tolerantie. 

Prof. dr. M. Herweijer is bestuurskundige. 

MARC EL TEN HOOVEN (REDACTIE), DE LEGE TOLERANTIE: OVER VRIJHEID EN VRIJBLIJVENDHEID 

IN NEDERI.AND, BOOM AMSTERDAM 2002, 2E HERZIENE DRUK, ISBN 9053526927, EURO 21,50. 
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Ill'nlOlTacy in Furopl' 

.\111 I' K 

I.arry Sil'dl'ntop 

IJl'IllOlT;\t il' in !'.U rop;\. Ik zil' uw SCl'pt ischl' 

blIk. lIl't ZOVl'l'lStl' vnhaal OVl'r hl't dl'lllo

n;\ t iSlh dl'! icit, dl' bl'vol'gdhl'dl'n V;\l\ hl't 

':.UroPl'l'S !'ar/l'llll'nt, dl' afwl'zighl'id van 

l'l'n 1'1\ ropl'Sl' rl'.l!;l'ri ng l'n dl' geri ngl' Iw-

t rokkl'nhl'id van dl' hlropl'sl' ondl'rd;\l\l'n 

bIl dl' wl'rking van hun lInil''! 

f\L!;\r dat is niet zo. "[)C1llfJtTUCV Itl 1:IIIll)'t''' is 

l'l'n Llscinl'rend, dil'pgravend l'n tl'gelijker

tlld Vl'rontrustl'nd bOl'k. Sil'dentorp is aller

Illinst l'l'nl'urosCl'pt icllS, sprl'ekt gepassio

nl'nd OVl'r !:tIropa, Ill;\ar stelt, uitgaande 

v;\n dl' historische ontwikkeling van ons 

wl'rl'lddl'ell'n zij n voornaamste staten, 

!.ich kri t isch op OVl'r dl' kansen l'n moge

'ijkhl'den van dl' ':UroPl'Sl' linie te koml'n 

tot l'l'n dl'molTatisch gl'wortelde st;latkun

dige constructie. 

Is dl' hlropese llnil' op weg na;\r l'en 

':.Uropl'Sl' kdnat ie, l'l'n Furopl'se kderale 

sta;\!) Ik Duitsl' minister van Buitl'nlandse 

Zaken l'ischer ziet dat ;t/s einddoel in zijn 

rl'dl' Illei 2000 voor dl' Berlij nse HUIll bold t

universiteit. Ciscard d'Fstaing en dl' 

( I) \ I I [J I< I "1 .~ ( ) () ~ 

Furopese Conventie gebruiken dl' term te

derat ie of staat niet, maar waarom hebben 

zij d;\ll l'en Crondwet voor Europa opge

steld) 

Ik auteur kiest l'en andere weg. Hij stelt 

V;lst dat dl' Furopese integratie formidabelL' 

rl'sultatL'n hl'L'tl gebol'kt. Ik interne markt 

en dl' euro zijn monumenten. Maar over dl' 

uiteindL'lijke vorm van dl' Unie bestaat on

zl'kl'rheid. l:rger. er wordt ook geen funda

mL'ntl'el debat OVl'r gevol'1'd. Zo'n debat 

hOL'tl nil'l als gepland einddol'lel'n 

I:UroPl'Sl' kderatie te hL'bben. Andere uit

kOlllsten, ;\llderL' vormen zijn mogl'lijk. 

Ma;\l' cle afwezighL'id van discussie over dl' 

uiteindelijk gL'wL'nste staatkundige vorm, 

terwij I op zoveel terreinen Europa l'en om

lijndL' gestaltL' hl'eft aangenomen, kan l'en 

dodelijk gevaar opll'Vl'ren voor dl' dl'moer;\

tische ll'gitimiteit. Waar komen we terecht 

als we nog even verder somberL'n'! Bij l'en 

n'ntralistisch-bureaueratisch !:tIropa dat 

vanuit Brussl'l op nil't-tr;\llsparante wijze 

onze ll'vl'ns stuurt'! Bij l'en verlichte EU-dic

tatuurvan marktkrachtenen ambtenaren'! 

Of bij l'en proces van verval, l'en in elkaar 

zakkenl'n vl'rkruiml'll'n van dl' tot dusver 

bl'1'l'iktl' vl'1'worvenheden) 

Sil'dl'ntop nl'l'mt ons ml'l' op l'en boeiende 

l'n prikkelende historische excursie. 

Wat was het voorland van dl' huidige 

Europese demonat iL'l'n'! Aan dl'mocratiL' 

ging st;\atsvorming vooraf. Staatsvorming 

vereistL' WL'L'r op haar bL'urt hL't doorbrL'kL'n 

van dl' groepsdwang van kast L'S, clans en 
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stammen. Staatsvorming in vroeger eeu

wen hield in dat alle bewoners van een ter

ritoir een gelijkheidsverhouding hadden 

tot de heerser (naast vele onderlinge onge

lijkheden zoals afstamming, grondbezit, et

niciteit etc.). Dat gelijkheidsmoment is te

vens bij uitstek een individuele 

verworvenheid, een - letterlijk - persoonlij

ke zaak. Die gelijkheid ("moml equality" bij 

Siedentop) leidde op den duur ook tot het 

verdwijnen van slavernij, horigheid en feo

dale verhoudingen. Staatsvorming beteken

de ook stadsvorming en het ontstaan van 

markten en daarop georiënteerde verhou

dingen van productie en consumptie. Waar 

staatsvorming aanvankelijk vergezeld ging 

van centraliserende despotie, uitgeoefend 

door koningen en vorsten, zorgden de eco

nomische ontwikkeling en het opkomen 

van markten voor het ontkiemen van "liber

al dcmoemey" - een Angelsaksische term; wij 

spreken liever van democratie tout court. 

Die kon op haar beurt alleen gedijen en 

groeien in een klimaat van "political consent" 

(over een aantal uitgangspunten van de 

staat is men het eens) en van spreiding van 

macht en decentralisatie. "All polities are 10-

cal" sprak Tip O'Neill, voorzitter van het 

Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in 

de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Die 

decentralisatie was en is nodig om te ko

men tot de vorming van een laag van poli

tiek actief geïnteresseerden - waarbinnen 

verschillende opvattingen kunnen en moe

ten bestaan - die het staatsgebouw overeind 

houden. 

In Engeland werd de politieke klasse aan

vankelijk vooral gedragen door een verstan

dig opererende landadel. In Frankrijk be

stond na het breken van de macht van de 

feodale adel door de koningen l1Uiver om te 

decentraliseren en als gevolg daarvan werd 
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en wordt het landsbestuur overheerst door 

een centralistisch ambtenarenapparaat. 

Vanuit zijn verleden, en zeker na de oprich

ting van de Bondsrepubliek, waarvan de 

grondwet geïnspireerd is door het 

Amerikaanse federalisme, heeft Duitsland 

de meeste ervaring met federale structuren 

en een decentrale staat. 

Het besproken werk maakt duidelijk dat de

mocratie meer inhoudt dan een goed func

tionerende markteconomie. Een rechts

staat omvat meer dan welvaart. Een "Rill oJ 
Rights" is iets anders dan een zorgverzeke

ring. Een te zeer gefocust zijn op de econo

mie biedt onvoldoende draagvlak voor een 

nationale politieke consensus. Burgerzin is 

nodig, een ruimhartige opstelling inzake 

rechten en plichten, met een individualis

tisch fundament en van daaruit gericht

en niet andersom - op het totstandkomen 

van maatschappelijke groeperingen, op de 

in christen-democratische kringen zo vurig 

omhelsde "eivil society". Een geschreven con

stitutie is niet per se noodzakelijk - wij her

kennen hier de met gewoonterecht ver

trouwde Brit - maar kan wel zeer 

behulpzaam zijn om staat en burger helder 

ten opzichte van elkaar te plaatsen. De au

teur toont aan dat de oorsprong van het po

litieke individualisme ligt in het 

Christendom, waarin iedere mens voor God 

gelijk was, zij het dat de concretisering van 

die gelijkheid voor velen moest wachten tot 

het hiernamaals. Voor menig postreligieu

ze democraat van nu zal deze verbinding 

met het Christendom verrassend overko-

men. 

Het hierboven beschreven raamwerk had 

de auteur nodig om de ontwikkelingen bin

nen de Europese Unie te kunnen wegen op 
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sensus over de toekomstige inrichting van 

Europa, geen Europese politiek-intellectu

ele laag en dus geen democratische legiti

miteit, In deze situatie is het volgens 

Siedentop onmogelijk, zo niet gevaarlijk, 

om te streven naar een Europese federatie, 

De voorwaarden daartoe zijn niet vervuld, 

Het zeer hf'ldere boek eindigt dus met een 

verontrustende conclusie, 

Drs,JIM. Penders is oud-lid van de CDA fractie 

van het Europees parlement 

LARRY SlEDENTOP, DEMOCRACY IN EUROPE, 

LONDON, ALLEN LANE THE PENGUIN PRESS, 2000, 

XI EN 254 BLZ, ISBN 0140287930, 

CDV IHERFST 2003 
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TITEL 

"Ruggen recht, heren!" 

AUTEUR 

Alexander van Kessel 

! '''Ruggen recht, heren!' Dat was de op

dracht die de CDA-jongeren aan partijvoor

zitter Wim van Velzen en eerste minister 

Ruud Lubbers meegaven, enkele weken 

voordat het duo eind november 1990 de 

topconferentie van de EVP zou bijwonen. 

De christen-democratische partijleiders 

zouden in Brussel bijeenkomen om onder 

meer te spreken over de mogelijke toetre

ding van de Britse en Deense conservatieve 

partijen tot de EVP-fractie". 

Dit zeer lezenswaardige proefschrift van 

Alexander van Kessel beschrijft het proces 

van de totstandkoming en verdere ontwik

keling van de Europese Volkspartij en de 

continue richtingenstrijd die daarbij heeft 

bestaan tussen de 'progressieve' en de 'con

servatieve' stroming. Tot de progressieve 

stroming rekent Van Kessel het 

Nederlandse CDA en zijn voorgangers, de 

Belgische CVP en het Italiaanse Democrazia 

Cristiana (DC). De conservatieve stroming 

wordt in eerste instantie vertegenwoordigd 

door de Duitse CDU;CSU, de Oostenrijkse 

ÖVP en de Zwitserse Konservative Volkspartei 
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(SKVP); later echter ook door de Griekse 

conservatieven, de Spaanse Partido 

Popular, de Britse Conservatives en na het 

verdwijnen van de Democrazia Cristiana zelfs 

door het populistische Forza Italia van 

Berlusconi. De uitkomst van deze richtin

genstrijd is hiermee tevens aangegeven. De 

ondertitel van dit proefschrift is in dit ver

band veelzeggend. 

Van Kessel geeft zelf al aan dat de termen 

'progressief en 'conservatief enigszins ar

bitrair zijn en dat hun bruikbaarheid voor 

de beschrijving van het politieke toneel 

met scepsis bejegend kan worden. Naar de 

mening van de auteur en van ondergete

kende kunnen ze echter verhelderend wer

ken in het kader van deze discussie. 

Het door Van Kessel beschreven debat be

treft enerzijds de vraag in hoeverre de 

koers en het profiel van de EVP daadwerke

lijk op het evangelie gebaseerd zouden 

moeten zijn c.q. in hoeverre de EVP exclu

siefvoor christen-democratische partijen 

bestemd zou moeten zijn. Anderzijds be

treft het de discussie over een meer 

progressieve koers van de EVP versus een 

meer conservatieve koers. In het eerste de

bat stonden de Nederlanders vaak alleen. In 

hun pleidooien voor een progressief chris

telijk-sociaal beleid werden zij echter ge

steund door de Italianen en de Belgen. 

Deel I beschrijft de naoorlogse pogingen 

om te komen tot Europese, maar ook globa

le, samenwerking van christen-democrati

sche politici. Volgens Van Kessel stellen in 
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de meeste Europese landen de nieuwe par

tijen zich onafhankelijk van de kerk op en 

staan zij open voor zowel katholieken, pro

testants-christelijken als niet-gelovigen, 

Interessant is dat in Nederland de vooroor

logse confessionele partijen vrijwel onge

wijzigd terugkeren. Dit geldt vooral voor de 

ARP en de CHU, maar in zekere mate ook 

voor de KVP. Een belangrijke inspiratiebron 

voor de nieuwe christen-democratische par

tijen is het personalistische gedachtegoed 

van de Franse filosoof]acques Maritain. 

Verderop in zijn proefschrift beschrijft Van 

Kessel dat het personalisme van belangrijke 

invloed is geweest op het gedachtegoed van 

veel christen-democratische partijen en 

daarmee van de latere EVP. 

Europese christen-democraten troffen el

kaar in de NouveIles Equipes Internationales 

(NEl); door Van Kessel omschreven als een 

los samenwerkingsverband. Zij vonden el

kaar op een drietal gemeenschappelijke 

theoretisch-politieke noties: een sterk anti

communisme, de federale opvattingen ten 

aanzien van Europa en de christelijk-sociale 

ideeën over de maatschappelijke en econo

mische ordening. 

In de contacten die de verschillende partij

en aangaan buiten de NEl is al te merken 

dat er verschillende gedachten leven over 

de koers van de NEL De Duitsers zoeken 

met name samenwerking met de Britse 

conservatieven. Hun opstelling is ingege

ven door twee factoren. In de eerste plaats 

is het voor de CDUjCSU noodzakelijk om 

haar rechtervleugel afte dekken in het 

tweestromenland waarin zij opereert. 

Daarnaast voelt de CDUjCSU in de jaren 

van de Koude Oorlog de noodzaak zich afte 

zetten tegen communisme en socialisme. 

De fysieke nabijheid van het Oostblok 
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speelt daarbij ongetwijfeld een belangrijke 

rol. 

De Italianen, daarin gesteund door de 

Nederlanders, verzetten zich in die tijd te

gen de uitbreiding van het christen-demo

cratische partijenverband met niet-chris

ten-democratische, conservatieve partijen. 

Zij zien meer in samenwerking met de 

Latijns-Amerikaanse christen-democraten. 

Op dat moment is nog geen sprake van een 

Europese partij. De noodzaak daartoe is 

ook minder dringend aangezien de leden 

van het Europees parlement nog niet recht

streeks worden gekozen. 

Deel II beschrijft de periode 1968-1978 

waarbinnen de Europese Volkspartij wordt 

opgericht. De NEl is inmiddels omgevormd 

tot de Europese Unie van Christen

Democraten (EUCD). De Nederlanders pro

beren de koers van de EUCD en later van de 

EVP in christen-democratische en progres

sieve richting te beïnvloeden door te plei

ten voor aansluiting van christen-demoCl'a

tische partijen uit Scandinavië en Spanje, 

en door een belangrijke rol te spelen in de 

ideologische plaatsbepaling van de EVP. Dit 

laatste komt onder andere tot uitdrukking 

in het Europees Manifest waarop de 

Nederlanders een duidelijk stempel druk

ken. Ook in het begin van dejaren negentig 

hebben de Nederlanders geprobeerd de 

koers van de EVP in de door hen gewenste 

richting te beïnvloeden door een sterk 

christen-democratisch stempel te drukken 

op het beginselprogramma van de EVP. Van 

Kessel duidt dit aan als de zogenaamde 

bunkers tra tegie. 

De Duitsers maken zich minder druk om 

programma's waarin de koers wordt vastge

legd, maar werken ondertussen gestaag 

door aan een verbreding van de Europese 



partij met partijen die niet christen-demo

cratisch zijn, maar een conservatieve koers 

varen. Aangezien hierover binnen de EVP 

vooralsnog geen overeenstemming kan 

worden bereikt, wordt de Europese 

Democratische Unie opgericht, waarbin

l1l'n CDUjCSU en ÖVP samenwerken met de 

Britse 'j'orics, met conservatieve partijen uit 

dl' Scandinavische landen en Portugal en 

ook met de RPR van Jacques Chirac. Door 

middel van de EDU wordt druk uitgeoefend 

op de andere partijen binnen de EVP om de 

koers in conservatieve richting bij te stel

len. 

Van Kessel besteedt ook uitgebreid aan

dacht aan de discussies over de naam van 

dl' nieuw op te richten partij. De 

Nederlanders hechten zeer aan het adjec-

t iel' christen-democratisch. Uiteindelijk 

wordt besloten tot de dubbele naam 

"Europese Volkspartij (EVP) - federatie van 

christen-democratische partijen van de 

Europese Gemeenschap". De ondertitel is 

dl' jaren daarna in onbruik geraakt. 

Deellll tenslotte beschrijft de periode van

af 1979, waarin volgens Van Kessel de ne

derlaag van het CDA wordt voltrokken. Een 

grote rol hierbij speelt het streven om te ko

Inen tot een meerderheid in het Europees 

Parlement. Dit blijkt ook uit de woorden 

van bondskanselier Kohl die zich op het 

hoogtepunt van de discussie over de toela

ting van de Britse conservatieven laat ont

vallen dat hij zich niet heeft ingespannen 

voor de Europese eenwording om haar uit 

te leveren aan de socialisten. Daarbij speelt 

een belangrijke rol dat in veel toetredende 

landen, waaronder die in Midden- en Oost

Europa, geen of alleen zeer kleine christen

democratische partijen aanwezig zijn waar

door de 'towants a majority'-strategie het 
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noodzakelijk maakt om naar alternatieven 

te kijken. Met deze argumenten worden 

achtereenvolgens de Griekse conservatie

ven, de Spaanse Partida Popular en uiteinde

lijk ook de Britse Conservatives tot de EVP

tractie toegelaten. De Tories worden echter 

geen lid van de EVP als partij. Hoewel hier

voor door Van Kessel verschillende redenen 

worden aangevoerd, is de belangrijkste ver

klaring waarschijnlijk toch de andere op

stelling ten aanzien van Europa die de 

Britten aan de dag leggen. 

In 1999 treedt tenslotte ook Forza Italia toe 

tot de EVP, eerst tot de fractie en later tot de 

partij. Bij veel christen-democraten zal dit 

op zijn minst de nodige vraagtekens doen 

rijzen. Gezien het recente optreden van 

Berlusconi in het Europees Parlement is 

het ook de vraag of de Duitsers met deze 

toetreding nog zo gelukkig zijn. 

Volgens van Kessel hebben de conservatieve 

partijen bij de toetreding tot de EVP wel het 

christen-democratische gedachtegoed van 

de EVP onderschreven. De vraag is hoe dit 

gedachtegoed zich in de toekomst zal ont

wikkelen nu toch zeker de helft van de 233 

zetels van de EVP wordt bezet door partijen 

die eerder conselvatief dan christen-demo

cratisch te noemen zijn. 

Van Kessel besteedt in zijn Verantwoording 

uitgebreid aandacht aan de verschillen en 

overeenkomsten tussen christen-democra

tie en conservatisme. Het zal niet verbazen 

dat hierover door politicologen verschil

lend wordt gedacht. Door sommige buiten

landse politicologen wordt het onderscheid 

tussen christen-democratie en conselvatis

me niet of nauwelijks gemaakt. Anderen 

zien wel degelijk een verschil. Zo wijst Van 

Kersbergen erop dat de christen-democratie 

een geheel eigen doctrine kent, die het spi-
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rituele vóór het materiële en de economie 

in dienst van de mens stelt. Een ander be

langrijk verschil zit in de houding tegen

over internationale samenwerking, waar de 

christen-democraten pro-Europa zijn en de 

Britse Conservatives bepaald niet. Van Kessel 

stelt ook dat Labour onder Tony Blair voor 

sommige christen-democra ten een meer 

voor de hand liggende partner is dan de 

Conservative Party. Dit wordt vooral ingege

ven door de meer pro-Europese opstelling 

van Labour en door het feit dat Blair voor 

een belangrijk deel gebruik maakt van 

christen-democratische programmapunten 

als de nadruk op het gezin, op normen en 

waarden en op de stakeholder society. 

"Ruggen recht, heren!" is verplichte kost 

voor iedereen die wil weten wat de huidige 

koers en samenstelling van de EVP zij n en 

met name voor iedereen die wil weten hoe 

deze tot stand gekomen zijn. Daarnaast is 

dit boekwerk van belang voor iedereen die 

geïnteresseerd is in de totstandkoming en 

toekomst van de christen-democratie in 

Nederland. Zo beschrijft Van Kessel hoe de 

discussies in Europa van invloed zijn op de 

totstandkoming van het CDA in Nederland. 

Met de politicoloog Ten Napel stelt hij dat 

de samenwerking binnen Europa een goe

de vingeroefening was voor de totstandko

ming van één christen-democratische partij 

in Nederland. 

Voor de toekomst is het de vraag of het 

tweestromenland dat binnen Europa is ont

staan een voorbode is voor de toekomstige 

situatie in de Nederlandse politiek. 

Recentelijk zijn zowel aan linker- als aan 

rechterzijde weer geluiden te horen die 

pleiten voor een progressieve en een con

servatieve vleugel. Het CDA wordt daarbij 

evv I HERFST 2003 

vaak ingedeeld in het conservatieve kamp. 

Dat dit niet in de laatste plaats gebeurd 

door de politieke tegenstrevers van het 

CDA, waaronder de partijleider van de 

PvdA, geeft op zichzelf al te denken. 

"Ruggen recht, heren!" toont aan dat inde

ling van het CDA in een mogelijk conserva

tiefkamp geen recht doet aan het eigen ge

dachtegoed van de christen-democratie in 

Nederland. Een andere tweedeling, zoals 

die bijvoorbeeld door De Hoop Scheffer is 

gebruikt in zijn l-meilezing tijdens de ver

kiezingscampagne van 1998, is die van de 

Nederlandse politiek in een "materiële" en 

een "immateriële" stroming. Het CDA zou 

in dat geval tot de laatste stroming beho

ren, hetgeen aansluit bij visie van Van 

Kersbergen. 

Een andere on twikkeling waar Van Kessel 

in zijn proefschrift niet op ingaat, is het 

ontstaan van nieuwe christen-democrati

sche stromingen in het Verenigd 

Koninkrijk (binnen de Conservatives) en in 

Italië. Deze ontwikkelingen kunnen ook 

weer hun invloed hebben op de koers van 

de EVP. 

Bij het lezen van "Ruggen recht, heren" 

dringt zich tenslotte de vraag op waarom 

de Nederlandse media niet veelmeer aan

dacht besteden aan Europa. Naast het feit 

dat 50% van de Nederlandse wetgeving di

rect of indirect door Brussel wordt bepaald, 

zullen ontwikkelingen in de Europese poli

tiek in toenemende mate van invloed zijn 

op het politieke landschap in Nederland. 

Ir.JA.G. Verheijen is lid van de Kernredactie 

ALEXANDER VAN KESSEL (2003) RUGGEN, RECHT 
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boeken I N gesprek met 

Door Drs. J. Prij 

Duco Hellema 

Transatlantische oriëntatie 
Nederland steeds moeilijker 
vol te houden 

Prof dr. Duco Hellema is hoogleraar in de Geschiedenis 
van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit 
van Utrecht. Zijn specialisaties liggen op het terrein van 
de Nederlandse buitenlandse politiek, de geschiedenis 
van de twintigste eeuw, met name de Koude Oorlog, en 
conflictstudies. Hij is tevens hoogleraar-directeur van 
het Centrum voor Conflictstudies van dezelfde 
Universiteit. CDV zocht Hellema op Olll hen1 over zijn 
specialisaties aan de tand te voelen. Volgens Hellema 
heeft Nederland zich nooit als een kleine, louter 
Europese natie beschouwd. Met één been stonden wij in 
Europa terwijl we met het andere been voet op 
An1erikaanse bodem trachtten te vinden. Volgens 
Hellema zijn de traditionele argumenten voor een 
Atlantische oriëntatie van de Nederlandse buitenlandse 
politiek echter minder sterk geworden. Onze spagaat
houding zal daarom op de lange duur steeds pijnlijkere 
trekken gaan vertonen. Hellema maakt zich daarnaast 
zorgen over wat hij de 'toenemende vermilitarisering 
van ons wereldbeeld' noen1t. Het is een gevaarlijke illu
sie te denken dat militairen de grote problemen van 
deze tijd op kunnen lossen. Aan de basis van veel van 



deze problemen ligt volgens hem de door de globalisering en li
beralisering veroorzaakte crisis waarin de natiestaat verkeert. 
Niet alleen in de Derde Wereld, ook in de landen van de 
Europese Gemeenschap doet deze crisis zich voelen. De EU is 
vooral een gemeenschappelijke markt; ze is in politiek opzicht 
stuurloos. Alleen daadwerkelijke politieke wilsvorming kan 
aan de huidige stuurloosheid een einde maken. 

lIJ\ Is er een soort van continuïteit in de 

buitenlandse politiek van Nederland in de 

laatste eeuw te ontdekken? Of moet je voor

al zeggen dat de Nederlandse positie na de 

Tweede Wereldoorlog ingrijpend is veran

dercj'l 

HILI.IMI\ Op het eerste gezicht valt er inder

daad veel voor te zeggen 0111 de discontinuÏ

teit l11et het verleden te benadrukken. De 

vanouds gekoesterde positie van Nederland 

als 'neutrale' handelsnatie veranderde na 

dl' Tweede Wereldoorlog inderdaad defini

t iel. Nederland trad toe tot de NAVO en 

raakte Nederlands-Indië kwijt. Nederland 

werd van een handelsnatie tot een export

gerichte industriestaat omgevormd. De 

vroegere koloniale mogendheid schrompel

cic ineen tot een kleine Noordwest-Europese 

staat, ingebed tussen de continentaal

l:uropese landen en het Atlantische bond

genootschap. Toch valt te verdedigen dat cr 

ook continuïteit was. Nederland (net als in 

de eeuwen daarvoor) heeft vooral een posi

tie ingenomen die ik met de termen 'neu

traliteit' en 'vrijhandel' zou willen vatten. 

Zo behield Nederland ook na de Tweede 

Wereldoorlog zijn doorvoerfunctie en bleef 

het openbreken van de Europese handelsbe

trekkingen voor ons kleine land belangrijk. 

Ook het aspect van neutraliteit speelde nog 

(1)\ 1111 RI 'i] :200:3 

steeds een belangrijke rol, nu in de wijze 

waarop wij ons opstelden zowel binnen de 

NAVO, als de EEG. We hebben steeds, al

thans tot voor kort, geprobeerd ons niet te 

laten reduceren tot een kleine Noordwest

europese lidstaat van de Europese 

Gemeenschap. Dat manoeuvreren op het 

breukvlak van invloedssferen is ook na de 

Tweede Wereldoorlog kenmerkend voor 

ons land, al zal het steeds moeilijker wor

den deze rol met verve te blijven spelen. 

cnv Waarom is dat manoeuvreren tussen 

twee invloedssferen zo belangrijk voor ons? 

HFJ.LEMJ\ We willen ons niet laten opslokken 

binnen één van de twee invloedsferen. 

De omvangrijke (mede door onze strategi

sche ligging ingegeven) handelsbelangen in 

zowel de Atlantische, als de Europese we

reld spelen daarbij natuurlijk een belangrij

ke rol. Misschien dat we ook lange tijd in 

cultureel opzicht een middenpositie heb

ben willen innemen. Zeker ook belangrijk 

is de al vanouds levende wens van 

Nederland om binnen de bestaande wereld

ordening blijvende invloed uit te oefenen. 

Er is altijd al de behoefte geweest ook elders 

in de wereld een deuntje mee te blijven bla

zen. Al is het alleen maar in het streven 

Nederlandse vertegenwoordigers op belang-
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rijke posten te krijgen als bijvoorbeeld hoge 

functionaris in de VN of nu secretaris-gene

raal van de NAVO. We willen, zoals dat wel 

werd genoemd, persé niet het Denemarken 

van Europa zijn. 

Onze meer Atlantische oriëntatie had di

rect na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk 

ook direct met de ervaring van de Tweede 

Wereldoorlog te maken en de wens om 

Duitsland in te dammen binnen het trans

atlantische kader van de NAVO. De NAVO is 

met name opgericht tegen de Sovjetdrei

ging, maar was voor Nederland ook een 

structuur om Duitsland te integreren. De 

functie van de NAVO was, zoals de eerste se

cretaris-generaal van de NAVO zei, "ta keep 

the Russians out, the Germans down in and the 

Americans in". Het Atlantisch bondgenoot

schap bood bescherming tegen de Sovjet

Unie, maar ook tegenwicht tegen al te am

bitieuze aspiraties van Frankrijk en 

West-Duitsland. Franse en West-Duitse po

gingen om begin jaren zestig binnen de 

EEG tot politieke en militaire samenwer

king te komen, zijn effectief geblokkeerd 

door toenmalig minister van Buitenlandse 

Zaken Luns. De Europese integratie moest 

in eerste instantie vooral gericht blijven op 

economische integratie en het realiseren 

van een gemeenschappelijke markt, omdat 

dit uiteindelijk het beste bij onze belangen 

paste. Een militaire verankering van de 

Europese samenwerking daarentegen paste 

niet. Daar diende bovenal het transatlanti

sche bondgenootschap borg voor te staan. 

Huidige spagaathouding 

steeds minder houdbaar 

CDV U gaf aan dat het manoeuvreren tussen 

twee invloedssferen steeds moeilijker 

wordt. Komt dit omdat de redenen voor een 

CDV I HERFST 200] 

sterke transatlantische oriëntatie steeds 

minder gelden? 

HELLE MA De Europees -Transatlantische spa

gaat wordt langzamerhand zo groot dat ze 

onaangenaam begint te voelen. De NAVO 

heeft zijn traditionele functie (tegen de 

Sovjetdreiging) verloren. De Nederlandse 

oriëntatie op de VS ligt minder voor de 

hand. Bovendien hebben de Britten onze rol 

binnen de EU als loyale en invloedrijke bon

genoot van de VS inmiddels overgenomen. 

Wij kunnen niet van onze premier zeggen, 

zoals Bush met nauwelijks verholen ironie 

zei, dat hij tot één van de grote leiders van 

Europa behoort. Een meer Europese oriën

tatie zou voor de hand liggen. Maar daarbij 

past dan ook de wellicht pijnlijke constate

ring dat we een steeds kleinere speler aan 

het worden zijn. 

CDV Maar is een meer Europese oriëntatie 

wel een werkelijk verlichtend alternatief? 

De Europese Unie is immers over vrijwel 

alle kwesties hopeloos verdeeld. 

HELLEMA Dat is zeker een heel problemati

sche situatie die voor een onaangename po

litieke impasse zorgt. De EU is geen duide

lijk alternatief voor Amerikaanse leiding. 

De drie grote Europese landen zij n over vele 

grote politieke issues verdeeld en niet in 

staat een gemeenschappelijk buitenlands 

en veiligheidsbeleid van de grond te tillen. 

Juist bij gebrek aan Europese eenheid kun

nen de Verenigde Staten hun leidinggeven

de rol blijven spelen, bijvoorbeeld op het 

terrein van vredesmissies. Maar ook de sa

menwerking binnen de NAVO wordt bij ge

brek aan politieke eenheid steeds lastiger. 

Er ontstaat aldus een moeizame impasse. 



(lJV Vele auteurs in deze bundel spreken 

zich uit over de mogelijke toekomst van de 

transatlantische relatie. Er zijn er die voor

al de gemeenschappelijke economische en 

politieke waarden en belangen benadruk

ken. Anderen spreken van een crisis die de 

partners steeds verder uit elkaar zal kun

nen drijven. Hoe kijkt u hier tegenaan? 

Hl J.I.1 MJ\ Beide beelden lijken mij juist en 

passend bij de huidige internationale ver

houdingen. De huidige situatie van een po

litiek verdeelde Europese Unie zorgt ervoor 

dat de VS een verdeel-en-heers-politiek kun

nen voeren onder het mom van wat dan zo 

mooi '(I cocdition of the willing' heet. De 

Amerikaanse militaire superioriteit zal de 

VS er bovendien steeds toe verleiden om mi

litair handelend op te treden waar zij het 

nodig achten. 

Het besef van hun gemeenschappelijke be

langen op politiek en economisch terrein 

zal de westerse staten altijd weer naar el

kaar toe drijven. Ik hoop dat een dergelijk 

besef van gemeenschappelijkheid ook in 

Washington voorop zal blijven staan. Maar 

vanzelfsprekend is dat niet, bijvoorbeeld ge

zien de Amerikaans-Europese conflicten op 

handelsgebied en de politieke meningsver

schillen rond Irak. Het is echter duidelijk 

dat langdurige onderlinge rivaliteit desas

treus is voor de positie en rol van de wester

se democratieën. 

De dreigende vermilitarise

ring van de politiel< 

CIJV Met het wegvallen van de traditionele 

stabiliserende functie van de NAVO in de bi

polaire wereld van het verleden, wordt wel 

gesproken over nieuwe functies van de 

NAVO. Misschien zelfs op wereldschaal. bij-

CIJV!IIFRF" 2003 

voorbeeld als vredesmacht in het Midden

Oosten. Hoe kijkt u tegen de toekomst van 

de NAVO aan? 

HELLEMA De NAVO is wel een logistieke, 

maar geen politieke eenheid meer. Het ge

vaar dreigt dat het bondgenootschap ver

wordt tot een soort van militaire super

markt voor de Verenigde Staten of 

eventueel voor andere mogendheden die 

militaire operaties zouden willen uitvoeren 

om wat voor reden dan ook. Hiermee zou 

zijn in het verleden belangrijke stabilise

rende functie in toenemende mate onder 

druk komen te staan. 

CDV U houdt zich ook bezig met conflictbe

heersing en humanitaire interventies. Wat 

is vanuit die invalshoek uw visie op de hui

dige wereldverhoudingen? 

HELLEMA Het verschijnsel van 'humanitaire 

interventies' is ontegenzeggelijk de afgelo

pen periode heel belangrijk geworden. Dit 

blijkt zowel uit discussies over de doelstel

ling van de NAVO, als ook uit de huidige 

transformatie van het Nederlandse defen

siebeleid, gericht op omvorming van de 

Nederlandse strijdkrachten tot humanitai

re interventiemacht. Toch is deze trend niet 

onproblematisch. Aan de ene kant is er de 

terechte wil en noodzaak bij te dragen aan 

de stabilisering van de internatonale ver

houdingen en de beëindiging van desas

treuze conflicten. Aan de andere kant is er 

de terechte twijfel of militaire middelen 

daar nu wel geschikt en toereikend voor 

zijn. Het lijken in toenemende mate de mi

li tairen die de problemen van deze wereld 

moeten oplossen. Zelfs als het gaat om het 

invoeren van rechtsorde en democratie in 

landen als Afghanistan en Irak. 
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Het is merkwaardig dat wij in toenemende 

mate een zekere scepsis zien over de politie

ke effecten van ontwikkelingshulp. maar 

dat we blijkbaar wel vertrouwen op het ver

mogen van militairen de wereld naar ons 

democratische beeld om te vormen. En dat 

terwijl tal van humanitaire interventies (zie 

de ervaringen in Bosnië en Kosovo) nu niet 

bepaald zo verlopen zijn als we graag had

den gezien. En Irak? Voor de wederopbouw 

van dat land zal volgens vele betrokkenen 

de langdurige aanwezigheid noodzakelijk 

zijn van een externe militaire macht. Maar 

die aanwezigheid dreigt een focus te wor

den van anti-Amerikaanse tegenkrachten. 

CDV Ook hier geldt: is er een reëel alterna

tief? 

HELLEMA Je kunt in ieder geval de goede vra

gen blijven stellen. Mij lijkt het belangrijk 

dat Nederland niet als vanzelfsprekend 

meegaat in een vermilitariseerde kijk op de 

internationale politiek. die zich geheel con

centreert op de strijd tegen terrorisme en 

andere bedreigingen van onze veiligheid. 

We hebben geen belangrijke militaire tradi

tie en het is de vraag of onze bijdrage wer

kelijk moet zijn: het meedoen aan de mis

sies in voormalig Joegoslavië of bijdragen 

aan de militaire bezetting van Irak. 

Nederland heeft de wereld wellicht veel 

nuttiger deskundigheden te bieden dan de 

militaire. 

Uitholling van natiestaat en 

burgerschap als cruciaal pro

bleem 

CDV Is dit niet een pleiten voor een afzijdige 

positie die voorbij gaat aan de problemen 

van deze tijd? 

cov IIHRF'"!" 2003 

HELLEMA Ik pleit niet voor afzijdigheid. Je 

moet je alleen inderdaad afvragen wat de 

werkelijke problemen zijn en of de vom·ge

stelde oplossingen daarbij passen. Volgens 

mij hebben vele politieke problemen in de 

wereld te maken met de grensverleggende 

krachten van globalisering en liberalisering 

en de eveneens sterke tendens tot regionali

sering. verbrokkeling en groepsgerichte 

identificatie. Beide krachten zorgen ervoor 

dat de samenbindende kracht van de natie

staa t steeds meer aan het verdwij nen is. 

Juist dat is de vredes bedreigende tendens 

van deze tijd. niet alleen in de Derde 

Wereld. maar ook binnen de westerse sa

menlevingen. 

CDV Het lijkt erop dat u hiermee de lijn 

volgt die de voormalig politiek adviseur van 

Clin ton Benj amin Barber verdedigt in zij n 

boek Jihad versus MacWorld. Volgens hen 

ondermijnen zowel de uniformerende 

kracht van de globalisering (MacWorld) als 

cultureel en religieus fanatisme Uihad) de 

fundamenten van democratische natiestaat 

en komt zo ook de internationale rechtsor

de in toenemende ma te onder druk te 

staan. 

HELLEMA Dat is zeker een lijn van denken 

waarin ik mij herken. Ik zie ook in Europa 

toenemende regionalisering. verbrokke

ling. en identificatievorming langs regiona

le of etnische en religieuze lijnen (in België. 

Spanje. Italië. het Verenigd Koninkrijk. 

West en Oost-Duitsland) en een teloorgang 

van burgerschapsbesef. Ik behoor niet tot 

degenen die de verzwakking van de natie

staat toejuichen. juist omdat het een bron 

van uitsluiting. onderdrukking en oorlog 

zou zijn geweest. Dit is de stelling die bij

voorbeeld Nigel Harris verdedigt in zijn 



laatste boek: Thc return of Cosmopolitan 

Capita/. Politieke identificatie op basis van 

etniciteit en religie is juist veel minder in 

dl' hand te houden. De natiestaat is en blijft 

vooralsnog de belangrijkste ordende instan

tie en het belangrijkste kader voor samen

werking en solidariteit tussen burgers. Al is 

haar vermogen om sturend om te treden 

juist ook verminderd. Ook het proces van 

Luropese integratie heeft niet een nieuwe 

bovenstatelijke democratische instantie tot 

stand gebracht die deze sturende en corri

gerende taak kan overnemen. 

(IJ\' Speelt dit gebrek aan identificatiemo

gelijkheden en politiek sturend vermogen 

voor de burgers en bestuurders van 'het 

Verenigd Europa' in versterkte mate? 

t1J:.I.IPv1A Ja, temeer daar de Europese sa

menwerking in wezen een liberalisingspro

ject is geweest, uitmondend in een gemeen

schappelijke markt, nu zelfs met een 

gemeenschappelijke munt. De beoogde po

litieke, sociale en culturele eenheid is nau

welijks van de grond gekomen en zal met 

cle uitbreiding van de Unie ook steeds lasti

ger te realiseren zijn. Goed burgerschap ver

eist het vermogen tot het overstijgen van 

particuliere dan wel groepsgerichte belan

gen. De EU lijkt nauwelijks in staat daaraan 

bij te dragen. Maar goed, wie weet loopt het 

anders. Het verloop van de geschiedenis zit 

altijd vol verassingen. Hoe dan ook: alleen 

op basis van krachtige politieke wilsvor

ming, visie en d urt' is het voor de EU moge

lijk een betekenisvolle rol te spelen, zowel 

in de eigen samenlevingen als in de wereld

politiek. 

(D\'IIlHU \1 :2003 
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Nieuwe aanbiedingen cnv 
AInerilmanse toestanden 

Bij het zomernummer over waarden en normen getiteld Verheffende Stemmen hebben 

wij u het boekje Deugdelijk leven van Paul van Tongeren met korting aangeboden. 

Graag doen wij u nu weer een bij het thema passende aanbieding. Bij dit nummer 

van Christen-Democratische Verkenningen past uitstekend het goed leesbare boek 

Amerikaanse toestanden: Hoe het poldermodel verdwijnt, van Maarten Huygen (Uitgeverij 

Contact, 256 pp). In Nederland staan wij afwijzend tegenover 'Amerikaanse toestan

den', zoals de sociale kloof tussen arm en rijk, of meer daklozen op straat. 

Meubelhallen, tv-diners, McDonald's, werkstress en de privatisering van het gezin: 

dit alles is op de golven van een Amerikaans georiënteerde wereldeconomie tot ons 

gekomen. Dit boek beschrijft hoe een revolutie van rijkdom en materialisme een 

bres slaat in onze oude polderdijken. De particuliere onderneming met haar stijgen

de productiviteit is de norm geworden voor de staat en de samenleving. De vroegere 

planstaat Nederland verandert in een scheidsrechterstaat. 

Sommige toestanden, zoals Wild-West-privatisering, blijken niet zozeer Amerikaans, 

maar Nederlands en achter ambulances aansjezende advocaten kunnen beter maar 

Amerikaans blijven. Van de lokale democratie, de ondernemingslust en nuchtere 

kijk op integratie van immigranten in de VS kan Nederland weer veel leren. 

In Amerikaanse toestanden beschrijft Maarten Huygen twee kanten van een ontwikke

ling die minder onvermijdelijk is dan velen denken. Huygen was jarenlang 

correspondent van NRC Handelsblad in de VS. 

Extra Aanbieding voor cnv donateurs 

Voor CDV-donateurs bieden wij met 2.50 EURO korting de Bijbelse Scheurkalender 

2004 aan, onder redactie van Karel Deurlo (winkelprijs 16 EURO). De donateurs krij

gen hierover nog nader bericht. Deze aanbieding is een voorzichtig begin van de vor

ming van een CDV-leesgenootschap (met af en toe extra boekaanbiedingen voor do

nateurs). Als donateur wordt u automatisch lid van dit leesgenootschap. U kunt 

donateur worden door een extra storting te doen van minimaal 11 Euro op giro 

102525, Centrale Verrekenkas CDA te Den Haag onder vermelding van "donateur

schap Christen-Democratische Verkenningen". Na ontvangst van uw donatie bieden 

wij u ook de mogelijkheid de Scheurkalender 2004 met korting bij ons bestellen. 
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[BEZINNING] 

Overlevingsdrang 

Een muizenfamilie was de hele zomer ijvelig in de weer om grote voorraden voedsel aan te leg
gen, zodat ze de barre, koude winter diep in hun holletjes zouden overleven. Allerhande noten en 
zaden werden aangesleept en het was behoorlijk druk om en rond het muizenhol, met volle inzet 
van iedereen. Hoewel... één muis werkte niet mee. fl·ederik. Hij zat oflag daar mam; soms toe

kijkend naar de activiteit van de anderen, maar vaak ook met gesloten ogen. 
Na een poos wekte zijn houding wrevel bij de anderen: er moest gewerkt worden, om de harde 
winter door te komen, en dat vereiste inzet van iedereen. Ook van Prederik. Tot hun verbazing 

antwoordde Prederik dat hij zelfkeihard werkte. Oh ja? Wat deed hij dan, liggend met een gras
halm in zijn muizenmond en vaak met zijn ogen toe? "Ik verzamel de kleuren, de geuren en de 

warmte van de zomer, antwoordde Predelik. Het is mijn bijdrage om de barre winter door te )<0-

men ... " De anderen begrepen er niets van. Hoe kan je nu magen vullen met een helinnering aan 
kleuren, geuren en zonnewarmte? Heel even probeerden ze Prederik op andere gedachten te 

brengen, maar het was vergeefse energie: hij bleefkoppig volharden in het niets-doen ... En zo 
werd het helfst, en winter ... de koude drong diep in hun holletjes dOOl: De voedselvoorraad werd 

alsmaar kleiner. De honger knaagde, hun magen knorden, de stemming daalde, net zoals de 
buitentemperatuur, onder nul... "En Predelik", waagde één van hen schampel; "waar is nu jou 
bijdrage aan de voedselvoorraad? Bewijs ons eens dat jij ook gewerkt hebt, in die lange wanne 

zomer terwijl je lag te niksen in de zon?" En aarzelend begon Predelik te vertellen ... over de 
staalblauwe luchten, over de koesterende warmte van de ochtendzon, over de heerlijke koelte on
der de schaduw van de rabarberbladeren tijdens de middaghitte, over het rood van de papavers, 
het goudgeel van de tarwe, net voor de oogst, over het geluid van de krekels en de kikkers, over 

de nacht die heel laat in de avond opstijgt uit het land ... En terwijl Prederik vertelde over de geu
ren, de kleuren en de zomergeluiden, kregen ze het langzaam warm van binnen ... 

Als het in oktober-november mistig en grijs wordt, zal ik denken aan de uitzonder
lijk vele, prachtige vlinders die de zomer 2003 ldeurden, aan de geur van lavendet 

aan buiten werken tot bijna middernacht, aan ... zoveel 'goeds', dat mensen als 
genade toevalt... 

Herinneringen om te koesteren, herinneringen die doen leven ... 

Dr. Veerle Draulans, TFT-Universiteit Tilburg, lW-Leuven 

(Bovenstaand verhaal van Leo Lionni wordt, in een meer uitgebreide versie, 
sinds jaren aan kinderen verteld of voorgelezen) 
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Ter introductie 'Alle mooie woorden ten spijt zijn alle pogingen om burgers 

meer verantwoordelijkheid te geven - referendum, verkiezing minister-president, ver

kiezing burgemeester - door het CDA afgewezen', zo constateerde J.A. van Schagen nog 

in 1995 in een bundel over Christelijke politiek en democratie. Staatkundige vernieuwing 

is binnen de christen-democratische traditie vanouds uitgesproken afhoudend tege

moet getreden. Men wilde 'de straat' tot iedere prijs op afstand van de staat houden. 

'Niet de m<yoriteit, maar de autoriteit' , was het parool. De straat werd - met name 

door de antirevolutionairen - geassocieerd met de barbarij na de Franse Revolutie: 

goddeloosheid vooral, dictatuur en de tirannie van de meerderheid. En dit stolde 

tot ideologie in hetleerstuk van de verwerping van de volkssoevereiniteit. 

Na de - veel bescheidener - Fortuyn-revolutie hebben de politieke partijen - inclu

siefhet CDA - de drang gekregen te zoeken naar wegen de burgers meer invloed 

te geven op de politiek. In een razend tempo lijken voorstellen voor directe demo

cratie gerealiseerd te gaan worden: binnen de partijen zelf: 'one man, one vote', di

recte verkiezingen en meervoudige voordrachten: daarbuiten: de gekozen bur

gemeester en het referendum over de Europese Grondwet. Na al dat 

hardnekkige verzet van met name VVD en CDA in de afgelopen jaren kan de 

sne He omslag nu wantrouwen oproepen. Was het verzet wel op goede argu-

menten gestoeld? Zijn de klassieke argumenten tegen de aantasting van de 

representatieve democratie nu opeens niet meer geldig? Is er gewoonweg 

sprake van opportunisme of pragmatisme (nu er uiteindelijk met D66 gere-

geerd moest worden)? Dit nummer wil aan het denken zetten over die om-

slag. Meer straat en minder staat? Waarom eigenlijk? 

In het inleidende artikel betoogt Klink dat de straat de staat terecht tot de 

orde heeft geroepen. Op dat appèl zijn vier soorten politieke antwoorden 

in omloop: personalisering van de politiek, directe democratie, interac

tiefbestuur, eerherstel primaat van de poli tiek. Hij vindt de laatste, de 

beste remedie. In dit nummer komen vertegenwoordigers van de laat-

ste drie antwoorden aan het woord. 

In de eerste serie artikelen (Tekenen van een crisis?) ligt de nadruk op 

een verdergaande diagnose. In een uitgebreid interview zoekt Tjeenk 

Willink het probleem bij de politici zelf die hun eigen functie heb

ben verwaarloosd. Niet de kloof, de grote afstand tussen burger en 

politiek is problematisch, maarjuist het gebrek aan distantie en re

llectiefvermogen. Hierdoor regeren hypes de politiek en blijven de 

eigenlijke problemen liggen. Is de politieke betrokkenheid van de 

burger soms afgenomen? Aan de hand van empirische gegevens 

laat Dekker zien dat er de afgelopen jaren eerder een toename 

dan afname van de politieke betrokkenheid is geweest. 
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In het subdeel over directe democratie komt de verhouding tussen directe vormen van de 

democratie en de rechtsstaat uitgebreid aan de orde. Is het blijvend een dam opwerpen 

tegen vormen van directe democratie uit de tijd en zelfs niet passend bij de christen-de

mocratische traditie, zoals Sap betoogt? Of blijven er principiële gronden voor verzet te

gen openingen voor directe democratie? ( Kinneging en Dölle). 

In het subdeel over interactiefbestuur pleit van Bijstelveld voor een verbreding van 

de discussie. Volgens haar is het verengen van de discussie tot het inbrengen van vor

men van directe democratie of versterking van de indirecte democratie veel te 

mager. We zouden toe moeten naar vormen van interactiefbestuur; een 

herijking van principes van recht en democratie die recht doen aan de veranderen

de samenleving van de 21e eeuw. Volgens Frissen zou dat een radicale terugtred 

van de staat moeten betekenen. Pessers trekt in haar bijdrage echter fors van leer 

tegen 'een dergelijk naïef geloof in de maakbare samenleving van onderop'. 

Al met al lijken vanzelfsprekendheden aan het schuiven. Er lijkt onder alle par

tijen een zoektocht aan de gang naar nieuwe oriëntatiepunten in het licht van 

woelige tijden. 

Ook de boekenrubriek laat zich in dat licht lezen. Zo pleit DoekIe Terpstra voor 

'herbezinning op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en socia

le partners' en acht Menno van der Land (D66) de tijd rijp voor 'een herbezin

ning op het vrijzinnig-democratisch gedachtegoed'. Het is daarbij volgens 

Eric Janse de Jonge veelzeggend dat in dit dikke proefschrift dat gedachte

goed van D66 nauwelijks aan bod komt. Ook hier: hoe diep zitten die 

ideeën dan en vooral hoe grondig zijn de argumenten? Evelien Tonkens 

(GroenLinks) tenslotte ziet veel in nieuwe vormen van democratische ver

antwoording die 'recht doen aan het werk van professionals die nu door 

eisen van markt en staat vermalen dreigen te worden'. 

De kernredactie van dit nummer was in handen van Sophie van 

Bijstelveld, Ab Klink enJan Prij. We hopen van harte dat dit dossier bij

draagt tot discussie over de gewenste herijking van principes van de

mocratie en recht, omdat deze zowel de staat als de straat aangaan. 

De vele voorstellen tot staatkundige vernieuwing zijn vooral papier 

gebleven en in de prullenmand beland. Het voor u liggend nummer 

De staat en de straat beoogt geen papieren beleid te stimuleren, maar 

wil tot nadenken aanzetten over de kwaliteit van de in omloop zijn-

de politieke diagnoses en oplossingen. 

Wij wensen u veel leesplezier toe! 

De kernredactie 
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De straat roept de staat 

terecht tot de orde 

DR. AB KLINK 

Volgens Klink was de electorale opstand van de burgers in 2002 meer dan een 

bijverschijnsel. Al te lange tijd is de volkswijsheid van de straat genegeerd. 

Maar in de regel kloppen de intuïties van mensen in de straat behoorlijk. 

De straat roept de staat wat dat betreft terecht tot de orde: zij is vooral met 

zichzelf bezig geweest en de politiek is daarbij verworden tot een vorm van 

ambtelijke navelstaarderij. In de context van een zich uitdijende verzorgings

staat en een vervaging van de traditionele machtenscheiding is niet de politiek, 

maar zijn de beleidsafdelingen de koers gaan bepalen. Eenmaal door het ver

haal van de gewone man op het spoor gezet van de grote vragen van de toe

lmmst (zoals integratie, vergrijzing, kwaliteit van zorg, relatie met Arabische 

landen) blijkt de politiek niet tot bezonnen antwoorden in staat. Over de grote 

controversiële vraagstukken had men eenvoudigweg nauwelijks nagedacht. 

Men was vooral gewend geraakt zich bezig te houden met de eigen organisatie 

en met (door ambtenaren en planeconomen narekenbare) verdelingsvraagstuk

ken. Een inhoudelijke versterking van de politiek en versteviging van de repre

sentatieve democratie ligt in het licht van de bovenstaande probleemschets 

voor de hand. Klink geeft in zijn bijdrage ook een typering van andere oplos

singsrichtingen: directe democratie, interactief bestuur en een verdere persona

lisering van de politiek. Volgens hem miskennen deze opties voor staatkundige 

vernieuwing het feit dat burgers juist van politici visie (mogen) verwachten. 

De overige oplossingsrichtingen (waarvan de eerste twee uitgebreid in het num

mer aan bod komen) kunnen daarbij best hun praktische merites hebben en 

dienen daarop dan 001< te worden beoordeeld. Ze zullen evenwel de problema

tiek niet in de kern raken. Ook worden een zestal concrete voorstellen gedaan 

om opnieuw vorm te geven aan een versterkte representatie van democratie en 

politiek. 

De afgelopen jaren heeft de politiek weer duidelijk aan belangstelling gewonnen. 

Opkomstpercentages zijn uit het dal geklommen. Politieke partijen winnen leden 

terug en de interesse in het politieke bedrijf is met sprongen toegenomen. 

De kloof tussen politieke agenda en maatschappelijk ervaren vraagstukken heeft 

geleid tot een uitbarsting in het jaar 2002, tot Haagse instabiliteit in het jaar dat 

erop volgde, tot meer politiek bewustzijn in de tijd erna en in samenhang daar

mee tot het besef dat kiezersgunst niet onvoorwaardelijk is, maar dagelijks ver-
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diend moet worden. 'De les is begrepen,' zei Ad Melkert ooit. Hij trok het boete

kleed aan, trok vervolgens de wijken in en probeerde de taal van het volk te spre

ken. Het mocht niet baten. De electorale omwenteling werd een feit. Sindsdien 

buigt Nederland zich over de vraag hoe fundamenteel die omwenteling was. 

Stond zij symbool voor dieperliggende fracturen in de samenleving ofis het in 

een incident in een democratie die meer en meer behoefte heeft aan dramatiek? 

Was 2002 een incident? 

Inderdaad, het is een reële vraag: was 2002 wellicht een incident dat de verliezer 

(de PvdA) en de journalistieke geestverwanten, ter wille van de geestelijke spijsver

tering, oppompten tot groteske proporties? Is de electorale opstand een historisch 

moment geweest? Ofwas het niet meer dan een bijverschijnsel? Er is wel een en 

ander voor te zeggen om het als bijverschijnsel van een generatiewisseling afte 

doen. Die voltrekken zich immers zelden zonder schokken. Voetbalclubs kunnen 

er van meespreken: oude getrouwen vallen weg, trainers houden nog even vast 

aan de zekerheid en grandeur van weleer, maar uiteindelijk is er geen ontkomen 

meer aan. Dan is het duimen geblazen. Nieuwe leiders en spelbepalers moeten op

staan, routines moeten nog groeien en dat alles terwijl de resultaten in de regel 
grillig zijn. 

Ook de Nederlandse politiek kent haar generatiewisselingen. Het levert bijna per 

definitie verwarring op: de PvdA na Den Uyl en Kok. Het CDA na het afscheid van 

Ruud Lubbers, de WD na het verdwijnen van Hans Wiegel. Toch is er een verschil. 

Tot nu toe was de turbulentie vooral een intern partijpolitieke gebeuren. De gene

ratiewisseling is nu breder (de mannen en vrouwen van de jaren zestig verlaten het 

toneel). Bovendien was er ditmaal geen natuurlijke opvolger voor de minister-presi

dent die na vele jaren de Haagse Bühne verliet. Hans Dijkstal en Ad Melkert kon

den het niet waarmaken. Er kwam een volstrekt nieuwe premier. Voor zover par

tijen wel hun routiniers in de opstelling lieten (de WD), moeten dezen nu toezien 

hoe de nieuwe lichting de toon zet, zowel in het kabinet als in de oppositie. Ook 

dat geeft meer of minder opzichtige spanningen. De vaderlijke getoonzette inter

venties van de fractievoorzitter van de WD, richting de huidige minister-presi

dent, krijgen tegen die achtergrond reliëf. Het hoort bij het spel: wie zich een 

luchtig paternalistisch houding permitteert, wil een houding uitstralen die 

Britten zo mooi onder woorden brengen met hun '1 've been through it all'. Het is de 

bijna voorspelbare reactie op wat Ephimenco onlangs in Trouw schreef: hoe is het 

mogelijk dat deze nieuwkomende minister-president binnen zo korte tijd alle 

luchtballonnen van gidsland Nederland en de toekomstige dromen van WD en 

PvdA heeft doorgeprikt? 

Bij dit alles zijn de burgers kritisch afwachtend. Verhoudingen en reputaties moe

ten zich nog uitkristalliseren. In zo'n klimaat is al snel sprake van enige verwar

ring. Die was er 2002. Die is er ook eind 2003 nog, ook al tekenen zich de contou-
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ren af van een nieuwe, meer doortastende politiek en van nieuwe verhoudingen 

tussen politieke persoonlijkheden. Gaandeweg zal de politiek business as usual zijn. 

Althans, volgens degenen die nuchter naar het Nederlandse politieke landschap 

willen kijken. 

Er zijn ook anderen: 2002 was volgens hen geen incident, maar een uitvloeisel van 

een generatiewisseling. Volgens hen zijn er meer fundamentele veranderingen 

aan de oppervlakte gekomen. De hoge opkomstcijfers bij verkiezingen, de toegeno

men belangstelling voor de politiek duiden waarschijnlijk eerder op een funda

mentele onvrede over het politieke functioneren dan op een al dan niet kortston

dige opleving van politiek engagement. 
Die onvrede roept om een antwoord. Te lang zijn de spanningen onderhuids ge

bleven. Over de aard van die spanningen bestaat overigens weer geen eenstemmig

heid. Er dient zich immers een keur aan verklaringen en oplossingen aan. 

Vier benaderingen 

Globaal zijn er in de discussie vier benaderingen te onderscheiden. Voor de één is 

directe democratie een oplossing om de burger meer macht te geven. Volgens de 

ander wil de burger inderdaad meer invloed. Maar hij streeft daarbij niet zozeer 

naar referenda, maar meer naar betrokkenheid bij het beleid via interactie met 

ambtenaren. Personalisering is volgens een derde de sleutel. De vierde stroming 

zoekt naar eerherstel voor het primaat van de politiek. 

Ik karakteriseer de vier benaderingen achtereenvolgens kort. 

Directe democratie 

De kloof brengt aan het licht dat er veel eerder aan staatkundige vernieuwing ge

werkt had moeten worden. Burgers lopen aan tegen ondoordringbare instituties 

(het parlement, de regering, de politieke partijen, de bureaucratie) en hebben niet 

het gevoel dat zij de koers kunnen bijstellen of beïnvloeden. Oude manieren van 

beïnvloeding zijn te steriel en te eenvormig: een keer in de zoveel jaren stemmen 

op een partij levert wel wat input voor het politieke bedrijf, maar de uitkomsten 

worden uiteindelijk bepaald door beroeps politici. Reden om nu snel over te gaan 

op het introduceren van referenda en directe verkiezingen van bestuurders (de 

burgemeester nu, straks de Commissaris van de Koningin en minister president). 

Interactief bestuur 

Het zwaartepunt van het beleid en van de politiek is verschoven van een Haags (of 

Brussels) centrum naar uitvoerende organisaties en semi-publieke instellingen. 

De politiek doet er beter aan dat maar te onderkennen, om vervolgens voluit in te 
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zetten op interactief bestuur, op panels, op communicatie via internet. Betrek 

burgers meer bij de voorbereiding en uitvoering van beleid en geef hen een be

langrijke stem in de beslissingen die in dat proces genomen moeten worden. 

Democratie, responsiviteit, dialoog en betrokkenheid aan de basis: dat zijn de tref

woorden. Oude instituties als parlement, politieke partijen en overheidsbureau

cratieën horen bij een tijdperk van top-down denken, van serieproductie en stan

daardisering. Zij passen in een tijd van verzuiling, van massieve politieke 

ideologieën. Die tijd is voorbij: de politiek is leeg geworden. Dat is maar goed ook. 

Moderne mensen weten immers zelf wat het beste voor hen is. Bovendien levert 

een interactiefbeleid het bestuur van een land, stad, gemeente of provincie ook 

een keur aan variëteit, kennis en ervaring op: namelijk die van de betrokken bur

ger. De staat moet leeg blijven, niet met prefabricated answers komen: des te meer is 

hij in staat om te luisteren en interactief koers te bepalen. 

Personalisering 

De tijd van grote verhalen, van grand designs is voorbij. De maatschappelijke vraag

stukken zijn te complex geworden om nog vanuit één centraal gezichtspunt bena

derd te kunnen worden. De burger voelt dat vlijmscherp aan en stemt dan ook 

niet meer op een partij vanwege haar beginselen ofmaatschappijvisie. Die zaken 

zijn niet echt doorslaggevend meer. Thorbecke zat er niet ver naast toen hij stelde 

dat het in het staatsbestuur en in de democratie aankomt op karakter en op perso

nen. De moderne tijd geeft hem daarin gelijk. Van tevoren valt de politieke agenda 

moeilijk te voorspellen: partijprogramma's zijn na een jaar zwaar verouderd. 

Reden waarom mensen op personen stemmen. Zij stellen vertrouwen in karakter

eigenschappen en in globale oriëntaties van politieke voorlieden. Mensen zoeken 

herkenbare gezichten in de politiek. De opkomst van Fortuyn maakte dat zeer dui

delijk. Het is daarom verstandig om niet tegen de bierkaai te vechten. Werken aan 

een personalisering van de politiek is nodig: via rechtstreekse verkiezingen van 

bestuurders. Werken ook aan een bestel waarin niet politieke partijen dominant 

zijn, maar brede politieke stromingen (progressief/conservatief of volgens sommi

gen waardengeoriënteerd ofmarktgeoriënteerd). De voorman van de PvdA, W. Bos 

maakte zich onlangs tot spreekbuis van deze populistische gedachten. 

Eerherstel primaat politiek 

De overheid heeft geen gezicht meer. Na jaren van verzelfstandigen, privatiseren, 

vermaatschappelijken, dereguleren, onderhandelend besturen en vooral van een 

procedurele politiek, is de staat leeg geworden. Er is geen centrum meer van waar

uit natiestaten bestuurd worden. Die leegte vertaalt zich in burgerlijke ongemak

ken: wie moet en kan nog waarop worden aangesproken? Is er nog zoiets als een 

collectieve overtuiging die op een macro-niveau kan leiden tot sturing en zelfbe

wust handelen? De lege top leidt tot stuurloosheid, tot het inboeten aan vrijheid 

ook, omdat maatschappelijke uitkomsten het resultaat worden van blinde proces-
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sen, van kleine ongeregisseerde stappen. De remedie bestaat in dit geval uit het 

herwinnen van zelfbewustzijn bij de overheid, uit een opwaardering van het pri

maat van de politiek en uit een nieuwe zoektocht naar wat ons in de Nederlandse 

staatsgemeenschap bindt, naar wat de missie van de politiek en de (nastrevens

waardige) identiteit van ons land is. 

In dit nummer komen de eerste, de tweede en de vierde benadering aan bod. Ik 

kom er hier rond voor uit dat ik met de laatste de meeste verwantschap voeL Het 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heeft dan ook de afgelopen jaren de vier

de benadering gevolgd. Ik licht deze lijn hier graag toe ter opening van dit num

mer. 

Grote vragen in de straat en inhoudelijke 

armoede rond de staat 

De onvrede van de burgers in 2002 had, mijns inziens, vooral te maken met de on

macht van regering, parlement en partijen om belangrijke maatschappelijke the

ma's op de politieke agenda te zetten. Den Haag leed aan collectiefvluchtgedrag. 

Het gerieflijke afweermechanisme van de ontkenning en rationalisatie werd mas

sief gebruikt om zich pijnlijke en omstreden vragen rond integratie, rond de kwa

liteit van dienstverlening op scholen en in zorginstellingen, rond demografie en 

vergrijzing, rond medische technieken of de menswaardigheid van beginnend le

ven van het lijf te houden. Daarin uitte zich de angst om taboes te doorbreken en 

het risico te lopen dat er een electorale afstraffing zou volgen. De politieke routi

ne richtte zich liever op de oude vertrouwde verdelingsvraagstukken. Daar kon 

men wat mee. Die kunje inzichtelijk maken, narekenen en zonodig repareren. 

Daar kun je ambtenaren en planeconomen op zetten. Politiek ging over begro

tingsnormen, meer of minder stabiele financiële pacten, al dan niet forfaitaire 

rendementsheffingen, of koopkrachtreparaties aan de onderkant. Vragen die cen

traal staan in de straat, stamkroeg, tijdens verjaardagspartijtjes ofbuurtbijeen

komsten ging men uit de weg. Met ging die uit de weg als een bezorgde moeder, 

die tijdens een Kerstbijeenkomst, omzichtig het fragiele evenwicht tussen haar 

spruiten probeert te bewaren door onderwerpen als politiek of geloof direct be

hendig van tafel te vegen. 

Behalve met gebrek aan lef was er ook het lot. Qua toerusting (personeel, de kwali

teit daarvan en financiën) hebben parlement en partijen een grote achterstand 

vergeleken met de ambtelijke organisaties en de vele adviesorganen. Die laatsten 

zetten de toon. Aangezien deze echter een ambtelijke en daarmee vrij neutrale 

(functionele) inslag hebben, stolt de politieke agenda. Omstreden thema's worden 

bijna automatisch geweerd. Politieke thema's moeten passen in de mal van het 

openbaar bestuur, de managementtheorie van die dag en in de nieuwste bestuurs

kundige mode. De inhoud van de politieke correctheid past bij de vorm van de be-
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stuurskunde. De beperktheid van blik die dat oplevert, vertaalt zich linea recta 

door naar de politieke centra. Die zijn immers sterk afhankelijk van de ambtelijke 

input. 

Kortsluiting is het gevolg, vooral omdat kiezers intuïtief of juist heel precies aan

voelen dat de grote thema's van morgen en overmorgen blijven liggen. Van schrik 

trokken politici in 2002 ineens weer de wijken om te luisteren naar bijvoorbeeld 

de problematiek van de integratie. Jarenlang werd dat verwaarloosd. Het petit his

toire van de gewone man won aan gewicht, juist om de grote vraagstukken van str

aks op het spoor te komen. Eenmaal die vragen op het spoor blijkt de politiek ech

ter niet al te veel bezonnen antwoorden te hebben. Men heeft over de grote 

vraagstukken van morgen en overmorgen nauwelijks nagedacht. De verlegenheid 

op dit front slaat maar al te snel om in krampachtigheid ofin onbezonnen opi

nies en incidenten. Dat levert weer voeding op voor de dramademocratie. De me

dia zijn immers nooit te beroerd om vuurtjes aan te wakkeren. Het beeld van on

bezonnenheid dat dan ontstaat, doet sommigen vervolgens weer bijna 

(terug)verlangen naar de stabiliteit van de ambtelijke hegemonie. 

Maar dat is een bedrieglijke nostalgie: de scope van ambtenaren is beperkt. Het is 

ook struisvogelpolitiek. Via de ambtelijke cultuur ontstaat geen binding tussen 

straat en staat. Zij hebben geen voeling met de grote waardengeladen vragen, de 

grote vragen van de toekomst. Daar zijn zij ook niet voor ingehuurd. Dat is inder

daad een taak van politici: om met inzicht, wijsheid en vooral bezonnenheid rich

ting te wijzen en vooruit te zien. 

Inhoudelijke versterking van politieke partijen en het parlement is - vanuit deze 

invalshoek bezien - dan ook noodzakelijk en wel om tweeërlei redenen: enerzijds 

om de interactie met de kiezer nieuw leven in te blazen (de vertegenwoordigende 

taak), anderzijds om vat te krijgen op de grote maatschappelijke vraagstukken en 

daarop een richtinggevend antwoord te bieden (vergrijzing, immigratie, oorlog en 

vrede of gentechnologie ). Toch is dat allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan, 

vooral ook omdat patronen en verhoudingen binnen de trias politica zich inmid

dels in andere richting hebben bewogen. 

Achtergronden 

In haar boek The Empty Throne1 schetst S.c. van Bijsterveld belangrijke achtergron

den van de onvrede rond en over de politiek. De trias politica is daarbij haar refe

rentiepunt. Deze heeft zich in de loop van de eeuwen uitgekristalliseerd, zowel in 

de politieke en constitutionele theorievorming als in de staatkundige realiteit. 

Daarbij is het van belang aan te tekenen dat een scheiding van machten (wetge

vend, uitvoerend en rechtsprekend) nooit heeft geleid tot een waterdichte schei

ding van functies. Met name tussen de wetgevende en uitvoerende macht bestaat 
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er vanouds de nodige wissel- en samenwerking: de intensiteit daarvan verschilt 

overigens weer 'van land tot land'. 

Toch functioneerde de trias redelijk herkenbaar zolang er sprake was van een min 

of meer duidelijke functiescheiding. Wetgeving was een zaak van regering en 

vooral van parlement. De uitvoering werd overgelaten aan de ambtelijke organisa

ties (onder leiding van een politicus) en het met gezag arbitreren van geschillen 

was een zaak van de derde macht (de rechter). Instituties hadden elk een eigen 

identiteitsbepalend domein: de grenzen van functies en instituties vielen samen, 

maar maatgevend was de wet, zoals die werd vastgesteld door de formele wetgever 

(regering en parlement). Openbaar bestuur en rechter oriënteerden zich op de wet 

en volgden die. 

In de loop van de tijd is daarin sluipenderwijs verandering gekomen. Katalyserend 

werkte in feite de opkomst van de verzorgingsstaat. Sociale grondrechten ver

plichtten de overheid om zich te bemoeien met de toegankelijkheid van de zorg, 

met de volkshuisvesting, het onderwijs, het welzijnswerk of de sociale zekerheid 

Het karakter van de wetgeving veranderde daardoor sterk. De wet behelsde aan

vankelijk (en wellicht oorspronkelijk) vooral schriftelijke regels en voorschriften 

die voor een ieder kenbaar zijn en een ieder vrij rechtstreeks binden. Die binding 

gold niet in het minst de overheid zelf. De wet legde haar speelruimte vast en be

schermde daarmee de bevolking. Parlement en wet waren daarmee waarborgen 

voor vrijheid. Met de opkomst van de verzorgingsstaat veranderde dit drastisch. 

Vrijheid werd - terecht - niet alleen meer opgevat als het verschoond blijven van 

overheidsinvloed ('blijfvan mijn lijf rechten'), maar daarnaast ook als een ideaal 

dat maatschappelijk verwerkelijkt moest kunnen worden. Die verwerkelijking 

vraagt om de nodige sociale randvoorwaarden: randvoorwaarden waarvoor de 

overheid medeverantwoordelijk is. Recht vraagt met andere woorden om verwer

kelijking in het dagelijkse leven. De wet biedt daarvoor de grondslag. Het over

heidsoptreden wordt daarmee niet alleen omvangrijk, het dringt ook tamelijk 

diep in het maatschappelijke en persoonlijke leven in: een reden om te streven 

Dat is een taak van naar maatwerk. De wet is daarvoor niet geschikt en dus ontstaat er veel speel-

politici: om met ruimte voor het openbaar bestuur: een speelruimte die vervolgens weer is genor-

inzicht, wijsheid en meerd door de bestuursrechter. Deze ontwikkelde beginselen voor behoorlijk be-

vooral bezonnen- stuur (met eisen als evenredigheid, motivatieplicht, zorgvuldigheid, verbod van 

heid richting te willekeur) die vervolgens een belangrijke basis werden voor enerzijds rechterlijke 

wijzen en vooruit te interventies in de richting van het openbaar bestuur en anderzijds verplichtten 

zien. tot interactief besturen (inspraak, wederkerigheid in betrekkingen). Ondertussen 

kwam ook de beleidsvoorbereiding meer en meer bij ambtelijke organisaties te 

liggen. Niet de politiek, maar de beleidsafdelingen gingen de koers bepalen. 

Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat de functiescheiding tussen de drie 
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machten van de trias is gaan vervagen. Het openbaar bestuur initieert beleidswij

zigingen, onderhandelt daarover met de belanghebbenden, bakent op die manier 

voor een groot deel de speelruimte afvan de politieke gezagsdragers en institu

ties, stelt regels op die de politiek vervolgens mag bezegelen en voert wetten met 

een behoorlijke discretionaire ruimte uit. De controle op het openbaar bestuur is 

voor een groot deel komen te liggen bij instanties als de Ombudsman, de be

stuurs rechter en de Algemene Rekenkamer. Om greep op een en ander te houden, 

zijn de politieke toppen in departementen de interne, ambtelijke controle gaan 

verstevigen en formaliseren via planning en contral cycli, contractmanagement en 

verzelfstandiging van de uitvoering. Met name vanaf het begin van de j aren ne

gentig is die koers ingezet. Of het verstandig is geweest, is maar zeer de vraag. 

Tjeenk Willink had een vooruitziende en scherpe blik op het geheel toen hij in 

1985 schreef: 

'Bij een mee directe verbinding tussen politici en uitvoerders gaat het in de eerste 

plaats om het opvangen en beoordelen van signalen vanuit de uitvoering. Dat 

biedt meer perspectief dan het invoeren van nieuwe ambtelijke controlemecha

nismen. De lijnen in de ambtelijke organisatie worden daardoor langer. De politi

ci zijn daarmee niet geholpen.' 2 

Gebrek aan politieke koersbepaling, overtuigingskracht en controle heeft zich te 

veel vertaald in en verplaatst naar gestapelde ambtelijke controles, in bureaucra

tie en in een politieke top die op grote afstand staat van de uitvoering. 

Bewindspersonen lopen het risico ingekapseld te worden in de ambtelijke agenda, 

waarna via het coalitiemonisme ook het parlement in de greep van diezelfde 

agenda dreigt te komen. Fracties lopen in de pas, of stellen zich tevreden met een 

oppositionele geluiden die het in de media goed doen, maar in feite meer gericht 

zijn op publicitaire effecten dan op een constructieve bijdrage aan de landspoli

tiek. 

Het parlement dreigt daarmee zijn klassieke functies van medewetgeving en con

trole te zien afbrokkelen en verschuiven naar andere instituties. Gegeven de inter

nationalisering van besluitvorming (EU, GA1T), het coalitiemonisme en de oriënta

tie op de media dreigt een inhoudelijke vervlakking van het parlement en - in 

samenhang daarmee - van de formele wet als materieel ankerpunt voor de inrich

ting van de samenleving. Een en ander vertaalt zich uiteraard door naar de poli

tieke partij en. 
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De reactie: roep om meer interactie, directe democratie of 

versteviging van de representatieve democratie 

Zoals hierboven al is gebleken, is de waardering van deze ontwikkeling nogal ver

schillend. 

Sommigen zien in het streefbeeld van een medewetgevend parlement, een dienst

bare ambtenarij en een rechter die op een strikte uitvoering van de wet toeziet 

een ouderwetse benadering. De waarden waaraan het streefbeeld uitdrukking 

gaf: democratie, verantwoordelijkheid (accountability) ofhet recht doen aan vrijhe

den zijn in hun ogen in de moderne samenleving op een andere en zelfs superieu

re manier vorm te geven: via onderhandelend besturen, via controle door de om

budsman, de rekenkamers, de media, via regels voor integriteit, via procesregels 

(inspraak) en via een responsief openbaar bestuur. Anderen leggen zich bij de mar

ginalisering van de Kamer, de raad en de staten neer en pleiten voor een sterk 

overheidsbestuur. Rechtstreekse verkiezingen zorgen voor een versterkt openbaar 

bestuur, omdat bijvoorbeeld de burgermeester als een soort president rechtst

reeks kan bogen op het mandaat van de kiezer. Zijn positie tegenover de volksver

tegenwoordiging wordt krachtiger. Tegelijkertijd krijgt burger meer te vertellen, 

omdat hij ofzij bepaalt wie er de daaropvolgende jaren aan de touwtjes trekt. 

Ik vind deze oplossingen niet goed en zelfs riskant. Zij verzwakken nog verder de 

vertegenwoordigende democratie tegenover het openbaar bestuur, terwijl er nu 

net leiding gevraagd wordt: niet in technische zin of met bestuurlijke vaardighe

den, maar met visie, debat en een vertegenwoordiging die de brug tussen straat 

en staat slaat. 

Immers, de kloof tussen kiezer en gekozen, die in 2002 hardhandig werd onder

streept, heeft, ik zei het al, mijns inziens te maken met het onvermogen van poli

tieke instanties om de grote inrichtingsvragen van de toekomst (vergrijzing, im

migratie, relatie met Arabische landen, verhouding geloof en religie) op de 

parlementaire agenda te plaatsen, juist omdat rond de bekende vragen en issues 

van de verzorgingsstaat de routine was ingeslopen. Een routine die zich verdicht

te in telkens gedetailleerdere bestuursregels, in een ondoorzichtig patroon van op 

elkaar ingespeelde ambtenaren, belangenorganisaties, adviesorganen en be

stuursrechterlijke instellingen. Een routine die de blik vernauwde tot de systee

minterne vraagstukken en geen ruimte meer liet voor een provocerende agenda 

die zekerheden en routines onder druk zet (de demografie, de bestrijding van ter

rorisme, de verhouding geloof, politiek en middenveld of de gentechnologische 

ontwikkelingen). Juist op die punten was - zo bezien- visie nodig van politieke 

voorlieden, van parlementariërs. Die bleef echter goeddeels uit omdat het zwaar

tepun t van het systeem - in termen van financiën, carrière kansen of personeel, 

technische toerusting - was komen te liggen bij de uitvoerende en ambtelijke 
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macht. De politiek was het verleerd om de grote, waardengeladen vraagstukken te 

agenderen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen de agenda minder routineus werd en 

weer om politiek leiderschap vroeg. Aan die vragen komen noch ambtenaren, 

noch bestuursrechters, noch neutrale adviesorganen toe. Het is ook hun taak niet. 

Maar als politici op ambtenaren gaan lijken en het niet aandurven om wél de gro

te publieke vragen te stellen en daarin voorop te lopen dan gaat het goed mis. Dan 

is er geen koers. Dan is er een kloof tussen straat en staat. Want die bevolking ver

wacht juist dit van politici. Ook DOl'ien Pessers wijst hier met klem op in dit the

manummer. De remedie moet dan ook, kortom, gezocht worden in een inhoude

lijke versterking van de politiek enerzijds en in een versterking van de band 

tussen kiezer en gekozene anderzijds. Reïnventing democracy dus: het is een thema 

dat het Wl voor het CDA vijf jaar geleden al expliciet op de agenda zette. Maar, wat 

is daarvoor nodig? 

Reinventing government 

In de eerste plaats is een versterking van de band tussen kiezer en volksvertegen

woordiger noodzakelijk. Reden voor het Wl om een paar jaar geleden al te pleiten 

voor de regionalisering van het kiesstelsel. Het CDA nam dit punt op in zijn verkie

zingsprogramma en het belandde in het Hoofdlijnenakkoord van Balkenende 11. 

Inmiddels ligt er een voorstel van de kant van het kabinet. Toch zijn er bij de 

vormgeving nog wel de nodige vraagtekens te plaatsen. Ongeveer twintig regio -s 

met elk gemiddeld drie à vier afgevaardigden in het parlement zal nog niet al te 

veel binding met de regio opleveren. Het competitieve element verdwijnt naar de 

achtergrond en te snel zullen de regionale kandidaten meeliften met de stemkan

sen van de landelijke lijsttrekker. Het zou beter zijn om ofwel het aantal kandida

ten per regio te verminderen zodat de competitie overeind blijft, ofwel het aantal 

regio's uit te breiden. 

Een versterking van de band tussen kiezer en volksvertegenwoordiger, van straat 

en staat, is overigens niet alleen een kwestie van kiesstelsels en procedures. Het 

gaat ook om een attitude. Hirsch Ballin schreef circa tien jaar geleden al dat poli

tici veel responsiever zouden moeten zijn. Responsiever voor de wijsheid die bij 

burgers ligt opgetast. Inderdaad, veel eerder dan politici hadden zij in de gaten 

dat er misbruik was van de sociale zekerheid. Fraude was eerst een onderwerp 

waarmee je je in politieke kringen verdacht maakte. Je was al snel een populist. 

Bij het misbruik van de WAO of rond illegaal onderverhuur was het niet anders. 

Voor het integratievraagstuk, voor het probleem van de criminaliteit, maar ook 

voor de onhaalbaarheid van de idealen achter de basisvorming geldt eigenlijk 

exact hetzelfde. In de regel kloppen de intuïties van mensen in de straat behoor

lijk. Dat wil niet zeggen dat politici hen in alles moeten volgen. Evenmin betekent 

het dat partijen en volksvertegenwoordigers geen rol hebben bij de zogenaamde 

Willensbildung. Maar feit is wel dat onze 'elites' in politiek en media er goed aan 
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zouden de thema' s die mensen bezig houden serieus te nemen. Dat behelst meer 

dan een bezoek aan en een welwillend praatje bij een gehavende stadsbuurt of 

een verpleeghuis. Het komt erop aan om met de politieke agenda aan te sluiten bij 

de ergernissen en zorgen van mensen. 

In de tweede plaats is het nodig dat partijen en volksvertegenwoordiging weer tegen

macht worden. Tegenmacht niet in die zin dat er gezocht wordt naar spektakel, 

maar naar visies en afgewogen opinies die sturend kunnen zijn in het parlemen

taire verkeer. Ook hier heeft het kabinet goede initiatieven genomen. Kamers, par

tijen en de wetenschappelijke instituten worden versterkt. Het argument dat zij 

hun financiële middelen (enkel en alleen) via de leden moeten verwerven, schie

ten langs het probleem heen. Immers, het openbaar bestuur kan wel zonder meer 

beschikken over de riante belastingmiddelen. Die komen ten goede aan allerlei 

initiatieven op het gebied van interactie (internet, discussiepanels, interactief be

leid maken), aan wetenschappelijke studies en bureaus (CPB, SCP, WRR, WODC) en 

adviesorganen (als ROB of Gezondheidsraad ) die elk (soms vele) malen meer mid

delen hebben dan alle instellingen van de politiek tezamen. Ook hier heeft de bu

reaucratie goed voor zichzelf gezorgd en - bij wijze van spreken - haar tegenvoe

ters op achterstand gezet. De vertegenwoordigende democratie werd ingeruild 

voor een vertegenwoordigende bureaucratie (zoals Van de Donk het ooit noemde). 

Met alle bovengenoemde gevolgen van dien. 

In de derde plaats is het nodig dat er versterkte greep komt van de politiek op het amb

telijk gebeuren. Te vaak bepalen ambtelijke toppen de agenda. Hun plannen liggen 

al maanden voor de verkiezingen klaar om naar de kabinetsinformateur te schui

ven. Bewindspersonen spreken al snel nu hun entree de taal van het departement, 

ook al omdat zij sterk op intern draagvlak zijn aangewezen. Daarom is het ten eer

ste nodig dat bewindspersonen aantreden met sterke eigen opvattingen. Dat vergt 

weer de visie en de ervaring waarvan hierboven sprake was: een nauwelijks te on

derschatten recruteringsgegeven. Ten tweede moet een bewindspersoon haar of 

zijn eigen agenda kunnen omzetten in beleid. Dat is niet eenvoudig, als een de

partement jarenlang een andere koers heeft gevaren. Het is een bron van spannin

gen ofvan afstandelijke beleefdheden, maar zeker niet van een ambitieuze poli

tiek. Dat is geen kwestie van deloyaal gedrag: ambtenaren zijn mensen en zij 

vereenzelvigen zich met het beleid dat zij jarenlang hebben uitgezet. Daarom zou 

het goed zijn om de functie van directeur-generaal af te schaffen en om te gaan 

werken met meer staatssecretarissen. Dat zou gepaard kunnen gaan met het sa

menvoegen van departementen (binnenlands bestuur en justitie, economische za

ken en landbouw, volksgezondheid, welzijn, sport en sociale zaken). 

In de vierde plaats zou het zinvol zijn werk te maken van de afslanking van de over

heid. Een standaardreactie in ambtelijke kring is al snel dat 'de politiek dan maar 
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moet aangeven welke taken eraf kunnen' . In zijn algemeenheid is die vraag veelal 

niet te beantwoorden, omdat buitenstaanders (waaronder de politieke toppen) 

vaak geen zicht hebben op wat er waarom gebeurt. In de regel werken ambtena

ren hard en zijn zij niet met onzinnige dingen bezig. Het is alleen de vraag of alles 

wat niet onzinnig is ook daadwerkelijk nodig is en een publiek doel dient. 

Daarom is het goed om bij de start van elk nieuw project of traject de vraag te la

ten beantwoorden: wat is het probleem en voor wie is het een probleem? Voor 

welk probleem biedt deze actie, dit beleidsvoorstel, deze projectgroep nu echt een 

oplossing? Tjeenk Willink heeft gelijk als hij in dit nummer zegt dat de proble

men vaak intern-ambtelijk zijn gedefinieerd en dat deze niet zelden een minima

le relatie met door burgers ervaren problemen hebben. Hoeveel reorganisaties, be

leidsinitiatieven (zie de basisvorming) zouden de toets van deze kritiek kunnen 

doorstaan? Is die toets er niet, dan zal elke be leids- of wetgevingsafdeling er wel 

voor zorgen dat er voldoende zinvolle werkverschaffing voor het zittende perso

neel blijft. Het belang van die toets moge ook blijken uit het feit dat als eenmaal 

besloten is tot een nieuw initiatief het aantal ambtenaren dat er de handen vol 

aan krijgt bij wijze van spreken kwadrateert. Een simpel initiatief als het opheffen 

van het College Beroep Studiefinanciering (waar ik ooit zelf mee te maken kreeg) 

is gemakkelijk genomen, maar levert in zijn nasleep gigantisch veel overleg en pa-

eenmaal besloten pier op, voor allerlei directies en organisaties. Niemand had erom gevraagd: de 

tot een nieuw studenten niet, de rechters niet, alles verliep naar tevredenheid, maar het gebeur-

initiatiefzal het de toch. Eenmaal in zo 'n traject beland, kan niemand meer zeggen dat al het 

aantal ambtenaren werk voor niets is, of stopgezet kan worden. Dan gebeuren er ongelukken. De ge-

dat er de handen middelde ambtenaar zal elke buitenstaander duidelijk kunnen maken dat dit nu 

vol aan krijgt bij echt een kerntaak is. Daarom is de toetsende vraag naar wat het probleem is cruci-

wijze van spreken aal. De beleidstoetsen die we nu kennen, zoals de deregulerings- en de handha-

IGVadrateren. vingstoets, worden pas achteraf, of hooguit gaandeweg het traject, toegepast. 

Beter zou het zijn om een, laten we zeggen, opportuniteitstoets in te voeren, gekop

peld aan een daarmee samenhangende forse reductie van het aantal beleids- en 

wetgevingsambtenaren. 

Elke ambtelijke medewerker probeert zich nuttig te maken. Elke hoofd van een af~ 

deling probeert werk te vinden en te agenderen voor zijn of haar personeel. 

Zo vult zich als een perpetuum mobile de agenda van de uitvoerende macht. 

Zoals gezegd, voor buitenstaanders en voor politieke toppen is het vaak moeilijk 

te beoordelen of alles even zinvol is. Het zou daarom -in de vijfde plaats- zinvol 

kunnen zijn om binnen de rijksdienst een mobiele beleidsafdeling te maken die in de 

plaats komt van vele beleidsafdelingen. Afhankelijk van de vraagstukken die om een 

oplossing vragen, werken deze mensen gedurende een bepaalde periode voor een 

departement of directie. Een soort mobiele brigade dus van beleids- en wetge

vingsambtenaren die voor een groot deel in de plaats komt van bestaande afdelin

gen. Begonnen zou kunnen worden met zo'n mobiele expertise-eenheid binnen 
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één departement, om daarna te kijken of dit rijksdienstbreed kan worden inge

voerd. Dat levert de winst van expertise, van het investeren in generalisme bij de 

ambtenaren en van een versmalling van de ambtelijke organisatie op. En passant 

betekent het ook dat de scheiding van beleid en uitvoering - die binnen bestaan

de organisaties zo vaak tot een verdubbeling van activiteiten en controlemomen

ten heeft geleid - wordt omgebogen. Die ontwikkeling bijbuigen kan geen dus 

geen kwaad, te meer niet omdat - zoals gezegd - de p&c-cycli en de verzelfstandi

ging van diensten tot veel langere lijnen hebben geleid. De politiek is daarmee op 

nog grotere afstand van de praktijk komen te staan, waardoor er nog minder zicht 

is op wat nu feitelijk de problemen bij de uitvoering: de problemen dus die om be

leids bij stellingen vragen. Tjeenk Willink wijst er terecht op. 

Tenslotte zou - in de zesde plaats - gewerkt moeten worden aan meer betrokken

heid bij de publieke zaak, bij het algemene welzijn, bij de overheid, maar ook 

daarbuiten. Het ambtelijk functioneren is in essentie publieke dienstverlening. 

Het gaat om het publieke welzijn. Die missie zou tussen de oren moeten zitten. 

Dat vraagt om ambtenaren die vertrouwd zijn met de politieke agenda, met de 

vraagstukken die maatschappelijk spelen. Ambtenaren kunnen hun agenda vaak 

nauwelijks verbinden met die vraagstukken: een logisch gevolg van het feit dat 

hun speerpunten zelden of nooit gespiegeld worden aan de eerder gestelde vraag 

wiens probleem men aan het oplossen is. Als de vragen van de straat niet meer be

palend zijn, zakt de politiek af tot ambtelijk navelstaren, hoe doorspekt het ook is 

met verheven jargon. 

Maar - en deze opmerking is meer dan een verplicht nummer, zo tegen het einde 

van een artikel - ook in bredere zin is er behoefte aan burgerschap. In de 

Amerikaanse literatuur is het een topic: de vraag in hoeverre de democratie meer 

is dan een set regels en instituties, dan een procedureel geheel. Empirisch onder

zoek van onder meer Theda Skocpol3 wijst uit dat met name het functioneren van 

een gezond maatschappelijk middenveld van wezenlijk belang is voor de vaardig

heden die een democratie vergt. Ook Paul Dekker wijst hierop in zijn bijdrage aan 

dit nummer. Vaardigheden als bedachtzaamheid bij het oordelen, het kunnen in

schikken, tolerantie, bestuurlijke wijsheid, inzicht in de balans tussen rechten en 

plichten: zij zijn wezenlijk in een democratie. Daarom is het - behalve voor het 

ontlasten van de overheid - ook voor de burgerzin van wezenlijk belang om te 

werken aan de maatschappelijke democratie via een verantwoordelijke samenleving 

(maatschappelijk initiatief). Daar worden deze vaardigheden geleerd en geprakti

seerd. Vandaar: minder regels, meer maatschappelijke verantwoordelijkheid, pas 

beleid als er echt een publiek probleem is en als mensen en hun instellingen die 

niet zelf kunnen oplossen. Bij een vitale democratie hoort ook het vertrouwen in 

het probleemoplossende vermogen van mensen zelf 

De hier gekozen benadering (de versterking van de representatieve democratie) 

CDV I WINTER 2003 
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Als de vragen van 

de straat niet meer 

bepalend zijn, zakt 

de politiek af tot 

wil overigens niet zeggen dat interactie (zie Frissen) vanuit het bestuur verkeerd 

is, of dat directe verkiezingen (zie Sap) per se uit de boze zijn. Maar het zwaarte

punt zou mijns inziens niet daar moeten liggen. Dat de versterking van de repre

sentatieve democratie niet per se op gespannen voet hoeft te staan met directe 

verkiezingen moge blijken uit het feit dat in sommige Duitse deelstaten de recht

streekse verkiezing van de burgemeester niet heeft geleid tot een verzwakking 

van de raad.4 Maar het komt dan wel uitdrukkelijk op de vormgeving (termijn 

van verkiezing, wettelijke taken raad en burgemeester, benoemingswijze wethou

der, hoofd schap van de raad) en op de intenties aan. 

ambtelijk navelsta- Ab Klink is directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 

ren, hoe doorspel<t 

het ook is met ver-

heven jargon. Noten 

Sophie van Bijsterveld, The Empty Throne. Democracy and the Rule ofLaw in 

Transition. Lemma Publishers, Utrecht 2002. 

2 Tjeenk Willink, Regeringscommissaris Reorganisatie Rijksdienst,Jaarbericht 

1985, Den Haag 1985, p.18 

3 Theda Skocpol, Diminished Democracy. From membership to management in 

American civillife. Oklahoma 2003 

4 A.Bovenschulte en A. Buss, Plebiszitäre Bürgermeisterverfassungen. 

Der Umbruch im Kommunalverfassungsgerecht. Baden-Baden 1996 
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• 
In 

Door dr. Ab Klink 

cnv 
gesprel< 
met 
Tj eenl< Willinl< 
'Politici hebben hun 
eigen functie 
verwaarloosd' 

'De (met de mond beleden) terugtred van de overheid is 
vooral een terugtred van de politieke ideologie geweest. 
Politici hebben hun eigen functie verwaarloosd' aldus 
Tjeenk Willink vice-president van de Raad van State. 
Terugkijkend op het politieke debat over staatkundige 
en bestuurlijke vernieuwing constateert hij vooral het 
onvermogen van de politiek. Het ontbreekt aan een 
staatkundige visie, staatkundige regels vervagen, de pro
bleemanalyse is slecht en het collectief geheugen is 
zwak ontwildzeld. Zeker de afgelopen 15 jaar mist hij 
diepgang in het debat. Debatten over concrete beleidster
reinen als de sociale zekerheid, en ook recente discussies 
over het koningsschap ontaarden door gebrek aan histo
risch inzicht gemaldzelijk in 'geklets'. Deze manco's zul
len hedendaagse politici in toenemende mate opbreken. 
Wezenlijke vernieuwing vraagt om een stevig parle-
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ment, partijen met visie, om bewindspersonen die zelf 
weten waar zij heen willen. Nu is de politieke agenda 
veel te kortademig en te incidentgevoelig geworden. Niet 
de afstand tussen burgers en politiek, maar juist een ge
brek aan afstand, zorgt ervoor dat de echte problemen 
blijven liggen. Tj eenk Willink is niet erg optimistisch 
over de mogelijkheden van politieke vernieuwing. Hij 
ziet hiervoor drie, vooralsnog moeizaam begaanbare uit
wegen. Naast de al genoemde versterking van politiek is 

dhr. Tjeenk Willink 

het volgens hem nodig ruimte te geven aan de uitvoer
ders van beleid. Ook deze verandering zal volgens hem 
een hels karwei zijn. Het betekent namelijk 'de erken
ning dat anderen, de uitvoerders, deskundig zijn'. De 
derde uitweg is het bieden van meer ruimte voor burgers 
die zich voor het publiek belang willen inzetten. Het is 
volgens Tjeenk Willink merkwaardig dat als comple
ment van de gepretendeerde terugtred van de overheid 
het concept van het particulier initiatief niet veel meer 
aandacht heeft gekregen. Het opnieuw doordenken en 
vormgeven van de traditie van zelforganisatie is van we
zenlijk belang. Ook deze uitweg vraagt echter verdieping 
van het conceptueel vermogen, inzicht en kennis van de 
staat en van de historisch gegroeide verhoudingen. 

cnv I \VI:"JïTR 2001 
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CDV . 
Als u een algemene typenng zou moe-

ten geven van het debat over de staatkundi

ge en bestuurlijke vernieuwing, hoe zou die 

dan luiden? 

TJEENK WILLINK .. 
"Veel gedIscussIeerd over 

de overheid, weinig nagedacht over het 

staatsbestel'. De theorievorming over de 

staat en zijn burgers is in Nederland tradi

tioneel pover. Voorzover er van staatkundi

ge theorievorming sprake was, betrof die 

de verhouding staat/sociale verbanden (het 

maatschappelijk middenveld; het particu

lier initiatief). Op zichzelfbegrijpelijk in 

een land van godsdienstige en politieke 

minderheden. Het is tegen die achtergrond 

geen wonder dat de discussie over het func

tioneren van de staat, die eigenlijk sinds 

1918 nauwelijks meer had plaatsgevonden, 

opnieuw loskwam toen die sociale verban

den vanaf het midden van de jaren zestig 

van de vorige eeuw losser werden en het 

particulier initiatief mede daardoor insti

tutionaliseerde. Er ontstonden discussies 

over de relatie kiezers-gekozenen, bestuur

bestuurden en, soms, staat-burger. Met die 

laatste verhouding weten wij niet zo goed 

raad. Het staatsburgerschap als publiek 

ambt past niet zo in ons traditionele den

ken over de staat. De leer van de volkssoeve

reiniteit werd bij ons minder hoog aange

slagen dan subsidiariteit en soevereiniteit 

in eigen kring. We hadden niet voor niets 

een anti-revolutionaire partij. Het is eigen

lijk ook tekenend dat het praten en denken 

over de staat zich altijd concentreert op 

deelvragen. Alsof politieke, staatsrechtelij

ke, bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing 

niet direct met elkaar te maken hebben. 

Als je goed kijkt, gaat het in onze discussies 

over de staat eigenlijk altijd over het be

stuur. Het is overigens opmerkelijk dat we 

cnv I WINT"" 2003 

liever de term overheid gebruiken dan de 

term staat. Die laatste term komt eigenlijk 

alleen terug in de discussies over de verzor

gingsstaat; een specifieke verschijnings

vorm van de staat waaraan vóóraf ook niet 

één theoretische concept ten grondslag lag. 

Dat concept is er eigenlijk achteraf pas on

derschoven op het moment dat de verzor

gingsarrangementen in discussie kwa

men." 

CDV. .. 
U mIst dus theoretIsche dIepgang? 

TJEENK WILLINK .. 
"Zeker de afgelopen VIJf-

tien jaar. De Commissie Hoofdstructuur 

Rijksdienst (commissie-Vonhoff) doet aan 

het eind van de jaren zeventig nog wel een 

poging om tot een soort theorie te komen. 

De overheid wordt getypeerd als een open 

systeem met als trefWoorden: invoer, door

voer en uitvoer. Toch koerste ook deze com

missie in haar publicaties en aanbevelin

gen heel snel af op het intern functioneren 

van de centrale overheid en dan in het bij

zonder op de ambtelijke organisatie aan de 

top van de Rijksdienst. Zelf heb ik zowel in 

de commissie als later als 

Regeringscommissaris Reorganisa tie 

Rijksdienst geprobeerd vooral de nadruk te 

leggen op de verbindingen: tussen minis

ters en parlement, tussen bestuurders en 

ambtenaren, en tussen overheid en maat

schappij. In mijn eerste jaarbericht als 

Regeringscommissaris heb ik het werk van 

een minister geanalyseerd als onderhande

lingen op vier fronten: met politici van ei

gen en andere partijen, met ambtenaren 

van eigen en andere departementen, met 

collega-ministers en met maatschappelijke 

organisaties. Overigens mag dat onderhan

delen vaak geen onderhandelen heten, 

maar overleg of coördinatie." 



'Nog steeds denk ik dat we ons veelmeer 

zouden moeten concentreren op de verbin

dingen tussen die fronten en de spelregels 

die daarbij gelden. Het is me als 

Regeringscommissaris niet gelukt dat vol

doende over het voetlicht te brengen. Dat 

heeft denk ik te maken met een andere 

handicap in de discussie over de staat: het 

gebrek aan goede analyses van het functio

neren van de staat in zijn historische con

text. Wie iets wil begrijpen van het functio

neren van de staat, moet toch beginnen 

met zich af te vragen hoe een en ander is 

gegroeid. Hetzelfde gebrek zien we op af

zonderlijke beleidsterreinen, bijvoorbeeld 

in de sociale zekerheid. Hoe is ons sociale 

zekerheidsstelsel ontstaan? Wat waren de 

problemen waarop het een antwoord wilde 

zijn? Bestaan die problemen nog? Als ze 

nog bestaan, hoe komt het dat dat ant

woord niet meer voldoet? Valt er iets aan te 

doen? Als een probleem niet meer bestaat, 

kan het arrangement dat het antwoord 

vormde dan niet gewoon worden afschaft? 

Wat is dan het huidige (nieuwe) probleem? 

Kortom, we zijn slecht in de analyse en het 

aanboren van ons eigen collectieve geheu

gen. We gaan over tot nieuw beleid zonder 

gedegen analyse van enerzijds de geschie

denis van het beleidsterrein, de geboekte 

resultaten en de neveneffecten, en ander

zijds van de actuele situatie in de samenle

ving." 

CDV U legt behalve op de analyse van actu-

ele situaties veel nadruk op hun historische 

ach tergronden. 

TJEENK WILLINK "Historische kennis is van 

groot belang voor het begrip van het feite

lijk functioneren nû en de mogelijkheden 

om dat functioneren te verbeteren. Neem 
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de trias politica. De inmiddels klassieke no

ties van macht en tegenmacht kwamen op 

in een periode dat er sprake was een krach

tige staat. Bestaat die nog in een tijd van 

globalisering, marktdenken, internationale 

samenwerking? En waaruit bestaat die 

kracht dan? In ieder geval kunnen we con

stateren dat de drie staatsmachten wetge

ver, bestuur, rechter voor de effectiviteit 

van hun werk steeds meer van elkaar af

hankelijk zijn geraakt. Voor een effectief 

optreden van de staat, ook in internatio

naal verband, zijn de drie op elkaar aange

wezen. Wat betekent dat nu voor hun on

derlinge verhouding en voor het systeem 

van checks and balances?" 

CDV.. d I ZIJn er an ere voorbee den? 

TJEENK WILLINK . 
"Hetzelfde gebrek aan hiS-

torisch inzicht valt op in de discussies over 

het koningschap. Ook daarover wordt veel 

te vaak, zonder enige kennis van zaken, ge

kletst. Voorbij wordt gegaan aan de vraag 

naar de betekenis van het koningschap in 

Nederland. Die staat niet los van zijn ont

staansgeschiedenis. Het Nederlandse ko

ningschap is a-typisch, omdat het niet is 

ontwikkeld uit een absoluut koningschap, 

maar juist door verzet daartegen, zoals 

mij n collega Hoekstra al eens in Christen

Democratische Verkenningen (CDV 2002, nr. 1, 

p. 3-11) heeft betoogd. In 1581 zwoer 

Nederland in het placaat van Verlatinge het 

absolute koningschap af. In zekere zin is 

het placaat van Verlatinge de voorloper op 

en de preambule van onze Grondwet. Het 

was ook de grondslag van de Dec1aration of 

Independence van de nieuwe republiek uit 

1776, van de Verenigde Staten van Amerika. 

Het placaat borduurde voort op de apologie 

van Willem van Oranje in 1579 waarvan de 
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essentie was: het absolute koningschap be

hoort niet te bestaan. Nederland werd een 

republiek toen de meeste landen in Europa 

een koning hadden en kreeg een koning 

toen veel landen een republiek werden. Het 

karakter van onze staat bleef echter repu

blikeins, zoals het karakter van de Franse 

staat monarchaal bleef. Zoals bekend na

men na de afzwering van Philips II uitein

delijk de Staten-Generaal zelf de soevereini

teit op zich. Dat betekent niet dat de latere 

stadhouders geen dynastieke ambities had

den, maar ze functioneerden in een repu

bliek en steunden op de zogenaamde lagere 

en middenklasse in de samenleving. 

Klassen die niet behoorden tot de kleinere 

regentenelite met wie de Oranjes vaak 

strijd leverden. Steun van de bevolking is al

tijd onontbeerlijk geweest voor ons (latere) 

koningschap. Dat is, zou men kunnen zeg

gen, het democratische element van ouds

her. Het koningschap dat Nederland in ze

kere zin in 1815 werd opgedrongen (Willem 

I twijfelde ofhij niet 'gewoon' stadhouder 

moest worden), is het resultaat van een 

tweezijdig verbond tussen het Nederlandse 

volk en het Huis van Oranje-Nassau, berus

tend op wederkerige rechten en verplich

tingen met het Grondwet als gemeenschap

pelijke toetssteen. Dat zien we bijvoorbeeld 

terug bij de inhuldiging in de Verenigde 

Vergadering van de Staten-Generaal. 

Wij kennen geen kroning. Na de eed op de 

Grondwet leggen alle leden van die 

Verenigde Vergadering een plechtige ver

klaring af waarin zij bevestigen de on

schendbaarheid en de rechten van de 

Kroon te zullen handhaven, alles te zullen 

doen wat 'goede en getrouwe Staten

Generaal verschuldigd zijn te doen'. 

Wie al deze elementen niet kent, en dus 

zijn oordeel daarop niet kan baseren, be-
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grijpt weinig van ons koningschap en zijn 

inbedding in onze democratie. Het 

Nederlandse koningschap is ook altijd een 

tegenwicht geweest tegen de regenten. Wie 

dat niet ziet, snapt van Nederland eigenlijk 

heel weinig. De onlangs overleden histori

cus Kossmann heeft in 1992 gezegd: 'Ons 

constitutionele stelsel is ingewikkeld. Het 

is democratisch, parlementair en monar

chaal (ik zou liever zeggen: koninklijk). Het 

zal alleen dan goed werken wanneer ten

minste drie voorwaarden vervuld kunnen 

worden. Er moet ten eerste een persoon be

schikbaar zijn die het recht bezit om het 

monarchale ambt uit te oefenen, daartoe 

de capaciteit heeft en daartoe bereid is. Ten 

tweede, de groep mensen die men met hun 

vage term de politieke klasse noemt, moet 

het koningschap om welke reden dan ook 

als nuttig beschouwen. De meerderheid 

van de bevolking tenslotte moet de aanwe

zigheid van de vorst ervaren als een vreug

devol geruststellend opbeurend element in 

een soms ondoorzichtig lijkend regeersys

teem.' Het is misschien bij alle opwinding 

die zo nu en dan ontstaat goed ons te reali

seren dat over de eerste en laatste voor

waarde geen onzekerheid bestaat. Juist in 

onze pluriforme, zo niet versplinterende 

samenleving is de behoefte aan houvast en 

gemeenschappelijke symbolen groot. Wij 

zijn in het algemeen slordig met symbolen. 

Het is de wijze waarop de politieke klasse 

met het koningschap omgaat, die is veran

derd. De eenstemmigheid die tussen ko

ning, ministers en Staten-Generaal moet 

bestaan over de inhoud van de regel van de 

koninklijke onschendbaarheid en de minis

teriële verantwoordelijkheid en over de wij

ze waarop die regel wordt gehandhaafd, 

lijkt soms te ontbreken. 'Lijkt', want wordt 

de regel nog gekend? En daarmee stuit ik 



op een derde manco in de discussie over de 

Nederlandse overheid: het gebrek aan ken

nis van de regels die binnen het staatsbe

stel in acht moeten worden genomen. De 

regels die de verhouding tussen wetgever, 

bestuur en rechter bepalen. De regels van 

de ministeriële verantwoordelijkheid te

genover de Staten-Generaal. De regels die 

de waarde van een bureaucratie uitmaken. 

Het collectieve geheugen is zwak geworden. 

Het is ook een taak van de Raad van State 

dat collectieve geheugen te voeden." 

cov Hoe analyseert u zelf de vragen rond 

bestuurlijke en staatkundige vernieuwing? 

TJEENK WILLINK . . . "De dne handICaps die ik 

noemde, gebrek aan een deugdelijke staat

kundige theorie, zo u wilt staatkundige vi

sie, povere analyse en zwak collectief ge

heugen, breken de nieuwe generatie 

politici, bestuurders en ambtenaren die nu 

aantreedt op. Zij zijn opgegroeid in een tijd 

waarin de overheid als inefficiënt werd 

weggezet en het bedrijfsleven de norm 

vormde. Wat laat de vertrekkende genera

tie politici, bestuurders en (top)ambtena

ren hen na aan kennis en ervaring? Hoe 

kunnen zij gestimuleerd worden weer 

meer na te denken over de oorzaken van de 

problemen waarmee de overheid worstelt 

en de mogelijkheden voor gerichte oploss

ingen? Ook dat is de laatste vijftien jaar te 

weinig gebeurd. Wat is het probleem eigen

lijk (zo precies mogelijk gedefinieerd) en 

wie heeft dat probleem (zo precies mogelijk 

geduid)? Het is vaak niet helder. Een zorg

vuldige analyse van afzonderlijke proble

men die op de overheid afkomen is in een 

pluriforme maatschappij waarin die pro

blemen verschillend worden gewogen en in 

een democratie waar visies op de oplossin-

gen uiteenlopen even essentieel als moei-

lijk. Een van de uitgangspunten in onze de

mocratie is daarom het primaat van de po

litiek. Dat primaat houdt, in tegenstelling 

tot wat vaak word t beweerd of al thans ge

suggereerd, niet in dat politici het voor het 

zeggen hebben of dat de overheid alles be

stiert. Het houdt wel in dat politici aan

spreekbaar zijn op de problemen die op de 

overheid afkomen, die problemen definië

ren en bepalen of en wat de overheid daar

aan zou kunnen doen en wie daarbij moet 

worden ingeschakeld. Probleem is echter 

dat die eigen functie van politici onhelder 

is geworden. In Nederland lijkt soms alles 

bestuur te zijn geworden. 

Volksvertegenwoordigers oriënteren zich 

op het bestuur. Bestuurders worden opge

scheept met afwegingen die eigenlijk in de 

volksvertegenwoordiging zouden moeten 

plaatsvinden. Bestuurders, zeker onervaren 

bestuurders, leunen sterk op hun ambtena

ren. Ambtenaren die geen verantwoording 

afleggen aan de volksvertegenwoordiging 

maken keuzen die politieke bestuurders 

zouden moeten maken. Het lijkt soms alsof 

iedere ambtsdrager ook andermans functie 

uitoefent. Het is onduidelijk geworden wie 

aanspreekbaar is op wat en wie de proble

men die op de overheid afkomen eigenlijk 

definieert. Misschien moeten we constate

ren dat we de teloorgang van de verzuiling 

in ons politiek-bestuurlijk stelsel nog niet 

hebben verwerkt. De horizontale verhou

dingen van ons in wezen republikeinse 

staatsbestel, de directe betrokkenheid van 

velen, is onze sterkte, maar maakt ook 

kwetsbaar als het evenwicht wordt doorbro

ken; het evenwicht tussen ambtenaren en 

politici; tussen beleidsmakers en beleids

uitvoerders; tussen overheid en burgers. 

Die evenwichten zijn in de afgelopen jaren 
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verder verstoord in plaats van hersteld. Dat 

heeft in belangrijke mate bijgedragen aan 

de verbureaucratisering van ons staatsbe

stel. Ergens moeten tenslotte afwegingen 

worden gemaakt en de staatsmachinerie 

draaiende worden gehouden. Er zijn aller

lei bureaucratische structuren tot ontwik

keling gebracht tussen beleidsbepalers en 

beleidsuitvoerders, tussen publieke en pri

vate instellingen, tussen overheid en maat

schappij. Op die tussenstructuren is nauwe

lijks meer greep of controle. Vrijwel 

niemand heeft nog het overzicht over het 

aantal mensen dat aan die structuren ver

bonden is en voor wie ze uiteindelijk wer

ken. Hoe gebrekkig de controle is, valt ook 

afte lezen aan de salarissen die aan de top 

van die (semi-)publieke organisaties wor

den betaald. Toch kan niemand dat verba

zen. Al tien á vijftien jaar weten we dat het 

ophogen van salarissen een van de eerste 

dingen is die na verzelfstandiging plaats

vindt. Iedereen zegt nu: hemel, dat wisten 

we helemaal niet. Men had het kunnen we

ten. Men heeft het gewoon laten lopen." 

CDV . '. d U was Regenngscommlssans voor e 

Reorganisatie Rijksdienst. Wat was dan te

gen die achtergrond uw inbreng in de jaren 

tachtig? 

TJEENK WILLINK 
"Ik heb al aangegeven dat 

ik me heb proberen te concentreren op de 

verbindingen. Het stelsel van evenwicht én 

tegenwicht, samenspraak én tegenspraak is 

essentieel in onze democratie. Toen de ver

zuilde structuren afbrokkelden en het poli

tiek debat verschraalde, hebben we juist 

ook als rijksoverheid nagelaten doelbewust 

te zoeken naar tegengeluiden en hebben 

we niet doelbewust het eigen tegenwicht 

gecreëerd. De rijksoverheid is opgesloten 
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geraakt in haar eigen dynamiek waarin de 

politici geen tegenwicht (meer) vormen en 

de uitvoerders op afstand zijn geplaatst. 

Dat was in mijn ogen een negatieve ontwik

keling, omdat niet het bureaucratische ka

rakter, maar het publieke en politieke ka

rakter de essentiële kenmerken van de 

overheid vormen. Daarom heb ik me altijd 

minder op de ambtelijke organisatie ge

richt en meer op de betekenis van het poli

tieke primaat, de publieke verantwoording 

en op de betekenis van de uitvoerders in 

hun contacten met de burgers. Als niet al

les tevoren te voorzien en en détail te rege

len valt, krijgt het beleid vorm in de uitvoe

ring. Voor de burgers zijn de uitvoerders 

van het beleid 'de overheid'. Mijn 'analyse

model', het is een beetje een groot woord 

voor een toch vrij simpele benadering, 

waarmee ik als Regeringscommissaris start

te, was het onderhandelingsmodel op vier 

fronten. Met dat model is uiteindelijk niet 

zo veel gedaan, omdat het tij keerde: no

nonsense, verzakelijking, depolitisering, 

bedrijfsmatig werken; decentralisatie, dere

gulering, privatisering, afslanking. De 

kwantiteitsvraag kwam centraal te staan in 

de hoop dat minder ook beter zou zijn. De 

vragen rond de eigen kenmerken van de de

mocratische rechtsstaat, de normen en 

waarden die de staat in acht moet nemen, 

de spelregels die binnen de staat zelf ge

volgd moeten worden, zij schoven naar de 

achtergrond. Terugkijkend denk ik dat we 

moeten constateren dat de terugtred van 

de overheid die velen met de mond hebben 

beleden toch vooral een terugtred van de 

politieke ideologie is geweest. Politici heb

ben hun eigen functie verwaarloosd. Dat 

heeft ertoe geleid dat de ambtelijke organi

satie aan zichzelf werd overgeleverd. Haar 

oriëntatie op het bedrijfsleven was daarom 



niet alleen een uiting van de heersende 

mode. maar ook een gelegenheidsoplos

sing. Onvoldoende werd in de ambtelijke 

organisatie onderkend dat bedrijfsmatig 

werken geen inhoudelijk ijkpunt inhoudt. 

Zeker. meten is weten. maar wat weten we 

als we de gemeten resultaten kennen. Die 

resultaten worden verschillend gewogen. 

omdat dat nu juist het kenmerk is van een 

pluriforme democratische samenleving. 

Een belangrijk initiatief als de derde 

woensdag in mei. verantwoordingsdag in 

de Tweede Kamer. loopt daarop vast." 

CDV . 
Is er nog een UItweg? 

TJEENK WILLINK "Inderdaad. nu staan we 

voor de vraag: wat doe je daaraan? Ik heb 

geprobeerd vier manco's aan te geven die 

tot nu toe de pogingen tot staatsrechtelijke. 

bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing. 

ook in hun onderling verband. hebben ge

blokkeerd. Het ontbreken van een staatkun

dige visie. het vervagen van de staatsrechte

lijke regels. het gebrek aan goede analyses 

van het feitelijk functioneren van de staat 

(en van eerdere pogingen tot verbetering) 

en onvoldoende duidelijkheid over wat het 

probleem precies is dat moet worden opge

lost en wie dat probleem heeft. Elke nieuwe 

poging tot vernieuwing zal uiteindelijk 

stuklopen als deze vier manco's niet wor

den opgeheven. 

Door de terugtred van de politieke ideolo

gie moeten we ons scherper de vraag stel

len wie dan wel de problemen definiëren 

die opgelost moeten worden. Zij kleuren 

die problemen en hun oplossing. Er is tot 

nu toe weinig aandacht besteed aan de ge

volgen van de verschuivende dominantie 

binnen en rond de overheid. van eerstjuris

ten. daarna sociale wetenschappers. thans 
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economen en organisatiedeskundigen. 

Problemen worden door hen verschillend 

gepercipieerd en gedefinieerd. De rol van 

de overheid wordt anders gezien. In zekere 

zin creëert elke elite haar eigen overheid. 

Naar mijn oordeel dient de vernieuwing 

van de overheid te beginnen bij een politie

ke vernieuwing. een hernemen van het pri

maat van de politiek waarin politici aan

spreekbaar problemen definiëren. richting 

wijzen. Politici die keuzen maken op grond 

van hun visie op waar het met de maat

schappij heen moet. Politici die een visie 

hebben op de staat en zich daarom steeds 

bewust zijn dat de eisen die aan de uitvoe

ring van iedere overheidstaak worden ge

steld - rechtsstatelijkheid. democratische 

legitimiteit en doeltreffendheid - niet au

tomatisch in elkaars verlengde liggen. 

Politici die bereid zijn een afWeging te ma

ken en daarvoor politieke verantwoordelijk

heid te nemen; verantwoordelijkheid in de 

zin van risicoaansprakelijkheid. Dat vraagt 

om een stevig parlement. om partijen met 

visie. om bewindspersonen die zelfweten 

waar zij heen willen. De organisatie van de 

staat is een politiek probleem. Als die poli

tieke vernieuwing uit blijft. heeft het daar

om ook minder zin de ambtelijke organisa

tie verder te verbeteren. De verhoudingen 

gaan dan nog verder uit het lood hangen. 

Dat loopt niet altijd direct in de gaten. om

dat er versluiering plaatsvindt. 

Ambtenaren dekken politiek onvermogen 

af. Dat blokkeert politieke vernieuwing nog 

verder." 

CDV . . . . 
Bent u optImIstIsch over dIe omslag? 

TJEENK WILLlNK .., "OptimIstIsch daarover 

ben ik niet op voorhand. We moeten een 

grote achterstand inhalen in ons denken 
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over de staat. Dat moet gebeuren in een tijd 

waarin ieder vooral gericht schijnt te zijn 

op actie, resultaten en wel nu. De plannen 

voor staatsrechtelijke vernieuwing moeten 

passen in een visie op de staat en een oplos

sing vormen voor goed gedefinieerde pro

blemen. De departementen staan daarbij 

met lege handen. En de ministers? Voor 

welk probleem is bijvoorbeeld directe ver

kiezing van de burgemeester - waar ik op 

zichzelf niet op tegen ben - een oplossing? 

Welke staatkundige visie ligt daaraan ten 

grondslag? Ja, hoor ik dan zeggen, het pro

bleem is de afstand tussen burgers en poli

tiek. Maar is niet ook het tegendeel het ge

val? Van Aartsen heeft onlangs gewezen op 

de hyperventilatie in het politieke debat. 

Dat wijst eerder op een gebrek aan afstand 

(en nuchterheid). De politieke agenda is 

veel te kortademig en te incident-gevoelig 

geworden. De echte problemen blijven lig

gen." 

CDV . ~ . 
Die alstand wordt soms gezocht 111 het 

defïniëren van kerntaken. De overheid zou 

zich met hetgeen daarbui ten valt niet moe

ten bemoeien? 

TJEENK Wru.INK "We moeten niet de fout 

maken ons in een kerntakendiscussie te be

geven. Dat is in wezen een discussie over de 

organisa tie van overheidstaken en niet over 

de verantwoordelijkheid daarvoor. Die be

nadering leidt tot fixatie van posities die 

niet gefixeerd moeten worden. De organisa

tie stolt. Als het dan toch moet, spreek dan 

over kernverantwoordelijkheden van de 

overheid, zoals die zijn vastgelegd in de 

klassieke en sociale grondrechten in de 

Grondwet van 1983. Laten we ons daarbij al

tijd realiseren dat die verantwoordelijkhe

den steeds opnieuw naar tijd en plaats ver-
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schillend zullen worden ingevuld en geor

ganiseerd; door de overheid zelf of door an

deren. Het komt er in cle politiek op aan tij

dig maatschappelijke vraagstukken in 

beeld te brengen, overtuigende politieke 

antwoorden te formuleren, daarover het 

debat te zoeken en van daaruit richting te 

geven aan de ambtelijke organisatie." 

CDV.. I 
U Wijst steevast op let belang van de 

politieke functie; de ruimte om die functie 

weer te kunnen uitoefenen. Zijn er nog 

meer zaken nodig om de overheid op koers 

te houden? 

TJEENK WILLINK 
"Jazeker. Zo is het brood-

nodig dat er meer ruimte komt voor de uit

voerders van het beleid. Dat is voor mij een 

oud, maar dierbaar punt. In 1985 heb ik dat 

al sterk onder de aandacht gebracht. Bij al

les wat de overheid wil doen, moet telkens 

weer leidend zijn: helpt dit de uitvoerders 

om problemen op te lossen? 

Langzamerhand is het mode geworden om 

dat ook algemeen te onderschrijven, maar 

het stemt toch wel somber dat er op dat 

vlak eigenlijk zo weinig verandert. Er is eer

der sprake van meer regels, meer controle. 

Ook in 1985 deelde iedereen wel min of 

meer mijn analyse over de kloof tussen be

leidsvormers en uitvoerders. Men heeft 

zich bij de verzelfstandigingsoperaties 

daarna kennelijk niet gerealiseerd dat ver

zelfstandiging van uitvoerende diensten 

niet automatisch aan het dichten van die 

kloof zou bijdragen. Ik heb wel eens gesug

gereerd dat elke regel of richtlijn die in 

Den Haag wordt bedacht of gesanctioneerd 

door de bedenker bij de uitvoerders wordt 

bezorgd en uitgelegd. Op de departemen

ten kent men de concrete problemen van 

de uitvoerders vaak niet. Dat veranderen is 



een hels karwei. Het betekent namelijk de 

erkenning dat anderen, de uitvoerders, des

kundig zijn. Het betekent ook dat beleids

posities en pretenties op het spel komen te 

staan. Het betekent tenslotte risico durven 

nemen." 

CDV .. . . . 
U WIjst op twee oplossmgsnchtmgen: 

een versterking van de politiek en meer po

sitie voor de uitvoerders. 

TJEENK WILLlNK "Inderdaad, maar er is een 

derde invalshoek. Er is stellig ook meer 

ruimte nodig voor burgers die zich willen 

inzetten voor het publieke belang. Dat 

noemden we vroeger particulier initiatief, 

met een kleine p; wel te onderscheiden van 

het Particulier Initiatiefmet hoofdletters: 

de inmiddels verstatelijkte instituties uit 

de verzuilde groepstraditie. In de definitie 

van Wijffels behoren tot het particulier ini

tiatief onafhankelijke organisaties van bur

gers die zich inzetten voor aspecten van pu

bliek belang en daarmee pogen een 

bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de 

maatschappelijke ontwikkeling. Aan deze 

definitie zouden twee elementen kunnen 

worden toegevoegd: de gemeenschappelijk 

gevoelde behoefte of de gemeenschappelijk 

beleefde inspiratie als grondslag voor deze 

organisaties en de eis de beginselen van de 

democratische rechtsstaat in acht te ne

men. Dat particulier initiatief doet zich 

thans in andere vorm voor dan vroeger, 

minder permanent, minder geïnstitutiona

liseerd, maar daarom niet minder belang

rijk. Het is merkwaardig te constateren dat 

als complement op de gepretendeerde te

rugtred van de overheid het concept van 

het particulier initiatief niet veel meer aan

dacht heeft gekregen en niet opnieuw is 

doordacht, ook niet door het CDA. Waarom 
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zouden we bijvoorbeeld het aloude concept 

van de coöperatie niet opnieuw doorden

ken? Zelforganisatie, daar is ons land altijd 

sterk in geweest. Waar de positie van poli

tieke partijen verandert, massapartijen tot 

het verleden behoren, zijn organisaties van 

burgers in een democratische samenleving 

van essentieel belang als aanvulling op de 

politieke democratie en als tegenwicht te

gen staat (én markt). Dit particulier initia

tief overschrijdt ook de grenzen van staat 

en markt. Het is niet beperkt tot ideële za

ken waar staat en markt buiten moeten 

blijven, noch tot de traditionele terreinen 

als zorg en onderwijs (ook ecologie en eco

nomie), noch tot Nederland. Het is ook niet 

aan één ideologische noemer gebonden. 

Het is de wens eigen bestaan vorm te geven 

en daarin eigen belang en algemeen belang 

te integreren. Nederland heeft hierin een 

traditie hoog te houden. Die traditie kleurt 

de verhoudingen die bij ons vanouds be

staan tussen staat en maatschappij. Die tra

ditie opnieuw vormgeven lijkt me van we

zenlijk belang. Ook binnen Europa." 

'Dat alles vergt - en dan ben ik weer terug 

bij mijn hoofdpunt - een verdieping van de 

theorie, van het conceptuele vermogen, 

van het inzicht in en de kennis van de staat 

en van de historisch gegroeide verhoudin

gen.' 

De heer mr. H.D. Tjeenk Willink is sinds 1997 

vice-president van de Raad van State. Eerder was 

hij onder meer Regeringscommissaris voor de 

Reorganisatie van de Rijksdienst, hoogleraar 

politieke en bureaucratische besluitvorming in 

Tilburg en voorzitter van de Eerste Kamer. 
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Afl<:eer van de politiel<:? 

PROF.DR.PAUL DEKKER 

Over de relaties tussen straat en staat wordt zelden positief bericht. In het be

gin van de jaren negentig was er sprake van een 'ldoof en vorig jaar van een 'op

stand van de burgers' tegen de 'gevestigde politiek'. Daar tussenin en ook nu 

weer regent het klachten over de arrogantie en de doofheid en blindheid van 

politici en de onverschilligheid, het consumentisme en de verwendheid van de 

burgers. In dit artikel kijkt Paul Dekker naar houdingen binnenin de bevolking. 

Geven internationale cijfers en tijdreeksen van bevolkingsenquêtes aanleiding 

om te spreken van een afkeer van de politiek in de Nederlandse bevolking? 

Daarbij kan afkeer twee betekenissen hebben: zich ongeïnteresseerd afwenden 

van de politiek of een (groeiende) weerzin voelen tegenover de politiek en poli

tici. In geen van beide betekenissen is er sprake van een groeiende afkeer van 

de politiek. Zelfs de politieke gebeurtenissen van het voorjaar van 2002 kunnen 

moeilijk worden gezien als gevolg van een langer toenemende onvrede. Ze ge

ven eerder blijk van een toeschouwersdemocratie met een zelfbewust publiek. 

De risico's hiervan zijn vrijblijvend kiesgedrag en besmettelijk cynisme. Om de 

aanwezige betrokkenheid in betere banen te leiden is verdere democratisering 

en versterking van de civil society geboden. 

Hoe is het gesteld met de tevredenheid over het functioneren van de nationale de

mocratie? Tabel 1 toont voor Nederland en vijf andere Europese landen de ont-

Gemiddeld ligt de wikkelingen. De cijfers laten een paar opmerkelijke veranderingen zien. Daarbij is 

tevredenheid eind meestal wel een verhaal te bedenken, bijvoorbeeld bij de daling van de tevreden-

2002 op hetzelfde heid in West-Duitsland na de hereniging en in België na de schandalen medio ja-

niveau als vijf-en- ren negentig. Gemiddeld ligt de tevredenheid eind 2002 (de meting vond in de 

twintig jaar eerder. herfst pI aa ts) op hetzelfde niveau als vij fen twin tig j aar eerder. Nederland springt 

er niet uit. Ons land is eind 2002 relatief minder tevreden dan in andere jaren, 

maar er is geen sprake van een sterk oplopende ontevredenheid die als het ware 

in 2002 tot uitbarsting moest komen. 
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TABEL 1 Tevredenheid met de democratie, 1977-2002, bevolking van 18 jaar en 
;> 

ouder (in %)a ~, 

'" 
1977 1981 1985 1989 1993 1997 2000 2002 '" '" '" 

Nederland 70 62 58 74 69 71 69 67 "" ;> 

Denemarken 68 71 71 70 81 79 75 88 
z 
0 

'" 
Groot-Brittannië 61 53 54 61 51 72 64 65 

" 0 

West-Duitsland 81 75 75 79 57 50 66 73 
-; 

België 64 43 55 63 51 30 61 73 '" '" 
Frankrijk 50 61 48 57 43 49 63 59 

a 'Zeer' en 'tamelijk' tevreden met de wijze waarop de democratie in eigen land functioneert. 

BRON: EUROllAROMETERS 7,16,23, 31/31A, 39,0, 48,0,54.1 EN 58,1; GEWOGEN RESULTATEN. 

Tabel 2 biedt voor een korte periode vergelijkende cijfers over 'institutioneel ver-

trouwen'. Naast drie politieke instituties heb ik uit een langere lijst drie andere 

geselecteerd. Om het overzicht te behouden zijn naast Nederland alleen 

Denemarken en België opgenomen. 

TABEL 2 Vertrouwen in instituties, 1997-2003, bevolking van 18 jaar en ouder (in %)a 

1997 1999 2000 2001-v 2001-n 2002 2003 

politieke partijen Nederland 41 42 42 34 36 38 34 

Denemarken 32 29 33 35 36 37 39 

België 10 17 23 18 19 24 23 

het [nationale] parlement 

Nederland 66 65 62 66 70 60 54 

Denemarken 62 56 60 56 73 66 71 

België 21 27 44 44 57 46 46 

de [nationale] regering 

Nederland 68 66 64 72 62 46 

Denemarken 54 42 53 64 59 58 

België 16 24 42 53 45 45 

grote ondernemingen 

Nederland 55 55 48 45 39 44 37 

Denemarken 57 37 59 58 56 53 52 

België 3] 49 42 38 43 42 41 

de vakbonden Nederland 64 62 64 48 59 56 56 

Denemarken 52 51 60 57 49 52 54 

België 37 38 52 44 41 43 49 

de televisie Nederland 74 86 72 71 75 72 73 

Denemarken 69 73 62 73 71 68 70 

België 71 79 65 73 76 71 67 

a Gevraagd wordt voor 17 (in 200016 en in 200315) instellingen ofmen daar eerder wel vertrouwen 

of eerder geen vertrouwen in heeft. Vermeld worden de percentages 'eerder wel vertrouwen' in 
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plaats van 'eerder geen vertrouwen' en 'weel niet' van alle respondenten die over 12 (in 2003 11) in

stituties een uitspraak deden. 

BRON: LUROBAROMETER 48.0 (NAJAAR 1997), 51.0 (VOORJAAR 1999), 54.1 (NAJAAR 2000), 55.1 (VOOR

JAAR 2001),56.2 (NAJAAR 2001), 57.1 (VOORJAAR 2002) EN 59.1 (VOORJAAR 2003), GEWOGEN RESUL-

TATFN. 

België laat na 1997 een herstel van politiek vertrouwen zien, In alle drie de landen 

is het vertrouwen in parlement en regering eind 2001 groter dan een halfjaar er

voor en erna, wellicht door een toegenomen behoefte aan bescherming door de 

overheid na de aanslagen van 11 september. Nederland wijkt af van de andere 

twee landen door een verdere daling van het vertrouwen in parlement en vooral 

regering na het voorjaar van 2002, Een afname is er ook ten aanzien van grote on

dernemingen, maar dat geldt niet voor de televisie en de vakbonden en ook nau

welijks voor politieke partijen. Ook gezien gegevens uit andere landen is afne

mend politiek vertrouwen geen Europese trend; in Nederland lijkt de recente 

afname eerder een gevolg dan een oorzaak van de gebeurtenissen van 2002. 

Tabel 3 bevat tot slot alleen voor Nederland twee indicatoren voor politieke be

trokkenheid en een aantal opvattingen die getuigen van een negatieve houding 

tegenover politiek en politici. 

TABEL 3 Politieke betrold<enheid en opvattingen, 1977-2003, ldesgerechtigden in Nederland (in %) 

1977 1981 1986 1989 1994 1998 2002 2003 

Doft meestal mee als 'er in gezelschap over (rege-

rings)-problemen in ons land gesproken wordt' 41 48 50 47 50 45 62 61 
luistert met belangstelling: 40 38 36 40 38 40 32 33 
Acht de kans (zeer) groot dat men zelf iets 

zou proberen te doen als 'de Tweede Kamer 

een wetsontwerp [behandelt) dat u zeer 

onrechtvaardig of verkeerd vindt': 14 12 17 11 24 25 22 28 
acht de kans klein (maar niet zeer klein): 23 30 31 43 45 45 39 46 
Is het (zeer) eens met de volgende uitspraken: 

'Kamerlid word je eerder door je politieke 

vrienden dan door je bekwaamheden' 44 41 44 40 42 42 55 46 
'Ministers en staatssecretarissen zijn 

vooral op hun eigen belang uit' 30 30 34 31 37 33 39 31 
'Kamerleden bekommeren zich niet om de 

mening van mensen zoals ik' 48 44 43 41 44 41 52 40 
'De politieke partijen zijn alleen maar 

geinteresseerd in mijn stem en niet in mijn mening' 53 53 49 46 52 52 59 48 
'Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed 

op de regeringspolitiek' 51 52 52 49 47 46 46 42 

BRON: NATlONALF KIUZERSONDERZOl'K '977-2003 (SKON); GEWOGl'N RESULTATEN 
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Er is eerder een 

toename dan een 

afname van de 

politiel<e betrol<

kenheid. 

Medio 2002, begin 2003 wordt er meer dan voorheen over politiek en problemen 

in het land gesproken. De neiging tot protesteren was al eerder toegenomen en 

blijft in deze jaren hoog. Medio 2002 zijn de kiezers cynischer over politici dan in 

1998 , maar de steun voor de betreffende uitspraken is na de verkiezingen van ja

nuari 2003 alweer terug op het niveau van 1998. Opvallend is dat de als laatste 

weergegeven mening, dat men zelf geen enkele invloed op de politiek zou heb

ben, zonder onderbreking afneemt. Deze trend en de toegenomen protestbereid

heid betekenen niet dat burgers thans meer invloed hebben of zo nodig vaker zou

den proberen uit te oefenen, maar ze duiden wel op een toegenomen politiek 

zelfbewustzijn. 

2002 

De zojuist gepresenteerde tijdreeksen tonen bepaald geen toenemende afkeer van 

de politiek. Er is eerder een toename dan een afname van de politieke betrokken

heid. Er zijn schommelingen, maar er is geen duidelijke trend in het wantrouwen 

en cynisme. Tijdreeksen van scp-enquêtes leiden voor de periode 1975 - 2002 tot 

dezelfde conclusies. Wel laten deze enquêtes in het najaar van 2002 in vergelij

king met twee jaar eerder een aanzienlijk grotere ontevredenheid zien met 'de re

gering' en met het functioneren van de overheid. Gezien de toestanden in het ka

binet van dat moment, kan men aan die cijfers echter geen bijzondere betekenis 

toekennen. 
Hoe verhouden de over de hele linie geruststellende bevindingen zich tot de mani

festaties van publieke onvrede in de eerste maanden van 20027 Enige twijfel bij de 

enquêtebevindingen is wel op zijn plaats, gezien de waarschijnlijkheid van een 

sterker afnemende bereidheid onder politiek onverschilligen om aan enquêtes 

mee te werken. De toename van politieke betrokkenheid wordt daardoor wellicht 

overschat, maar het is uiterst onwaarschijnlijk dat een feitelijke aflzeer van de po

litiek erdoor zou worden gemaskeerd. Ter verklaring van de turbulentie van 2002 

lijkt veeleer van belang dat bestaande politieke alternatieven veel kiezers niet 

meer bonden en boeiden. Er werd bovendien een aantrekkelijke nieuwe mogelijk

heid geboden om bestaande, maar niet persé toegenomen, politieke onvrede te ui-

ten. 
Daarbij valt te bedenken dat ondanks al het gepraat over electorale opstanden en 

revoluties 83% van de stemmers op 15 mei 2002 niet voor de LPF koos en dat de 

17% die het wel deed dat niet om dezelfde reden zal hebben gedaan. Het electo

raat van de LPF zal voor een deel hebben bestaan uit mensen die simpelweg kozen 

voor de partij die voor hen al langer belangrijke kwesties aan de orde stelde, waar

schijnlijk vooral kwesties rond immigratie en integratie. Daarnaast zullen er men

sen zijn geweest die uit een meer diffuse nlaatschappelijke onvrede of weerzin te

gen de 'gevestigde' politiek op de LPI' stemden. En er zullen strategische stemmers 

zijn geweest die bij minder grote collectieve verwachtingen op een andere partij 
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zouden hebben gestemd. En mensen die minder strategisch wilden horen bij de 

vernieuwingsbeweging die op gang leek te komen. En dan zullen er ook nog kie

zers zijn geweest die vonden dat de politiek wel wat levendiger kon of die een bui

tenstaander eens een kans wilden geven. En dan waren er waarschijnlijk ook nog 

mensen die eigenlijk vrij plotseling vonden dat ze in de voorafgaande jaren niet 

meer inkomen hadden willen hebben. maar een kortere wachtlijst voor hun. al of 

niet virtuele. zieke oude moeder. 

Zij het omdat er een inhaalslag plaatsvindt wanneer verwaarloosde aanleidingen 

voor ontevredenheid onderwerp van publieke discussie worden. zij het uit een ze

kere verveling van het publiek. zij het omdat mensen worden meegesleurd door 

de dynamiek van verkiezingsstrijd en wisselingen van het opinieklimaat, er kan 

zich een ontevredenheid manifesteren waarachter geen ingrijpende veranderin

gen schuil hoeven te gaan. 

De toeschouwersdemocratie 

De manifestatie van onvrede en de electorale verschuiving van 2002 vormen als 

zodanig niet persé een probleem. Sterker, het gemak waarmee een nieuwe groepe

ring in het parlement en in de regering kwam, zou men ook wel eens positiefmo

gen waarderen als blijk van grote responsiviteit van het politieke systeem. In de 

vluchtigheid van 'de opstand' en de snelle wisselingen van de politieke stemming 

van 2002 werden echter wel de risico's zichtbaar van een 'toeschouwersdemocra

tie' met een zelfbewust publiek. De officiële politiek is voor de meeste mensen 

niet veel meer dan een via de media waargenomen schouwspel. Daar is waar

schijnlijk weinig aan te veranderen, erger nog: bij een verdere Europeanisering zal 

de politiek vaker een schouwspel zijn met onbekende acteurs en een nogal onbe

grijpelijk script. Politici moet er alles aan gelegen zijn om het schouwspel begrij

pelijk, relevant en spannend te maken. Mede dankzij de media lukte dat in de ver

kiezingsstrijd van begin 2003 aardig. 

Als kiezers of actievoerders kunnen burgers zich soms tijdelijk in een bijrol op het 

grote politieke toneel wanen, maar een grote voortdurende geïnvolveerdheid van 

het publiek is niet reëel. Dat is een bron van frustratie voor veel burgers, want de 

normen van politieke betrokkenheid liggen hoog, politici wekken graag de sug

gestie dat 'de burger' serieus wordt genomen en in de enquêtecijfers geven de bur

gers zelf blijk van een groeiend politiek zelfvertrouwen. Dat laatste kan een ui

ting zijn van ideeën over goed burgerschap, maar het kan ook voortkomen uit het 

zelfbeeld van moderne oordeelsbekwame burgers waarmee vanzelfsprekend over

al rekening wordt gehouden. 

Soms leiden de hoge eisen van betrokkenheid tot passiviteit. Zo bleek in een on

derzoek onder niet-stemmers dat de norm datje moet gaan stemmen nog volop 

leeft, maar dat daar de eis is bijgekomen dat je bewust en goed geïnformeerd je 

stem uitbrengt. Dat laatste is vaak teveel gevraagd en de opvatting dat de politiek 
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één pot nat is, kan een goede reden zijn om niet te hoeven stemmen. De vanzelf

sprekendheid van de individuele opvatting en het ontbreken van verbanden waar

in burgers elkaar bij de behartiging van gemeenschappelijke belangen dwingen 

tot serieuze politieke oordeelsvorming, bevorderen vluchtige meningsvorming. 

Eerder bevestigd dan kritisch ondervraagd in de privé-sfeer komen burgers als me

diagebruiker gemakkelijk tot nogal vrijblijvende oordelen. Die liggen dan ook niet 

zo vast, zo bleek in focusgroepen die we twee jaar geleden organiseerden met 

stemmers en niet-stemmers. Enerzijds vormden ze de basis voor een nogal besmet

telijk cynisme als er gepraat werd over de politiek en politici in het algemeen, an

derzijds gaven concrete politieke dilemma's aanleiding tot nuance en mildheid 

en serieuze discussies. 

Democratisering en civil society 

Wat kan men doen om de frustraties en het cynisme van de toeschouwersdemo

cratie te verminderen? Iets waaraan al gewerkt wordt, zij het niet met eenieders 

instemming, is de introductie van meer plebiscitaire elementen in de 

Nederlandse politiek. Motieven daarvoor zijn de internationale achterstand van 

Nederland op dit gebied, het willen vermijden van de verdenking van regenteske 

angst voor het gewone volk en van het verdedigen van een gesloten elitedemocra

tie. In tabel 4 wordt de steun vermeld voor een drietal staatkundige vernieuwin

gen. Voor alle drie is er voortdurend een meerderheid te vinden. De steun voor een 

referendum is nu duidelijk groter dan dertig jaar geleden. Juist referenda zijn ge

schikt om vraagstukken te politiseren en de toeschouwersdemocratie spannender 

te maken. 

TABEL 4 Steun voor staatkundige vernieuwing, 1972-2003, bevolking van 

18 en ouder (in %) 
1972 1998 2002 2003 

Is het (helemaal) eens met de volgende stellingen 

De minister-president moet rechtstreeks door de 

kiezers worden gekozen 61 53 53 58 

De burgemeester moet worden gekozen door de 

inwoners van de gemeente 60 71 71 71 

Over sommige, voor ons land belangrijke beslissingen 

moet door de kiezers zelf worden gestemd, het 

zogenaamde referendum 63 81 81 78 

BRON: NATIONAAL KIEZERSONDERZOEK 1972 EN 2003 (SKON) EN CULTURELE VERANDERINGEN IN NE

DERLAND 1998 EN 2002 (SCP); DEEtS GEWOGEN RESULTATEN 
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Daarnaast, en daar wordt vooral lokaal aan gewerkt, lijkt de ontwikkeling van 

meer discursieve vormen van beleidsontwikkeling geboden. Te denken valt aan 

'burgerfora', 'consensusconferenties', 'deliberative polls', 'Planungszellen' en ande

re constructies waarin min of meer willekeurige groepen burgers zich samen met 

een politieke kwestie bezighouden. Van dergelijke vormen van representatieve de

mocratie, die dwingen tot discussie en belangenafWeging, mag men verwachten 

dat ze niet alleen een meer bevredigende participatie voor de direct betrokkenen 

opleveren, maar dat ze in bredere kring politiek cynisme en burgerlijk ongeduld 

kunnen verminderen. 

Tot slot lijkt uitbreiding van het belang van participatievormen buiten de officië

le politiek, in de civil society, voormalig het maatschappelijk middenveld, noodza

kelijk. Politiek kan verlangens naar medezeggenschap en zelfbestuur slechts zeer 

beperkt accommoderen. Politieke en maatschappelijke betrokkenheid blijft onbe

nut. Overdreven verwachtingen van zelfbeschikking en van de eigen invloed in 

politiek en maatschappij kunnen slechts beperkt worden gematigd door een ap

pèl op rede en fatsoen. Een frequenter algemeen beroep op 'eigen verantwoorde-

Nodig lijkt vooral lijkheid' zal daarom ook weinig helpen. Nodig lijkt vooral een versterking van vor-

een versterking van men van maatschappelijk zelfbestuur in de woonomgeving en het beheer van 

vormen van maat- collectieve voorzieningen. Dat moet burgers dwingen tot een afWeging van hun 

schappelijk belangen, aanleiding geven tot reële discussies over politieke dilemma's en, naar 

zelfbestuur in de mag men hopen, enig begrip kweken voor het gemodder van de politici en helpen 

woonomgeving en voorkomen dat de officiële politiek fungeert als kop van jut voor gekrenkte poli-

het beheer van tieke eigendunk. 

collectieve 

voorzieningen. Samenvattend: de enquêtegegevens in dit artikel bieden weinig grond voor som

bere verhalen over een algehele afkeer van de politiek, maar de gebeurtenissen 

van 2002 tonen wel de risico's van een toeschouwersdemocratie met een betrok

ken en zelfbewust publiek. Om die betrokkenheid te benutten en door frustraties 

gevoed politiek gedrag te vermijden is verdere democratisering en versterking van 

de civil society geboden. 

Prof dr. P. Dekker doet als medewerker van het Sociaal en Cultureel Planbureau en als hoog

leraar van de Universiteit van Tilburg onderzoek naar politiek en civil society. Voor meer tijd

reeksen, analyses en literatuurverwijzingen zij verwezen naar www.scp.nl waar o.a. de publi

catie Niet-stemmers uit 2002 en de participatiehoojdstukken in het Sociaal en Cultureel 

rapport 2002 en De sociale staat van Nederland 2003 beschikbaar zijn en binnenkort een pu

blicatie over politieke onvrede beschikbaar komt. 
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Referenda passen 

binnen christen-

democratische traditie 

DR. JAN WILLEM SAP 

Tegelijk met de verkiezingen voor het Europees Parlement zal op 10 juni 2004 

waarschijnlijk een nationaal referendum plaatsvinden over de Europese 

Grondwet. Zoals bekend is dit referendum slechts raadgevend, maar heeft pre· 

mier Balkenende aangegeven de uitspraak van de volksraadpleging te eerbiedi· 

gen. In Nederland wordt het referendum over de Europese Grondwet door de 

meeste partijen gesteund. Ook onder de burgers is er draagvlak voor. Omdat het 

CDA bekend staat als de partij van de samenleving, was het opvallend dat het 

CDA - samen met de SGP - principieel tegen dit referendum zou zijn. Is dat stand

punt wel houdbaar gezien de verhouding tussen referendum en christen-demo

cratie in Nederland? Jan Willem Sap maakt in zijn bijdrage duidelijk dat refe

rendajuist ook binnen de christen democratische traditie een nuttige 

aanvullende rol kunnen vervullen. Van oudsher was het CDA, net als de drie 

moederpartijen, huiverig voor directe democratie en de leer van de volkssoeve

reiniteit. Men was bang voor de geest van de Franse revolutie en het gevaar van 

de wil van de tirannieke meerderheid. Toch is er altijd het besef geweest dat 

christelijk geloof en democratisering samen kunnen gaan, omdat de mens in 

een democratie het beste tot zijn recht komt. Abraham Kuyper was bijvoorbeeld 

bereid om plotselinge zaken aan een volksstemming te onderwerpen en ook 

A.F. de Savornin Lohman zag een goed geregelde volksraadpleging als doelma

tig. Hoewel verdedigbaar vanuit het perspectief van de eigen verantwoordelijk

heid van de overheid blijken veel argumenten tegen het referendum vooral ar

gumenten van de bestuurders partij. Daarbij speelden meer praktische 

argumenten over de kwaliteit van het referendumvoorstel dan de discussie of 

het referendum principieel moet worden afgewezen vanwege de christen-demo

cratische politieke filosofie. Als men het huidige constitutionele recht als 

grondslag neemt, hoeven referenda het primaat van de representatieve demo

cratie niet aan te tasten en passen ze goed binnen het cDA-leerstuk van gesprei

de verantwoordelijkheid. Directe democratie geeft daarnaast uitdrukking aan 

de idee dat burgers medeverantwoordelijk zijn voor de samenleving. Via volk

sinitiatiefkunnen organisaties en burgers voorstellen agenderen, waardoor op

gekropte frustraties vroegtijdig een uitweg vinden. Dat er ook buiten de partij

politiek om behoefte is aan verantwoordelijke burgers is een van de 

belangrijkste uitgangspunten van het tweede kabinet-Balkenende. 

cov I WINTI'R 200] 

37 

" > 
Cl 



De reden waarom de Europese Conventie onder leiding van Giscard d'Estaing een 

concept-Europese Grondwet heeft opgesteld, is door onze vaderlandse politici 

goed uit te leggen. De meeste Nederlanders beseffen dat de Europese integratie de 

open Nederlandse economie grote welvaart heeft gebracht. De voorstellen van de 

Europese Conventie, die vooral dienen om het draagvlak en de slagkracht van de 

Europese Unie te vergroten, zijn een gevolg van de geplande uitbreiding met tien 

nieuwe lidstaten. Het samenvoegen van diverse verdragen in één doorlopende 

tekst is voor de burger aantrekkelijker dan de bestaande situatie met meerdere 

verdragen. De meeste politieke partijen steunen dan ook het constitutionele voor

werk van de Europese Conventie. 

Omdat het bij een grondwet gaat om een fundamenteel document over de organi

satie van de overheidsstructuur en de relatie tussen die overheidsstructuur (in 

Brussel, Straatsburg en Luxemburg) en de Nederlandse burgers, wordt het Neder

landse constitutionele recht rechtstreeks beïnvloed. Critici hebben Giscard 

d'Estaing ervan beschuldigd de oren te hebben laten hangen naar de grote EU-lid

staten, maar het bereikte compromis is toch een enorme prestatie.1 Door het refe

rendum lijkt er meer kans op een stevig publiek debat, komen de burgers aan zet 

en kan het maatschappelijk draagvlak voor de Europese Grondwet en de politieke 

Europese integratie worden vergroot. 

Recht op inspraal< 

In november 2002 nam de Tweede Kamer de motie-Timmermans (PvdA) aan, waar

in de Nederlandse regering werd opgeroepen om een referendum uit te schrijven 

over de Europese Grondwet. Omdat de regering hieraan geen gevolg gaf, hebben 

de Tweede-Kamerleden Karimi (GroenLinks), Dubbelboer (PvdA) en Van der Ham 

(D66) op 22 mei 2003 een initiatief-wetsvoorstel ingediend. De Kiesraad en de Raad 

van State gaven hierover een positief advies. Het aannemen van een dergelijk in

grijpend constitutioneel verdrag was volgens de Raad van State te vergelijken met 

een nationale grondwetswijziging. Ontbinding van de Tweede Kamer hierover is 

nu geen realistische optie, maar de burger heeft wel recht op inspraak. Mede door 

het positieve advies van de Raad van State is ook de VVD (zowel in de Tweede als in 

de Eerste Kamer) het plan voor een raadgevend referendum over de Europese 

Grondwet gaan steunen. Hoewel niet moet worden uitgesloten dat een opportu

nistische VVD het referendum zal gebruiken als wapen om de regering te dwingen 

nationale belangen veilig te stellen bij de onderhandelingen - en dus mogelijk bij 

tegenvallende onderhandelingen 'tegen' de Europese Grondwet campagne gaat 

voeren - is er een overduidelijke meerderheid voor het referendum in beide 

Kamers. 

Uit opiniepeilingen blijkt enerzijds dat een meerderheid van de Nederlanders 

voor een referendum is over de Europese Grondwet, ongeveer tachtig procent, an

derzijds blijkt een groot gebrek aan kennis over de Europese Grondwet. Om meer 
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bekwame burgers in het stemhokje te hebben is meer voorlichting noodzakelijk. 

Bij referenda in Frankrijk, bijvoorbeeld over het Verdrag van Maastricht, lagen er 

tot in de supermarkten stapels met voorlichtingsmateriaal waarin destijds 

Mitterrand een 'ja' bepleitte en uiteindelijk een nipt akkoord kreeg van de Franse 

bevolking. In Nederland is van een referendumkoorts nog weinig te merken. Toch 

is het zaak voor 'Den Haag' en 'Brussel' om de boer op te gaan. Nederlandse bur

gers moeten, naar het voorbeeld van de Zwitserse kantons, meer worden gemoti

veerd om deel te nemen aan politieke discussies en om zich te informeren over po

litieke vraagstukken. Politici moeten los van de verkiezingen meer worden 

gemotiveerd uitleg te geven over hun beleid en hun standpunten. 

Maar de Nederlandse regering twijfelt. Nederland heeft een representatieve demo

cratie en het referendum zal inc1usiefvoorlichting zo'n vijftien miljoen euro kos

ten. Wat als de opkomst heel laag is? Heeft het zin om 'nee' of'ja' te zeggen tegen 

honderden artikelen van een complex verdrag? Raakt Nederland bij een eventueel 

'nee' in internationaal opzicht niet aan lager wal? Omdat premier Balkenende al 

dan niet moet instemmen met de nieuwe Europese grondwet op de Intergouver

nementele Conferentie zou een eventueel 'nee' van de bevolking volgens sommige 

commentatoren zelfs de premier kunnen beschadigen; injuni 2003 zag premier 

Balkenende het referendum niet zitten vanwege kans op 'schade voor de interna

tionale betrekkingen'. 
Het referendum kan echter ook als minder bedreigend worden beschouwd, meer 

als een advies van de burgers aan het parlement. De regering zal immers na on

derhandelingen sowieso instemmen met de tekst. Als daarna de Tweede Kamer 

aan zet komt bij de goedkeuring, kunnen Tweede Kamerleden zelfbeslissen of zij 

met de uitslag van het referendum rekening willen houden. Iedereen zal moeten 

erkennen dat het referendum de participatie bij de publieke zaak vergroot. Ook 

cDA'ers hebben zich in het verleden beklaagd over de geringe betrokkenheid van 

de burgers bij de verdragsherzieningen van Maastricht, Amsterdam en Nice. 

In juli 2003 zei Europarlementariër Hanja Maij-Weggen groot voorstander te zijn 

van een referendum. 'We moeten het aandurven om het goede resultaat te verde

digen'.2 Bovendien vindt in meer landen een referendum plaats over de Europese 

Grondwet, in ieder geval in Denemarken, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, 

Portugal. Spanje en Tsjechië en waarschijnlijk in België, Italië en Slovenië. Begin 

oktober 2003 werd bekend dat premier Balkenende open staat voor een referen

dum over de Europese Grondwet. 

Directe democratie 

Van oudsher was het CDA, net als de drie moederpartijen, huiverig voor directe de

mocratie en de leer van de volkssoevereiniteit. Men was bang voor de geest van de 

Franse revolutie en het gevaar van de wil van de tirannieke meerderheid. Toch is 

er altijd het besef geweest dat christelijk geloof en democratisering samen kun-
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nen gaan, omdat de mens in een democratie het beste tot zijn recht komP In de 

Nederlandse constitutionele geschiedenis hebben in het tijdvak van de patriotten 

(1795-1806) een aantal referenda plaatsgevonden. Rond 1880 streefde de Sociaal

Democratisch Bond naar directe democratie en referenda; er is overeenkomst tus

sen de argumenten voor en tegen het algemeen kiesrecht en het referendum.4 

A. Kuyper was bereid om plotselinge zaken aan een volksstemming te onderwer

pen.5 Om de macht van het parlement te beperken in het voordeel van de rege

ring, met name de koning, zag ook A.F. de Savornin Lohman (ARP/CHU) een goed 

geregelde volksraadpleging als doelmatig. De Savornin Lohman stelt:6 

'Tot regeeren is het volk nooit geroepen, maar het oordeel over een wets

voorstel valt geenszins buiten zijn gezichtskring; in onze oud-germaansche 

instellingen gold het beginsel, dat zonder instemming van het volk zelf de 

rechtstoestand niet mocht worden veranderd, al werd in die dagen geenszins on

der "volk" allen die op het grondgebied woonden verstaan ... In Zwitserland 

zijn, met toepassing van het zoogenaamde referendum, meermalen zeer 

gewichtige maatregelen bij groote meerderheid verworpen, en bleeftoch 

later de regeering die ze had voorgesteld de meerderheid behouden in de 

colleges aan wie de politieke leiding des lands wordt toevertrouwd.' 

Mede doordat de invoering van het algemeen kiesrecht samenviel met de 

Russische revolutie (1917) groeide bij de politieke elite van Nederland de angst 

voor een arbeiders parlement, communisme, atheïsme en ongecontroleerde volks

wil; ' ... het volk heeft het recht en de plicht om ( ... ) vraagstukken niet door stem

mingen, maar door geweld te beslissen ... ',schreefLenin op 6 november 1917 drei

gend.7 Hoezeer de angst bij veel christen-politici voor ongecontroleerde volkswil 

in dat tijdvak dus reëel was, we leven nu niet meer in 191 T de dreiging van de 

Sovjet-Unie is weggevallen, burgers hebben door recht op minimale bestaansvoor

waarden een zekere onafhankelijkheid en het analfabetisme is in Nederland min 

of meer verdwenen. 

Halverwege de jaren zestig groeide het verlangen naar meer zeggenschap van de 

burgers. In de jaren 1969-1971 hield de Commissie Cals/Donner zich bezig met 

staatkundige vernieuwing, maar er was geen meerderheid voor het referendum. 

Vanaf 1980 voeren de christelijke emancipatiepartijen de D van 'democratisch' in 

het CDA-vaandel, maar in 1989 stemde het CDA- tegen de voorsteJlen van de Staats

commissie onder leiding van B.W. Biesheuvel (ARP/CDA), een commissie die una-

Veel argumenten te- niem voorstander was van een facultatief corrigerend referendum. Volgens de re

gen het referendum gering was er geen behoefte aan meer remmen in het besluitvormingproces. 

blijl<en vooral argu- Directe democratie werd in het 'no nonsense'- tijdperk beschouwd als lastig en 

menten van de be- tijdrovend voor bestuurders en teleurstellend voor burgers. Referenda zouden vol-

stuurderspartij. gens het CDA de effectiviteit en de samenhang van het beleid verstoren. 

Bestuurders hadden bovendien een eigen verantwoordelijkheid, anders dan die 
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van de volksmassa.8 Hoewel verdedigbaar vanuit het perspectief van de eigen ver

antwoordelijkheid van de overheid - die vanwege het handhaven van de rechts

staat inderdaad veelmeer is dan een instantie van 'u vraagt, wij draaien' - blijken 

veel argumenten tegen het referendum vooral argumenten van de bestuurders

partij . 

Pral<tische bezwaren 

Na de val van de Berlijnse Muur in november 1989 en de ineenstorting van het 

communisme ontstond er meer ruimte voor staatkundige vernieuwing en directe 

democratie. In het parlement groeide de zorgen over de kloof tussen kiezers en ge

kozenen, juist bij de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. In november 1990 

bood de Commissie-Deetman een rapport aan, onder meer over de verkiezing van 

burgemeesters, en werd overwogen om de voors en tegens van correctief 

wetgevingsreferendum, consultatief referendum en volksinitiatiefnog eens te in

ventariseren en op hun consequenties te beoordelen. De VVD diende een motie in 

waarin de Kamer werd verzocht om als haar mening uit te spreken aan verder 

onderzoek naar de figuur van het referendum geen behoefte te hebben. Een motie 

die werd aangenomen met steun van de leden het CDA, met uitzondering van 

Tweede-Kamervoorzitter Deetman (CDA). 

Toen Van Mierlo (D66) in oktober 1992 zijn onvrede uitte dat de Tweede Kamer 

studies over het referendum afhield, zei CDA-fractieleider Brinkman dat het CDA 

zich niet zou verzetten tegen nadere bestudering van het onderwerp referendum. 

Brinkman vroeg om een meer juridisch uitgewerkt voorstel. Met steun van het 

CDA stortte de Commissie-De Koning zich op het correctiefwetgevingsreferen

dum. Tweede Kamerlid Mateman (CDA) meende dat het referendum zeer wel ver

enigbaar is met het vertegenwoordigend stelsel, maar het CDA had er bij de huidi

ge stand van zaken geen behoefte aan. Uit het Kamerdebat blijkt dat het CDA 

begin j aren negen tig geen principiële bezwaren had tegen het correctief referen

dum.9 Tweede Kamerlid Schutte (GPv), een verklaard tegenstander van de leer van 

de volkssoevereiniteit, achtte een correctiefwetgevingsreferendum niet princi

pieel bezwaarlijk, omdat dan eerst de wetgever had gesproken. Volgens het GPV 

had het CDA in 1992 valse hoop gewekt. Brinkman verklaarde dat het referendum 

voor het CDA een zaak van argumenten van praktische aard was. JO 

Met de Paarse coalitie vanaf 1994 kwam invoering van het correctief referendum 

weer dichterbij, met name op aandrang van D66, waardoor burgers wetten, die in 

het parlement zijn goedgekeurd, kunnen afkeuren. Het primaat van de represen

tatieve democratie bleef in stand. Hoewel de VVD en de PvdA enorm hoge drempels 

schiepen en diverse onderwerpen (monarchie) werden uitgezonderd, bleef het 

CDA unaniem tegen. Daarbij speelden meer praktische argumenten over de kwali

teit van het referendumvoorstel dan de discussie ofhet referendum principieel 

moet worden afgewezen vanwege de christen-democratische politieke filosofie. l1 
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Hier is altijd voorzichtigheid geboden: ook de slavernij, de wettelijk geregelde ar-

beidstijd, algemeen kiesrecht, de verzekering en het Sint-Nicolaasfeest zijn in 

naam van het christendom principieel bestreden én bepleit.l2 De bezwaren tegen 

het referendum inzake verstoring van effectiviteit en samenhang van overheids

beleid, gelden eerder 'lopende zaken' dan constituerende beslissingen. In het rap

port Publieke gerechtigheid en de Europese Unie (1996), een rapport van het Weten

schappelijke Instituut voor het CDA, staat letterlijk:13 'De mogelijkheid dat in het 

Ool{ de slavernij, de zich ontwikkelende Nederlandse en Europese staatsrecht beslissingen van soeve-

wettelijl{ geregelde reiniteitsoverdracht op elementaire gebieden van staatsvorming, zoals bijvoor-

arbeidstijd, alge- beeld de aanvaarding van de Europese Constitutie, onderwerp van referendum 

meen kiesrecht, de onder alle staatsburgers zijn, moet echter niet bij voorbaat worden uitgesloten'. 

verzekering en het 

Sint-Nicolaasfeest 

zijn in naam van 

het christendom 

principieel bestre

den én bepleit. 

Ell< mens telt 

Na Paars heeft het CDA de regenteske houding afgelegd. Sinds het Strategisch 

Beraad, het voorzitterschap van Marnix van Rij en het tweede kabinet-Balkenende 

waait er voor staatkundige vernieuwing nu een veel gunstiger wind dan een paar 

jaar geleden. t4 Het CDA wees ten tijde van Paars al op het gevaar van het primaat 

van de politiek ten koste van de samenleving. Door de extreem snelle opkomst 

van Pim Fortuyn is duidelijk geworden dat de samenleving veel meer is dan maat

schappelijke organisaties, het gaat ook om individuele burgers. Ruimte voor direc

te democratie kan, mits de representatieve democratie het primaat behoudt, 

maatschappelijke onvrede eerder signaleren. Het CDA gaat ervan uit dat 'elk mens 

telt' en dat de politiek dienstbaar moet zijn aan de waardigheid en roeping van 

mensen. Nu veel ideologie in de strijd om de zwevende kiezer naar de achtergrond 

wordt gedrukt, staat in de verkiezingstijd tegenwoordig vaak het 'poppetje' cen

traal. PvdA-lijstrekker Bos kwam beter over dan zijn voorganger Melkert. Een voor

deel van een referendum is dat het meer gaat over de inhoud van het beleid dan bij 

de meeste verkiezingen. Overigens was diezelfde Melkert iemand met een wat 

technocratische uitstraling, iemand die het referendum afWees als een verouderd 

idee van de jaren zestig. Dat moet voor politiek Den Haag ook een les zijn. 

Als men het huidige constitutionele recht als grondslag neemt, hoeven referenda 

het primaat van de representatieve democratie niet aan te tasten, ja maken ze er 

zelfs al deel van uit. In het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, een document 

dat de relatie met de Nederlandse Antillen en Aruba regelt en een 'hogere' status 

heeft dan de Nederlandse Grondwet, is het referendum als instrument al gecodifi

ceerd in artikel 59 van het Statuut. Het moet niet te pas en onpas gebeuren -van

daar de hoge drempels - en alleen gaan over echt belangrijke zaken, maar referen

da kunnen volgens geleerden als H. Franken, E.M.H. Hirsch Ballin, H.E.S. Woldring 

en A.K. Koekkoek passen in 'spreiding van macht en verantwoordelijkheden', ook 

een leerstuk van de christen-democratische traditie.15 Helemaal wanneer kabinet

ten door middel van regeerakkoorden de macht van het parlement hebben onder-
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Helemaal wanneer 

kabinetten door 

middel van regeer

akkoorden de 

macht van het par-

mijnd, kunnen referenda de representatieve democratie juist aanvullen.16 Directe 

democratie geeft daarnaast uitdrukking aan de idee dat burgers medeverantwoor

delijk zijn voor de samenleving. Via volksinitiatiefkunnen organisaties en bur

gers voorstellen agenderen, waardoor opgekropte frustraties vroegtijdig een 

uitweg vinden. Dat er ook buiten de partijpolitiek om behoefte is aan verantwoor

delijke burgers is een van de belangrijkste uitgangspunten van het tweede kabi

net-Balkenende. 
Het CDA heeft een duidelijke opdracht om de democratie vitaal te houden, ja te 

versterken. Het feit dat de politieke partijen tegenwoordig in grote mate door de 

rijksoverheid met subsidies financieel overeind moeten worden gehouden, illus-

lement hebben on- treert toch ook dat het draagvlak voor deze van oudsher 'vrije verenigingen' een 

dermijnd, kunnen probleem is. Er is een roep om versterking van de positie van de kiezers. Reeds in 

referenda de rep re- Nieuwe Wegen, Vaste Waarden, een inspirerend stuk waarin de invloed van de huidi-

sentatieve democra- ge gezagsdragers Balkenende en Donner aanwijsbaar is, werd aangegeven dat kie-

tie juist aanvullen zers meer mogelijkheden moesten krijgen om naast hun voorkeur voor een poli

tieke stroming ook te kiezen voor personen die daarmee verbonden zijn. Hier 

werd een opening gegeven voor de gekozen burgemeester en elementen van het 

districtenstelsel.I7 Dat referenda op dat moment bij het CDA helemaal niet goed la

gen, had vooral te maken met de frustraties en irritaties na de afWijzing van de 

stadsprovincies in Amsterdam en Rotterdam door lokale referenda. 

Volgens sommige christen-democraten zou de principiële afWijzing van het refe

rendum te maken hebben met verschil tussen volkssoevereiniteit en volksinvloed, 

waarbij het eerste zou moeten worden afgewezen en het tweede zou kunnen wor

den bevorderd in het kader van verantwoord burgerschap. Maar een dergelijke vi

sie lijkt meer aan te sluiten bij de overheidsvisie van de oude RPF dan van het 

Christen Democratisch Appèl, een partij die een partij van de gehele samenleving 

wil zijn. Christen-democraten zullen moeten toegeven dat ook een gekozen volks

vertegenwoordiging met wetgevende bevoegdheden, dus de representatieve 

democratie met een gekozen aristocratie van getalenteerden (onze huidige Staten

Generaal), in de kern van de zaak een uitvloeisel is van de leer van de volkssoeve

reiniteit. Bovendien kan men het beginsel van volkssoevereiniteit aanvaarden, zo

als in het Amerikaanse staatsrecht, zonder de erkenning van de hogere Gods 

soevereiniteit uit te sluiten.ls 

Conclusie 

Uiteraard zullen er christen-democratische politici zijn die met goede redenen 

principiële bezwaren hebben tegen het referendum. Ook zullen er CDA-politici om 

praktische redenen tegen het referendum zijn. Dergelijke bezwaren mogen ge

hoord worden en verdienen respect, zeker als het gaat om een situatie die verge

lijkbaar is met een grondwetsherziening. Europarlementariër Arie Oostlander 

(CDA) noemt het nationale referendum over de Europese Grondwet bijvoorbeeld 
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een 'onding', slechts een dure vorm van opinieonderzoek, maar stelt anderzijds 

ook: 'Als we nu alle uitgebrachte stemmen in heel Europa nog bij elkaar mochten 

tellen, om te zien of er een Europese meerderheid voor of tegen is, dan was het 

nog wat'. Hiermee suggereert hij fascinerend genoeg eigenlijk een Europabreed 

referendum en wijst hij het referendum in principiële zin blijkbaar niet af.19 

Ondanks kritiek zullen er ook christen-democraten zijn die dit nationale referen

dum over de Europese Grondwet, net als de Raad van State, positiefwillen beoor

delen. De goedkeuring van de Europese Grondwet is een ingrijpend plan dat de 

rechtstoestand verandert. Het is een voorstel dat verder gaat dan een gewone for-

Met dit referendum mek wet, het raakt ook de soevereiniteitsoverdracht, bijvoorbeeld de opwaarde-

over de Europese ring van de Europese Raad met een Europese president. Daarnaast is het referen-

Grondwet lmnnen dum nuttig als leerproces voor de revitalisering van de democratie in Nederland. 

mensen op een Besluiten moeten in zo groot mogelijke openheid en zo dicht mogelijk bij de bur-

unieke wijze parti- gel' worden genomen, dat was toch de missie van het Verdrag van Maastricht bij 

ciperen in de poli- de oprichting van de Europese Unie, een verdrag waaraan juist door VOOl'aanstaan-

tiel<. de christen-democraten voluit is meegewerkt? De christen-democratie staat open 

voor het burgerschapsideaal: met dit referendum over de Europese Grondwet kun

nen mensen op een unieke wijze participeren in de politiek. 

Dr.J.W Sap is universitair hoofddocent Europees recht en staatsrecht aan de Vrije 

Universiteit te Amsterdam. 
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• 
In 

Door Mieke Douma 

CDV 

gesprel< 
met 
Wim Deetman 
'Heb durf om de boer 
op te gaan met 
moeilijke standpunten' 

Tienjaar geleden was burgemeester DEETMAN van Den 
Haag als voorzitter van de Tweede Kamer voorzitter van 
de Commissie Vraagpunten. Missie van de commissie 
was: versterk de band tussen kiezer en gekozene en ver
beter de dienstverlening van de overheid. Tienjaar later 
is Arnold Schwarzenegger gouverneur van Californië en 
kiest Nederland zijn eerste burgemeesters. Het eind van 
de representatieve democratie in zicht? 
Deetman: 'Het loopt, denk ik, wel los.' 
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De band tussen kiezer en gekozene verster

ken. Toen Deetman en zijn Commissie 

Vraagpunten er begin jaren negentig mee 

aan het werk werden gezet, vond hij het 

'een mooie en leuke klus'. In het debat over 

de regeringsverklaring van het kabinet 

Lubbers III (1989 -1994) werd besloten tot het 

instellen van deze vraagpuntencommissie. 

De vruchten van het werk zijn vandaag de 

dag terug te zien in de werkwijze van het 

parlement. Informateurs komen tijdens de 

kabinetsformatie naar de Tweede Kamer, 

waar zij verslag moeten uitbrengen over 

hun bevindingen. De Algemene Beschouw

ingen vinden plaats vrijwel direct na 

Prinsj esdag. 

Verder leverden de bevindingen van de 

commissie heel wat stof op voor vervolgstu

dies: naar de verhouding van het Neder

lands parlement ten opzichte van het 

Europees parlement. Naar de praktische 

uitwerking van het Verdrag van Schengen. 

Naar een nieuw kiesstelsel. Naar het refe

rendum. En naar de manier waarop de bur

gemeester moet worden aangesteld. 

Tienjaar terug een rapportage, vandaag de 

dag nog steeds discussie over dezelfde on

derwerpen. Deetman: "De ervaring leert 

dat er in onze samenleving soms tijd voor 

nodig is om aan bepaalde nieuwe ideeën 

gewoon te raken. Het duurt soms lang voor

dat ideeën omgezet worden in concrete 

plannen." 

CDV Als u terugkijkt op de periode dat u in 

de Kamer zat en die periode vergelijkt met 

het werken in de Kamer nu, heeft u dan het 

idee dat het parlementaire werk van karak

ter is veranderd? 

DEETMAN 
"Zeker. Na de verhuizing naar de 

nieuwbouw is er sprake van een zekere 'ver-

cov I WINTER 2003 

ambtelijking' in de Tweede Kamer. Mij valt 

op dat lange debatten en avondvergaderin

gen veel minder voorkomen. Vroeger was 

het 'doortrekken geblazen', soms tot in de 

kleine uurtjes. De huidige generatie parle

mentariërs gaat daar anders mee om. Dat 

hoeft niet per se een slechte ontwikkeling 

te zijn. Mijn indruk is ook dat Kamerleden 

niet meer met dezelfde intensiteit als vroe

ger het land intrekken. Voorts werden er in 

de jaren zeventig en tachtig openbare hoor

zittingen georganiseerd, bijvoorbeeld over 

de begroting. Nou zult u mij niet horen 

zeggen dat zoiets altijd meerwaarde had, 

maar het gafwel de mogelijkheid om van

uit de politiek opmerkingen te maken. Er 

was meer wisselwerking. De afstand tussen 

kiezer en gekozene was kleiner. In mijn be

leving was er toen meer leven in de brouwe

rij." 

CDV 
Is de controle-taak van het parlement 

niet teveel overgenomen door instanties als 

de Rekenkamer? 

DEETMAN . 
"De Algemene Rekenkamer IS 

zich naast onderzoek op rechtmatigheid 

van overheidshandelen ook met doelmatig

heidsvragen gaan bezighouden. Inderdaad, 

daarmee dreigt de Rekenkamer op het ter

rein te komen van de Tweede Kamer. Dat is 

een kwestie van toerusting; het ontbreekt 

de leden van de Kamer gewoonweg aan tijd 

en expertise om de uitvoering van het be

leid op adequate wijze te controleren. 

Daarbij komt dat de Rekenkamer haar rap

porten uitbrengt aan de Tweede Kamer. 

Maar vergeet niet dat er nog altijd een zeer 

effectief controlemiddel ter beschikking 

van de Tweede Kamer staat: het recht van 

enquête. Na de RSV-enquête in de jaren '80 

neemt de Kamer dit instrument weer vaker 
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ter hand. Daarbij gaat het om waarheids

vinding, maar het biedt ook de mogelijk

heid om op specifieke terreinen verbeterin

gen aan te brengen. Het is voor de positie 

van de Kamer van groot belang dat zij dit 

instrument blijft hanteren. 

De invloed van de Kamer is trouwens soms 

beperkt. Zeker meer dan de helft van de re

gelgeving komt neer op uitvoering van 

Wim Deetman 

Europese wetgeving. De Kamerdebatten 

daarover zijn vooral technisch, weinig inte

ressant voor de burger." 

CDV. . . 
Wat IS volgens u de prImaIre taak van 

het parlement? 

DbbTMAN 
"Als primaire taak van het parle-

ment wil ik toch noemen het vaststellen 

van de begroting - als onderdeel van de 

wetgevende taak. Door als Kamer iets te 

kunnen beslissen over de hoogte van de in

komsten en uitgaven, kan zij veelmeer stu

ren danje zou verwachten. Ten tweede de 

controlerende taak, wat neerkomt op de 

mogelijkheid van de Kamer bewindslieden 

te bevragen/ter verantwoording te roepen, 
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die op grond van hun informatieplicht 

daarop hebben te reageren. Van groot be

lang is dat het vragen, het informeren en 

het verantwoorden in alle openbaarheid 

plaats heeft, zodat iedere burger kan zien 

wat er gaande is. Verder heeft het parle

ment uiteraard de wetgeving tot taak. In 

het wetgevende werk is de afgelopen jaren 

fors geïnvesteerd, hetgeen zijn vruchten af-

werpt. Het Bureau Wetgeving levert prima 

werk, waardoor amendementen van de 

Kamer er goed uit zien. 

Ten slotte is het van belang dat Kamerleden 

hun taak vervullen richting burger door 

hen uit te leggen waarom een wetsvoorstel 

er wel ofniet doorkomt. De burgers moeten 

op hun beurt de mogelijkheid hebben ka

merleden aan hun jas te trekken." 

CDV Sophie van Bijsterveld poneert in haar 

boek 'The Empty Throne' de stelling dat in 

de Trias-leer de organen in stand zijn geble

ven, maar dat er in de functies sprake is 

van een verschuiving. Wetgeving/beleid is 

vooral afkomstig van de ambtelijke organi

saties. Daarom zou volgens haar de demo-



cratie moeten worden herijkt door meer 

responsiefbestuur, meer overleg, openheid 

tussen burger en beleidsvoorbereidende in

stanties en uitvoerende organisaties. Hoe 

kijkt u hier tegen aan? 

DEETMAN 
"Wetgeving komt niet van de 

maan. Wetten komen tot stand in een wis

selwerking tussen volksvertegenwoordi

gers, ministers, staatssecretarissen, ambte

naren, belangenorganisaties en burgers, zo 

men wil de samenleving. Niet in isolement 

los van de werkelijkheid. 

Het is me te kort door de bocht dat de wet

geving vooral uit de koker komt van ambte

lij ke instellingen. In mij n tij d bij het 

Ministerie van Onderwijs en Wetenschap

pen zag ik hoe het ging. Ambtenaren ston

den met beide benen in de samenleving. Zij 

spraken met mensen uit het veld. Volgens 

mij is dat nu niet anders. Ambtenaren zijn 

niet op een steriele wijze bezig; ze vangen 

signalen op vanuit de samenleving en ge

ven dan bij hun minister of staatssecretaris 

aan dat er op een bepaald terrein wetge

ving moet komen. 

Natuurlijk moet de minister zich afVragen 

of een maatregel ook echt nodig is. Daar is 

een bewindspersoon uiteindelijk ook ver

antwoordelijk voor te stellen. En ik ben er

van overtuigd dat veel beleidsvoorstellen 

uiteindelijk niet worden omgezet in wetge

ving omdat de minister er niet mee in

stemt. Daar ligt overigens ook een taak voor 

de Kamer. Ook die moet zich de vraag stel

len of beleid eigenlijk wel nodig is. 

Ik vind het trouwens een goede ontwikke

ling dat er, voordat men tot regelgeving 

komt, eerst een notitie rondgaat waarin 

aangegeven wordt wat men beoogt met een 

wetsvoorstel; wat voor idee er achter zit. 

Een goed voorbeeld is de notitie van minis-
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ter De Graaf over de gekozen burgemeester. 

Daarover kunnen de verschillende partijen 

dan van gedachten wisselen." 

CDV Als het parlement zich opstelt als me

dewetgever, als inspirator van beleid, komt 

het zichzelf weer tegen bij het controleren 

daarvan. Bestaat er geen inherente span

ning tussen de controlerende en medewet

gevende taak van het parlement? 

DEETMAN 
"Ik zie dat niet zo. Wat betreft 

wetgeving kunnen kabinet en parlement 

niet zonder elkaar. Dat model past in ons 

land. Het noopt tot samenwerking en voor

komt misbruik van recht. 

En de controletaak, die moet zeker in han

den blijven van het parlement. Controle 

hoort in alle openheid te gebeuren. De 

Kamer moet haar werk onbevangen en in 

de openbaarheid kunnen doen. Voorbeeld: 

er is ooit een voorstel geweest om in de 

Tweede Kamer met een stemmachine te 

werken. Daar is toen nogal wat discussie 

over gevoerd, en uiteindelijk ging het niet 

door omdat daarmee minder zichtbaar 

werd waar Kamerleden voor of tegen stem

den. Als Kamerlid moet je staan voor je 

zaak, opdat je er daarna op afgerekend 

kunt worden. Die openbare controle is een 

voorwaarde, het is wat de politiek transpa

rant maakt." 

CDV 
De Commissie Vraagpunten heeft veel 

aandacht geschonken aan het versterken 

van de band tussen kiezer en gekozene. Zou 

meer directe demo era tie de kloof tussen 

kiezer en gekozene kunnen verminderen? 

DEETMAN 
"Niet altijd. De gekozen burge-

meester kan er wel aan bijdragen. Daar ben 

ik overigens, zoals u weet, voorstander van. 
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De gekozen burgemeester met een man

daat maakt het mogelijk om binnen een ge

meente krachtig leiderschap te tonen. Daar 

hebben veel kiezers behoefte aan. 

Ook als er direct gekozen wordt, is er nog 

steeds een zekere afstand tussen kiezer en 

gekozene. Die afstand zal er zijn, omdat 

soms ook voor burgers onwelgevallige be

slissingen kunnen worden genomen. 

Tegelijkertijd moetje als politicus of be

stuurder die afstand zo klein mogelijk hou

den. Je moet op burgers af stappen en naar 

hen luisteren, ook als je standpunten hebt 

uit te dragen die niet door iedereen worden 

omarmd. Je moet de durf hebben om in de

bat te gaan met burgers en hen te overtui

gen, en de bereidheid je te laten overtui

gen. 

In het abortusdebat bijvoorbeeld, trad ik op 

als woordvoerder namens het CDA. Dat on

derwerp lag moeilijk in de partij, maar 

toch ben ik ermee de boer opgegaan. Net 

zoals ik nu met het advies van de CDA-com

missie over de gekozen burgemeester met 

de partij de discussie aanga. 

Argumenteren, debatteren; zo houdje de 

kloof burger - politiek zo klein mogelijk, 

en je krijgt uiteindelijk nog beter beleid 

ook." 

CDV . 
Staan representatie en directe demo-

cratie niet op gespannen voet met elkaar? 

DEETMAN 
"In Nederland is dit een beetje 

een schijntegenstelling. Die twee lijken 

zwart en wit, maar de praktijk is grijs. In 

formele zin is er sprake van een representa

tief stelsel. Maar vergis je niet: ook fracties 

laten zich leiden door wat er in de samenle

ving speelt en doen daar het hunne mee. 

Als fractie krijgje om de zoveel tijd de opi

niepeilingen onder ogen, waaruit is op te 
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maken welke issues er spelen en hoe groot 

de steun is voor de fractie. Daar doe je iets 

mee. Scoringsdrang is ook bij Kamerleden 

aanwezig. 

En laten we niet vergeten dat de representa

tieve democratie een heel goede kant heeft. 

De regering kan op een bepaald moment 

besluiten nemen die ingaan tegen de wens 

van de meerderheid van de bevolking. Toch 

zegt de regering dan, met steun van de 

Kamer: dit moet gebeuren, en wel in het al

gemeen belang." 

CDV Leidt meer directe democratie niet tot 

een situatie waarbij het moeilijker is om 

pijnlijke beslissingen te nemen? Is er niet 

het gevaar van cliëntelisme, populisme? 

DEETMAN .... 
"Dat kan. Dat zleJe nu biJvoor-

beeld in de Verenigde Staten gebeuren. Het 

is echter geen reden om er niet aan te be

ginnen. Het loopt, denk ik, wel los. 

Met meer directe democratie blijven er be

langrijke buffers over: de openbaarheid van 

het bestuur en het aangaan van discussie. 

Na de verkiezing is de direct gekozene er 

nog niet. Dan begint de nieuwe campagne 

al." 

Drs. Wj. Deetman is burgemeester van Den Haag 

en voorzitter van de CDA Commissie inzake de ge

kozen burgemeester. 



Directe democratie past 

niet binnen de Christen 

Democratische traditie 

PROF MR. ALFONS DÖLLE 

Waar burgers op voet van gelijkheid (one man one vote) door de grondwetgever 

het recht verschaft is de volksvertegenwoordigingen samen te stellen lijkt het 

op het eerste gezicht niet onlogisch dat het electoraat dus ook in staat en ge

rechtigd is om de bevoegdheden van de volksvertegenwoordiging "over te ne

men" dan wel te corrigeren of ongedaan te maken. De christen-democratie en 

hun erflaters vonden tot op heden duidelijk en met re-den dat zulks niet het ge

val is. Het belangrijkste fundamentele bezwaar tegen met name volks initiatief 

en referenda is dat de overheid een deel van haar unieke verantwoordelijk-heid 

als dwanginstitutie op oneigenlijke gronden afschuift op de samenleving. 

Overheden zijn in alle tijden en op alle plaatsen - dus ook in de democratische 

rechtsstaat - dwang-instituties. In de representatieve democratie is de uitoefe

ning van dwang met allerlei zorgvuldige procedures en eisen omkleed. In de di

recte democratie niet: daar geldt de wil van de meerderheid. Bovendien geldt 

onverkort het voordeel van de representatieve de-mocratie boven de directe: 

juist binnen een volksvertegenwoordiging kan een zorgvuldige afweging plaats 

vinden met het oog op het algemeen belang. Dölle voelt er weinig voor onder

scheid te maken tussen verschillende soorten referenda. In vrijwel alle gevallen 

zullen referenda de facto de status van een beslissend referendum hebben. De 

zelfstandige waarde van de vertegenwoordigende democratie zal door ruimte 

te geven aan referenda op ongewenste wijze ondermijnd worden. Wie de brug 

tussen samenleving en volksvertegenwoordiging desalniettemin hechter wil 

maken zal volgens Dölle eerder de oplossing moeten zoeken in wijzigingen van 

het selectiesysteem voor volksvertegenwoor-digers dan in de clausule ring van 

de opdracht van die volksvertegenwoordiging. 

Inleiding 

Het was tot ver in de 1ge eeuw nog mogelijk dat gezellig begonnen avonden in fa

miliekring of op de sociëteit konden ontsporen wanneer in de hitte van het poli

tieke debat een deelnemer het woord democraat werd toegevoegd. 

Zo wenste men niet bejegend te worden. De connotaties waren nogal negatief: het 

woord stond in de geur van de Franse Revolutie: koningsmoord, Terreur, Comité 
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de Salut Public, de verplichte eed voor priesters, de massamoord in de Vendée wa

ren ware schrikbeelden. De Franse revolutionaire 'fratsen' waren in 1813 met 

vreugde doorgestreept en de herinnering aan de Franse Tijd, met als dramatisch 

dieptepunt de Inlijving, was bitter. De meeste rustige en welwillende burgers had

den er dan ook weinig mee op. 

Tegenwoordig hangt de vlag er duidelijk anders bij. Vrijwel ieder zal met mij on

aangenaam getroffen zijn wanneer aan onze democratische gezindheid wordt ge

twijfeld. 

De kern van dit begrip is, na de bloedigste eeuw uit de geschiedenis van de mens, 

door een dal van dictatuur en terreur heengetrokken thans niet echt meer in het 

geding. 

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), het Europees Verdrag 

van de Mens (1950), het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten (1966), het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culture

le rechten (1969) en andere wat minder bekende juridische documenten verwijzen 

naar die kern en garanderen deze zoals ook onze Grondwet dat doet. 

Daartoe behoren de onvervreemdbare rechten van de mens (o.a. door Paus 

Johannes Paulus lP onvermoeibaar verdedigd) tegenover de overheid als onderdeel 

van de rechts-staats-idee. Een andere kernwaarde van de democratie c.q. de rechts

staat die vrijwel niet meer betwist wordt, is dus de overtuiging dat die samenleving 

op hoofdlijnen beslissend betrokken moet zijn bij de wijze waarop de publieke 

zaak wordt behartigd. Maar hoe wordt die brug geslagen? 

Twee ideaaltypen 

De moderne burger De literatuur noemt in dit verband twee ideaaltypische invullingen van de weder-

ziet zichzelf niet zijdse betrokkenheid van overheid en samenleving: de directe ofidentiteitsdemo-

slechts als koning cratie en de in-directe of representatieve democratie. 

ldant in de markt- In het laatste geval wordt de bevolking door een volksvertegenwoordiging tegen-

sector, maar ook als woordig gesteld. Deze bezit in het huidige Nederland in de woorden van het 

lmning l<iezer in de Handboek van het Nederlands staatsrecht 'een opdracht tot handelen en beslui

res publica. ten voor degenen die dat zelf niet kunnen omdat zij teveel in aantal zijn, te ver-

spreid wonen, niet deskundig genoeg zijn en, vooral, wel wat anders te doen heb

ben'.2 De volksvertegenwoordiging heeft een handelingsopdracht; zij heeft niet 

primair de missie een afbeelding te zijn van het volk. 

Dat ligt anders bij de directe democratie. Hier regeert het volk zichzelf zoals de vrije 

mannen in de Atheense volksvergadering en kantonbewoners op de 'Alpenwei'. 

Theoretisch is dat model in onze tijd in hoge mate schatplichtig aan de 'Burger 

van Genève': Rousseau. Door het verdrag (Contrat Social) van allen met allen 

wordt de mens burger en wordt zijn bedreigde natuurlijke vrijheid omgevormd 

tot een politieke vrijheid. Door het verdrag en de daarop gebaseerde overheid 

komt de Algemene wil tot stand die zich in wetten uit die door de burgers in 
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praktijk door stemming worden vastgesteld. 'Wetgeving soevereiniteit en alge

mene wil als de profane drie-eenheid van het maat-schappelijk verdrag'.3 

Het ideaal van de rechtstreekse democratie bezit ook zonder Rousseau voor nog

al wat mensen iets vanzelfsprekends. Natuurlijk, men aanvaardt de vertegen

woordigende demo-cratie wel als onvermijdelijk, in een gecompliceerde en 

hoogontwikkelde samenleving; 

maar die vertegenwoordigende democratie wordt dan toch als sec0l1d best ge

zien. Nu het voorshands onmogelijk is de fakkel van de directe democratie van 

Athene terug te halen moeten we het er maar mee doen. Vanuit deze instelling 

staat iemand uiteraard positief tegen het amenderen van de vertegenwoordigen

de democratie met allerlei vormen van identiteitsdemocratie: volksinitiatief, re

ferenda van velerlei soort, recallrecht. 

Deze positieve instelling tegenover (vormen van) directe democratie lijkt te pas

sen bij moderne burgers. Hij ziet zichzelf niet slechts als koning klant in de 

marktsector, waar hij althans met de mond ook zo wordt bejegend, maar ook als 

koning kiezer in de res publica. De overheid wordt dan al gauw beschouwd als 

de mandataris van de actuele samenleving. 

Het ligt in het verlengde ook van het wijdverspreide sentiment dat de 'overheid 

van de burgers is' en aan hen dient 'te worden teruggegeven' naast de wijd ver

breide romantische notie van een monolithisch en goed volk (ook Rousseau). Die 

opstelling gaat dikwijls vergezeld van een lineair vooruitgangsgeloof aan directe 

democratie als logische en moreel superieure uitkomst van een eeuwenlang his

torisch proces zoals dat ook in Nederland zichtbaar zou zijn. Maar is dat wel zo? 

Directe democratie een logisch sluitstuk? 

Tijdens de Republiek van de Verenigde Nederlanden lag de volksinvloed in de 

Standen Generaal zoals deze door de Gewestelijke Standen was samengesteld. In 

het Koninkrijk der Nederlanden waren het opnieuw de Provinciale Staten die de 

Tweede Kamer samen-stelden; de Koning benoemde de Eerste Kamer die in 1815 

op wens van de Belgen was ingesteld. 

De Provinciale Staten werden op hun beurt gekozen door de drie standen (adel, 

steden, landelijke stand). In 1848 komt de keer. Het individualistisch kiesrecht 

vervangt het 'standenkiesrecht' . De Grondwet attribueert het recht de volksverte

genwoordiging c.q. de Tweede Kamer zelf samen te stellen aan individuele bur

gers. Het ging om censuskiesrecht en circa 3% van de (vermogende) mannen be

zat het. 
Toen ontbrandde de strijd rond het kiesrecht pas echt. Dit werd uitgebreid na de 

grond-wetsherziening van 1887 (caoutchouc-artikel) en de Kieswet-Van Houten 

(1896) tot zo ongeveer de helft van de mannen. In 1917/1922 wordt het kiesrecht al-

gemeen voor mannen en vrouwen. 

Is hiermee nu niet de laatste etappe aangebroken? Waar burgers op voet van ge-
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lijkheid (one man one vote) door de grondwetgever het recht is verschaft de volks

vertegenwoor-digingen samen te stellen lijkt het op het eerste gezicht niet onlo

gisch dat het electoraat dus ook in staat en gerechtigd is om de bevoegdheden van 

de volksvertegenwoordiging "over te nemen" dan wel te corrigeren of ongedaan te 

maken. De christen-democratie en hun erflaters vonden tot op heden duidelijk en 

met reden dat zulks niet het geval is. 

Christen-democratie 

Het Referendumplatform meldt wat grimmig, maar niet onjuist, op haar website 

'Het CDA is, evenals de partijen ARP, KVP en CHU waaruit het in 1980 werd ge

vormd, altijd principieel en consistent tegenstander geweest van alle direct-demo

cratische besluitvor-ming'. 

De notie van de Overheid als Dienaresse Gods die de samenleving dient, verzet 

zich of staat minstens op gespannen voet met de identiteitsideologie (volk=over

heid) en articu-leert de heteronomie die de overheid, ook de democratische 

rechtsstaat, noodzakelijk en normatief aankleeft ten aanzien van de samenleving. 

Het CDA gaat daarbij, zo begint het 'Ten geleide' bij het Programma van 

Uitgangspunten, op de eerste plaats uit van de de-mocratie als verworvenheid en 

opdracht. Dat wordt o.a. uitgewerkt in een streven trans-parant te zijn en zich als 

overheid te verantwoorden, decentralisatie te bevorderen, sprei-ding van politieke 

macht, nadruk op grondrechten e.d. Een betrokken overheid; een be-trokken sa

menleving. 

Nergens wordt echter bepleit de verantwoordelijkheden van overheden enerzijds 

en maat-schappelijke organisaties en burgers anderzijds te vermengen. 

Integendeel. De Nederlandse christen-democratie sluit, net als de Duitse4 , voor de 

toekomst niet onder alle omstandigheden alle vormen van directe democratie uit; 

maar de vertegenwoordigende democratie als zodanig wordt als moreel en kwali

tatief superieur aan de identiteitsdemo-cratie beschouwd. 

Dientengevolge is de grootste waakzaamheid geboden tegen ontwikkelingen die 

dat ver-tegenwoordigende stelsel ondermijnen of aantasten. 

Waarom? 

Er zijn tal van praktische bezwaren tegen met name het referendum en het volk

sinitiatief aan te voeren. Het eeuwige gesteggel over de vraagstelling in een refe

rendum; het digitale karakter van een referendum; het pIebiscitaire karakter (bijv. 

voor of tegen het kabinet) dat zich snel kan manifesteren bij belangrijke referenda 

en de vertragende werking zijn slechts enkele voorbeelden. Ik laat deze praktische 

problemen liggen en wil me tot de principiëlere aspecten van de kwestie beper

ken. Het hoofdpunt daarbij lijkt dat van de heteronomie; anders gezegd van de 

uniciteit van de grondslag en missie van de overheid als institutie. Overheden zijn 
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ook altijd in alle tijden en op alle plaatsen dus ook in de democratische rechts

staat dwanginstituties. Zij beperken gedragsalternatieven van mensen hoe om

zwachteld ook. De dwang kan bestaan uit gevangenisstraf, hechtenis, boete maar 

vaker nog om onthouding of gewijzigd verlenen van vergunningen, concessies, 

uitkeringen, subsidies, ontheffingen enz. Dat geldt uiteraard ook in het algemeen 

voor bijvoorbeeld maatregelen op het terrein van ruimtelijke ordening, fïscaliteit 

e.d. Hoe democratisch en zorgvuldig besluitvorming ook tot stand komt; voor de 

"getroffene(n)" is het wel degelijk dikwijls een dwangervaring. Dus ook het feit 

dat de vertegenwoordiging van het volk deel uitmaakt van de overheid en daar in 

theorie althans een cruciale rol speelt, doet daaraan niet af, maar maakt de erva

ring soms slechts schrijnender. Die totstandkoming van dwang is dus mede gede

legeerd aan de volksvertegenwoordiging. De Grondwet en organieke wetten orde

nen de totstandkoming van besluiten waaruit die dwang voorkomt. Zo moeten de 

besluitnemers hun werk in openbaarheid verrichten. Dat komt tot uiting in de 

schriftelijke voorbereiding en de mondelinge behandeling van wetsvoorstellen. 

Dat geldt ook voor optreden buiten de formele arena bijvoorbeeld voor de media 

en in allerlei gremia en fora. 

De besluitvorming berust mede op kennisname en verdiscontering van vaak ver

plichte (Raad van State, SER bijv.) gezaghebbende adviezen. Daarnaast worden be

langhebbenden, dikwijls wettelijk voorgeschreven in de Algemene wet Bestuurs

recht, bijzondere wetten ofinspraakverordeningen, gehoord. De besluitvorming 

wordt in de regel ook nog eens in openbare commissies voorbereid. De ambtsdra

gers die betrokken zijn bij besluitvorming hebben door eed (gelofte) bevestigde ge

heimhouding. Zij vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volkS en niet slechts 

het electoraat of specifieke bevolkings- of belangengroepen. Dit betekent dat ze 

aanspreekbaar zijn op de belangenbehartiging van hen die geen stem hebben. De 

gevolgen van besluiten (bijv. financieel) zijn dikwijls aan-zienlijk en moeten door 

de wetgever bij en na zijn besluitvorming worden verdisconteerd. Tenslotte zijn de 

resultaten van deze besluitvorming in beginsel voor rechterlijke toetsing vatbaar. 

Dat geldt uiteraard ook voor decentrale overheden. 

Intermezzo: een voorbeeld 

Er wordt een referendum gehouden over de afsluiting van een plantsoen voor auto

ver-keer. Een groot aantal belangen, deels onverenigbaar, zijn hierbij betrokken. De 

ouders en hun kinderen die graag in het plantsoen willen wandelen en het vertrek 

van auto's toejuichen. Het restaurant dat in het hart van het plantsoen gelegen is, 

wordt afgesloten voor alle verkeer. De milieugroeperingen in hun niet-ajlatende 

strijd tegen de uitlaatgas-sen. De winkeliers uit de aanliggende buurten die voor 

hun nering vrezen nu klanten op doorreis door het plantsoen in de toekomst een an

dere route kiezen. De Kamer van Koophandel die bezorgd is over bereikbaarheid van 

de zuidelijke stadswijken en de ver-keerspolitie die opstoppingen vreest in diverse de-
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len van de stad. Straatcomité's die vechten tegen de toename van de verkeersdrukte. 

Bewoners die vrezen dat door verban-ning van het autoverkeer het plantsoen een eld

orado voor drugsgebruikers zal worden. Eigenaren van huizen die een waardestij

ging van hun panden mogen verwachten ten ge-volge van de grotere aantrekkelijk

heid van het plantsoen zonder auto's. Middenstanders die juist waardedaling 

verwachten van hun bedrijfspanden. Groepen die stijging van de verkeersveiligheid 

verwachten door afsluiting. Bewoners van buitenwijken die nu een fors stuk moeten 

omrijden. 

In een beslissend referendum worden al deze belangen impliciet tegen elkaar af: 

gewogen en weggestreept. 

Een anoniem referendum-electoraat besluit aldus tot concrete dwanguitoefening 

in dit geval en in alle andere denkbare gevallen waarover een referendum wordt 

Het is ongewenst gehouden. De deelnemers aan dat referendum zijn tot niets anders gehouden dan 

dat bij de besluit- tot stemmen. Hoewel niet ieder zich door eigen belang zal laten leiden is daar ook 

vorming zelf de ver- niets op tegen. Dat eigen belang is in ieder geval het meest herkenbare en inzich

antwoordelijlille- telijke. Het is ook zeer onredelijk om van deelnemers aan een referendum te ver

den van overheid en wachten dat zij zich zo intensief in een materie verdiepen. Tenslotte is het ook 

samenleving door van belang nog op te merken dat de meerderheid in een referendum-electoraat 

elkaar gaan lopen. doorgaans een relatief gering deel vormt van de ingezetenen van een gemeente of 

provincie. 

Reserve 

Het is daarom goed dat de christen-democratische traditie grote reserves toont te

genover directe democratie. Het is gewenst dat mensen en hun verbanden op 

meerdere gebieden ten volle worden betrokken bij de voorbereiding van besluit

vorming; het is ongewenst dat bij de besluitvorming zelf de verantwoordelijkhe

den van overheid en samenleving door elkaar gaan lopen. Het is de roeping en de 

taak van de overheid de verantwoordelijkheid daarvoor op zich te nemen en deze 

niet te verzaken door deze deels terug te kieperen in de samenleving en daarbin

nen te leggen bij het electoraat van een referendum. 

Dit heteronomie-argument is niet het enige, maar naar het mij voorkomt wel het 

meest wezenlijke voordeel van de vertegenwoordigende democratie. Daarnaast 

zijn er andere voordelen. Hoogers6 spreekt over het parlement als een staatsor

gaan dat in Nederland niet de soevereiniteit van het volk maar dat van de Rede re

presenteert. Zware woorden maar zij raken een belangrijk aspect van het parle

mentaire werk. In ieder geval lijkt het juist om het karakter van de 

volksvertegenwoordiging als een argumenterend en delibererend lichaam gericht 

op de bevordering van het algemeen belang niet te gemakkelijk weg te honen. Een 

dergelijke opstelling die nog in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 
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krachtig herleefde is begrijpelijk maar lichtvaardig. Begrijpelijk nu met name de 

toen aanstormende babyboom-generatie sterk onder de indruk was van sociologi

sche-politicologische benaderingen (soms marxistisch geïnspireerd) van het feno

menen staat en politiek. De volle nadruk lag op de staat als machtsinstituut; de 

normatieve dimensie werd onderschat en de notie 'algemeen belang' geridiculi

seerd als rationalisatie van machtsstreven. 

Lichtvaardig echter nu zelfs in de hoogtijdagen van de polarisering de bereidheid 

bleef bestaan om in de sleutel van het algemeen belang met elkaar te debatteren. 

Een onafzien-bare reeks aanvaarde amendementen, moties en andere voorstellen 

getuigt daarvan. In een instrument als het referendum ontbreekt deze vorm van 

argumenteren uiteraard. Maar er is meer. Electoraten bij volks initiatieven en bij 

referenda - typische instrumenten van directe democratie - kunnen zeker bij 

veelvuldig gebruik van die middelen de afzonderlijke stemmingen niet in een 

context van integrale belangenafWeging plaatsen. De uitbundige Californische 

praktijk biedt weinig opwekkend illustratie materiaal. 

Politiel(e partijen 

Nederland is al ruim een eeuw een partijendemocratie en die partijen gaat het 

niet goed. Sommigen spreken over oude olifanten op weg naar het woud der ver

getelheid. Dat lijkt veel te kras nu er in Westerse cultuurkring nog geen enkel 

voorbeeld is van een partijloze democratie. Het is echter onloochenbaar dat de 

verhouding overheid-samenleving-burger aan belangrijke veranderingen onderhe

vig is.7 De overheid functioneert anders dan voor-heen. Meer als medespeler min

der als architect. 

Sommigen komen dan in de verleiding zo niet de overheid zelf dan toch diens 'an

ders zijn', diens heteronomie, ernstig te relativeren. Het misverstand mag echter 

De taak van de niet geboren worden dat we overheden eigenlijk wel tot op grote hoogte kunnen 

volksvertegenwoor- ontberen. Er is geen recht zonder macht en er kan geen ontwikkelde beschaving 

diging is niet als bestaan zonder die macht die per definitie heteronoom is. Overheden, dus ook de 

een seismograaf de volksvertegenwoordiging als wezenlijk legitimerend orgaan daarbinnen, overstij-

mood ofthe count- gen in bepaalde opzichten het actuele electoraat. Het zijn instituties die genera-

ry te registreren en ties verbinden; de rechtsorde garanderen; vitale (basis)-voorwaarden voor de sa-

in besluiten te ver- menIeving in stand houden; delen van het fysieke en culturele erfgoed beheren; 

talen de natie in de politieke wereldgemeenschap vertegenwoordigen en ook de belan

gen van niet-burgers en niet-stemhebbenden moeten meewegen. De taak van de 

volksvertegenwoordiging is derhalve niet als een seismograaf de 'mood of the 

country' te registreren en in besluiten te vertalen. Het volk dat, ook in de leer van 

de volkssoeve-reiniteit, noodzakelijk buiten de staat verkeert, wordt daarbinnen 

niet door een referendum electoraat maar door de Staten-Generaal tegenwoordig 

gesteld. Die volksvertegen-woordiging is periodiek verantwoording schuldig te

genover kiezers en permanent tegen-over de openbare mening. 
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Wie de brug tussen samenleving en volksvertegenwoordiging desalniettemin 

hechter wil maken zal dan ook eerder de oplossing moeten zoeken in wijzigingen 

van het selectie-systeem voor volksvertegenwoordigers dan in de clausulering van 

de opdracht van die volksvertegenwoordiging. Dan zou men kunnen denken aan 

vormen van districtenstelsel. Onze grondwet (art 53 lid 1) schrijft dwingend voor 

dat een kiesstelsel op grondslag van evenredigheid moet berusten. Dit betekent 

dus dat de door het CDA gewenste grotere binding van afgevaardigden met een be

paald gebied zo gemakkelijk zal zijn te verwerke-lijken. Zeker niet indien men het 

terecht mogelijk wil blijven maken voor kleine partijen om door te dringen tot de 

volksvertegenwoordiging. Verder is het uiteraard mogelijk om partijleden (al is 

dat slechts een fractie van de bevolking) een grotere invloed te geven op de lijstsa

menstelling. 

Tenslotte 

Men kan zich tenslotte de vraag stellen ofin dit verband alle vormen van directe 

demo-cratie over een kam mogen worden geschoren. Zo zijn er beslissende, con

sultatieve, fa-cultatieve, correctieve, raadgevende, raadplegende, constitutionele, 

wetgevings- en be-stuursreferenda. Het lijkt in ieder geval politiek vrij onaan

vaardbaar, zo leren ook de buitenlandse voorbeelden, referenda-uitslagen bij be

hoorlijke opkomst te negeren. Hoe een referendum ook wordt betiteld; ze hebben 

politiek feitelijk de impact van beslissende referenda. Burgers zijn opgeroepen, 

campagnes zijn gevoerd, stembiljetten ingevuld en uitslagen vastgesteld. De ana-

Ook een raadple- logie met 'gewone' verkiezingen is onmiskenbaar en dwingt tot conformering aan 

gend referendum dat referendum. Wel kan worden toegegeven dat er een verschil is tussen een 

zal doorgaans de raadplegend referendum waarbij het initiatief immers ligt bij de overheid en een 

facto doorgaans als raadgevend correctiefwetgevingsreferendum (zoals in de Nederlandse Tijdelijke 

een beslissend refe- Referendumwet). Desalniettemin zal ook een raadplegend referendum de facto 

rendum uitwerken. doorgaans als een beslissend referendum uitwerken. De vraag die overblijft en 

voor het CDA interessant kan blijken is die naar de wenselijkheid in uitzonderlijke 

situaties toch een referendum en wel een correctief constitutioneel referendum 

te overwegen. Dan moet het gaan om cruciale constituerende wijzigingen binnen 

de Nederlandse staat. Daarbij moet overigens wel weer worden bedacht dat indien 

het gaat om dat type allesoverheersende kwesties de door de huidige Grondwet 

voorgeschreven tussentijdse ontbinding van de Tweede Kamer wel degelijk in het 

teken daarvan zal komen te staan en als een pseudo-referendum zal uitwerken. 

Prof mr A.H.M. Dölle is lid van de cDAjractie in de Eerste Kamer. Hij heeft dit artikel op per

soonlijke titel geschreven. 
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noten 

1 Zie uiteraard ook Pacem in terris Uohannes XXIII), 1963, waarnaar de paus dik-

wijls nadrukkelijk in boodschappen verwijst. 

2 Handboek van het Nederlandse staatsrecht (Van der PotjDonner), 2001, p. 456. 

3 G. Hoogers, De verbeelding van het soevereine, Groningen, 1999, p. 41. 

4 Hoofdstuk IV. 107 beginselprogramma. 

5 Artikel 50 Grondwet. Zie ook art. 67, lid 3 (lastverbod). 

6 Idem, p. 331. 

7 Zie bijvoorbeeld S. van Bijsterveld, The Empty Throne, Tilburg, 2002. 
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Over staatsrechtelijl<e 

vertegenwoordiging 

DR. ANDREAS KINNEGING 

Volgens Andreas Kinneging is taak van de politicus in essentie een volstrekt an

dere dan die van de marktkoopman, is de kiezer geen consument van wetgeving 

en beleid en de politiek is dan ook niet te vergelijken met een marktplaats. 

Toch is deze tendens onmiskenbaar aanwezig in het hedendaagse politieke 'be

drijf. De veelal ondoordachte tendens de politiek in termen van de markt te 

duiden vindt zijn weloverwogen verdediging in de economische theorie van de 

representatieve democratie. Twee elementen gaan in die economische benade

ring van de politiek teloor, die voor een goed verloop van het democratische 

proces, vooral onder moeilijke omstandigheden, van essentiële betekenis zijn: 

de bereidheid zo nodig offers te brengen en de bereidheid leiderschap te tonen. 

De politicus zal vooral de kunst van het overtuigen moeten beheersen om de 

kiezer ter wille van het algemene belang op andere gedachten te kunnen bren

gen. Wie echter de politieke ontwikkelingen in de westerse landen in de achter 

ons liggende decennia gevolgd heeft, zal niet alleen moeten constateren dat 

ook het democratisch leiderschap feitelijk een steeds schaarser goed is gewor

den, maar ook dat het besef van inhoud en betekenis van dit leiderschap gaan-

~ deweg vrijwel geheel teloor is gegaan. Politici zien zichzelf tegenwoordig zon-

der enig voorbehoud als producent. Ook de kiezer ziet zichzelf allang niet 

meer zoals ons staatsrecht hem nog bestempelt: als deel van een groter geheel 

- burger van een civitas - waarvoor men soms zijn eigenbelang opzij dient te 

zetten en offers dient te brengen. 

1 I 
Eenjaar of tien geleden werd ik gebeld door de fractievoorzitter van één der grote

re partijen uit een gemeente in het zuiden van het land. Deze man legde me de 

vraag voor ofik, als wetenschapper, niet zou kunnen inventariseren wat de bevol

king van zijn gemeente als maatschappelijk probleem ervoer, opdat hij, op grond 

van die gegevens, een verkiezingsprogramma zou kunnen samenstellen. 

Inmiddels kan men de krant niet meer openslaan en de televisie niet meer aanzet

ten ofmen wordt geconfronteerd met enquêtes over alle mogelijke maatschappe

lijke vraagstukken, zoals recentelijk over de vraag ofIsraël een bedreiging is voor 

de wereldvrede. Enquêtes die bloedserieus worden genomen. Het is immers de vox 

populi die hier spreekt. 'De meerderheid van de bevolking vindt...' En dus dienen 

politici zich ernaar te richten. Zij vertegenwoordigen immers het volle Zij zijn als 
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het ware de mond van het volle Zij dienen slechts uit te spreken wat (de meerder

heid van) het volk vindt. 

In deze visie is de volksvertegenwoordiging te vergelijken met een marktplaats. 

De kiezer is de consument van wetgeving en beleid, de politicus de producent er

van. De consument is 'soeverein'; de klant is koning. De politicus-producent ope-

De politicus-produ- reert op basis van de stelregel: 'U vraagt, wij draaien'. De markt van stemmen is 

cent opereert op groot en divers en dus is er aan een divers aanbod van de zijde van de politici-pro-

basis van de ducenten. Elke politieke onderneming - politieke partij - heeft haar eigen marktni-

stelregel:'U vraagt, che. Die niche heet 'achterban'. En naar die achterban moet goed worden 'geluis-

wij draaien' terd'. De achterban bepaalt wat de politicus zegt en doet. Anders wordt hij 

immers weggestemd. Dat wil zeggen: de klanten van de onderneming lopen weg 

en gaan naar de concurrent. Het aangeboden product verliest marktaandeel. De 

oplossing is dan: 'vernieuwing' en 'verbetering' van het product, zodat het meer 

in de smaak valt bij de kiezer-consument. 

21 
Het zou heel onverstandig zijn deze benadering van de representatieve democra-

tie te onderschatten. Dat ze door velen op onnadenkende wijze wordt gehanteerd, 

betekent niet dat ze theoretisch niet goed onderbouwd is. Dat is ze wel. Sedert het 

eind van de jaren vijftig van de twintigste eeuw heeft zich, vooral in de V.S., een 

traditie ontwikkeld die de economische theorie van de democratie wordt ge

noemd. Ik noem slechts Anthony Downs, An Economie Theory ofDemocracy (1957), 

James Buchanan en Cordon Tullock, The Calculus of Consent (1962) en Mancur 

Olson, Tl1e Logic of Collective Action (1965), drie boeken die grundlegend zijn geweest 

voor deze benadering. Een knap overzicht geeft Hans van den Doel in Democratie en 

Welvaartstl1eorie (1975, 4e herz. druk 1998). Hoe men ook denkt over de economi

sche theorie van de democratie, het is onzinnig te stellen dat het een oppervlakki

ge benadering is, waarvan men niets kan leren. Kritiek op de economische bena

dering van de representatieve democratie dient uit te gaan van en in te gaan op 

deze versie van die benadering. Zij is immers de sterkste versie ervan. Doet men 

dat niet en richt men zijn pijlen slechts op ondoordachte verdedigingen van de 

parallel tussen democratie en markt, dan vecht men slechts tegen stromannen en 

heeft een weerlegging geen waarde. 

De economische theorie van de democratie gaat ervan uit dat iedereen in de poli

tiek, net als op de markt, slechts in zijn eigenbelang handelt. Nu is het heel een

voudig om van deze theorie een volstrekt alomvattende, maar daarmee ook voll<ü

men lege theorie te maken. Men zou namelijk kunnen stellen dat iedereen altijd 

in zijn eigenbelang handelt, een opvatting die nogal eens geventileerd wordt. Zo 

gezien was ook Moeder Theresa slechts uit op haar eigenbelang. Daarmee heeft 

men zelfs de meest onzelfzuchtige persoon gereduceerd tot een gewone sterve

ling, 'die ook maar haar eigenbelang nastreefde'. Zo sust men wellicht het eigen 

slechte geweten - en dat is heel praktisch -, maar ofhet ook een theoretisch zin-
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volle benadering is, valt te betwijfelen. Het valt immers niet te ontkennen dat 

Moeder Theresa een wel heel andere gestalte gaf aan haar 'eigenbelang' dan de ge

wone sterveling dat doorgaans doet, een verschil dat men niet zomaar onder het 

vloerkleed kan vegen. Hoe dit ook zij, voor de beoordeling van de economische 

theorie van de democratie is dit niet relevant, want die gaat uit van een veel enge

re en realistischere notie van eigenbelang. 

Zoals, naar het woord van Adam Smith, de bakker geen brood bakt uit welwillend

heid jegens zijn klanten, maar in zijn eigenbelang en de klanten niet naar de bak

ker gaan uit welwillendheid jegens hem, maar omdat en zolang hij goed brood 

bakt, zo opereren ook de politici-producenten en de kiezers-consumenten in de 

politiek. Het is mogelijk en het komt ook wel voor dat een bakker uit pure welwil

lendheid en naastenliefde brood bakt voor zijn medemensen. Eigenbelang is, in 

deze benadering, dus geen catch-all begrip. Altruïsme komt voor en is iets wezen

lijk anders dan egoïsme. Maar het komt zo weinig voor, dat men er geen samenle

ving op kan bouwen. Gelukkig is dat geen probleem, want dankzij het marktme

chanisme komt het nastreven van het eigenbelang ten goede aan andere mensen. 

Allen streven slechts hun eigenbelang na maar, als door een onzichtbare hand ge

stuurd, resulteert dat niettemin in het algemeen belang. Aldus de grondgedachte 

van de economische theorie in het algemeen en dus ook van de economische 

theorie van de democratie. 

31 
Is dit juist? Dat is de hamvraag. Ik wil in het navolgende een tweetal kritische 

kanttekeningen plaatsen bij de economische theorie van de democratie. 

Laten we, om te beginnen, eens een nadere blik werpen op de institutionele voor

waarden voor goede marktwerking. Zoals bekend moet aan een aantal voorwaar

den zijn voldaan, wil de markt optimaal- d.w.z. in het algemeen belang - werken. 

Monopoloïde macht, zowel bij producenten als bij consumenten, dient afWezig te 

zijn. De markt dient transparant te zijn: de klanten moeten weten wat er te koop 

is. En last but not least: eigendommen en contracten dienen te worden beschermd. 

Al deze voorwaarden zijn uitgewerkt in wetgeving en jurisprudentie en tezamen 

vormen ze het juridisch kader - de regels van het spel- waarbinnen producenten 

en consumenten vrijelijk hun eigenbelang mogen nastreven. 

Een soortgelijk institutioneel kader bestaat natuurlijk ook in de politiek. Men 

denke slechts aan de regels met betrekking tot de verhouding tussen regering en 

parlement, de regels betreffende de gang van zaken in het parlement, de regels in

zake verkiezingen en politieke partijen, enzovoorts. De economische theorie van 

de democratie geeft niet slechts een analyse van het feitelijk handelen van politi

ci-producenten en kiezers-consumenten op de politieke markt, maar is juist ook 

geïnteresseerd in het institutionele kader waarin dit feitelijk handelen zich af

speelt en dat erdoor gestructureerd worden, met het oog op een mogelijke verbe

tering van dat kader, teneinde de politieke markt optimaler te laten functioneren. 
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De vraag is nu hoe het handelen moet worden geïnterpreteerd van hen die het in

stitutionele kader ontwerpen en aanpassen. Wat zijn dit voor mensen? Worden zij 

ook door hun eigenbelang geleid, net als de spelers van het spel? Men moet zijn 

toevlucht nemen ofWel tot de Moeder-Theresa-is-ook-een-egoïst theorie, ofWel tot 

werkelijkheidsvreemde gedachtespinsels, als de veil of ignorance van Rawls, om die 

stelling voor zijn rekening te kunnen nemen. In werkelijkheid geldt dat, indien de 

opstellers van de regels van het spel ook uit zijn op hun eigenbelang, de regels 

niet onpartijdig zullen zijn, door de andere spelers als onrechtvaardig zullen wor

den bestempeld en de noodzakelijke legitimiteit op den duur zullen ontberen. 

(Denk bijvoorbeeld aan een voetballer die een wedstrijd speelt en tegelijkertijd de 

bevoegdheid heeft de spelregels aan te passen.) Hier volgt uit dat degenen die het 

institutionele kader ontwerpen daarbij dus niet hun eigenbelang mogen nastre

ven. 
Dit doel kan verwezenlijkt worden door andere mensen het institutionele kader 

te laten ontwerpen en vaststellen dan diegenen die binnen dit kader moeten ope

reren. Denk aan Sol on en Cleisthenes in het oude Athene, of aan de Philadelphia 

Convention in het Amerika van 1787. Maar in de hedendaagse democratie zijn het 

in belangrijke mate de spelers zelf die ook de regels van het spel moeten vaststel

len. Onder die omstandigheden zijn de enige waarborg voor een goed, rechtvaar

dig en daardoor legitiem institutioneel kader de morele principes van de spelers. 

Ze mogen zich bij de bepaling van het institutionele kader dus niet laten leiden 

door hun eigenbelang. Ergo: de politicus mag niet slecht producent en de kiezer 

mag niet slechts consument zijn. Ze moeten beide dit niveau overstijgen, afstand 

kunnen nemen van hun eigenbelang en bereid zijn het algemeen belang te die

nen ten koste van het eigenbelang, wil de democratie op den duur kunnen blijven 

functioneren. 

41 
Als we het metaniveau van het ontwerpen van het institutioneel kader verlaten en 

ons concentreren op het spel zelf, kunnen we dan de economische theorie van de 

democratie wel gelijk geven en accepteren dat alle spelers, binnen dat kader, 

slechts hun eigenbelang nastreven? 

Ik meen van niet. Twee elementen gaan hierdoor teloor, die voor een goed verloop 

van het democratische proces, vooral onder moeilijke omstandigheden, van essen

tiële betekenis zijn: de bereidheid zo nodig offers te brengen en de bereidheid lei

derschap te tonen. Beide kunnen namelijk gemakkelijk ten koste gaan van het ei

genbelang. 

Om te beginnen de offerbereidheid. Een eenvoudig voorbeeld. Stel het gaat econo

misch niet goed met een land. Er is een grote en groeiende werkloosheid. Deze 

zou kunnen worden aangepakt, als de mensen met betaalde arbeid bereid waren 

een fors loonoffer te brengen, ten behoeve van de werklozen. Dat zijn ze echter 

niet, omdat ze hun eigenbelang vóór laten gaan. Ze worden daarin gesteund door 
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politici, die - ook uit eigenbelang - hun oren naar hun kiezers laten hangen. Een 

oplossing is daardoor onmogelijk en de grote werkloosheid zal blijven voortbe

staan. Een blik op de geschiedenis volstaat om te begrijpen dat dit niet zonder ge

vaar is. Niets destabiliseert een land zo zeer als langdurige massawerkloosheid. 

Hoe anders zou het gaan als de werknemers-kiezers bereid zijn het algemeen be

lang te laten prevaleren boven het eigenbelang! 

Uit dit voorbeeld komt reeds het cruciale belang van leiderschap naar voren. 

Geldt voor de kiezers dat ze méér dienen te zijn dan consumenten van politieke 

beslissingen, voor politici geldt dat ze méér dienen te zijn dan producenten van 

de goederen en diensten die de kiezer toevallig wenst. De taak van de politicus is 

in essentie een volstrekt andere dan die van de marktkoopman. Deze laatste mag 

gerust zijn oren laten hangen naar de wensen van de consument, de politicus 

mag zijn oren niet laten hangen naar de wensen van de kiezer. Dikwijls dient hij 

tegen die wensen in te gaan. En hoe meer de kiezer zich opstelt als consument die 

Hoe meer de kiezer slechts uit is op zijn eigenbelang, des te vaker dient de politicus juist geen gevolg 

zich opstelt als te geven aan diens wensen. Dat blijkt duidelijk uit het voorbeeld. De politicus die 

consument die leiderschap toont, gaat in tegen de wens van de werknemers. Hij brengt het loon-

slechts uit is op zijn offer tot stand en levert aldus een belangrijke bijdrage aan de oplossing van het 

eigenbelang, des te maatschappelijke probleem van de werkloosheid. 

val{er dient de Hoe speelt hij dat klaar? Met andere woorden: wat is goed leiderschap in een de-

politicus juist geen mocratie? Anders dan in een autoritair politiek bestel kan de democratische poli-

gevolg te geven aan ticus maar in zeer beperkte mate met de harde hand zijn wil opleggen. Dat bete-

diens wensen. kent echter niet dat leiderschap overbodig of onmogelijk is in een democratie. Het 

tegendeel is waar. Maar het leiderschap dient vooral te liggen in zijn overtuigings

kracht. De democratisch politicus moet in staat zijn de kiezers op andere gedach

ten te brengen en hun eigenbelang zo nodig te op te offeren ten bate van het alge

meen belang. Hij moet, kortom, een retoricus zijn in de klassieke Aristoteliaanse 

zin van het woord. En als het hem niet lukt de bevolking op wezenlijke punten te 

overtuigen van zijn gelijk? Wat moet hij dan doen? Toegeven? Bijdraaien? Neen, 

dan moet hij luid en duidelijk uitspreken geen verantwoordelijkheid te willen ne

men voor wat komen gaat en aftreden. Geen marktkoopman derhalve. Veeleer het 

tegenovergestelde. 

51 
Dit is de klassieke visie op de rol van de volksvertegenwoordiger en de volksverte

genwoordiging. Het staatsrecht van de westerse landen is doordesemd met deze 

gedachte. Ze behoort tot de kern van wat bedoeld wordt wanneer we spreken over 

representatieve democratie. Wie echter de politieke ontwikkelingen in de wester

se landen in de ach ter ons liggende decennia gevolgd heeft, zal niet alleen moe

ten constateren dat democratisch leiderschap feitelijk een steeds schaarser goed is 

geworden, maar ook dat het besefvan inhoud en betekenis van dit leiderschap 

gaandeweg vrijwel geheel teloor is gegaan. Politici zien zichzelf tegenwoordig zon

der enig voorbehoud als producent. 
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De kiezers 

zien zichzelf 

ongegeneerd als 

consument. als 

klant. 

Ook de kiezer ziet zichzelf allang niet meer zoals ons staatsrecht hem nog bestem

pelt: als deel van een groter geheel- burger van een civitas -. waarvoor men soms 

zijn eigenbelang opzij dient te zetten en offers dient te brengen.Welnee. de kie

zers zien zichzelf ongegeneerd als consument. als klant. En de politiek: die wordt 

gezien als een spel waarin alle betrokkenen onbeschaamd hun eigenbelang kun

nen nastreven. Het bovenstaande heeft hopelijk duidelijk gemaakt dat. indien dit 

niet verandert. onze democratie geen gouden toekomst is beschoren. 

Dr. A. Kinneging is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit 

Leiden 
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Het voll{ weer echt 

vertegenwoordigen 

MR. REIN JAN HOEKSTRA 

We leven in een tijd van 'the revolution ofrising expectations', 'de kiezer is op 

drift' en 'de samenleving is verwend'. Dit waren slogans die na de verkiezingen 

van 2002 het verlies van zetels moesten verzachten of desoriëntatie bij politieke 

partijen moesten verhullen. De samenleving als een kokende pot van verwach

tingen en verlangens, waarvan onherroepelijk het deksel af zal vliegen. In die 

duiding zit naar de mening van Rein Jan Hoekstra een te berustende onder

toon. Een kiezer die 'op drift' is, geeft aan dat er zaken moeten veranderen. In 

de regel is dit niet een teken dat de burger of kiezer faalt, maar dat de politiek 

zelf overredingskracht mist. In zijn bijdrage biedt Hoekstra een korte terugblik 

op het verleden en gaat hij in op de noodzaak om de rol van volksvertegenwoor

diging en politieke partijen te versterken. Zij kunnen als haarvaten naar de sa

menleving niet worden gemist. Interactief besturen maakt hen niet overbodig, 

integendeel zelfs. Daarna volgen enige voorstellen om het democratisch bestel 

te verbeteren en te laten aansluiten bij de niet ten onrechte levende behoeften 

en ergernissen van de kiezer. Hoekstra geeft daarbij aan dat een democratie het 

niet kan stellen zonder een sterk conceptueel vermogen van politieke stromin

gen, dat een versterking van de vertegenwoordigende rol van de Kamers nood

zakelijk is en dat een districtenstelsel daarbij kan helpen. Tenslotte zal hij in

gaan op de gang van zaken rond de kabinetsformatie en rond de ontbinding 

van de Tweede Kamer. Op al deze fronten is een zuiverder onderscheid tussen 

regering en Kamer gewenst. 

De permanente noodzaal< van aanpassingen 

in het staatlmndige bestel 

Niet alleen in het heden, ook in het lange verleden van de democratie is aanpas

sing van het staatkundig bestel noodzakelijk gebleken. Democratie fungeert al 

heel lang als vredesinstrument. Om ervoor te zorgen dat dit instrument effectief 

blijft, zijn steeds wijzigingen aangebracht. Vaak onder druk van de omstandighe

den. Zelfs dreigende revoluties werden afgekocht door in de Grondwet tegemoet 

te komen aan nieuwe wensen. Zo is het gegaan met de afschaffing van de oligar

chie. de invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid jegens de volksverte

genwoordiging, de invoering van een democratisch kiesstelsel en van het alge

meen kiesrecht. Nederland staat daarin natuurlijk niet alleen. De keuze van de 
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instrumenten valt verschillend uit in democratische landen. Zo heeft Nederland 

tot 1917 een op basis van een districtenstelsel georganiseerd kiesstelsel gehad. 

Engeland heeft het nog steeds. De Bondsrepubliek Duitsland heeft een gemengd 

districtenstelsel, terwijl Frankrijk sinds de dreigende revolutie van 1958 een di-

Nederland is steeds rect gekozen President kent. De Verenigde Staten hebben al sinds de onafhanke-

wars geweest van lijkheid een uitgekiend systeem van checks and balances tussen uitvoerende en wet-

invoering van direc- gevende macht, gebaseerd op directe legitimatie van de uitvoerende macht. 

te democratie. In Nederland is steeds wars geweest van invoering van directe democratie. In vervolg 

vervolg op de woe- op de woelingen van de kiezer in 2002 komt daarin nu een kentering. Het leidde 

lingen van de lue- tot het voornemen de burgemeester rechtstreeks te laten kiezen. Anderzijds is het 

zer in 2002 komt correctieve wetgevingsreferendum onder de huidige regeringscoalitie weer van de 

daarin nu een l<en- baan. Wel wordt overwogen om een vorm van districtenstelsel, overeenkomstig 

tering. het Duitse systeem in te voeren. De gekozen Minister-President is als idee nog wel 

aanwezig, maar heeft geen brede politieke basis. Zo zien we dat het staatkundige 

bestel reageert op de geconstateerde onvrede over het functioneren van de poli

tiek rond de millenniumwisseling. 

Versterldng van de democratie 

Wat wordt beoogd met de voorgenomen aanpassingen is een versterking van de 

democratie op het lokale vlak en sterkere betrokkenheid van de bevolking. Niet al

leen kom t er een versterking van de invloed van de kiezer. In het 

Hoofdlijnenakkoord is ook voorzien in een versterking van de parlementaire de

mocratie, van de Staten-Generaal. Die trendbreuk is nog door weinigen opge

merkt, maar de extra middelen voor partijen en de wetenschappelijke bureaus 

heeft alles te maken met de notie dat politiek functioneert bij gratie van de tegen

macht die parlement, partijen en gelieerde instellingen kunnen bieden ten over

staan van de overheidsorganisatie. Daaraan ontbrak het enige jaren geleden bij 

veel partijen: eigen ideeën, toegesneden op de grote maatschappelijke vraagstuk

ken waar onze samenleving voor staat. 

De onderscheiden rollen accentueren en 

niet interactiefverdoezelen 

Maar heeft de kiezer, de burger, behoefte aan dergelijke veranderingen? Even be

langrijk: heeft hij de overtuiging dat deze aanpassingen voorzien in een verbete

ring? Of sluit de burger zich afvan de ldassieke instituten die Nederland bestu

ren? De opkomstcijfers van de Tweede Kamerverkiezingen in 2002 en 2003 wijzen 

anders uit. Als ik een karakterisering van die verkiezingen moet geven, heb ik er 

maar één: de kiezer had weer behoefte aan een Tweede Kamer die vooruitziet, 

agendeert en daarmee primair volksvertegenwoordiging is. Hij wil geen Kamers 

die zich vooral richten op stabiele politieke verhoudingen op de vierkante kilome-
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ter in Den Haag. De kiezer wil geen parlement dat deel uitmaakt van de overheid 

of meegetrokken wordt in wat tegenwoordig heet de interactieve besluitvorming 

van staat en institutionele marktpartijen. Juist die vervlechting verdoezelt niet al

leen te veel de verschillen in maatschappij-opvattingen maar verzwakt ook de con

trolerende rol van de volksvertegenwoordiging. Zowel naar de staat als naar die 

marktpartijen zijn de Tweede en Eerste Kamer geroepen hun eigen soevereine rol 

te vervullen. Zo is de Tweede Kamer noch bestuursorgaan noch exponent van de 

De kiezer wil geen geïnstitutionaliseerde maatschappelijke verhoudingen. Zij moet belichamen dat 

parlement dat deel men een zelfstandige tegenkracht is. die zich teweer stelt tegen Haagse routines 

uitmaal<t van de zodra die voorbij gaan aan de diepste rechtsgevoelens op het terrein bijvoorbeeld 

overheid ofmeege- van veiligheid, van en uit de hand gelopen bureaucratie, van wonen en werken, 

trold<en wordt in van mobiliteit. Voor de burger moet de maatschappij bruikbaar zijn in al zijn gele-

wat tegenwoordig dingen, de rechtsorde, de economie, het bestuur. Daartoe hoort ook een overheid 

heet de interactieve die er oog voor heeft dat de samenleving ruimte wil voor de invulling van eigen 

besluitvorming van verantwoordelijkheid. 

staat en institutio-

nele marl<tpartijen. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele volk, zegt de Grondwet. In de 

ontwikkeling naar parlementaire democratie hebben zij die rol met kracht ver

vuld. Er moest een tegenkracht worden ontwikkeld tegen de macht van Koning en 

Ministers in de 1ge eeuw. Tegenkracht moest worden ontwikkeld tegen conserva

tieve en liberale hegemonie in dezelfde tijd, ook ter wille van vrijheidsrechten 

(godsdienstvrijheid, onderwijsvrijheid). Het politieke partijenstelsel ontwikkelde 

zich parallel: machtige volksbewegingen, die zich verzetten tegen gevestigde ideo

logieën en een nieuwe ideologie daartegenover zetten. De vertegenwoordigers van 

strijdbare politieke partijen bevolkten de Tweede Kamer. Zij verwoorden op een 

scherpe, soms antithetische wijze hun doelstelling. Kuyper en Troelstra waren bij 

hun tegenstanders enorm gehaat. De wijze waarop Fortuyn in de verkiezingscam

pagne van 2002 het gevestigde establishment aanviel was, denk ik, vergelijkbaar 

met de scherpte van het optreden van volksvertegenwoordigers in die tijd. De re

acties waren navenant. 

Het belang van politieke bewegingen en concepten 

Men zegt dat de tijd van politieke bewegingen voorbij is. Wederom verwijst men 

naar het model van interactieve besluitvorming: het zou er momenteel vooral op 

aankomen dat overheid en samenleving met elkaar onderhandelen om tot beslui

ten te komen. Zonder die interactie geen legitimatie. Ik bestrijd die eerste stelling. 

Er is waarschijnlijk geen tekort aan interactie en verwevenheid, maar een teveel. 

Verwevenheid kan ook verstikkend werken. Dan is er geen oog meer voor wat poli

tiek werkelijk relevant is en voor datgene wat de mensen in de polis (stad), in de sa

menleving beweegt. Onvrede wordt dan niet tijdig ontdekt en al zeker niet geana

lyseerd. Natuurlijk is interactie zinvol, maar het is geen substituut voor de rol van 
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de Staten-Generaal. Daar moet het debat over de grote lijnen plaatsvinden, over 

belangrijke maatschappelijke vraagstukken, over de vragen die niet te vertalen 

zijn naar inspraak, bejegening; kortom de zaken die bij de uitvoering van beleid 

een grote rol spelen. Ook het bedrijfsleven weet er inmiddels van: vanwege het 

winstmotief is het afhankelijk van de wensen van de klant. Daarom moeten pro

ducten aan de maat zijn. Maar tegelijkertijd moet een bedrijf qua strategie de mo

reel juiste keuzen maken. Dan gaat het om meer dan de prijs-kwaliteitsverhou

ding. Dan gaat het om reputaties, lange termijnbeleid etc. Ook dat kan onvrede 

oproepen en aan die onvrede kan een bedrijf evenmin achteloos voorbijgaan. 

Veronachtzaming van die wensen leidt tot afbraak en sluiting van het eigen be

drijf. Zo is het ook in de politiek. Maatschappelijke instabiliteit is het gevolg van 

politieke verwaarlozing. Die verwaarlozing moet worden bestreden en dat is de 

dure plicht van volksvertegenwoordiging en politieke partijen. Zij kunnen daarbij 

- selectief - van het bedrijfsleven leren. 

Investeringen in denldu-acht nodig 

Als voorbeeld van deze selectieve voorbeeldfunctie kan research gelden. Als die er

gens is uitgevonden, dan is het in het bedrijfsleven. Multinationals als Shell, 

Unilever, Akzo en Philips zien het als levensnoodzaak voor hun bedrijf. Zo is het, 

zo behoort het te zijn met politieke partijen. Hun taak is het om te investeren in 

research, wetenschappelijk onderzoek, gericht op innovatie van denken, het ont

waren van maatschappelijke samenhangen en patronen en op het ontwikkelen 

Hoe goed de rol van van de instrumenten van de politieke partij. Politieke partijen zijn de haarvaten 

instituten als het van de politiek naar de samenleving. 

Centraal Planbu-

reau, het Sociaal 

Cultureel Plan-

bureau ende 

Wetenschappelijl<e 

Raad voor het 

Regeringsbeleid 

001< is, zij staan op 

afstand van de sa

menleving. Dat 

maakt hen op zijn 

minst kwetsbaar 

voor routines 

Ik verwijs daarbij naar de manier waarop in een moderne democratie als de 

Verenigde Staten politieke bewegingen en partijen functioneren. Anders dan in 

Nederland, maar wel geënt op strategisch onderzoek van de gerenommeerde 

denktanks in Washington. Daar worden de lijnen van de toekomst onderzocht, ja 

zelfs uitgevonden en door rivaliserende denktanks scherp gekritiseerd. Zij worden 

niet of slechts voor een gering deel door de overheid gefinancierd, maar door de 

maatschappij inhoudelijk en financieel op waarde geschat. In bijvoorbeeld de 

Bondsrepubliek ligt dat anders. Daar onderstreept de overheid het belang van 

denkkracht door het wetenschappelijke werk financieel zwaar te ondersteunen. 

Ook in een land als het Verenigd Koninkrijk erkent men zonder meer dat politie

ke partijen en hun instituten voor het onderhoud en de voortgang van de politie

ke democratie noodzakelijk en onmisbaar zijn. In Nederland is het accent van we

tenschappelijk onderzoek bij staatsgefinancierde instituten gelegd, zoals het 

Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke 

Raad voor het Regeringsbeleid. Hoe goed de rol van deze instituten ook is, zij 

staan op afstand van de samenleving, zij zijn daarvan niet de haarvaten. Dat 
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maakt hen op zijn minst kwetsbaar voor routines 

Noch politieke partijen noch hun wetenschappelijke instituten hebben hun be

staansrecht verloren. Het zijn, zoals in 1966 bleek bij de ontwikkeling van D66 en 

in 2002 bij de ontwikkeling van de LPF, wezenlijke kanalen om politieke opvattin

gen van de kiezers te verwoorden. Zij moeten toekomst hebben. Dat zal ook in de 

Europese politiek steeds meer blijken. Een verdergaande staatkundige en constitu

tionele eenwording van Europa vergt op nationaal en Europees niveua partijont

wikkeling om visie te ontwikkelen, koers aan de EU te verlenen en wensen van de 

Europese burger te mobiliseren en tot uitdrukking te brengen. Politieke partijen 

moeten zich daarom revitaliseren. Dan denk ik niet in de eerste plaats aan de re

organisatie van partijstructuren, maar wel aan de creatie van ideeën; het in wis

selwerking met de praktijk doordenken van toekomstbeelden, vanuit eigen basale 

opvattingen. Randvoorwaarde daarbij is het contact met de samenleving, 

Structuren moeten daarop zijn toegesneden. Politieke partijen zouden zich daar

om kunnen inzetten voor een herziening van het kiesstelsel, verdergaand dan het 

gemengde stelsel die nu is voorzien in het Hoofdlijnenakkoord van het huidige 

kabinet. Zou het geen tijd worden na zoveel jaren van vrijwel absolute evenredig

heid het districtenstelsel in te voeren, zoals dat voor 1917 ook gold? Toentertijd 

was het met name de SDAP die het kiesstelsel wilde omvormen tot evenredige ver

tegenwoordiging. Die wijziging maakte deel uit van de Pacificatie, evenals de in

troductie van het vrouwenkiesrecht. Christen-democratische erflaters waren in 

die tijd voor het districtenstelsel. Momenteel is het, in gewijzigde omstandighe

den met een politiek die aan conceptuele overtuigingskracht en aan binding met 

de bevolking heeft verloren, tijd om wijzigingen door te voeren. Wijzigingen in de 

relatie tussen overheid en samenleving en wijzigingen in het kiesstelsel. 

Goede ordening van verantwoordelijldleden 

Om de politiek als kanaal van visie en besluitvorming te versterken, is het niet 

minder noodzakelijk om de relatie tussen politiek, ambtelijke organisatie en par

ticulier initiatief opnieuw te doordenken en vorm te geven. Ik doel dan niet op 

een herindeling van departementen, maar op een aanpak van privatisering en ver

maatschappelijking. Vele partijen hebben qua traditie alles in huis om een funda

mentele revisie van de verdeling van verantwoordelijkheid, staat en samenleving 

te concipiëren. De christelijk-sociale en de sociaal-democratische erflaters, lieten 

de notie van coöperaties na. De christen-democratie kent haar idee van subsidiari

teit. Deze beide noties konden wel eens aan gewicht winnen, nu de verzorgings

staat sterk aan revisie onderhevig is en er in feite een zoektocht plaatsvindt naar 

moderne vormen van solidariteit. Het is een dure plicht van politieke partijen op 

dit punt visies te ontwikkelen. Verder zouden zij veel meer kunnen investeren in 

een ander, voor de nabije toekomst doorslaggevend thema: de gewenste ontwikke

ling van het staatkundige Europa. Moet Europa zich ontwikkelen tot een staten-
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bond, een federale staat of een bondsstaat? Welke democratische en constitutio

nele verhoudingen in de Europese Unie vormen de leidraad voor de politiek? 

Sterkere oriëntatie van de parlementariërs 

op hun vertegenwoordigende rol 

Ook de rol van de Tweede Kamer zou onder de loep genomen moeten worden. 

Een districtenstelsel zou de burger en volksvertegenwoordiging dichter bij elkaar 

kunnen brengen. Daarnaast zijn elementen van directe democratie inpasbaar bin

nen het representatieve stelseL Ik zie niet in waarom de Tweede Kamer en rege

ring niet van tijd tot tijd een raadplegend referendum zouden kunnen organise

ren. Constitutioneel is dat mogelijk, mits daartoe van geval tot geval bij wet wordt 

besloten. Het kan een zinvol instrument zijn om de opvattingen van de bevolking 

te peilen op een meer officiële manier dan nu vaak te pas en te onpas gebeurt 

door commerciële opiniebureaus. Dit instrument moet terughoudend worden 

toegepast, maar het mogelijk gebruik ervan legt op voorhand een zwaardere ver

antwoordelijkheid op Kamerleden om hun opvattingen - in hun district - jegens 

de kiezer overtuigend uit te dragen. 

Een zuiverder onderscheid in het functioneren 

van regering en Tweede Kamer 

Die zwaardere verantwoordelijkheid van de volksvertegenwoordiging is niet min-

Politiek gezien, der van belang in haar staatkundige relatie tot de regering. De Tweede Kamer zal 

wordt door een re- een onafhankelij ke rol moeten innemen ten op zich te van de regering door in ie-

geerakkoord de der geval de kabinetsformatie anders te structureren. De huidige formatiemetho-

Tweede Kamer als diek is het product van het evenredigheidsstelseL Onder het districtenstelsel was 

onafhanl<elijl< or- het gebruik, dat een kabinet geen ontslag vroeg aan de vooravond van de verkie-

gaan belmot in haar zingen. Het kabinet bleef zitten, tenzij zich een nieuwe meerderheid in de Kamer 

werkzaamheden aftekende. Pas na 1922 werd ontslagaanvrage gebruik, omdat toen duidelijk werd, 

dat de verkiezingen binnen het stelsel van evenredigheid niet een ondubbelzinni

ge coalitiemeerderheid aanwees. Er bleken altijd verschillende coalities gefor

meerd te kunnen worden op basis van de verkiezingsuitslag. De langdurige kabi

netsformatie werd vanaf toen een staatkundig fenomeen. Mijn stelling is, dat zelfs 

onafhankelijk van invoering van een districtenstelsel, een andere aanpak van for

matie denkbaar is. Het is niet noodzakelijk dat na de verkiezingsuitslag een for

matie perse leidt tot een regeerakkoord. Een regeerakkoord is georiënteerd op een 

bestendige coalitie voor een nieuw kabinet. Uit een oogpunt van duurzaamheid is 

dat gerechtvaardigd. Maar politiek gezien beperkt het de positie van de Tweede 

Kamer. In de eerste plaats omdat het regeerakkoord een akkoord is niet van alleen 

de ministers, maar primair van de betrokken fractievoorzitters. Staatsrechtelijk is 

dit onzuiver, omdat aldus de Kamer zich committeert aan het komende kabinets-
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programma. Politiek gezien, wordt daarmee de Tweede Kamer als onafhankelijk 

orgaan beknot in haar werkzaamheden die zij immers namens de kiezer dient te 

verrichten. Het leidt ertoe, dat de Kamer, althans de meerderheid, zich bindt aan 

de inhoud van het beleids- en wetgevingsprogramma van het kabinet en daarmee 

partijdig onderdeel wordt van het besluitvormingsproces over het overheidsbe

leid. Natuurlijk moet de kabinetsformatie zich wel altijd richten op het mogelijk 

maken van een levensvatbaar kabinet: een kabinet dat uiteraard niet bij eerste op

treden in de Kamer wordt weggestuurd. Maar er zou naar een procedure moeten 

worden gezocht die zelfstandigheid garandeert: zelfstandigheid in de richting 

van de Kamer. Onderlinge afstand is een essentieel punt voor ons parlementaire 

stelsel. Natuurlijk, dat gaat ten koste van de "rechtszekerheid" maar het leidt wel 

tot onafhankelijkheid in de wederzijdse verhouding tussen regering en Staten

Generaal. De Tweede Kamer moet het onvervreemdbare recht worden gegund uit

eindelijk het kabinet op zijn daden te beoordelen (de totstandkoming van een 

Hoofdlijnenakkoord in plaats van een regeerakkoord bij de laatste formatie was al 

een stap in de goede richting). Dat vergt overtuigingskracht van de zijde van de 

Kamer, maar ook van het kabinet. Het publieke debat is daarmee gediend en langs 

die weg is dit in het belang van de kiezer. Verandering van de methodiek van kabi

netsformatie heeft het voordeel, dat tijdig niet goed functioneren van een minis

ter c.q. van het kabinet aan de kaak wordt gesteld. Het zou een impuls zijn voor 

echte invulling van ministeriële verantwoordelijkheid voor beleidsvorming en 

voor uitvoering van beleid. Tegen elkaar moeten worden afgewogen het nadeel 

van grotere onzekerheid, instabiliteit in de Haagse politiek tegenover het voordeel 

van grotere betrokkenheid van de samenleving Zoals gezegd, een nieuwe systema

tiek legt een zwaardere verantwoordelijkheid bij Kamer en kabinet. Deze benade

ring vergt een sterk kabinet en een sterke volksvertegenwoordiging. Dat laatste 

vereist versterking van de kwaliteit van ondersteuning van Kamerleden op consti

tutioneel en maatschappelijk terrein, maar vooral Kamerleden met ervaring en 

De gewoonteregel, kennis van de constitutionele verhoudingen. Zou hun betrokkenheid niet worden 

dat coalitiepartner- verbeterd door Kamerleden nevenfuncties buiten de politiek in strikte zin te laten 

wisseling verldezin- uitoefenen? Maatschappelijke expertise is voor volksvertegenwoordigers onmis-

gen vergt, die sinds baar. 

de zestiger jaren be-

staat, verdient her

overweging 

Het laatste aandachtspunt is het geëvolueerde karakter van het ontbindingsrecht 

van de Tweede Kamer: het recht van regeringswege om het parlement te ontbin

den. Aanvankelijk en conform de oorspronkelijke bedoeling van de 

Grondwetgever is dit recht gehanteerd als middel om tot een oplossing te komen 

in een crisis tussen regering en Tweede Kamer. Het kabinet had in deze opvatting 

een zware motiveringsplicht om tot nieuwe verkiezingen te komen. Maar sinds de 

jaren zeventig is het ontbindingsrecht geworden tot resultaat van interne onder

handelingen tussen Kamer en regering en daarmee tot een instrument van zelf

ontbinding van de Tweede Kamer. De onderscheiden verantwoordelijkheden van 
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kabinet en Kamer zijn daarmee vervaagd. Het ontbindingsrecht zou niet moeten 

worden gehanteerd als middel om coalitieproblemen op te lossen. De breuk van 

een coalitie hoeft niet altijd uit te monden in het ontbinden van de Kamer: op ba

sis van dezelfde verkiezingsuitslag die de Kamer legitimiteit verschaft, kan in be

ginsel steun aan een nieuw coalitiekabinet worden gegeven. Dat vergt niet per se 

voorafgaande verkiezingen. In het evenredigheidsstelsel kan wisseling van part

ner op basis van eerder gehouden verkiezingen niet worden uitgesloten. De ge

woonteregel, dat coalitiepartnerwisseling verkiezingen vergt, die sinds de zestiger 

jaren bestaat, verdient derhalve heroverweging. 

Mr. R.j. Hoekstm is lid van de Raad van State 
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De tragische staat 

PROF. DR. PAUL FRISSEN 

Al in de jaren zeventig, maar sterker nog in de jaren tachtig kondigt menig au

teur het einde van de maakbaarheid, en daarmee van de paternalistische ver

zorgingsstaat, af. Toch is tegenwoordig onder het mom van optreden, handha

ven en controleren het geloof in maakbaarheid weer helemaal terug. Hierbij 

wordt voorbijgegaan aan het feit dat interventies van de staat in het maatschap

pelijke leven vaak hopeloos hun doel voorbijschieten. Zo zit de verzorgingstaat 

gevangen in een dynamiek van toenemende beleidsaccumulatie. De toenemen

de professionalisering van beleid en verzelfstandiging van maatschappelijke 

domeinen verdragen zich steeds minder met pathologische behoefte tot stu

ring en controle. Op veel terreinen (gezondheidszorg, onderwijs en sociale ze

kerheid) creëert de overheid bovendien door interventies zelf tekorten omdat 

men een gelijke verdeling van de publieke armoede prefereert boven het toela

ten van verschil. 001< het politieke relatiepatroon tussen staat en burgers ver

keert in een zorgelijke conditie die niet door lapmiddelen te verbeteren is. De 

context van verwarring, economische crisis en de dynamiek van een transnatio

nale wereld waarbinnen de nationale staat opereert maken grenzen van haar 

interventievermogen nog eens op extra pijnlijke wijze duidelijk. Veel voorstel

len voor bestuurlijke en staatkundige vernieuwing onderkennen onvoldoende 

;: de fundamentele aard van deze crisis. Volgens Frissen kunnen alleen radicale 

ontregeling, erkenning van de maatschappelijke autonomie, herwaardering 

van verschil en het opheffen van het politieke monopolie op representatie de 

staat redden. Dit perspectief op staatkundige vernieuwing vraagt om ambitieu

ze bescheidenheid. Aangezien de christen-democratie altijd al het primaat bij 

de samenleving en niet bij de politiek heeft gelegd en het liberalisme aan de 

vrijheid van de burger hecht, zou het huidige kabinet in ontregeling, vergro

ting van autonomie, en herwaardering van het verschil een mooi programma 

voor staatkundige vernieuwing kunnen zien. 

'De verzorgingsstaat is uiteindelijk een enorme regelfabriek geworden. 

Veel professionals in de uitvoering voelen zich beknot door allerlei regels. 

Om cliënten met respect te kunnen behandelen, is meer ruimte voor die 

professionals nodig zodat zij zelfbeslissingen kunnen nemen. 

Tegelijkertijd moeten we dan af van de gelijkheidsmanie. Daar is nog een 

hele kruistocht voor nodig.' 1 

Zo formuleert minister De Geus heel compact wat er met de staat aan de hand is. 

CDvlwlNnR 2003 

MeI 

in h 

gev. 

ver] 

ma: 

bell 



Merl-waardig is dat 

Hij benoemt drie kernthema's: regeldichtheid, professionalisering en gelijkheids

denken. Die kernthema's wil ik met een vierde aanvullen, dat van de representa

tie. Tezamen vormen zij de markeringspunten van de tragische staat waarin onze 

staat is geraakt. Het is die tragische staat waaraan allerlei programma's voor be

stuurlijke en staatkundige vernieuwing een einde trachten te maken. Het huidige 

kabinet kent er zelfs een afzonderlijk bewindspersoon voor. 

In deze bijdrage zal ik aangeven waarom de staat van de staat tragisch is. Ik plaats 

deze tragiek vervolgens in de context van recente gebeurtenissen, de actuele fi

nancieel-economische toestand en de maatschappelijke ontwikkelingen. Die con

text maakt de tragiek extra nijpend. De meeste voornemens, plannen en ideeën 

omtrent staatkundige en bestuurlijke vernieuwing schieten dan ook tekort. Er is 

wel een perspectief. Dat is enerzijds radicaal en sluit anderzijds goed aan bij enke

le inzichten van het huidige kabinet. 

De tragiel< van de staat 

in het huidige tijds- De verzorgingsstaat verkeert al geruime tijd in crisis, als we de literatuur serieus 

gewricht alom het nemen. Al in de jaren zeventig. maar sterker nog in de jaren tachtig, kondigt me-

verhaal van de nig auteur het einde van de maakbaarheid en daarmee van de paternalistische 

maal<baarheid te verzorgingsstaat af. Merkwaardig is natuurlijk dat in het huidige tijdsgewricht 

beluisteren valt. alom het verhaal van de maakbaarheid te beluisteren valt. Niet in die tenninolo

gie overigens. Maar de staat moet optreden, handhaven, controleren.2 De instru

menten die daarbij horen lijken een revival van de maakbaarheidsideologie in te 

luiden: centralisatie. planning en contro!, VBTB. en afrekenen. En op lokaal ni

veau zien we een verheerlijking van de uitvoering en de frontlijnambtenaar. Het 

terrein van de veiligheid loopt voorop. 
Als in een samenleving de ritualisering toeneemt. wijst dat antropologisch op een 

diepe crisis. Als de betekenissen niet meer vanzelfsprekend zijn. intensiveren we 

de regendansen. De crisis van de verzorgingsstaat is een tragische. zoals in de 

Griekse tragedie de held onafWendbaar het noodlot tegemoet gaat. 

De tragiek bestaat uit vier aspecten. 

Regeldichtheid 
Door de continuïteit van beleidsambities en door de geschiedenis van beleidsaccu

mulatie3 is de regeldichtheid zeer omvangrijk. De gevolgen daarvan zijn bekend: 

contradictoire regelsystemen, onbedoelde en ongewenste effecten, en gebrekkige 

handhaving. Maatschappelijk gevolg daarvan is een verzwakte legitimiteit van wet

en regelgeving en daarmee van de staat. Bijkomend probleem is de dubbelzinnige 

opvatting onder burgers: scherpe handhaving bij de ander en liberaal gedogen in 

de eigen situatie. Enerzijds zijn de verwachtingen van de samenleving fors geste

gen. mede vanwege het zichtbare succes van de verzorgingsstaat. anderzijds ver

wacht cle gedekoloniseerde burger4 een terugtredende en bescheiden staat. 
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Het paternalistische ethos van de verzorgingsstaatSleidt tot veel en complex be

leid. De beschikbaarheid van informatietechnologie en de voortschrijdende pro

fessionalisering maken een toegenomen complexiteit van regelsystemen boven

dien mogelijk. Tegelijkertijd leidt het ethos van de verzorgingsstaat tot een bijna 

pathetische angst voor ongewenste gevolgen. Niet alleen wordt er vooraf omvang

rijk geïntervenieerd, maar ook wordt er achteraf ingrijpend gecontroleerd en ge

compenseerd. Het is de bekende valkuil van de verzorgingsstaat. Burgers worden 

ondersteund om hun zelfstandigheid te vergroten, maar worden tegelijkertijd be

hoed voor de mogelijke ongewenste uitkomsten van die zelfstandigheid. Daarvoor 

zijn soms nog meer regels nodig dan voor de ondersteuning. De legitimiteitspro

blemen zijn navenant. 

Professionalisering en verzelfstandiging 

De dienaren van de staat zijn geprofessionaliseerd. Dat is het klassieke fenomeen 

van de tovenaarsleerling. De politiek heeft baat bij steeds professionelere beleids

uitvoering en creëert daarmee een bureaucratie die niet meer in klassieke com

mand and control stijl te besturen is. Hoe luider getamboereerd wordt op het poli

tieke primaat, hoe evidenter het verlies ervan. Statelijke organisaties krijgen, net 

De politiel<e institu- als private, een meer horizontaal netwerkkarakter6 . Dat sluit goed aan bij patro-

tie lijkt op de be- nen van maatschappelijke verzelfstandiging die door het succes van de verzor-

zorgde ouder die gingsstaat zijn bevorderd. In allerlei beleidsvormingsprocessen zien we succesvol-

het kind volwassen Ie verbindingen tussen een professionele bureaucratie, maatschappelijke 

weet, maar nog verbanden en mondige burgers. Netzoals in nieuwe vormen van verantwoording 

steeds terverant- rondom zelfstandige uitvoeringsorganisaties. In de relatie tussen professionals en 

woording roept. cliënten is onderhandeling de dominante gedragsmodus - ten positieve en ten ne

gatieve. Dat betekent dat relaties tussen staat en samenleving horizontaler wor

den en dat vergelijkbare vormen van legitimiteit ontstaan. Tegelijkertijd ontstaat 

er erosie van legitimiteit omdat het conflict dichtbij de onderhandeling ligt en 

omdat de politieke onderdelen van de staat nog steeds primair verticaal opereren. 

Ook hier is er sprake van tragiek. De politieke institutie lijkt op de bezorgde ouder 

die het kind volwassen weet, maar nog steeds ter verantwoording roept. Soms past 

dan ironie: het kind weet wel beter en verstrekt onschuldige informatie. Vaker is 

er reden tot zorg: de ouder houdt een pathologische behoefte tot sturing en con

trole. 7 

Gelijkheidsdenken 

Op veel maatschappelijke terreinen - gezondheidszorg, onderwijs, sociale zeker

heid - is gelijkheid nog immer norm en zijn verschil en ongelijkheid ongewenst. 

Hoewel op andere terreinen rijkdom niet langer verborgen hoeft te blijven, is suc

cessiefvertoon ervan nog steeds cultureel ongepast.8 De calvinistische geneigd

heid tot (middel)matigheid verbindt zich nog vaak met sociaal-democratische ge

lijkheidsdrang. Officieel is er de ideologie van de gelijkwaardigheid en de gelijke 
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kansen. de beleidswerkelijkheid laat een nadruk op gelijkheid van uitkomsten 

zien. Vaak betekent dat een regime van aanbodregulering vanwege vooronderstel

de schaarste en de onwenselijkheid van ongelijke uitkomsten. Zo creëert de ver

zorgingsstaat als vanzelf, maar onbedoeld, tekorten. Politieke interventies zijn 

van die tekorten (in zorg, in onderwijs, in ruimte, in huisvesting) eerder de oor

zaak dan dat ze oplossingen kunnen bieden. De gedachte dat een royale aanwen

ding van private middelen het publieke domein zou kunnen versterken is in een 

gelijkheidsideologie onverdraaglijk. omdat private middelen ongelijk zijn ver

deeld. Het ressentiment prefereert een gelijke verdeling van publieke armoede. 

Zelfs bij ontstentenis van sociaal-democraten in de regering blijft het gelijkheids

denken hardnekkig. 

Representatie 
Ook het politieke relatiepatroon tussen staat en burgers - de representatie - ver-

keert in een zorgelijke conditie. In de eerste plaats heeft dat te maken met de 

functieverschraling van de politieke partij. Deze kent van oudsher vier functies: 

de organisatie van een maatschappelijk belang; de articulatie van politieke begin

selen; de formulering van politieke programma's; en de selectie van politieke 

functionarissen. Tussen partijen en maatschappelijke belangen zijn de relaties 

verzwakt, enerzijds door de verzelfstandiging van belangenorganisaties, ander

zijds door de fragmentatie van belangen in economisch, sociaal en cultureel op

zicht. Beginselen articuleren is een steeds hopelozer activiteit gegeven de postmo

derne relativering van waarden, normen en betekenissen. Politieke programma's 

zijn betekenisloos in een tijd van versnelling, internationalisering en virtualise

ring. Wat blijft is de selectie van politieke functionarissen. Die functie hebben po

litieke partijen niet verloren, maar eerder versterkt. Dat draagt echter weer bij 

aan legitimiteitserosie, juist vanwege de verschraling van de andere functies. 

In de tweede plaats is de traditionele politieke representatie onder druk komen te 

staan van personalisering en medialisering. In een tijd van branding en beeldcul

turen is dat begrijpelijk, maar dit proces ondermijnt wel de legitimiteit van de 

traditionele representatie.9 
In de derde plaats - en dat hangt samen met het voorgaande - zijn er steeds meer 

alternatieven voor de traditionele representatie: nieuwe vormen van publieke en 

private verantwoording; interactieve beleidsvorming; directe relaties tussen bur

gers en hun verbanden en bureaucratieën. De nieuwe media en met name het in

ternet leveren daaraan een stevige impuls. 

De context 

Al met al een zorgelijk beeld voor wie de democratie een warm hart toedraagt. De 

maatschappelijke context van dit moment versterkt die zorgelijkheid nog. 

In de eerste plaats is er de economische recessie die zich onmiddellijk vertaalt in 
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financieringsproblemen van de verzorgingsstaat. Nog afgezien van de politieke 

wenselijkheid of onwenselijkheid van een ingrijpend saneringsprogramma, ko

men tal van beleidssectoren bij economisch zwaar weer als vanzelf onder druk te 

staan. De al problematische legitimiteit van de verzorgingsstaat krijgt daardoor 

extra opdoffers. Publieke armoede is bij private armoede nog schrijnender dan bij 

private rijkdom. Het prestatievermogen van de staat wordt als gebrekkig ervaren, 

terwijl er daarnaast hernieuwde gevoelens van onrechtvaardigheid en achteruit

gang komen. Ook al zijn de koopkrachteffecten volgens de rekenmeesters van de 

staat nog zo beperkt, bij vraagstukken van legitimiteit tellen percepties zwaarder 

dan 'feiten',lo 

In de tweede plaats zijn er de ontwikkelingen die wel als het 'Fortuyn-effect' be

kend zijn geworden. De opkomst en ondergang van Fortuyn en zijn beweging heb

ben veel verwarring gebracht. De politieke klasse werd erdoor verrast en heeft nog 

steeds niet haar positie weten te bepalen. Steeds loert het verwijt van hooghartige 

doofheid. Of de beproefde strategie van de repressieve tolerantie nog werkt is on

gewis. 

Voorlopig zijn er weinig institutionele transformaties zichtbaar. Wel is het dis

cours van de veiligheid en de krachtdadigheid met verve overgenomen. ll De staat 

moet weer sterk worden en in het kielzog van dat pleidooi profileren velen zich 

als nieuwe leiders. Opmerkelijk is wel hoe traditionele regenten als burgemees

ters zich in die rol bevinden. Niet alleen de staat, maar ook de straat moet worden 

heroverd. 

Blijft staan dat een analyse van het verschijnsel-Fortuyn toch antwoord zal moe

ten geven op de vraag waarom juist iemand als hij onze populist kon zijn, terwijl 

hij met zijn stijl en identiteit in andere landen eerder haatobject van het populis

me zou zijn geworden.12 Misschien is de postmoderne ambiguïteit nergens zo in

grijpend als hier: vanuit de dark room de migratie kritiseren en dan de lof van 

(klein)burgerlijk Nederland oogsten. 

In de derde plaats is er het maatschappelijk transformatieproces dat we met aller

lei grote begrippen kunnen aanduiden: globalisering, netwerksamenleving, en 

multicul turalisering. 

Staatkundige ver- Er zijn omvangrijke internationale migratiestromen. Etnische en religieuze iden-

nieuwing is op het titeiten blijven langer in stand door schotelantenne en internet. Oude en nieuwe 

eerste gezicht nood- media faciliteren daarmee ook fundamentalisme en terrorisme. 

zakelijk, maar bij De weerstand tegen migratie en multiculturaliteit is een uitdrukking van een reë-

nader inzien hope- Ie angst voor de gevolgen van globalisering. In de nadagen van de moderniteit is 

loos. er existentiële angst, economische onzekerheid en vervreemding. In een transna

tionale wereld stuit de nationale staat op de grenzen van de interventiecapaciteit. 

De oude economie brokkelt af in onze wereld, de nieuwe economie is nog vol on

zekerheden. 13 

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen is staatkundige vernieuwing op 

het eerste gezicht noodzakelijk, maar bij nader inzien hopeloos. 
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De receptuur 

De afgelopen decennia zijn er talloze voorstellen gedaan op het terrein van de be

stuurlijke en staatkundige vernieuwing. Van bestuurlijke vernieuwing is bedui

dend meer terecht gekomen dan van staatkundige vernieuwing. Ik breng de voor

stellen van de commissie-Deetman nog maar eens in herinnering. 

Op dit moment hebben de programma's en voornemens voor bestuurlijke en 

staatkundige vernieuwing voornamelijk betrekking op drie terreinen. 

In de eerste plaats zijn er de voortgezette activiteiten op het terrein van de moder

nisering van de overheid.14 De aandacht is vooral gericht op structuren en proces

sen in overheidsorganisaties en tussen overheidsorganisaties en burgers en hun 

verbanden. Deze activiteiten zijn onderdeel van een continu proces van bureau

cratische en beleidsmatige vernieuwing. Ze dragen bij aan wat ik eerder het tove

naarsleerlingeffect noemde. Ze versterken de ambtelijke delen van de staat en ver

diepen de legitimiteitscrisis als niet tegelijk ook de politieke delen van de staat 

institutioneel veranderen. 
Pogingen tot institutionele verandering van de politiek - wat als staatkundige ver-

Dualisering is een nieuwing geldt - zijn er op dit moment volop. Reeds een aantal jaren loopt het 

vorm van restaura- proces van dualisering. Al vaker heb ik betoogd dat dit proces een vorm van mo-

tie die. omdat de numentenzorg is. Het is enerzijds gebaseerd op een diagnose dat het lokaal be-

maatschappelijke stuur dringend behoefte heeft aan politisering. Anderzijds zoekt het die politise-

context veranderd ring door een strategie van polarisering en hoopt het zo een versterking van de rol 

is, wel moet mislul<- van politieke partijen te bewerkstelligen. Naar mijn oordeel gaat het hier om een 

ken. romantisch maar achterhaald beeld van politiek. Dualisering is een vorm van res

tauratie die, omdat de maatschappelijke context veranderd is, wel moet misluk-

ken. 
Andere pogingen tot politieke vernieuwing zijn de gekozen burgemeester en het 

referendum. Dat zijn zinvolle experimenten, voor zover we ook variëteit toelaten, 

maar erg fundamentele transformaties zijn het natuurlijk niet. Kurieren am 

Symptom - zinvol maar niet echte remedies voor de hier geschetste crisis. 

Tenslotte zijn er de pogingen om in morele en normatieve zin de maatschappelij

ke positie van de staat te vernieuwen. Ik verwijs naar het waarden en normende

bat dat de huidige premier trachtte te entameren; naar het hameren op het be

lang van integratie; naar verscheidene beschavingsoffensieven; naar de zero 

tolerance praktijk in het veiligheidsdomein. Ook hier is mijn beoordeling sceptisch 

tot negatief. De Nederlandse staat is in morele zin - met de beperkte historische 

uitzondering van de verzorgingsstaat - altijd tamelijk leeg en neutraal geweest. 

De verzuiling was immers een arrangement dat betekenisgeving aan de zuilen 

liet. Orthodox gereformeerden en katholieken waren ten diepste verschillend. De 

staat verdeelde slechts en trachtte een herhaling van beeldenstormen te VOQl'ko

men. Die geschiedenis relativeert ook het integratie begrip. Welke canon van ge

deelde waarden en normen is er dan? Ik heb nog les gehad van vrouwen met 
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hoofddoekjes. En die hoofdbedekking was religieus gemotiveerd. Processies wa

ren tot ver in de 20e eeuw in delen van Nederland verboden. En voor onze funda

mentalisten had de staat allerlei regelingen om gewetensnood te erkennen en te 

on tlasten.15 

Bovendien is het merkwaardig om de problematiek van Marokkaanse jongeren als 

een integratievraagstuk te behandelen. Zij streven waarden na die een substan

tieel deel van de autochtone bevolking deelt: rijkdom, snelheid en seksuele op

winding. De postmoderne verwarring is compleet als volledig met kleding bedek

te meiden benadrukken dat zij geen lustobject willen zijn. Wees daar maar eens 

tegen als je ook naveltruitjes en openbaar naakt veroordeelt. 

Ten laatste wijs ik er nog op dat de combinatie van staat en moraal brisant is, om

dat wij aan de staat het monopolie van het geweld en dat van de belastingheffing 

hebben toevertrouwd. Elke verleiding om die monopolies voor de bevordering van 

een specifieke moraal in te zetten verdient bestrijding. 

Een ander perspectief 

Als het om vernieuwing van de staat gaat, wijs ik er allereerst op dat institutione

le veranderingen slechts in beperkte zin gevolg van ontwerp zijn en in overwegen

de mate contingente uitkomst van maatschappelijke processen. In die processen 

zien we weliswaar veel experimenten en bewuste veranderingen, maar op maat

schappelijk niveau is het 'gesaldeerde' resultaat daarvan overwegend toevallig. 

Die gedachte is overigens troostrijk: ze weerhoudt ons van tomeloze ambities en 

blauwdrukken. 

Toch zie ik een perspectief en dat sluit - hoewel het hier in alle radicaliteit is ge

formuleerd - aan bij delen van het kabinetsbeleid. Ik zie op vier terreinen moge

lijkheden voor een ander perspectief. In het licht van de tragiek van de staat zijn 

het ook democratische noodzakelijkheden. 

Ontregeling 

Staatkundige vernieuwing zou in de eerste plaats moeten aangrijpen op de talloze 

arrangementen van regelgeving en beleid waarin de staat en burgers zich tot el

kaar verhouden. In die arrangementen past grootschalige ontregeling. Ik doel 

daarmee niet op deregulering. Die heeft immers meestal meer en andere regule

ring tot gevolg omdat de ambitie blijft bestaan de uitkomsten van maatschappelij

ke processen te beheersen. Wat ik bedoel is een radicale terugtreding van de staat 

uit allerlei maatschappelijke domeinen. Veel van die domeinen zijn inmiddels zo 

volwassen geworden dat zelfsturing en zelforganisatie realistische opties zijn. 

Ontregeling is dan noodzakelijk, omdat enerzijds statelijke bemoeizucht initiatief 

en ondernemingszin smoort en anderzijds in een netwerksamenleving regelregi

mes niet de beste vormgeving van zorg en solidariteit opleveren. Daar komt bij dat 

in vele bestaande arrangementen is voorondersteld dat zonder politieke bemoei-
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enis maatschappelijke domeinen of in chaos zullen ontaarden of op grote schaal 

onverantwoord en a-sociaal gedrag zullen vertonen. Die vooronderstelling is niet 

alleen pedant maar leidt vooral tot omvangrijke systemen van controle, toezicht 

en monitoring. 
Ontregeling betekent dat de staat erkent dat regelsystemen onafwendbaar uit-

monden in de tragiek van de onbedoelde gevolgenl6 en dat daarom een ironische 

positie van bescheidenheid en terughoudendheid gepast is. De staat moet niet 

langer beleidsprogramma's willen maken die sturen op gewenste uitkomsten. 

Ontregeling betekent dat de staat aanspraken toekent en checks and balances bevor

dert, maar zich niet langer een oordeel voorbehoudt over de uitkomsten van 

maatschappelijke arrangementen. De staat intervenieert vooral procedureel: hij 

draagt bij aan en beschermt de republiek tegen vrije, onafhankelijke burgers,l7 

Daarmee is ook het tweede aspect van staatkundige vernieuwing aangeduid. 

Autonomie 
De erkenning van maatschappelijke autonomie is een belangrijk aspect van staat-

kundige vernieuwing. Die autonomie is een actuele variant van de klassieke soe

vereiniteit in eigen kring. Actueel is dat het aantal kringen niet alleen fors is uit

gebreid, maar ook veel dynamischer in ontwikkeling en verandering is geworden. 

Klassiek blijft de notie dat maatschappelijke verantwoordelijkheid sui generis is en 

niet afgeleid van de staat. De relatie tussen staat en samenleving is niet-paterna

listisch. Het geheel is minder dan de som der delen, omdat betekenisgeving aan 

specifieke maatschappelijke praktijken is gebonden. l8 Denk aan de verzuiling. 

Als we het uitgangs- De samenleving, in al haar multiculturele variëteit, is autonoom geworden. Die 

punt van auto no- autonomie is niet identiek aan individualisering. Interessant is juist dat de indivi-

mie serieus nemen duele burger zijn autonomie realiseert in allerlei gefragmenteerde verbanden die 

kunnen we in het niet per definitie een ideologische samenhang hebben. De samenhang is eerder 

onderwijs alle in- een culturele: die van de lifestyles. 
stellingen bij zon- Als we het uitgangspunt van autonomie serieus nemen kunnen we in het onder-

der maken. wijs alle instellingen bijzonder maken. Dat lijkt me intelligenter dan de in linkse 

en liberale kringen populaire gedachte dat we - omdat de verzuilde structuren 

niet meer doorleefd zijn en omdat de opkomst van een islamitische zuil dreigt

alle onderwijs openbaar moeten maken. Als alle onderwijs bijzonder is kan de ei

gendom en daarmee de verantwoordelijkheid intenser, maar ook gevarieerder, 

worden beleefd. Dat spreekt me ook aan in de notie van eigen verantwoordelijk

heid van het kabinet. Maar toegepast op de gezondheidszorg zou die notie dan 

moeten betekenen dat we niet langer op kostenbeheersing sturen. Als burgers 

meer en betere gezondheidszorg wensen - en dat lijkt me onbetwistbaar - dan 

zullen ze de prijs daarvan ook moeten betalen en kan het niet zo zijn dat dan de 

'geleide loonpolitiek' uit de kast wordt gehaald. De uitgaven voor huisvesting, voe

ding en kleding rekenen we immers ook niet tot de collectieve lasten. 

Wie de eigen verantwoordelijkheid serieus neemt verdraagt de ongewisheid van 
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de uitkomsten. Waarom beperken we de statelijke interventies niet tot een erken

ning dat iedere Nederlander recht heeft op fatsoenlijke gezondheidszorg? Het do

mein van de gezondheidszorg bestaat naar mijn waarneming uit een zodanige 

verbinding van maatschappelijk engagement en publiek ondernemerschap dat 

we kunnen vertrouwen op een gevarieerde verwezenlijking van dat recht. En ver

trouwen is even noodzakelijk als onvermijdelijk. 

Ongelijkheid en verschil 
Een derde aspect van staatkundige vernieuwing betreft het concept van de gelijk

heid dat in veel relaties tussen staat en samenleving richtinggevend is. Volgens de 

Franse auteur Slama heeft dit geleid tot een 'vernietigend engelendom'19: de staat 

is een verzorgende en voorkomende engel die in naam van het goede leven een 

bijna totalitaire preventiestaat is geworden. 

Interessant is de dubbelzinnige positie van burgers als het om gelijkheid gaat. 

Enerzijds eisen zij gelijkheid en misgunnen zij iedereen een voordeel indien dat 

niet aan iedereen toekomt. Anderzijds koesteren zij de eigen uniciteit en willen 

vooral verschillend behandeld worden. De gelijkheid is norm, maar de ongelijk

heid en het verschil worden gekoesterd. Aan de ene kant willen we maatwerk en 

erkenning van specificiteit en uitzondering, aan de andere kant eisen we gelijk

heid en uniformiteit. 

In lijn met de bepleite ontregeling en de erkenning van autonomie concludeer ik 

dat ongelijkheid en verschil de richtinggevende thema's van de komende decen

nia zouden moeten zijn. Hoe kunnen we de staat en zijn arrangementen zo inrich

ten dat zij deze variëteit kunnen verdragen en koesteren en deze niet bijna 

dwangmatig tot een te bestrijden probleem moeten bestempelen? 

Een van de domeinen waarop we die vraag zullen moeten toepassen is dat van de 

solidariteit. De statelijke organisatie daarvan is zo abstract geworden dat de ratio

naliteit van bureaucratische beheersing domineert.2o Daar komt bij dat de statelij

ke organisatie van solidariteit door technologische en economische ontwikkelin

gen ondermijnd raakt. Een uitweg hieruit is te vinden in wat ik - enigszins 

ironisch - postmoderne caritas heb genoemd. De autonome burger en zijn verban

den krijgen en nemen de ruimte om solidariteit meer gevarieerd en gefragmen

teerd vorm te geven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, sponsorschap

pen, onbemiddelde overdracht, particuliere zorgzaamheid - verschillende 

arrangementen zijn denkbaar, maar hoeven niet a priori in een beleidssysteem tE' 

worden bedacht. Cruciaal is wel, dat we gelijkheid vooral verbinden met startposi

ties en aanspraken en dat we bij de uitkomsten de schoonheid van het verschil le

ren koesteren. 

Representatie 
Tenslotte is er wat menigeen de kern van staatkundige vernieuwing noemt: de in

richting van de democratie. Ten onrechte is dit vraagstuk verengd tot een strijd 
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tussen representatieve en directe democratie. Daarmee wordt miskend dat een 

volledig samenvallen van representatie en gerepresenteerde. hetgeen aanhangers 

van de directe democratie lijken na te streven, feitelijk een beëindiging van het 

politieke betekent. We hebben immers politieke representatie omdat het politieke 

niet samenvalt met de samenleving en omdat het politieke nu juist gelegen is in 

de representatie als zodanig. In navolging van Ankersmit21 hanteer ik een estheti

sche opvatting van representatie: de kwaliteit van een kunstwerk, ofvan de poli

tiek is niet afhankelijk van de nauwgezetheid van de afbeelding. 

Daarom ook zou staatkundige vernieuwing als het om representatie gaat, veeleer 

Het politieke mono- in de volgende twee perspectieven moeten worden gezocht. Bij representatie in in

polie op representa- houdelijke zin zou politiek geaccepteerd moeten worden dat het aantal fora, gre-

tie kan worden op- mia en kanalen waarin de burger en zijn verbanden zich gerepresenteerd weten 

gegeven. aanzienlijk is toegenomen. Het politieke monopolie op representatie kan worden 

opgegeven. Het publieke domein is zo veelvormig en besluitvorming, deliberatie 

en verantwoording zijn zo gevarieerd dat de enkelvoudigheid van de politieke re

presentatie hier schril tegen afsteekt. Die vormen van representatie kunnen zon

der veel bezwaar aan de samenleving worden overgelaten. 

Wat een belangrijke politieke taak blijft, is in de republikeinse vormgeving een be

scherming van checks and balances en countervailing powers. We hebben een politiek 

zonder opvattingen nodig die als lege institutie dienstbaar is aan de burger. Die is 

tenslotte autonoom en volwassen genoeg om zijn eigen leven gestalte te geven. 

Populair gezegd: in plaats van de Eerste Kamer ligt het veel meer voor de hand de 

Tweede Kamer af te schaffen. 

Dit perspectief op staatkundige vernieuwing vraagt om ambitieuze bescheiden

heid. Aangezien de christen-democratie altijd al het primaat bij de samenleving 

en niet bij de politiek heeft gelegd en het liberalisme aan de vrijheid van de bur

ger hecht, zou het huidige kabinet in ontregeling, vergroting van autonomie, en 

herwaardering van het verschil een mooi programma voor staatkundige vernieu

wing kunnen zien. Een lege staat in een volle straat. 

Prof dr. P.H.A. Frissen is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, co-de

caan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag en zelfstandig be

stuurskundig adviseur. Hij publiceerde onder meer De versplinterde staat (1991), De virtuele 

staat (1996), De lege staat (1999) en De staat (2002). Zie ook: www.p-h-aJrissen.nl. 
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Noten 

Minister De Geus in De Staatscourant, nr. 178, 16 september 2003· 

2 Duyvendak schreef hierover een prikkelend essay (Duyvendak, 2003). 

3 De neiging om falend beleid te verhelpen met beleidsverdichting en beleids-

verfijning. Zo luidt de wet van de beleidsaccumulatie van In 't Veld (1982 ). 

4 Een term van Henk HofIand (zie Duyvendak, 2003: 27). 

5 Zoals Zijderveld (1983) dat noemt. 

6 Dat betekent niet het verdwijnen van macht, maar een meer diffuse en ande

re organisatie en distributie ervan. 

7 Denk aan de relatie tussen politiek en politie. 

8 Natuurlijk wordt Nederland steeds hedonistischer en katholieker, maar de be

leidswerkelijkheid loopt daar fors bij achter. 

9 Vergelijk het werk van Beunders (2002) en E1chardus (2002). 

10 Dat verklaart ook waarom zo snel van een boekhoudersmentaliteit wordt ge

sproken en het verwijt van visieloosheid valt. 
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11 Door Boutelier (2002) terecht als utopisch verlangen geduid. 

12 In het oktober-nummer van het tijdschrift 'Bestuurskunde' heb ik een poging 

gedaan: Frissen, 2003. Zie ook het recente boek van Dick Pels (200 3). 

13 Interessant is het markante verschil in probleemperceptie tussen Rotterdam 

als havenstad van de oude economie en AmsterdaITl als kosmopolitische 'hub' 

in de nieuwe economie. 
14 Zo heeft minister De Graaf een programma dat zo is getiteld. 

15 Denk aan de praktijk dat ouders uit bevindelijke kring die in gewetensnood ra

ken door het religieuze verbod op vaccinatie tegen polio tijdelijk uit de ouder

lijke macht kunnen worden ontzet, hetgeen als zodanig weer strookt met hun 

overtuiging (Romeinen 13)· 

16 Een concept dat ik ontleen aan de Groningse historicus en filosoof Frank 

Ankersmit (1996). 

17 In feite is dat een klassieke republikeinse staatsopvatting die ik verbind met 

een libertaire maatschappijopvatting. 

18 Zie Frissen (2002: 230 e.v.). 

19 Slama, 1993· 
20 Zoals Anton Zijderveld steeds betoogt (onder meer Zijderveld, 1983)· 

21 Ankersmit, 1996 . 
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Democratie en rechtsstaat 

op nieuw spoor 

DR. SOPHIE VAN BI]STERVELD 

De klassieke vormgeving van de democratische rechtsstaat was doeltreffend 

voor de normering van de ldassieke nationale staat. Zij was gericht op het 

brandpunt van de publieke besluitvorming - 'Den Haag' - en de taakverdeling 

tussen parlement, regering en rechtspraak (de klassieke Trias Politica) vormde 

lange tijd een belangrijke garantie voor de realisering van fundamentele waar

den van die democratische rechtsstaat. Voor de complexe samenleving van te

genwoordig is dat niet meer vanzelfsprekend. Veel besluitvorming vindt buiten 

Den Haag plaats (denk alleen maar aan internationalisering) en nieuwe hybride 

besluitvormingswijzen - zoals interactief bestuur - komen op. 'De ziel gaat ech

ter te paard': in de beeldvorming over het openbaar bestuur speelt het traditio

nele beeld van 'de trias' nog een overheersende rol. Ook bij veel voorstellen tot 

staatsrechtelijke vernieuwing is dat het geval. Staatsrechtelijke vernieuwing, 

het zoeken naar nieuwe vormen voor traditionele waarden van de democrati

sche rechtsstaat, zal zich volgens Van Bijsterveld echter vooral bezig moeten 

houden met het bieden van nieuwe oriëntatiepunten voor moderne besluitvor

mingsprocessen. Begrippen als 'transparantie' 'dialoog' en 'responsiviteit', 'fair 

play' en 'accountabilty' kunnen een wezenlijke functie vervullen om de publie

ke besluitvorming te normeren, juist daar waar de reikwijdte van de klassieke 

instellingen als parlement en regering te kort schiet. Een mooi voorbeeld op 

Europees niveau van geslaagde constitutionele vernieuwing is volgens 

Van Bijsterveld te vinden in het zogenaamde conventiemodel van de EU. 

Ideaal en werl<elijlrneid 

'In England the Ministers who are the head ofthe several departments ofthe State, are liable 

any day and every day to defend themselves in Parliament; in order to do this, they must be 

minutely acquainted with all the details ofthe business oftheir offices, and the only way of be

ing constantly armed with such information is to conduct and direct those details themselves.' 

Deze uitspraak van Lord Palmerston in een brief aan Koningin Victoria van 25 fe

bruari 18381 appelleert als geen andere aan een klassiek ideaal van de democrati

sche rechtsstaat. Het citaat verbeeldt helder de overwinning van het parlement op 

de regering: de koning blijft weliswaar onschendbaar, maar de ministers zijn ver

antwoordelijk. Het parlement heeft greep op de regering en via het beginsel van 
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de ministeriële verantwoordelijkheid wordt de minister gedwongen zijn departe

ment onder controle te houden: hij geeft er leiding aan, weet wat er gebeurt, kan 

het bijsturen. Het parlement vertegenwoordigt de wil van de burger; via verkiezin

gen is de burger heer en meester over het overheidsbeleid. Gecombineerd met an

dere beginselen van de democratische rechtsstaat, zoals machtenscheiding, het 

legaliteitsbeginsel en bescherming van de fundamentele rechten van de burger is 

zo een prachtig, coherent, consistent, in zichzelf besloten, systeem gecreëerd dat 

op een sublieme manier uitdrukking geeft aan de basiswaarden voor het functio

neren van het openbaar bestuur. De idealen van beperking van de overheidsmacht 

en van zeggenschap van de burger over de uitoefening van de overheidsmacht 

hebben een overzichtelijke en eenduidige vorm gevonden die bij uitstek geschikt 

is om te functioneren in de vertrouwde natiestaat. De 'democratisering van het 

parlement' door gestage uitbreiding van de kring van de stemgerechtigde burgers 

maakte verder dat het parlement tot de spil van de machinerie werd om de wen

sen van de burger door overheidsbeleid te verzilveren. 

Weinigen van ons zullen moeite hebben om het citaat van Lord Palmerston voor 

de huidige tijd als achterhaald en onrealistisch afte doen. Het ademt de sfeer van 

de 19de eeuw. In een tijd waarin departementen niet veel groter waren dan een 

bescheiden gemeentehuis nu en een minister aan het eind van de middag met 

een schaars gevulde aktetas weer huiswaarts kon keren, is het citaat goed te plaat

sen. De werkelijkheid van alledag is nu wel even anders. Geen enkele minister, 

parlementariër of burger zal moeite hebben dit te erkennen. Het merkwaardige is 

echter dat in de politieke werkelijkheid van alledag én in de perceptie van burger 

en media het beeld is blijven hangen en dat het nog steeds een sterke invloed 

heeft op de verwachtingen die wij van het openbaar bestuur hebben, zowel wat de 

inhoud daarvan betreft als de procedures die daarvoor gevolgd moeten worden. 

De kloof die daardoor ontstaat tussen ideaal en werkelijkheid kan zo gemakkelijk 

tot desillusie leiden. 

Remedie en diagnose 

Moet de ministeriële verantwoordelijkheid versterkt worden? Moet de Tweede 

Kamer actiever worden in het ter verantwoording roepen van een minister? Moet 

de verantwoordelijkheid van de minister tot hoofdlijnen beperkt worden? Moeten 

(hogere) ambtenaren door de Kamer gehoord kunnen worden? Moeten parlemen

taire minderheden het recht krijgen om enquêtes in te stellen? Wellicht weL De 

discussie over staatsrechtelijke vernieuwingen van deze aard moet in ieder geval 

niet uit de weg gegaan worden. Het zou echter een gemiste kans zijn als de discus

sie over staatsrechtelijke vernieuwing zich alleen tot het al ofniet introduceren 

van dergelijke veranderingen zou beperken. Ook de discussies over het aanvullen 

van ons stelsel met vormen van directe democratie, wijziging van het kiesstelsel 

en andere voorstellen om de positie van de burger op het openbaar bestuur direct 
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of indirect te versterken en zó de werking van ons stelsel van de democratische 

rechtsstaat te versterken zijn belangrijk, maar behoeven een bredere context. 

De verschuivingen die aan de gang zijn noodzaken ons indringend en in de breed

te en de diepte na te denken over de manier waarop wij de waarden van de demo

cratische rechtsstaat overeind kunnen houden; zó, dat zij hun oorspronkelijke 

functie kunnen blijven vervullen. 
De klassieke vormgeving van de democratische rechtsstaat was doeltreffend voor 

de normering van de klassieke nationale staat. Zij was gericht op het brandpunt 

van de publieke besluitvorming -'Den Haag' - met als kern het parlement, de re

gering en de rechter. De besluitvorming zelf was overzichtelijk te karakteriseren 

in termen van wetgeving, bestuur, en rechtspraak. De vormgeving van de demo

cratische rechtsstaat was perfect toegesneden op deze Trias van organen en func

ties en op de onderlinge verhouding daartussen. Anders gezegd, de mechanismen 

van de democratische rechtsstaat waren bij uitstek geschikt om aan de waarden 

van de democratische rechtsstaat vorm te geven. Dit is nu niet meer het geval. 

Ten eerste, de plaats van de instituties van de Trias is in het geheel van beleidsvor

ming veelmeer bescheiden dan onze vertrouwde denkbeelden doen geloven; 

denk bijvoorbeeld eens aan de invloed van toonaangevende adviesorganen of de 

rol van nieuwe instanties als OPTA'S en NMA'S. Wat er ook zij van formeel-juridi

sche bevoegdheden, de prominente aanwezigheid van talloze andere instituties 

verandert op zich al de hele werkelijkheid waarbinnen de Trias functioneert. 

Ten tweede, de klassieke categorieën van wetgeving, bestuur en rechtspraak zijn 

in toenemende mate inadequaat om uitdrukking te geven aan wat er in het open

baar bestuur werkelijk gebeurt. Het denken over staatsrechtelijke vernieuwing zal 

zich daarvan rekenschap moeten geven: er vindt een verschuiving plaats naar an

dere instanties èn waar het om wetgeving en bestuur zelf gaat zijn voorfasen van 

groot belang (onderhandelingen met belangengroepen) en vervolgfasen (de eigen

lijke concretiseringen van de normen en van het beleid) evenzeer. Wie kan nog 

aangeven hoe de besluitvorming rond Schiphol verloopt? Wie heeft zicht op de 

procedures voor het boren in de Waddenzee of de aanleg van de Betuwelijn? 

Welke betekenis hebben democratie en rechtsstaat voor die werkelijkheid? 

Daar komt nog iets bij. Ons geloof in de mogelijkheden van de wet en onze sterke 

oriëntatie op het parlement - natuurlijk vooral op de rechtstreeks verkozen 

Tweede Kamer - zijn mede ingegeven door de hoge verwachtingen die wij er tradi

tioneel van hebben. Ook al weten wij inmiddels - rationeel dus - dat de samenle

ving niet of slechts beperkt 'maakbaar' is en dat de mogelijkheden van de politiek 

in dit opzicht uiterst bescheiden zijn, de echo van het maakbaarheidsgeloof galmt 

nog na. Ook politici - Kamerleden en ministers - gedragen zich regelmatig alsof 

de samenleving eenvoudig te modelleren is én dat daarvoor eenvoudig wetten uit 

te vaardigen zijn. Natuurlijk is dat ook een manier om zich te profileren in de 

richting van de burgers en mag van politici leiderschap verwacht worden, maar 

het in stand houden van dat beeld van politieke maakbaarheid bevordert dat of-
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wel een discrepantie bestaat tussen de verwachtingen van burgers en het waarma

ken daarvan ofwel dat het eenvoudig niet geloofwaardig klinkt en het dus contra-

productiefwerkt. 
Kunnen wij terug? Kunnen wij de Trias weer volledig in ere herstellen en zorgen 

dat openbaar bestuur weer verloopt langs de routes die het klassieke staatsrecht 

daarvoor heeft uitgestippeld? Nee, dat is een illusie. Natuurlijk is het goed de posi

tie van het parlement zoveel mogelijk te versterken en de klassieke verhouding 

tussen regering en parlement zoveel mogelijk in ere te herstellen. Maar de brede

re werkelijkheid kan niet ontkend worden. Staatsrechtelijke vernieuwing kan de 

intrinsieke complexiteit van vraagstukken en van het functioneren van de samen

leving niet negeren. Wat wel kan, en ook moet, is naar manieren zoeken om, gege

ven de werkelijkheid, de grondbeginselen voor het openbaar bestuur ook voor die 

nieuwe werkelijkheid vruchtbaar te maken. 

Centrifugale laachten 

Er is nog een andere reden waarom voor staatsrechtelijke vernieuwing een brede

re context in beschouwing moet worden genomen. 
Het is - ook uit een oogpunt van de burger en van staatsrechtelijke vernieuwing

te smal om alleen te kijken naar de nationale overheid. Aan de ene kant behoren 

verzelfstandigingen en privatiseringen en allerlei hybride vormen van bestuur

kortom: vormen van bestuur waarin overheid en markt samenkomen - tot de re

aliteiten van vandaag. Maar aan de andere kant is ook de internationalisering van 

de publieke besluitvorming, in Europa en in de bredere wereld, een realiteit. Op 

elk van die processen oefent de overheid natuurlijk enige invloed uit en zij is daar

bij op enigerlei wijze betrokken. Niettemin is het resultaat van deze processen in 

ieder geval dat de nationale procedures van besluitvorming en de invloed van 

deze besluitvorming hun centrale plaats verliezen. Dat maakt de mechanismen 

van de klassieke democratische rechtsstaat niet overbodig, maar het relativeert 

wel hun plaats. 
Maar waar blijft dan onze democratische rechtsstaat? Als de waarden van demo-

cratie (participatie van de burger in de uitoefening van de overheidsmacht) en 

rechtsstaat (beperking van de overheidsmacht) zo belangrijk zijn dat zij de pijlers 

vormen van de inrichting van het staatsbestel, hoe kunnen wij dan zorgen dat die 

waarden ook betekenis hebben voor al die nieuwe wijzen waarop publieke besluit

vorming plaatsvindt en voor de nieuwe plaatsen waar die besluitvorming plaats-

vindt? 

Vernieuwing 

Om deze laatste vragen te beantwoorden is het om te beginnen van belang dat wij 

ons realiseren dat de parlementaire democratie, ministeriële verantwoordelijk-
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heid, machtenscheiding en heerschappij van de wet zo belangrijk zijn omdat zij, 

zoals wij hebben gezien, waarborgen beogen te bieden voor participatie in de be

sluitvorming en voor beperking van de overheidsmacht. Het voert in dit bestek te 

ver om dit verder te beargumenteren, maar wij zien dat er op het ogenblik alter

natieve, grotendeels nieuwe noties aan het opkomen zijn die ook een wezenlijke 

fi.mctie kunnen vervullen om de publieke besluitvorming te normeren, juist daar 

waar de reikwijdte van de klassieke instellingen als parlement en regering te kort 

schiet. 
Zo is het inmiddels gevleugelde begrip 'transparantie' niet alleen een modieuze 

term, maar blijkt bij nadere beschouwing dat 'transparantie' van besluitvor

mingsprocessen juist een cruciale betekenis heeft daar waar het beginsel van de 

heerschappij van de wet (het legaliteitsbeginsel) zijn functie verliest, bijvoorbeeld 

doordat de eigenlijke besluitvorming voorafgaand aan de formele besluitvorming 

plaatsvindt of juist wanneer in een later stadium normen moeten worden gecon

cretiseerd. Zoals de wet en de voorgeschreven procedures voor de totstandkoming 

ervan rechtszekerheid, voorspelbaarheid, en kenbaarheid bevorderen, kan trans

parantie vergelijkbare fi.mcties in 'nieuwe' besluitvormingsprocessen vervullen. 

Er is ook heel wat gewonnen wanneer bij complexe besluitvormingsprocessen 

(denk aan grote infrastructurele projecten) inzichtelijk wordt hoe de besluitvor

ming nu eigenlijk verloopt. 
Op vergelijkbare wijze kunnen de begrippen 'dialoog' en 'responsiviteit' als nieu

we beginselen een aanvulling op die van de parlementaire democratie bieden 

daar waar parlementaire democratie niet aanwezig is. Zo valt te denken aan de 

consultatie van bijvoorbeeld NGO'S ('civil society') door internationale organisa

ties. 
In plaats van ons exclusief te richten op ministeriële verantwoordelijkheid, vereist 

de effectieve vormgeving van verantwoordingsrelaties op nieuwe plekken en tus

sen nieuwe spelers aandacht. Het inmiddels veel gebruikte begrip 'accountability' 

geeft daaraan uitdrukking. Tenslotte, zal het beginsel van machtenscheiding ook 

herijking kunnen vinden in onder meer institutionele 'fair play' waarbij in de pu

blieke besluitvorming de klassieke Trias niet op de voorgrond staat. Dit is bijvoor

beeld van belang voor de inrichting van organisaties die publieke taken uitoefe

nen op enige afstand van de overheid (zelfstandige bestuursorganen) maar ook bij 

het vormgeven van processen van onderhandelend bestuur. 

Staatsrechtelijke vernieuwing zal er óók om moeten gaan om op basis van deze 

herijkte beginselen van democratie en rechtsstaat, handen en voeten te geven aan 

de publieke besluitvorming juist waar die niet (meer) via de traditionele procedu

res of niet meer op de traditionele plaatsen plaatsvindt. 

Dit alles klinkt wellicht nog wat abstract. Een mooi voorbeeld op Europees niveau 

van een - mijns inziens geslaagde - constitutionele vernieuwing is te vinden in 

het zogenaamde 'Conventie'-model van de EU. Dit model is gebruikt voor het op

stellen van een ontwerp voor een Grondwet voor Europa (en eerder, op iets andere 
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wijze, voor het opstellen van het Handvest voor de Grondrechten van de EU). Het is 

een wezenlijke innovatie in de publieke besluitvorming, waarbij ook recht is ge

daan aan de 'herijkte' beginselen van democratie en rechtsstaat. 

Formeel is voor de vaststelling van een Grondwet voor Europa een verdragswijzi

ging nodig. De procedure van verdragswijziging, voorbereid door een 

Intergouvernementele Conferentie (IGC is (nog) niet overboord gezet; dat kon ove

rigens ook niet. Desalniettemin heeft de eigenlijke besluitvorming over de tekst 

van een Europese Grondwet grotendeels plaats gevonden in de Conventie die het 

ontwerp voor een Europese Grondwet heeft opgesteld. 
Deze Conventie had een evenwichtige samenstelling ('fair play'); zij bestond uit 

vertegenwoordigers van nationale regeringen en nationale parlementen, het 

Europese Parlement, de Europese Commissie, alsmede van regeringen en parle

menten van kandidaat-lidstaten alsmede uit een aantal 'waarnemers' (zie 

http://european_convention.eu.int/bienvenue.asp?lang=NL&COntent=). 

Transparantie speelde een belangrijke rol: de organisatie van het gehele proces, 

maar ook de relevante documenten, 'amendementen' en bijdragen 'van buitenaf 

werden bekend gemaakt via Internet. Burgers konden, alofin niet georganiseerd 

verband, bijdragen leveren ('dialoog'). Deze bijdragen werden ook gepubliceerd en 

zo kon het resultaat ook beoordeeld worden, mede in het licht van de bekend ge-

maakte stukken. 
Het is duidelijk dat de klassieke elementen van de democratische rechtsstaat niet 

zo maar van toepassing (kunnen) zijn op een dergelijke Europese besluitvormings

procedure; het was ook duidelijk dat het te vroeg was om de verdragsmethode ge

heel door de 'Conventiemethode' te vervangen. Toch wordt hier een belangrijke 

vernieuwing geboden die uit een oogpunt van democratie en rechtsstaat een ver

betering is ten opzichte van de voordien gevolgde werkwijze en die tegelijk voor 

verdere ontwikkeling vatbaar is. 

Staatsrechtelijke 

vernieuwing zal 

zich misschien 

vooral bezig moe-
ten houden met het Staatsrechtelijke vernieuwing zal zich óók - en misschien vooral- bezig moeten 

bieden van nieuwe houden met het bieden van nieuwe oriëntatiepunten voor moderne besluitvor-

oriëntatiepunten mingsprocessen. Herijking van de beginselen van de democratische rechtsstaat in 

voor moderne de lijn zoals die hierboven is aangegeven biedt ruimte om randvoorwaarden voor 

besluitvormings- die besluitvormingsprocessen te formuleren en om na te denken over de inrich-

processen. ting van nieuwe structuren. Daarbij zal veel van het bestaande overleven, maar te

gelijkertijd zullen cruciale nieuwe accenten gezet worden. 

Dr. S.c.van Bijsterveld is universitair hoofddocent Europees en Internationaal Publiekrecht 

aan de Universiteit van Tilburg. Zij is auteur van The Empty Throne: Democracy and the 

Rule ofLaw in Transition (Utrecht: Lemma 2002,378 pp). 

Noten 
1 Geciteerd in Diana Woodhouse, Ministers and Parliament, Oxford: Clarendon 

Press 1998, p.8. 
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De verzwegen 

vooronderstellingen van 

interactief bestuur 

PROF. DR. D.W.] .M. PESSERS 

Pleidooien voor interactief bestuur zijn gebaseerd op een oud en voor een deel 

achterhaald verhaal. In de radicale als postmoderne gepresenteerde versie van 

Frissen wordt zelfs voorgesteld de staat buiten spel te zetten en de oplossing 

van de maatschappelijke problemen over te laten aan de burgers en hun al dan 

niet virtuele netwerken. Het geloof in het zelfsturend vermogen van de samen

leving van onderaf is volgens Pessers echter even naïef als het geloof in de 

maakbaarheid van de samenleving van bovenaf. Het gaat voorbij aan de diepe 

conflicten die aan elke samenleving ten grondslag liggen en slechts verzoend 

kunnen worden indien er een geloofwaardige derde instantie bestaat (de 

rechtsstaat) die bij machte is duurzaam tussen de partijen te bemiddelen. 

De heden ten dage terugkerende godsdiensttwisten, generatieconflicten, ver

scherping van tegenstellingstelling door kenniseconomie en biotechnologie; 

ze vragen niet om afschaffing van staat en politiek maar juist om een reactive

ring van haar primaire taken. Nu beseffen Frissen c.s zelf ook wel dat de staat 

niet helemaal kan worden afgeschaft. Bij nader inzien blijkt succesvol horizon

taal bestuur omvangrijke verticale sturing te vooronderstellen. Ook een belang

rijke tweede vooronderstelling van interactief bestuur wordt verzwegen, name

lijk die van wederkerigheid tussen de onderhandelende partijen. 

De mogelijkheden en risico's van interactief bestuur hangen precies met deze 

l<ern samen. Staatkundige vernieuwing is onontkoombaar, maar horizontaal, 

interactief bestuur is geen optie zolang de vooronderstelling van verticale stu

ring en de voorwaarden voor wederkerigheid niet worden geëxpliciteerd. 

In haar artikel 'Democratie en rechtsstaat op een nieuw spoor' schetst Van 

Bijsterveld de krachtlijnen van het interactieve bestuursmodel zoals dat wordt be

pleit door postmoderne bestuurskundigen, van wie In 't Veld en Frissen de meest 

spraakmakende representanten zijn. l Kern van dit bestuursmodel is de gedachte 

dat de staat zijn soevereiniteit, de politiek haar primaat, en de samenleving haar 

grote, richtinggevende ideologieën heeft verloren. De maatschappij kan daarom 

niet meer door middel van autoritaire, verticale machtsverhoudingen worden be

stuurd, maar vraagt om horizontale bestuursverhoudingen tussen de staat en zijn 
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geëmancipeerde burgers, oftussen burgers onderling met de staat in de rol van 

regisseur. 
Voor bestuurskundigen mag het soevereiniteitsverlies van de staat een betrekke-

lijk nieuwe gedachte zijn, voor juristen is het een oud en op onderdelen achter

haald verhaal. Staatsrecht juristen als Belinfante en Prakke constateerden al in de 

jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw dat de staat in het kader van de na

oorlogse wederopbouw gedwongen werd zijn macht te delen met andere grote, en 

met name industriële spelers op het maatschappelijk veld. Hiërarchische wetten 

maakten toen al plaats voor horizontaal overleg, directieven werden onderhandel

bare standpunten, en onderdanen werden sociale partners. In de jaren tachtig 

volgden de bestuursrecht juristen de dialoog die samenwerkingsverbanden tussen 

overheid en burgers bepleitten. Het communicatiemodel werd als nieuw paradig

ma van het bestuursrecht gepresenteerd. Een van de resultaten was de invoering 

van de rechtsfiguur van de wederkerige rechtsbetrekking tussen staat en burgers 

in de Algemene Wet Bestuursrecht van 1994. Staat en burgers werden niet meer 

als principiële opponenten gedacht, maar als interdependente en interactieve ac

toren die tot op bepaalde hoogte met elkaars belangen rekening moeten houden. 

Konden de analyses van de gestage ontluistering van de staatsmacht op algemene 

instemming rekenen onder juristen, zo niet de bestuursrechtelijke antwoorden De voorstellen voor 

deze bestuursl<un- daarop. Van meet af aan werd, met name door de Maastrichtse school onder lei-

dige vernieuwingen ding van A.Q Tak, de vermeende horizontaliteit tussen staat en burgers bekriti-

lijl<en geïnspireerd seerd als een valse voorstelling van zaken. De zogenaamde wederkerigheid tussen 

door de slogan staat en individuele burgers kan, gegeven hun asymmetrische verhouding, niet 

'fucl< the rules and anders dan een pseudo-wederkerigheid zijn. Bovendien pretendeert de 

watch the traffic'. Nederlandse staat een rechtsstaat te zijn. Maar hoe kan de staat nog gebonden 

worden aan het recht en aan democratische controle, wanneer met de staat ook 

de controlemechanismen dreigen te verdwijnen in het interactieve tête à tête tus-

sen staat en burger? 

Ruk by men in plaats van mie by law 
Deze rechtsstatelijke bezwaren tegen interactief bestuur hebben bij bestuurskun

digen nooit veel indruk gemaakt, als zij er al serieus kennis van hebben genomen. 

In het radicale, als postmodern gepresenteerde, bestuursmodel van Frissen wordt 

voorgesteld om de staat zelfs buiten spel te zetten en de oplossing van maatschap

pelijke problemen over te laten aan de burgers en hun al dan niet virtuele netwer

ken. Aan de staat komt hoogstens de rol toe van een regisseur die met een 'esthe

tisch stijlrepertoire' het zelfbestuur van de burgers coördineert.
2 

Met het 

terugtreden van de staat, worden de garanties voor het rechtstatelijk karakter van 

het overheidsoptreden, zoals het legaliteitsbeginsel en de ministeriële verant

woordelijkheid, overbodig. Wel wordt van de zelfbesturende burgers ook zelfregu

lering verwacht. Privatisering van voormalige staatstaken wordt daartoe als een 

adequaat middel gezien omdat de logica van de markt wanbestuur afstraft. Voorts 
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wordt enthousiast gepleit voor controlemiddelen als gedragscodes, bench marking, 

monitoring, peer pressure en good practicc-criteria. Kortom, 'reinventing government' 

betekent dat de klassieke rule by law moet plaatsmaken voor het postmoderne ru Ie 

bymen. 

De voorstellen voor deze bestuurskundige vernieuwingen lijken geïnspireerd door 

de slogan 'fuck the rules and watch the traffic'. Een kreet uit de sociologische school 

van Elias waarmee aandacht wordt gevraagd voor het zelfregulerend vermogen 

van de deelnemers aan het drukke stadsverkeer. Dat daarin niet meer ongelukken 

gebeuren, heeft te maken met de oplossingen die de burgers zelf al fietsend, lo

pend ofautorijdend verzinnen om een veilig heenkomen te zoeken. Dit anarchis

tische verkeerssysteem berust op de doeltreffende coöperatie van burgers. 

Waarom dit zelfregulerend systeem niet toepassen op de samenleving in haar ge

heel? De condities zijn er immers naar. De burgers zijn geëmancipeerd, geïnfor

meerd, geïndividualiseerd en mondig. Zij vinden hun eigen weg wel. En waar ob

structies dreigen, is er op de achtergrond nog altijd de staat-regisseur. 

Maar is het geloof in het zelfsturend vermogen van de samenleving van onderaf 

niet even naïef als het geloof in de maakbaarheid van de samenleving van boven

af? Het anarchistische idee dat er tussen burgers spontane coöperatie ontstaat 

zodra de staat zich terugtrekt, is nooit geloofwaardig geweest. Het gaat immers 

voorbij aan de diepe conflicten die aan elke samenleving ten grondslag liggen en 

die slechts verzoend kunnen worden - zoals de historische ervaring leert - indien 

er een geloofwaardige derde instantie is die duurzaam tussen partijen bemiddelt, 

en bovendien de gelegitimeerde machtsmiddelen heeft om hun sociaal contract 

te handhaven. Die instantie is de rechtsstaat. De Europese geschiedenis heeft la

ten zien dat de rechtsstaat - in eerste aanleg ontstaan ter beslechting van de gods

dienstoorlogen in de zestiende eeuw - met vallen en opstaan die functie met enig 

succes heeft vervuld. 

Opnieuw leven we in een periode van fundamentele conflicten. 

Godsdiensttwisten keren zelfs terug in de Europese multiculturele samenlevin

gen. Het Midden-Oostenconflict dreigt zich te uit te breiden naar de grote steden 

van Europa. Het terrorisme dat met deze conflicten gepaard gaat, destabiliseert 

de samenlevingen in het Westen en in het Oosten. Van eigen bodem zijn de gene

ratieconflicten die de toenemende vergrijzing van de bevolking met zich mee

brengt. De kenniseconomie verscherpt de tegenstellingen tussen kennisrijken en 

kennisarmen, de biotechnologie tussen mensen met veel en mensen met weinig 

genetisch kapitaal. Kunnen deze conflicten worden opgelost door een samenle

ving waarin de staat onmachtig is verklaard en waarin - als het aan Frissen 

ligt - 'een radicale terugtred van de staat uit allerlei maatschappelijke domeinen' 

en 'een grootschalige ontregeling' hebben plaats gevonden? 3 Problemen van deze 

ongekende omvang en scherpte, en bovendien met gelijktijdige internationale, 

nationale, regionale en lokale dimensies en dynamiek, kunnen toch moeilijk wor

den overgelaten aan de autonoom geachte burger met zijn flexibele, al dan niet 
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virtuele, netwerken? Zelfs grote, internationale organisaties van burgers, zoals 

Green PeLlec, Amnesty International, Attac of de antiglobalistenbeweging bereiken -

gegeven hun doelstellingen -maar bedroevend weinig. Desondanks worden zij 

steeds als de succesvoorbeelden van postmodern bestuur aangehaald. Dat staat en 

politiek in veel opzichten falen - ik geef het meteen toe - betekent niet dat zij dus 

maar moeten worden afgeschaft. En zeker niet in het licht van bovengenoemde 

problemen. Het betekent wel dat de primaire taak van de politiek moet worden 

gereactiveerd: het ontwerpen van een nieuw sociaal contract waarin de belangen 

van alle partijen worden behartigd; het binden van de macht aan het recht en aan 

democratische controle; het herinrichten van de staat die - zelf gebonden aan het 

recht - het nieuwe sociaal contract handhaaft. 

Nu beseffen postmoderne bestuurskundigen ook wel dat de staat niet helemaal 

kan worden afgeschaft. Er zijn volgens hen nog enkele restfuncties. Frissen noemt 

de volgende: 1. Een zodanige versterking van de positie van de burger dat de voor

zieningen van de netwerksamenleving voor iedereen toegankelijk zijn; 2. Het 

voorkomen van negatieve effecten als gevolg van de privatisering van staatstaken; 

3. De bescherming van de zwakke partijen; 4. De zorg voor democratische besluit

vorming en 5. De organisatie van een systeem van checks and balances en countervai

ling powers. Een opmerkelijk rijtje. Want stroken deze taken niet precies met de 

ambitieuze doelstellingen van de moderne verzorgingstaten met hun door Frissen 

zo verfoeide maakbaarheidsidealen? Vereisen deze taken geen omvangrijke inter

ventieprogramma's? Hoe garandeer je gelijke startposities? Wie die ambitie seri

eus neemt, ontkomt niet aan een dwingende gelijkheidspolitiek die zich uitstrekt 

over het onderwijs, de gezondheidszorg, de huisvesting en het inkomen van de 

burgers. Om maar te zwijgen van de anti-discriminatie- en gelijkebehandelings

wetgeving die Frissen zo verfoeit. Hoe voorkom je de negatieve gevolgen van priva

tisering van staatstaken? Is dat geen heel oude kwestie die teruggaat tot het begin 

van de sociale rechtsstaat; het compenseren van burgers voor de schade die de 

vrije markt hen toebrengt? Hoe beschermen we zwakke partijen? Zijn daar niet de 

grote wetgevingsoperaties voor nodig die we in de vorige eeuw kenden? Zoals het 

arbeidsrecht, huurrecht, consumentenrecht, en bijstandsrecht? Hoe bevorderen 

we democratische besluitvorming en een systeem van checks and balances en coun

tcrvailing powcrs? Is de rechtsstaat niet de belichaming van een dergelijk systeem? 

Het legaliteitsbeginsel, de trias politica, de scheiding tussen kerk en staat, tussen 

een openbare en private sfeer, de grondrechten: ze beogen alle de politieke macht 

te spreiden en in een evenwichtig systeem te brengen. De staat die door Frissen 

c.s. door de voordeur eruit wordt gesmeten, wordt via de voordeur weer in vol or

naat binnengehaald. Zoals meer markt, meer staat veronderstelt (een uitspraak 

van Geelhoed), zo veronderstelt meer horizontaal bestuur kennelijk ook meer ver

ticale regulering. 
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Interactief en wederkerig 

Betekent dit alles dat er voor interactief bestuur geen plaats is in het kader van de 

staatkundige vernieuwing? Zeker niet. Op lokaal niveau zijn er wel degelijk ge

loofWaardige vormen van interactief bestuur mogelijk, zowel tussen burgers on

derling als tussen een gemeente en groepen van burgers. Maar zodra de proble

men die om een bestuurlijke oplossing vragen complexer worden, meer belangen 

en meer partijen gaan omvatten, wordt interactief bestuur riskanter. De mogelijk

heden en risico's van interactief bestuur hangen samen met dat wat de kern ervan 

is: de veronderstelde wederkerigheid tussen de onderhandelende partijen. 

In het ideale geval van interactiefbestuur - zoals door de rechtssociologen 

Hoekema en Van Manen in kaart gebracht - gaat het om minstens twee, in macht 

aan elkaar gewaagde partijen. Dankzij hun besefvan interdependentie en hun 

vertrouwen in elkaar, zijn zij bereid zich in elkaars positie in te leven en hun be

langen in overeenstemming te brengen in een duurzaam proces van geven en ne

men, in de gerechtvaardigde verwachting dat er op termijn verevend zal worden.4 

Gelijkwaardigheid, vertrouwen, duurzaamheid en zogenaamde role taking (het 

vermogen zich in de ander te verplaatsen) zijn de voorwaarden voor wederkerig

heid. Indien die aanwezig zijn, kan er sprake zijn van succesvol interactief be

stuur. Ons poldermodel kent er enkele voorbeelden van. Het gaat daarbij om sa

menwerkingsverbanden tussen staat en sectorale netwerken, zoals werkgevers en 

werknemers, oftussen staat en beroepsgroepen zoals medisch specialisten, oftus

sen staat en bepaalde industrieën. Rechtsstatelijk gelegitimeerd is dit interactieve 

bestuur pas indien ook de belangen van derden die niet aan de onderhandelings

tafel zijn uitgenodigd, toch worden behartigd, en indien er een duidelijke verant

woordelijkheidsstructuur overeind blijft. Staat, recht en politiek blijven in deze si

tuaties het laatste woord houden. 

Maar hoe vaak wordt buiten deze klassieke poldersituatie voldaan aan de voor

waarden voor wederkerigheid? Kan het poldermodel worden geradicaliseerd, zo

als Frissen lijkt te wensen? Tussen staat en individuele burgers bestaat in elk geval 

geen gelijkwaardigheid. In zijn contacten met overheidsorganen is de burger 

meestal een ane shatter, tegenover de overheid die als een repeat player optreedt. 

Tussen staat en individuele burgers bestaat bovendien geen duurzame onderhan

delingsverhouding van geven en nemen. Daarom kan er tussen staat en natuurlij

ke personen slechts sprake zijn van pseudo-wederkerigheid. 

Tussen staat en machtige rechtspersonen die grote groepen burgers vertegen

woordigen kan dat anders liggen. Maar hoe wordt gegarandeerd dat in die geval

len ook de belangen van derden worden vertegenwoordigd, en dat de verantwoor

delijkheid duidelijk wordt geregeld? Is de kritiek op het poldermodel juist niet 

dat het de deur openzet voor ondoorzichtige bindingen? Dat zakelijke verhoudin

gen overgaan in vriendschappelijke? Dat afspraken deels juridisch en dus af

dwingbaar zijn, maar ook deels sociaal en moreel verplichtend, en dus niet - al

thans niet juridisch - afdwingbaar? De wederkerigheid is dan niet langer rationeel 
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en toetsbaar door het recht en de politiek, maar wordt de wederkerigheid van de 

gesloten groep: onderling loyaal, maar buitenstaanders uitsluitend. Er kan dan 

wel transparantie worden geëist, maar juist het gebrek aan transparantie is de 

crux van de sociale wederkerigheid: het onderlinge vertrouwen berust op vaak on

uitgesproken, maar daarom niet minder dwingende verwachtingen dat de ene 

dienst de andere waard is, dat souplesse bij de ene partij beantwoord moet wor

den met souplesse bij de andere partij. Aan dit spel van geven en nemen dankt het 

sociale verkeer zijn effectiviteit. De eis van transparantie werkt in deze context 

con ta productief. De parlementaire enquête naar de bouwfraude bracht dit amalg

aam van juridische en sociale wederkerigheid in al z'n ondoorzichtigheid naar de 

oppervlakte. Ambtenaren en aannemers zaten samen aan de onderhandelingsta

fel ter behartiging van private en publieke belangen, en gingen daarna samen 

vriendschappelijk naar het bordeel. In een dergelijke setting worden de verhou

dingen even verplichtend als ondoorzichtig. 

Is het risico dat sociale wederkerigheid aankleeft, niet nog groter indien het om 

interactiefbestuur tussen groepen burgers gaat, waarbij de staat op afstand regis

seert? Niet alleen is transparantie dan nog moeilijker te realiseren, maar ook con

trolemiddelen als gedragscodes of peer pressure kunnen de ideale voorwaarden 

voor interactief, wederkerig bestuur niet vervangen. 

Staatkundige vernieuwing is onontkoombaar, maar horizontaal, interactiefbe

stuur lijkt me geen optie zolang de vooronderstelling van verticale sturing en de 

voorwaarden voor wederkerigheid niet worden geëxpliciteerd. 

De auteur is verbonden aan de juridische faculteiten van de UvA en de VU. 

Noten 

1 Zie met name de trilogie van Frissen: De virtuele staat. Schoonhoven 1996: 

De lege staat. Schoonhoven, 1999: De staat. Amsterdam, 2002. 

2 Frissen in De staat en in zijn bijdrage aan dit nummer. 

3 Frissen in zijn bijdrage aan dit nummer. 

4 A.].Hoekema, N.van Manen e.a. (red.) Integraal bestuur. De behoorlijkheid, 

effectiviteit en legitimiteit van onderhandelend bestuur. Amsterdam, 1998. 
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boeken Gelezen 

Tussen ideaal en 
illusie 
DOOR Menno van der Land 
Het hier te bespreken boek is recent verschenen. De au

teur studeerde politieke wetenschappen aan de 

Rijksuniversiteit Leiden en is werkzaam bij het ministe

rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het boek beschrijft de geschie

denis van de partij Democraten 66 (D66) vanaf haar ontstaan tot januari 2003. 

Het boek is tevens verdedigd als dissertatie aan een van onze universiteiten. 

Tussen ideaal en illusie laat zich kort omschrijven als een overzichtswerk over 

de geschiedenis van D66. Het is minder analytisch en meer beschrijvend van 

aard. Wie geïnteresseerd is in een uitvoerig verslag van de geschiedenis van 

deze partij kan zijn hart ophalen. Degene die zoekt naar analyses en verklarin

gen van bepaald bestuurlijk of politiek gedrag van deze partij of naar weten

schappelijke analyses, komt minder aan zijn treld<en. Overigens is het boek vlot 

geschreven en systematisch opgebouwd. 

Hoofdlijnen 

De auteur geeft een uitvoerige weergave van de geschiedenis van D661. Hij doet 

dat in een zestal hoofdstukken die in totaal maar liefst 323 pagina's beslaan. De 

geschiedenis van het ontstaan van D66 in 1965/66 tot de deelname aan het huidi

ge kabinet-Balkenende laat het beeld zien van een zeer wisselvallige partij en frac

tie in de Tweede Kamer. Dat verklaart ook de titel van het boek, Tussen ideaal en il

lusie. De partij is opgericht op de golven van democratisering van de jaren zestig 

en de sinds 1946 zo gewenste doorbraak in de partijverhoudingen. Begrippen als 

verzuiling en regentenmentaliteit zijn zeer gangbaar en herkenbaar in de jaren 

zestig. D66 was vooral een Amsterdamse partij, dat wil zeggen dat de partij in feite 

is 'uitgevonden' binnen de Amsterdamse grachtengordels. Daar is op zich niets 

mis mee, maar geeft wel een verklaring van haar permanente elitaire karakter. In 

het algemeen kan de politieke koers worden omschreven als links-liberaal, ofbe

ter gezegd, als een partij van salonfähige, altijd redelijk denkende en handelende 

politici. Een herkenbare ideologie heeft D66 nooit gehad. Dat was en is niet alleen 
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haar zwakte, maar tevens ook haar kracht. Inhoudelijk koos D66 bij haar oprich

ting en nu nog steeds consequent voor staatsrechtelijk hervormingen als hoofd

doel van beleid. De fundamentele kritiek van deze partij op het staatsrechtelijk 

systeem is een constante in de politiek van D66 door de jaren heen. Daarmee is al 

veel bereikt en hoopt de partij ook nog te zullen bereiken tijdens het kabinet

Balkenende. 

Wat betreft de wijze van werken is D66 altijd pragmatisch geweest, in elke geval 

niet-ideologisch. Als speler in het politieke en dan vooral het Haagse veld, heeft 

D66 er altijd voor gekozen om 'medespeler'te zijn, in plaats van aan de kant te 

gaan staan. Juist door het spel mee te spelen heeft men getracht de regels van ons 

bestel te veranderen. Aan de macht deelnemen vond en vindt men belangrijker 

dan oppositievoeren. Daar is veel voor te zeggen, maar regeren veroorzaakt ook 

vuile handen. Juist dit laatste gegeven heeft vaak tot interne spanningen geleid in 

de partij. 

Ook valt bij het lezen van dit boek op dat personen vaak een doorslaggevende rol 

hebben gespeeld in de geschiedenis van D66. De partij heeft (zeer) lang een volle

dige afhankelijkheidsrelatie met Hans van Mierlo ('Mister D66') gehad. Hij was de 

gangmaker en charmeur van de partij. Zij n mening deed ertoe en niemand waag

de hem tegen te spreken. Dat kan voor een partij gevaarlijk zijn: het ophangen van 

een partij aan één persoon creëert afhankelijkheidsrelaties die vernieuwing en 

verandering in de weg staan. Dit feit verklaart in belangrijke mate de opkomst en 

neergang van D66 bij de opeenvolgende verkiezingen over de laatste bijna veertig 

jaar. 

Geschiedenis 

De geschiedschrijving van D66 bevat voor lezers die de laatste dertig jaar de krant 

goed hebben gevolgd niet echt veel nieuws. Op enkele kleine incidenten na, zul

len de meeste lezers vertrouwd zijn met de geschetste ontwikkelingen. 

Wanneer ik het overgrote deel van het boek overzie, dan valt een aantal zaken op. 

In de eerste plaats is er vanaf het begin onduidelqkheid geweest over de koers van 

de partij. Geleidelijk vond men elkaar op een links-liberale koers, maar daaraan 

zijn zeer veel discussies en verwikkelingen voorafgegaan. De 'principiële beginsel

loosheid' staat in alle discussies centraal. Herhaaldelijk dreigt de partij ernstig 

verdeeld te raken over de te volgen koers. Maar, zoals altijd, komt men er als 'rede

lijke mensen onder elkaar' altijd weer uit. Wat opvalt, is dat de besluitvorming in 

de top van fractie en partij vaak om slechts enkele personen heeft gedraaid. Dat 

was primair de kring rond de al genoemde 'Godfather' Van Mierlo. Dat maakt een 

partij niet alleen kwetsbaar, maar kan ook leiden tot onnodige tegenstellingen en 

hoog oplopende ruzies. Dat is dan ook herhaaldelijk gebeurd. 

Inhoudelijk valt verder op dat de partij altijd sterk pro-Europees geweest is en, zo

als gezegd, altijd een sterke pleitbezorger is geweest van de modernisering van 
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ons politiek bestel. Op deze beide punten kon men elkaar in elk geval altijd vin

den. Overigens is het niet zo dat de opvattingen van D66 over deze beide hoofd

punten van beleid door de jaren heen inhoudelijk veel zijn veranderd. 

Integendeel, in feite bepleit de partij nog steeds klassieke oplossingen voor heden

daagse problemen. Daar hoeft op zich niets mis mee te zijn, mits de maatschappe

lijke context ook stabiel is gebleven. Juist de maatschappelijke context is echter in

grijpend veranderd. De burger anno 1966 is een geheel andere burger dan die van 

2003. De imperfecties van ons politiek stelsel liggen mijns inziens op een ander 

vlak dan niet-rechtstreeks gekozen bestuurders. 

Chaos én macht 

Al lezende bekruipt de aandachtige lezer het vermoeden dat D66 veel moeite 

heeft gehad om een volwaardige politieke partij te worden. Er is in de loop van de 

tijd voortdurend sprake van een richtingenstrijd. De keuze ligt tussen het direct 

opblazen van het hele bestel, ofWel het actief deelnemen aan parlement en even

tueel zelfs een kabinet. De laatste richting heeft rond 1971 gewonnen en men zet 

zich vervolgens in voor een progressieve meerderheid. Dat ging niet allemaal van

zelf. Talloze passages in het boek maken melding van chaotische ledenvergaderin

gen en chaotisch verlopen (hoofd)bestuursvergaderingen. Men krijgt de indruk 

dat D66 meer een samenstel van toevallige politieke voorbijgangers is dan een 

strak georganiseerde en gestructureerde politieke partij. Ook het ledental schom

melt heftig in de loop van de tijd. Vaak is er een direct verband tussen verkiezings

uitslag en ledental. Het gaat voortdurend op en neer. Door deze heftige schomme

lingen verkeert de partij ook vrijwel permanent in financiële nood. 

De verovering van de politieke macht wordt ingezet met de totstandkoming van 

Keerpunt 1972, een gezamenlijk politiek programma van de drie politieke partij

en in 1972 (PvdA, PPR en D66). Op basis van dit akkoord wordt ook het befaamde 

schaduwkabinet-Den Uyl gepresenteerd. Dat alles naar Engels voorbeeld. De uit

slag van de verkiezingen is niet best: D66 gaat van elf naar zes zetels. Jan Terlouw 

neemt het roer over van Hans van Mierlo. D66 neemt na een lange en fameuze ka

binetsformatie deel aan het kabinet Den Uyl. Dat levert overigens al direct proble

men op zoals een totaal verdeelde kamerfractie van zes individualisten en een dis

functionerende staatssecretaris Glastra van Loon, die na een conflict met minister 

Van Agt van Justitie moet opstappen ( 27 mei 1975). Op het congres in 1974 is het 

zelfs even spannend of de partij zichzelf niet zal opheffen. De motie die opheffing 

bepleit, haalt het net niet. De situatie is desastreus: financieel zit men aan de 

grond en men heeft nog maar 350 leden over. Toch herstelt de partij wederom: on

der leiding van Jan Terlouw slaagt men er bij de verkiezingen in onder de titel 

"Het redelijk alternatief' terug te komen. De partij maakt een goede uitslag gaat 

van 6 naar 8 zetels en wordt daarmee de vierde partij van Nederland. Een belang

rijke psychologische opsteker (ook lukt het D66 in 1978 om 12.000 leden in de boe-
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ken te hebben). In 1981 zouden dat er 17 zetels worden. Maar een jaar later, is D66 

weer terug bij 6! 

Kortom, ook in de jaren tachtig kenmerkt D66 zich door sterk opgaande en neer

gaande lijnen zowel in uitslagen van verkiezingen als in de fractie in de Tweede 

Kamer als in de partij zelf. Deze instabiliteit leidt onvermijdelijk tot politieke 

slachtoffers. Terlouw maakt ruimte voor een andere leider, Maarten Engwirda die 

op zijn beurt het veld moet ruimen voor Hans van Mierlo in 1985. 

Analyse 

Aan het slot van het boek tracht de auteur een analyse te maken. Het mooist zou 

het zijn indien hij tot een synthese zou zijn gekomen. Daarin is de auteur helaas 

niet geslaagd. Van der Land gaat allereerst nog eens in op de hierboven al bespro

ken onderwerpen. Wat betreft de interne partij structuur stelt hij dat de conse

quent doorgevoerde directe democratie voor een partijorganisatie niet werkt. 

Programmavaststelling en kandidaatstelling van kamerleden verlopen meestal 

chaotisch. Het hoofdbestuur blijkt vrij weinig greep te hebben op deze materie, 

die overigens tot de care business van partijbesturen hoort. Echt invloedrijk zijn de 

Tweede Kamerfractie en de partijleider. Hiernaast is een factor van belang dat par

tij- en fractieleden in D66 altijd sterk hebben gehecht aan dualisme. In de praktijk 

leidde deze dogmatische houding vaak tot grote spanningen tussen partij, fractie 

en bewindslieden. Dat pakte niet altijd uit in het voordeel van D66. Bekend is dat 

regeringsdeelname van D66 bijna altijd leidt tot een slechte uitslag bij de eerstvol

gende Kamerverkiezingen. 

De vraag blijft hangen na 37 jaar of D66 nu en partij of een beweging is. 

Van der Land stelt tevens vast dat D66 veel (teveel) wordt opgehangen aan de per

soon van Van Mierlo. Dat is juist, maar verklaart niet waarom deze charismati

sche figuur niet in staat bleek de partij bijeen te houden. Dat moet ook iets te ma

ken hebben met grondslag, organisatie en (het gemis aan) structuur. Over de 

idealen van D66 baseert de schrijver zich op bestaand onderzoek van politicolo

gen zoals Van Praag. Bij zijn analyse van het verschijnsel politieke partij vinden we 

voor het eerst in deze dissertatie een theoretisch kader en treffen we ook enige 

toetsing van de D66-praktijk aan de theorie aan. 

Conclusies 

Het boek van Menno van der Land is goed leesbaar en geeft een boeiend beeld van 

D66. Veel nieuwe feiten komen we niet te weten, maar het is zeker een verdienste 

van de auteur dat voor het eerst de geschiedenis van D66 zo systematisch op een 

rij wordt gezet. Daarmee is in een leemte voorzien in de (parlementaire) geschied

schrijving. Uit dit onderzoek kan men af1eiden dat D66 altijd heeft gebalanceerd 

tussen partij en beweging. Formeel is zij opgericht 0111 het politieke systeem 'op te 
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blazen'. Dat is niet gelukt, maar men heeft wijselijk gekozen voor actieve deelna

me aan parlement en regering. Zodoende blijkt D66 in staat om wel degelijk in

vloed uit te oefenen op ons stelsel. Wat verder opvalt, is dat de partij geen genera

listische visie op de samenleving pretendeert te hebben. Staatsrechtelijke 

hervormingen, Europa en soms ook economie blijven de hoofdthema's. In die zin 

onderscheidt D66 zich van volkspartijen als CDA en PvdA. Treffend is dat uit het 

onderzoek blijkt dat personen de politiek kunnen maken of breken. Sterke perso

nen trokken de partij herhaaldelijk uit het moeras. Zwakkere figuren (ik zou zeg

gen de inter-Mierlo-perioden) werden snel afgeserveerd. De stijl van politiek voe

ren van D66 kenmerkt zich immer door de beschaafde toon, men is immers altijd 

redelijk. Van ideologische veren heeft men geen last, maar die kunnen, zo laat 

deze geschiedenis zien, ook niet gemist worden als samenbindend element tussen 

personen, opvattingen en organisatie. Vandaar dat de auteur pleit voor herbezin

ning op het vrijzinnig-democratisch gedachtegoed. Waaruit dit gedachtegoed dan 

precies bestaat, vergeet de auteur te vermelden en dat had ik wel heel graag ge

zien. 

Samenvattend: een goed leesbaar boek, wetenschappelijk niet overtuigend, maar 

zeer informatief met aandacht voor petit histoire. 

Dr. hic Janse de Jonge is gedeputeerde infrastructuur en mobiliteit in Noord-Brabant en re

dactievoorzitter van het Bestuursforum. 

MENNO VAN DER LAND, TUSSEN IDEAAL EN ILLUSIE. DE GESCHIEDENIS VAN D66, 1966-2003, 

512 PAG.,SDU UITGEVERS, DEN HAAG 2003, ISBN 9012095735, € 30,-. 

Noot 

Tussen 1966 en 1985, werd de naam van de partij afgekort tot D'66. Begin 1985 

is de apostrof uit de partijnaam geschrapt. 
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boeken SIGNALEMENT 

TITEL 

Weg van het Overleg 

AUTEUR 

lelie Visser e.a. 

Het probleemoplossend vermogen van de 

sociale partners is groter dan menigeen ver

wacht heeft, was mijn conclusie bij het pre

senteren van het recente Najaarsakkoord. 

In 'Weg van het overleg?' lees ik tussen de 

regels door hetzelfde vertrouwen in de zo 

veelbesproken overlegeconomie. 

Het boek van Marc van der Meer, jelle Visser, 

Ton Wilthagen en Paul van der Heijden is 

heel leesbaar en knap geschreven. Ik heb 

het in ieder geval met veel interesse gele

zen. Vooral omdat de auteurs naar mijn 

idee de goede en prikkelende vragen stel

len, overigens zonder definitieve antwoor

den te formuleren. Bovendien geven ze de 

dynamiek goed weer van de verschillende 

overlegtafeis en de druk die er van verschil

lende kanten op uitgeoefend wordt. 

Rode draad in het boek zijn twee macro-ont

wikkelingen die ook hun invloed doen gel

den in ons polderland. Het gaat om globali

sering en diversificatie. 

Ik begin bij de eerste: globalisering, ofvoor 

ons iets dichterbij: Europeanisering. 

cnv I U.N'IT :2OO:~ 

Iedereen, van individu tot bedrijf tot over

heid, heeft te maken met steeds meer eco

nomische invloeden en regelgeving van 

buiten onze eigen landsgrenzen. Maar ook 

de afhankelijkheid van de meer en meer ge

liberaliseerde internationale financiële 

markten doet zich steeds meer gelden. De 

vraag die daarom ook terecht wordt opge

worpen is, ofwe op zoek moeten naar een 

nieuwe verhouding tussen het binnen- en 

buitenlandse bestuur en tussen de over

heid, de markt en de sociale partners. Het 

antwoord blijft uit, maar de argumenten te

gen het poldermodel worden onverbloemd 

genoemd: trage besluitvorming, verzwak

king van het primaat van de politiek en ge

ringe differentiatie in de loonvorming. 

Maar de tegens worden meteen ook weer

legd, onder andere door voorbeelden uit 

het buitenland. Elders worden wellicht 

sneller besluiten genomen zonder instem

ming van sociale partners, maar het draag

vlak is vaak ook geringer en de onrust gro

ter. Het is een voorbeeld van de dilemma's 

waar actoren in de polder dagelijks mee te 

maken hebben. 

De gevolgen van de andere macro-economi

sche ontwikkeling, die van steeds meer di

versificatie, doen zich voor aan zowel de 

aanbodkant van de arbeidsmarkt als aan de 

vraagzijde. Voor werknemers geldt dat ze 

qua levensloop minder goed in hokjes zijn 

in te delen. Waar tot een aantal decennia 

geleden nog sprake was van vrij eenduidige 

levensfasen Ueugd, studie, werk gecombi

neerd met kinderen, pensioen) lopen al 
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deze fasen nu veel meer door elkaar heen. 

Mensen studeren langer, beginnen later 

met werken, krijgen later kinderen, maar 

studeren er dan ook nog weer bij, ofwerken 

een periode wat minder. Of krijgen nooit 

kinderen, nemen een 'sabbatical', switchen 

van loopbaan en zijn in ieder geval nog zel

den tot aan hun pensioen in dienst van één 

en dezelfde werkgever. Samengevat gaan 

mensen steeds minder duurzame relaties 

aan en is er op alle fronten sprake van toe

nemende flexibiliteit en diversiteit. Dat

zelfde geldt voor ondernemingen als we 

naar de vraagkant van de arbeidsmarkt kij

ken. Zij opereren steeds vaker in internatio

nale sferen, zijn daardoor een stuk flexibe

ler geworden dan pakweg 30 jaar geleden 

en veranderen voortdurend. Dat geldt voor 

zowel de producten enlof diensten die ze le

veren als voor de eigen organisatie. Multi

nationals stoten sneller divisies af, nemen 

juist concurrerende bedrijven over of ont

wikkelen een nieuw product en spelen zo 

in op de voortdurend in beweging zijnde 

markt. Hiermee hangt samen de vraag naar 

hoger opgeleid personeel. En wil je hierin 

mee kunnen gaan, dan heb je een kennis

economie nodig. Ik kom hier later op terug. 

Hoewel ik het boek met aandacht heb gele

zen, kwam ik weinig nieuws tegen. De 

waarde zit meer in het feit dat alles goed en 

helder is opgeschreven en samengevat. 

Ander kritiekpunt is, dat er weinig wordt 

ingegaan op de druk die de internationale 

financiële markten uitoefenen op nationa

le overheden. Die wordt wel vaker onder

schat, terwijl men na een grondige analyse 

er niet omheen kan dat juist daar veel be

paald wordt c.q. afhankelijk van is. Interes

sant is de suggestie van de auteurs voor een 

gecoördineerde vorm van decentralisatie 
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van de arbeidsverhoudingen. In de hoofd

stukken 4 en 5 wordt hier uitgebreid op in

gegaan. Met name de passages over strate

gieën voor gecoördineerde decentralisatie 

heb ik met aandacht gelezen, omdat het 

raakt aan het debat dat wij bij het CNV ook 

voeren en waar we nog lang niet uit zijn. 

We weten wel dat coördinatie afzweren of 

centralisme beide onwenselijk zijn. Verder 

vinden we maatwerk belangrijk, maar op 

welke manier je dat het beste realiseert; ik 

houd me aanbevolen voor goede tips. 

Met instemming heb ik ook de passages ge

lezen waarin de auteurs wijzen op het korte 

termijnbelang van loonmatiging en lasten

verlichting. Voor een gezonde en krachtige 

economie zijn juist innovatie en investerin

gen van belang. En dat geldt nog meer als je 

pretendeert een kenniseconomie te zijn. 

Het is precies waar wij als CNV ook bij voort

during op hameren. Ik verdedig het Najaars

akkoord met overtuiging, maar benadruk 

ook steeds dat het slechts de helft van het 

verhaal is. Als het innovatieplatform niet 

succesvol is, zal blijken dat het Najaars

akkoord sociaal-economisch verschralend 

werkt. Dan is immers op sociaal gebied te

veel nadruk gelegd op de individuele eigen 

verantwoordelijkheid, terwijl actoren op 

macroniveau deze ontlopen. Dat is funda

menteel strijdig met de christelijk-sociale 

principes van subsidiariteit en soevereini

teit in eigen kring en dus gespreide verant

woordelijkheden. 

De vraag over het functioneren van het pol

dermodel raakt naar mijn idee nauw aan 

de discussie over het soort economie dat we 

willen hebben in Nederland. 

Ik wil daar wat uitgebreider op ingaan dan 

in het boek gebeurt, omdat het een belang

rijke gezamenlijke verantwoordelijkheid is 



van sociale partners. Willen wij in Nederland 

een echte kenniseconomie worden, dan be

reiken we dat niet met lage lonen. Kennis 

kost geld en vraagt om investeringen. 

Innovatieve werknemers krijg je niet door 

op de nullijn te gaan zitten en nauwelijks 

extra geld uit te geven aan onderzoek, inno

vatie en scholing. Dit alles was voor het CNV 

in de eerste helft van 2003 aanleiding om 

een aantal ronde-tafelbijeenkomsten met 

deskundigen op het gebied van innovatie te 

organiseren. De noodzaak van innovatie 

wordt door bijna iedere polderorganisatie, 

bedrijf en politieke partij onderschreven. 

Maar daar blij ft het meestal ook bij; de 

praktijk is weerbarstig. Wie de praktijk in 

plaats van de beleidsvoornemens ziet moet 

eveneens tot de conclusie komen dat er 

impliciet al een keuze lijkt te zijn gemaakt: 

Nederland afficheert zich als lage lonen

land en niet als (trendsettende) kenniseco

nomie. Dit is niet helemaal onbegrijpelijk. 

Het is moeilijk om een uitvoerbaar innova

tiebeleid op te zetten. 

Het CNV wil in het poldermodel een prakti

sche bijdrage leveren aan het innovatiede

bat. Het accent wordt gelegd op de moge

lijkheden die vakbonden zelf hebben om 

innovatief gedrag te stimuleren in de pol

der. Het CNV zal hiervoor in de komende pe

riode ook op zoek gaan naar allianties om 

de agenda van het cAo-overleg te vernieu

wen. Of dat een stap is in de vernieuwing 

van de polder moet de toekomst uitwijzen, 

maar wij willen in ieder geval onze verant

woordelijkheid daarin nemen. 

Nu terug naar de boekrecensie. Laat ik te

ruggrijpen op de centrale vraag: Is de 'pol

der' aan vernieuwing toe? Die vraag is ei

genlijk al meerdere keren beantwoord. Het 

CNV heeft overigens al na de verrassende 
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verkiezingsuitslagen van mei 2002 gesteld, 

dat het tijd is voor een herbezinning van de 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 

overheid en sociale partners. Wat dat be

treft ben ik blij met deze publicatie, omdat 

het de goede handvatten levert voor een ste

vige discussie. 

Het is van groot belang om serieus na te 

denken over het complexe vraagstuk van 

hoe het poldermodel werkt en wat er an

ders ofbeter zou kunnen. De discussie is tot 

nog toe vaak gemeden of halfslachtig ge

voerd vanwege de complexiteit of is juist 

blijven hangen in abstracties. De auteurs 

doen dit niet, en zij verdienen hiervoor alle 

lof. Het is aan de 'polderpartijen' om daad

krachtige antwoorden te geven op de gestel

de relevante vragen. 

DoekIe Terpstra is voorzitter van de 

CNV Vakcentrale 

JELLE VISSER (co AUTEURS: TON WILTHAGEN, 

MARC VAN DER MEER, PAUL F. VAN DER HEIJDEN) 

WEG VAN HET OVERLEG? 175 PP, AMSTERDAM UNI

VERSITY PRESS, 2003 ISBN 9053566066, 

€ 29,50 . 
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boeken SIGNALEMENT 

TITEL 

De roerige jaren 

van katholiek 

Nederland 

AUTEUR 

Luciana Zanuccoli 

Hoe zou een Italiaanse correspondent heb

ben bericht over de gebeurtenissen en ont

wikkelingen binnen het katholieke volks

deel in Nederland in de roerige jaren zestig 

en zeventig van de vorige eeuw? Met deze 

intigrerende vraag in gedachten sloeg ik de 

recent verschenen bundel De roerige jaren 

van katholiek Nederland - Een Italiaanse visie 

van Luciana Zanuccoli open. 

Dr. Luciana Zanuccoli, afgestudeerd aan de 

Universiteit van Florence, heeft meer dan 

dertig jaar in Nederland gewoond. Voor ver

schillende Italiaanse bladen heeft zij, als 

correspondente in Den Haag, vele artikelen 

geschreven over de situatie van katholieken 

in Nederland. Daarnaast was zij medewerk

ster van het internationale persagentschap 

AN SA en verzorgde zij voor de Nederlandse 

televisie programma's over haar geboorte

land (bekroond met de Scrittori italiani nel 

Benelux). In De roerige jaren van katholiek 

Nederland is een selectie opgenomen van 

haar artikelen die zijn vertaald uit het 
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Italiaans. De gebundelde bijdragen beslaan 

het tijdvak tussen het eind van de jaren zes

tig en het begin van de jaren zeventig van 

de vorige eeuw toen de turbulente ontwik

kelingen binnen het katholieke volksdeel 

in ons land hun hoogtepunt bereikten. 

De verzamelde artikelen van Zanuccoli zijn 

gegroepeerd rondom een aantal hoofdthe

ma's: de verschuivende opvattingen onder 

Nederlandse katholieken ten aanzien van 

de rooms-katholieke godsdienst als zoda

nig, de toenemende spanning tussen het 

Vaticaan en het Nederlandse episcopaat als

ook enkele specifieke onderwerpen zoals 

het verplichte celibaat en de situatie van 

homoseksuelen in de rooms-katholieke 

kerk. Twee geselecteerde artikelen zijn spe

ciaal gewijd aan de 'Irene-kwestie' en de re

acties in sommige protestantse kringen op 

de toetreding van de tweede dochter van 

koningin Juliana tot de rooms-katholieke 

kerk. 

Zan uccoli beschrij ft allereerst in het 

Voorwoord de positie van de Nederlandse 

katholieken tot aan het begin van de jaren 

zestig van de vorige eeuw. Het verwondert 

de Italiaanse niet dat er sprake was van 

'starheid' bij katholieken in ons land. De 

Nederlandse katholieken waren een (grote) 

minderheid in een calvinistisch land en 

hebben zich daarom eeuwenlang aangepast 

aan de strenge, sobere calvinistische opvat

tingen. Het katholicisme in Nederland zou 

men, aldus Zanuccoli, kunnen definiëren 

als 'katholicisme met een calvinistisch tin-



tje: een katholicisme dat niet die mooie 

processies en religieuze volksfeesten kent 

die zo talrijk zijn in andere landen en waar

aan de gehele bevolking van een dorp of 

stad vol blijdschap kan deelnemen'. 

Als 'afstammelingen van zeelieden, vissers, 

dijkenbouwers, boeren, mensen die zware 

en inspannende arbeid hadden verricht' 

waren de Nederlanders vanouds gewend 

'de dingen te waarderen' en tevreden te zijn 

'met de minste en geringste genoegens' en 

daarvoor dankbaar te zijn. De Nederlandse 

katholieken deden in dit opzicht allerminst 

onder voor andere bevolkingsgroepen. 

Juist vanwege deze houding van ingetogen

heid, soberheid en dankbaarheid was de 

breuk die eind jaren vijftig in ons land op

trad zo intens. Het is tegen deze achtergrond 

dat "de mensen ( ... ) een grote behoefte kre

gen om een goed leven te hebben en zelfs te 

genieten, zich vrijheden te permitteren die 

in het verleden niet waren toegestaan, zich 

meester te voelen van het eigen bestaan en 

daarvan volop te profiteren. Dat kon min of 

meer bewust worden bereikt door elk aspect 

zoveel mogelijk te rationaliseren: een golf 

waarin ook de katholieken wel meegesleurd 

moesten worden. Oude normen, gewoontes 

en principes en zelfs de hiërarchische orde

ning werden in het licht van een nieuwe 

mentaliteit opnieuw bekeken". 

De eerste serie artikelen is gewijd aan de 

discussie binnen de katholieke gemeen

schap over het verplichte celibaat van pries

ters. De (aan)stoot tot deze discussie vorm

de de encycliek Sacerdotalis coelibatus (1967) 

van paus Paulus VI, waarin het verplichte 

celibaat werd bekrachtigd. Zonder enig 

spoor van goed- of afkeuring doet Zanuccoli 

verslag over uittredende priesters die zich 

ontslagen voelen van de gelofte van kuis-
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heid, van verloofde priesters of katholieke 

geestelijken die er een vriendin op nahou

den en de reacties die dat losmaakt in de 

dag- en weekbladen. Ook het standpunt van 

het Nederlandse episcopaat wordt niet ver

geten, waarbij - ruim dertig jaar na dato -

vooral de gematigde, verzoenende houding 

van de Nederlandse bisschoppen opvalt. 

(Mgr. Bluyssen, bisschop van 's-Hertogen

bosch, belegt in 1969 zelfs een congres voor 

priesters die hun ambt hebben opgegeven 

om de dialoog met hen aan te gaan.) Het 

Vaticaan reageert uiteindelijk sterk afkeu

rend op de gebeurtenissen en tikt het in 

zijn ogen te 'welgezinde' Nederlandse epis

copaat op de vingers. (De benoeming van 

nieuwe, behoudender bisschoppen in de ja

ren zeventig en tachtig is hier een rechtst

reeks gevolg van.) 

De overgrote meerderheid van de lezers van 

de Corriere della Sera en La Nazione, de twee 

belangrijkste kranten waarin de artikelen 

van Zanuccoli verschijnen, zullen met stij

gende verbazing de berichten over de 'los

geslagen' kerkprovincie in Nederland heb

ben gelezen: de Rotterdamse kathedraal die 

bij opbod is verkocht, de afschaffing van de 

biecht, beschuit dat de hostie heeft vervan

gen, de experimenten met nieuwe liturgie

vormen, beat-muziek tij dens de hoogmis, 

de bijwoning van een mis die is opgedragen 

door een predikant door kardinaal Alfrink, 

enzovoort. 

De tweede serie artikelen is een chronolo

gisch verslag van de toenemende spanning 

tussen de Nederlandse kerkprovincie en het 

Vaticaan. Hoewel de gebeurtenissen in 

Nederland feitelijk neerkomen op een schis

ma tussen Nederland en Rome, probeert 

men naar de buitenwereld het beeld op te 

houden van een 'meningsverschil'. Dat 
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komt andermaal bloot te liggen naar aanlei

ding van de discussies over de benoeming 

van de bisschoppen Simonis en Gijssen. 

Opvallend is dat Zanuccoli ook ruimte geeft 

aan tegenbewegingen van de vernieuwing, 

zoals het 'Legioen van Sint-Michielsgestel', 

opgericht tegen godsdienstige vernieuwin

gen en de gematigde 'Actiegroep Universele 

Kerk', dat progressieve en behoudende ka

tholieken bijeen wil brengen. 

De derde, en laatste, serie artikelen gaat over 

het thema 'homoseksualiteit en de katho

lieke kerk', dat eveneens zakelijk, helder en 

met distantie wordt beschreven. 

De bundel De roerige jaren van katholiek 

Nederland is een welkome aanvulling op de 

bestaande literatuur over de ontwikkelingen 

binnen katholiek Nederland in de jaren zes

tig en zeventig van de vorige eeuw. De bijdra

gen van Zanuccoli zijn in het algemeen zake

lijk, helder, to the point en gespeend van 

subjectiviteit. De ondertitel van het boek

Een Italiaanse visie - suggereert ten onrechte 

een bepaalde vooringenomenheid. Afgezien 

van een enkele onjuistheid, zoals het 'sa

mengaan van de katholieke partij (KVP) met 

drie (sic) protestantse partijen, waaruit ( ... ) 

het CDA ontstond', is het boek een aanrader 

voor degenen die kennis willen nemen van 

deze roerige periode uit de geschiedenis van 

de katholieken in Nederland. 

Drs. P.W Tetteroo is oud-wetenschappelijk mede

werker van het Wetenschappelijk Instituut voor 

het CDA. 

LUCIANA ZANUCCOLl, DE ROERIGE JAREN VAN KA-

THOLlEI< NEDERLAND. EEN ITALIAANSE VISIE, 

231 PAGINA'S, DAMON, BUDEL, 2003. 

ISBN 90 5573 437 3· € 14,90. 
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Vrij vissen in het 

Vondelpark 

AUTEUR 

Koen Vossen 

Heel soms blijkt een proefschrift ten tijde 

van de promotie opeens veel actueler dan 

de promovendus in spé bij aanvang van zijn 

klus ooit had durven dromen. Het onder

zoeksonderwerp had aanvankelijk vooral 

de interesse van de onderzoeker zelf, ter

wijl zijn verwanten bezorgd informeerden 

naar de maatschappelijke relevantie van 

zijn onderzoek. Maar tegen de tijd dat de 

aankomende doctor zijn laatste zinnen op 

papier zet, blijkt de samenleving plots met 

smart te hebben gewacht op de conclusies 

van zijn dissertatie. 

Zoiets overkwam Koen Vossen (1971). Hij 

startte in 1997 voor het Nwo-onderzoeks

programma De Natiestaat zijn promotie-on

derzoek naar kleine partijen in de Neder

landse politiek in de periode tussen 1918 en 

1945. Het komt mij voor dat het indrukwek

kende resultaat van ruim vijf jaar weten

schappelijke arbeid dat Vossen in Vrij vissen 

in het Vondelpark heeft neergelegd, met uit

zondering van een kleine kring van weten

schappelijke liefhebbers, onopgemerkt aan 

onze aandacht zou zijn ontsnapt, als in 

CDV I WI NTER 2003 

2001 niet eerst Leefbaar Nederland en later 

de Lijst Pim Fortuyn de rust aan het 

Nederlandse politieke establishment ruw 

hadden verstoord. Opeens bleek een terug

blik naar het verleden ons enige houvast te 

kunnen bieden en een context te scheppen 

voor deze niet eerder vertoonde opkomst 

van een politieke nieuweling. In het 

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2002 

(Uitgave van het Centrum voor Parlemen

taire Geschiedenis van de Universiteit van 

Nijmegen) deed Vossen met een interessant 

artikel daartoe al een geslaagde poging. 

De auteur van Vrij Vissen begint in de inlei

ding met de constatering dat rond 1918 het 

politieke ongenoegen groot was. Sterker, er 

werd zelfs over gesproken in termen van 

'crisis en critiek der democratie'. Een van 

de belangrijkste voedingsbodems voor de 

onvrede was de Pacificatie. Het compromis, 

waarbij de confessionelen algemeen kies

recht en de liberalen gelijkstelling van het 

bijzonder onderwijs aanvaardden, wordt 

door ons nu als een belangrijke prestatie ge

zien. Maar 'in deze tijden van economische 

nood hadden de meeste burgers wel wat an

ders aan hun hoofd dan de verdeling van de 

onderwijsgelden ofhet meest billijke stelsel 

om de restzetels toe te wijzen'. 

In de 'slipstream' van de Pacificatie werd 

betrekkelijk geruisloos ook het kiesstelsel 

gewijzigd. Het districtenstelsel werd vervan

gen door een evenredigheidsstelsel. Reden 

daarvoor was dat het principe van de winner 

takes it al!, zoals dat nog steeds geldt in bij

voorbeeld de Verenigde Staten en het Ver-
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enigd Koninkrijk, vele stemmen waarde

loos maakte. Bovendien betoogden de voor

standers van een evenredigheidssysteem 

dat een volksvertegenwoordiger het alge

meen belang van het land moest dienen en 

geen belangenbehartiger van een regio was. 

De politieke onvrede en het nieuwe kiesstel

sel kwamen in 1918 samen en maakten dat 

het ongenoegen zich omzette in de oprich

ting van allerhande politieke groeperingen 

die door de lage kiesdrempel niet meer bij 

voorbaat kansloos waren om een zetel, en 

daarmee een stem voor de onvrede, in de 

Tweede Kamer te veroveren. 

Vossen brengt met succes orde in de 125 

lijsten die in minder dan drie decennia een 

gooi deden naar het lidmaatschap van het 

parlement. Hij ziet vier verschillende opvat

tingen over politiek die leidden tot de op

richting van de vele splinterpartijtjes. In de 

eerste plaats is er natuurlijk de opinie dat 

politiek bedreven zou moeten worden van

uit een bepaalde ideologie (de beginselpar

tijen). Partijen als de SOAP en de confessio

nele ARP en RKSP waren de belangrijkste 

representanten van deze opvatting. Maar 

discussies over de uitwerking van de grote 

idealen zijn meerdere malen reden voor 

een afsplitsing geweest. De promovendus 

bespreekt in zijn boek de Hervormde (Gere

formeerde) Staatspartij (HGS), de Onafhan

kelijke Socialistische Partij (osp) en een 

reeks van katholieke pogingen zich van het 

juk van de RKSP en de kerk te bevrijden. 

Een andere opvatting ziet politiek als een 

platform om deelbelangen onder de aan

dacht te brengen (de belangenpolitiek). Het 

interbellum kende vooral partijen die het 

opnamen voor boeren en middenstanders. 

Verder herkent Vossen partijen die de maat

schappij willen onderwerpen aan 'een spe

cifiek, allesbeheersend beginsel' (de revolu-
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tionaire politiek). Het ligt voor de hand dat 

de auteur de NSB als één van de voorbeel

den gebruikt voor deze interpretatie van 

politiek. Maar er is wel kritiek mogelijk op 

het feit dat Vossen de HGS en de SGP onder 

de beginselpartijen schaart. Want beide 

partijen zijn wellicht tolerant in hun poli

tieke optreden, maar hun reactionaire, op 

de bijbel gebaseerde maatschappijvisie is 

eveneens allesoverheersend en wil uiteinde

lijk ook de democratie daaraan onderge

schikt maken. 

Dan is er nog een groep die politiek vooral 

beschouwt als een zaak waarbij vooraan

staande mannen in het parlement 'op basis 

van kennis, achtergrond en analytisch ver

mogen en 'zonder last of ruggespraak' be

raadslagen over de bevordering van het al

gemeen belang' (de liberale politiek). Deze 

visie werd indertijd vooral gesteund door 

de oude liberalen die met lede ogen de in

voering van evenredigheidsstelsel hadden 

aangezien. Zij betreurden dat je je als emi

nent persoon niet meer in een district ver

kiesbaar kon stellen met je goede naam en 

veronderstelde wijsheid als 'unique selling 

point'. Vanaf 1918 moesten ook zij zich aan

sluiten bij een landelijk georganiseerde par

tij of zelf een lijst samenstellen. 

Vanaf 1918 zijn door toenmalige prominen

ten verschillende pogingen gedaan om met 

een eigen lijst een plaats in de Tweede 

Kamer te veroveren. De meest in het oog 

springende was die van Willem Treub, mi

nister van Financiën in het zakenkabinet 

van Cort van der Linden. Vossen beschrijft 

hoe deze vooraanstaande man uit het be

drijfsleven een pleidooi hield voor nieuwe 

politiek, die niet langer werd beheerst 

'door partijzucht en onnodige tegenstellin

gen'. Na de Pacificatie hoefde de politiek al-



leen nog maar over economische kwesties 

te gaan en daarvoor had je wijze mannen 

nodig, zo betoogde Treub. 

De schrijver noemt Treub een spraakma

kend figuur in het openbare leven. 'Gekleed 

in artistieke, mondaine pakken met een 

blauw-wit gestippelde, losse stropdas was 

hij alleen uiterlijk al een opmerkelijke ver

schijning. ( ... ) Met hetzelfde gemak leek 

deze "toekomstmensch" zich in de geschei

den werelden van politiek, wetenschap, be

drijfsleven en literatuur te bewegen.' In de 

aanloop naar de verkiezingen van 1918 lie

pen de zalen vol voor deze in zijn verschij

ning politieke voorvader van Pim Fortuyn. 

Maar de publieke belangstelling voor Treub 

vertaalde zich niet in een klinkend verkie

zingsresultaat. Zijn Economische Bond wist 

slechts drie van de honderd zetels te beha

len. Eigenlijk is dat een steeds terugkerende 

constante in het boek: Alle nieuwkomers 

scoren slecht en zijn veelal een kort leven 

beschoren. In de jaren tussen de Eerste en 

Tweede Wereldoorlog stemde, zelfs in de 

dertiger crisisjaren, meer dan tachtig pro

cent op één van de traditionele partijen. 

Vossen geeft hiervoor drie verklaringen. In 

de eerste plaats de partijen zelf. Ze waren 

slecht georganiseerd, werden geleid door 

mindere politieke goden en hun ideeën ble

ken vooral uit te blinken in retoriek. 

Daarnaast werden ze structureel genegeerd 

en vaak zelfs belachelijk gemaakt door de 

gevestigde orde. Tot slot wijst de promoven

dus op de succesvolle anti-campagne die de 

christelijke partijen met behulp van de 

kerk voerden. De katholieke en, in mindere 

mate, protestante kerkleiding stootten poli

tieke dissidenten zonder pardon uit de 

kerk. De heersende cultuur van volgzaam

heid maakten dat de oprichting van een ei-
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gen partij een bij voorbaat verloren strijd 

bleek. En daar zit precies het verschil met 

het relatieve succes van nieuwkomers als 

D66 en de LPF. De individualisering heeft 

de verbondenheid en trouw aan een politie

ke richting tot iets uitzonderlijks gemaakt. 

Mensen ervaren geen innerlijke en externe 

weerstand meer om hun stem aan een poli

tieke debutant te geven. 

Het zijn de formele wetenschappelijke slot

bevindingen. Daaraan kunnen de conclu

sies worden toegevoegd dat politieke onvre

de iets van alle tijden is en dat een nieuw 

kiesstelsel daarvoor geen oplossing biedt. 

drs. R. Fraanje is redacteur van de Staatscourant. 

KOEN VOSSEN: VRIJ VISSEN IN HET VONDELPARK; 

KLEINE POJ.ITIEKE PARTIJEN IN NEDERLAND 1918-

1940, UITGEVERIJ WERELDBIBLIOTHEEK, AMSTER

DAM, 2003, 320 PP. € 31.90. 
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Doorjan Prij 

boekenbekt' I I N gesprek met 

Evelien Tonl{ens 
Mondige burgers, getemde 
professionals 

Volgens Evelien Tonkens is in korte tijd de professional 
bedolven onder eisen van markt en management. Met de 
opkomst van de markt in sectoren als de zorg worden 
ook allerlei zeer bureaucratische controlesystemen inge
voerd gericht op verantwoording naar de overheid. 
Schieten wij hier niet ergens het doel voorbij? Het poli
tieke debat dreigt bovendien teveel te gaan over instru
menten, het hervormen van systemen en te weinig over 
de achterliggende visies. De overheid zou ruimte moeten 
laten voor het domein van de professional met zijn eigen 
logica die niet in termen van markt of regels te vatten is. 
Ze moet tegelijkertijd het onderscheid tussen de verschil
lende sferen bewaken én borg staan voor solidariteit. Een 
gedachte die volgens Tonkens ook binnen het CDA zou 
moeten aanspreken. In de serie prild<elende boekeninter
views sprak CDV sprak met haar naar aanleiding van het 
verschijnen van Mondige burgers, getemde professionals. 
In het boek wordt goed duidelijk langs welke lijnen haar 
alternatief zich ontwild<elt. Zij pleit voor rivaliteit in 
plaats van concurrentie in de het publieke domein; geen 
afrekencultuur, maar een cultuur waarin mensen gesti
muleerd worden uit te blinken in hun vak. 
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Drie verschillende logica's 

CDV .' hh" Wat was uw motivatie voor et sc riJ-

ven van dit boek? 

TONKENS 
"Ik merkte (vooral in de zorg) dat 

veel mensen, zowel professionals als de 

zorgontvangers, zich vermalen voelen tus

sen papierwinkels, bureaucratische en 

marktachtige eisen. In een paar decennia 

zijn we het zicht op zorg kwijtgeraakt. Veel 

geld bestemd voor de zorg gaat naar andere 

zaken, naar bureaucratie, de modernise

ring van de AWBZ, naar het hervormen van 

systemen. De basisgedachte in mijn boek is 

dat zorg (maar dit geldt ook voor andere 

maatschappelijke sectoren, zoals onder

wijs) op de eigen merites beoordeeld moet 

worden. Merites die juist niet in de logica 

van markt en regel te vatten is." 

CDV . . 
U pleit voor een scherp onderscheid 

tussen verschillende sferen en een speci

fiek eigen domein buiten dat van de markt 

en de bureaucratie om? 

TONKENS ...... kd' 1 "Ja, Er zIJn m miJn optie rle 0-

gica's, zoals ik dat noem. De logica van de 

markt, van de bureaucratie en de logica 

van de professionals. Natuurlijk kunnen 

feitelijk elementen van verschillende logi

ca's een rol spelen, naar er is altijd een do

minante logica aanwezig die naar de aard 

van de zaak zou moeten worden gerespec

teerd. Neem als voorbeeld de zorg: het 

marktdenken maskeert de relationele as

pecten van de zorg. Om een goede relatie 

met iemand op te bouwen zijn vertrouwen, 

betrokkenheid, loyaliteit en intrinsieke mo

tivatie belangrijk. Deze waarden stimuleer 

je bepaald niet door afte rekenen in ter

men van 'eindproducten'. 
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Ook met allerlei regels heb je niet het ei

genlijke karakter van de zorg te pakken. 

Het gaat er wat mij betreft om, om voor ver

schillende sectoren de logica van het pro

fessionalisme alsnog verder te belichten en 

om de sectoren te democratiseren. Voor de 

logica van de professional is steeds minder 

plaats door het opkomen van het markt

denken vanaf de jaren tachtig. Producten, 

afrekenen op prestaties, dat zijn zaken die 

bij de markt horen. Het is niet eigen aan 

het werk dat professionals doen. De op

komst van de marktlogica is wel verklaar

baar als reactie op het paternalisme. De 

markt is wellicht democratisch, in die zin 

dat het paternalisme en autoritair gedrag 

vermijdt, maar de prijs daarvan is dat de re

latie zelf eigenlijk vermeden wordt. De ba

sisgedachte van marktrelaties is dat je naar 

een andere leverancier gaat als de dienst

verlening je niet bevalt. Het sturingsmecha

nisme is, in de woorden van de econoom-fi

losoof Albert Hirschman, exit in plaats van 

vaice: weggaan in plaats van je stem verhef

fen - het sturingsmechanisme van de de

mocratie. In de zorg (maar ook in het on

derwijs of de kinderopvang) is weggaan 

echter vaak niet mogelijk en ook niet wen

selijk. Je doet je kind niet elkjaar op een 

andere school en een dement familielid 

raakt erg in de war van verhuizing naar een 

ander verpleeghuis. Dat is een van de vele 

redenen waarom de marktlogica in de pu

blieke sector niet thuishoort. Een andere 

reden is dat zorg niet te begrijpen is in ter

men van producten en afrekenbare presta

ties. Noch zorgverleners noch patiënten 

voelen zich daarbij thuis, omdat die ter

men ook miskennen dat zorg primair 

draait om een relatie, bovendien een relatie 

die primair door afhankelijkheid getypeerd 

wordt. Je moet dus iets anders bedenken 
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om paternalisme en autoritair gedrag te 

vermijden. Ik zoek dat in meer democratie 

en in verbetering van de dialoog tussen 

zorgverlener en patiënt; het gaat mij om 

vormen van democratische verantwoording 

die de dialoog verbeteren. Ik doel met 

name op twee vormen van verantwoording: 

horizontaal, naar collega's (via visitaties 

bijvoorbeeld) en verticaal, naar cliënten, 

via cliëntenraden maar ook via hoorzittin

gen." 

CDV 
U wilt op een andere wijze verant-

woording laten afleggen? 

TONKENS . 
"Ja, Ik wil toe naar vormen van 

democratische verantwoording. Een cliën

tenraad is heel belangrijk, maar niet vol

doende omdat die veel organisatie vraagt. 

Het selecteert vergadertijgers uit, die be

reid zij n om secretaris of penningmeester 

te zijn. Maar je moet als instelling ook ver

antwoording willen afleggen aan mensen 

die een cliëntenraad teveel gedoe vinden. 

Daarvoor kun je bijvoorbeeld (weder)hoor

zittingen organiseren: avonden organise

ren waarin je op een georganiseerde ma

nier (waarbij niet alleen zorgontvanger 

('cliënten') hun klachten en ideeën kunnen 

spuien, maar waarin ook professionals hun 

zegje mogen doen. Niet alleen actuele 

maar ook potentiële cliënten kun je dan 

uitnodigen - de laatste vraag je waarom ze 

tot nu toe nog niet bij jou hebben aange

klopt. Maar ook op individueel niveau, in 

de directe relatie tussen zorgverlener en 

cliënt, is democratische verantwoording be

langrijk. Het gaat dan vooral om het verbe

teren van de dialoog tussen cliënt en zorg

verlener. Ik zou het geen 'vraagsturing' 

maar 'dialoogsturing' willen noemen. Niet 

de vraag maar de behoefte van de cliënt 
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moet centraal staan. Het is niet: u vraag, 

wij draaien-maar 'u vraagt, wij ook'. 

Daarin moet wederzijds respect centraal 

staan. De socioloog Richard Sennett heeft 

recentelijk in zijn boek Respect heel 

treffend verwoord wat dat in zorgrelaties 

moet inhouden, namelijk: de zorgverlener 

is meer deskundig en ervaren over de ziek

te of klacht, watje eraan kan doen enzo

voorts, maar de cliënt is meer deskundig en 

ervaren en heeft uiteindelijk het laatste 

woord over hoe die ziekte of klacht voelt. 

Over hoe het is om ermee te leven. Het we

derzijds respect is gebaseerd op die weder

zijdse erkenning dat de ander iets inbrengt 

wat jij nooit helemaal kan evenaren, maar 

waar je wel alle mogelijke vragen over mag 

stellen. 

Door de publieke dienstverlening marktge

richt te maken, wordt de verantwoording 

enorm verschraald. Klanten lopen vooral 

weg als het hen niet bevalt. De verabsolute

ring van de keuzevrijheid leidt tot een ver

arming van het publieke debat.' (Zie ook 

het artikel Klakkeloze Keuzevrijheid, in CDV 

nr 7-8-9,2002, ontketening door vraagstu

ring?)." 

CDV . 
Een consument IS nog geen goede bur-

ger? 

TONKENS 
"Dat klopt. Het marktverhaal 

schetst een te somber beeld over het pu

bliek belang. Ook iedere vorm van solidari

teit wordt dan lastig. Waarom zou ik, om 

een voorbeeld te noemen, meebetalen aan 

IVf of aan kraamhulp als ik die zelf niet no

dig heb? Waarom zou ik meebetalen aan de 

verzorging van meervoudig gehandicapten 

als die dienstverlening het gevolg is van 

een keuze die ook voorkomen had kunnen 

worden, door bijvoorbeeld een test uit te 
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voeren? Op zo'n manier wordt het: 'ieder 

voor zich en de markt voor ons allen'. Dat is 

in ieder geval hoe de VVD het wil. Hier licht 

een schone taak voor het CDA om zo'n ten

dens te corrigeren. 'Maatschappelijk onder

nemen' is een interessante poging daartoe, 

maar het is mij nog te veel vanuit de markt 

gedacht. Belangrijker nog vind ik het om te 

erkennen dat de zorg (net als onderwijs en 

veiligheid) een eigen logica heeft, die je 

moet onderscheiden van die van de markt 

en de bureaucratie." 

CDV Wat is precies die logica, die eigen 

sfeer van de professional? 

TONKENS .' "Een professIOnal IS een expert. 

Het is die opbouw van expertise waar je 

trots uit kunt halen. In de relatie tussen 

professional en cliënt zit een ongelijkheid 

die je niet gelijk uit moet willen schakelen. 

Mensen hebben er juist (ook) behoefte aan 

om te weten hoe het zit. 

Het gaat wat mij betreft om het investeren 

in langdurige relaties, om het opbouwen 

van vertrouwen in plaats van investeren in 

wantrouwen. De wijze waarop Bureau 

jeugdzorg is georganiseerd vormt een goed 

voorbeeld. Er heerst een 'georganiseerd 

wantrouwen' in de vorm van gedragsvoor

schriften, codes en prestatieafspraken en 

procedureregels die er ook voor zorgen dat 

de cliënt met een woud van hulpverleners 

te maken krijgt. Zorgverleners verdienen 

het voordeel van de twijfel. Nodig is een 

vaste hulpverlener die je desgewenst moet 

kunnen doorverwijzen (volgens het huisart

senmodel). Voordat je nu bij Bureau 

jeugdzorg terecht kunt, heb je al verschil

lende hulpverleners achter de rug, dan 

volgt een indicatiestelling en de inschake

ling van verschillende hulpverleners. Die 
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hebben op hun beurt weer weinig met el

kaar te maken hebben. Zij gaan allemaal 

met deelaspecten van de 'cliëntvraag' aan 

de slag. Maar zo werkt dat niet goed." 

Rivaliteit, geen concurrentie 

CDV Bij professionaliteit in het publieke do

mein past volgens u rivaliteit en geen con

currentie. Wat is precies het verschil en hoe 

moet ik mij die rivaliteit dan voorstellen? 

TONKENS 1 I' . d d d . l' . "I1( pelt \11 er aa voor nva ltelt 

en geen concurrentie in het publieke do

mein. Dat lijkt misschien een woordspelle

tje maar is het niet. Het onderscheid komt 

uit een lezenswaardig rapport van de Raad 

voor Maatschappelijke Ontwikkeling 

Bevrijdende kaders. Ook zij komen tot de con

clusie datje professional vertrouwen en 

handelingsruimte moet geven en dat daar

voor vraagsturing misschien niet het ge

schikte middel is. Het leidt tot kortzichtig

heid, gemanipuleer met cijfers en het is 

niet stimulerend voor mensen. Er is teza

men met de introductie van markt een 

hele meetindustrie aan het ontstaan. Dat is 

de elkaar in stand houdende wereld van 

markt en regel en het 'georganiseerd wan

trouwen' waar we het eerder over hadden. 

Bij rivaliteit gaat het om het aanspreken 

van eergevoel of de innerlijke motivatie, 'de 

seculiere roeping' zoals ik het ethos van de 

professional ook wel eens genoemd heb. Of 

in termen van de raad: het creëren van een 

sfeer van excellence. Niemand wil onderdoen 

voor zijn collega's en vaak willen we ook 

weten op basis van ervaringen van anderen 

hoe het beter zou kunnen. je kunt denken 

aan (al is daar de afrekencultuur ook al be

hoorlijk doorgedrongen) het oordeel van de 

vakcollega's in universiteiten. Ofin de 
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cliëntenzorg het uitloven van de prijs voor 

het beste verpleeghuis op basis van een oor

deel van de jury. De kunst daarbij is om de 

financiering van instellingen daarvan los te 

koppelen. Nu zijn deze twee juist sterk met 

elkaar verbonden. Je zou niet moeten straf

fen, maar het proces van oordeelsvorming 

op allerlei niveaus moeten stimuleren. Het 

aanmoedigen van oordeelsvorming komt 

de kwaliteit van onze publieke dienstverle

ning ten goede. Een markt stimuleert een 

dergelijke betrokken houding en een derge

lijke oordeelsvorming niet. Juist het waar

borgen van ruimte voor zulke gesprekken 

vind ik een taak van de overheid." 

CDV N' d' h 'd ' u IS er Ie open el voor zo n ge-

sprek er niet? 

TONKENS 
"Dat klopt en dat komt dus om-

dat verantwoording en afrekening zo dui

delijk aan elkaar gekoppeld zijn. Als je nu 

een gesprek begint over een probleem, loop 

je gelijk de kans daarop te worden afgere

kend door de overheid of (wellicht in de 

toekomst) de zorgverzekeraars. Neem nu 

het recente voorbeeld van de directeur die 

de toestanden in de verpleegtehuizen aan

geklaagde. 'Wij redden het niet meer met 

dit geld.' De standaardreactie is nu eigen

lijk: 'dan werkt u niet efficiënt genoeg'. 

Maar dat is een beledigend verhaal en het 

doet geen recht aan de werkelijke proble

men. In zo'n afrekencultuur zal de echte 

onvrede niet meer gehoord worden, dan 

krijg je alleen mooie verhalen en opgebla

zen jaarverslagen. Terwijl de verpleeghui

zen zelf met deze noodkreet aangeven: wij 

kunnen van dit geld geen goede zorg leve

ren. En geen wonder: aan gevangenissen of 

TBS wordt veelmeer geld uitgegeven. Hoe 

lastiger je bent, hoe beter er wat dat betreft 
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voor je gezorgd wordt. Het helpt dan ook 

niet dat mensen naar een andere aanbieder 

kunnen stappen. Demente ouderen raken 

daar alleen maar heel erg van in de war. 

Tegen die directeur die de toestanden in de 

verpleeghuizen aan de orde stelde, had de 

staatssecretaris gelijk moeten zeggen: 'Wat 

dapper van je datje het gesprek bent aan

gegaan'. Nu wordt hij daarvoor afgestraft. 

Er blijft nu toch de suggestie hangen dat 

zijn verpleeghuis het blijkbaar niet goed 

heeft gedaan. Op deze manier kijkt zo'n di

recteur wel uit ooit nog het beleid aan te 

klagen. De staatssecretaris zei pas nog: niet 

ik, maar het veld bepaalt wat goede zorg is. 

Wel, luister dan ook naar ze als ze daar dui

delijke signalen over afgeven! Duidelijker 

dan de afgelopen weken kan een sector niet 

naar buiten treden. Voor die geluiden mag 

een staatssecretaris zich niet doofhouden." 

Markt en bureaucratie 

CDV bI' d" De pro emen 111 zorg en on erwlJs 

zijn ten minste voor een deel een gevolg 

van door de overheid zelf gecreëerde 

schaarste door het reguleren van het aan

bod en een collectivistisch planningsys

teem. Gaat u niet teveel uit van 'goede be

doelingen'? Kun je gegeven het calculerend 

gedrag van mensen niet beter zorgen voor 

een marktachtig systeem met publieke 

waarborgen? 

TONKENS. I" h "NIet de co lectlVlstisc e plan-

ning maar de te krappe planning, met de 

weinig geld en te weinig aandacht voor 

werving en behoud van personeel is het 

probleem. Die collectivistische planning is 

er trouwens nooit geweest want in ons land 

is de zorg altijd een zaak van het particu

lier initiatief geweest. Verder wordt het 



geld ook veel te veel besteed aan bureaucra

tische toetsing- aan monitor-achtige syste

men die moeten vastleggen en controleren 

of de juiste prestaties geleverd zijn. Er is 

daarom een enorm regelbouwwerk van ge

organiseerd wantrouwen opgetrokken. Dat 

is heel duur en voor veel zorgverleners de

motiverend." 

CDV b ..' 1 Markt en ureaucratle hggen 111 e -

kaars verlengde? 

TONKENS . .. . 
"Markt en bureauCl'atle zIJn met 

automatisch elkaar tegenpolen. Juist waar 

de zaken wat ingewikkeld liggen (zoals in 

verschillende maatschappelijke sectoren 

die zich inzetten voor publieke dienstverle

ning) roepen zij elkaar op. Als je kwaliteit, 

toegankelijkheid en betaaibaarheid belang

rijk vindt en je daarop wilt sturen, dan 

krijg je gewoon onvermijdelijk via de ach

terdeur weer allerlei regelgeving binnen. 

Of je moet zeggen: dat is de verantwoorde

lijkheid van de staat niet meer. Maar er zijn 

maar weinigen die zoiets hardop durven te 

zeggen. 
Om nog even terug te komen op je eerdere 

vraag: wat mij daarbij opvalt, is het gemak 

waarmee gedacht wordt dat via de markt 

allerlei zaken te regelen zouden zijn te re

gelen (ook zaken die onder het publiek be

lang vallen). Alsof de markt een neutraal 

instrument is. Daarmee breng je een hele 

sfeer binnen in het debat die misschien on

gewenst is. De toon wordt anders, we voe

len ons anders, we gaan ons anders opstel

len. We onderschatten die invloed enorm. 

De manier waarop er over zorg, onderwijs 

gesproken wordt, maakt heel veel uit." 

cov I WINTER 2003 

De versluierende invloed van de taal 

CDV U geeft daarmee aan dat de markt en 

de taal die daarbij hoort geen neutraal ge

reedschap. Marktachtige taal kan de solida

riteit ondermijnen juist door de manier 

waarop er gesproken wordt. U signaleert 

een spanning tussen de markt en moraal? 

TONKENS .. . 
"Het gaat miJ vooral om spanmn-

gen tussen verschillende soorten moraal. 

Zo is markt moreel geladen en gericht op 

(keuze)vrijheid (de 'vrije' markt). Wat ik 

binnen het CDA opvallend vind, is dat er 

twee verhalen verteld worden die niet op el

kaar betrokken worden. Er wordt los van el

kaar een financieel, marktachtig verhaal 

verteld en er wordt gehamerd op waarden 

en normen. Wat ik mis, is een afgewogen 

oordeel, het samenkomen van die twee ver

halen en de inbedding daarvan op verschil

lende beleidsterreinen. Op grond van wat 

voor waarden worden bezuinigingen wel of 

niet doorgevoerd? Die bezuinigingen van 

127 miljoen op jeugd- en welzijnswerk op 

de begroting van vws bijvoorbeeld, wat is 

daar precies de motivatie voor? Dat zou ik 

wel eens willen weten. De minister kijkt al

leen wat er weg kan, maar ik vind dat hij 

eerst de vraag moet beantwoorden: waartoe 

zijn subsidies überhaupt op aarde? Mijn 

antwoord daarop is: subsidies moeten een 

tegenwicht bieden tegen de markt. Een mi

nister moet subsidiëren wat zich op de 

markt niet staande kan houden, en dat is: 

burgerschap en onafhankelijk kennis- en 

kwaliteitsbeleid. Ik heb daarom een alter

natieve visie op subsidies gepubliceerd af

gelopen oktober. Pas als je weet watje wel 

wilt subsidiëren, kunje verantwoord gaan 

schrappen. De minister begint met schrap

pen. Hij miskent daardoor de cruciale en 
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preventieve rol van het maatschappelijk 

middenveld in Nederland. Dat past bij de 

VVD, maar niet bij het CDA. 

CDV Voor een deel zal het instellingen min

der afhankelijk maken van het subsidie-in

fuus. 

TONKENS . 
"Alleen dIe woordkeus al geeft 

een negatieve lading aan de subsidies alsof 

het daarbij alleen om private verantwoor

delijkheid zou moeten gaan. Maar er zijn 

ook publieke verantwoordelijkheden in het 

geding, precies daar waar organisaties op 

eigen kracht hun hoofd niet boven water 

kunnen houden. De overheid schrapt subsi

dies en zegt tegelijkertijd dat ze dat ze nu 

zelf de preventie en de jeugdzorg wil orga

niseren. Dat vind ik nogal een zelfover

schatting wat de overheid vermag. Het is de 

maakbare samenleving ten top. Daar heb

ben wij nu toch juist (ook volgens het CDA) 

die maatschappelijke organisaties voor? 

Die kunnen dat juist op grond van hun pro

fessionaliteit veel effectiever en goedkoper. 

Hoe komt een minister er nu bij dat de 

overheid dat zelfvanuit het niets beter en 

goedkoper kan? Misschien kan dat in 

Noorwegen of in Zweden waar veel meer 

sprake is van een verstatelijkte traditie, 

maar in Nederland is die er niet. Dat kun

nen Scouting Nederland of de saw kerken 

allemaal zelfveel beter organiseren. 

Dr. Evelien Tonkens is Tweede Kamerlid voor 

GroenLinks 
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Evelien Tonkens Mondige burgers, getemde 
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professionaliteit in de publieke sector, 

Nederlands Instituut voor zorg en welzijn, 

Utrecht, 2003. 
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boeken nieuwe AA NB lED I N GEN 

TITEL 

Niet spreken met 

de bestuurder 

AUTEUR 

Gerard van Westerloo 

Bij het herfstnummer over de transatlanti

sche relatie getiteld Allemachtig Amerika! 

hebben wij u het boek Amerikaanse toestan

den van Maarten Huygen met korting aan

geboden. Graag doen wij u nu weer een bij 

het thema passende aanbieding; het behar

tigenswaardige boek Niet spreken met de be

stuurder van Gerard van Westerloo. 

(Uitgeverij de Bezige Bij, pp 366) 

' ... Het boek begint en eindigt met de 

Amsterdamse trambestuurders van lijn 16 

die Van Westerloo in 1984 al eens portret

teerde. Toen al zeiden ze hardop wat ze van 

de politiek niet mogen fluisteren. Dat men

sen als zij de last dragen van een multicul

tureel veranderende wereld. En dat ze zich 

met die last door de politiek in de steek ge

laten voelen. Achttien jaar later zocht Van 

Westerloo dezelfde trambestuurders nog 

eens op. Hoe denken zij nu over de multi

culti-wereld waar ze tussen het Centraal 

Station en het Olympisch Stadion zes keer 

per dag op en neer doorheen rijden? Tussen 

de trambestuurders van toen en nu nieuwe 

cnv I WINTrR 2003 

indringende reportages en bewerkingen 

van eerdere reportages over de politieke 

cultuur in Nederland. Het onthutsende por

tret van de PvdA-fractie onder Melkert. Het 

lobby-instituut dat de Eerste Kamer is. Het 

groepsportret van de boze mannen van 

Leefbaar Rotterdam. En vele andere blikver

ruimende reportages, die tot de slotsom lei

den dat de democratie in Nederland geen 

realiteit is maar een illusie .. .' 

Gerard van Westerloo was redacteur van 

Vrij Nederland en hoofdredacteur van De 

Groene Amsterdammer. Hij schrijft mes

scherpe columns in verschillende bladen 

waaronder Vrij Nederland en spraakmaken

de reportages voor het M-Magazine van NRC 

Handelsblad. 

'Het beste politieke boek dat er de laatste tien 

jaar in de Benelux is verschenen.' 

Yves Desmet, De Morgen 

'Schitterend reportages, een steen door het raam 

van de Nederlandse politiek.' 

Geert Mak, Vrij Nederland 
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CDV donateurschap 

Vorig nummer hebben wij een voorzichtig 

begin gemaakt met de vorming van een 

CDV leesgenootschap (met af en toe extra 

boekaanbiedingen voor donateurs) door de 

scheurkalander van de bijbel onder redac

tie van Karel Deurloo met korting aan te 

bieden. Volgend jaar willen wij volwaardig 

starten met het CDV leesgenootschap door 

2 extra bijpassende aanbiedingen te doen. 

Als donateur wordt u automatisch lid van 

dit leesgenootschap. U kunt donateur wor

den door een extra storting te doen van mi

nimaal 11 Euro op giro 102525, Centrale 

Verrekenkas CDA te Den Haag onder ver

melding van 'donateurschap Christen 

Democratische Verkenningen'. 
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123 

" Reacties OP HET HERFSTNUMMER 5 
"' 

VAN Christen Democratische verkenningen ~ 

• 'Een allemachtig goed nummer heeft Christen 
Democratische Verkenningen gewijd aan de actuele problema
tiek van de Transatlantische Betrekkingen: veelzijdig, gevarieerd, 
genuanceerd en met een hoog gehalte aan relevante informatie' 
aldus Prof dr. S.W Couwenberg, hoofdredacteur van het tijdschrift 
Civis Mundi over Allemachtig Amerika! het onlangs verschenen 
herfstnummer van Christen Democratische Verkenningen. 

In het 224 pagina's dikke nummer Allemachtig Amerika! zijn 

essays te vinden van bekende wetenschappers en publieke figuren 
uit binnen- en buitenland als, Ivo Daalder, Arie Oostlander, 

Wolfgang Schäuble, MientJan Faber, Jaap de Hoop Scheffer, Max 
van de Stoel en Alis Koekkoek. In deze tijd van soms hysterisch anti
amerikanisme misschien wel het meest constructieve dossier over 

de crisis in de Atlantische relatie. 

• Frans Verhagen (hoofdredacteur van www.amerika.nl): 

'De conclusie van Allemachtig Amerika! is dat er betrekkelijk 
weinig licht zit tussen basiswaarden die wij in Europa en die zij 
in Amerika belangrijk vinden; de discussie gaat vooral over de 
manier om die waarden te handhaven en hoe om te gaan met de 
onvermijdelijke verschillen. Dat is een plezierig onpartijpolitiek 
standpunt. De oproep van de samenstellers om onmiddellijk een 
intensief debat aan te gaan over de plaats van Europa in de we
reld zou breed gevolgd moeten worden. De essays in deze bundel 

bieden daartoe een mooi startpunt.' 
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[BEZINNING] 

HERINNERING - weten EN geweten HEBBEN 

Het is 11 november. We herdenken in België het einde van de Eerste Wereldoorlog. De 

Grote Oorlog. 85 jaar geleden. 8,5 miljoen doden. Waanzin. Gas. Ieperiet. Prachtige kerk

hoven, met Known unto God als opschrift. 'Vaak iemands vader, altijd iemands kind' zingt 

Willem Vermandere bij het zien van de graven. 

Mijn grootvader verdween op een onbewaakt moment uit het huis, 18 jaar oud, en trok 

als vrijwilliger naar het front, samen met zijn broer. Briefje op de keukentafel. Hij zweeg 

een leven lang over de gruwel van de lijf-aan-lijfgevechten. Zijn geheim. Ik kijk naar onze 

zestienjarige zoon. Onwaarschijnlijk dat hij, op zijn leeftijd, zo'n beslissing zou nemen. 

Koude rilling. Als moeder mag en kan ik er niet aan denken. Altijd iemands kind ... 

Waarom toch voel ik me in Noord-Amerikaanse steden ontheemd? Ik mis er geschiede

nis, zoals we die hier op vele hoeken en pleintjes, ongevraagd, letterlijk 'tegen het lijflo

pen' . Pestkapelletjes op het land, oude kasseistenen, het monument een kilometer ver-

der voor de 300 soldaten die op een septemberdag in 1914 maar niet over het smalle 

riviertje dat de Dijle hier is, raakten en hun poging met het leven bekochten. Vaak ie

mands vader, altijd iemands kind ... 

Herinnering heeft drijfkracht, motivatiekracht. Herinnering aan mooie en minder 

mooie kanten van menselijk samenleven, die inspireren tot engagement. Tekort aan his

torisch bewustzijn is absoluut nefast voor een samenleving. "Het avondland wil weten wat 

geweest is en reflecteren. Het wil terugbuigen en terugkeren naar zijn oorsprong, als het zijn be

stemming vraagt. Het avondland is het land van de reflectie, waar volgens het woord van Hegel de 

filosofie als de uil van Minerva pas uitvliegt in de avond, om te overzien wat er is gebeurd en om de 

betekenis van de eigen tijd in gedachten te vatten. Het avondland wil voor de zon ondergaat 'gewe

ten hebben'. Het avondland wil 'een geweten' hebben," schrijft mijn Tilburgse collega D. Loose. 

In die traditie van weten en geweten hebben wil ik leven. Dat betekent ook: brood bre

ken en wijn delen en beseffen dat iemand ons hierin is voorgegaan. 

Dr. Veerle Draulans, TfT-Universiteit van Tilburg, K.U.Leuven 
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