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Ter introductie Hoe staat het CDA er inhoudelijk voor? 

Oat is de kernvraag van dit nurnmer dat een inhoudelijke bestands

opname is. In zijn veelbesproken artikel uit het novembernummer 

schetste de voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer mr. 

J.G. de Hoop Scheffer de opdracht dat het CDA een partij van dis

cussie en vrije meningsvorming dient te zijn. Die cultuuromslag 

is noodzakelijk willen 'algemeen geformuleerde beleidsuit

gangspunten met concrete politieke keuzen (kunnen) worden 

belegd'. Hoe gaat de fractie daarmee om op het ogenblik? Voor 

dit bijzondere nummer heeft de redactie acht fractieleden 

bereid gevonden om artikelen te schrijven. Het gaat daarbij 

vanzelfsprekend niet om propaganda, maar- zoals u van CDV 

gewend bent- om artikelen waarin concrete politieke keu-

zes goed beargumenteerd worden. De resultaten zijn interes-

sant en soms onverwacht. Interne gevoeligheden worden 

zeker niet geschuwd (Ross en Van de Camp), externe even-

min (Bijleveld en Jansen). Er is geen gebrek aan oppositie 

met visie (Vander Eyden en Buijs) en misschien wei daar-

door zijn er opvallende nieuwe bondgenoten (ANWB, arti-

kel Reitsma en Gremmen). 

Het verkiezingsprogramma - zo kernachtig samengevat 

op de kaft door aankomend partijvoorzitter Marnix van 

Rij - wordt in de artikelen geconcretiseerd. Zo is een uit

werking van 'Nederland kwaliteitsland' (hoofdstuk 4) 

herkenbaar in het artikel van Meijer en Van Wijmen; 

en dat is ook het geval in het gesprek met de drie pro

vinciale lijsttrekkers Bieker, Esmeijer en Van Gee!. 

Het heeft er aile schijn van dat het CDA op het punt 

staat terug te keren in de arena. Volop bereid om de 

inhoudelijke discussie intern en extern zelfbewust 

aan te gaan. In zijn artikel houdt fractielid Joop 

Wijn een vurig pleidooi om 'de betrokken samen

leving' tot 'mission-statement' van het CDA te ver-

klaren. In dit nummer zijn er aanwijzingen dat 

die mening wei gedeeld wordt (Van Rij, Ross en 

Van de Camp). Laat dit nieuwe CDV een start-

punt zijn voor dat nieuwe zelfbewuste en 

betrokken CDA waarop zo velen hopen. 

drs. M. jansen 

redactiesecretaris 

Do( 
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Door drs. P.W. Tetteroo 

en drs. M. jansen 

jiJto's Dirk Hoi 

CDV 

gesprel< 
met 
provinciale 
lij sttrel<l<ers 
Op 3 maart aanstaande is het n u of nooi t voor de pro

vincie, aldus de lijsttrekkers dr. H. Bieker (Groningen), 

J.J.W. Esmeijer (Gelderland) en drs. P.L.B.A. van Geel 

(Noord-Brabant). Een opkomst bij de Statenverkiezingen 

van rond de vijftig procent is belangrijk. Anders verlie

zen de provincies een stukje legitimiteit. Statenleden 

en gedeputeerden moeten een minder bestuurlijke en 

technocra tische houding aannemen. En Den Haag moet 

de provincies als volwaardig behandelen. De centralisti

sche neiging van paars valt sterk op. 'Minister Pronk 

ontwikkelt zich steeds meer tot de wethouder van 

ruimtelijke ordening in Nederland.' Provincies moeten 

niet bang zijn om de gaten die Paars in de zorg laat val

len te stoppen. Trefwoorden van het CDA-profiel in de 

regio zijn duurzaamheid, solidariteit en kwaliteit. 
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De provincies hebben in de jaren zeventig 

en tachtig een moeilijke periode door

gemaakt. Het middenbestuur was wat in 

slaap gesukkeld, aan het bestaansrecht 

van provincies in de huidige vorm werd 

steeds openlijker getwijfeld. Sinds het be

gin van de jaren negentig treden provin

cies zelfbewuster naar buiten. Ze will en 

zich de komende jaren ontwikkelen tot 

een krachtige, democratisch gelegitimeer

de bestuurslaag. Voorwaarde om deze 

pretentie te kunnen waarmaken is dat 

provinciebestuurders in staat zijn maat

schappelijke vraagstukken om te zetten 

in politieke keuzes. 

VAN GEEL 'Historisch gezien hebben 

provincies toen zij in 1848(1850 in juri

disch opzicht gevormd werden van de 

wetgever vooral coi:irdinerende en toe

zichthoudende taken en bevoegdheden 

gekregen. Voorts zijn in de loop der jaren 

door ministeries gedeconcentreerde rijks

diensten ingesteld op de schaal van pro

vincies of regio's, die bepaalde taken en 

functies behartigen. Van al deze zaken 

gaat de suggestie uit dat provincies- in 

tegenstelling tot het Rijk en de gemeenten 

- zich niet met beleidsbepaling bezighou

den. Na 1945 zijn er vee! taken voor de 

provincies bijgekomen, vooral op het 

gebied van ruimtelijke ordening, milieu, 

verkeer en vervoer en de zogenoemde 

groene ruimte. Dit heeft gezorgd voor 

een positieve impuls. De pretentie is nu 

om van de provincies een sterke, democra

tisch gelegitimeerde bestuurslaag te 

maken, waarvan de meerwaarde vooral 

zal liggen in de integratie van het beleid 

in de regio. De schaal maakt dat moge

lijk.' 

BLEKER 'Aan het einde van de vorige eeuw 

was het nog de provincie die het Groning

se platteland begaanbaar maakte en be

scherming bood aan de bevolking. 

Er zijn sindsdien vee! taken door het Rijk 

aan provincies toebedeeld, overigens op 

een marrier waarbij provincies qua be

voegdheden zelfweinig te vertellen kre

gen over de invulling van deze taken of 

ook zelf niet durfden om bepaalde keuzes 

te maken. Dat laatste is essentieel. Ik vind 

dat provincies te verwijten is dat zij in de 

afgelopen tien tot vijftien jaar te weinig 

scherpe politieke keuzes hebben gemaakt, 

dat zij teveel op consensus en het over

bruggen van tegenstellingen gericht zijn 

geweest. Dat zij ook soms onvoldoende 

weerstand hebben geboden aan andere 

overheden. Dit moet veranderen. Provin

ciebestuurders moeten niet bang zijn om 

op de tenen van andere overheden te 

staan.' 

E s M" IJ E R 'Het klopt dat provincies vooral 

taken toebedeeld hebben gekregen die, om 

aile belangen goed tegen elkaar te kunnen 

atwegen, om een zekere afstandelijkheid 

van burgers en maatschappelijke organisa

ties vragen. Maar vee! provinciale taken 

raken burgers wei degelijk op een indirec

te wijze. Burgers en maatschappelijke orga

nisaties weten heel goed het provinciehuis 

te vinden als het om zaken gaat die hen te 

harte gaan. Denk maar eens aan provincia

le plannen voor gemeentelijke herindeling 

of bijvoorbeeld het fuseren van ziekenhui

zen. Daarom is het voor provincies belang

rijk dat bij de komende statenverkiezingen 

er wei een opkomst is van rond de vijftig 

procent. Anders verliezen provincies toch 

een stukje legitimiteit.' 



VAN LHL 'Het is in dat opzicht 'nu of 

nooit' voor de provincies. lk ben het niet 

eens met de bestuurskundige P.W. Tops 

(Katholieke Universiteit Brabant), die de 

provincies slechts beschouwt als smeer

olie die moet voorkomen dat twee meta

len schijven- het Rijk en de gemeenten

teveel op elkaar inwrijven. De provincie 

\';\ N (, JIJI L 

heeft wei degelijk een eigen plaats in het 

binnenlands bestuur.' 

B L F K 1' R 'lk kom toch nog even terug op de 

betekenis van provincies in relatie met de 

stijl van besturen. De provincie heeft een 

aantal instru111enten 0111 maatschappelij

ke vraagstukken mee te helpen oplossen. 

Maar ze heeft als bestuurslaag aileen echt 

toekomst als er in politieke zin ook iets te 

kiezen valt. Dat betekent dat bestuurders 

in staat 111oeten zijn maatschappelijke 

vraagstukken 0111 te zetten in politieke 

keuzevraagstukken. Ik constateer bij sta

ten I eden nog teveel een bestuurlijk-tech

nocratische, een op consensus gerichte 

manier van denken en handelen. CDA-sta

tenleden zouden op een gezonde manier 

moeten durven o111gaan met de eigen ge

deputeerden. Dat gebeurt volgens mij nog 

te weinig ontspannen. Dat heeft niets 

met het monistische stelsel van provin

cies te maken, maar met een zekere 

angst.' 

E s MEIJER (instem111end) 'In Gelder land 

zal tijdens de campagne bewust het 

beeld worden uitgedragen dat Provin-

ciale Staten, dat in feite ieder statenlid 

de drager behoort te zijn van een volks

wil, waarbij pas in tweede instantie 

vragen aan de orde komen of iets be

taalbaar of in bestuurlijke zin haalbaar 

is.' 

VAN GEEL 'Daar komt bij dat een groot 

nadeel van interactiefbestuur, van een 

open beleidsproces is dat Provinciale 

Staten in feite voor het blok worden 

gezet als er sprake is van draagvlak voor 

een bepaalde beleidsoptie tussen bij

voorbeeld Gedeputeerde Staten en 111aat

schappelijke organisaties. Daaro111 is het 

van groot belang dat Provinciale Staten 

dit proces goed inkaderen door zowel aan 

het begin de problee111stelling for111uleren 

als aan het einde de eindbeslissing ne

men.' 
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Kwaliteit en ruimte doen zich vragen voor over de kwaliteit 

van de inrichting. Gegeven het feit dat Ne-

De drie lijsttrekkers maken zich zorgen derland de komende twee decennia in 

over de centralisatiezucht van Paars op het ruimtelijk opzicht zeer ingrijpend zal ver-

gebied van de ruimtelijke ordening. De be- anderen en het ruimtebeslag explosief zal 

leidsvrijheid van provincies om de publie- toenemen, moeten we kritisch kijken naar 

ke ruimte naar eigen inzicht te kunnen in- onze traditionele manier van ruimtelijke 

vullen staat steeds meer onder druk. planning, naar de bestaande landschaps-

B LE KE R 'Minister Prank ontwikkelt zich 

steeds meer tot de wethouder van ruimte

lijke ordening van Nederland. Het primaat 

moet vee! meer liggen bij de provincies. 

De rijksoverheid moet de ruimte bieden 

aan provincies om een specifieke invul

ling te geven aan de publieke ruimte. Dat 

gebeurt nu veel te weinig. Er is sprake van 

teveel bemoeienis van het Rijk met provin

ciale taken als de ruimtelijke ordening. 

Daarom is het zo paradoxaal dat Paars er 

niet uitkomt bij nationale infrastructurele 

projecten, zoals Schiphol.' 

De Groningse fractievoorzitter wijst ver

volgens op een ander interessant punt: de 

kwaliteit van de inrichting van de openba

re ruimte. Bieker constateert, dat overhe

den - de provincie voorop - zich in het ver

leden teveel hebben Iaten leiden door 

functioneel denken. 

BLEKIR 'De provincie richt zich traditio

nee! op de verdeling van functies (wonen, 

werken, mobiliteit, recreatie) in hetland

schap. Daarbij gaat het meestal om func

tioneel denken, om zaken als de plaats van 

functies en hun kwantiteit, in plaats van 

om de vraag van de kwaliteit van deze 

functies. Zo was de ruimtelijke invulling 

van de Ecologische Hoofdstructuur dik

wijls een puur kwantitatiefverhaal. Nu 

en stadsarchitectuur. Daarbij gaat het bij-

voorbeeld om het behoud van open ruimte 

tussen markante stads- en dorpslandschap

pen, zodat beiden zich kunnen ontplooi

en. Het zou een goede zaak zijn als het 

CDA deze kwalitatieve benadering van de 

publieke ruimte op de politieke agenda 

weet te zetten.' 

ESMEIJER 'Onderschat ook niet de 

ergernis van vee! mensen als bijvoorbeeld 

moeite is gedaan om een monumentaal 

pand in de binnenstad te restaureren of te 

behouden en er in de directe omgeving 

een nieuw gebouw wordt neergezet, zelfs 

met toestemming van de welstandscom

missie, dat totaal niet bij de bestaande om

geving past. Ik vind dan dat er bepaalde 

eisen mogen worden gesteld aan nieuw

bouw.' 

Profile ring 

Gevraagd naar een aantal concrete onder

werpen en de daarbij behorende christen

democratische uitgangspunten waarmee 

het CDA zich in de betrokken provincies 

zal profileren. blijken de drie lijsttrekkers 

opvallend eensgezind. Trefuroorden van 

het 'cDA-profiel' in de regia's zijn: duur

zaamheid (rentmeesterschap), solidariteit 

(bijvoorbeeld met de zorgsector) en een 

scherper politiek profiel (politisering). 



1' 5 M 11 J 1' R 'Vier onderwerpen waarop wij 

ons in Gelderland willen profileren zijn: 

1. de noordtak van de Betuwelijn komt er 

niet op bestaand spoor; 2. bevorderen van 

het vervoer van goederen over het water; 

3. stimuleren van de toepassing van 'grijs'

water; 4. onderzoek naar de mogelijkhe

den van ondergronds vervoer (light rail). 

Achtergrond van deze speerpunten is de 

wens te komen tot meer duurzaamheid, 

rentmeesterschap in de provincie.' 

n L EKE R 'De verschraling in de zorgsector 

vraagt ook om solidariteit van provincies. 

lk noem u clrie actuele voorbeelden van 

FSMEIJFR 

deze week uit Groningen. De eerste is dat 

een negentig jaar oude meneer is overle

den omdat er sprake was van te weinig 

hulp door de thuiszorg; als tweede punt 

noem ik de berichten over de wachtlijsten 

in de zorg en toen was er nog de directeur 

van het Academisch Ziekenhuis Gronin

gen die een pleidooi hield voor eerdere 

behandeling van mensen met een hoger 

inkomen. Deze voorbeeldcn geven aan 

dat cr iets goed mis is met de zorg in ons 

land. De vraag is dan of ook provincies 

met 'eigen geld', bijvoorbeeld via een ver-

hoging van de opcenten van de motorrij

tuigenbelasting, een bijdrage willen leve

ren aan de vermindering van de lmel

punten in de zorg. Politiek is kiezen. Je 

moet als provincie niet bij voorbaat 

huiverig zijn om in geval van nood mee 

te betalen aan de oplossing van maat

schappelijke vraagstukken en je daar

mee het risico loopt op minder rijksgel

den.' 

ESMEIJER 'Ik ben het eens met mijn colle

ga uit Groningen dat in sommige gevallen 

de provincie in financiele zin kan bijsprin

gen, als men maar wel in de gaten houdt 

dat voorfinanciering iets anders is dan 

lacunebeleid.' 

VAN GEEL 'Ik ben geen voorstander van 

voorfinanciering van provincies in het ka

der van infrastructurele projecten. Bij 

knelpunten in de zorgsector kan er sprake 

zijn van een andere afWeging. Wat het 

CDA-profiel in Noord-Brabant betreft blijkt 

uit de behoefte van de mensen dat zij 

geen behoudend, maar een vernieuwend 

en selectief verhaal will en, waarin aan

dacht voor milieu, duurzaamheid, leef-
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baarheid centraal staat. Dat Ievert ten op

zichte van andere partijen ook een poli

tiek onderscheidend verhaal op. De hou

ding van de vvn is zo iets van: ontwikke

lingen moe ten kunnen of houd je toch 

niet tegen; de PvdA zit weer sterk op de 

lijn van het afremmen van nieuwe ont

wikkelingen, terwijl het CDA juist zoekt 

naar een balans tussen deze twee.' 

Een tweede aspect waar het CDA zich in 

kan onderscheiden is aandacht te vragen 

voor de 'menselijke maat' in de samenle

ving en het openbaar bestuur. Daarbij gaat 

het om de notie dat aan scbaalvergrotings

processen, zoals in de zorg, bet onderwijs 

en openbaar vervoer, negatieve aspecten 

kleven. Een belangrijk punt daarbij is dat 

de maatscbappelijke kosten niet worden 

meegenomen in bedrijfsmatige overwegin

gen als efficiency en rendabiliteit.' 

Paars en de regio 

De deelnemers aan het gesprek bespeuren 

in de wijze waarop de paarse coalitie met 

provincies (en gemeenten) omgaat een toe

nemende bemoeizucht en neiging tot cen

tralisme. Dit staat baaks op de toenemen

de behoefte aan kleinscbaligheid, regiona

le identiteit en pluriformiteit. 

E s ME 11 E R 'lk bespeur een sterkere centra

listiscbe tendens bij de manier waarop bet 

Rijk met de provincies omgaat sinds de 

vorming van Paars. Het is wel zo dat de 

provincie in de afgelopen jaren meer ta

ken beeft gekregen.' 

VAN GEEL 'De provincie krijgt welmeer 

taken, maar wel slechts als uitvoerder van 

door het Rijk aangestuurde processen.' 

L 5 M L 11 E R 'In Gelderland is er ervaring 

opgedaan met het centralisme bij de 

vaststelling van het streekplan. Er is toen 

een aanwijzing gekomen vanuit Den 

Haag. Dat is zeer ongebruikelijk. Het is 

volgens mij een voorbode hoe straks 

met andere provincies zal worden omge

gaan.' 

BLEKER 'Ik zie de centralisatiezucbt van 

Paars niet zo, behalve op het terrein van 

de ruimtelijke ordening. Wat mij wei 

enorm gestoord heeft, is hoe het kabinet 

is omgegaan met de noordelijke provin-

. cies in het kader van het akkoord over 

de Langmangelden. Toen er nog geen ak

koord was zijn er een paar keer zware de

legaties vanuit de provincies voor jan jo

ker naar Den Haag geweest. Op een gege

ven moment heeft premier Kok toen de 

regie op zich genomen. Deze gang van za

ken was geen voorbeeld van veel respect 

van het Rijk voor de medeoverheden.' 

vAN GEE L 'Paars l1eeft een wei erg klassie

ke manier van het sturen van andere over

heden. Ze miskent daarmee de behoefte 

van vee! mensen om, via de provincie, zelf 

hun eigen provinciale, regionale identiteit 

vorm en inhoud te geven.' 

Regionalisering en bet CDA 

Wat is de meerwaarde van een regionaal 

gekleurde campagne. Is een lossere band 

tussen de regio's en Den Haag de toe

komst van het c DA? 

E s ME 11 ER 'In Gelderland is bewust geko

zen voor een regionale inkleuring van de 

campagne. Regionale kandidaten zijn in 

·. 



principe de beste stemmentrekkers. Er 

wordt bewust ruimte gegeven aan kandi

datcn met een regionale binding. zoals cle 

vier Gelclerse kwartieren (Veluwe, Graaf

schap, Achterhoek en Rivierenlancl). Het 

c DA-motto bij cle campagne, 'Sterk in Gel

clcrlancl'. is niet becloelcl om ons af te zet

ten tegen andere provincies of tegen de 

partijleicling en de fracties. Eenclracht 

maakt macht, op basis van gemeenschap

pelijke waarclen en normen.' 

B I. I' K I, R 

BLJ KJ R 'De regionalisering in het CDA is 

een nondiscussie. Onze partij is bij uitstek 

gcworteld in provincies, regia's en gc

meenten, die ruimte laat voor regionale 

inkleuring en pluriformiteit. De cliscussie 

zou moeten gaan over clc vraag hoe en 

met welke symbolen we als partij in de 

eenentwintigste eeuw cleze regionale plu

ritormiteit vorm en inhoud kunnen ge

ven. Daarbij kan het CDA nog heel wat le

ren van de twee zusterpartijen inDuits

lancl (cDujcsu), die het in de afgelopen 

decennia gelukt is om op een moclerne 

manier met het thema 'regionale verschei

clenheicl' om te gaan. Want een cling is 

cluiclelijk: de behoefte van burgers aan re

gionalc iclentiteit is groot. Er waren meer 

aanvragen van het CDA-verkiezingspro

gram 1994-1998 in de Groninger streektaal 

clan van de Neclerlanclstalige versie.' 

VAN G E F. I. 'Het is onmiskenbaar dat in Bra

bant regionale gevoelens heel sterk Ieven. 

Maar het gevoel clat men door anderen 

niet zo serieus wordt genomen ligt niet in 

de eerste plaats aan het CDA. Van de hon

clerclvijftig Tweecle-Kamerleclen, komen er 

tien uit Noord-Brabant (waarvan weer de 

helft lie! is van het CDA) en 24 uit Amster

dam! Je moet uiteraarcl niet steeds met 

een meetlat naar de regionale spreicling 

kijken, maar er moeten ook weer geen 

grate onevenwichtigheden ontstaan. Ons 

motto is: 'Brabant op eigen kracht'. Het 

verwijst naar de behoefte om niet afhan

kelijk te zijn van andere overheden, om 

juist zelf eigen keuzes te willen maken. 

Oat heeft niets met de partijstructuur te 

maken. Het is een zeer klein detail en de 

discussie claarover ontneemt ons het zicht 

op de echte vraagstukken.' 

Drs. P. W Tetteroo is heleidsmedcwerkcr hij de 

c:n\-!Jestu u rc!ersvcrenigi ng. 

Drs. M. jansen is rec!acticsecretaris. 
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Oppositie met 

visie: de betrol{}{en 

samenleving 

JOOP WIJN 

Het CDA moet prioriteiten durven stellen en initiatief nemen. Wie een duide

lijk profiel wil, moet kiezen. Introductie van het nieuwe concept 'De betrok

ken samenleving' dat kernachtig en aansprekend weer geeft waarvoor het CDA 

staat: waarden en normen, een kwaliteitseconomie en oog voor elkaar. 

Bij de drie thema's past een extra actieve opstelling; niet reactief maar proac

tief. Het CDA moet de kiezers geen problemen of dilemma's voorleggen, maar 

komt met oplossingen en kiest positie. 

Heellangzaam begint het CDA het te leren: herkenbaar oppositievoeren. Heel 

langzaam raakt het CDA uit het strafbankje van de politiek. De PvdA is arrogant 

geworden en verschillende zittende en verdwenen vvn-ministers hebben smet

ten op het blazoen. Paars heeft geen duurzame meerwaarde, en Paars II werd het 

gewone Kok II. De ambitie en bevlogenheid zijn verdwenen. 

Het CDA bruist van de ambitie en bevlogenheid. Het CDA heeft een door vriend 

en vijand geroemd verkiezingsprogramma. In navolging van het rapport-Gar

deniers waarin de verkiezingsnederlaag van 1994 werd geanalyseerd, kreeg het 

CDA met 'Nieuwe wegen, vaste waarden' en 'Samenleven doe je niet aileen' weer 

duidelijk ook het sociale gezicht terug. Na de verkiezingsnederlaag lag het CDA 

knock out op de grand. Wankelend ging het CDA weer rechtop staan: aarzelend of 

dat eerst op het linker- of op het rechterbeen moest. Nu staat de partij weer met 

beide benen op de grond: het CDA is en blijft een middenpartij. En als we dan 

toch in een rechts-links-schema moeten worden geplaatst, dan is het als volgt: 

links voor mensen die niet kunnen (ouderen, arbeidsongeschikten), en rechts 

voor mensen die niet willen (fraudeurs, criminelen). 

Maar het kan vee! beter. Te vaak wordt het CDA een inconsistent imago en een 

zwalkende koers verweten. Het is daarom tijd voor een nieuw concept en een 

nieuwe missie, waarmee op de ingeslagen weg kan worden voortgegaan. In dit 

artikel geef ik een voorzet voor een oppositiestrategie voor het CDA. De kern van 

het verhaal is dat om weer leidend te worden in de maatschappelijke discussie, 

het tijd is voor een nieuw concept: De betrokken samenleving. 



., En als we dan 

toch in een rechts-

linl<s-schema 

moeten worden 

geplaatst dan is het 

als volgt: links voor 

mensen die niet 

l<unnen (ouderen, 

arbeidsongeschik

ten), en rechts voor 

mensen die niet 

willen (fraudeurs, 

criminelen). 

De betrold<:en samenleving 

Het CDA heeft een stevig ideologisch fundament. In het 'Program van Uitgangs

punten' staat het doe! van het CDA duidelijk omschreven. In het verkiezingspro

gramma 'Samenleven doe je niet aileen' is dit doe! nader uitgewerkt. Inmiddels 

zijn de verkiezingen 1998 voorbij. Nu moet het CDA verder. Het CDA moet zich 

blijven doorontwikkelen. Oat kan aileen als je heel goed weet waar je naartoe 

wilt. 

Omdat aile partijen naar het midden zijn opgeschoven, lijkt het alsof er weinig 

verschillen meer zijn tussen partijen. Maar... schijn bedriegt. Op langere termijn, 

en zeker als de economie tegenzit, moeten partijen kiezen. En goed kiezen kan 

aileen op basis van een toekomstvisie. Dan zullen de sociaal-democraten het toch 

weer zoeken in een grote, abstracte overheid waar mensen zich niet in herken

nen. En dus niet betrokken zijn. En dan blijken de liberalen toch weer te kiezen 

voor kil individualisme van de markt, ieder voor zicl;J. en ikke-ikke, waardoor elke 

onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheid tussen mensen verdwijnt. 

Het CDA is jarenlang leidend geweest in maatschappelijke discussies. Het CDA 

had de beste probleemanalyse, de beste oplossingen en trok daarmee de discus

sie volledig naar zich toe. Eerst werd dat gedaan met het concept van de zorgzame 

samenleving. Vervolgens bereikte de verzorgingsstaat zijn hoogtepunt. Vee! men

sen namen hun eigen verantwoordelijkheid niet meer, en werden calculerende 

burgers die van de overheid wilden profiteren. Toen kwam het CDA met het con

cept van de verantwoordelijke samenleving, waarmee mensen werden uitgedaagd 

om eerst zelf oplossingen te bedenken en om dan pas bij de overheid aan te klop

pen. Het liberale kabinet-Kok II is doorgeslagen naar een eenzijdige focus op de 

economische oplossing van de markt. Steeds meer mensen ervaren nu heel dui

delijk dat de enge focus op economische getallen niet zaligmakend meer is. De 

schoorsteen moet weliswaar roken, maar er is meer. Nederland is een maat

schappij waar het voor wat betreft het materiele over het algemeen wei goed zit. 

Voor velen is materie geen zorg meer. We moeten nu verder en komen in een 

nieuwe fase. 

Het CDA heeft een visie voor deze nieuwe fase en stelt een alternatieftegenover 

het huiclige beleid. Een mens redt het niet in zijn eentje, maar ook niet door 

afhankelijk te zijn van een abstracte overheid. Het CDA heeft dus een ander toe

komstideaal, een andere missie. Een goede missie is uniek, onderscheidt een par

tij van andere partijen, en geeft antwoord op de vraag: waartoe bestaat het CDA? 

Ons antwoord is: het CDA streeft naar een samenleving waarin mensen zich ver

antwoordelijk voor elkaar voelen, samen naar oplossingen zoeken en daardoor 
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Jl/' Waar het om 

gaat is dat het coA 

prioriteiten stelt en 

initiatief neemt. 

Wie een duidelijk 

profiel wil, moet 

ldezen. 

fatsoenlijk en prettig met elkaar samenleven. Het CDA wil mensen daartoe in 

staat stellen. Kortom, het CDA wil cen bctrokken samcnleving. 

Inhoud 

Drie thema's zijn essentieel voor een betrokken samenleving: waarden en nor· 

men, kwaliteitseconomie en oog voor elkaar. 

Het kiezen van drie speerpunten wil zeker niet zeggen dat andere onderwerpen 

zoals sport, defensie, buitenland of landbouw onbelangrijk zijn. Waar het om 

gaat is dat het CDA prioriteiten stelt en initiatief neemt. Wie een duidelijk pro

fie! wil, moet kiezen. 

Waarden en normen 

Dit thema is en blijft een CDA-thema bij uitstek. In de publieke, openbare ruimte 

bijvoorbeeld moet vee! strenger worden opgetreden tegen mensen die zich niets 

van anderen aantrekken. Een betrokken samenleving is ook een respectvolle 

samenleving. We moeten nu stoppen met emotionele betogen hierover, en echte 

maatregelen gaan nemen. De overheid moet zich meer betrokken opstellen, 

maar dat geldt ook voor voetbalclubs, de horeca en ondernemingsverenigingen. 

En voor aile burgers afzonderlijk. Betrokken mensen durven anderen op hun 

gedrag aan te spreken en staan niet afWachtend aan de kant. Betrokken burgers 

moeten ook openstaan voor kritiek van anderen. 

Een ander voorbeeld betreft de waarde 'eerlijkheid' voor de overheid. Een afge

sproken aantal vliegbewegingen is ook dat aantal, fotorolletjes raken niet zo

maar zoek en het aantal agenten moet eerlijk worden verteld. Als een politicus 

fouten maakt, dan hoort hij het veld te ruimen. De overheid moet haar eigen 

wetten handhaven en ook zelf naleven. Er is dus geen ruimte voor gedoogbeleid. 

Ook voor ondernemers is een betrokken samenleving relevant. Een betrokken 

ondernemer houdt zich aan milieuwetgeving, gaat fatsoenlijk om met zijn per

soneel en voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot het aantal werknemers 

die allochtoon of gehandicapt zijn. Betrokken ondernemers houden naast hun 

ondernemingsbelang rekening met het algemeen belang. 

Kwal i tei tseconom ie 

Het CDA ziet het belang van economische groei, maar is de aangewezen partij 

om deze te normeren. Economic is geen doe! op zich. Welvaart is in het postma

terialisme niet het uiteindelijke doe!, maar: welzijn. Betrokken burgers zijn niet 

aileen maar consumenten die een zo hoog mogelijk inkomen moeten hebben. 



~' In een betrok-

ken samenleving is 

het absoluut onac-

ceptabel dat zwaar 

gehandicapten in 

een eel worden vast-

geketend. 

En ook niet aileen maar proclucenten die een zo hoog mogelijke arbeiclsproclucti

viteit moeten behalen, of die alles en ieclereen opzij zetten voor hun carriere. In 

een kwaliteitseconomie is tijcl en ruimte om betrokken te kunnen zijn bij ancle

ren, zorgtaken op je te nemen, en om samen te kunnen sporten en recreeren. 

Kwaliteitseconomie is ook lef om te clurven investeren in nieuwe vormen van 

vervoer. Bij investeringen worclt teveel naar het loutere financiele kostenplaatje 

gekeken. Bijvoorbeelcl: de keuze van bet CDA voor een vliegvelcl in zee hangt 

samen met onze betrokkenheicl bij veiligheicl, gezonclheicl, en een kwaliteitseco

nomie. Bij vervoer moet meer integraal worden geclacht over vervoersstromen 

die op elkaar aansluiten, waar op knooppunten toegevoegcle waarcle worclt 

gecreeercl en waar betrokken onclernemers samenwerken op bet gebiecl van 

logistiek. Waarbij de overheicl als betrokken partner initiatieven stimuleert. 

Procluctie en consumptie leggen een zwaar beslag op de cluurzaamheicl van onze 

aarcle. In lijn hiermee moeten betrokken onclernemers zich meer richten op 

kwaliteit en service (winst door toegevoegcle waarcle). Betrokken burgers mogen 

elkaar vragen of hun clercle vliegvakantie wel echt noclig is. 

Dit clenkpatroon begint bij het onclerwijs: op universiteiten worclt nauwelijks 

over kwaliteitseconomie gesproken, terwijl claar vee! meer potentieel zit om clit 

thema gronclig uit te werken. 

Oog voor e!kaar 

Een betrokken samenleving is onhaalbaar als funclamentele taken zoals gezoncl

heiclszorg niet op orcle zijn. In een betrokken samenleving is het absoluut onac

ceptabel clat zwaar gehanclicapten in een eel worden vastgeketencl, clat oucleren 

in een verpleegtehuis met zes personen op een zaal slapen, clat de werkclruk in 

de thuiszorg zo groot is clat het ziekteverzuim de spuigaten uitloopt en clat zorg

vragers speelbal zijn van wachtlijsten. 

Betrokken mensen clenken niet alleen aan zichzelf, maar hebben ook oog voor 

ancleren. Betrokkenheicl bij de zorgsector bestaat uit een overheicl die de sector 

waarcleert en beloont, en uit burgers die zich realiseren clat lastenverlichting op 

korte termijn misschien een voorcleeltje oplevert, maar op langere termijn een 

onherstelbare ontwrichting betekent. 

In een betrokken samenleving is het niet verstanclig om te bezuinigen op stuclie

financiering. Want stuclenten moeten over twintig jaar de AOW opbrengen. 

Zullen zij clat clan willen cloen voor de oucleren van clan, oftewel de veertigers 

die nu de bezuinigers zijn? Betrokkenheicl en oog voor elkaar komen van bin

nenuit, maar is ook weclerzijcls en respectvol. 

Bovengenoemcle thema's moeten uiteraard vercler worden becliscussieercl, gecon

cretiseercl en ingevulcl. Vanuit een voortclurencle verwijzing naar 'Samenleven 

13 

z 



14 

~y- In de wandel-

gangen blijkt nie-

mand van de rege-

ringspartijen geluk

l<ig met de coalitie. 

doe je niet alleen', in combinatie met onze missie zijn we dan echt herkenbaar 

en leidend. 

Presentatie 

Binnen het CDA is het taboe geworden om aandacht te besteden aan het vormge

ven van de inhoud. De angst is groot dat de vorm de inhoud ondersneeuwt; alsof 

er sprake is van een tegenstelling tussen die twee. Niets is minder waar. Vorm en 

inhoud zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: als de boodschap niet goed 

wordt gebracht komt hij niet over, en een gelikte vorm kan nooit het gebrek aan 

inhoud verhullen. Vorm en inhoud zijn een twee-eenheid; als ze goed op elkaar 

aansluiten is het bereik van de inhoud het grootst. 

Bij de presentatie van de missie en het concept van de betrokken samenleving 

moet het CDA rekening houden met twee belangrijke omgevingsfactoren: de 

coalitie en de media. 

De coalitie 

De drie regeringspartijen maken nooit een eigen, echte keuze: bij meningsver

schillen druipt de dissident snel af. Denk aan Dittrich bij asielzoekers, Pronk ver

sus Netelenbos bij Schiphol, Kok en de aftrek hypotheekrente en de VVD bij de 

waarnemers in Bosnie. Oppositievoeren blijft daarom een kwestie van geduld 

hebben. Zolang moet het CDA voortdurend Iaten zien dat het ideeen heeft hoe 

het beter kan. Het is niet erg om een motie in te dienen die door 29 Kamerleden 

wordt gesteund. Geeft niets: neem stelling, sta voor je idee, heb lef. Over een 

paar jaar, en waarschijnlijk zelfs eerder, gaat het CDA weer regeren en tot die 

tijd is er vee! ruimte. En die moet enthousiast en met vee! creativiteit en inzet 

gebruikt worden. 

In deze kabinetsperiode moet het CDA de regeringspartijen op hun individuele 

programma's toetsen. Oat wordt steeds gemakkelijker, want er is geen samen

hang. De toneelstukjes in de Tweede Kamer kunnen alleen nog maar na uitvoe

rig overleg over de regie worden opgevoerd. In de wandelgangen blijkt niemand 

van de regeringspartijen gelukkig met de coalitie. Steeds meer maakt men de 

verkiezingsbeloftes niet waar en blijken de financie!e prognoses op drijfzand 

gebaseerd. Voldoende kansen voor het CDA. 

Overigens: De missie van de betrokken samenleving kan het CDA alleen door 

deelneming aan de regering verwezenlijken. Oat is constructieve oppositie: con

structiefvoor ons eigen maatschappij-ideaal, en dus constructiefvoor een 

betrokken samenleving. Daarom moet Kok II zo snel mogelijk weg. 



De media 

De partij krijgt beperkte aandacht in de media, enerzijds omdat het CDA geen 

machtsfactor van betekenis is en anderzijds omdat onze visie momenteel blijk

baar niet voldoende de moeite waard is om te vermelden. Aan het eerste kan de 

partij nu niet direct iets doen. Aan het tweede wel. Oat betekent dat het CDA 

continu zijn eigen missie door discussie moet verbeteren en moet blijven uitdra

gen. Oat kan met het nieuwe concept van de betrokken samenleving. 

Op de drie thema's past een extra actieve opstelling: niet reactief maar pro

actief. Het CDA moet de kiezers geen problemen of dilemma's voorleggen, maar 

komt met oplossingen en kiest positie. Het CDA moet zich niet meer in een 

defensieve rollaten drukken. Op de drie thema's van de betrokken samenleving 

neemt het CDA zelfbewust het initiatief en neemt het altijd het voortouw. 

Oppositie met visie 

Met een duidelijke en door iedereen gedragen doelstelling, de missie als leidraad 

en de drie thema's als hoogste prioriteit, verdwijnt het beeld van het CDA als 

inconsistente partij. Wanneer inhoud en presentatie bij elkaar passen, we ten kie

zers wat zij aan het CDA hebben. Oat leidt tot stemmenwinst. Succesvol opposi

tievoeren kan niet zonder missie en een helder concept. 

Hopelijk wordt dit nieuwe concept partijbreed overgenomen. De idee van de 

betrokken samenleving kan dan verder worden uitgewerkt, en alle volksverte

genwoordigers van het CDA in gemeenten, provincies en de Kamers kunnen het 

dan consequent bij elke mogelijke gelegenheid vol overtuiging uitdragen. Als u 

midden in de nacht wordt wakker gemaakt en iemand vraagt u: wat wil het 

CDA, dan is het antwoord: wij willen een betrokken samenleving! 

Mr.drs. joop Wijn is lid van de cuAfractie in de Tweede Kamer. 
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DE IDEOLOGIE VAN ECONOMISCHE 

ZELFSTANDIGHEID HEEFT HAAR 

TIJD GEHAD 

1\NK BIJL!'VELD-SCHOUTEN EN THIJS JANSEN 

Gezinsbeleid en emancipatiebeleid staan in Neder

land in een ongemakkelijke verhouding ten op

zichte van elkaar. Hct emancipatiebelcid is domi

nant en daarbij is de overheid voortdurend 'on

denveg naar morgen': het Nederland waarin allc 

vrouwen economischc zelf,tandig zijn dankzij een 

volwaardige bct(l11. 

Wic kijkt naar de situaLie van vandaag moet con

stateren dat het ideaal van economische zelfstan

digheid van vrouwen nog steeds een niet venvcr

kelijkt ideaal is. 7eker, het kostwinncrsmodcl 

waarop het beleid lange tijd gebaseerd was is gro

tendeels ontmanteld. Onder werkcnden paste in 

1977 nog 40% in dit patroon (1,2 miljoen huishou

dens). Twintig jaar later is het aandeel van een

vcrdieners met ecn partner en minderjarige kin

deren gcslonken tot 12%, oftewel 460.000 lwishou

dens. Op het ogenblik tekent zich het volgende pa

troon af. In de kinderloze fase is dubbelverdiencr

sclwp het meest voorkomende patroon bij alle pa

ren. Zijn er eenmaal kindercn, dan wordt dit ver

diencrstype ingeruild voor het traditionele eenvcr

dicnerschap of voor het anderhalfvenlienerschap 

met de man als hoojdkostwinner; het dubbelver

dienerschap verdwijnt als sneeuw voor de zon. 

Naarmate de kinderen jonger zijn enjof het oplei

dingsniveau lager komt het traditionele eenvenlie

nerschap w1ker voor; naarmate de kinderen ouder 

zijn en/of het opleidingsniveau hoger komt het an

derhalfverdienerschap vaker voor. In vrijwel alle 

gevallen brengt de man het meeste inkomcn in. 

Meer dan de helft van de werkende vrouwen heeft 

een deeltijdbaan {S8%) vergeleken met 10% van de 

mannen. Fen conclusie is makkelijk: vrouwen zijn 

we! meer gaan werken, maar dat heeft in veel ge-

vallen niet geleid tot 'economische zelfstandig

heid'. De overheid ziet deze situatic als ecn ovcr

gangssituatic. Hct beleid blijft crop gericht vrou

wen te stimuleren meer betaald werk te doen en 

economisch zelfstandig tc worden. De klcinc decl

tijdbaantjes worden niet ccht positief beoordccld. 

In het regecrakkoord worden kinderopvang en de 

herziening van hct belastingstelsel gepresentecrcl 

als instrumcnten om het ideaal dichterbij te bren

gcn. Hct tweecle kabinet-Kok zet daannee een tra

ditie voort. Achtereenvolgcnde kabinetten hebben 

economische zelf.'itandighcid van hct individu- en 

dan met name hct vrouwelijke individu-als uit

gangspunt van beleid genomen. Daarmee is de 

politick van vcmclaag nog steeds de echo van een 

bepaalde ideologische fase van de vrouwenernanci

patic waarin het verrichten van voldoende betaal

de arbeid als het voertuig bij uitstek voor emanci

patie werd gezien. Zelfstandigheid wordt gelijkge

steld aan economischc zelfstancligheid te verwer

ven door betaalde arbeid. 

Hct dringt maar langzaam door tot de overheid 

dat nog niet zo lang geleden een nieuwe fase in 

het emancipatiedebat is aangebroken waarin de 

waarde van zorg weer centraal wordt gesteld. Het 

is tekenend dat de Hmancipatieraacl aan hei 

einde van haar bestaan (1997) het debat heeft ge

stimulcerd over hoe zorg maatschappclijke erken

ning zou moeten krijgen. Oat debat lijkt in de po

litick echter maar moeizaam van de grond te ko

mcn. Voor de goedc waarnemer zijn er wel 

scheidslijnen herkenbaar. Het CDA en GroenLinks 

nwgen het over een aantal fundamentele pun ten 

oneens zijn, maar over de noodzaak om meer 

maatschappelijke erkenning aan zorg te geven 

zijn ze hct ecns. PvdA en u66 zijn ambivalent: aan 

de ene kant is de gclijkstelling van emancipatie 

aan economische zelfstandigheid nog sterk aan

wczig; aan de andere kant zijn er wel wat signa

len dat men oog heeft voor de maatschappelijke 

waarde van zorg. Het gezinsbeleicl van Tony Blair 



is voor de Ncderlandse sociaal-dcmocraten echtcr 

vde bruggcn te ver. De WJJ is slechts uit op indivi

Llualiscring en steunt het stimuleren van kinder

opvang uit economischc motieven. 

In ck jaren negentig is het onderwerp 'arbeid en 

zorg' op de politieke agenda gekomen. En voetje 

voor voetje komen cr Jaciliteiten. De motivatie om 

.flzcilitciten te schcppen voor de combinatie van 

arbcid en zorg is voor partijen als de PvdA en u66 

vooral dat zo drempels voor economische zelfstan

digheid worden wcggenomen. Het is onze overtui

,l!;ing dat de ovn-heid de ideologic van economi

schc zelfstandigheid door middel van betaald wer

ken zou nweten veriaten. Niet in de laatstc plaats 

omdat deze gebruikt wordt als legitimatie voor 

kei1zardc bezuinigingen ten koste van vrouwen (en 

zorg). 

Dit komt het duidclijkst tot uitdrukking bij bij

stcmdsmoeders die gedwongen zijn om hun kind 

uit tc besteden om te wcrkcn. De Nabestaandcn

wct is een andcr navrant recent voorbeeld. De 

ovcrheid is in de ontmanteling van de verzor

gingsstaat soms heel ongedulclig gcweest in het 

aanncmen dater al wel sprake zou zijn (gewecst) 

van economische zelfo;tandigheid. Een andere 

reden is dat de overheid op weg naar morgen nict 

gcneigd is het zelf zorgen in gezinnen financier! 

te ondcrsteunen, omdat dat gcassocieerd wordt 

met 'de vrouw weer achter het aanrecht'. De kost

winnersregelingen zijn voor cen dcel afgebroken 

en cen ander deel - bijvoorbeeld de ovcrheveling 

van de basisaftrek in de belastingen - bestaat 

wen en niet op mannen (want die zijn altijd al 

economisch zelfstandig geweest). De emancipatie 

van de vrouw is niet onvo!tooid omdat zij (nog) 

niet economisch zelfstandig is, maar omdat vrou

wcn we! mcer zijn gaan werken, maar manncn 

niet meer zijn gaan zorgen. Het zijn de vrouwen 

die hct be lang inzien van hct zelf zorgen voor kin

dcrcn. Zolang mannen daarvoor geen tijd wil!en 

maken zijn de vrouwcn aangewezen op kinder

dagverblijvcn en buitcnschoolse opvang die door 

de overhcid gesubsidieerd worden vanuit de doel

stelling 'economische zelfstandigheid'. Wanneer 

dit proccs doorgaat zal de overheid steeds meer 

het uitbesteden van kinderen stimuleren en onder

stcunen. De onmacht of onwil van manncn om op 

hun beurt aan rolverandering te doen wordt zo 

opgevangen door de overheid. Dczc weg is aan

trckkelijk omdat er voor het Bruto Nationaal Pro

duct oak J1inke economische voordelen aan kleven. 

Vee! arbeidskrachtcn houden de lonen bijvoor

becld laag. In het recente Sociaal en Cultureel 

Rapport 1998 wordt trcffend vastgesteld 'dat het 

beleid met betrekking tot herverdeling van betaal

de en onbetaalde arbeid vrijwel uitsluitend ver

groting van de arbeidsparticipatie van vrouwen 

om vat. Hervcrdeling van arbeid in de zin van het 

doorbreken van seksesegregatie krijgt nauwelijks 

aandacht. Wat de onbetaalde arbeid betreft 

wordt herverdeling meer gestimuleerd door uitbe

steding daarvan mogelijk te maken (kinderop

vang) dan door dee! name van mannen aan huis

houdelijke en zorgtaken te bevorderen'.' 

nog. Dit aangetaste systeem past niet meer in de De huidige situatie waarin gezinnen met kinde-

huidigc situatic waar tijde!ijk eenvcrdienerschap renin meerderheid kiezen voor anderhalfverdie-

en l1ct andcrhalfverdienersmodel de nieuwe stan- nerschap en in minderheid voor kostwinnerschap 

cluurden lijkcn te worden. Daar zou het nieuwe moet- volgens ons- niet gezien worden als een on-

systecm voor de ondcrsteuning van zelf zorgcn op gelukkige tussensituatie op weg naar een gelukza-

gericht moeten worden. De belangrijkste reden om liger morgen. Er blijkt uit dat er een enorm 

de ideologic van economische zelfstandighcid te draagvlak is voor zelf zorgen in Nederland. Dat is 

verlaten is cchter dat het beleid gericht is op vrou- waardevol en de overheid zou er nu voor moeten 
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kielen om dit voluit te ondersteunen. Daarbij 

moct wel extra energie gestoken worden in het 

stimuleren dat mannen de lorg voor kinderen 

voor hun rekening gaan nemen. Het 

Wetenschappelijk Instituut heeft daartoe sug

gesties gec!aan in het rapport 'De verlwegen 

keule van Nederland': opvoedgelcl, betaald 

ouderschapsverlof en geboorteverlof voor man

nen (van acht weken). Wie betere suggesties 

heeft moei het maar leggen. Vaak wordt er 

nogal aangehikt tegen betaling van verlof 

Waarom is het echter we! geaccepteerd dat de 

overheid uitbesteding van kinderen subsidieert 

en niet hei zelf lorgen? In de afgelopen jaren is 

er veel geinvesteerd in kinderopvang, waarom 

nu niet investeren in lclf lorgen? Waarom 

wordt ouders niet geld gegeven lodat zij kun

nen kielen of lij het besteden aan kinderop

vang of aan lelf zorgen? Dat lOLL pas echte keu

zevrijheid bieden. Op basis van onderloek 

blijkt dai vaders center verlof zullen nemen 

wanneer het betaald is. Het is positief dai het 

kabinet betaald ouc!erschapsverlof in overwe

ging neemt. Misschien kunnen we leren van 

Noorwegen waar het stimuleren van vaders 

geslaagd lijkt te lijn. Het argument dat de 

overheid zich niet lOLL mogen bemoeien met de 

rolverdeling in het gelin is niet steekhoudend, 

omdat le dat ten aanlien van de rol van vroLL

wen allang doet. Waarom moet vrouwen voor 

hun bestwil arbeidsethos aangeleerd worden 

(lelfs met enige dwang) en worden mannen 

niet aangesproken op hun verantwoordelijk

heid om te lorgen. De onderliggende bood

schap lijkt te l(jn dat de overheid het belangrij

ker vindt dat je voor jelelf kan lorgen dan 

voor anderen. 

Naast een dergelijk gericht vaderschapsbeleid 

is het recht op deeltijdarbeid van belang en is 

het gewenst de arbeidsmarkt meer wordt inge

richt op de stanc!aardlevensloop van mensen. 

Als we niet willen dat mensen in die ene perio

de waar alles samenkomt (30-50) uitgeblust ra

ken (zoals nu gebeurt, zoals uit onderloeken 

blijkt), dan is een grotere spreiding van arbeid 

over verschillende levensfasen, waarin periodes 

van minder werk of soms lelfs even geen werk 

mogelijk lijn, noodzakelijk. In sommige Jasen 

is het volstrekt legitiem dat de nadruk meer 

ligt op onbetaalde activiteiten, bijvoorbeelc! de 

zorg voor je kindcrcn. Fn waarom wordt het 

niet mogelijk gemaakt dat je met zelf zorgen 

voor je kinderen ook a an je economische zclr 

standighcid kunt bouwen? 

Fr zijn genoeg alternatieven voor de beperktc 

invulling van 'economische lelfstandigheid'. 

Wij achten het van groat belang dat er een 

grondig politick debat komt over de maat

schappelijke waarde van lorg. Hoe eerder hoe 

beter. In het kader van de belastingherziening 

lal het punt opnieuw gaan spelen. De vraag is 

dan water voor de kostwinnersvoorliening in 

de plaats lal moeten komen. In 'De verlwegcn 

keulc van Nederland' is het lorgloon voorge

steld. In het CDA-verkielingsprogramma is een 

onderloek daarnaar aangekondigd. Fen derge

lijk onderzoek moet wat ons betreft als uit

gangspunt nemen dat de meest voorkomende 

mode !len van lelf lOrgen ondersteund worden: 

het tijdelijk uittrcden en hct anderhalfverdie

nersmodel. Mevrouw Verstand-Bogaert, de 

staatssecretaris van Emancipatie, Arbeid en 

Zorg legt de lat hager. Zij vindt dat de overheid 

uitsluitend het tweemaal een driekwart baan 

als uitgangspunt moet nemen.1 Zij legt daar

mee de lat tc hoog en snoert de keulevrijheid 

te sterk in. ]uist de keuzemodellen die wij op 

het oog hebben komen het meest voor en zullen 

financie!e steun nodig hebben. Dat lal minder 

gelden voor het model van tweemaal drie

kwart. Hen visie op de maatschappelijke waar-



de van zorg is nodig om te komen tot een Ka

derwct Arbcid en zorg. Hct kabinet zegt met 

zo'n wet te komen. Hct wetsvoorstcl Rijleveld

Sclwuten bevat al een dcrgelijke kaderwet. 

Onze verwachting is dat een werkelijk grond(e; 

politick debat over de maatschappelijke waar

dc van zorg j1inkc verschillen aan het Iicht zal 

brcngen tussen de l'vdA en o66 enerzij ds en het 

cu\ andcrzijds. 

Ank Bijleveld-Schouten is lid van de CDA

fractie in de Tweede Kamer en Thijs Jan

sen is beleidsmedewerker bij het Weten

schappelijk lnstituut voor het CDA 

NOT EN 

I. Sociaal en Cultureel Planbu

reau: Sociaal en Culturcel Rap

port 1998, (Rijswijk september 

1998). 230. 

2. Annelies Verstand-Dogaert: 

'Van anclerhalf naar twee-

maal clriekwart', De Volks

krant, 2 januari 1999. Dit in 

reactie op een eerdere versie 

van dit artikel: Ank Bijleveld

Schouten en ThijsJansen; Als 

vrouwen werken, gaan man-

nen niet koken, De Volkskrant, 

15 december 1998. 

STAND VAN ZAKEN KADERWET 

ARBEID EN ZORG 

In het regeerakkoorc! 1998-2002 is aangekon

digd dat het kabinet cen Kaderwct Arbeid en 

zorg zal indienen. Bestaande verlofregelingen 

zullen hierin gebunde!d worden. Ook ecn recht 

op deeltijdarbeid zal er onderdeel van uitma

kcn. Over de vcrdere inhoud van de wet ver-

schijnt dit voorjaar een notitie van de staatsse

cretaris. 

Het C:DA is in februari 1998 gekomen met een 

aanzet voor een Kaderregeling Zorg en arbeid 

en de cuA-Tweede Kamerfractie heeft in april 

1998 hieraan uitwerking gcgeven door het in

dicnen van ecn wetsvoorstel. 

Op 23 december 1998 heeft staatssecretaris het 

eerste wetsvoorstel van regeringszijde over aan

passing arbeidsduur ingediend. Er !iggen nu 

drie wetsvoorstc!len hicrover in de Tweede Ka

mer voor: een initiatiefwetsvoorstel van de !e

den Roscnmiiller (GroenLinks), Van Nieuwen

hoven (PvdA) en Bakker (u66}, een initiatier 

wetsvoorstel van het lid Bijleveld-Schouten, en 

ecn wetsvoorstel van het kabinet. Het wets

voorstel Rosenmoller c.s. beoogt de werk

nemer een ongeclausuleerd recht te geven op 

aanpassing van de arbeidsduur. Tenzij er 

zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, moet de 

werkgever een verzoek van de werknemer hono

reren Dit wordt via een bepaling in de Arbeids

tijdcnwet geregeld. Van de bepaling in deAr

beidstijdcnwet kan worden afgeweken bij col

lectieve regeling. 

Het wetsvoorstel Bijleveld-Schouten beoogt 

de combinatie van arbeid en zorgtaken bcter 

mogelijk te maken. Hiertoe worden verschillen

de voorstellen gedaan. Niet alleen cen wettelijk 

recht op deeltijdarbeid, maar ook een recht op 

betaald zorgverlof en uitbreiding van het ou

derschapsverlof De samenhang tussen het recht 

op dee!tijdarbeid en het recht op zorgverlof is 

een essentieel onderdeel van het wetsvoorstel. 

Deeltijdarbeid a!lecn is niet voldocnde om de 

combinatie van arbeid en zorgtaken beter mo

gelijk te maken. Daarnaast is ervoor gekozen 

om de sociale partners het primaat te Iaten bij 

hct regelen van deeltijdarbeid en zorgverlof Zij 

krijgen twee jaar de tijd om deeltijdarbeid en 

zorgverlof te regelen in cAo-verband of op be-
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drijfsniveau en zo regelingen op maat maken. paald dat niet ten nadelc van de wcrknemer 

Doen zij dit niet, clan gelden voor hen de wctte- kan worden afgeweken. 

lijkc bepalingcn. Deze wettelijke bepalingcn 

over decltijdarhcid en zorgverlofkunnen op DE BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN TUS-

deze wijze fungercn als basisnorm. SEN DE WETSVOORSTELLEN 

Concreet wordt voorgesteld ccn gcclausuleenl 

recht van de werknemer op vermindering van 

de arbcidsduur met 20%. De werkgever moet 

een verzoek van de wcrkncmer honoreren, ten

zij gewichtigc redcncn zich hiertegen verzctten. 

Voor klcine werkgevers met minder dan tien 

werknemers, die nict onder ecn C;\O vallen met 

bepalingen inzake deeltijdwerk, is een aparte 

regeling getroffen. Vcrder wordt een geclausu

leerd rccht op zorgverlof van maximaal zes 

maanden voorgesteld. De wcrknemer die onver

wacht noodzakelijk zorg moet verlencn aan 

naasten kan hierop een beroep docn. De beta

ling geschiedt op grond van cen voorgestelde 

wijziging van de Wet financiering loopbaan

onderbrel<ing. Oak voor de meewerkende part

ner in het midden- en kleinbedrijf wordt een 

dergelijke voorziening voorgesteld. Tevens 

wordt in hct voorstcl Bijleveld-Schouten uitbrei

ding van het ouderschapsverlof tot maximaal 

4,5 maanden full time of 9 maanden parttime 

voorgesteld. 

Het kabinetsvoorstel beoogt werknemers een 

geclausulecrd recht op aanpassing van de ar

heidsduur voor werknemers te hieden. De werk

gever kan wegens zwaarwichtige bedrijf>- of 

dienstbelangen een verzoek van de werknemer 

weigeren. Dcze helangen worden in de wettekst 

omschreven. Het recht op aanpassing van de 

arheidsduur wordt in een a parte wet geregeld, 

zodat te zijner tijd het ondenleel kan worden 

van de Kaderregeling Arbeid en Zorg. In het 

voorstel worclt verder een ontslagverbod wegens 

de omstandigheid dat een werknemer een ver

zoek tot aanpassing van de arbcidsduur heeft 

gedaan, voorgesteld en worclt nadrukkelijk be-

1. Verantwoordelijkheidsverdeling: Het 

voorstel Bijleveld-Schouten wijkt af van de an

dere twee doordat hierin nadrukkelijk het pri

maat van sociale partners om e(e;cn regclingen 

op maat te maken voorop staat. In het voorstel 

Rosenmiiller c.s. kan wel worden afQ,"e1Neken bij 

collecticvc regeling. in het kabinetsvoorstcl lam 

niet H'onten afgcweken ten nadele van de werk

ncmcr. 

2. Samenhang: Hoewel het kabinet ernaar 

streeft tot ecn Kadcnvct Arbeid en 7org te 

komen wordt om politieke rcdenen een apart 

wctsvoorstcl over aanpassing arbeidsduur inge

clicnd. In hct voorstel Bijlevelcl-Schouten is juist 

om rcden van samcnhang zowel dceltijdarbcid 

als zorgverlof gcrcgeld. Ook voor sociale part

ners die in het arbeidsvoorwaan!enoverlcg 

arbcid en zorg op de agenda zctten biedt dit 

voorstcl meer houvast. 

3. Bemiddclingsregcling: In geval van onc

nighcid tussen werkgever en werknemer moct 

de werknemer naar de rechtcr stappen in de 

voorstellen van kabinct en Rosenmiiller c.s. Ifet 

voorstel Bijleveld-Schoutcn voorziet in een bc

middclingsrcgeling. 

4. Aanpassing arbcidsduur en deeltijd: In 

hct kabinetsvoorstel en het voorstel Rosenmiil

ler c.s. worden zowel ecn recht op deeltijdar

bcid als cen recht op uithreiding van de ar

beidsduur voorgestcld. In het voorstcl Flijleveld

Schouten gaat het om een recht op venninde

ring van de arheidsduur van 20'!{, en wordt l1et 

primaat op hct punt van uithreiding van ar

bcidsduur gelaten bij sociale partners. 

5. Clausulcringen: Het voorstel Roscnmiiller 



hcvut de minstc voorwaarden. Zo wonlt daurin 

gcen hcperking wm het acmtal verzockcn of 

aan de termijn die etc waknemcr reeds in 

clienst moet zijn voorgesteld. Het lwbinetsvoor

stel bcvat een overlcgvereiste. De wcrkgcver 

nwet overleggcn met de werknemcr voordut hij 

een hcslissing over een vcrzoek neemt. In de 

beide andere voorstellen wordt dit overlcg stil

zwijgend vcrondcrstelcl. 

6. Zwaarwegende bedrijfsbelangen en 

gewichtige redenen: In alle voorstellen is 

opgenomen dat ecn wcrkgever een verzoek mag 

wcigeren indien zwwznvichtige bedrijJsbelan

gen of gewichtigc redencn zich ertegen verzet

ten. In het kabinetsvoorstel wordt een niet-Iimi

taticve opsomming in de wettekst gegeven van 

zwaanvichtige bedrijfs- of dienstbelangen. 

7. Opvallcnd is dat de drie voorstellen drie ma

nicr kiezen om het rccht op deeltijd op aanpas

sing arbeidsduur te regelen: de Arbeiclstijden

wct, hct llurgerlijk Wctboek en cen aparte wet. 

VOORUITBLIK 

Hoewcl er drie voorstellen in de Kamer liggen 

is er brcde overecnstcmming over de wcnselijk

hcid van een wettelijk recht op deeltijdarbeid. 

Het voorstel Rijleveld-Schouten is het verst in 

procedure. De Kamer heeft reeds een schriftclijk 

verslag hicrover uitgcbracht. Rosenmoller hecft 

over zijn voorstel nog gccn nader verslag uitge

bracht wat ccn voorwaardc is voor de behande

ling in de Kamer. Hij wilde kennelijk de in

houd van het kabinetsvoorstcl afwachten voor

dat hij het verder in procedure bracht. De 

handtekeningen van PvdA en JJ66 staan er nog 

steeds onder. Resprekingen met l1et CJJJI om tot 

een voorstel te komen heeft hij in afwachting 

van kabinetsvoorstellen nict willcn doorzettcn. 

1/et feit dater mccrdere voorstellen liggen 

maakt de discussie we! interessant. I'r is over-

ccnstemming in de coalitie over het kabinrts

voorstcl, maar het is de vraag of de coalitie

fracties in de Kamer geen pogingen zullen doen 

het voorstel in hun richting aLm tc passen. Zo 

zal het voor de vvD-Jmctie niet makkelijk zijn 

een voorstel dat gecn enkele bepcrking stelt 

aan de mate van arbcidsduurvermcerdering of 

-vermindering te accepteren. De fracties van 

PvdA en u66 zullen wellicht juist de bcperking 

die ligt in de omschrijving van zwaarwichtige 

hedrijfsbelangcn in de wettekst moeilijk te ver

tercn vindcn. 

Het kabinet studcert op de mogclijkheden om 

betaald oudcrschapsvcrlof te introduccren, om 

verloJi-egelingen te bun.delen en zelfs om het 

zwangerschaps- en bevallingsverlof uit de Ziek

tcwet te halcn. De introductie van adoptiever

Iof is zclfs uitgesteld, hoewel er een wetsvoorstel 

klaar lag, vanwcge de kcnnelijke noodzaak om 

te komen tot een wet, waarin alle vm-men van 

verlof geregcld zul!en 1Norden. 
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Duurzaamheid: 

van theorie 

naar pral<:tij 1<: 

THEO MEIJER EN 

PETER VAN WIJMEN 

Er is geen sprake van een tegenstelling tussen economie en ecologie. Besluiten 

van economische aard moeten getoetst worden op hun ecologische consequen

ties en omgekeerd besluiten van ecologisch karakter op hun economische con

sequenties. Dit leidt tot een pleidooi voor een kwaliteitseconomie waarin con

sumenten en producenten zich meer gaan rich ten op de kwaliteit van hetgeen 

wordt voortgebracht, dan op de kwantiteit. Toegepast op de pluimveesector 

betekent dit bijvoorbeeld dat legbatterijen ongewenst zijn. Het CDA is aan zijn 

eigen beginselen en programma verplicht om op basis van een wederzijdse 

toetsing tot meer van dergelijke concrete keuzes te komen. 

Het denken over duurzaamheid is binnen het CDA niet nieuw. Het uitvoerige rap

port 'Schepping en rentmeesterschap' uit 1993 vonnt een uitstekende opstap. Ons 

Wetenschappelijk Instituut liet het niet daarbij, getuige het boekdikke zomer

nummer van Christen Democratische Verkenningen onder de titel 'Partners in 

duurzaamheid' in 1997. In dit nummer geven het voormalig lid van onze Tweede 

Kamerfractie Jan ten Hoopen en fractiemedewerker Pieter Tulner een goed in

zicht in de toenmalige stand van het denken binnen onze fractie over het milieu

beleid en 'Paars'. Nu, ruim anderhalf jaar later, kan heel wei opnieuw aandacht 

worden gevraagd voor de vragen random duurzaamheid en de verhouding tussen 

economie en ecologie. Wij pretenderen overigens niet het fractiestandpunt weer 

te geven, maar eerder de sfeer van waaruit deze fundamentele vragen thans wor

den benaderd. 

Op het meer formele vlak werd dezerzijds, bijvoorbeeld in het kader van de be

grotingsbehandeling van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhy

giene (vRoM), gepleit voor de instelling van een Raad voor Duurzame Ontwikke

ling, terwijl ook het zogenaamde Groene Poldermodel vee! aandacht kreeg van 

andere fracties en van minister Prank. Deze onderkende voor dit model drie 

niveaus: 



~r; Het doe! van dit 

artikel is om onze 

visie op de verhou-

ding tussen econo-

mie en ecologie 

nader te bepalen. 

1. Het macro- of rijksniveau: men kan denken aan een 'groene kamer' bij de 

SER; de 'E' zou dan kunnen staan voor economisch en ecologisch! -, een sug

gestie die bijvoorbeeld ook opklonk uit Rabo-kringen, direct rond de inko

mende voorzitter van deze raad, dr. H. Wijffels. 

2. Het mesoniveau, men denkt dan aan een projectgerichte aanpak (tweede 

Maasvlakte, Schiphol) of themagerichte aanpak (luchtvaart, energie). 

3. Het microniveau; men is dan gebiedsgewijs bezig op kleinere vaak gemeen

telij ke of regionale schaal. Er bestaan al talloze voorbeelden van deze vari

ant van het poldermodel, waarbij een aantal betrokken actoren zich geza

menlijk via overleg bezighoudt met bet oplossen van problemen op natuur

en milieugebied. 

AI dergelijke verschijnselen en suggesties zijn, op zijn minst latent, gebaseerd op 

een duurzaamheidsbenadering en/of op een aanpak die milieu en economic op 

een lijn tracht te brengen. De v66ronderstellingen blijven daarbij doorgaans im

pliciet. Zo wordt de term 'duurzaamheid' als passe-partout of containerbegrip ge

bruikt en wordt niet duidelijk of economic en ecologic als een (overbrugbare?) te

genstelling worden gezien, of als een continuum. In hun al genoemde artikel in 

Christen Democratische Verkenningen (nr. 7 / 8, 1997, biz. 444) reppen Ten Hoo

pen en Tulner van de door enige ministers uit Paars I ge"introduceerde term 'eco

nologie', doch met evenveel recht zou van 'ecolonomie' gesproken kunnen wor

den: bet is maar vanuit welk perspectief men de verhouding tussen de beide- eco

nomic en ecologic- bekijkt. Eerst zullen wij ons bezighouden met duurzaamheid 

en duurzame ontwikkeling; vervolgens met economic en milieu (daaronder 

wordt tevens verstaan natuur en landschap) om tenslotte te belanden bij een wat 

concreter voorbeeld, te weten de pluimveehouderij. 

Duurzaamheid 

Het veelvuldig gebruik van de term 'duurzaamheid' staat nog niet garant voor 

een juist begrip ervan. Daarom gaan wij er iets dieper op in zonder daarmee te 

pretenderen hier tot een volledige verklaring te kunnen komen, iets waartoe het 

korte bestek van een artikel als dit zich ook bezwaarlijk leent. 

Uitgangspunt vormt de kern van bet woord: 'duur', een begrip dat te maken 

heeft met tijd en het verloop daarvan. 'Duree', zegt de Franse taal en voor duur

zaam 'longue durcc'. Het achtervoegsel '-zaamheid' staat voor een eigenschap, 

men vergelijke gehoorzaamheid, volgzaamheid, spaarzaamheid. lets is duur

zaam als het de tand des tijd kan weerstaan, als het houdbaar is- het Engelse 

sustainable. Ook kan men denken aan begrippen als gestaag, bestendig, onvergan

kelijk. Zo is bijvoorbeeld energie niet duurzaam als deze wordt opgewekt met 

behulp van fossiele brandstoffen. In dat geval vindt er verbruik van eindige voor-
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~0 Het milieu 

zelf l<an worden 

beschouwd als een 

economisch goed, 

dat wil zeggen een 

schaars, een op 

geld waardeerbaar 

goed. 

raden en grondstoffen plaats. Men tast de voorraad zelf aan, de stock in plaats 

van de j1ow, om het in economische termen te zeggen. Men teert in op het kapi

taal in plaats van slechts de rente te benutten. Daarom spreken we van verbruik. 

Energie is duurzaam als zij gewonnen wordt uit iets dat blijvend is- de zonne

energie- of voortdurend weerkeert (getijde, waterkracht). Dan is er geen sprake 

van verbruik, maar van gebruik. Een goede huisvader, een eerlijke koopman of 

een rechtvaardige rentmeester zal zorgdragen dat zijn kapitaal intact blijft door 

alleen de renteopbrengst aan te spreken. Oat een dergelijke opvatting van rent

meesterschap ook rechtvaardig is, blijkt uit het feit dat ook toekomstige genera

ties nog over dezelfde mogelijkheden beschikken en nog dezelfde keuzen kun

nen maken als wij, omdat wij niet in enkele decennia of eeuwen gebruiken wat 

in de loop van miljoenen jaren tot stand kwam. Het tijdsaspect van het begrip 

duurzaam komt aldus wel heel pregnant naar voren. 

Nu treft men vaak de woordcombinatie 'duurzame ontwikkeling' aan (sustainable 

development). Bergen deze woorden geen tegenstrijdigheid in zich? Niet, als men 

beseft, dat ontwikkeling niet noodzakelijkerwijs verbruik vergt, doch gepaard 

kan gaan met gebruik. Overschakeling op duurzaam grondstoffenbeheer en dito 

energiegebruik is dringend geboden om de negatieve etfecten van het klimaat 

die van het huidig 'energiegedrag' het gevolg zijn het hoofd te bieden. 

Alternatief voor ontlmppeling 

Economie en milieu: tegenstelling of continuum, dat is de vraag, een vraag die 

een bepaald antwoord heeft gekregen bij de zogenaamde ontkoppeling. Met dat 

begrip wordt de veronderstelling van het huidige beleid aangeduid dat economi

sche 'groei' gepaard kan gaan met verm.indering van milieubelasting. Volgens de 

regering wordt op tal van gebieden dergelijke ontkoppeling bereikt, helaas ech

ter niet in het geval van de co2-uitstoot: naarmate het energieverbruik toe

neemt, stijgt ook de uitstoot van dit broeikasgas nog steeds en dat terwijl ons 

land zich heeft verbonden tot een daling. De gevolgen zijn bekend: broeikasef

fect, opwarming van de aarde, stijging van de zeespiegel. 

De vraag naar de verhouding tussen milieu en economie zou echter misschien 

wei anders beantwoord kunnen worden dan via het ontkoppelingsmechanisme. 

Het milieu zelfkan worden beschouwd als een economisch goed, dat wil zeggen 

een schaars, een op geld waardeerbaar goed. De waarde, in geld uitgedrukt, van 

milieu bestaat in elk geval op zijn minst uit de kosten die nodig zijn om het in 

stand te houden, te herstellen of weer tot stand te brengen, dit al naar gelang 

het nastreven van andere doelen tot aantasting voert. Te denken valt aan grond

gebruik, winning van grondstoffen, productie, transport, consumptie, herge

bruik, afValverwerking, kortom alles dat leidt tot verontreiniging van de 

bodemjwaterjlucht. Zowel het herstel van bestaande negatieve effecten op het 



milieu, als het in de toekomst voorkomen dat ze optreden, kost geld en dat is op 

zijn minst de prijs van het milieu in economische zin. Oat dit als een schaars 

goed tevens een collectief karakter heeft, maakt de noodzaak om er rekening 

mee te houden in het economisch verkeer nog klemmender. Wie het milieu nog 

als 'ongeprijste schaarste' zou willen beschouwen, miskent het collectieve karak

ter van het milieu als economisch goed. Als collectief goed client het milieu voor 

allen gelijkelijk toegankelijk te zijn en duurzaam voorhanden. Wie het ten eigen 

bate bederft, aantast of vernietigt, vergrijpt zich aan een collectief economisch 

goed ten koste van (in beginsel alle) anderen. 

Het is om deze reden, dat milieu als een economisch goed moet worden aange

merkt en dat milieu en economie of ecologie en economie twee zijden van de

zelfde medaille vormen. Vandaar onze opvatting dat besluiten van economische 

aard getoetst nweten worden op hun ecologische consequenties en omgekeerd 

besluiten van ecologisch karakter op hun economische consequenties dienen te 

worden beoordeeld. Wij werken dit enigszins uit in hetgeen nu volgt. 

Ecotoets 

Een dergelijke wederzijdse toetsing kan worden samengevat met de overigens 

niet nieuwe term 'ecotoets'. Ook het verschijnsel zelf is trouwens, zij het in on

volledige vorm, al aan te treffen in ons systeem van besluitvorming, waarbij wij 

met name denken aan de milieu-effectrapportage (MER), zoals die is voorzien in 

de Wet milieubeheer. Wij stellen voor het daarin neergelegde principe verder uit 

te werken in dier voege, dat voorafgaand aan elk besluit dat ruimtebeslag tot ge

volg !weft de economische en de ecologische consequenties naast elkaar worden 

gezet en worden vergeleken. In feite komt het erop neer, dat het besluit wordt 

getoetst op zijn duurzaamheidsaspecten. Het gaat daarbij met name om beslui

ten, gericht op de inrichting van onze schaarse ruimte, hetzij om die te verande

ren voor doeleinden als grondstoffenwinning, wonen, industriele productie, 

dienstverlening, agrarisch gebruik, recreatie, transport, energie; hetzij om die te 

conserveren voor cloeleinden van natuurbehoud en -ontwikkeling, waterbeheer, 

drinkwatervoorziening, extensieve recreatie of bescherming van cultuurhistori

sche of landschapswaarden. De laatste reeks heeft ook economische consequen

ties: men kan de betrokken grand niet meer aanwenden voor (ogenschijnlijk) 

rendabeler bestemmingen, maar het behoucl van de natuur- en milieufuncties 

schept anderzijds een positief vestigingsklimaat. De eerste reeks brengt (soms 

onomkeerbare) nadelen mee voor natuur en milieu. Zijn die nadelen onaan

vaardbaar hoog, (vernietiging van unieke biotopen en habitats, teloorgang van 

'rode lijst-soorten' planten en dieren) clan moet de ingreep achterwege blijven. Is 

zij uit hoofde van een zwaarwegend maatschappelijk belang (veiligheid tegen 

overstromingsgevaar, voorziening in basale menselijke behoeften zoals drinkwa-
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ter) desalniettemin volstrekt onontkoombaar, dan zal de ecotoets in alle gevallen 

uitwijzen hoe er het minste schade wordt toegebracht aan natuur en milieu, bij

voorbeeld door het besluit anders uit te voeren, of bijvoorbeeld uit te stellen in 

afWachting van innovaties. 

Wanneer men de begrippen economie en ecologie gebruikt, zit daar de duur

zaamheicl in opgesloten en wei via de gemeenschappelijke woorclkern 'oikos', het 

Griekse woorcl voor 'huis', door ons verstaan als aarcle en schepping. Door het uit

voeren van een ecotoets legt men verantwoorcling af, politiek gezien en naar de 

samenleving, maar bovenal tegenover de schepping. Er is geen sprake van een 

tegenstelling tussen ecologie en economic, van een ofjot:situatie, maar van 

en-en, van een samengaan en synergie. Een voorbeelcl claarvan is te vinden in de 

(Neclerlanclse) lanclbouw. 

Een concreet voorbeeld 

De exportwaarcle van de Neclerlanclse lanclbouw is in verhoucling buitengewoon 

hoog. Het is zeer de vraag of we die in stand kunnen houclen als we blijven pro

cluceren op volume. Er is sprake van liberalisering van de werelclmarkt; onze 

ruimte is beperkt en worclt in alle geval niet grater; er is allerlei (internationaal, 

Europese) bemoeienis met de procluctiewijzen te verwachten (veiligheiclseisen, 

kwaliteitseisen, clierenwelzijn). Het is de vraag of een lane! als het onze moet blij

ven profiteren van bulkproductie. Moeten we niet veeleer aankoersen op een om

mezwaai naar kwaliteit? De claarop gerichte besluitvorming zou clan plaatsvin

clen op basis van een ecotoets in de brecle zin van het woorcl. 

Wij zouclen ons sectorgewijs meer moeten gaan rich ten op de kwaliteit van het

geen worclt voortgebracht (met alle toegevoegcle waarcle vanclien), clan op de 

kwantiteit. Een en ~meier moet uitclrukkelijk worden bekeken in samenhang met 

de bereiclheicl van de consument om meer te betalen- de onclernemer !weft im

mers recht op een adequaat inkomen. Bij een betere prijsvorming behoeft hij 

mincler te procluceren op volume en kan hij meer inzetten op kwaliteit. 

N6g concreter worclt zoiets, als men het toepast op bijvoorbeeld de pluimveesec

tor. Momenteel cliscussieren we over de grootte van eenlegbatterij, uitgaancle van 

450 cm2 per clier; clat moet clan uit een oogpunt van welzijn worden opgevoercl 

naar 6oo cm 2 ofzelfs 1000 cm 2 . Blijft men praten over en binnen clergelijke fysie

ke grenzen, clan staat men in wezen met de rug naar de samenleving. Een eco

toets wijst immers uit clat legbatterijen ongewenst zijn en clat cleze uit een oog

punt van cluurzaamheicl en clierenwelzijn binnen afzienbare tijcl ( 10-15 jaar?) in 

Europees verbancl verboclen zullenjkunnen worden. Het is clan clus misschien be

ter niet door te gaan met het procluceren van eieren in grate kwantiteiten voor de 

inclustrie en voor de export, maar te gaan procluceren voor de consumptiemarkt 

en de procluctie te richten op een betere kwalitcit op basis van welzijn en clierge-
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zondheid- minder eieren tegen een hogere consumentenprijs. Uitgangspunt 

moet daarbij blijven clat de ondernemer een redelijke beloning moet kunnen ont

vangen. Dit resultaat kan door de sector zelfworclen bereikt zonder allerlei ver

bods- en gebodsbepalingen van overheidswege, met uitzondering echter van een 

punt: de overheicl zal wel moeten aangeven welke milieudoelstellingen- bijvoor

beelcl ten aanzien van ammoniakemissie (in plaats van ammoniakclepositie) be

reikt moeten worden. Verder kan zij hoogstens aankoersen op meer bewustwor

ding en op men tali tei tsverandering binnen de sector zelf. 

Het is kenmerkencl voor de CDA-benadering, dat de sectoren de ruimte krijgen 

om zelf de manier in te vullen waarop zij deze cloelstelling willen bereiken, 

uiteraard binnen de gestelde termijn. Het principe van zelfregulering staat voor

op, dus geen middelvoorwaarden, maar doelvoorwaarden. 

Een koude sanering kan aldus achterwege blijven; de betrokkenen kiezen immers 

zelfvoor duurzaamheid en kwaliteit. De markt is bereid daarvoor te betalen. 

Slotbeschouwing 

Voorbeelden als het voorgaande kunnen worden gegeven voor tal van andere sec

toren. Men kan zich bezig houden met duurzaam bouwen (dit gebeurt al); men 

kan duurzame energieopwekking nastreven (groene stroom); men kan zich rich

ten op de levenscyclus van producten: wat is de energiebehoefte van exploratie 

en winning, van productie en consumptie tot en met de verwerking als afval en 

hoe zit het met de transportschakels tussen aldie fasen. Men kan de mobiliteits

behoefte aanzienlijk beperken door het bevorderen van een kenniseconomie 

maar evengoed via een integrale benadering van wonen en werken. 

Het is ons te doen om een omslag in het denken gebaseerd op duurzaamheid. 

Men kan nagenoeg elke beslissing en elke keuze toetsen aan de vraag: k6st zij 

milieu en natuur of draagt zij bij aan instandhouding van deze voor de mens

(heid) tundamentele waarden? Het CDA is aan zijn eigen beginselen en program

ma verplicht om langs deze weg een blijvend samengaan tussen milieu en eco
nomie tot een centrale cloelstelling te maken en vanuit cleze opvatting tot con

crete keuzes te komen. Oat is wat wij in we zen bedoelen met een 'ecotoets'. 

ledereen zou die vrijwillig moeten aanleggen bij zijn koopgedrag evengoecl als 

bij zijn verplaatsingen of bij cle productie. Duurzaamheid begint bij onszelf. 

Theo A.M. Meijer en mr.dr. Peter van Wijmen zijn lid van de Tweede Kamer voor het cu,1. 
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Betaalstrol{en: 

de weg naar 

bereil{baarheid 

JACOB REITSMA EN 

R.M. GREMMEN 

Rekeningrijden pakt de oorzaken van files niet aan. Tocb beeft bet kabinet 

zijn kaarten daarop gezet. Iedereen moet tijdens de spits betalen. Weggebrui

kers komen bierdoor ongevraagd betaald in de file te staan. Het CDA en de 

ANWB geloven niet dat dit de oplossing is voor bet fileprobleem. Weggebrui

kers moeten een keuze kunnen maken uit bet sterk te verbeteren stads gewes

telijk openbaar vervoer, gratis in de file staan of beta! en voor de betaalstrook 

zonder file. 

Gegeven de inrichting van de ruimte bepalen individualisering, demografische 

ontwikkelingen en economische groei in hoge mate de vraag naar mobiliteit. 

Ook de toename van het woon-werkverkeer en daarmee het fileprobleem kun

nen met deze ontwikkelingen worden verklaard. Momenteel zoeken dagelijks 

zo'n Soo.ooo mensen meer hun weg naar 'het werk' dan in 1990 het geval was en 

voor het jaar 2000 zal de grens van 1 miljoen extra werkers, voltijds of deeltijds, 

worden gepasseerd. Steeds meer mensen gaan op weg naar hun werk en gemid

deld genomen groeit het aantal kilometers per rit dat ermee gemoeid is. Wonen 

en werken zijn steeds verder uit elkaar komen te liggen. Door onder andere toe

nemend tweeverdienerschap is het minder vanzelfsprekend 'richting het werk te 

verhuizen'. 

De files nemen toe en een kreet die daarbij wei wordt geslaakt is dat 'Nederland 

dreigt vast te !open'. Een dergelij ke stellingname misken t naar onze mening bet 

aanpassingsvermogen van burgers en bedrijven die op een gegeven moment 'eie

ren voor hun tijd' zullen kiezen. Vee! weggebruikers mijden nu reeds de spits. 

Oplossingen die het bedrijfsleven zoekt om het aantal fileuren van de werkne

mers te verminderen zijn niet altijd in alle opzichten wenselijk. Zo kleven aan 

het ontstaan van bedrijventerreinen buiten de stad ook aanzienlijke nadelen 

vanuit ruimtelijk en sociaal oogpunt. Voor de Nederlandse situatie mag gecon

stateerd worden dat juist deze gebieden aan de randen van de steden slecht met 

openbaar vervoer te bereiken zijn. 
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De vraag is of een dergelijke verschuiving van bedrijvigheid van de centra naar 

de 'suburbs' op haar be loop moet worden gelaten of dat enig tegenwicht moet 

worden geboden door het beter bereikbaar maken van locaties die nu onder 

druk staan. Die sturing lijkt ons kart gezegd geboden omwille van ruimtelijk

economische doelstellingen: het handhaven van centra van werkgelegenheid 

met een differentia tie naar bijvoorbeeld internationaal, nationaal, regionaal ves

tigingsklimaat. Zander dit tegenwicht, door verbetering van infrastructuur, 

wordt Nederland ons inziens teveel tot een eenheidsworst. Bovendien is het de 

vraag of spreiding van activiteiten werkelijk soelaas biedt in termen van bereik

baarheid. Los Angeles geldt als schoolvoorbeeld van de stelling dat dit niet het 

geval zal zijn. 
Bij verbetering van de bereikbaarheid door uitbreiding van infrastructuur moet 

hoge prioriteit worden gegeven aan het versterken van openbaar vervoer. 

Gedacht kan worden aan vormen van light-rail, die niet zozeer de centra, maar 

vooral de woon- en werklocaties moeten ontsluiten en verbinden. Tach zal ook 

moeten worden ge'investeerd in knelpunten in het wegennetwerk. Deze zijn vaak 

te verlichten door de wegen te verbreden van tweemaal twee naar tweemaal drie 

banen. 

Van 'filebestrijding' naar 'verbetering van bereil{baarheid' 

Het volledig willen 'oplossen van files' is een prijzenswaardig, maar vooralsnog 

niet erg realistisch streven. Als de filedruk belangrijk minder wordt zal het eer

der genoemde zoeken naar andere reistijden bijvoorbeeld weer omslaan in het 

terugvallen naar de oude vertrouwde 'spitstijden'. Ons inziens blijft: het verkeer

en vervoerbeleid zoeken naar een wankel evenwicht tussen investeren en facilite

ren enerzijds en het accepteren van files anderzijds. Nergens in cle westerse we

reid heeft men immers 'de oplossing' voor de files voorhanden. Dat wij in onze 

inschatting niet aileen staan leert een recente enquete onder ANWB-leden: 75% 

van hen meent clat de filehinder in het komende decennium aileen maar zal 

toenemen. Als 'de oplossing' niet kan worden geboden en het ideaal 'een onbe

lemmerde doorstroming' altijd, overal voor iedereen buiten bereik blijft, lijkt 

het verstandig het beleid te richten op het 'hanteerbaar' maken van de conges

tie, in plaats van het 'oplossen' ervan. Pas dan ontstaat er ruimte voor een open 

benadering van de vraag naar de gewenste 'bereikbaarheid'. 

Differentiatie in vraag en aanbod 

Verschillende mensen stellen verschillende eisen aan het verkeer- en vervoersy

steem. Die eisen, in termen van tijd, geld en comfort verschillen ook per persoon 

per situatie. Als 'de auto' als norm wordt verlaten, kan die verscheidenheid be-
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nut worden door ook te difterentieren in aanbod zodat de reiziger keuzemoge

lijkheden krijgt. Die keuzemogelijkheden moeten mensen in staat stellen zelf 

vorm te geven aan de individuele vraag naar bereikbaarheid. 

Keuzemogelijkheden via extra overstapmogelijkheden op het met grate prioriteit 

te verbeteren stadsgewestelijk openbaar vervoer, het stiefl<indje van de a(gelopen 

decennia. Keuzemogelijkheden ook door naast het huidige aanbod van weg

infrastructuur, waarvan zonder extra betaling gebruik kan worden gemaakt, het 

'betaald rijden' te intraduceren. Als de techniek ons de mogelijkheid biedt om 

langs elektranische weg van passerende automobilisten een extra betaling te in

nen, dan moet die worden ingezet om deze differentiatie in het wegaanbod te 

realiseren. De regering heeft een wetsvoorstel op het rekeningrijden aan het par

lement aangeboden, waarin wordt voorgesteld dat iedereen tijdens de spits moet 

betalen. Deze toepassing van het elektranisch betalen leidt wederam tot een uni

form product 'weg', met een extra onderstreping van het verschil in kwaliteit 

tussen 'spits' en 'dal'. Ons inziens onderkennen de weggebruikers dit onder

scheid echter allang. 'Rekeningrijden' onderstreept dit onderscheid, maar voegt 

niets toe. Ook met rekeningrijden laat het verkeer- en vervoerbeleid de oorzaken 

van de file ongemoeid. Oat is de reden waaram wij niet in dit instrument gelo

ven. 

Wanneer de oplossing voor de files, die niet erger is dan de kwaal, zich niet aan

dient, verdwijnt tevens de grand voor de uniforme heffing die onderdeel van die 

oplossing zou moeten zijn. Die uniforme heffing past niet in het keuzemodel 

dat wij voorstaan. Immers als de reiziger keuzemogelijkheden krijgt aangereikt 

in termen van openbaar vervoer naast 'betaald rijden, naast 'onbetaald rijden' 

dan vervalt een reden om- met behulp van een generieke vorm van rekeningrij

den - een lastenverzwaring op te leggen aan diegenen die de kans op file voor 

liefnemen. 

Wetsvoorstel rel<eningrijden 

Volgens het kabinetsvoorstel 'rekeningrijden' moeten automobilisten in de spits 

een bedrag betalen, elke keer dat ze een bepaald punt rand een van de vier grate 

steden in de Randstad passeren. Het gaat dus om een generieke heffing op een 

bepaalde tijd en een bepaalde plek. Die heffing wordt geacht te reguleren en zou 

moeten leiden tot een betere spreiding van het verkeer over de dag en tot ver

mindering van het fileprobleem. De bedragen die van weggebruikers worden ge

vraagd liegen er niet om: 5 gulden per passage ofwel1ooo tot zooo gulden per 

jaar. Met dergelijke bedragen draagt de maatregel de ambitie in zich het filepro

bleem op te lassen. De indieners van het voorstel komen zelf echter tot een re

ductie van het aantal fileuren van 30% tot 40%. In onze ogen een optimistische 

schatting. Voor velen die nu in de file staan is het openbaar vervoer immers 
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geen reeel alternatief en evenmin is voor automobilisten die voor de file 'kiezen' 

het reizen op andere tijdstippen een haalbare zaak. Uit onderzoek van het 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (De filerijder getypeerd) blijkt dat de filerij

ders niet anders kunnen dan zich op dat tijdstip (tijdens de file) met dat vervoer

middel (de auto) verplaatsen Dit heeft volgens het rapport vooral te maken met 

de hiervoor reeds aangestipte problemen met de werktijden. Kortom: het 

gevraagde bedrag zal 'gewoon' worden betaald, al dan niet vergoed door de 

werkgever. Dat betekent niet alleen een lastenverzwaring voor de automobilist, 

maar voor consumenten in het algemeen. 

Als rekeningrijden in het begin al een eenmalig effect heeft zal dat niet meer 

zijn dan een dipje in de trend, een trend die vooral wordt bepaald door ontwik

kelingen die buiten het beleidsterrein van de minister van Verkeer en Waterstaat 

liggen, zoals groei van economie en werkgelegenheid. Die ontwikkelingen wor

den hopelijk door rekeningrijden ongemoeid gelaten. Per saldo komen wegge

bruikers zodoende betaald in de file te staan. 

Vanuit verschillende 'soorten' weggebruikers wordt daarom de roep om vrijstel

Jing van betaling in geval van generiek rekeningrijden gehoord. Dit betreft bij

voorbeeld de goederentransportsector, bussen en taxi's en veiligheidsdiensten 

(ambulance, brandweer, politie). Dit is een extra complicerende factor voor het 

generiek rekeningrijden: doelgroepen kunnen zich niet onderscheiden. In geval 

van 'betaald rijden' onderscheiden de doelgroepen zichzelf, door te kiezen voor 

een andere verhouding tussen prijs en kwaliteit. 

Ruimtelijl<e gevolgen 

Ook wanneer onderscheid wordt gemaakt in betaald en onbetaald rijden zal de 

fileproblematiek niet worden opgelost. Het doe! van de maatregel is veeleer een 

bepaalde mate van zekerheid en bereikbaarheid te garanderen en daarmee het 

fileprobleem in ieder geval beheersbaarder te maken. Het systeem van betaal

stroken biedt burgers immers een meer gedifferentieerd aanbod. Die differentia

tie werkt niet alleen in de richting van burgers, maar heeft ook consequenties 

voor gemeenten en locaties. Betaalstroken zullen immers om praktische redenen 

een beperkt aantal op-en afritten kennen. Er zal dus bepaald moeten worden 

welke locaties wel en welke niet een aansluiting krijgen op de betaalstrook. Wat 

een 'handicap' lijkt, blijkt een kans als we beseffen dat op die manier wordt bij

gedragen aan de ruimtelijke en economische differentiatie in ons land. Een oor

zaak van de verkeersproblematiek is juist dat ons hoofdwegennet is gezegend 

met tal van op-en afritten. Het wordt zodoende niet alleen door het lange

afstandsverkeer gebruikt, maar ook door lokaal verkeer. Niet alleen raakt het 

hoofdwegennet om die reden overbelast, het draagt evenmin bij aan differentia

tie in het vestigingsklimaat in ons land. Door 'noodgedwongen' spaarzaam te 
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zijn met aansluitingen op het netwerk 'betaald rijden' kan die differentiatie een 

nieuwe impuls krijgen. Het is dan ook van belang dat de ruimtelijke effecten van 

het 'betaald rijden' betrokken wordt bij de vijfde nota Ruimtelijke Ordening. 

Publiek Private Samenwerking (rrs) 

Het idee achter generiek rekeningrijden is altijd geweest dat het niet mag leiden 

tot een lastenverzwaring. De opbrengsten moeten dan ook worden teruggesluisd 

naar de weggebruikers. Daarover is inmiddels discussie ontstaan omdat in het 

regeerakkoord is opgenomen dat de opbrengst van het generiek rekeningrijden 

wordt ingezet voor algemene lastenverlichting. Dit staat haaks op de filebrief 

van minister Jorritsma uit 1996. Daarin wil de minister van Verkeer en Water

staat gerichte compensatie voor de betalende autorijder. In de Tweede Kamer 

gaan nu stemmen op om de opbrengst te reserveren voor investeringen in open

baar vervoer, waarmee het financieringselement zelfs wordt geintroduceerd. Na 

invoering van rekeningrijden zal dan ongetwijfeld de vraag opkomen of het ta

rief niet moet worden verhoogd of verlaagd omwille van de opbrengst. Het doel 

'reguleren' raakt dan buiten beeld, terwijl het daar toch om begonnen was. 

Terugsluizen van de opbrengst is bij invoering van 'betaald rijden' niet aan de 

orde, omdat de automobilist geen belasting, maar een prijs betaalt voor snellere 

doorstroming op de weg. De opbrengst vloeit naar de leverancier van de dienst 

die daarmee zijn bedrijfsvoering (mede) kan onderhouden. Betaalstroken lijken 

zich daarom bij uitstek te lenen voor inschakeling van private partijen. Oat er

kent ook het ministerie van Financien in het rapport Meer Waanle door Samen

werken, waar betaalstroken op een aantal specifieke trajecten (onder de noemer 

'laaghangend fruit') geschikt worden geacht als een van de startprojecten voor 

PPS. Zo hebben, volgens genoemd rapport, private partijen voorstellen gedaan 

voor het realiseren van de A4-Noord en een 'Rotterdam by-pass' die de A16 met de 

A13 moet verbinden. 

Private partijen leveren een bijdrage aan de investeringskosten en halen vervol

gens een deel van het rendement uit het heffen van tol op de betaalstrook. 

Desondanks ontslaat rrs de overheid niet van haar verantwoordelijkheid voor de 

infrastructuur. PPS-constructies moeten aanvullend zijn op de activiteiten van 

de overheid. PPS is daarom niet alleen een bran van inkomsten, maar vooral een 

mogelijkheid tot effectieve en innovatieve aanleg van infrastructuur. 

Stand van zaken 'betaald rijden' 

Een aantal studies is uitgevoerd naar de mogelijkheden van betaalstroken. Een 

eerste onderzoek beperkt zich tot de Stadsregio Rotterdam.' De conclusie van dit 

rapport luidt: 'Invoering van betaalroutes is, mits aan een aantal randvoorwaar-



~' ", Hopelijk 

realiseert de 

minister zich dat 

er voor generiel< 

rel<eningrijden 

niet en voor 

betaalstrol<en 

wei voldoende 

draahrvlal< is. 

den wordt voldaan, vanuit verschillende invalshoeken bekeken en haalbaar ge

bleken. Nadere studie naar de randvoorwaarden is noodzakelijk. Tevens client er

varing met het systeem te worden opgedaan, onder meer door het starten van 

een proefproject. Daarna zou een gefaseerde invoering van betaalstroken kun

nen plaatsvinden op daartoe bij uitstek geschikte locaties.' 

Een tweede onderzoek betreft een eerste verkenning naar de mogelijkheden van 

betaalstroken op het hoofdwegennet in de Randstad.' Deze studie is verricht in 

opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en een f1ink aantal maat

schappelijk organisaties (VNO-NCW, MKB, KVK'S, Bovag/Rai, ANWB, EVO, TLN, 

KNV, N DL). Het rapport richt zich in hoofdzaak op de problema tiel< om trent de 

infrastructurele inpassing van betaalstroken. 

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat ook de Tweede Kamer zelf zich reeds 

in 1996, middels de motie Reitsma, heeft uitgesproken voor experimenten met 

betaalstroken, naar aanleiding van de studies van de Stadsregio Rotterdam. Het 

lijkt er helaas op dat de uitwerking van een systeem van betaald rijden op het 

Ministerie Verkeer en Waterstaat traag verloopt. De begroting Verkeer en Water

staat voor 1999 komt opnieuw niet vee! verder dan het aankondigen van onder

zoe!<, op het terrein van betaalstroken en uitwerking van PPS. Naar verwachting 

zal de minister dit voorjaar met een rapportage komen. 

Het wachten is op de nodige wetgeving en tegelijkertijd aanwijzing en uitvoe

ring van een aantal concrete (proef)projecten. Vervolgens zou dan gekeken moe

ten worden naar verdere invoering van betaalstroken in de gehele Randstad. 

Ondanks deze onderzoeken en de steun in de Kamer voor de motie Reitsma, is 

minister van Verkeer en Waterstaat de afgelopen jaren terughoudend gebleven 

in het ontwikkelen van initiatieven. De vraag rijst of er voldoende bereidheid is 

op het departement, bij Rijkswaterstaat en de minister om de mogelijkheden 

serieus uit te werken en verder te kijken dan een experiment en een wetgevings

kader voor te bereiden. Wellicht bestaat de angst dat het generiek rekeningrij

den van tafel verdwijnt en clat Rijkswaterstaat vee! uit hanclen moet geven. 

Hopelijk werkt de serieuze aandacht vanuit een ander departement in de vorm 

van 'het laaghangencl fruit' uit het rapport Meer Waardc door Samenwcrken als een 

beslissende stimulans. Daarom heeft de CDA-fractie tijclens de begrotingsbehan

cleling Verkeer en Waterstaat in november 1998 opnieuw aandacht gevraagd voor 

de betaalstroken. Een hernieuwde motie Reitsma, waarin gevraagd wordt om 

een wettelijk kader en om het ontwikkelen van een aantal concrete projecten op 

het terrein van betaalstroken, is op de laatste dag voor het Kerstreces in de 

Tweecle Kamer aanvaard, waarmee de Kamer zich opnieuw heeft uitgesproken 

voor een systeem van betaald en onbetaald rijden. 

Hopelijk realiseert de minister zich clat er, in tegenstelling tot het generiek reke

ningrijden, voor betaalstroken wel voldoende draagvlak te ontwikkelen is. De 

politick zou clat positieve gevoel moeten verzilveren. Het heeft weinig zin om 
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maatregelen te introduceren die maatschappelijk zeer omstreden zijn en waar

van de kosten- tot 2010 nu begroot op 1,5 miljard- in geen verhouding tot de 

effecten staan. 

Drs.]. Reitsma is woordvoerder Verkeer en Waterstaat, van de CDA-Tweede Kamerfractie. 

Drs. R.M. Gremmen is senior beleidsmedewerker, algemeen ledenbelang ASWH. 

Noten 

I. Betaald rijdcn Stadsregio Rotterdam- Haalbaarheiclsstudie betaalroutes. 

2. Retaalstroken verkend- Indicatief onclerzoek van DHV naar de mogelijkhe

den en beperkingen van betaalstroken op het hoofdwegennet in de rancl

stad. 
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Over de koers geen misverstand 

Het CDA heeft in het verkiezingsprogramma duide

lijk gekozen voor een onderscheidende boodschap. 

In tegenstelling tot de politieke concurrentie heeft 

het CDA het in 1998 op de toppen van de welvaarts

groei aangedurfd andere prioriteiten te stellen dan 

uitsluitend een koud economisch verhaal met als 

kernbegrippen: meer markt, belastingverlaging voor 

iedereen, meer consumentisme (24 uur per etmaal) 

en vooralmeer vrijheid. Het CDA kiest nadrukkelijk 

voor een andere koers. 

Ondanks een goede werkgelegenheidsontwikkeling, 

een aanvaardbaar financieringstekort, een matige in

flatie en een behoorlijke economische groei gaat het 

minder met Nederland. De kwaliteit van het dage

lijkse Ieven van steeds meer Nederlanders staat on

der druk. Enkele voorbeelden: 

Er is een gevoel dat het onveiliger wordt. Dit 

beeld wordt versterkt door vormen van excessief ge

weld op straat. In de jaren zeventig kon je als jongere 

zonder noemenswaardige vrees uitgaan. Thans niet 

meer. Moeten wij niet vee! meer toe naar een samen

leving waarin de overheid stimuleert dat mensen op 

een betrokken wijze verantwoordlijkheid ten opzich

te van elkaar betonen. Het stimuleren van vrijwilig

gerswerk. het faciliteren van het verenigingsleven, 

het instandhouden van een goed voorzieningenni-
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voordoet, is dit middel ten dele uitgewerkt. Lasten

verlichting moet selectiever worden ingezet, bijvoor

beeld voor gericht armoedebeleid en het midden- en 

kleinbedrijf. Het CDA zag dit als eerste in 1998. 

De te ver doorgevoerde marktwerking heeft zijn 

to! geeist in het midden- en kleinbedrijf (M KB ). De 

economische groei is vooral ten goede gekomen aan 

het grote bedrijfsleven. Het MKB ziet zich bij nieuwe 

vestigingen vaak gepasseercl door het grote beclrijfs

leven. Het criterium lijkt te worden: 'Wie betaalt die 

bepaalt'. Het is niet voor niets clat cle voorzitter van 

M KB-Neclerlancl oproept tot een clepolitisering van 

het marktclenken (zie NRC 14-1-1999). Het CDA trok 

tot zelfregulering en maatschappelijke verantwoor-
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Marnix van Rij 

het instandhouden van een goed voorzieningenni

veau en het b.·:waken en netjPs houdPn van de publie-

ke ruinltc. 

Het C:DA heeft in 1998 duidelijk de lijn getrokken: in 

plaats van ccn repressief verhaal over 'mccr blauw 

op straat'. een beleicl van veiligheidsontwikkeling op 

potcn zetten. 

Er is een groeiende onrust onder het personeel in 

het onclerwijs, de zorg en andere overheidssectoren 

(politie). De mensen werkzaam in die sector wensen 

een gerechtvaardigde compensatie voor het zware en 

het lang niet altijd gewaardeerde werk clat zij verrich

ten. In de jaren zeventig waren banen bij de overheid 

populair. Vanuit een roeping of idealisme kozen jon

geren toen bewust voor het onderwijs of voor de po

litie. Nu doet zich een tweedeling voor. De snelle, dy

namische wereld van de 'moneymakers' met dikke 

poencontracten inclusief emolumenten die in een 

jacht naar steeds meer vergeten dat zij niet in een sa

menleving kunnen voortbestaan zonder die solidaire 

goed gemotiveerde leerkrachten, verpleegkundigen 

en politiemensen. Het lijntje dreigt te breken. Willen 

wij dat? Het CDA heeft hier in 1998 een duidelijk 

punt van gemaakt. Geen generieke lastenverlichting, 

niet de worst van de belastingverlaging aan de bur

gers voorhouden, maar geld in de knip van de over

heid houden om collectieve voorzieningen bij het on

derwijs op peil te brengen. 

Lastenverlichting over de hele linie als recept 

voor economisch herstel heeft zijn heilzame werking 

in de jaren tachtig, begin negentig gekend. Toen 

was het ook hard nodig. In tijden van krapte op de 

arbeidsmarkt, zoals die zich thans in vele sectoren 

het marktdenken (zie NRC 14-1-1999). Het CDA trok 
hier a] in !99S CL'n cluidelijkP lijn door op te roepcn 

tot zelfregulering en n1aatschappelijke vcrantwoor

delijkheicl in plaats van deregulering en markrwer

king. 

Ik ben ervan overtuigcl dat de christen-democratic de 

juiste analyse heeft gemaakt van wat mensen echt 

bezighoudt, waar het echt knelt in de samenleving. 

Het CDA moet zich geen 'spagaat' Iaten aanpraten. 

Die is er niet. Het verkiezingsprogramma 'Samenle

ven doe je niet aileen' geeft een heldere koers, die in 

het kort kan worden samengevat met de sleutelwoor

den: christelijk-sociaal, financieel solide, groen en 

duurzaam, zelfregulering en veiligheid. Het overkoe

pelende ideaal is een betrokken samenleving. 

Het CDA moet dat ideaal, die uitgangspunten en zijn 

goede analyse vertalen in concrete zelfbewuste poli

tick. Daartoe moet het de bat worden gezocht. In en 

buiten het CDA zalmen er aan moeten wennen dat 

het CDA als grootste oppositiepartij de verplichting 

heeft het maatschappelijke debat te zoeken. Niet 

reactief, maar proactief als inspirerende politieke be

weging van de 21-ste eeuw. Wij zullen de mensen 

rechtstreeks confronteren met de dilemma's waar 

het in de 21-ste eeuw om gaat. Geen discussie met 

politici, door politici over politici, maar een open 

dialoog met mensen. Een nieuwe genera tie van 

christen-democraten staat te popelen om betrokkcn

heid te tonen en zich de komende jaren in te zetten 

voor de christen-democratic. Die inzet is meer dan 

de moeite waard! 

Marnix van Rij 
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De gezondheidszorg 

moet naar de 

beleidsdol<ter! 

A.P.J. VAN DER EYDEN 

Alle zogenaamde beleidsvernieuwing ten spijt blijft het zorgbeleid doorgaan 

op de platgetreden paden van de zorgkostenobsessie. De bezuinigingen door 

middel van budgettering zijn a-sociaal en medisch onverantwoord. Het is drin

gend noodzakelijk zorgdoelstellingen in plaats van zorgkosten voorop te stel

len. Welke politicus pakt de handschoen op? 

De zorgsector wordt getergd door allerlei ziekteverschijnselen. De medisch-tech

nische ontwikkelingen hebben mogelijk gemaakt. dat er vee! meer en betere 

zorg geboden kan worden. Tach krijgen talrijke hulpbehoevenden in onze sa

menleving niet de zorg die ze nodig hebben. En Nederland is niet bepaald een 

armlastig land, dat redelijke kosten van gezondheidszorg niet zou kunnen op

brengen. Tach wordt de Nederlandse bevolking regelm.atig opgeschrikt door tal

rijke berichten uit de samenleving, dat de gezondheidszorg kennelijk niet de 

zorg biedt die nodig is. Tekorten aan personeel, wachtlijsten, sluiting van afde

lingen, een structureel tekort aan intensive care bedden, 'gaten in de zorg' en 

nog vee! meer echte narigheid. Door beleidsmakers wordt nogal eens beweerd, 

dat dit komt door de uit de hand gelopen kosten van de gezondheidszorg. Maar 

dat is gewoon niet waar! Het- verkeerd door de politiek aangestuurde- over

heidsbeleid deugt gewoon niet. Talrijke beleidsinfarcten, budgettosen en andere 

ziekteverschijnselen in de gezondheidszorg zijn daa1van het gevolg. Ernstig is, 

dat vele van deze ziekteverschijnselen wei worden vastgesteld, maar dat beleids

makers doorgaan op de oude voet met verouderde of zelfs verkeerde behandel

wijzen. Er zijn in het algemeen weinig echte beleidsimpulsen ten goede. Het hui

dige kabinet past (objectief gezien slecht) op de winkel, af en toe is er een storm 

in een glas water (geneesmiddelen, etcetera). 

Binnen het kader van dit artikel kan slechts volstaan worden met het aangeven 

van enkele lijnen voor een betere aanpak. Zander de overgangsproblemen naar 

een ander systeem voor de zorgsector te onderschatten, kan wei aangegeven wor

den, dat het roer om moet. Het schip van de zorgsector kan een betere koers va

ren. Zander dat de echte problemen worden aangepakt, wordt door de politiek 



~ ; , In vrijwel aile 

zorgsectoren is 

gedurende het 

kabinet-Kok I 

een toenemende 

verschraling van 

zorg opgetreden. 

vee! drukte gemaakt over de vervanging van de ene wet door de andere, of de 

ene maatregel door de andere. Daarmee wordt de indruk gewekt, dat men seri

eus bezig is met de problemen, quod non. We moeten eerlijk zijn naar onze sa

menleving. Het CDA is medeverantwoordelijk voor de door een verkeerd over

heidsbeleid veroorzaakte, verziekte situatie in de gezondheidszorg. Het CDA zal 

dan ook afstand moeten nemen van een dee! van het in de afgelopen decennia 

gevoerde beleid. Daarmee zou het CDA eindelijk gehoor geven aan water wijd en 

zijd in de samenleving en in de zorginstellingen aan kritiek leeft op de ontregel

de situatie in de zorgsector. Het gaat niet aileen om de veel te omvangrijke be

zuinigingen. Het gaat ook om de verkeerde bezuinigingspolitiek die tegen-doel

matig is. Zonder te ontkennen, dater doelmatiger kan worden gewerkt in de 

zorgsector (waar niet?), is het een feit, dat de zorgbudgettering doelmatig wer

ken juist belemmert. De bestaande zorgbudgettering is a-sociaal, medisch onver

antwoord en in strijd met vele wetten (het gaat om wettelijke open-einde regelin

gen). Het wordt tijd voor een andere aanpak, welke alle politieke stromingen in 

ons land kan aanspreken. De gezondheidszorg is te belangrijk om door partij-po

litiek gekneveld te worden. Kortom: de gezondheidszorg moet naar de beleids

dokter! 

jaaroverzicht Zorg 1999 (JOZ) 

De mensen die in de zorgsector werken en allen die op een of andere wijze als 

hulpvrager, patient, betrokkene of bezoeker met de werkelijkheid van de zorg

sector te maken hebben, weten maar a! te goed, dat de zorgsector niet zo roos

kleurig is als het kabinet-Kok II ons wil doen geloven. In vrijwel alle zorgsectoren 

is gedurende het kabinet-Kok I een toenemende verschraling van zorg opgetre

den, welke de onder vorige kabinetten doorgevoerde bezuinigingsbudgettering 

heeft verscherpt. Het doet dan ook ongeloofWaardig en gekunsteld aan, als met 

trots wordt opgeschreven: 'Het kabinet heeft de financiele ruimte voor de zorg

sector in de komende kabinetsperiode verruimd, en heeft afgesproken dat het 

volume van de zorg per jaar met gemiddeld 2,3% kan toenemen. In totaal is voor 

volumegroei in 2002 fs,66 miljard beschikbaar.' (.JOZ,p.11). Door de zorgsector 

eerst jarenlang bewust op een veel te laag budget vast te nagelen, is het natuur

lijk een aanfluiting om juichend te applaudisseren bij een beperkte verhoging 

ten opzichte van een (ten opzichte van de werkelijke kosten) te laag gehouden 

budget. Er is van doordachte beleidsvernieuwing geen sprake, er wordt slecht op 

de winkel gepast. Alle geannonceerde, zogenaamde beleidsvernieuwing ten spijt, 

blijft het beleid doorgaan op de platgetreden paden van de zorgkostenobsessie. 

Het is absurd, dater een grate groep consumentenjpatienten is, die extra geld 

wil uitgeven in de reguliere gezondheidszorg, maar dat gewoon niet mag 

(Vierhout, 1998). 
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Financialisme door zorgkostenobsessie 

Een allesoverheersende ziekte is het door een zorgkostenobsessie gedreven finan

cialisme. Financialisme is het zodanig accentueren van de financiele aspecten, 

dat andere relevante (medische, sociale en andere) dimensies worden verwaar

loosd en er zelts niet-economisch handelen optreedt. Economisch handelen 

houdt in, dat men rekening houdend met schaarse middelen en met de beschik

bare mogelijkheden zo doelmatig mogelijk handelt. Een vee! beproefde true om 

het bestaande financialisme te ontkennen is de bewering, dater best doelmati

ger kan worden gewerkt. Natuurlijk, dat kan in de zorgsector net zoals in aile 

andere bedrijfstakken. Maar ernstig is, dat het door de politick gecreeerde finan

cialisme juist tegen-doelmatig is. Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan een 

zorgkostenobsessie. En deze wordt operationeel gemaakt door de bezuinigings

budgettering. Bezuiniging kan nodig zijn, maar dat moet dan wei goed, doelma

tig gebeuren. En dat is niet het geval met de bezuinigingsbudgettering in de 

zorg. Het budgetsysteem is een gekunsteld systeem, dat de allocatie van schaarse 

middelen verkeerd stuurt. Het allocatiesysteem wordt structureel ontwricht met 

funeste gevolgen op vele onderdelen van de zorgsector. In een soort incidenten

management worden er wat halfzachte lapmiddelen ingezet ('wachtlijstgeld', en 

dergelijke), zonder dat de echte problemen worden aangepakt. Het is te gemak

kelijk de hulpverleners de schuld te geven ('Ze moeten maar doelmatiger wer

ken.') Bovendien, het niet geven van noodzakelijke zorg kost vee! meer dan ons 

regelmatig wordt wijsgemaakt. De volgorde zorgkostenjzorgdoelstellingen moet 

omgezet worden in zorgdoelstellingenjzorgkosten. Eerst vaststellen welke zorg 

gegeven moet worden en dan de noodzakelijke kosten betalen. 

Decennialang is de Nederlandse bevolking een zorgkostenobsessie aangepraat. 

Sinds de jaren zestig werd het vergaand aansturen van de gezondheidszorg door 

de centrale overheid als absolute noodzaak gepropageerd. Dat was 'noodzake

lijk', omdat er een paniek was over de stijgende kosten van de gezondheidszorg. 

Vele particuliere zorginstellingen werden op sluipende wijze gecollectiviseerd 

doordat de ziektekostenverzekeringspremies werden opgevat als collectieve mid

delen. Het totaal van belastingen en ziektekostenverzekeringspremies, noclig 

voor de bekostiging van de zorguitgaven, werd met een pennenstreek als collec

tieve uitgaven bestempeld. Van collectieve uitgaven is het clan een kleine stap 

naar 'de gehele zorgsector behoort tot de collectieve sector'. De sombere beden

kers van dit 'Sombermans scenario' leken gelijk te krijgen. De zorguitgaven ste

gen van 20 miljard gulden (1975) tot 61,3 miljard gulden in 1995- Dit is evenwel 

een nominaal, niet voor inflatie gecorrigeerd, verhaal. Het Bruto Binnenlands 

Product (BBP) steeg in deze periode van 219,9 miljard gulden (1975) naar 663,7 

miljard gulden in1995. De uitgaven van de zorgsector stegen dus slechts van 
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9,1% BBP (1975) tot 9,5% BBP. Nog sprekender zijn de cijters voor de reele zorguit

gaven per hoofd van de bevolking (gecorrigeerd voor inflatie): deze stegen van 

.{2.314 (1980) tot[2.486 in 1992 (Foz 1992,pp.12-13). In de periode 1980/1992 zijn 

de zorguitgaven per hoofd van de bevolking reeel slechts toegenomen met iets 

meer dan een gulden per maand!! Waar praat men eigenlijk over? Hoewel deze 

gegevens bekend waren, ging de anti-doelmatige bezuinigingsbudgettering 

gewoon door. 

In de periode 1994-1998 zijn de zorguitgaven als percentage van het (BBP) ge

daald van 9,6% tot 8,8%. Vergeleken met andere westerse Ianden is dat percenta

ge relatief laag. Nederland neemt ten aanzien van de zorguitgaven een midden

positie in. De Nederlandse bevolking wordt regelmatig gesust met de Stelling, 

dat de gezondheidszorg in Nederland in vergelijking met andere Ianden (nog) 

goed blijkt te presteren als het gaat om de kwaliteit van de zorg. Dat is een hart 

onder de knellende broekriem van de zorgsector, die decennialang beklemd 

l1eeft gezeten in de houdgreep van de bezuinigingsbudgettering. Tach is dit niet 

het gehele verhaal. Ernstig is, dat beleidsmakers, en in hun kielzog vele hulpver

leners, hulpvragers opzadelen met een schuldcomplex dat de zorguitgaven zo 

hoog zijn en dat de zorg onbetaalbaar is geworden. Terwijl dat een grate leugen 

is! Een goede gezondheidszorg is best betaalbaar, als er maar een goede beleids

aanpak is. In cle afgelopen jaren is er voor vele mensen onnoemelijk veelleed 

geweest, dat in het geheel niet in de officie!e statistieken wordt meegenomen. 

Dat zou onmiddellijk manifest worden, wanneer de mensen via een postbus

nummer gevraagd zouden worden alles te noemen wat zein een bepaalde perio

de hebben moeten meemaken aan niet of niet-adequaat gegeven zorg. 

Maatschappelijke kosten-baten analyse als richtsnoer 

Er is in teite een grate kloof tussen de noodzakelijke zorg en de door de, politiek 

verkeerd aangestuurde overheid (met welk recht?) beschikbaar gestelde zorg. Het 

geeft te denken, dat in het rapport 'Gezondheidszorg in tel' ( 1998) ondubbelzinnig 

een forse zorgkloofwordt aangetoond, ook k:wantitatief. Het wordt tijd dater 

een maatschappelijke kosten-baten analyse komt van de gezonclheidszorg. 

Waarom is het Centraal Planbureau daaraan a! niet vee! eerder begonnen? 

Daarbij moeten aile kosten van niet, te laat, verkeerd, onvoldoende geleverde 

zorg worden gekwantificeerd. Dat zou een schrikeffect sorteren. De vraag is 

natuurlijk, wat moeten we met dat gegeven? Welm1, het is voor een juist inzicht 

ook nodig om de maatschappelijke baten te kwantificeren van de reeds gelever

cle, maar vooral ook van de- door politieke nalatigheid- niet geleverde gezond

heidszorg die noodzakelijk is, en ook best geleverd kan worden. Dit gegeven zal 

onomstotelijk aantonen, dat de politiek op de verkeerde wijze bezig is. 
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Afgewogen tegen de maatschappelijke kosten van alle niet-gegeven medische en 

andere noodzakelijke gezondheidszorg in Nederland, is het duidelijk, dat een 

forse uitbreiding van zorgproductie (en dus van zorguitgaven) een zegen is en 

een economisch productieve activiteit. Er zijn doelmatige alternatieven voor de 

benepen zorgbudgettering die medisch wel verantwoord zijn. Boven op de reele 

schaarsten in de zorgsector (de echte problemen) worden door de politiek kunst

matig schaarsten gecreeerd met de vaststelling van een vee! te laag zorgbudget. 

En het is toch een- nota bene grondwettelijk vastgelegde- plicht van de overheid 

om de volksgezondheid te bevorderen? 

Het kunstmatige 'zorgbudget' (in miljarden guldens), dat wil zeggen het netto 

budgettair kader zorg, bedraagt in 1998 59,7; in 1999 61,1; in 2000 62,5; 63,9 in 

2001; en 65.4 in 2002. Het totaal van de bruto zorguitgaven in 1999 (f71,1 mil

jard) is hoger dan het zorgbudget in dat jaar (f61,1 mid). Oat wordt verklaard 

door particulier gefinancierde ziektekosten. In het JOZ-jargon heet het, dat de 

budgetdisciplinesector zorg betrekking heeft op alle uitgaven en ontvangsten 

die in het Budgettair Kader Zorg (BKZ) worden meegenomen. Het BKZ omvat de 

aanvaardbare kosten die worden gefinancierd door de AWBZ, de ZFW en de parti

culiere verzekeraars (voorzover het voorzieningen betreft die ook in het z Fw-ver

zekerd pakket zijn opgenomen), en ook de rechtstreeks uit de rijksbegroting 

gefinancierde zorguitgaven waarvoor de minister van vws verantwoordelijk is. 

'De uitgaven-ijklijn Zorg, die tezamen met de ijklijnen voor rijksbegroting en 

sociale zekerheid in de Miljoenennota wordt gepresenteerd, omvat het collectief 

gefinancierde dee! van het BKZ (AWBZ, zrw, begrotingsgefinancierde zorg en de 

omslag WTZ). De particulier gefinancierde ziektekosten behoren dus niet tot de 

ijklijn Zorg.' (Joz,pp.16-17). Het roept vragen op, dat door particuliere verzekerin

gen gedekte voorzieningen tot het BKB worden gerekend, voorzover deze ook in 

het zFw-pakket zitten. 

Zorgsector als specifieke bedrijfstal< 

Circa 8oo.ooo mensen zijn werkzaam in de bedrijfstak van de zorg. Deze specifie

ke bedrijfstak, in sterke mate afhankelijk van, niet door apparaten te vervangen, 

arbeidskracht van veelal hoogopgeleide professionals, is dus belangrijk voor de 

werkgelegenheid. Maar door een verkeerd begrepen beeldvorming voelt de poli

tiek zich genoopt drastisch in te grijpen in de gezondheidszorg. Terwijl in vele 

andere bedrijfstakken juichend wordt gereageerd op productie-uitbreiding en 

omzetverhoging, krijgen politici om onbegrijpelijke redenen nog steeds steun 

voor de funeste bezuinigingsbudgettering in de zorgsector. Daardoor wordt een 

budget-verkokerde zorgbureaucratie gecreeerd, waardoor vele mensen niet de 

zorg krijgen, die ze nodig hebben en waarop ze recht hebben. In het bedrijfsle

ven kan men nogal eens de stelling beluisteren, dat het maar goed is dater bud-
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gettering is in de zorgsector. Men heeft altijd wel een voorbeeld bij de hand van 

ondoelmatigheid in de zorg om deze stelling te onderbouwen. De kosten van de 

gezondheidszorg vertalen zich gedeeltelijk in de ziektekostenverzekeringspre

mies. die de ruimte tussen bruto loon en netto loon belasten ('wig'). Om de loon

kosten concurrerend te houden, heeft het bedrijfsleven er dus belang bij de 'wig' 

zo klein mogelijk te houden. Een tegenvraag is dan, hoe het dan zit metal die 

ondoelmatigheid in het bedrijfsleven (vele voorbeelden). Die ondoelmatigheid 

wordt afgewenteld op de consumenten of aandeelhouders. Maar we komen 

natuurlijk verder· door meer indringende vragen te stellen. Een goede, maat

schappelijke kosten-baten analyse van de zorgsector zou ook de meest nurkse cri

tici uit het bedrijfsleven kunnen overtuigen. Het is immers voor het bedrijfsle

ven goedkoper, wanneer de noodzakelijke gezondheidszorg adequaat en op tijd 

wordt geleverd. 

In het bedrijfsleven is budgettering een bekend instrument van bedrijfseconomi

sche kostenbeheersing, waarmee de doelmatigheid wordt bevorderd. 

Gemakshalve gaat men er in het bedrijfsleven vaak vanuit, dat budgettering in 

de zorgsector dezelfde functie heeft als in het overige bedrijfsleven. Maar dat is 

een ernstig misverstand! In de bedrijfseconomische budgettering gaat het om 

kostenbeheersing in het kader van productie- en omzetvergr6ting. Bij de budget

tering in de zorgsector gaat het 0111 ondoelmatige kostenbeperking en productie

en omzetverlaging! Doelbewust houdt de verkeerd door de politiek aangestuurde 

overheid de gezondheidszorg in een systeem, dat erop gericht is niet te voldoen 

aan reele medische en andere zorgbehoeften. Met de zorgbudgettering wordt 

bewust niet voldaan aan koopkrachtige vraag naar zorgproducten. En daarbij 

suggereert men ten onrechte zegenrijk bezig te zijn om de zorgelijke zorgkosten 

in bed wang te houden. Rekening houdend met het specifieke karakter van de 

gezondheidszorg kan er op een wei verantwoorde wijze meer aan het vraag-en

aanbod mechanisme via prijsvorming worden overgelaten. Mits de overheid ade

quate regulering hanteert. De overheid kan met adequate wetgeving maatrege

len nemen tegen misbruik van machtsposities door monopolies, kartelvorming 

en onverantwoorde praktijken; en voorwaardenscheppend en voorwaarden

afdwingend waarborgen, dat de kwaliteit en kwantiteit van de zorg in voldoende 

mate wordt gewaarborgd. 

Suggesties en perspectieven op weg naar de 21ste eeuw 

Recent werd Nederland opnieuw opgeschrikt door een kort geding tegen de 

staat, aangespannen door patientenplatforms in Twente en Drenthe en vijf 

patienten, die Ianger dan 3 maanden op de wachtlijst staan voor thuiszorg 

(N RC,9-12-1998). Zij eisten, dat de overheid de thuiszorgorganisaties in staat stelt 
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hun huishoudelijke hulp te geven, omdat zij daar premie voor hebben betaald. 

In het hele land staan ongeveer 11.000 mensen op de wachtlijst voor thuiszorg. 

Volgens de landsadvocaat moeten de patienten zich tot de zorgverzekeraars wen

den, die de budgetten bepalen. En het budget van de zorgverzekeraars wordt 

weer bepaald door de staat. De landsadvocaat hanteerde de stelling, dat de verze

keraars door niet te protesteren tegen de hoogte van het budget medeverant

woordelijk zijn. En dat gebruikte hij als argument voor zijn stelling, dat patien

ten de staat niet zouden kunnen aanspreken. Maar de ellende wordt direct ver

oorzaakt door het door de overheid vastgestelde budget. Zo zijn er talrijke voor

beelden te geven van ziekteverschijnselen, als gevolg van door de overheid te 

laag en verkeerd vastgestelde budgetten (budgettosen). Het overheidsbeleid inza

ke de gezondheidszorg moet echt 6m! 

Twaalf suggesties 

1. Patientenverenigingen, verenigt U om te bereiken, dat de noodzakelijke 

gezondheidszorg ook echt wordt gegeven. 

2. De overheid dient de in de Grondwet vastgelegde zorgplicht serieus te 

gaan nemen door de volksgezondheid te bevorderen, in plaats van zoals 

in de afgelopen decennia halsstarrig vast te houden aan een budget-rem

mend beleid, dat economisch, medisch en sociaal ondoelmatig is. 

3. Het wordt tijd voor een aanpak van de werkelijke problemen, terwijl door 

het verkeerde overheidsbeleid veroorzaakte problemen moeten worden 

bei:'indigd. 

4. De benepen en ondoelmatigheid veroorzakende zorgbudgettering, bij 

nadere beschouwing nota bene in strijd met rechtsstatelijke beginselen 

en wettelijke regelingen, moet worden opgeheven. Beginselen gaan nog 

steeds voor budgetten! 

5. Er moet een helder, door de overheid bepaald, verstrekkingenpakket van 

noodzakelijke zorg worden vastgesteld, dat regelmatig wordt bijgesteld. 

Om te waarborgen, dat aile inwoners deze noodzakelijke zorg in feite krij

gen, wordt voor de zwaksten en degerien met een inkomen onder een 

geindexeerd niveau X een regeling getroffen, zodat dit pakket ook voor 

hen toegankelijk is (inkomensbijdragen). 

6. De gezondheidszorg, welke buiten het door de overheid bepaalde verstrek

kingenpakket van noodzakelijke zorg valt, wordt niet kwantitatief enjof 

financieel ingeperkt. Deze gezondheidszorg wordt wel onderworpen aan 

wettelijke regelingen om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen. 

7. Er moet een heldere demarcatie worden gehanteerd voor de zorg waar

voor de overheid financieel verantwoordelijk is met belastingbetalingen. 

Daarnaast moeten de werkelijke-kosten-dekkende ziektekostenverzeke-



8. 

9. 

ringspremies in rekening worden gebracht. En dat moet hoe dan ook 

betaald worden. omdat het gaat om wettelijke. c.q. verzekeringstechni

sche open einde regelingen (geen kwestieuze volumina-beperkingen). 

Voorzover er risico's zijn dat de noodzakelijke kosten niet met belastin

gen en kostendekkende ziektekostenverzekeringspremies betaald kunnen 

worden, moeten er regelmatig evaluaties en eventueel herschikkingen 

van het volledige verstrekkingenpakket plaatsvinden. 

In plaats van een minister van het Volksgezondheidsbudget moet er weer 

een minister van Volksgezondheid komen, in overeenstemming met de 

opdracht in de Gronclwet. 

10. In het algemeen kan er veelmeer aan cle zorgsector zelfworclen overgela-

ten. Toetsing kan gebeuren door onafhankelijke colleges, die professione

le maatstaven hanteren. Oat impliceert een beperking van cle 'collectieve 

sector' en van cle 'collectieve uitgaven'. Om te waarborgen clat cle zorgsec

tor aan cle wettelijk te stellen kwaliteitsmaatstaven blijft volcloen, moet er 

een uitbreicling komen van inspecties met meer bevoegclheclen. Zo kan cle 

overheicl waarborgen, clat cle kwaliteit van cle zorg beter worclt gewaar

borgcl. Inspecties op kwaliteit, kosten en cloelmatigheicl, met sanctiemo

gelijkheclen en beloning van cloelmatigheicl. 

11. Er worclt beleiclscreativiteit gevraagcl van echt onafhankelijke personen 

en organisaties. Waarom a! clat gezeur over cle kosten van cle gezonclheicls

zorg? We zeuren toch ook niet over cle gigantische beclragen die cle Necler

lanclse bevolking uitgeeft aan cosmetica (luchtjes etcetera), vakanties, 

nonsense-uitgaven? Werken in en aan een gezoncle, cloelmatige gezoncl

heiclszorg is het parool, en betalen water voor noclig is. 

12. Het worclt tijcl voor een vertrouwenwekkencl beleiclsperspectiefvoor cle 

zorgsector, over cle partijpolitieke scheiclslijnen heen. 
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Zorgbeleid 

}{abinetten-I<ol{ 

is stuurloos 

SIEM BUIJS 

In grote lijnen kan Buijs zich- als coA-fractiewoordvoerder- vinden in de 

voorgaande analyse van Van der Eyden. Hij vindt dat de kostenbeheersing 

haar doel voorbij geschoten is. Het probleem is dat het vorige kabinet-Kok dit 

beleid heeft doorgezet ondanks de sterke economische groei. Het regeerak

lword blijft gevangen in de zorgkostenobsessie. Het is dringend gewenst dat 

de politiek een visie ontwikkelt op de in ons land noodzakelijke kwaliteit en 

inhoud van de zorg. De coA-benadering wordt samengevat in 10 punten. 

De problemen zijn algemeen bekend: lange wachttijden voor de thuiszorg, ver

zorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen, sluiten van afdelingen van zieken

huizen door personeelsgebrek, het leuren met patienten voor een plaats op de 

intensive-care-afdeling. Een te grate werkdruk in de verplegings- en verzorgings

sector en een daarmee samenhangend hoog ziekteverzuim. Conflicten over de 

CAO, over de kosten van geneesmiddelen en de rol van de apotheker. Het moge

lijk verdwijnen van de apotheekhoudende huisarts op het platteland, problemen 

in de geestelijke gezondheidszorg en daarmee samenhangende problemen door 

tekorten bij het Algemeen maatschappelijk werk. Ook in de gehandicaptenzorg 

luiden instellingen, provinciale en gemeentelijke overheden de noodklok. 

Het bovenstaande is zeker geen uitputtende weergave van de nu a! jaren duren

de berichtgeving in de media. Dagelijks worden we ermee geconfronteerd. In het 

laatste regeerakkoord staat niettemin letterlijk: 'De gezonclheidszorg in ons land 

is van hoge kwaliteit, ook internationaal gezien.' De niet aflatende stroom van 

negatieve berichtgeving over de dagelijkse incidenten in de zorgsector staat in 

schril contrast met deze nogal triomfantelijke uitspraak. Het imago van de zorg

sector is sterk tanende, zodanig dat het voor jongeren steeds minder aantrekke

lijk wordt in deze sector te gaan werken. 

Een toenemende verschraling in de zorg tekent zich af, dit ondanks een verrui

ming van het totale budget. Men zou verwachten dat dit kabinet zich bewust is 

van deze problemen en dat de bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (vws) een daadkrachtig op de toekomst gerichte beleidsvisie will en presen-
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teren. De werkelijkheid is anders. Het beleid is en blijft gericht op kostenbeheer

sing en incidentenpolitiek. De betrokkenheid van de bewindslieden bij de zorg

sector uit zich meer in woorden dan in daden. 

In grote lijnen kan ik mij vinden in de analyse van Vander Eyden in zijn bijdra

ge aan dit tijdschrift. Hij spreekt daarin van een zorgkostenobsessie, incidenten

management en van een minister van het volksgezondheidsbudget. 

Nu zijn beleidsmaatregelen om de kostentoename in de zorg te beheersen niet 

van de laatste jaren. Dit beleid werd reeds halverwege de jaren zeventig ingezet. 

Als instrument werd destijds het Financieel Overzicht Zorg (roz) gehanteerd, een 

kostenweergave per sector op basis waarvan sectoraal een budget werd toege

kend. 

Kostenoverschrijdingen per sector moeten in dezelfde sector worden opgelost 

zonder dat rekening werd gehouden met mogelijke substitutieverschijnselen. 

Het roz veranderde in het huidige Jaaroverzicht Zorg (JOZ) maar het karakter en 

de achterliggende doelstelling is nog steeds hetzelfde. Invoering van de bedden

reductie, de Wet tarieven gezondheidszorg (wTc), de Wet inkomensvorming vrije 

beroepen (wivE), de Tijdelijke wet normering inkomens (TWN), budgettering van 

ziekenhuizen en de 'Vijf-Partijen-Overeenkomst' (vro) lieten aanbieders van zorg 

geen enkele ruimte meer. Daarnaast werd de instroom in de medische beroepen 

door de overheid gereguleerd en gebudgetteerd. Er is derhalve sprake van een 

nagenoeg volledige budgettering van de aanbodzijde. 

Maatregelen om de vraagzijde te belnvloeden door middel van eigen bijdragen 

of pakketverkleining zijn echter mislukt. Ieder kon a an de klompen aanvoelen 

dat indien er geen keuzes in de zorg gemaakt zouden worden, dit beleid vroeg of 

laat wei moest vastlopen. De grootscheepse plannen voor een stelselwijziging 

zoals het plan-Dekker of het plan-Simons liepen vast of stokten halverwege. 

Als restant van het laatste plan is overgebleven dat de sociale ziektekostenverze

keraars zich meer en meer hebben ontwikkeld tot grote conglomera ties van lan

delijk werkende schadeverzekeraars. Het regionale karakter van de zorgverzeke

raars is daarmee verdwenen. 

Maar ondanks al het geknutsel aan de structuur en financiering is een doelstel

ling van de politiek naar mijn mening over het geheel genomen meer dan 

geslaagd, en dat is de kostenbeheersing. AI bij aanvang van de vorige kabinetspe

riode was dit volop duidelijk. Desondanks heeft het vorige kabinet het beleid 

van kostenbeheersing onverkort doorgezet en dit in een periode van sterke eco

nomische groei. De zorguitgaven in de periode 1994-1998 uitgedrukt als percen

tage van het Bruto Binnenlands Product (BBP) zijn gedaald van 9,6 naar 8,8% 

(zie ook Van der Eyden). Internationaal gezien steken we gunstig af ten opzichte 

van de kosten in andere Europese Ianden. Naast maatregelen voor kostenbeheer-
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sing zijn de ramingen voor een noodzakelijke volumegroei van het zorgbudget 

in de vorige kabinetsperiode bij voortduring te laag gesteld. Het Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) waarschuwt al jaren voor deze 

niet realistische ramingen. De noodzakelijke volumegroei voor de zorg zou val

gens het KIVM tenminste 2,4% moeten zijn. 

Dit groeicijfer is gebaseerd op demografische gegevens (veroudering en toename 

van de bevolking), toename van technologische mogelijkheden en hogere eisen 

die Nederlanders stellen aan de gezondheidszorg. In de vorige kabinetsperiode 

werd slechts een groei van 1,3% toegestaan, duidelijk minder dan de noodzakelij

ke groei. Gelukkig is dit kabinet voor de komende periode met wat meer realisti

sche groeicijfers van start gegaan (2%), maar wat niet is weggewerkt is de in de 

vorige kabinetsperiode ontstane achterstand. Ondanks de nu toegestane groei 

zal er ook in deze kabinetsperiode nog een forse achterstand, een zorgkloof blij

ven bestaan. 

Niet realistische ramingen, overschrijdingen van de kosten en het niet trendma

tig willen aanpassen van de verzekeringspremies in de vorige kabinetsperiode 

maken dat we dit jaar geconfronteerd worden met een forse premiestijging. 

Forse tekorten in de centrale kassen van AWBZ en Ziekenfondsraad maken een 

flinke verhoging van premies noodzakelijk. Bij de enorme verhoging van de pre

mies voor particulier verzekerden plaats ik evenwel een vraagteken. Ik vraag me 

af of die schadelast de torse premiestijging in deze sector rechtvaardigt. 

Samenvattend: de kostenbeheersing is geslaagd, maar tegelijkertijd zijn er vee! 

knelpunten en is er een forse verschraling in de zorg ontstaan. 

Well< beleid heeft het huidige l<abinet voor ogen? 

'Het jaaroverzicht Zorg 1999 wordt gekenmerkt door een sterke bloedarmoede 

en dus futloosheid. Het beleid is nog steeds gebaseerd op een sectorale benade

ring van de zorg en dat veelal uitsluitend voor het jaar 1999 zonder al te vee! ver

der te kijken. 

Het ambitieniveau om de kosten te beheersen is zeer groot maar wat ontbreekt 

is dat de gewenste en te bereiken gezondheidsdoelen voor onze burgers in beeld 

worden gebracht. Inhoud en kwaliteit van de zorg dienen volgens het 

Jaaroverzicht Zorg 1999 volgend te zijn op het financiele kader. Dit is niet de 

mening van het CDA. 

Het CDA is van mening dat de mens en derhalve ook zijn of haar gezondheid en 

welbevinden centra~ll dient te staan.' 

Het bovenstaande was de inleiding van mijn bijdrage namens de CDA-Tweede 

Kamerfractie bij de behandeling van het Jaaroverzicht Zorg 1999. De achterlig

gende bedoeling was een discussie op gang te brengen over de inhoud en kwali-
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teit van de zorg voor de komende jaren. AI spoedig bleek dit zaad op de rotsen te 

vallen. Binnen de kortste tijd werd de discussie weer verengd tot kostenbeheer

sing in de zorg. Met name de kostenbeheersing in de geneesmiddelensector 

kreeg vee! aandacht. 

Nu waren mijn verwachtingen voor wat betreft het volksgezondheidsbeleid van 

dit kabinet toch a! niet hoog gespannen. Het afgesproken regeerakkoord mist 

ten enenmale een duidelijke visie op inhoud. kwaliteit en financiering van de 

zorg. Het is de resultante van een fnndamenteel en principieel verschil van 

mening tussen coalitiepartners. Zij houden elkaar daardoor in een verlammende 

houdgreep gevangen. Vee! onderzoek wordt aangekondigd en in gang gezet, 

maar beleidsdaden volgen niet. Ad-hoc-beleid en incidenten zijn het gevolg. Nu 

a! worden echte beslissingen vooruitgeschoven naar een volgend kabinet. 

Kortom: het zorgbeleid is stuurloos. 

In de visie van bet CDA is het dringend noodzakelijk dat de mens zelf meer in 

beeld komt. Dit betekent dat het meer dan gewenst is dat de politiek een visie 

ontwikkelt op de in ons land noodzakelijke kwaliteit en inhoud van de zorg en 

tevens de daarop gebaseerde gezondheidsdoelen vaststelt. Ten gevolge van de ver

grijzing van onze bevolking zullen er meer chronische zieken komen en het aan

talmensen met bijvoorbeeld dementie zal de komende jaren fors toenemen. Een 

op de toekomst gericht beleid dat rekening houdt met de nu a! aanwezige krapte 

op de arbeidsmarkt, is meer dan gewenst. Geen sectorale aanpak maar een inte

grale visie, een ketenbenadering is noodzakelijk. 

Aanbevelingen 

Dit brengt mij tot een aantal aanbevelingen, samengevat in tien pun ten. 

1. De mens centraal stellen betekent in de visie van het CDA ook meer van

nit de vraag gestuurde zorg. Daarbij behoren meer keuzes en meer moge

lijkheden voor bijvoorbeeld persoonsgebonden budget (PCB). 

2. Terugdringen van de bureaucratie en dereguleren van knellende wet- en 

regelgeving, zodat geld vrijkomt voor meer handen aan het bed. Ook de 

budgetteringssystematiek van ziekenhuizen dient te veranderen, zodat 

extra inspanningen worden beloond en niet gestraft. 

3. Een actieve beroepskrachtenplanning, waarbij overheid en veld gezamen

lijk optrekken en waarbij het verlichten van de werkdruk er mede toe bij

draagt dat het imago van de zorgsector wordt verbeterd. 

4. Een verbetering van het procesmanagement in de zorgsector. Meer moge

lijkheden voor transmurale zorg en het ontwikkelen van intramurale be

handelprotocollen. Afstemming van deze protocollen met extramurale 



5. 

6. 

7. 

protocollen en stimuleren van samenwerking. 

Geen sectorale meerjarenafspraken, maar een integrale aanpak van 

wachtlijsten. met een ketenbenadering. Overheid en veld moeten hierover 

bindende afspraken maken, vast te leggen in overeenkomsten. 

Een actieve ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Meer aan

dacht voor een beleid dat gericht is op het verbeteren van palliatieve 

zorg. 

Duidelijke keuzes maken inzake de inhoud en omvang van een basispak

ket voor (noodzakelijke) zorg, voor zowel ziekenfondsverzekerden als par

ticulier verzekerden. 

8. Voortschrijdende ontwikkelingen in wetenschap en technologie maken 

het nodig ook in ethisch opzicht begrenzingen aan te geven. 

9. Versterking van de patienten- en consumentenorganisaties zodat deze 

zowellandelijk als regionaal (bijvoorbeeld door regiovisies) meer invloed 

kunnen uitoefenen. Speciale aandacht voor lichamelijke enjof geestelijk 

gehandicapten is daarbij noodzakelijk. 

10. Geen stelselwijziging met een blauwdruk van bovenaf, maar een beleid 

dat erop gericht is om het verstrekkingenpakket, de premiestructuur en 

de uitkeringssystematiek voor ziekenfondsverzekerden en particulier ver

zekerden te harmoniseren. Belemmeringen voor transmurale zorg tussen 

de AWBz-gefinancierde en de premie-gefinancierde zorg moeten geslecht 

worden. 

Aansluitend kan dan 'werkende weg' invulling worden gegeven aan de gewenste 

structuur en financiering van de zorg. 

Het CDA staat gereed om, samen met anderen, een op de toekomst gerichte visie 

op de zorg te verwezenlijken. 

Drs. Siem Buijs is lid van de CDA-j'ractie in de Tweede Kamer. 
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Motto 'School 

aan de ouders' 

echt waarmal{en 

CLEMENCE ROSS EN 

WIM VAN DE CAMP 

De tijd is gekomen om het stof af te blazen van de al te juridische uitleg in het 

CDA van de vrijheid van onderwijs. Kern van de onderwijsvrijheid is 'de school 

aan de ouders'. De auteurs pleiten daarom onder andere voor verruiming van 

het begrip richting, meer ouders in het schoolbestuur (als bekostigingsvoor

waarde) en beschouwen 'van kleur verschieten' als mogelijkheid. 

De positie en invloed van ouders op het onderwijs van hun kinderen staat breed 

in de maatschappelijke belangstelling. Ouders kiezen een school op grond van 

verschillende motieven waarvan de (levensbeschouwelijke) richting van de school 

er een is. Ook andere kwaliteitskenmerken spelen een rol. Nadat ouders de 'beste' 

school voor hun kind gevonden hebben, willen velen bij het onderwijs aan hun 

kind betrokken zijn en invloed uitoefenen op het reilen en zeilen van de school. 

In deze bijdrage worc\t ingegaan op de relatie tussen ouders en school en worden 

concrete voorstellen gedaan om de invloed en verantwoordelijkheid van ouders 

te versterken. Eerst wordt aandacht besteed aan de relatie tussen 'thuis en 

school'. Vervolgens worden de wezenlijke kenmerken van het Nederlandse duale 

onderwijsbestel beschreven. Daarna worden enkele maatschappelijke ontwikke

lingen beschreven die van invloed zijn op de veranderende positie van de ouders 

in de school. Tenslotte volgen enkele concrete voorstellen die ertoe bijdragen de 

inbreng van ouders in de school te versterken. Voor alle duidelijkheid: in het ka

der van dit artikel wordt ingegaan op de invloed van ouders bij het primair en 

voortgezet onderwijs. 

Thuis en school 

Onclerwijs en opvoeding zijn nauw met elkaar verbonden. Ouders zijn in de visie 

van het CDA eerst en vooral verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinde

ren. Vanuit die verantwoordelijkheid kiezen ouders een school. Daar wordt naast 



~:; De mogelijkhe-

den voor ouders om 

invloed te kunnen 

uitoefenen zijn niet 

voldoende. 

het geven van onderwijs ook opgevoed. Ouders hopen natuurlijk dat waarden 

die zij thuis aan hun kinderen meegeven op school versterkt worden. Onderwijs 

en opvoeding liggen in elkaars verlengde. Luisterend naar ouders hoor je ver

schillende wensen voor wat betreft de inbreng in de school. Eerst en vooral wil

len ouders natuurlijk dat hun kind met plezier naar school gaat, zich er veilig 

voelt en uitgedaagd wordt om zijn ofhaar talenten te ontplooien. Ouders heb

ben duidelijke opvattingen over de kwaliteit van het onderwijs en wat aan kin

deren wordt meegegeven. In praktische termen vertaald willen ouders bijvoor

beeld dat er niet te vee! verschillende docenten voor de klas staan, dat eventuele 

opvoedingsproblemen serieus genomen worden, dat hun kinderen Inet moderne 

computers leren werken. Het is een greep uit de vele wensen. 

De huidige wet- en regelgeving biedt ouders diverse mogelijkheden voor betrok

kenheid. Ouderparticipatie kent een groot aantal vor111en. Deelname aan school

activiteiten, ouderavonden, de oudergeleding in de 111edezeggenschapsraad. 

Veelal hebben ouders ook zitting in het schoolbestuur. De mogelijkheden voor 

ouders om invloed te kunnen uitoefenen zijn cchter niet voldoende. 

Het Nederlands duaal onderwijsbestel 

Zonder de gehele schoolstrijd te willen beschrijven, zijn een aantal historische 

noties relevant in de zoektocht naar een duidelijker invloed van ouders in het 

onderwijs. Ons onderwijsbestel is uniek. Rond de eeuwwisseling is de vrijheid 

van onderwijs bcvochten. In artikel 23 van de Grondwet is deze vrijheid vastge

legd; hetgeen betekent dat Nederland zowel openbaar als bijzonder onderwijs 

kent. Het openbaar onderwijs kenmerkt zich door een algemene toegankelijk

heid, onderwijs wordt er gegeven met respect voor ieders godsdienst en levens

overtuiging, er is een overheersende overheidsinvloed en het onderwijs wordt bij 

de wet geregeld.' Het bijzonder onderwijs kenmerkt zich door een privaatrech

telijke rechtspersoon die uitgaat van een maatschappelijk verband waar ouders 

en anderen zich organiseren, in staat te stellen 0111 ondcrwijs volgens een 

bepaalde richting te organiseren. De overheid client zich bij het bijzonder onder

wijs tcrughouclend op te stellen ten aanzien van de inhoud en stelt slechts deug

delijkheidseisen en bekostigingsvoorwaarden. Ook geldt voor het bijzonder on

derwijs de vrijheid van schoolbesturen 0111 docenten te benoemen overeenkol11-

stig de in de statuten vastgelegde levensovertuiging. 

De vrijheid van richting, stichting en inrichting is de uitwerking van de vrijheid 

van onderwijs. In 1920 is de schoolstrijd met de financiele gelijkstelling tot een 

afronding gekomen. Sindsdien hebben ouders het recht scholen te stichten die 

afdoende bekostigd worden als voldaan is aan deugdelijkheidseisen en bekosti-
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~:C/' De gerichtheid 

op het juridische 

instrumen tari urn 

heeft afgeleid van 

de oorspronkelijke 

vrijheid van onder-

wijs waar ouders 

een centrale rol 

innemen, 

gingsvoorwaarden. Dankzij de vrijheid van onderwijs zijn scholen gesticht van

uit verschillende godsdienst- of levensovertuigingen. Het huidige scholenbestand 

bestaat naast openbaar uit protestants-christelijk, rooms-katholiek en algemeen 

bijzonder onderwijs. Daarnaast bestaan er een aantal kleinere door de overheid 

erkende richtingen op grond waarvan scholen gesticht worden.' 

Kern van de onderwijsvrijheid is 'de school aan de ouders'. Met andere woorden: 

als een groep ouders een school wil oprichten overeenkomstig gemeenschappe

lijk gedragen opvattingen, dienen zij daartoe in de gelegenheid gesteld te wor

den, Dit is de vaste waarde die als een rode draad door de onderwijsgeschiedenis 

loopt, Ouders zijn het startpunt; de richting is een uitvloeisel van de wensen van 

de ouders en de gemeenschappelijk beleefde maatschappelijke behoefte. 

Duidelijk is dat het begrip richting sterk werd gerelateerd aan een godsdienst of 

levensovertuiging. Na 1920 heeft een grote mate van institutionalisering plaats

gevonden. Het begrip 'bevoegd gezag'- als nadere omschrijving van de functie 

schoolbestuur- kreeg vorm, a! of niet met participerende ouders. Inmiddels is 

algemeen erkend dat het bevoegd gezag de drager is van de vrijheid van onder

wijs. Een institutionalisering die mede verder vorm gaf aan de emancipatie, veel

al onder invloed van kerken en andere maatschappelijke organisaties. 1 

In de afgelopen decennia is derhalve in de juridische uitwerking van de vrijheid 

van onderwijs vee! zorg besteed aan het instrumentarium behorende bij de vrij

heid van stichting, richting en inrichting. Deze benadering is zeer waardevol ge

weest om zo het precaire evenwicht tussen openbaar en bijzonder onderwijs in 

stand te houden en de pluriformiteit van de Nederlandse samenleving ook in 

het onderwijsbestel blijvend tot uitdrukking te brengen. Nu, bijna honderd jaar 

later, moeten we echter tevens constateren dat de gerichtheid op het juridische 

instrumentarium ons wel eens heeft afgeleid van de oorspronkelijke vrijheid van 

onderwijs waar ouders een centrale rol innemen. Uiteindelijk gaat het in de 

christen-democratische visie niet om het instandhouden van gevestigde belan

gen maar om de vaste waarde, de vrijheid van onderwijs, te bewerkstelligen. 

Een betrold{en samenleving 

Uit het voorgaande blijkt dat de onderwijspolitiek van het CDA gekenmerkt werd 

door een sterk juridische ins lag. Daar was ook alle red en voor. De gelijkberechti

ging van het bijzonder onderwijs moest bevochten worden en daarmee de eman

cipatie van de 'Kleine luyden', Rooms Katholieken daarbij inbegrepen. 

Maar tijden veranderen. De tijd van de talrijke schoolstichtingen is voorbij, Het 

aantal richtingen is sterk uitgebreid, waarbij vervolgens het begrip richting ter 

discussie is gesteld.4 Wij zijn in een tijdbeeld van consolidatie terechtgekomen. 

Ondertussen zijn de ouders tot kritische, zelfdenkende burgers geemancipeerd. 



~; Eenderde verte-

genwoordiging van 

ouders in het 

schoolbestuur zou 

een bekostigings-

voorwaarde van de 

overheid kunnen 

zijn. 

Zij hebben veelal expliciete opvattingen over onderwijs en opvoeding. Daarnaast 

stellen zij allerlei eisen aan de school. 

Het CDA wil deze burgers meer bij hun school betrekken en hen daar verantwoor

del~jkheid in geven. Ouders kunnen zich niet enkel als consumenten opstellen. 

Voorts speelt het feit dat Nederland thans een multiculturele samenleving is. 

Zeker bij allochtone ouders verdient de participatie van ouders vee! meer aan

dacht. Deze ouders maken nog een te scherp onderscheid tussen opvoeding (ge

zin) en onderwijs (school). Wij zien die duidelijk in elkaars verlengde liggen. 

Juist ook deze ouders dienen verantwoordelijkheid voor de school te nemen. Dit 

zal de integra tie bevorderen en hen meer inzicht geven in de Nederlandse sa

menleving, wat latere maatschappelijke problemen kan voorkomen. 

Maatschappij in beweging 

Ouders van nu kiezen een school op grand van gevarieerdere motieven dan in 

het verleden. Kwaliteit van het onderwijs, het pedagogisch klimaat, identiteit, 

voorzieningen zoals naschoolse opvang; het zijn allemaal onderdelen die in het 

wegingsproces betrokken worden. De ontzuiling heeft ook gevolgen voor de dis

cussie over het onderwijsbestel. De godsdienst of levensovertuiging (richting) is 

voor velen minder doorslaggevend geworden in de keuze van de school, terwijl 

de pedagogische identiteit van de school zwaarder weegt. 

Ook de schaalvergroting in het primair en voortgezet onderwijs is van invloed. 

Schoolbesturen beheren steeds meer scholen waardoor de afstand tussen de in

dividuele school en het bevoegd gezag grater is geworden. Gevolg voor ouders is 

een minder directe invloed van het schoolbestuur op het onderwijs in de indivi

duele school. Grote schoolbesturen besturen op afstand en houden zich vooral 

met beheersvraagstukken bezig. Het huidige scholenbestand is gebaseerd op 

stromingen die historisch sterk in de Nederlandse samenleving vertegenwoor

digd zijn. lnmiddels is er gelet op ontwikkelingen als secularisatie, individualise

ring en migratie sprake van een toenemende pluriformiteit. In de Haagse Schil

derswijk zijn katholiekc scholen waar een meerderheid aan moslimleerlingcn de 

school bevolkt. Hoe in deze situaties om te gaan met de identiteit van het onder

wijs en de invloed van de ouders op de grondslag van de school? 

Gelet op de historic van ons onderwijsbestel zijn enkele kanttekeningen rele

vant. Aan het openbaar onderwijs wordt de eis gesteld (door de Grondwet) dater 

sprake is van een overheersende overheidsinvloed. Met andere woorden: ouders 

kunnen invloed uitoefenen, maar de overheersende invloed komt van de over

heid. Ten aanzicn van het bijzonder onderwijs herhalen wij een eerdere vaststel

ling: de schoolbesturen, bevoegde gezagen zijn de dragers van de vrijheid van on

derwijs. Deze klassieke interpretatie van de vrijheid van onderwijs is in deze tijd 

hoogst actueel en wordt ook door het verenigingsrecht gestaafd. 
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Bevoegde gezagen leggen de grondslag van de school vast en hebben de bevoegd

heid om de grondslag, indien gewenst, te wijzigen. De overheid stelt tot nog toe 

geen regels aan de samenstelling van het schoolbestuur. Deze bijdrage gaat ech

ter over de invloed van ouders op het onderwijs van hun kinderen. Het is dan 

ook de vraag in hoeverre, gelet op de voorwaarde van het openbaar onderwijs 

om overheersende overheidsinvloed te behouden en het bijzonder onderwijs 

waarbij het bevoegde gezag drager is van de vrijheid van onderwijs, ouders in

vloed op de grondslag van de school kunnen uitoefenen. De overheid mag geen 

stelling nemen over een gewenste richting of identiteit. De overheid dient 

slechts condities te scheppen die ouders in staat stellen onderwijs te organiseren 

dat voorziet in de maatschappelijke behoefte en tegelijkertijd voldoet aan de 

eisen zoals hierboven geformuleerd. 

Nieuwe wegen 

Voortbouwend op de vaste waarde, namelijk de vrijheid van onderwijs en het 

recht van ouders om overeenkomstig gemeenschappelijke gedragen opvattingen 

een school te stichten, pleiten wij voor het versterken van de invloed van ouders. 

De overheid dient meer recht te doen aan de positie van de ouders. 

Richtingenbegrip 

In het voorgaande hebben wij de geschiedenis van het begrip richting omschre

ven. lnmiddels blijken pedagogisch-didactische opvattingen voor vee! ouders een 

steeds belangrijker schoolkeuzemotief te worden. Verruiming van het begrip 

richting en het mogelijk maken van schoolstichting op pedagogische grondslag 

is dan ook gewenst. AI eerder !weft oud-collega A! is Koekkoek deze verruiming 

bepleit bij de bespreking in de Kamer van de beleidsnotitie 'Aanpassing scholen

bestand'.o Tijdens het overleg somde Koekkoek ook een aantal andere maatrege

len op die nodig zijn om ouders meer zeggenschap over de grondslag van de 

school te geven, namelijk: 

1. Geleidelijke verlaging van de minimumstichtingsnorm op basis van leer

lingdich theid. 

2. Handhaving van de lagere opheffingsnormen voor de laatste school van 

een richting. 

3. Bij verplaatsing, omzetting of kleurverandering behoeft slechts aan de 

opheffingsnorm te zijn voldaan (en niet aan de stichtingsnorm). 

4. Scholen moeten duidelijk zijn over hun identiteit. 

5. De medezeggenschapsraad krijgt instemmingsrecht bij verandering van 

de grondslag van de school. 



~~ Als er onder 

ouders behoefte 

aan wijziging van 

de grondslag van 

de school bestaat, 

kan dit binnen alle 

geledingen van de 

school aan de orde 

worden gesteld. 

In onze benadering gaan wij er vanuit dat ook de op een levensbeschouwing of 

godsdienst gebaseerde 'klassieke' richtingen blijven bestaan. Want hoe dan ook, 

identiteit heeft organisatorische dragers nodig die in zekere zin gereguleerd 

worden, omdat met onderwijs een zo gewichtig publiek belang is gediend dat de 

overheid hier ons inziens regelgevend moet optreden. 

Ouders en school als partners 

Schoolbesturen kunnen er voor kiezen om leerlingen toe te laten nadat zij de 

ouders gelnformeerd hebben over wat de grondslag van de school inhoudt en de 

wijze waarop de identiteit van het onderwijs in de school in praktijk wordt ge

bracht. Als ouders dan kiezen voor deze school mag van hen verwacht worden 

dat zij de grondslag van de school respecteren. Hetzelfde geldt voor de pedagogi

sche werkwijze, de hoogte van het schoolgeld en dergelijke. Ouders behoren na 

dit 'commitment' alle rechten te krijgen waaronder de mogelijkheid lid te worden 

van het schoolbestuur.'' Met andere woorden: kinderen toelaten is ouders toela

ten. Respect voor de grondslag van de school is immers uitgesproken. Dit is een 

fairc benadering: ouders worden gelnformeerd over de inhoud en identiteit van 

het onderwijs en maken op grond van deze informatie een keuze. 

De invloed van ouders op de grondslag van de school kan mede versterkt worden 

door een aantal zetels (bijvoorbeeld eenderde) in het schoolbestuur te reserveren 

voor ouders. Ook in andere sectoren is het belang van de gebruiker in bestuurlij

ke zin geregeld. In de Raad van Toezicht van woningcorporaties bijvoorbeeld is 

een zetel gereserveerd voor de huurdersgeleding. 

Eenderde vertegenwoordiging van ouders in het schoolbestuur zou een bekosti

gingsvoorwaarde van de overheid kunnen zijn. Alhoewel wij er direct aan toevoe

gen, dat het er niet om gaat de positie van de ouders enkel en alleen te juridifi

ceren. Als er onder ouders behoefte aan wijziging van de grondslag van de 

school bestaat, (populair aangeduid met 'van kleur verschieten') kan dit binnen 

alle geledingen van de school aan de orde worden gesteld. Identiteit en grand

slag zijn wezenskenmerken van de school, gelet op de historie van ons bestel. Dit 

betekent ook, dat een toevallige meerderheid niet zo maar de grondslag van de 

school moet kunnen wijzigen. Vee! meer is het in positie brengen van de ouders 

op alle niveaus in het onderwijs een kans om het gesprek over identiteit en de 

waarden die overgedragen worden te stimuleren. Dit dient immers een continue 

proces te zijn. 

Tevens is ons voorstel dat scholen iedere vijf jaar opnieuw met alle geledingen 

(bevoegd gezag, medezeggenschapsraad, ouderraad, docenten, ouders en leerlin

gen) van de school spreken over de identiteit. Mochten uit deze permanente dia-

57 



58 

i 

ill 

loog voorstellen volgen die een wijziging van de grondslag noodzakelijk maken, 

dan is het aan het bevoegd gezag hierover een besluit te nemen. 

Versterken van de positie van ouders bij de openbare scholen is evenzeer aan de 

orde. Daar zal afhankelijk van de gekozen bestuursvorm een oplossing gezocht 

moeten worden om ouders een sterkere inbreng te bieden in het spanningsveld 

van overheersende overheidsinvloed. 

Besturen op twee niveaus 

Ook de bestuurlijke schaalvergroting in het primair en voortgezet onderwijs is 

van invloed op de positie van ouders. Schoolbesturen beheren steeds meer scho

len en kiezen dientengevolge voor het model van besturen op afstand waarbij 

voornamelijk beheersmatige en beleidsmatige zaken aan de orde worden gesteld 

zoals de verdeling van de financien, het personeelsbeleid, de terugdringing van 

het aantal wachtgelders, geplande samenwerkingsverbanden. Niet aileen betrok

kenheid van ouders is relevant maar ook specifieke deskundigheid is vereist. 

Ons voorstel is derhalve om meer en meer het besturen van scholen op twee ni

veaus in te voeren: het regiobestuur en de schoolcommissie. De schoolcommissie 

wordt verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de wijze waarop 

in de individuele school de middelen en het personeel worden ingezet. Een 

schoolcommissie, bestaande uit ouders, heeft dus direct contact met de school 

in a! haar geledingen. 

Mrondend 

Tenslotte, de discussie is niet of het richtingen-begrip dient te vervallen. Wij wil

len recht doen aan de vrijheid van onderwijs, namelijk dat de schoolmoet vol

doen aan de levensbeschouwelijke opvattingen van de ouders. 

Het veranderen van de grondslag hebben we niet onbesproken willen Iaten, tPge

lijkertijd mag een meer serieuze discussie over de vrijheid van onderwijs daartoe 

niet verengd worden 

Ouders hebben het recht zich betrokken te weten bij het onderwijs aan hun kin

deren. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de 

kwaliteit van de school en daarmee hun verantwoordelijkheid voor de samenle

ving tot uitdrukking brengen. De uitnodiging daartoe moet nadrukkelijker dan 

in het verleden gedaan worden! 

Met dank aan mevr.drs. Petra van der Kwast en mevr. Ellemijn van Waveren voor het kritisch begelei

den van de concept-tekst. 

Mevr.drs. C. Ross-van Dorp en mr.ing. WGJ.M. van de Camp zijn lid van de CIJAjractie in de Tweede 

Kamer. 



Noten 

1. Tegenwoordig niet meer passiefmaar als 'actiefpluriform' uitgedragen. 

2. Er bestaan bij benadering een twintigtal klein ere richtingen metals laat

ste erkenning de 'evangelische richting', erkend op 11 februari 1997. 

3. Voor een diepgaande beschrijving van de geschiedenis van de vrijheid 

van onderwijs verwijzen wij naar Postma, A., Handboek van het Nedcrlandse 

Onderwijsrecht, Zwolle 1995. 

4. Zie hiervoor mede het advies van de Onderwijsraad, RichtingvJij en Jich

tingbepalend, 1996. 

5. Algemeen Overleg op 13 en 18 maart 1997, kamerstukken 25.167, nr. 1 en 

2. 

6. De idee van een 'commitment' (betrokkenheid) of overeenkomst is mede 

gebaseerd op de zogenaamde 'program-school'. Zie daarvoor onder ande

re De verzuiling voorbij. De christclijke school als programschool in plimair en 

voortgezet onderwijs. Unie voor Christelijk Onderwijs, Amersfoort, 1993. 
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In deze rubriek zullen we af en toe polshoog- !nut niet dat er een tweedeling komt die de 

te nemen in tijdschriften van andere weten- toegang tot de gezondheidszorg in gevaar 

schappelijke instituten voor politieke partij- brengt. ( .. ) Als je de wachttijden niet vermin-

en. Deze keer: de decembernummers van So

cialisme D Democratic (Wiardi Beckmanstich

tingjPvdA), Liberaal Reveil (Teldersstichting/

VVD) en Idee (Wetenschappelijk bureau van 

D66). Hoe gedijt het creatieve en kritische 

denken in de wetenschappelijke instituten 

van de partijen die zich aan paars hebbcn ver

bonden? 

Het gehele decembernummcr van Idee is ge

wijd a an het thema 'n66 in Paars II'. Het be-

dert, ontstaat er een tweedeling in de zorg. 

Hoge prioriteit heeft voor mij ook het aan

pakken van de hoge werkdruk van het perso

neel: meer handen aan het bed.' Wanneer de 

herkenbaarheid van D66 hiervan afhangt, 

gaat het nog steeds niet goed met de partij. 

Wat de kiezer nu juist ziet is toenemende 

tweedeling in de gezondheidszorg en nog 

steeds te weinig handen aan het bed. De re

dactie heeft gelukkig de moed opgebracht 

vat interviews met D66-bewindslieden aange- een hartekreet in briefvorm te plaatsen van 

vuld met artikelen en columns met goecl ge

meencle politiek-vrienclschappelijke aclvie

zen. De redactie is ge!nteressercl in cle vraag 

hoe bewindslieclen cle D66-identiteit in hun 

beleicl onder cle aanclacht van cle kiezer bren

gen. De lcs nit cle verloren verkiezingen wordt 

door staatssccretaris Ybema kernachtig sa

mengevat als 'n66-bewinclslieclen moeten 

herkenbaar zijn als D66-er'. De antwoorclen 

zijn vaak erg voorspelbaar en neigen regelma

tig naar retoriek. Zo is cleze uitspraak van mi

nister Borst voorspelbaar: 'Volksgezonclheicl 

is een typische D66-portefueille. Democraten 

willen cle machtsverhouclingen democratise

ren. In cle gezondheiclszorg betekent clat dat 

de patient het weer voor het zeggen krijgt' (a! 

vraag je je af waar het 'weer' voor staat). Me

vrouw Borst geeft bater bij de vis en noemt 

een aantal door haar ingevoercle wetten die 

dit doe! clienen. Meer moeite hac! ik met de 

uitspraken 'Ais D66-er is het voor mij erg be

langrijk dater een gelijke toegang blijft tot cle 

gezondhciclszorg: dater geen tweecleling ont

staat. Daarom l1eeft het aanpakken van de 

wachttijden hoge prioriteit. ( .. ) D66 wil abso-

een wijkverpleegkundige in cle thuiszorg 

('Vreselijk, mevrouw Borst'). Een kritischer 

vraaggesprek ofeen analyse van cle resultaten 

van het gevoercle be leicl was misschien meer 

aan te raclen geweest. In andere gevallen lei

den 'sociaal-liberale' uitgangspunten tot op

merkelijke gevolgtrekkingen. De minister 

zoncler portefeuille Van Boxtel beklemtoont 

clat het typische n66-begrip 'inclividualise

ring' niet staat voor ego!sme of egocentrisme, 

maar 'voor individuele ontplooiing die maakt 

clat je je medeverantwoordelijk weet voor je 

medeburger'. Daaruit vloeit voort: 'Men moet 

verantwoorclelijkheid willen clragen, niet 

alleen voor cle eigen huiskamer, maar voor a! 

clatgene water in cle wijk gebeurt.' Maar clan 

gebeurt het wanneer gevraagcl wordt waar 

die verantwoordelijkheicl worclt aangeleerd. 

Van Boxtel komt in heel on-D66-achtig vaar

water: 'Dat begint als mensen heel jong zijn, 

thuis in cle opvoeding en dat worclt gecom

plementeercl op school. We cloen wei eens 

lacherig over de Amerikanen die op de kleu

terschool a! beginnen met het zingen van het 

volksliccl en het repeteren van het hfth 
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Amendment. Toch draagt dat bij aan de verin- Uit het artikel blijkt dat PvdA en CDA in 

nerlijking van normen.' 

Socialisme en Democratic bevat een belang

wekkende maar (te) lange analyse van het be

leid van de regering-Blair onder het verstandi

ge motto dat 'Regeringen vee! beter beoor

deeld kunnen worden op wat ze doen dan op 

wat ze zeggen'. Na het lezen van Idee was de

ze wijsheid een verademing. Oat gebeurt aan 

de hand van concrete initiatieven die de rege

ring-Blair !weft genomen op drie cruciale be

leidsterreinen: het economisch beleicl (inclu

sief milieupolitiek): de hervorming van de 

verzorgingsstaat (in het bijzonder sociale ze

kerheid, gezondheidszorg en onderwijs): 

staatstrechtelijke hervorming en de verhou

ding tot Europa. Ook de paarse kabinetten 

zouden eens gronclig aan zo'n analyse moe

ten worden onclerworpen. Meest interessante 

bijdrage in s& D voncl ik 'Publiek Private Sa

menwerking: een links thema'. van het PvdA

Tweede Kamerlid Wouter Bos. Een verrassen

de titel wanneer je in een vorige oogopslag 

o66-staatssecretaris Ybema in Idee hebt gele

zen: 'De Pvc\A hangt te sterk op het sociale 

denken en blijft huiverig voor de marl<t'. Uit 

het artikel van Bos spreekt geen angst voor de 

markt. Onder verwijzing naar cle operatic 

Marktwerking Deregulering en Wetgevings

kwaliteit benoemt hij Publiek Private Samen

werking op bet gebied van infi·astructuur als 

'niet anclers dan het toclaten van marktwer-

king in een sector die tot nu toe staatsmono

polistische trekken vertoonde en in ieder ge

val niet optimaal profiteercle van de inbreng 

van en concurrentie tussen private partijen.' 

Het lijkt een heroische taak binnen de PvdA, 

w;mt: 'op die markt mededinging creeren, op 

die markt als overheid terugtreden doet pijn'. 

dezen samen optrekken in de Kamer. 

Opvallend genoeg is de vvo - als partij van de 

markt - huiverig voor rrs in infrastructuur, 

omclat het leidt tot het ongewenste rekening

rijclen en tolheffen en het niet past het 

bedrijfsleven voor zijn 'eigen' infrastructuur 

te Iaten betalen. Ook zetten de liberalen het 

argument in dat infrastructuur een klassieke 

overheidsverantwoordelijkheid is. Fijntjes 

constateert Bos: 'Het is interessant om te zien 

hoe vergelijkbare argumentatie voor het toe

laten van marktwerking in de sociale zeker

heid voor de liberalen wel acceptabel is, maar 

op het gebiecl van de fysieke infrastructuur 

kennelijk niet.' 

Het clecembernummer van Liberaal Reveil 

bevat helaas geen hoofdartikel waarin be

paalde politieke keuzes van dit moment gron· 

dig besproken en beargumenteerd worden. 

Heel karakteristiek en voorspelbaar is de 

column van Gerry van der List waarin hij de 

ontpronking van het Ministerie voor Ontwik

kelingssamenwerking toejuicht en het hoofd

artikel van Hans Labohm met de niet zo fijn

gevoelige titel 'Latijns-Amerika: een neo-libe

raal laboratorium?' Het meest boeide mij het 

artikel van Chris Sol over Thorbecke die zich 

in het midden van de vorige eeuw inspande 

om 'een rationele armenzorg onder volledige 

verantwoordelijkheid van de overheid' te or

ganiseren. Oat lukte hem niet. Zijn wetsont

werp uit 1851 ontlokte critici de uitspraak dat 

het aspecten bevatte van 'een stelsel dat de 

socialisten nog niet eens gedroomd hebben'. 

Het kan verkeren! 

drs. M. jansen 
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Het Nederlandse CDA heeft zich met een delegatie al geruime tijd aan
gesloten bij de Europese Volkspartij (EvP). Ook christen-democrati
sche partijen uit andere landen hebben dat gedaan. Met het Program 
van Uitgangspunten dat in Athene is vastgesteld konden de christen
democraten zich in de koers van de partij herkennen. De recente op
richting van de Athene-groep binnen de EVP geeft aan dat er onrust 
is. Nu Europese politiek en het Europees Parlement steeds belangrij
ker worden tekent zich scherp een nieuwe koersdiscussie af. De eerste 
stroming is erop uit de EVP tot een rechts machtsblok om te vormen 
om een socialistische meerderheid in Europa te voorkomen. Daartoe 
worden bruggen geslagen naar partijen en bewegingen ter rechterzij
de. De tweede stroming hecht aan een herkenbaar christen-democra
tische partij op basis van het program van Athene. Mr. J.J.A.M. van 
Gennip heeft een tijd lang geloofd in de zogenaamde 'bunkerstrate
gie', maar acht het moment gekomen voor een nieuwe strategie om 

de koersdiscussie in goede banen te leiden. 

Naar een Europees 

strategisch beraad 

Het gaat snel in Europa: de leider van de Franse Gaullisten, Seguin, enige 

tijd geleden nog een uitgesproken euroscepticus, roept nu op maximale aan

dacht aan de komende Europese verkiezingen te besteden en op Europees ni· 

veau te komen tot een anti-socialistische meerderheidscoalitie, zo niet blokvor

ming. Dat blok zou dan naast de EVP, de Europese christen-democraten, moe ten 

bestaan uit onder andere de Gaullisten, de Tories en Forza Italia. In een recent 

interview in Le Monde laat hij doorschemeren, dat hij gesprekken terzake voert. 

Terzelfder tijd zien we de inzet van Blair en Prodi om de sociaal-democratie zo 

te hervormen, dat zij een nieuwe samenwerking en wellicht een doorbraak 

naar de christen-democratie tot stand kan brengen. Gezin, waarden en normen, 

'civil society', belang van Europa, goede samenwerking in Atlantisch verband en 

vooral afstand van klassieke socialistische paradepaardjes, zoals de tegenstel

ling tussen kapitaal en arbeid. Terzelfder tijd zien we binnen de conservatieven 

in het Verenigd Koninkrijk zeker geen verzachting van hun opstelling tegenover 

Europa, eerder een verharding. 

Onder de Duitse christen-cemocraten ~de beslissende machtsfactor in de EVP ~ is 
een discussie op gang aan het komen over positionering en inhoud. Met name 



speelt ook daar de vraag, of de verovering door de sociaal-democraten van het 

'neue Mitte' mede bevorderd is doordat de cou teveel naar rechts is opgeschoven. 

De strategische keuzes die de cou in de komende maanden zal maken, zullen 

ook gigantische consequenties hebben voor de positionering van de EVP in het Eu

ropese krachtenveld. De spannende vraag wordt of een cou in de oppositie een 

andersoortige partner zal zijn dan vanuit de regeringsverantwoordelijkheid. 

De erfenis van Maastricht 

Het wordt met de dag duidelijker, hoe ingrijpend de consequenties zijn van het 

Verdrag van Maastricht voor de positie van Europa in de wereld, voor haar inter

ne beleidsruimte en voor het dagelijks Ieven van haar burgers. Laten we aileen 

al eens denken aan wat Europa zou zijn overkomen, als Maastricht in opzet of 

uitvoering mislukt was in termen van hoogte van rente of van monetaire insta

biliteit in het afgelopen half jaar, als de Sorossen van deze wereld opnieuw had

den kunnen prijsschieten tussen de Europese val uta's. De toegenomen macht 

dient echter vee! bewuster gebruikt te worden. Er moet gewerkt worden aan 

een nieuwe interne en externe identiteit van ons continent, of we dat nu willen 

of niet. Een Europa, dat haar verantwoordelijkheid niet neemt ten aanzien van 

zaken als de hervorming van de Bretton Woodsinstellingen, de ecologie, om maar 

te zwijgen over de internationale veiligheid, is haar dragende principes niet 

waard. lndien Europa haar verantwoordelijkheid wel neemt krijgen ook partij

politieke opvattingen en keuzes ten aanzien van Europa relevantie, en worden 

partijformaties en coalities van een zeer groot belang. 

De versterking van de bevoegdheden van het Europees Parlement, tezamen met 

de toegenomen feitelijke betekenis van Europa, vergroten de betekenis van dat 

Parlement. Daar genomen besluiten gaan meer en meer het dagelijks leven van 

de burgers be'invloeden. Daar wordt in de komende jaren steeds meer de vraag 

beantwoord, wat voor soort Europese samenleving we willen opbouwen: hoe 

Europa haar verantwoordelijkheden zal waarmaken ten aanzien van alles wat 

extra bescherming verdient; hoe Europa in de komende jaren het fundament zal 

leggen voor een nieuwe economische, maar ook culturele weerbaarheid. Zaken 

als de relatie tussen technologie en ethiek en de vraag, of er nog een demarcatie

lijn zal zijn tussen commercie en daarvan onafhankelijke waardecommunicatie 

zijn juist op Europees niveau aan de orde. De twee voorbeelden zijn uitdrukke

lijk gekozen, omdat ze direct verwijzen naar mens- en maatschappijopvattingen, 

die partijpolitiek uiterst relevant kunnen zijn. 

Partijpolitieke coalitievorming krijgt een flinke impuls door de waarschijnlijk 

eerder dan verwachte doorvoering van de aanbevelingen van de Commissie-
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Delors inzake de keuze van de voorzitter van de Europese Commissie. De in

vloed van de Europese politieke formaties wordt dan beslissend en de rol van de 

regeringsleiders gereduceerd. Het betekent in feite, dat de politieke beweging, 

of blokvorming, of coalitie, die op een meerderheid in het Parlement kan reke

nen ook de keuze van de voorzitter van de Commissie bepaalt en een zeer 

zwaar stempel kan zetten op de dagelijkse Ieiding van Europa. (In de voorstellen 

hoeft die voorzitter overigens niet uit het Parlement te komen.) 

De Europese christen-democraten zouden daarbij wel eens voor een moeilijke 

afweging kunnen komen te staan. Als de geruchten juist zijn, dan is het niet 

uitgesloten, dat het sociaal-democratisch blok komt met de kandidatuur van de 

zich christen-democratisch voelende ex-minister-president van Italic, Prodi. Het 

wordt dan een keuze tussen de nachtmerrie van Kohl- hebben wij, christen-de

mocraten, Europa een laten worden om het op een dienblaadje aan de socialis

ten aan te bieden?- of de door velen principieel afgewezen verankering van de 

christen-democra tie in een conserva tief-ka pi talistische co ali tie. 

Tweevoudige uitdaging 

De christen-democratie staat hierbij voor een tweevoudige uitdaging: de inhou

delijke vernieuwing en het samenbrengen van verschillende tradities. 

De inhoudelijke vernieuwing lijkt in historisch perspectief een luxeprobleem: 

zoveel van waar zij deze eeuw voor gestaan heeft, is ofwordt overgenomen door 

de andere politieke hoofdstromingen, of is gewoon bereikt: Van de ineenstorting 

van het communisme tot de Europese eenwording. Wat is dan nog voor devol

gende eeuw de meerwaarde van die christen-democratie? Jammer genoeg wordt 

deze veelgestelde vraag zelden omgedraaid: Wat is het bestaansrecht en de aan

trekkingskracht van die andere stromingen, als zij in zo belangrijke mate stand

pun ten van ons overnemen? Welke krachten of trends verhinderen de vraag naar 

het 'raison d'etre' van voormalige conununistische partijen, die pro-Europees, pro

NATO, pro-vrije-markt geworden zijn? Tenminste twee antwoorden op die laatste 

vraag hebben plausibiliteit: de hedendaagse Europese culturele elite ontkent eni

ge maatschappelijke functie van het christendom en de christen-democraten 

hebben zich nog te beperkt vernieuwd in personeelsmatig en inhoudelijk op

zicht om de nieuwe relevantie van de eigen boodschap uit te stralen. 

En de tweede uitdaging is gelegen in het bijeenbrengen van de verschillende 

tradities binnen de ene EVP. Er isjwas een eerste cirkel van harde christen-demo

era ten met een 'zuivere' traditie, precies uit die Ianden, waar de Franse Revolu

tie ooit het sterkst was en later christenen de democratie accepteerden, maar 
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dan terzclfder tijd als een reactie op die revolutie; het zijn de bewegingen van 

de antithese in die landen, die niet toevallig tot de stichtingslanden van het 

nieuwe Europa behoorden: de Benelux, Italie, een gedeelte van de CDU, de Schu· 

manchristen-democraten uit ~rankrijk. De tweede cirkel wordt gevormd door de 

'gemengde' bewegingen: daar waar de christen-democraten in eigen land al een 

traditie kenden van samengaan van henzelf met die maatschappelijke krach· 

ten, die vooral stonden voor behoud van de sociale structuren in hun samenle

ving, tegen de klassenstrijd, en voor een gezamenlijke belangenbehartiging van 

heel het volk: de bvr uit Oostenrijk, gedeeltes van de CDU, later de nieuwe sa· 

menwerkingsverbanden van de Franse christen-democraten; ook de Volkspartij 

van Aznar. De derde kring wordt gevormd door die partijen, die vooral stonden 

voor behoud van de sociale structuren en de integriteit van hun samenleving 

en die niet of nauwelijks een christen-democratische inspiratie kennen: de To

ries, de Zweedse conservatieven, de recent toegetreden Portugese sociaal-demo

craten, de Nieuwe Democraten uit Griekenland. 

Oat er bij het bijeenbrengen van deze verschillende tradities van de 'klassieke' 

christen-democraten een offer gevraagd wordt is duidelijk en acceptabel in het 

perspectiefvan hun eigen wordingsgeschiedenis, maar de vraag is, waar de 

grenzen liggen van onacceptabel identiteitsverlies. 

Voorlopige antwoorden 

Er worden in EVP-kringen twee soorten antwoorden gegeven op de nieuwe ont

wikkelingen. 

Het eerste antwoord is een voortzetting van de lijn-Kohl sinds 1990. In de erken

ning, dater steeds meer landen dee! gaan uitmaken van de Europese Unie, die 

geen of nauwelijks een christen-democratische traditie kennen, werden en wor

den er bruggen geslagen naar partijen en bewegingen ter rechterzijde van het 

politieke spectrum, zij het met twee duidelijke beperkingen: het moeten fat

soenlijke, dus geen extremistische of racistische partijen zijn, en zij moeten op

teren voor een communautair Europa. Wat de Tories in het begin van de jaren 

negentig betreft, na de val van Thatcher, was er onder het voorzitterschap van 

de pro-Europese Chris Patten en de pragmatische john Major reden om te gelo

ven, dat het een kwestie van tijd was alvorens zij zich zouden bekeren tot het F

word (federalism!). 

In de Scandinavische landen was de opstelling van de conservatieve partijen 

nauwelijks een probleem. Daar waren het veelmeer de echte kleinere christen

democratische partijen, die aarzelingen ten aanzien van Europa hadden. Ten 

zuiden van Belgie en Duitsland was het beeld verdeeld. In Frankrijk was rechts 

nationalistisch, terwijl in de olijt1anden rechts pro-Europees was. 

De meeste Benelux-christen-democraten hebben de coalitie- en zeker de geza-
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menlijke fractievorming- wantrouwend bekeken. Desalniettemin is de lijn-Kohl 

verstevigd en heeft een nieuwe actualiteit gekregen onder de druk van de over

winning in veertien van de achttien Eu-lidstaten van de sociaal-democraten, het 

zich neerleggen van de Gaullisten bij het communautaire concept, en vooral 

van de dreiging van een dubbele bevestiging van de sociaal-democratische majo

riteit in de Raad door een sociaal-democratische, groene en ex-communistische 

meerderheid in Parlement en dientengevolge in de Europese Commissie. Een 

anti-sociaal-democratische meerderheidstrategie heeft daarmee nieuwe actuali

teit gekregen. Wie vraagtekens zet bij de daarbij behorende samenwerking met 

bijvoorbeeld Forza Italia krijgt als antwoord, dat de sociaal-democraten ook niet 

bepaald kieskeurig zijn in het kiezen van hun (ex)communistische bondgeno

ten. 'Towards a majority' heet dan ook deze strategie. 

Voor de 'echte' christen-democraten zijn deze allianties reden tot grote zorg. In 

de EVP worden zij een minderheid, maar meer nog vrezen zij thuis in een sche

ma geduwd te worden, waar zij historisch, ideologisch en qua electorale positie 

niet in geduwd willen worden, op straffe van verlies van identiteit of van hun 

aanhang in kringen van sociaal-geengageerden, arbeiders en middengroepen. 

Sommigen realiseren zich ook, dat het 'raison d'etre' van de christen-democratie 

cultuurkritiek is, en dat in de omarming van met name de commercialisatie

cultuur en de krachten daarachter juist de pogingen tot herpositionering en 

het verkrijgen van nieuwe relevantie geaborteerd worden. 

Van meet af aan hebben een aantal christen-democraten de meerderheidsstrate

gie dan ook radicaal afgewezen. Anderen, waaronder de auteur van dit artikel, 

hebben geopteerd voor een tweesporenbeleid. Enerzijds de erkenning, dat de 

lijn-Kohl zich hoe dan ook zou doorzetten, aileen al vanwege het feit, dat zoveel 

landen zouden toetreden zonder christen-democratische traditie. Maar ander

zijds een maximale inzet om binnen die EVP het christen-democratisch karakter 

te versterken en te verbreiden. Het pakket maatregelen, dat werd voorgesteld, en 

het daarbij behorende meerjarenplan werd dezerzijds dan ook - misschien niet 

al te tactisch- 'de bunkerstrategie' genoemd. Tot die strategie behoorden een 

duidelijk Program van Uitgangspunten, dat nieuwe toetreders moesten onder

schrijven, veel meer aandacht voor studie, publicaties en bezinning, samenwer

king van de wetenschappelijke instituten, en uiteindelijk de oprichting van een 

door die instituten gedragen eigen Politieke Academie van de EVP. Het allerbe

langrijkste was de versterking van de EVP als eigen Europese partijorganisatie, 

niet als een soort verzameling filiaaltjes van de lidpartijen. Juist de eigenstandig

heid en de macht van Europa vereisen een eigen politieke beweging, die wel ge

dragen wordt door de lidpartijen, maar veel meer is dan een optelsom daarvan. 

Lezers van dit blad kennen de afloop: In Athene kwam vooral door de samen

werking Martens-Wetenschappelijk Instituut een zeer herkenbaar Program van 
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Uitgangspunten tot stand; in de samenwerking Lubbers-Martens-Wetenschappe

lijk Instituut kwam een artikel in het Verdrag van Maastricht terecht over de 

erkenning van dat Europese partijvormingsconcept - het is helaas een dode let

ter gebleven -, met een zekere aarzeling verschenen er EVP-studies, en de pogin

gen tot samenwerking van de wetenschappelijke instituten en de oprichting 

van een gezamenlijke Politieke Academie zijn mislukt. Het zijn de Duitse Stif 

tungen, zoals de Konrad-Adenauer-Stiftung, die in dat gat zijn gesprongen, ook met 

de opening van Brusselse centra en het houden van vele conferenties daar, en 

wij moeten de laatsten zijn om hen dat kwalijk te nemen. 

Dat de bunkerstrategie niet helemaal mislukt is blijkt nu opeens uit de reactie 

van een aantal christen-democraten op de meerderheidsstrategie; met name 

onder aanvuring van John Bruton, de voormalige Ierse premier. Deze zogeheten 

Athenegroep, genoemd naar het Program van Uitgangspunten, zet in op een 

behoud en versterking van de christen-democratische identiteit en ziet als een 

van de centrale elementen daarbij de stichting van .... een Europese Politieke 

Academie! 

Het bijeenkomen van gelijkgezinde, 'echte' christen-democraten heeft bij som

migen kwaad bloed gezet. Zijn wij dan minder christen-democraat, vragen som

mige Duitsers en Oostenrijkers zich af, ofhebben wij geen verantwoordelijkheid 

genomen voor het totstandkomen van het Atheense Program van Uitgangspun

ten, vragen anderen zich af. Ook wordt de Athenegroep verweten geen oog te 

hebben voor de politieke realiteiten en af te koersen op een soort RPF op Euro

pees niveau. 

Athene als uitnodiging 

Verketteringen zijn !eden van 'een partij van waarden' wei heel erg onwaardig; 

terzelfder tijd is de vraag naar de consequentie van de verschuivende panelen 

op het Europese toneellegitiem, zoals de vraag legitiem is, hoe te reageren op 

de eventualiteit van een drievoudige sociaal-democratische dominantie. 

Er is een ander antwoord, en dat antwoord begint met het woord 'stijl'. 

Sinds begin jaren negentig is de onvrede gegroeid over de wijze van en de ge

heimzinnigheid rand de besluitvorming over essentiele strategische keuzes of 

over personele verschuivingen. De onevenwichtigheid tussen inhoudelijke dis

cussie en ontraceerbare conclusies was voor sommigen nog minder verteerbaar 

dan die conclusies zelf. Zo was het onverteerbaar, dat in de top van de EVP van 

tweeeneenhalfjaar geleden onomkeerbare keuzes werden gemaakt zonder dat 

de politieke Ieider van de Nederlandse christen-democraten daarbij was. Zo was 

het onbegrijpelijk, dat het enthousiasme van Bondskanselier Kohl voor onder

delen van de bunkerstrategie niet leidde tot enige actie ter realisering; en zo is 
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het nog steeds een grote vraag, waarom de inzet van Martens om inhoud te ge

ven aan het verdragsartikel tot erkenning van politieke bewegingen zo gesabo

teerd is. 

De EVP heeft aileen maar te winnen bij een stijl van openheid en respect op ba

sis van inhoudelijke argumenten, en niet van achterkamertjesafspraken of By

zantijns aandoende personele en organisatorische manipulaties. Daarbij mogen 

wij het de Duitsers- het zij herhaald- niet kwalijk nemen, dat zij numeriek en 

financieel en organisatorisch zo'n sterke positie hebben. 

Maar ook de CDU wordt geconfronteerd met de vraag naar de meerwaarde van 

de christen-democratie in een geseculariseerd, geurbaniseerd en geindividuali

seerd Duitsland. Ook in de cnu zijn krachten actief, sommigen nog uit het zelf 

doorleefde verzet tegen het communisme, die ten diepste bezig zijn met de 

vraag naar de betekenis van het Evangelie voor de hedendaagse samenleving. 

Daarom is het goed, dat vanuit die bewegingen, die zich aangetrokken voelen 

tot het Program van Uitgangspunten van Athene bruggen worden gebouwd 

naar de cnu. Daarom is het van anderen verkeerd om de Athenegroep niet au 

serieux te nemen. Laat staan te verketteren. De openheid van de Athenegroep is 

bepalend voor de overlevingskansen van een vernieuwde Europese Volkspartij. 

Voorbij de derde weg 

Maar er is meer. Als mijn stelling juist is, dat en de kwaliteit van het dagelijks 

Ieven van de Europese burgers en de mate van recht, welvaart en orde in de we

reid in zo verhoogde mate door Europese politieke keuzes bepaald worden, dan 

zegt dat ook iets anders. Dan betekent dat namelijk, dat de vernieuwing van de 

politiek niet eindigt bij Europa, maar daar begint. Als de grote leidende vragen 

op Europees niveau beantwoord worden, is Europa het platform voor politieke 

vernieuwing. Welvaart, de cohesie van de samenleving, misdaadbestrijding, 

maar ook de relatie ethiek en technologie, en waardecommunicatie en markt 

zijn vooral Europese aangelegenheden en het is met deze aandachtsvelden, dat 

de nieuwe politieke kaart getekend zal worden. 

De relevantie van de christen-democratie in Duitsland en in Nederland hangt in 

hoge mate afvan hun Europese keuzes, en dat zalnog toenemen. 

Daarom is het debat over de koers van de EVP van levensbelang voor de vraag 

naar onze toegevoegde waarde. Als gezegd wordt, dat Giddens met zijn Derde 

Weg zoveel overneemt van de christen-democratie, dat zij overbodig gaat wor

den, dan zou dat betekenen, dat onze inspiratiebronnen opgedroogd zijn. Het is 

fijn, maar weinig vruchtbaar om te constateren, dat anderen veel van onze 

ideeen overnemen; doorslaggevend is de vraag of wij voorbij die derde weg ook 



nog wat te vertellen hebben. 'Zie, Ik maak alles nieuw' is een opdracht telkens 

opnieuw aan iedere generatie en de vragen van de 21e eeuw zijn van een ande

re aard dan die van het laatste kwart van de aflopende. 

Onze inzet voor een sociale markteconomie moet tegen het licht gehouden wor

den van de globalisering. 

Wij hebben een inhaalslag te verrichten met betrekking tot de zorg voor het 

milieu, in onze termen de integriteit van de Schepping; de formulering van dat 

eigen antwoord in die drieslag van internalisering van kosten, technologische 

prioriteitenstelling en een kwalitatief be grip van groei en welvaart. Een sociaal

ecologische markteconomie. 

Ten derde is de opdracht de dragende waarden van onze cultuur en beschaving 

te vertalen in een geseculariseerd Europa en de samenhang te verzekeren in 

een ge!ndividualiseerde cultuur. De relatie waarden-markt krijgt op meerdere 

wijzen een nieuwe actualiteit. 

Daar liggen onze kansen in die combinatie van bezinning, dialoog en deskundig

heid. Dat moeten we met elkaar opbrengen in Europa. En daarom is de term 

'bunkerstrategie' achterhaald, omdat het geslotenheid en defensiviteit uitstraalt. 

Beweging van de toelmmst 

Eigenlijk Iudden we de betere term al in huis. Het zomernummer van dit blad 

van drieeneenhalf jaar geleden onder de titel 'Christen-democratie als beweging 

van de toekomst' bevatte een aantal buitengewoon interessante bijdragen van 

Europese christen-democraten en christelijke denkers van Claude Juncker tot 

Hans Kling, van Piet Hein Donner tot Hans van den Broek. Het was het verslag

boek van de aan de heer Lubbers aangeboden conferentie in de Nieuwe Kerk in 

mei 1995. 
De levensvatbaarheid van de christen-democratic in de 21e eeuw zal afhankelijk 

zijn van: een herkenbare band tussen uitgangspunten en politieke keuzes; de 

recrutering van aansprekende, geloofwaardige vertegenwoordigers en bestuur

ders; de opbouw en uitbouw van open en krachtige kaders voor politieke parti

cipatie, vorming, reflectie en uitstraling. 

De recrutering van vertegenwoordigers en bestuurders is primair een nationale 

aangelegenheid en dat zal de eerste fase van participatie ook nog zijn. 

Maar de kaders voor vorming, reflectie, dialoog en uitstraling zullen in toene

mende mate Europees dienen te zijn. 

En de herkenbaarheid zal in zeer hoog tempo bepaald worden door de eigen 

antwoorden op de vragen, die zich op Europees niveau voordoen. De verschui

ling achter de bureaucratic of technocratie wordt niet Ianger begrepen noch ge

accepteerd. Daarom is die discussie over salariering en privileges ook zo onver-
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kwikkelijk Als de vraag 'Waar was je Adam?', beantwoord gaat worden met 'in 

de Brusselse couloirs', dan zijn we wei heel ver van het Europese ideaal verzeild 

geraakt. Aileen het omgekeerde telt: de mogelijkheden van Brussel en Europa 

aangrijpen om tot ingrijpende vernieuwing te komen met het oog op de positie 

in het eigen land. Een omkering dus. 

In dit verband heeft de inzet van de bunkerstrategie op zich niets van haar ac

tualiteit verloren. De onderdelen, die gelukt zijn, moeten we koesteren, zoals 

het Program van Uitgangspunten; van de mislukkingen moeten we leren. 

Een van de centrale lessen is, dat een Politieke Academie als kristallisatiepunt 

van christen-democratische beleidsontwikkeling nooit een substituut kan zijn 

van het vele, dat door de Duitse Stiftungen a! is neergezet. Evenmin als de EMU 

een substituut kan zijn van de D-mark, maar die als ankerplaats heeft. En zo is 

de cirkel weer rond: ook op dit terrein is de dialoog met de cou (en de csu) van 

levensbelang. Uiteraard onder garanties van medezeggenschap en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. 

En zo zou ook een nieuwe injectie gegeven moeten worden aan het uitbrengen 

op Europees niveau van de vele bijdragen terzake doctrine en beleidskeuzes, die 

a! voorhanden zijn bij de verschillende lidpartijen. En de droom van een EVP

kwartaalschrift is aantrekkelijker dan ooit. 

En waarom zouden de lidpartijen niet inzetten op en aansluiten bij het demo

scopisch onderzoek en de daarbij horende technieken, die rond en voor de cou 

zijn ontwikkeld, uiteraard niet op de pof. 

Instituties en kaders als voorwaarde en startpunt. Politieke keuzes als resultaat 

en uitnodiging tot verder gesprek. 

Een eerste test voor de cohesie en diepgang van de EVP vindt momenteel plaats 

rond de formulering van het verkiezingsprogramma 1999-2004. Le Monde bracht 

prominent, dat de sociaal-democraten bezig zijn aan cen gezamenlijk Europees 

vcrkiezingsprogramma. Alsof de christen-democraten daar a! niet begin jaren 

tachtig aan begonnen zijn! Maar nu komt het erop aan de nieuwe relevantie 

van de christen-democratie voor het versterkte Europa aan te tonen, in Brussel 

en thuis. Een EVP-programma, dat aileen maar een afV!inderlijstje van actuele 

onderwerpen zou zijn, miskent het bclang van en Europa en de christen-demo

cratie en de situatie thuis. 

Een Europees Strategisch Beraad 

De verlanglijst kan nog gemakkelijk worden uitgebreid. Maar er is waarschijn

lijk een betere marrier om het Project 'christen-democratie als beweging van de 



Toekomst' tc starten. Als vier zaken aan de orde zijn: de positionering van de 

EYP in het Europese politieke krachtenveld, de institutionele toerusting van de 

EVP, de concrete beleidsontwikkeling en de versterking van de onderscheidende 

identiteit, dan verdient dat een gedegen en visionaire voorbereiding. Zou die 

voorbereiding, die studie en dat gesprek niet in Iunden gelegd moeten worden 

van een apart Strategisch Beraad? 

Het CDU heeft zich zo twee decennia geleden uit de crisis gewerkt; het CDA 

werkt door a an de concrete vertaling van 'Nieuwe wegen, vaste waarden'. 

Is het niet zeer opportuun en urgent, dat iets soortgelijks overwogen wordt op 

Europees niveau, met die dubbele doelstelling terzake de specifiek Europese 

problematiek en de positie van de christen-democraten in heel Europa. Een 

apart beraad betekent ook, dat het noodzakelijke dag-tot-dag-werk van de EVP 

kan doorgaan, terwijl in goed overleg met de bestaande instituties nieuwe we

gen en keuzes ter discussie worden gesteld. 

Op momenten van crisis in Europa in de afgelopen veertig jaar is het niet zel

den zo'n soort beraad geweest, dat ook de zaken weer heeft losgetrokken. 

Strategisch beraad ook omdat het om meer gaat dan wat beleidsadviezen. 

Centraal is de vraagstelling, hoe de gerichtheid op de toekomst weer verzekerd 

kan worden in het denken en de besluitvorming rond de politiek. Geen gemak

kelijke opgave in een cultuur, die zo geconcentreerd is op het hier en nu, maar 

een onvoorwaardelijke noodzaak voor een politieke beweging, die nieuwe rele

vantie wil krijgen en die vooral over de Politikverdrossenheit heen met een sa

menhangende visie wil appelleren aan een volgende genera tie. 

Er is een nieuwe interne identiteit nodig voor Europa en een nieuwe externe 

identiteit. De houdbaarheid van de welvaart van nu, de plaats van de ethiek in 

de politiek, de zorg voor de integriteit van de Schepping, de samenhang in de 

maatschappij, de overdracht van de kenmerkende waarden van Europa in een 

geseculariseerde en multiculturele samenleving, de sturing van de technologic 

en de keuze tussen mondiale chaos of orde: hebben we nog meer ingredienten 

nodig voor een nieuwe weg, voorbij de afgetreden paden van de derde zijstraat? 

De EVP en haar achterland beschikken over buitengewoon krachtige en innova

tieve denkers, beleidsontwikkelaars en strategen. Wat let ons? 

Mr. ].].A.M. van Gennip 
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[BEZINNING] 

De Christusdoorn 

In mijn toren van vergaan ivoor 
Staat een oude Christusdoorn; hij bouwt 

Met zijn stekels bars een wenteltrap 
Naar de hemel; daaglijks, voet voor voet, 

Volg ik hem, soms met het blote oog 
Bijna rakend aan zijn pantsertuig: 

Zwaarden worden dan zij n stekeldoornen, 
Zwaardviszwaarden, lemmeten van wilden, 

Messen van nomaden, Moorse dolken; 
Maar naarmate, hoger in de hen1el, 

Klimmend, kleiner wordend, klauterende 
Ik hem volg, verschraalt geheel, verschrompelt 

't Wapenarsenaal en 'k zie de bloem 
Als een spijker in de top geslagen, 
Als een rode spijker die hij kleurt 

Met zijn bloed: o raadsel der genade. 

Een razendknap gedicht, deze Christusdoorn 

van Bertus Aafjes. In de cadans en het ritme 

van de woorden, en door de alliteratie die 

enkele malen wordt toegepast is een spanning 

opgebouwd waarcloor de lezer bijna fysiek 

wordt 'meegenomen' in die moeizame worste

ling naar boven. 

Om vervolgens met de schrijver vermoeid de 

top te bereiken en daar zijn beloning te ont

vangen: het zicht op 'de bloem, als een spijker 

in cle top geslagen ... .'. 

Aileen a! om dit spel van woorden en klanken 

is dit gedicht een poetisch genoegen. 

Maar voor wie horen wil is er meer: cle clichter 

ervaart in een bevrijdend belijclen dat na de 

wereld met haar goden en clemonen die hem 

naar het Ieven staan, er een andere werkelijk

heid, en genade is. 

Ook a! is dat hem, en mij, een raadsel! 

Tincke Locldcrs-ElfJcrich 
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Ter introductie 'Een verzorgingstehuis in de vorm van een 

beursgenoteerde NV die de aandeelhouders tevreden moet stellen, 

zal teveel gericht zijn op kostenreductie.' Daarom moeten deze in

stellingen niet zonder meer worden overgelaten aan het markt

mechanisme. Dit is een van de meer vermakelijke gedachteoefe

ningen van Raymond Grad us in zijn artikel 'Zorgen voor een 

markt met iets meer moraal'. Grad us pleit voor een gereguleer-

de vorm van marktwerking en privatisering. Zijn opvatting is 

dat in semi-publieke sectoren niet efficient wordt omgespron-

gen met de overheidsmiddelen. Hij kijkt met enige verbazing 

naar de modieuze koudwatervrees voor privatisering en 

marktwerking van politici. Ook in dit debat heeft het CDA 

niet alleen met andere politieke partijen te maken, maar ook 

met de eigen geschiedenis. In het vigerende CDA-verkiezings

programma wordt de noodzaak beklemtoond om daarte-

genover een programma 'Zelfregulering, Maatschappelijke 

Verantwoordelijkheid en Wetgevingskwaliteit' te zetten. 

Binnen de CDA-fractie in de Tweede Kamer wordt daarvan 

werk gemaakt. De financieel specialist van de CDA-fractie 

Jan Peter Balkenende zet de discussie historisch in het 

kader van de christelijk-sociale beweging. De taak krijgt 

een concrete uitwerking in het artikel 'Verzelfstandigen 

en privatiseren: een zaak van beleid' van Hans van den 

Akker en Dirk Jan Bolderheij. Hierin wordt uit de doe-

ken gedaan welke principes de fractie zal hanteren 

inzake privatiseren en verzelfstandigen. 

Het zal duidelijk zijn dat deze discussie niet bij de 

landsgrenzen ophoudt. De Europese Unie geeft ster

ke prikkels om te komen tot meer marktwerking op 

verschillende terreinen. Daarom is het diepgaande 

inhoudelijke debat in de EVP waartoe Wolfgang 

Schauble, de voorzitter van de Duitse cnu-fractie, 

in het openingsinterview oproept van zo'n enorm 

belang. Binnen de EVP moet dezelfde discussie 

gevoerd worden die in het Nederlandse CDA nu 

gevoerd wordt. Een Europees Strategisch Beraad 

zou daarom zo spoedig mogelijk moeten wor-

den opgezet. 

drs. M. jansen 

rcdacticsecretaris 
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CDV 

gesprel< 
met 
dr. Wolfgang 
Schauble 
Het is tijd voor een werkelijk funda1nenteel debat over 

de uitgangspunten voor christen-democratische politiek 

in Europa. In de Europese Volkspartij (EVP) is tot nog 

toe te weinig over inhoud gesproken. Het in het vorige 

nummer van dit blad gelanceerde idee van een Euro

pees Strategisch Beraad valt in goede aarde bij dr. Wolf

gang Schauble, de nieuwe leider van de cnu, de Duitse 

zusterpartij van het CDA en beslissende machtsfactor in 

de EVP. De oppositie waarin veel bij de evp aangesloten 

partijen verkeren, biedt de gelegenheid om een derge

lijk debat intensiever te voeren dan toen de n1eesten re

geringsverantwoordelijkheid droegen. Schauble ziet het 

als taak van de christen-democraten in Duitsland en de 

Benelux om het voortouw te nemen bij een dergelijke 

discussie die moet leiden tot een scherp en overtuigend 

centrum-rechts profiel. 
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VAN GENNIP De EVP is zoekende naar een 

goede koers en een duidelijk profiel. U 

heeft daarover in het najaar gesproken 

met de Spaanse minister-president Aznar 

en Juncker, minister-president in Luxem

burg. Zou het niet een goede invalshoek 

zijn om een programma te ontwerpen dat 

voor onze tijd karakteristieke tegenstellin

gen overbrugt: bijvoorbeeld arbeid en 

zorg, vrijheid en (binnenlandse) veilig

heid, identiteit en multi-culturaliteit, ver

nieuwing en traditie, globalisering en res

pect voor het vader land? 

scHii.uBLE Helemaal nieuw is dat niet. In 

ieder geval voor de cou en de csu is 'de 

overbrugging van tegenstellingen' altijd 

de kern geweest. Ik herinner u eraan dat 

de Unie is ontstaan als een volkspartij die 

religieuze tegenstellingen overbrugt. In 

het verzet en de concentratiekampen had 

men zich voorgenomen de tegenstelling 

tussen protestanten en katholieken te ver

zoenen; maar oak tussen verschillende be

volkingslagen. We zijn immers niet zoals 

de SPD, de sociaal-democraten, een werk

nemerspartij. We zijn er voor werkne

mers, maar oak voor kleine zelfstandigen, 

ondernemers, en voor zowel gepensioneer

den als jongeren. Een van onze kernge

dachten is die van een sociale markteco

nomie. Dat is oak geen nieuwe uitvinding. 

Het combineren van het stimuleren van 

economise he efficientie met het vermin

deren van sociale tegenstellingen, is 

tegenwoordig even belangrijk als het niet 

tegen elkaar uitspelen van arbeidsplaat

sen tegen het belang van het milieu. 

Toekomstbestendige politiek die uit is op 

stabiliteit op de lange termijn, dient te be

middelen tussen verschillende belangen 

en gezichtspunten. Politiek die zich 

slechts op een van de polen van dergelijke 

tegenstellingen richt voert een zwalkende 

koers. Dat geldt ook voor de tegenstelling 

tussen Europa en naties. Wanneer ik niet 

begrijp dat nationale identiteit nu juist 

onmisbaar is op weg naar een verenigd 

Europa, kan ik geen stabiliteit scheppen. 

U heeft zelf gezegd dat vrijheid en zeker

heid geen tegenstellingen zijn. Vandaag de 

dag wordt de vrijheid sterker bedreigd 

door een gebrek aan dan een overmaat 

aan binnenlandse veiligheid. En wanneer 

het ons lukt het be lang van deze bemidde

ling- natuurlijk niet op het verleden maar 

op de toekomst gericht- duidelijker en be

grijpelijker te maken dan is het idee van 

de Christen Democratische Unie buitenge

woon toekomstbestendig en krachtig. 

Daarbij komt nag het volgende: bemidde

ling, het zoeken naar evenwicht is niet 

een kwestie van rekenkunst. Zoiets van 

het midden tussen zes en twee is vier. Het 

midden is in de visie van christen-demo

era ten altijd iets dat verbonden is met 

waarden. Niet voor niets hangt het woord 

midden samen met 'matiging', 'gematigd

heid'. Dat betekent oak begrip hebben 

voor en rekening houden met anderen. 

Dat onderscheidt ons van een bepaald 

soort liberalisme dat de kleine liberale 

FOP in Duitsland erop nahoudt. Wie vrij

heid op onze manier wil begrijpen moet 

een dergelijk midden funderen in waar

den, opdat het niet een toevallig compro

mis of slechts het resultaat van koehandel 

is. Daarom is 'midden' voor ons onlosma

kelijk verbonden met gematigdheid, mati

ging, tolerantie. Deze waarden zullen op 

de drempel van de eenentwintigste eeuw 



aileen maar belangrijker worden. In mo

derne maatschappijen kunnen we de vrij-

heid aileen waarborgen wanneer er waar

clenbesef is en fund amen ten voor toleran

tie en gematigdheid. In een tijd van globa-

lisering zijn dit bedreigde waarclen. 

Wanneer mensen het streven naar meer 

economische efficientie, concurrentie 

zien als iets waarbij iedereen aileen maar 

aan zijn eigenbelang denkt, clan is dat 

niet ons begrip van concurrentie; en niet 

ons begrip van vrijheid. Daarom is 'het 

midden' gefundeerd in waarden. Ik geloof 

dat de CDU en de christen-democratische 

beweging het aantrekkelijkste en meest 

toekomstbestendige programma heeft. 

Thatcherisme 

in een grate coalitie met de socialisten 

heeft gezeten. Da~udoor heeft een partij 

rechts van het CDA sterk kunnen worden 

en zo is men in een sandwich-positie te

recht gekomen. Oat is wat ik in Duitsland 

tot iedere prijs wil en moet vermijden. 

Wanneer we zeggen dat we een volkspartij 

van het midden zijn en blijven, dan moe

ten we ervoor zorgen dat rechts van ons 

geen democratisch gelegitimeerde partij 

komt. Want wanneer het midden te smal 

wordt, dan is het misschien nog intellec

tueel interessant, maar zal het onvoldoen

de aantrekkingskracht hebben. Christen

democratische en - in het Engelse spraak

gebruik conservatieve- partijen ontlenen 

hun aantrekkingskracht voor een dee! aan 

het feit dat ze de sterkste politieke kracht 

in hun land kunnen worden. Ze zijn aile 

VAN G" N N 
1 

P In een recent nummer van de in een serieuze strijd gewikkeld om de 

Economist wordt geschetst welke moge- eerste plaats in het politieke spectrum. 

lijkheden er zijn om het 'rechts van Euro- Als die ambitie wordt opgegeven wordt 

pa' een nieuw profiel te geven. Een van de bet vaak erg moeilijk gezien de neiging 

mogelijkheden die wordt geopperd is een bij een dee! van onze achterban om op de 

hernemen van het Britse 'Thatcherisme' winnaar te stemmen. Dit is precies het de-

van de Britse conservatieven. bat dat wij nu voeren: waardenorientatie 

en versterken van de machtsbasis met el-

scHi\usLE Ik geloofdat nu uitgerekend de 

Britse conse1vatieven niet in de positie 

verkeren om ons uit te leggen hoe wij een 

waardengeorienteerde politiek dienen te 

voeren. Zij hebben het namelijk precies 

op dat punt Iaten afweten. John Major 

heeft het destijds tevergeefs geprobeerd. 

De Engelse bevolking kon geen waardeno

rientering meer ontdekken in het beleid 

van de Britse conservatieven. 

Ik ken de Nederlandse politieke situatie 

niet door en door. Mijn vermoeden is ech

ter dat de problemen van het c DA iets te 

maken hebben met het feit dat het lang 

kaar verbinden. Daarnaast heeft men vaak 

een lange adem nodig. Men moet pogen 

datgene wat wij onder een op waarden be

trokken politiek verstaan aan de bevol

king over te brengen door middel van de 

juiste personen en symbolische gebeurte

nissen. De situatie in Nederland is voor 

het CDA na het verlies van 1994, na het af

scheid nemen van de regeringsverant

woordelijkheid bijzonder moeilijk ge

weest. Ik ben er echter van overtuigd dat 

het CDA in beginsel zijn draai weer gevon

den heeft en er weer vee! meer kansen 

zijn. Vanaf nu zal het bergopwaarts gaan. 
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Getuigenispartij 

Verbinding: De christen-democratische be

weging moet zien terug te komen in een 

flink geseculariseerde omgeving. Binnen 

de christen-democratische partijen zijn 

hierop drie verschillende reacties te be

speuren. Het eerste model is uitbreiding 

van de christen-democratie met liberale 

en conservatieve krachten. Het tweede 

model is de keuze voor een versterking 

van het christelijke profiel in de richting 

van een getuigenispartij. Het derde model 

tracht kracht te vinden door op basis van 

oude waarden nieuwe wegen te zoeken. 

Welk model staat u voor? 

s CHA u B LE Het lijkt mij goed nader uit te 

leggen wat ik met waardenorientatie van 

het midden bedoel. Dat hangt nauw sa-

men met ons door het christelijk geloof 

gestempelde beeld van mens en samenle

ving. Wanneer we dit in echter niet in to

lerante, maar in fundamentalistische zin 

opvatten gaan we aan de maatschappelij

ke werkelijkheid in Europa voorbij. De 

cnu heeft deC in haar naam nooit als 

een wapen ten opzichte van anderen 

begrepen, maar altijd als een fundament 

voor een waardengeorienteerd midden. 

We hebben ons na de verloren verkiezin

gen van 1998 natuurlijk met veel markt

onderzoekers en anderen gebogen over de 

vraag hoe de opvattingen onder de bevol

king zich ontwikkelen. Het is bekend dat 

ook in Duitsland de confessionele binding 

aan beide grote kerken duidelijk aan het 

afnemen is. Dat is een ontwikkeling die 

men niet ontkennen kan. Aan de andere 

kant neemt de behoefte aan religiositeit 

in onze samenleving niet af. En wat bij

zonder interessant is, is dat terwijl aan de 

ene kant de confessionele milieus in de 

bevolking zwakker worden, aan de andere 

kant steeds vaker positief geantwoord 

wordt op de vraag 'Is het goed dater een 

partij is die deC in haar naam l1eeft?'. Dat 

betekent dat de behoefte aan een waar-

SCHAUBLE 

dengefundeerde en waardengeorienteerde 

politiek toeneemt. Voor een partij met een 

niet fundamentalistische interpretatie 

van de C in haar naam, ligt daar een goe

de kans. 

VAN G~NNIP Zeker ook omdat er in de ko

mende decennia een nieuwe generatie op-



groeit die zich bewust is dater zich in de 

komende tijd zulke enorme veranderin

gen zullen voordoen. 

s c H ii u B L" J a, zeker. Deze veranderingen 

in onze samenleving, in de politieke, eco-

bestuur, vrijwilligerswerk. Wij houden 

niet van bureaucratische regelgeving om

dat de uitkomsten daarvan vaak nogal wil

lekeurig zijn. 

In onze visie is daarom de functie van on

derwijs en opvoeding belangrijk; en vin-

nomische en sociale verhoudingen zal de den we dat mensen uitgedaagd dienen te 

onzekerheid van mens en versterken. Daar- worden om zelf te presteren. Een goed on-

om geloof ik dat diegenen gelijk hebben derwijssysteem moet presteren belonen 

die stellen dat de behoefte aan zingeving en mag het niet onder het mom van 'ge-

of naar verankering eerder zal toe- dan af- lijkheid is gerechtigheid' verdacht maken. 

nemen. Ik citeer vaal< Andre Malraux die Vanuit het gezichtspunt van waardenover-

al lang geleden heeft gezegd: 'De eenen- dracht hechten wij veel belang aan alles 

twintigste eeuw zal religieus zijn of ze zal wat met onderwijs, opvoeding te maken 

niet zijn'. Onze opdracht zal zijn die ont- heeft en hebben wij oog voor institutione-

wikkeling in goede banen te leiden. le voorwaarden voor waardenoverdracht: 

de menselijke maat, overzichtelijkheid, 

Cultuurpolitiel{ 

VAN G ~ N N 1 P Wat betekent dat voor onze 

programmering? In 'Die Zeit' kwamen uw 

voorganger Helmut Kohl en de sociaal

democraat Helmut Schmidt in een dub

belinterview tot de slotsom dat de politiek 

van de eenentwintigste eeuw cultuurpoli

tiek zal zijn. Daarbij moet dan gedacht 

worden aan het belang van zaken als vrij

willigerswerk, familie en gezin, de rol van 

de media. 

SCHAUBLE Dat is een belangrijk deel van 

het programma. lk heb op het EVP-con

gres in Brussel hierover iets proberen te 

zeggen. Ik geloof dat wij het alternatief 

zijn voor het socialisme omdat wij de par

tij zijn van subsidiariteit, van menselijke 

maat, van meer eigen verantwoordelijk

heid, van menselijke autonomie. Maar na

tuurlijk ook van instituties die de autono

mie, de eigen verantwoordelijkheid van 

mensen versterken: familie en gezin, zelf-

transparantie en motivatie. Niet aileen in 

het onderwijs, maar ook bijvoorbeeld in 

het sociale beleid moeten wij oppassen: 

het is waar dat men mensen kan overvra

gen, maar omgekeerd kan men ook te wei

nig van mensen vragen door ze teveel on

dersteuning te bieden. Daardoor worden 

de goede, solidaire, scheppende krachten 

van de mens onvoldoende aangesproken. 

Natuurlijk gaat het erom een juist even

wicht te vinden. Dat neemt echter niet 

weg dat de genoemde waarden en voor

waarden bij het waardengeorienteerde ho-

ren. 

VAN GENNIP De door u genoemde uit

gangspunten moeten ook herkenbaar zijn 

in familie- en gezinspolitiek en werkgele

genheidsbeleid. 

ScHAuBLE Inderdaad. Familie- en gezins

politiek wordt te vaak alleen maar vereen

zelvigd met de hoeveelheid geld die men 

bereid is ervoor uit te trekken. Families en 
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gezinnen zijn echter geen aanspraakge

meenschappen waarover uitsluitend in 

termen van rechten moet worden gespro

ken, maar verantwoordingsgemeenschap

pen. In de Duitse Grondwet luidt artikel 6 

'Het huwelijk en familie en gezin krijgen 

bijzondere bescherming van de staat'. 

Men lijkt niet meer de kracht te hebben 

dit grondwetsartikel waar te maken. Uit 

respect voor allerlei verschillende manie

ren van samenleven streven we ernaar om 

aile mogelijke vormen van menselijke sa

menleven gelijk te behandelen. Wanneer 

we niet meer de kracht hebben het belang 

van het familie- en gezinsverband in te 

zien, dan helpt meer geld ook niet. 

Mensen hebben daarin de verantwoorde

lijkheid voor elkaar genomen en het maat

schappelijke belang daarvan moet door 

verantwoordelijke politici erkend worden. 

Oat kan de rood-groene coalitie in het ge

heel niet. 

Evenmin kan zij een goed werkgelegen

heidsbeleid voeren. De heer Schroder 

spreekt vaak over het Nederlandse polder

model. Oat is echter niet meer dan reto

riek. Weet u, de sociaal-democraten heb

ben in het afgelopen jaar een delegatie 

naar Nederland gestuurd, met het doe! 

duidelijk te maken dat het Nederlandse 

model helemaal niet bijzonder succesvol 

is. Wanneer Schroder over Nederland 

praat dan heeft hij in het geheel niet be

grepen wat er in Nederland gebeurt. Ne

derland is in staat gebleken om een con

sensus te bereiken over een grotere mate 

van flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Oat is 

iets dat wij van de cnu ook proberen uit 

te dragen: er is aileen een kans om het 

werkloosheidsprobleem op te lossen wan

neer mensen op hun eigen verantwoorde-

lijkheid worden aangesproken. Het voor

beeldige van Nederland is dat het daar 

zelfs gelukt is om daarover een zekere 

consensus met de vakbonden te bereiken. 

Bij ons is men geheel anders bezig. De 

CDU zegt: we hebben meer flexibiliteit no

dig; de overheid kan helpen, maar moet 

de uitkeringen niet zo hoog maken dat 

mensen het volledig oninteressant vinden 

om te gaan werken. Daarom zeg ik ook: ik 

geloof in het geheel niet dat Europese 

werkgelegenheidsprogramma's de werk

loosheid zullen verminderen. Ik geloof het 

tegendeel: we hebben vee! meer flexibili

teit nodig en daarom decentralisering; 

niet nog meer bureaucratie. De proble

men in Portugal zijn immers anders clan 

in Finland. 

Vernieuwing 

VAN GI'NNIP Mijn inclruk is clat de ver

nieuwing van de christen-democratie in 

verschillencle fasen een nationale aangele

genheid was; de EVP was sluitstuk. Nu 

zien we dat de problemen van verschillen

de liclstaten zeer belangrijke gemeen

schappelijke trekken vertonen. Zou het 

geen wijsheicl zijn om de vernieuwing van 

onze beweging te be ginn en of in ieder ge

val ook aan te pakken op Europees niveau. 

De EVP zou niet het sluitstuk moeten zijn. 

scHAunu Naar mijn mening moet het 

proces van vernieuwing aan beicle kanten 

worden ingezet. Vernieuwing moet in ie

der geval van onderop komen. Ik kan de 

cnu niet vanuit Bonn vernieuwen. De 

strekking van een recente rede van mij op 

een partijraacl was clat we onze basis 

meer op haar verantwoorclelijkheicl moe-



ten a~mspreken. Oat nee111t niet weg clat 

er op Europees niveau voor de christen-de

mocratische beweging een uitdaging van 

f(mnaat ligt. De Europese politick behoort 

immers tot het oereigene van de christen

clemocratische beweging. Wij zijn de be

weging van de Europese integra tie en clat 

watermerk moeten we ons niet Iaten ont

vreemclen. Nu de politieke di111ensie van 

cle Europese integra tie zo zeer versterkt is, 

moeten we cle uitdaging aangaan 0111 van 

cle Europese Volkspartij meer te maken 

clan een van de fracties in het Em·opees 

Parlement en een verza111eling van ver

schillencle partijen. Het is tijd 0111 een wer

kelijk funda111enteel debat met elkaar te 

voeren over de uitgangspunten voor chris

ten-democratische politiek in Europa. Ik 

geloof clat we op cle goecle weg zijn, maar 

er is nog een lange weg te gaan. Daarbij 

voelen we meer verwantschap met Ianden 

die altijcl cle kern hebben gevonnd van de 

beweging voor Europese integra tie, dan 

met !ancien die pas gedurende de laatste 

jaren of decennia toegetreclen zijn. Maar 

we moeten ervoor zorgen dat de beweging 

breder worclt. Wanneer ik bijvoorbeelcl op 

het EVP-congres zie hoever de Spaanse mi

nister-president Aznar naar 'het midden'

in cle betekenis die ik eraan toeken- is op

geschoven, clan is dat indrukwekkend. Dat 

geeft mij de hoop clat er een goede kans is 

clat cle EVP in cle wedstrijd van politieke 

icleeen en ordeningsvoorstellen op den 

duur een leiclencle politieke rol gaat spe

len. h zijn nog wel een paar probleemlan

clen. In trankrijk is de situatie nog moei

lijk, in Italie ook. Dat was ook te zien op 

bet I'VP-congres. Hoe succesvoller we zijn 

in af'zonderlijke !ancien, des te meer zul

len andere Ianden gefiscineercl raken. 

vAN c 1 N N 1 P Hoe moet de inhoudelijke 

verclieping op Europees niveau worden 

aangepakt. Zou het niet de moei te waard 

zijn hiertoe een strategische groep van 

eminente personen te formeren? 

scHii.unu Dat is cle volgencle stap die we 

moeten zetten. In de l'VP gaat cle ontwik

keling stapsgewijs. We moeten een cliep

gaancl clebat entameren over de funda

mentele waarclen van de partij. Ik heb 

daarover reeds gesprekken gevoercl. Dat 

moet niet gebeuren door alleen de partij

leiders en regeringsleiders, voorzover we 

die hebben; dat moet vooral getrokken 

worden door persoonlijkheden die de ver

bincling tussen wetenschap en politick 

kunnen leggen. Daarom zou ik graag zien 

dat de verschillende aan cle christen-de

mocratic gelieerde denktanks deze taak 

op zich zouden nemen. Hun taak zou zijn 

een forum in het Ieven te roepen van per

sonen met aanzien in politick en weten

schap die dicht bij de christen-democrati

sche beweging staan. Het doel zou moeten 

zijn om de missie van cle christen-clemo

cratische politiek te doordenken en naar 

buiten te brengen. Wanneer de christen

democratie aan cliepgang wint zal het ook 

weer de sterkste politieke factor kunnen 

worden. 

Het feit dat christen-democratische partij

en in de meeste Europese Ianden mincler 

regeringsverantwoordelijkheid dragen clan 

ons lief is, zou ook wel eens een positieve 

kant kunnen hebben: het biedt de kans 

zo'n inhoudelijk debat intensiever en 

diepgaander te voeren dan toen cle mees

ten van ons regeringsverantwoordelijk

heid droegen. Die kans moeten we aan

grijpen. 
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Zondagsrust 

VAN GENNIP Ikbetreurhetdathetzo 

moeilijk is om in de EVP bio-ethiek, zon

dagsrust, familie- en gezinspolitiek aan de 

orde te stellen. Betreurt u het niet dat wij 

zo aarzelend zijn en elke onrust vermij

den willen? 

SCHAUBLE Het is waar dat we in de EVP tot 

nog toe te weinig over inhoud gesproken 

hebben. De thema's die u noemt zijn al

tijd voor de cou belangrijk geweest. Bij

voorbeeld de zondagsrust. Toen Kohl kan

selier was en de minister van economi

sche Zaken van de I'DP een voorstel had 

om de winkels op zondag open te stellen, 

hebben wij meteen gezegd: 'Dat is voor 

ons niet aan de orde'. Bio-ethische vragen 

zijn voor ons ook van wezenlijk belang. 

We hebben met de fractie lange avondses

sies gehad over dat onderwerp en dat zul

len we weer doen als het nodig is omdat 

SCHAUBLE Weet u, onze ervaringen in 

Duitsland leren dater voor heldere stand

pun ten heel goed meerderheden te beha

len zijn. Men moet anderen overtuigen. 

Natuurlijk wil ik niet in een getto van 15% 

van de stemmen of iets dergelijks terecht 

komen. Ik wil de sterkste politieke factor 

worden! Maar ik wil niet meerderheden 

halen omwille van de macht, maar omwil

le van het geloofin de waarde van onze 

stand pun ten. Wanneer ik de rede van de 

Spaanse minister-president Aznar goed 

heb beluisterd dan bevatte die goede aan

zetten tot deze benadering. Ik heb heel 

wat gesprekken gevoerd met Franse colle

ga's. Zij moeten nieuwe kracht putten uit 

inhoudelijke verdieping en zich niet Iaten 

verleiden tot tactische spelletjes om de 

beste uitgangspositie te krijgen voor de 

volgende presiden tsverkiezingen. 

Denldrracht 

wij het een cen traal probleem vinden. Het vAN c l N N 1 P Kan een model voor het bun-

moet ons ook lukken deze belangrijke the- delen van de denkkracht in de Europese 

ma's op de agenda van de EVP te krijgen. christen-democratie niet ontleend worden 

Dat zal niet zomaar lukken. Maar het aan de Europese Monetaire Unie. 

moet ons lukken het inhoudelijk de bat in Duitsland is tot ankerplaats gemaakt voor 

de EVP meer te rich ten op dergelijke the- de Monetaire Unie omdat u een sterke 

ma's. munt had. Zou hetzelfde modelniet toe-

gepast kunnen worden op het bundelen 

VAN GENNIP Hiermee neemt u stelling ten van het denkvermogen in de Europese 

opzichte van bepaalde groepen in de EVP christen-democratie? De denktanks rond-

die stellen dat de EVP zo breed moet wor- om de Duitse christen-democratic zijn ver-

den dat zij onzes inziens onherkenbaar uit de sterkste in Europa. Is het denkbaar 

wordt. Een van de sprekers op het EVP- en bespreekbaar dat het over een aantal 

congres bestond het te zeggen 'Eindelijk jaren zou komen tot een soort europeani-

zijn we bevrijd uit het katholieke getto en sering van een dee! van uw denktanks? 

christen-democratie als een sentiment'. 

Dat zijn toch woorden die niet verenig

baar zijn met uw opvattingen. 

s c H Au 6 LE Ja zeker. Ik heb zoj uist met de 

verantwoordelijken van de Adenauerstif 



tung cen gesprck gevoerd waarin ik vanuit Frankrijk voor de EVP van belang. Ik hoop 

het perspectief van de partij - u weet de van harte dat de alliantie in Frankrijk een 

stichtingen zijn onafhankelijk- iets derge- succes wordt, maar deze heeft alleen zin 

lijks aan de orde heb gesteld. Ik heb voor- wanneer duidelijk is dat zij voor Europese 

gestelc\ dat die afc\elingen van de Adenau- integratie en in waarden gefundeerde po-

crstiftung die zich met buitenlanc\s beleic\ litiek is. ltalii~ is immers weggevallen. We 

bczighouden, zich vee! sterker gaan rich

ten op het uitzetten van Europees chris

ten-democratisch beleic\. De c\enktank c\us 

vee! sterker rich ten op de Europese poli

tick en dat kan natuurlijk alleen maar in 

clialoog met anc\eren. Er zijn a! aanzetten. 

Als het zo is c\at politieke stichtingen de 

opc\racht hebben om politieke antwoor

clen en beleidsvoorstellen te ontwikkelen 

en fora voor c\ialoog te zijn, clan is het bij 

uitstek een opclracht voor hen om-nude 

Europese integra tie steeds meer een poli-

hebben ook een verantwoorc\elijkheic\ ten 

aanzien van de Britse conservatieven. Zij 

hebben op het moment weinig belangstel

ling voor centrale pun ten als de Europese 

integratie en waarc\engeorienteerc\e poli

tick. Alhoewel ik niet geloof c\at ze a! heel 

snel meer bij de EVP-familie zullen willen 

gaan horen, hoop ik c\at c\it wei op mic\

c\ellange termijn zal gaan gebeuren. We 

moeten de Fransen en de Engelsen stimu

leren om stappen te zetten. 

ticke climensie hceft gekregen- Europese Mr. ].].A.M. van Gennip is directeur van het 

antwoorclen te vinden in de overgang naar Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 

de komenc\e eeuw. Drs. M. jansen is redactiesecretaris. 

VAN GENNII' Hoe ziet u de contacten in de 

komenc\e jaren tussen CDA en cnu? 

<;C:HAl!BU Het CDA en c\e CDU zijn het op 

heel vee! pun ten eens. Ik geloof c\at ik met 

geen enkele zusterpartij binnen de EVP de 

laatste jaren zovecl contact heb gehacl als 

met het CDA. Ik heb Jaap de Hoop Scheffer 

in december gesproken. Natuurlijk heeft 

het CDA het probleem c\at het te smal ge

worc\en is. In de sanclwichpositie niet 

waar? Maar we clenken op dezelfde ma

nier. Er is mij vee! aan gelegen c\at wij c\e

zelfcle weg gaan. We hebben echter ook de 

vcrantwoordelijkheic\ naar anc\eren toe. 

De EVI' kan niet alleen sterk worden door 

nauwe samenwerking tussen Duitslanc\ en 

de Benelux. Zonder Frankrijk gaat het niet 

in het partijpolitieke Europa. Daarom is 
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7. 

De christelijl<:

sociale beweging 

op een l<:eerpunt 

JAN PETER BALKENENDE 

Waarden, normen en gemeenschapszin zijn termen die steeds vaker dagelijks 

gebruikt worden, maar dikwijls gebeurt dat op een oppervlakkige wijze. De 

spirituele bron is in veel gevallen nauwelijks waarneembaar. Prof. mr. dr. J.P. 

Balkenende, Tweede-Kamerlid en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universi

teit, bespreekt een aantal nieuwe waardenorit;ntaties in een aantal weten

schappen die een verstrekkende betekenis kunnen hebben voor de visie op de 

ontwikkeling van de samenleving. Ruim een eeuw na het Sociaal Congres van 

1891 staat de christelijk-sociale beweging als het gaat om de sociale vraagstuk

ken van deze tijd andermaal voor nieuwe uitdagingen. 

De huidige samenleving kent een onmiskenbare groei van een hang naar spiri

tualiteit. Die hang vertaalt zich echter niet in traditionele vormen, niet in een 

duidelijke toename van betrokkenheid van mensen bij kerkelijke instituties en 

niet in een revival van het Christendom in de eigen, vertrouwde omgeving. De 

hang naar spiritualiteit uit zich in geheel andere vormen: het besef dat 'er meer 

is tussen heme! en aarcle', een baaierd van spirituele uitingen- van New Age tot 

occultisme, van levensbeschouwelijk fundamentalisme tot een spiritueel cafeta

riamodel -, controversiele boeken over theologische onderwerpen die vaak bcstscl

lers blijken te zijn, het herhaaldelijk uitverkocht zijn van nieuwe Bijbelvertalin

gen. Er is, kortom, een 'markt' voor spiritualiteit en levensbeschouwing. De hang 

naar spiritualiteit voltrekt zich vaak op individueel niveau. Mensen bepalen zelf 

hun keuzes en orientaties. Soms lijkt het alsof mensen bezig zijn met een nieu

we zoektocht. Die zoektocht is cchter verre van eenvoudig. Oude gebruiken en 

instituties zijn niet zelden terzijcle geschoven. maar wat is er voor in de plaats 

gekomen? 

Toen een opinieweekblad enkele jaren geleclen prominent aandacht schonk aan 

hct thema 'Heimwee naar God', bleek dater bij diverse mensen sprake was van 

een breken met de als knellencl ervaren instituties. Maar dat is niet hetzelfde als 

het breken met spirituele gezindheid. Gemecnschapszin, waarden en normen; 

we !wren de termen bijna dagelijks. Maar het blijft in vee! gevallcn wei erg aan 

clc oppervlakte. De spirituele 'bron' is vaak nauwelijks waarneembaar. Over de 



spanning tussen de presentie van die bron en de concrete betekenis en toepas

baarheid in de praktijk gaat deze beschouwing. En meer in het bijzonder wordt 

stilgestaan bij nieuwe denklijnen, ook in verschillende wetenschappelijke disci

plines, bij een eeuw betekenisvolle christelijk-sociale traditie en de betekenis van 

de bron in de huidige tijd, waarin overvloed en onbehagen waarneembaar zijn. 

Waarden en normen 

Toen ik de middelbare school bezocht, werclen wij als leerlingen doordrongen 

van het inzicht clat massawerkloosheid niet meer zou voorkomen. Door de analy

se en cle theoretische school van de econoom J.M. Keynes wisten we hoe sturing 

diende te worden gegeven aan het economisch proces. De werkelijkheid was ken

baar en de overheicl zou via gerichte instrumenten sturing kunnen geven aan cle 

economie. Een jaar of tien jaar later zijn deze economise he zekerheden evenwel 

volleclig verlaten. De overheid kan niet aile problemen oplossen; sterker, de over

heid roept vanwege haar sturingsambities juist problemen op. Het zou moeten 

gaan om een zo groat mogelijke vrijheicl van cle markt. De neoklassieke school 

leert dat rigicliteiten, die een belemmering vormen voor de vrije hand in de eco

nomie, zoveelmogelijk moeten worden weggenomen. Privatisering, marktwer

king, deregulering werden centrale begrippen. Weer tien jaar later blijken er 

plotseling heel andere geluiden in de kring van economen naar voren te komen. 

E.J. Bomhoff, hoogleraar economie aan de Universiteit van Nijenrode, coordi

neert een onderzoek over 'Instituties, waarden, normen en groei'. Het Centraal 

Plan bureau gaat in een recente vergelijking tussen Duitsland en Nederland niet 

aileen in op de dynamiek van de marktkrachten of de kwaliteit van het over

heidsbeleid, maar ook op de betekenis van samenwerking, overleg en gemeen

schappelijkheid (cooperative exchange) en cle rol van waarclen en normen (values). 

De aandacht voor het polclermodel heeft cle neoklassieke kritiek op de sociale 

partners, de Sociaal Economische Raad en de algemeen verbindend verklaring 

van CAO 's doen verbleken. De institutionele economie, die nadrukkelijk ruimte 

laat aan normatieve invalshoeken en overwegingen, wint duidelijk aan terrein. 

Sinds mijn middelbare schooltijd is er op het terrein van de economische weten

schap vee! gebeurcl. Vooral de meer recente ontwikkelingen bieden perspectief 

op nieuwe visies en orientaties. 

Vertrouwen 

De grondlegger van de economische wetenschap Adam Smith is vooral bekend 

geworden door zijn pleidooi voor de vrije hand in de economie. Wanneer de eco

nomische subjecten worden vrijgelaten zou clat uiteindelijk de beste waarborg 

bieclen voor de 'wealth of nations'. Minder bekend is zijn eerdere beschouwing die 
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betrekking had op de moraliteit in de samenleving. Dit werk, The theory of moral 

sentiments ( 1759), ging aan An inquiry into the nature and causes of the wealth of 

nations (1776) vooraf, niet aileen in de tijd, maar ook conceptueel. De onzichtba

re hand behoeft een morele inbedding. De tragiek van de negentiende eeuw is 

dat de theorie van de onzichtbare hand onbeschaamd is gehanteerd, terwijl het 

verhaal over de morele inbedding feitelijk terzijde werd geschoven. 

Na twee eeuwen moet worden vastgesteld dat de aandacht voor morele senti

men ten in hoog tempo toeneemt. F. Fukuyama heeft aangetoond dat Ianden 

waarin de factor 'vertrouwen' aanwezig is en is ge"institutionaliseerd het in eco

nomisch opzicht beter doen dan Ianden waarin vertrouwen veelminder beteke

nis heeft. High trust economies doen het beter dan Low trust economics. Interessant 

is uiteraard de vraag waar de factor vertrouwen uit voortkomt. Die vraag blijft in 

het boek Trust: the social virtues and the creation of prosperty in teite onbeantwoord. 

Vertrouwen, aldus Fukuyama, kan voortkomen uit waarden als God en gerech

tigheid, maar ook uit zaken als seculiere opvattingen over bedrijfscodes. 

Fukuyama's analyse stopt daar waar het interessant wordt voor mensen die een 

slag dieper wiilen gaan en die zoeken naar het verband tussen vertrouwen en de 
bran ervan. 

De Franse schrijver A. Peyrefitte gaat wel een stap verder. Ook hij besteedt aan

dacht aan de factor vertrouwen. In dat kader staat hij stil bij de rol van de religie 

in de economie. Daarmee staat hij in een traditie waarin onder meer kan wor

den gewezen op de lange tijd geleden geschreven beschouwing van de socioloog 

Max Weber over de verhouding tussen de protestantse ethiek en de geest van het 

kapitalisme. Ook mag niet onvermeld blijven het bekende werk van Michel 

Albert, getiteld Kapitalisme contra kapitalisme. De titel van dit boek geeft aan 

dat na de val van het communisme er in feite sprake is van twee andere domi

nante stromingen. Binnen de marktgeorienteerde economie zijn twee stromin

gen ofvarianten waarneembaar: de Angelsaksische en de Rijnlandse variant van 

het kapitalisme. De eerste variant is vooral gericht op het maken van winst, 

korte termijnorientaties en de rol van aandeelhouders. De publieke sector is 

betrekkelijk zwak ontwikkeld. De tweede variant kent een veel nadrukkelijker 

rol toe aan zaken als overleg en samenwerking, langere termijnorientaties, 

spaarzin en een betrekkelijk goed ontwikkelde publieke sector. Albert signaleert 

dat in de Rijnlandse economieen het Angelsaksische denken steeds verder door

dringt. Als oorzaak wijst hij op het steeds meer onbekend raken van de wortels 

van het Rijnlandse model, waartoe vooral ook de sociale leer van de rooms

katholieke kerk behoort. Albert wijst dus op een morele verklaring voor econo

mische verschijnselen. Na aile aandacht voor louter kwantitatief-economische 

variabelen mag dit geluid opmerkelijk worden genoemd. 



~~, Wanneer 'de 

bron' in het geding 

is, wordt het stil. 

Toch zit nu juist 

daar de spanning 

en de uitdaging. 

Vernieuwing 

De institutionele economie biedt ruimte om in de analyse van sociaal-economi

sche vraagstukken en in de aanbevelingen voor economische politiek voluit 

recht te doen aan ethische afuregingen en overwegingen. Het boeiende is nu dat 

institutionele arrangementen, die hun basis mede vinden in religieuze opvattin

gen. economisch relevant blijken te zijn. De oorsprong van het Nederlandse pol

dermodelligt niet in het Akkoord van Wassenaar uit 1982. Die oorsprong gaat 

vee! dieper en heeft te maken met principiele opvattingen over de ordening van 

de samenleving. over rechtvaardigheid en over verantwoordelijkheid als morele 

norm en als organisatorisch principe. 

Niet alleen in de economische wetenschap is sprake van vernieuwing en veran

dering. Ook in andere disciplines tekenen zich innovaties af. Politicologen heb

ben lange tijd werk gemaakt van het thema 'macht' en daarbij werd dan vooral 

gekeken naar de rol van de overheid. Inmiddels wordt intensief gestudeerd op 

een ander thema. namelijk dat van de civil society; een samenleving waarin het 

probleemoplossend vermogen vee leer wordt gezocht bij maatschappelijke facto

ren zelf. Bestuurskundigen maakten zich in het verleden druk om planning en 

sturing. terwijl zij tegenwoordig 'netwerken' voorop stellen. Sociologen 

bekommeren zich in mindere mate om de arrangementen van de verzorgings

staat. Meer recent gaat het hen met name om 'gemeenschapsdenken'. Onder 

juristen is de laatste jaren vee! werk gemaakt van het thema 'zelfregulering'. 

Maakten tal van historici zich enkele decennia geleden nog druk om de materie

le onderbouw als ultieme verklaringsfactor voor historische processen. de laatste 

tijd is er een nieuwe ontvankelijkheid ontstaan voor de betekenis van ideeen. 

Al deze tendenties- sommigen spreken zelfs van 'paradigmawisselingen'- geven 

aan dat zich vernieuwingen voordoen die van verstrekkende betekenis zijn voor 

de vis1e op de ontwikkeling van de samenleving. Toch is dat niet het enige. In al 

die disciplines komen regelmatig dezelfde begrippen voor. Met name kan dan 

worden gedacht aan drie termen: het reeds genoemde begrip vertrouwen. ver

antwoordelijkheid- door de managementgoeroe Peter Drucker ook wel omschre

ven als 'het richtinggevende principe voor de kennissamenleving van de z1ste 

eeuw'- en ten slotte integriteit. Deze drie begrippen hebben elk een belangrijke 

morele lading. Toch moet worden vastgesteld dat de analyses daar veelal stok

ken. Er lijkt soms bijna sprake van een zekere schroom. Een wetenschapper kan 

'scoren' met verwijzingen naar de factor vertrouwen. maar wanneer diezelfde 

wetenschapper vervolgens ook zou ingaan op de morele wortels van vertrouwen

bijvoorbeeld wanneer die direct te maken zou kunnen hebben met christelijk

sociale wortels- dan slaat het ongemak toe. Wanneer 'de bron' in het geding is. 

wordt het stil. Toch zit nu juist daar de spanning en de uitdaging. 

15 

> 



16 

Christelijk Sociaal Congres 

Een eeuw na het f~uneuze jaar 1891 - het jaar waarin de pauselijke encycliek 

Rerum Novarum verscheen en het Sociaal Congres were\ gehouden -, vond het 

Christelijk Sociaal Congres plaats. Het was voor de deelnemers, en ik was er een 

van, een intensieve week van discussie en overleg. Het was een bijzonclere week, 

niet aileen vanwege c\e boeiencle inleic\ingen, c\e culturele uitingen en de vierin

gen, maar vooral omc\at vogels van diverse pluimage, met verschillen van opvat

ting, met sterk uiteenlopenc\e achtergronden, met afWijkencle visies en stand

pun ten, op respectvolle wijze met elkaar wisten om te gaan. De gemeenschappe

lijke bezinning was mogelijk omclat de c\eelnemers wisten c\at men elkaar kon 

en mocht aanspreken op iets clat func\amenteler was clan cle eigen, persoonlijke 

visies en iclealen. Tijdens c\e slotbijeenkomst in Utrecht werclen cle conclusies 

getrokken. De deelnemers gingen die dag naar huis met een booc\schap. Er zou 

werk gemaakt moeten worden van c\e thema's die vandaag c\e dag de sociale 

kwestie vormen. 

Het leek of er een nieuw c\raagvlak was gecreeerc\ voor christelijk-sociale activi

teit. Binnen enkele jaren voltrokken zich evenwel funclamentele verancleringen 

op het christelijk-sociale erf. De meeste sociaal-economische organisaties met 

een 'C' in cle naam gingen op in grotere verbanden. Die fusies werclen vooral 

ingegeven door motieven als efficiency en het verbeteren van 'belangenbeharti

ging'. Toch blijken er binnen de nieuwe verbanden ook weer nieuwe initiatieven 

op te bloeien. En niet aileen c\aar. De clrie bijzondere universiteiten- cle Katholie

ke Universiteit Nijmegen, c\e Vrije Universiteit en de Katholieke Universiteit 

Brabant- werken momenteel aan een project 'Economie en christelijke visie'. Het 

is daarbij c\e becloeling te komen tot een inhouclelijke impuls waarin morele 

orienta ties en economische theorievorming, meer clan thans het geval is, met 

elkaar in verbanc\ worden gebracht. Dit project biec\t mogelijkheclen voor nieuwe 

inzichten en praktische toepasbaarheid. Geen eenvouclige opgave, maar wei een 

boeiende en nooclzakelijke exercitie. 

Waardenorientaties 

Economen hebben het altijcl enigszins moeilijk gehad met de relatie tussen c\e 

economische wetenschap als positieve wetenschap- een wetenschap die met 

behulp van methodieken en technieken economische processen tracht te analy

seren- en als normatieve wetenschap. Bij het laatste moet dan worden gedacht 

aan het incorporeren van ethische noties in cle theorievorming. In de Vrije 

Universiteit were\ in de jaren vijftig onder andere gedebatteerd tussen de hoogle

raren Zijlstra en Van cler Kooy. De mainstream in de economie- en zeker de neo

klassieke theorie- is 'positivistisch' van aard. Toch wordt c\e laatste tijcl erkend 



dat ook in een positieve, op feiten gebaseerde, wetenschapsbeoefening evengoed 

waarden en vooronderstellingen een rol spelen. Het uitgaan van de consument 

of producent, die zich zou Iaten leiden door nuts- of winstmaximalisatie, vormt 

een waarde op zichzelf. Het mag dan gaan om andere waarden dan die van de 

normatieve wetenschappers, het blijven echter wel waarden. Het aardige van de 

institutionele economie is nu dat de aandacht voor waarden-orientaties expliciet 

word t gemaakt. 

Nu is het leggen van een verband tussen waarden, theorievorming en praktische 

keuzes een complexe materie. Oat geldt niet alleen voor economen maar ook 

voor kerkelijke kringen en semi-kerkelijke autoriteiten. Zo verdedigde Aart van 

den Berg onlangs zijn proefschrift God and the economy aan cle Vrije Universiteit. 

Op basis van een analyse van 26 kerkelijke en semi-kerkelijke clocumenten over 

cle inrichting van cle economische orcle worclt betoogcl clat er allerminst een 

logisch verbancl bestaat tussen het Goclsbeelcl- 'Schepper', 'God van gerechtig

heid', 'God van de bevrijding', 'God van cle liefcle'- en cle visie op cle economi

sche orcle. De stappen in de redeneringen kunnen nogal verschillencle kanten 

uitschieten. Van den Berg schrijft: 'Onze kritiek op cle clocumenten is dat cleze 

stappen gemaakt worden zonder clat cle auteurs zich ervan bewust lijken clat 

hiermee andere stappen niet gezet worden. Hiermee worden cle clocumenten 

niet transparant en valt cle basis weg voor een cruciale rol in het publieke clebat 

over economie. De inclruk ontstaat clan immers clat 'de kerken maar wat roepen' 

en clat- afhankelijk van de impliciete keuzen die tijclens de reclenering gemaakt 

worden- de auteurs bij elk door hen gewenste economische kritiek en bij elk 

door hen gewenst economisch voorstel kunnen uitkomen.' Tussen de theologi

sche ontwerpen, die veelal het beginpunt vormen van de reclenering, en de eco

nomische visioenen, die het eindpunt ervan vormen, bestaat niet zelclen een 

'non-correlatie'. Er is over clit proefschrift nogal wat te cloen geweest, maar het 

scherpt wel cle cliscussie aan de vraag hoe op een consequente manier clenklij

nen kunnen worden uitgezet. 

Christelijk-sociale leer 

Het is tegen de achtergroncl van Van den Bergs analyse zinvol terug te gaan naar 

het jaar 1891. Hoewel er al eercler signal en waren, kan clit jaar worden gezien als 

het tijclstip waarop een belangrijke impuls were! gegeven aan cle christelijk-socia

le beweging. Nu is het bij die beweging nooit 'koekoek-een-zang' geweest. De ver

houclingen tussen vakbeweging, werkgevers, politiek en kerk waren niet zelclen 

complex. Er werclen uiteenlopencle stanclpunten ingenomen. En toch neemt clat 

alles niet weg clat acties werclen onclernomen die bijclroegen aan een kwalitatief 

betere samenleving. Het oog was gericht op het bonum commune. Daarbij vie! een 
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herkenbaar stramien te ontdekken. In 1891 (en daarna) ging het doorgaans om 

ref1ectie op de bron- christelijk-sociale inspiratie -, om het zoeken naar concrete 

sociaal-economische vertaalslagen- maatschappelijk engagement en eigen visies 

op de verantwoordelijkheid van maatschappelijke factoren daarbinnen- en prak

tische actie. Bij het laatste ging het dan om de vorming van maatschappelijke 

organisaties als voertuigen van christelijk gelnspireerde maatschappelijke 

betrokkenheid. Er werd gewerkt aan emancipatie van bepaalde groepen in de 

bevolking maar zeker en vooral aan emancipatie van een maatschappelijk ide

aaL Dat ideaal werd geent op de karakteristieke bestanddelen van de christelijk

sociale bron: vanuit evangelische inspiratie werken aan betrokkenheid op de 

ander, relativeren van !outer individuele belangen, koppeling van het eigendom 

aan de notie van het 'rentmeester zijn'- eigendom was dus niet iets absoluuts -, 

denken in termen van toekomstgerichtheid, ook als het gaat om het bewaren en 

bewerken van de Schepping, samenwerking tussen mensen bevorderen en recht 

doen aan de waardigheid van een ieder. 

Vanuit deze normatieve kaders werd vervolgens praktisch gehandeld. In het 

begin maakte de christelijk-sociale beweging zich sterk voor bestrijding van de 

'Sociale Quaestie', voor arbeidsrechtelijke bescherming en voor de opbouw van 

de sociale zekerheid. In rooms-katholieke kring werd de betekenis benadrukt 

van de waardigheid van ieder mens (later aangeduid als 'personalisme'), van het 

oog hebben voor wat zwak en kwetsbaar is ('solidarisme') en van een sociaal-eco

nomische ordening waarin zaken zoveel mogelijk van onderop georganiseerd en 

aangepakt dienen te worden ('subsidiariteit'). In protestants-christelijke kring 

ging het evenzeer om meer sociale gerechtigheid en om de principiele erken

ning van de eigen aard en verantwoordelijkheid van maatschappelijke verban

den ('soevereiniteit in eigen kring'). Door de ref1ectie op de eigen bron en een 

praktische inslag kon ook verzet worden aangetekend tegen stromingen die op 

een andere ideele leest waren geschoeid. Rooms-katholieken en protestanten 

hadden niets op met de klassenstrijd van de socialisten, de dictatuur van het 

proletariaat en de almacht van de staat. Evenmin voelden zij voor het individu

alistische ethos van de liberalen en hun nachtwakerstaat. De sociale zekerheid 

was om die reden niet een uitsluitende bevoegdheid van de staat, het ging even 

zeer om de rol van patroons en arbeiders en hun organisaties. 

Die zoektocht naar meer sociale rechtvaardigheid was geen vage exercitie. Er 

werden zeer concrete standpunten ingenomen over maatschappelijke onderwer

pen. Het puur economisch-materialistisch georienteerde Taylorstelsel- hoe kan 

een werknemer zo vee! mogelijk opbrengen?- werd gehekelcl vanwege het voor

bij gaan aan cle norm van mecle-menselijkheicl. Men had het niet op theorieen 

waarin mensen als niet veel meer werclen beschouwcl clan als 'vleeschen machines'. 

De human relations-school van Elton Mayo zou later meer sympathie krijgen. 



De notie dat mensen verantwoordelijk voor elkaar behoren te zijn, was een van 

de belangrijke drijfVeren achter de strijd voor bedrijfsorganisatie en medezeg

genschap. Toen de eerste resultaten werden bereikt, werd het werkterrein ver

breed. Na de Tweede Wereldoorlog werd in toenemende mate stilgestaan bij de 

internationale economische orde en ontwikkelingssamenwerking. De ene keer 

in geschriften, de andere keer in concrete acties en institutionele betrekkingen. 

Naderhand kwam het thema milieu op en weer later kwam de toekomst van 

nieuwe democratieen in Midden- en Oost-Europa en Zuid-Afrika, alsmede de 

opbouw van een civil society in deze Ianden, in het vizier. Steeds ging het, 

ondanks interpretatiegeschillen en intern 'gedoe', om het zoe ken naar oplossin

gen voor de sociale kwesties. Het congres van 1991 was in dat kader het logische 

vervolg op de eerdere stappen. Wie nog eens de confrontatie van het jaar 1891 

met het jaar 1991 willezen, doet er goed aan kennis te nemen van het recent 

afgeronde onderzoek van Hans Groen, getiteld Identiteit als belofte. Over organi

saties die een naam hebben op te houden. 

Poldermodel 

Wanneer we nu !etten op de discussie over de sociaal-economische ordening van 

vandaag, komen we niet om het debat rondom het 'poldermodel' heen. Toen 

nog maar enkele jaren geleden de overlegeconomie onder vuur stond- de over

legeconomie zou 'stroperig' en niet-dynamisch zijn en niet passen in de interna

tionale concurrentiestrijd- en toen vanuit de politiek vooral destructieve gelui

den klonken, waren het met name buitenlanders die interesse toonden voor de 

vraag hoe het toch kon dat Nederland in economisch opzicht zo vee! beter pres

teerde dan andere Ianden. De oorzaak werd vooral gezocht in zaken als sam.en

werking, gemeenschappelijke orientatie, langetermijnstrategie. Op basis van die 

noties konden economisch relevante verschijnselen als loon(kosten)matiging, 

!age stakingsgraad en internationale concurrentiekracht worden verklaard. 

Sociaal-culturele achtergronden en factoren bleken nodig in de economische 

analyse. Gemakshalve werd steevast verwezen naar het Akkoord van Wassenaar 

uit 1982, maar, zoals eerder gezegd, de wortels liggen vee! dieper. 

Lange tijd is het functioneren van de christelijk-sociale beweging vanuit sommi

ge kringen afgedaan als het verhullen van maatschappelijke tegenstellingen en 

als het pogen de socialistische invloed te breken. Wie de argumentatie wil nale

zen, moet de publicaties uit de jaren zeventig van het 'Socialisties Onderwijs 

Front' lezen. De christelijk-sociale beweging komt er in boeken als Geschiedenis 

van het gewone volk en Kazerne, kerk en kapitaal bekaaid af. Wie een evenwich

tiger beeld wil krijgen, kan niet heen om het boek De strijd voor harmonie van 

Arno Bornebroek, wetenschappelijk medewerker van het Internationaal 

lnstituut voor Sociale Geschiedenis. 

19 

> 
" 

v, 

0 
n 

> 
r 



20 

< 

" > 
> 

~r/ 0 De Sociale 

i<Westie bestaat ool< 

nu. Zij is echter van 

een andere orde 

dan die van 1891. 

Niet zelden wordt gesteld dat de doe len van de christelijk-sociale beweging van 

1891 nu langzamerhand zijn bereikt. De welvaart is aanzienlijk toegenomen en 

beter verdeeld. Armoede is sterk teruggedrongen. Werkgevers en werknemers 

hebben zeggenschap. Toch is het de vraag of daarmee de kern van wat de christe

lijk-sociale beweging inspireerde is geraakt. We zijn snel geneigd vooruitgang te 

meten in termen van groei, volumes, getallen. Daarmee wordt het risico gelopen 

dat morele dimensies worden veronachtzaamd. Vooral de laatste jaren is het in 

politiek-bestuurlijke kringen gebruikelijk geworden sociaal-economische orde

ningsvragen te bezien vanuit een staat-markt-perspectief. Het denken bestaat uit 

combinaties van staatsinterventie en 'herstel van het primaat van de politiek' 

aan de ene kant en versterking van marktwerking en concurrentie aan de ande

re kant. Het gevaar dat dan dreigt is dat- wat Amitai Etzioni in zijn gelijknamige 

werk The moral dimension noemt- wordt vergeten of op zijn minst wordt veron

achtzaamd. De sociale kwestie bestaat ook nu. Zij is echter van een andere orde 

dan die van 1891. Bij alle economische welvaart, althans die in de directe, eigen 

omgeving, zijn er ook signalen die duiden op een tekort van de morele kwaliteit 

van de huidige samenleving. Aan de vooravond van een nieuw millennium is 

niet alles rozengeur en maneschijn. Nieuwe uitdagingen voor christelijk-sociaal 

denken dienen zich aan. 

Overvloed 

'Victory Boogie Woogie'. Over dit laatste schilderij van de Nederlandse schilder Piet 

Mondriaan is de laatste tijd vee! te doen geweest. In de samenleving en in de 

politiek. Zelfwas ik 11amens de fractie woordvoerder over dit 'dossier'. Wat is er 

aan de hand? Via een schenking van De Nederlandsche Bank en door eigenzin

nig optreden van minister Zalm (Financien) en premier Kok, waarbij het kabinet 

en het parlement buitenspel werden gezet, is het schilderij nu in Neclerlandse 

hanclen gekomen. Het doek, dat bestaat uit allerlei gekleurde vakjes (en verschil

lende stukjes plakband, omdat Mondriaan het werk niet meer l1eeft kunnen 

afinaken), kan worden bewonclerd in het Haags Gemeentemuseum. Alhoewel, 

bewonderd? De aankoop van het schilderij heeft vee! tongen los gemaakt. De 

'man in the street' blijkt tachtig miljoen gulden absurd vee! te vinden voor het 

werk. Wat had er voor dat geld allemaal niet gekocht kunnen worden? 

Kunstminnaars zijn daarentegen weer juist reuzeblij met dit meesterwerk van 

de zoste eeuw. De aankoop en de manier waarop alles is 'geregeld' zal voorlopig 

nog wei de gemoederen bezighouden. 

Toen deze kwestie speelde, verscheen er in de Volkskrant een intrigerende car

toon. Aan de linkerkant zien we de direct betrokkenen bij de aankoop van 

Victory Boogie Woogie genieten van dit kunstwerk. Tevredenheid alom. Aan de 

andere kant van de cartoon zien we de verregende ten ten in Ermelo, waar asiel-



zoekers werden gehuisvest. De schrille tegenstelling komt tot uitdrukking in hct 

opschrift van de cartoon: 'Overvloed en onbehagen'. Dat opschrift- overvloed en 

onbehagen- lijkt steeds meer kenmerkend voor de tijd waarin we nu Ieven. 

Bij overvloed wordt snel gedacht aan uitbundige rijkdom. De voorbeelden zijn 

ruimschoots voorhanden: popsterren met mega-inkomens, profVoetballers en 

proftennissers die soms een weekinkomen hebben waar anderen (met hun 

gezin) het een heel jaar mee moeten doen, riante optieregelingen voor 

managers, televisie-personalities met fraaie huizen. Minder uitbundig, maar nog 

steeds overvloedig zijn de financiele omstandigheden waarin velen verkeren. 

Werd rijkdom in vroeger tijden nog wel eens wat bescheiden gehouden, tegen

woordig mogen overvloed en glamour samenvallen. Het verhaal van een predi

kant dat zijn grootvader bij de besteding van gelden altijd uitging van de volgor

de 'eerst het bedrijf, dan de kerk, en ten slotte bet gezin', zal vandaag de dag 

niet snel worden gehoord. 

Economisering 

Toch is meer aan de hand dan het uiterlijk vertoon van overvloed. De huidige 

samenleving, en trouwens oak het huidige overheidsbeleid, komen meer en 

meer in een perspectief te staan van wat men zou kunnen noemen 'economise

ring'. Waar gaat het dan om? Economisering is een wijze van denken waarbij 

maatschappelijke en economische verhoudingen in steeds grotere mate worden 

beheerst door !outer materiele factoren. Gelddenken, lastenverlichting, individu

ele vrijheid van de consument, vergroting van de afstand tussen inkomen uit 

arbeid en inkomen uit een uitkering (omdat dat- los van de vraag of uitkerings

gerechtigden daartoe in staat zijn- mensen prikkelt tot arbeidsparticipatie) en 

andere zaken treden daarbij op de voorgrond. 

Klaas Groenveld, directeur van de Prof. mr. B.M. Teldersstichting, het politiek

wetenschappelijk bureau van de VVD, merkte ooit in een debat op: 'De consu

ment is de maat der dingen'. Dat klinkt vertrouwd in de huidige tijd, maar de 

hamvraag behoort uiteindelijk te zijn: om welke consument gaat het eigenlijk? 

De werkgever die zich zo goedkoop mogelijk wil verzekeren tegen bet risico van 

ziekte van zijn werknemers of de werknemer die vanwege persoonlijke of tysieke 

omstandigheden tussen wal en schip terecht dreigt te komen? 

Achter deze ontwikkelingen gaat een oprukkend marktdenken schuil. Nu is er 

met marktwerking op zichzelf niets mis. Sterker, daar waar goederen of diensten 

vatbaar zijn voor 'vermarketing' behoren de regels van vraag en aanbod, keuze

vrijheid, economische dynamiek in acht te worden genomen. 

Anders wordt het wanneer die wetten worden toegepast op sectoren en situaties 

waar het eigenlijk begonnen is om heel andere orientaties en doelen. Sociale 
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zekerheid behoort er in de eerste plaats te zijn voor solidariteit met degenen die 

moeten kunnen rekenen op betrokkenheid van anderen. Vandaag de dag wordt 

sociale zekerheid echter in toenemende mate een verzekeringstechnisch vraag

stuk. waarbij risicodekking en marktwerking voorop komen te staan. In de 

media gaat het toch in eerste aanleg om cultuuroverdracht. maar zijn we langza

merhand niet in een situatie beland waarbij de norm wordt bepaald door kijkcij

ters en reclamegelden? Hoe vaak komt het niet voor dat in Haagse beleidsstuk

ken gezinsbeleid voornamelijk of zelfs uitsluitend wordt gericht op de functie 

van het gezin in relatie tot participatie in betaalde arbeid? Zonder ook maar iets 

af te doen aan dit belangrijk onderwerp moet toch worden vastgesteld dat het 

bij functioneren van gezinnen om vee! meer gaat: zorg, aandacht en tijd voor 

elkaar, toerusting tot verantwoordelijkheid, lief en leed de len. In de zorgsector 

wordt, aldus de vu-hoogleraar Reinders, zorg meer en meer verengd tot een tech

nische activiteit, die in beheersmatig opzicht optimaal moet zijn ('output', efficien

cy e.d.). Aftectie, aandacht en meevoelen met de hulpbehoevende, waar het bij 

zorg 66k om behoort te gaan, komen dan gemakkelijk op het tweede plan. En 

wie herinnert zich niet het gedoe random het weren van de nieuwszender CNN 

op de Amsterdamse kabel omdat de commerciele exploitant van het kabelnet 

aan CNN te weinig zou verdienen? 

Deze tendenties lijken te worden gestimuleerd door een opvallende ontwikke

ling. In toenemende mate zien we dat economische orientaties, dat het markt

denken wordt toegepast op terreinen die naar hun aard een ander dan een !ou

ter economisch karakter hebben. De kwaliteit van de samenleving, waartoe ook 

de 'menselijke maat' behoort, verschraalt door een overmaat aan economisering 

en marktdenken. Wie deze ontwikkelingen op zich laat inwerken, merkt hoe 

actueel het leerstuk van de 'soevereiniteit in eigen kring' eigenlijk is. Deze door 

Abraham Kuyper ontwikkelde en later door de rechtsfilosoof Herman 

Dooyeweerd verder verfijnde benadering leert dat de maatschappelijke verban

den en structuren een- wat toen werd genoemd- 'eigen aard en roeping' heb

ben. Het gevolg hiervan was dat de structuurkenmerken van de ene kring niet 

klakkeloos mogen worden toegepast op de andere kring. Gebeurt dat wel, dan 

ontstaan risico's voor de kwaliteit van het samenleven. De overheid heeft op 

basis van de norm van de publieke gerechtigheid als taak er op toe te zien dat de 

eigen aard van de onderscheiden maatschappelijke kringen niet wordt wegge

drukt. En precies daar ontstaat nu het probleem van de grondslagen van het hui

dige overheidsbeleid. Toen de paarse coalitie in 1994 aantrad, werd nadrukkelijk 

gestreefd naar een combinatie van 'primaat van de politiek' en 'meer marktwer

king en concurrentie'. De wetgevingsoperatie 'Marktwerking, deregulering en 

wetgevingskwaliteit' vormde hiervan de praktische uitwerking. Wie een meer 

actueel voorbeeld zoekt van 'kringverwarring' hoeft maar te luisteren naar de 
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inleidingen van staatssecretaris Vander Ploeg (Cultuur en Media) over de verhou

ding tussen publieke en commerciele omroepen. Overvloed hangt nauw samen 

met dominante trends van economisering, gelddenken en marktwerking op zo 

ongeveer aile maatschappelijke terreinen. Maar is dat het hele verhaal? 

Onbehagen 

Het mag opvallend worden genoemd dater in de huidige samenleving steeds 

krachtiger stemmen opgaan die juist de economisering relativeren en wijzen op 

andere perspectieven. Rabobank-topman en toekomstig SER-voorzitter Wijffels 

wees tijdens zijn recente ere-promotie aan de Katholieke Universiteit Brabant op 

het belang van 'ethisch gefundeerd en maatschappelijk geengageerd inzetten 

van talent'. Van daaruit kan gewerkt worden aan standpunten over onderwerpen 

als duurzaamheid, arbeidsparticipatie en internationale monetaire betrekkin

gen. Dergelijke geluiden staan niet op zichzelf. Een van de meest recente boeken 

van Charles Handy, een bekend publicist op het gebied van management-vraag

stukken, heeft als titel The hungry spirit en als ondertitel Beyond capitalism- a quest 

j(Jr purpose in the modern world. Hij pleit voor een toekomst met meer houdbare en 

werkelijk verrijkende waarden dan die van het vrije marktkapitalisme. Bij derge

lijke orienta ties is onbehagen merkbaar over een aantal dominante trends in de 

huidige economie en samenleving. 

Het probleem is echter dat een fenomeen als 'onbehagen' niet direct onder een 

noemer kan worden gevat. Onbehagen schiet eigenlijk verschillende kanten uit. 

Soms is er sprake van morele leegte temidden van materiele overvloed. Er is ont

vankelijkheid voor zoiets als zingeving, maar niet zelden is de belangstelling 

ongericht en zoekend. Er is onbehagen over situaties die maatschappelijk kwets

baar zijn: armoedeverschijnselen, zorg om het milieu, twijfels over financiele 

zekerheid van mensen in de toekomst. Soms is in meer algemene zin sprake van 

onbestemde gevoelens als het gaat om het denken over morgen. Zorgen, ook om 

de tysieke veiligheid. Tal van maatschappelijke organisaties zagen zich genood

zaakt vergaderingen en bijeenkomsten overdag te organiseren omdat veelmen

sen 's avonds de deur niet meer uit durven gaan. 

Nieuwe uitdagingen 

Ecn esscntieel kcnmerk van christelijk-sociaal denken is dat overvloed en on be

hagen geen gcschciden werelden mogen zijn. Voor de kwaliteit van de samenle

ving is niets fnuikender dan het zich afschermen van de ander, en zeker van 

degenen die kwetsbaar zijn. Een eeuw christelijk-sociale ontwikkeling heeft 

mede bijgedragen aan een meer humane samenleving. Maar tegelijkertijd is er 
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het risico dat zo'n samenleving te zeer opgaat in het eigen succes. Elke samenle

ving kent sociale kwesties. Steeds is er daarom de noodzaak om te ref1ecteren op 

de bron, om te werken aan visies op de ontwikkeling van de samenleving en om 

zich praktisch in te zetten. De moderne samenleving neemt afstand van het ver

zuilde Neclerlandse verleden. Er is- gelukkig- een grote openheid. Nieuwe the

ma's dienen zich aan. ln de huidige mondiale samenleving zijn nieuwe ideeen 

en nieuwe concepten nodig. Verfrissend zijn de opmerkingen van Wijffels over 

het internationale kapitaalverkeer. De wereld van Internet is fascinerend, maar 

stelt ons ook voor nieuwe ethische vragen. De grote migratiestromen en de glo

balisering zullen leiden tot confrontaties van culturen, zowel positief als nega

tief. Thema's als verantwoordelijkheid over de grenzen heen zullen aan beteke

nis winnen. Vragen rondom waarden en normen komen steeds indringender op 

ons af. De razendsnelle ontwikkelingen op medisch terrein nopen tot nieuwe 

ethische afwegingen. 

In die nieuwe wereld staat het christelijk-sociaal denken voor nieuwe uitdagin

gen. Voor een dee! gaat het om ref1ectie, maar voor een ander deel om praktisch 

handelen: bestendigheid van ethische reflectie bij het vaststellen en naleven van 

bedrijfsgedragscodes, bezinningsprojecten voor middelbare scholieren door 

omroepverenigingen, het screenen van lesmateriaal op de relevante voor de 

identiteit van de eigen instelling, het entameren van onderzoeksprojecten door 

universiteiten. De huidige tijd is rijp voor nieuwe orientaties, ook vanuit de 

eigen spirituele bron. Het leidt tot nieuwe en verrassende confrontaties. Als- om 

slechts een enkel voorbeeld te noemen- een deskundig econometrisch onderzoe

ker als Johan Graafland, werkzaam. bij het Centraal Plan bureau, in zijn vrije tijd 

een studie theologie volgt met als resultaat een zeer gedegen en omvangrijke 

scriptie Economie in theologisch perspectief. Een verkenning, dan worden rele

vante bouwstenen aangedragen voor een nieuwe dialoog; ethisch gefundeerd en 

maatschappelijk geengageerd. 

Nu zoveel doe len van de christelijk-sociale beweging uit 1891 zijn gerealiseerd, 

nu de traditionele verzuiling op een einde loopt en tal van christelijk-sociale 

organisaties zijn opgegaan in algemene organisaties kan gemakkelijk de gedach

te postvatten dat de relevantie van christelijk-sociaal denken in hoog tempo ero

deert. Daar staat echter iets anders en mogelijk veel fundamenteler tegenover. 

Na twee eeuwen te hebben geexperimenteerd met het gedachtegoed van de 

Verlichting en na twee eeuwen geloof te hebben gehad in maakbaarheid en 

stuurbaarheid via natuurwetenschappelijke methoden, zien wij op tal van terrei

nen de kiemen ontstaan van nieuwe analyses, visies en orientaties. De ontvanke

lijkheid voor spiritualiteit en normatieve opvattingen neemt toe. De snel 

groeiende belangstelling voor instituties schept ruimte voor andere opvattingen 

en begrippen: verantwoordelijkheid, vertrouwen, integriteit. De paradigmawisse-



lingen in tal van wetenschappelijke disciplines markeren omslagen in het den

ken. In het publieke debat klinkt steeds sterker door dat samen Ieven niet moge

lijk is zonder gemeenschapszin en waarden en normen. Maar daar begint dan 

ook de verlegenheicl. Verlegenheid, omdat we niet gewend zijn om te gaan met 

de bronnen van zingeving, Ievens- en wereldbeschouwing en spiritualiteit. juist 

om die reden is christelijk-sociaal clenken, naast andere geestelijke en maat

schappelijke stromingen, op een keerpunt beland en in een nieuwe fase terecht

gekomen. Een fase, waarin de bron opnieuw moet worden doordacht, uitgelegd, 

ge"interpreteerd. Niet op de gesloten manier, zoals in de verzuiling veelvuldig 

voorkwam, maar op een open, dialogerende wijze. Van daaruit kan dan ook de 

blik worden gericht naar de ontwikkeling van de samenleving, op de drempel 

naar de 21ste eeuw. Een samenleving die een gespletenheid kent van overvloed 

en onbehagen. Een samenleving ook, die deze gespletenheid zal moeten over

winnen. In 1891 ging het, zoals Abraham Kuyper het noemde, om 'architectoni

sche maatschappijkritiek'. De tijden zijn radicaal veranderd, maar kritiek op de 

architectuur van de samenleving zal altijd moeten worden geleverd. 

Prof mr.d1~ J.P. Balkencndc is bijzondcr hooglcraar christelijk-sociaal clenken over economic 

en maatschappij aan de Vrije Universiteit en lie! van cle Twcecle Kamer clcr Statcn-Generaal 

voor het CDA. Dcze bijclrage is een bewerking van een inleicling voor de Katholieke Raacl 

voor Kcrk en Samenleving. 
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CDA moet zich 

concentreren op 

l<iezers met religieuze 

achtergrond 

DOOR BEREND WIERENGA 

Marktonderzoek kan van grote waarde zijn voor politieke partijen, maar de 

rol van de marketing moet ook weer niet overschat worden. Een van de leef

stijlgroepen in het marktonderzoek van het CDA zijn de zogenaamde postma

terialisten. Buiten de partij gaan sommigen er ten onrechte vanuit dat het CDA 

onder deze groep veel winst kan boeken. Beter zou het zijn de leefstijlgroepen 

los te laten en de indeling kerkelijke- niet kerkelijke kiezers te hanteren. Door 

marktonderzoek moet worden nagegaan hoe bij de kiezers met een religieuze 

achtergrond het marktaandeel van het CDA kan worden vergroot. 

Onlangs toonde Paul Cliteur zich in Trouw een fel tegenstander van het toene

mend gewicht van het oordeel van marktonderzoekers in de politiek (29 decem

ber 1998). Hij heeft het in zijn column over politici zonder ideeen die zich wen

den tot marktonderzoekers, zoals ten dode opgeschreven mensen kwakzalvers 

raadplegen. Wanneer deze exploiteurs van wankelmoedigen de politici in hun 

greep krijgen, is dit volgens Cliteur het einde van de politiek. 

In Trouw vielen ook beschouwingen te lezen die juist aan marktonderzoek een 

grate betekenis toekennen. Marcel ten Hooven en Maaike van Houten beschreven 

hoe het CDA kiezersonderzoek heeft laten uitvoeren, waaruit een interessante 

nieuwe kiezersgroep naar voren zou zijn gekomen: de zogenaamde post-materia

listen (19 december 1998). Volgens vele geledingen in de partij, onder andere de 

jongeren die een Manifest hebben uitgebracht, dient het CDA met grote spoed 

achter deze groep aan te gaan. Het enige dat de uitbraak naar deze kiezers in de 

weg staat is het imago van het CDA als een oubollige partij van kerkelijke men

sen. In een nog recentere Podiumbijdrage van Friso Fennema in Trouw van 6 

januari 1999, wordt deze koers onderschreven, a! wordt er wel bij gezegd dat een 

dergelijke aanpassing tijd zal kosten: minstens acht jaar. 

Een onderschatting zowel als een sterke overschatting van de rol van markton

derzoek in de politiek vinden we hier vlak bij elkaar. Allereerst het standpunt 
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van Cliteur. Wat zou er mis zijn met het raadplegen van kiezers door miclclel van 

marktonderzoek? Op deze wijze kan immers inzicht worden verkregen in hun 

voorkeuren, hun zorgen, hun ideeen en hun meningen over maatschappelijke 

issues. Politici, althans parlementariers, zijn toch volksvertegenwoordigers, 

geroepen om namens de kiezers politieke besluiten te nemen? 

De politici hebben talrijke manieren om met kiezers in contact te komen. Ze ver

zorgen spreekbeurten en onderhouden contacten met vele maatschappelijke 

groeperingen. Maar goecl uitgevoerd, representatief marktonclerzoek onder 

(grate) groepen kiezers kan veelmeer en, wellicht evenwichtiger, infcrmatie 

opleveren dan de persoonlijke (vaak gekleurcle) kanalen van de politicus, welke 

overigens ook buitengewoon nuttig zijn. 

Op dit punt kunnen politici leren van marketeers in het bedrijfsleven, die al 

lang weten hoe gevaarlijk het is om !outer op intultie af te gaan en zich te base

ren op subjectieve impressies van wat er leeft onder consumenten. In de marke

ting geldt het adagium: de consument heeft altijd gelijk. Consumenten bepalen 

door hun keuzen welk product een succes is en welk product niet. Uiteraard kan 

een politicus de kiezer zo goed mogelijk van zijn stand punt proberen te overtui

gen, maar ook hier geldt dat de kiezer uiteindelijk (op verkiezingsdag) gelijk 

heeft. Een politicus hoeft zich absoluut niet te schamen om bij zijn kiezers te 

rade te gaan. Het betekent juist dat hij zijn taak als volksvertegenwoordiger seri

eus neen1t. 

Overschatting rol rnarl<eting 

Daarnaast is er de overschatting van de rol van marketing. Een politieke partij is 

vergelijkbaar met eenmerk, clat in de marketing een belangrijke rol speelt. Een 

merk is 'geladen' met betekenissen, het heeft een plaats in bet brein van de con

sument (hier de kiezer) die wordt bepaald door een netwerk van associaties. Zo 

wordt bet automerk Volvo geassocieerd met begrippen zoals robuust, stevig, vei

lig, maar stevig aan de prijs. Bekend is dat het uiterst moeilijk is om merkasso

ciaties te wijzigen. Consumenten accepteren aileen aanpassingen binnen een 

zeer beperkte bandbreedte (de zogenaamde 'region of acceptance'). Gaan we daar

buiten, dan gaapt er een geloofwaarcligheidskloof. Het is niet nwgelijk voor een 

politieke partij een imago te creeren, dat structureel niet in overeenstemming is 

met haar iclentiteit. En de identiteit (datgene wat men werkelijk is) van een orga

nisatie wordt in belangrijke mate bepaald door haar handelen, voor een politie

ke partij zijn dat de ingenomen standpunten en het stemgedrag in de Kamer. 

Bedrijven hebben tot hun spijt vastgestelcl, clat ook wanneer grate bedragen wor

den gespendeerd aan reclame en sponsorgelclen, het veranderen van een imago 

uiterst lastig is. Sommige veranderen daarom maar liever van naam: zo were! de 

Heidemij onlangs Arcaclis. 



~, Voor het CDA is 

het niet verstandig 

inspanningen aan 

te wenden om de 

niet-gelovigen over 

te halen tot deze 

partij. 

CDA en de post-materialisten 

Binnen het CDA lijken de mogelijkheden om het imago bij te stellen in de rich

ting van de post-materialisten sterk te worden overschat. Een andere vraag is of, 

indien het toch zou kunnen, dit electoraal gezien we! een goed idee is. Door een 

marketing-bril bekeken is het antwoord ontkennend. Post-materialisten zijn 

mensen die het materieel goed hebben en streven naar gelijkwaardigheid, ecolo

gische duurzaamheid en, onder andere, hechten aan een eerlijke verdeling van 

zorg en arbeid over mannen en vrouwen. De groep 'post-materialisten' is een 

door zogenaamde factoranalyse bepaalde leefstijlgroep. Het probleem met derge

lijke leefstijlgroepen is dat ze moeilijk zijn te valideren (dat wil zeggen vaststel

len of ze echt bestaan). Het toekennen van labels is subjectief, alliggen de cre

atief gevonc\en termen zoals post-materialisten en religieus altrulsten natuurlijk 

goec\ in het gehoor. Bovenclien, als je de post-materialisten als c\oelgroep van een 

mecliacampagne zou willen nemen, zijn ze in de praktijk moeilijk te traceren. 

Hoe weet ik van iemanc\ of hij tot c\eze (statistische) groep behoort? Maar een 

vee! groter bezwaar is dater blijkbaar onder deze groep, op c\it moment, in het 

geheel geen sprake is van een meer clan gemic\c\elcle neiging om CDA te stem

men. Het tegendeel is eercler het geval. De attitudes van kiezers zouden c\us vol

leclig moeten worden om.geturnd en c\it is marketing-wijs onbegonnen werk. 

De beste strategie 

Het idee om zich niet op de gehele kiezersmarkt maar op bepaalc\e kansrijke seg

menten te rich ten verc\ient overigens wei navolging. Maar het blijkt c\at, voor 

wat betreft de neiging CDA te stemmen, een andere inc\eling een vee! groter on

c\erscheic\encl vermogen heeft, clan die in leefstijlgroepen. Dit is cle incleling van 

cle kiezers in kerkelijken versus niet-kerkelijken. Uit cle CDA publicatie 'Nieuwe 

Wegen in Aanleg Uuli 1998)' blijkt clat kiezers clie zich tot een kerk rekenen, een 

vee! grotere kans hebben om op het CDA te stemmen clan niet-gelovigen: 34% 

tegenover 4%. Binnen de kerken zijn er nog verschillen: een Gereformeerc\e 

stemt met 44% kans op het CDA, een Rooms Katholiek met 34% en een Necler

lancls Hervormcle met 30%. In marketing geldt clat men zich het best kan rich

ten op die klan ten die een relatief grate neiging hebben om het product te 

kopen. Voor het CDA volgt hieruit, clat gegeven cle !age succeskans, het niet ver

stanclig is inspanningen aan te wenden om cle niet-gelovigen over te halen tot 

cleze partij. Door bepaalcle omstancligheden, bijvoorbeeld een populaire premier, 

kan het marktaandeel onder cleze groep tijdelijk worden verhoogd. Een dergelij

ke 'windfall profit' is zeer welkom, maar kan niet cle basis zijn voor cle lange ter

mijnkoers. De beste strategie voor het CDA lijkt clus een concentratie op kiezers 

met een religieuze achtergroncl. Dit is cle groep waarin relatief het gemakkelijkst 
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kiezers kunnen worden (terug)gewonnen. Overigens is het waarschijnlijk dat in 

deze groep een flink aantal 'post-materialisten' zitten. Het lijkt gewenst om door 

middel van marktonderzoek na te gaan hoe binnen deze groep het marktaan

deel van het CDA kan worden vergroot. Het staat overigens niet op voorhand 

vast, dat psalmzingende partijcongressen en christelijke symbolen hiervoor de 

geeigende middelen zijn. Zeer waarschijnlijk juist niet. 

Bovengenoemde cijfers geven overigens ook de betrekkelijkheid aan van het 

argument, dat het CDA wel moet teruglopen omdat de kerkelijkheid in 

Nederland terugloopt. Er is immers volop ruimte om binnen de groep van kie

zers met een religieuze achtergrond het marktaandeel van het coA (nu slechts 

34 %) te vergroten. Op dit moment doet het co A het blijkbaar relatief slecht in 

zijn 'core market', de gelovigen, die nog altijd meer dan 45% van de Nederlandse 

bevolking uitmaken. 

De strategie van het CDA moet zijn het versterken van zijn positie in dit seg

ment. 

l'rofdr.ir. Berend Wierenga is hoogleraar Marketing aan de Erasmus universiteit te 

Rotterdam en lid van het CDA. 
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CDV-DIRECT 

Op deze pagina kunt u reageren op artike
len in Christen Democratische Verkennin
gen. 
Uw bijdrage mag kort zijn, maar ook lan
gere betogen zijn welkom. De redactie van 
CDV hoopt dat veel mensen van binnen en 
buiten het CDA hun stem op dit platform 
willen laten horen. 

Uw bijdrage moet voorzien zijn van uw 
naam, adres en telefoonnummer. De re
dactie van CDV-Direct houdt zich het 
recht voor bijdragen te redigeren, in te 
korten of te weigeren. 

U kunt CDV-Direct vinden op www.cda.nl. 
(Klik via pagina Partij en WI door naar pagina CDV) 
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In de inleidende paragrafen van het hoofdstuk over 

de Kwaliteit van het bestuur in het Regeerakkoord 

1998 treffen we de volgende uitspraken aan: 

'Van de overheid wordt zowel een duidelijke visie 

verwacht op maatschappelijke problemen, als ook 

een open en interactieve bestuursstijl. Op basis van 

de in dit regeerakkoord geformuleerde visie op de 

belangrijkste maatschappelijke uitdagingen en hun 

aanpak zal een open en transparante bestuurswijze 

worden ontwikkeld'. 

De bestuurswijze moet dus nog worden ontwikkeld; 

het bestuursbeleid wordt om te beginnen aangeduid 

met procedurele adjectieven als 'interactief, 'open 

en transparant', verderop nader ingevuld met 'ideele 

belangenvertegenwoordiging'. Dat roept de vraag op 

water dan tot nu toe anders vertegenwoordigd werd 

dan ideeen, opvattingen over particuliere en algeme

ne belangen. 

In de teksten komen, terecht, de centrale waarden 

van goed bestuur aan de orde: zowel effectiviteit, 

efficientie en slagvaardigheid als democratie. Van de 

laatste wordt gesteld dat deze niet onnodig ten koste 

mag gaan van effectiviteit en slagvaardigheid van 

het be stu ur. 

Direct daarna volgt er een aankondiging van het cor

rectief referend um.Terugdringing van de juridise

rin_g van het openbaar bestuur wordt ook gepresen-

vorming. 
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een visie op overheid en samenleving die richtingge

vend zullen kunnen zijn voor de vraag welke orga

nen op welke wijze met welke taken te belasten. 

Terecht wordt in het akkoord gepleit voor nieuwe 

spelregels die de overheid als een 'business in its own 

right'duidelijk uittekenen. Maar dat gaat verder dan 

bijvoorbeeld de in het akkoord genoemde verster

king van mobiliteit van de hogere bestuursambtena

ren, met aanstellingsvormen waarbij 'wordt ge

streefd naar f1exibele arbeidsvoorwaarden, waar mo

gelijk gekoppeld a an afspraken over resultaten'. De 

passage over de kwaliteit van de rijksdienst bevat te 

weinig visie op de belangrijke eigenschappen die we 

die dienst en haar dienaren toewensen. Het is alle

wegingen van een bepaald tijdvak ('gouclen hand-
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rectief referend um.Terugdringing van de j uridise

ring van het openbaar bestuur worclt ook gepresen-
tecrd als V<.'t·sterking van dP dcnlo<-Tatisch<-~ h(_•s]-._ 

vonning. 
Probleem van deze en andere passages is dat de 
invulling die wordt gegeven aan 'democratic' wisselt: 

enerzijds is er de associatie met de verantwoordelijk

heid van 'gekozen vertegenwoordigers', anderzijds

zie het pleidooi voor het correctief referendum en 

het interactieve bestuur-, voor vergroting van de 

actieve participatie van burgers. Tegelijk echter wil 

men de besluitvorming versnellen, dat wil zeggen 

binnen gestelde termijnen, en client in bezwaarpro

cedures een vollediger beleidsmatige en juridische 

heroverweging plaats te vinden. 

We zien een veelheid van noties, voor een dee! aan

sluitend bij de momenteel problematisch geachte 

ontwikkelingen, echter te vaak onvoldoende uitge

werkt om de precieze betekenis te achterhalen. 

Vooral onvoldoende duidelijk is hoezeer aile wensen 

onvermijdelijk met elkaar in een spanningsrelatie 

zullen blijken te staan. 

Hetzelfde geldt voor de beschrijving van de zoek

tocht tussen privaat of publiek wanneer het gaat om 

de uitvoering van overheidstaken. Terecht wordt 

gesteld dat voor cle kwaliteit van het overheidshande

len er naast doelmatigheid ook andere criteria van 

belang zijn, te weten rechtmatigheid, rechtszeker

heid, bescherming van de positie van de zwakkere 

groepen. 'Het kabinet streeft bij de vormgeving van 

de uitvoering van overheidstaken naar een verstan

dig evenwicht tussen de intrinsieke waarden van 

overheidshandelen enerzijds en de voordelen van 

markt en concurrentie anderzijds'. Probleem blijft: 

wat zalmen straks als 'verstandig' beoordelen? Hier 

blijft het zoeken naar noties en hun verankering in 

weinig visie op de belangrijke eigenschappen die we 

die dienst en haar dienaren toewensen. Het is aile-
ll"l~tal te llat-,-sn:q-,. tt• ITtCHlieus. te zo:._·<._·J· d<-HH. tle (_lVPr 

WL'gingen van een bepaalcl tijclvak ('gouclen hancl
drukken') bepaalcl. Wat betekent L'en visie op cle 
goecle kwaliteiten van een bestuurcler. voor de 

gewenst geachte verkiezing van de burgemeester? 

Wat betekent de flexibilisering van arbeidsvoorwaar

den voor topambtenaren voor de zo noodzakelijke 

herwaarclering van het publieke ambt? 

Het blijft een tombola van ideeen. De kiezer heeft 

recht op meer, op visie, op beleid dus waarvan op 

zijn minst de grondpremissen duidelijk moeten zijn. 

Het gebrek aan achterliggende visie zal ongetwijfeld 

te maken hebben met de verkrampte verzoening die 

wordt gezocht tussen liberale, neo-liberale en soci

aal-democratische denkbeelden. Het gebrek aan visie 

zal straks, bij de uitwerking van de stellingnamen op 

de diverse thema's, de toetsing op eenduidige inten

ties bemoeilijken. De presentatie van een heldere 

beleidsvisie is essentieel voor de zo wenselijk geachte 

discussie en daarmee vooral voor de controle: dat 

zijn bij uitstek invullingen van het 'democratisch 

gehalte' waaraan men zegt zoveel waarcle te hechten. 

Een consistente en gefundeerde visie is weinig gevoe

lig voor de wisselende moderniteit van taal en ach

terliggende preoccupaties. Zij toont duurzame 

bezorgclheid om vaste waarden, ook waar zij nieuwe 

wegen moet verkennen: niet aileen in het externe 

maatschappelijke beleid, maar vooral ook in het 

interne bestuursbeleid. Het functioneren van het 

openbaar bestuur heeft een belangrijke voorbeeld

functie. Daar moeten vaste mores en niet opportune 

sores de koers bepalen. 
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Zorgen voor een 

marl{t met iets 

meermoraal 

R.H.J .M. GRADUS 

De politiek-maatschappelijke houding ten opzichte van marktwerking veran

dert door de jaren been. De econoom Adam Smith was er enkele eeuwen gele

den groat voorstander van. De kwalijke kanten van de latere industriele revo

lutie riep echter een aantal tegenreacties op. Zo was er ook in de jaren tachtig 

eveneens relatief meer animo voor marktwerking dan vandaag de dag. 

Dankzij moderne ontwikkelingen in de economische wetenschap kunnen 

negatieve effecten van dit systeem echter steeds beter worden beheerst. Er zou 

daarom meer ruimte moeten komen voor een gereguleerde vorm van marl<t

werking en privatisering. 

In de actuele politiek-maatschappelijke discussie laat men zich kritischer uit 

over marktwerking en privatisering dan in de jaren tachtig. Toen werden markt

werking en privatisering beschouwd als een panacee om de vastgelopen verzor

gingsstaat vlot te trekken en de efficiency van de overheidssector te vergroten. 

Ook door christen-democraten werd dit gedachtegoed met overtuigingskracht 

uitgedragen. Zo gaf CDA-staatssecretaris Van Rooy en niet haar liberate voorgan

gers Bolkestein en Evenhuis het startsein om de oude Mededingingswet. die 

vooral kenmerken had van de overlegeconomie. in overeenstemming te brengen 

met meer liberate uitgangspunten. Ook de verkiezingsprogramma's '89-'94 van 

de grate politieke partijen zijn in belangrijke mate doorspekt van dit gedachte

goed. Sommigen zoals bijvoorbeeld In 't Veld gingen zelfs zo ver, dat zij een 

ondernemende overheid bepleitten. Doordat de overheid commerciele activitei

ten deed, kon de tucht van de markt ook binnen de publieke sector gelntrodu

ceerd worden. De aldus af te dwingen bedrijfsmatige attitude, zo is althans de 

gedachte, heeft een goede uitwerking op de vervulling van de publieke taak. 

Het huidige gesternte lijkt marktwerking en privatisering echter minder gunstig 

gezind. Reeds eerder plaatsten PvdA-ideologen als Kalma en Woltgens kantteke

ningen bij het beleid van marktwerking. Ook in CDA-kringen zijn kritische gelui

den hoorbaar. Balkenende vraagt in deze discussie aandacht voor het gevaar dat 

'het algemeen belang overwoekerd dreigt te raken door particuliere, primair op 



rendementseisen gerichte motieven' .1 Opmerkelijk is dat zelfs onlangs de libera

len Groenveld en Van Schie van de Teldersstichting de gevaren schetsten van een 

commercialisering van het onderwijs.' Ook het tweede paarse kabinet slaat een 

andere toonhoogte aan en streeft naar evenwicht tussen economische dynamiek 

en zorg voor kwetsbare groepen. Tevens wordt met meer terughoudendheid te

gen commercialisering van overheidstaken aangekeken. Het laatste verkiezings

programma van het CDA vraagt om een opwaardering van het publieke ambt en 

stelt dat 'politieke en ambtelijke (rol-)opvattingen over een 'ondernemende over

heid', ontleend aan het bedrijfsleven, daar niet bij passen'. 

Op zich is deze veranderende attitude ten opzichte van de rol van marktwerking 

en privatisering niet zo vreemd als we de geschiedenis beschouwen. Tegenover 

het geloof in de markt in het begin van de negentiende eeuw staan het pessimis

me en de oproep tot concurrentieregulering in het interbellum van dcze eeuw. 

Toch zouden we de huidige discussie te kort doen door deze te kenschetsen als 

een puur dialectische reactie. Interessant is om meer gebruik te maken van 

moderne ontwikkelingen in de economische wetenschap, die een steeds beter 

inzicht geven in de werking van markten en aangeven hoe minder gewenste 

neveneffecten kunnen worden afgezwakt. In dit artikel zal ik pleiten voor een 

gereguleerde vorm van marktwerking en privatisering. 

Marktwerking door de eeuwen heen 

Door de eeuwen heen heeft zich een boeiend debat over het nut en de noodzaak 

van een markteconomie voorgedaan. Laten we de belangrijkste momenten schet

sen. Het verlichtingsdenken van economen uit de 18e eeuw bevorderde een posi

tieve visie op concurrentie. Wijs geworden door de mercantilistische samenle

ving, die de vorming van staatsinterventies (bijvoorbeeld op de handel met Oost) 

aanmoedigde, bestempelden klassieke economen als Adam Smith de markteco

nomie als de gewenste orde, waarin economische subjecten gedreven door eigen

belang zonder het te beseffen tevens het algemeen belang bevorderen (doordat 

ze bijvoorbeeld nieuwe producten in de markt zetten en de arbeidsverdeling sti

muleren). 

De tamelijk 'ongebreidelde' werking van markten in het begin van de negentien

de eeuw leidde tot de industriele revolutie maar toonde ook de kwalijke kanten 

van het kapitalisme (monopolies, kinderarbeid, slechte werkomstandigheden). 

Dit leidde tot een tweetal reacties. In de marxistische gedachtenwereld werd 

socialisatie van de productiemiddelen als oplossing gezien om deze uitbuiting te 

voorkomen, terwijl in de neoklassieke gedachtewereld werd nagedacht hoe 

markten beter kunnen werken. Met de scherpte van het neoklassieke denkraam 

werd het mogelijk om te begrijpen wanneer markten wel en niet werken en 
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deden begrippen als 'een natuurlijk 111onopolie' hun intrecle. In de Vercnigclc 

Staten were\ in 1896 de Sherman-act ge!ntrocluceercl, die het mogelijk 111aakte 

een anti-monopoliebeleicl te voeren, terwijl in Nederland het Kinclerwetje van 

VanHouten were\ ge!ntrocluceercl. Overigens speelcle in Nederland de christelijke

sociale leer een belangrijke rol om de kloof te overbruggen tussen het klassieke 

liberalis111e en het co111promisloze marxisme. In een encycliek als Rerum Novarwn 

( 1891) en door de christelijk-sociale congressen were\ en voorstellen aangeclragen 

0111 de scherpe kantjes van 111arktwcrking te eli111incren.' 

In bet interbellum was de cliepe economische crisis er verantwoorclelijk voor c\at 

marktwerking een verclere terugslag kreeg. De crisis leiclcle tot een nog naclruk

kelijker rol voor de overheicl in de econo111ie, bijvoorbeelcl door overheiclsinveste

ringen (New Deal in de Vcrenigdc Staten en de Afsluitdijk in Nedcrlancl). De ru!

neuze concurrentie in die tijcl had tot gevolg clat prijs- en capaciteitsmaatregelen 

nooclzakelijk waren. Ook een orcleningswet als de Winkelsluitingswet ( 1931) 

vinclt haar oorsprong in die tijd. 

Ook na de Tweecle Werelcloorlog vormcle een cliep ingrijpen in het economisch 

verkeer het aangewezen recept om de herstelpolitiek inhoucl te geven. Pas eincl 

jaren zestig maakten spanningen op cle arbeicls111arkt een geleicle loon- en prijs

politiek illusoir. De oliecrises in de jaren zeventig lieten de verzorgingsstaat uit 

haar voegen barsten en begin jaren tachtig werclen een terugtreclencle overheicl, 

eigen verantwoorclelijkheicl en 111arktwerking de gevleugelcle begrippen. In de 

economische wetenschap 111aakte het planmatig denken (Tinbergenj plaats voor 

cle aanbocleconomie, die het geloof in de markt deed herleven. Amerikaanse em

nomen als Stigler en Buchanan vroegen naclrukkelijk aandacht voor overheic\sfa

len. Zij pleitten voor marktwerking, omdat cleze ordeningswijze wel in staat zou 

zijn 0111 in te spelen op consumentenvoorkeuren. Overigens cluurcle het in 

Nederland tot eind jaren tachtig, voorclat deze geclachten ook in de economische 

wetenschap cloorklinken.4 Er zijn echter ook andere geluiclen. De politiek-eco

noom Gailbraith waarschuwcle voor een cloorgeschoten geloof in de markt en 

stelcle clat een oligopolistische structuur eercler regel clan uitzonclering is. 

Hoe perfect is een markteconomie? 

Na cle ineenstorting van het !Jzeren Gordijn ontstoncl het uitgesproken beelcl dat 

een kapitalistische economie met vrije markten superieur is ten opzichte van 

meer centraal gestuurcle ordeningswijzen. Ook in de economische literatuur was 

men de mening toegeclaan clat een te grate rol van de overheicl in de economic 

negat1eve effecten op groei en werkgelegenheicl heeft. Alhoewel de voordelen 

van het marktmechanisme als ordeningswijze steeds helderder werden, zouclen 



we de economische literatuur te kort doen door deze te bestempelen als een lof

zang op de vrije markt. 

Er ontstond in toenemende mate aandacht voor vraagstukken van economische 

instituties en informatieproblemen. Economen brachten naar voren dat transac

ties op vrije markten met communicatie-, coorclinatie-, en besluitvormingskosten 

gepaard gaan. Er zullen coordinatiefouten ontstaan, omdat economische subjec

ten onvolcloende geinformeerd zijn. Om de transactiekosten te omzeilen zullen 

onclernemingen tencleren tot machtsconcentraties. Het beleiclsmatige antwoorcl 

is echter niet een publieke allocatie, maar een adequaat mecleclingings- en fusie

toezicht. Belangrijk bierbij is de constatering clat zelfregulering bebulpzaam kan 

zijn om transactiekosten te verlagen. Zelfregulering kan ertoe leiclen clat de eco

nomische efficientie worclt bevorclercl cloordat cle onzekerbeicl en claarmee de 

transactiekosten worden verlaagcl. Het meest sprekencle voorbeelcl is de verkoop 

van een gebruikte auto. Een koper kan in bet algemeen de staat van een gebruik

te auto niet inscbatten en kan clus 'een kat in de zak kopen'. Zoncler zelfregule

ring in de vorm van bijvoorbeelcl een novAG-garantie of andere vormen van kwa

liteitscertificering zal een markt niet aclequaat werken. Vormen van zelfregule

ring genieten de voorkeur boven overbeiclsregulering, omclat dit beter aansluit 

bij bet subsicliariteitsbeginsel en omclat biervan ook een zelfcorrigerencle wer

king zal uitgaan. Daar staat tegenover clat bepaalcle vormen van zelfregulering 

de efficiency negatief zullen beinvloeclen. Zelfregulering kan immers ook lei den 

tot het afscbermen van markten, waarcloor prijzen onnoclig boog zijn. Met name 

bij de vrije beroepen is een clergelijke ontwikkeling zichtbaar. In dit verbancl 

beboeft bet bijvoorbeelcl geen bevreemcling te wekken, clat door een iecler-

be halve door de belanghebbenclen zelf- worclt gepleit voor meer marktwerking 

bij de notarissen. 

In vee! markten treeclt informatie-asymmetrie op tussen aanbieclers en kopers en 

kan bijvoorbeelcl kwaliteitscertificering de transactiekosten verlagen. Dit gelclt 

ook voor markten waar quasi-publieke goederen zoals onclerwijs, zorg en open

baar-vervoer worden verbanclelcl. Juist wat cleze goederen betreft !open de 

meningen over het gewenste orcleningswijze uiteen. Het grate voorcleel van toe

wijzing door het marktmecbanisme is clat de aanbieclers worden geprikkelcl om 

efficient met hun midclelen om te gaan. De private aanbiecler is immers gebaat 

bij het zo laag mogelijk houden van de kosten. Daar staat tegenover clat een over

matige naclruk op kostenrecluctie kan leiclen tot een verlies aan kwaliteit. Zo is 

een veelgehoord bezwaar clat als zorginstellingen teveel naclruk leggen op effi

ciency, zij te weinig bezig kunnen zijn met de patient. Of cle lcwaliteit ook claacl

werkelijk lager is, hangt afvan de aanwezige prikkels tot kwaliteitsverbetering. 

Deze zijn in de regel grater in de private clan in de publieke sector. Zo zijn prive-
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klinieken eerder geneigd nieuwe methoden te introduceren. Of priveldinieken 

ook vanuit algemeen belang wenselijk zijn, is echter de vraag en hangt afvan de 

optelsom van plussen en minnen. 

Vanuit de moderne contracttheorie worden oplossingen aangedragen om een 

ordeningswijze te kiezen dat voorbijgaat aan de dichotomie publiek ofprivaat. 

Het blijkt mogelijk de private sector diensten te Iaten uitvoeren en de publieke 

randvoorwaarden in een duidelijk contract te specificeren." Het meest sprekende 

voorbeeld is het ophalen van huisvuil. Hier zijn door privatisering behoorlijke 

kostenbesparingen te realiseren- volgens empirische studies zowel in Nederland 

als in het buitenland bedraagt de efficiency-winst circa 15-20% -; een mogelijk 

kwaliteitsverlies is door middel van een duidelijk contract te verhelpen. 

Overigens kan een goed contract niet in alle gevallen uitkomst bieden. Denk bij

voorbeeld aan het gevangeniswezen. Ondanks de mogelijke kostenreducties van 

10% ligt het volgens velen niet voor de hand deze activiteit uit te besteden, om

dater teveel onzekerheden zijn bij het vastleggen van kwaliteit in een contract. 

De private voorzieningswijze leidt tot lagere kosten, maar is niet wenselijk om

dat de 'ondernemers 'onvoldoende bereid zullen zijn te investeren in personeel 

en maatschappelijk gewenste methoden van detentie. Volgens de contracttheorie 

moet aan de volgende drie voorwaarden voldaan zijn wil de publieke voorzie

ningswijze voor de hand liggen: 

de invloed op kwaliteit is moeilijk meetbaar; 

2 innovatie is relatief onbelangrijk; 

3 de concurrentie is beperkt en consumentenvoorkeuren zijn relatief 

onbelangrijk. 

Bij de klassieke overheidstaken zoals politie, justitie, brandweer en andere 

toezichtstaken en het buitenlandsbeleid zijn deze voorwaarden van toepas

sing. 

ln gevallen zoals zorg, sociale zekerheid en onderwijs lijkt een tussenvorm voor 

de hand te liggen. Een bejaardenverzorgingsinstelling in de vorm van een beurs

genoteerde NV die de aandeelhouders tevreden moet stellen, zal teveel gericht 

zijn op kostenreductie. AI te grote bemoeienis van de overheid met de bejaarden

zorg leidt daarentegen tot bureaucratic en tot 'aanbodgedrag'. Dit vraagt in de 

bejaardenzorg om non-profitinstellingen die, binnen ruim gedefinieerde kaders, 

hun eigen beleid kunnen uitstippelen. Overheidstoezicht kan dan beperkt zijn 

tot bedrijfsvergelijkingen en toezicht op geneeskundige handelingen. Doe! van 

een dergelijk ordeningswijze is ook meer keuzevrijheid, waardoor wachtlijsten 

tot het verleden gaan behoren. In semi-publieke sectoren is maatwerk nodig om 

sociale doelen en efficientie te verenigen. 



Voorbeeld: openbaar vervoer 

Voor het openbaar vervoer wordt de mogelijkheid van meer marktwerking over

wogen. Door de commissie-Brokx (CDA) is voorgesteld om de concessies voor 

openbaar vervoer in het stads- en streekvervoer voortaan aan te besteden. In 

christen-democratische kringen, echter, worden deze plannen vooralsnog aarze

lend bekeken. Zou de overheid een dergelijke belangrijke publieke taak wei uit 

handen moeten geven en is er nu zoveel heil te verwachten van marktwerking 

zijn veel gehoorde vragen. 

Hierbij is de exacte vormgeving van de aanbesteding belangrijk. Niet onderschat 

mag worden dat voor het welslagen aan bepaalde voorwaarden voldaan moet 

zijn. Sociale doelen zoals de bediening van kwetsbare groepen en een niet te 

hoge prijs dienen eenduidig in het aanbestedingscontract te worden vastgelegd. 

Een andere belangrijke voorwaarde is de aanwezigheid van voldoende bekwame 

en gelijkwaardige marktpartijen. Indien de markt wordt beheerst door enkele 

dominante marktpartijen dan zal van een effectieve aanbesteding geen sprake 

zijn. Van een dergelijk 'level playing field' is evenwel op dit moment geen sprake. 

Om daarin verandering te brengen is de voorgenomen ontvlechting van gemeen

ten en gemeentelijke vervoerbedrijven en het creeren van meerdere markt

partijen in bet streekvervoer van be lang. Oak moet gezorgd worden voor de juis

te prikkels. Een gemeentelijke organisatie die overgaat tot aanbesteding dient te 

profiteren van de winst. 

Oak de vormgeving van concurrentie behoeft nauwkeurige aandacht. De twee 

belangrijkste modellen zijn concurrentie om en op de weg. Bij de concurrentie 

op de weg kunnen voortdurend en tegelijkertijd verscheidene ondernemers din

gen naar de gunst van de klant. Voordeel van dit systeem is dat de zittende 

ondernemingen worden geprikkeld op de wensen van klanten in te spelen. 

Nadeel van dit systeem is echter dat door de voortdurende dreiging van concur

rentie nieuwe ondernemingen niet bereid zijn de toetredingskosten voor hun 

rekening te nemen. Steeds wisselencle aanbieders kunnen bovenclien tot discon

tinulteit en claarmee tot kwaliteitsverlies leide.n. Vandaar dat in de aanbeve

lingen van de commissie-Brokx wordt gekozen voor de aanbestecling van een 

regionaal netwerk met een contractduur van 5 jaar ('concurrentie om de weg'). 

Dit concurrentiemodel kent echter oak nadelen. Allereerst ontstaat voor de duur 

van cle concessie een regionaal monopolie. Daarnaast zullen de aanbieders zich 

vooral gaan rich ten op de gunst van de overheid. Hierdoor kan zelfs een 'rent-see

king' gedrag ontstaan, waardoor het be!nvloedingsproces zich verplaatst van de 

klant naar de overheicl. Door echter in dit concurrentiemodel elementen van 

een meer klantgerichte benadering in te bouwen kunnen deze nadelen voor een 
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belangrijk dee! worden ondervangen. Een geschikt middel daarvoor is om expli

ciet de tevredenheid van de klant mee te wegen. Door verplichtstelling van een 

reizigersenquete. Daarnaast dienen ook experimenten, waarbij sprake is van 

meervoudige concessies en/of overlappingen binnen een gebied, mogelijk te zijn. 

Laat bijvoorbeeld op de lijn Amsterdam-Purmerend een tweetal busmaatschap

pijen parallel de vervoersstroom voor hun rekening nemen. De agendering van 

aanbestedingen zal zich bovendien zodanig spreiden over het lane\, c\at regelma

tig nieuwe aanbesteclingen in c\e maak zijn. Hierdoor worden onc\ernemers, die 

op meerclere plaatsen tegelijkertijc\ naar een concessie c\ingen, geclwongen hun 

reputatie 'scherp' te houc\en. Vonnen van kwaliteitscertificering zullen boven

c\ien c\e markt transparanter maken. 

Tot slot is het ook van belang c\at c\e zogenaamde ontwikkelingsfunctie ('bet ont

wikkelen en regisseren van het openbaar vet"Voer') worc\t aanbesteec\.' Vanuit het 

principe van gespreic\e verantwoordelijkheic\ is het van het grootste belang c\at 

c\e overheic\ het regisseren overlaat aan c\e partijen, die c\aarop het meeste zicht 

hebben: de bec\rijven. In principe gelc\t c\e bovenstaancle redenering ook voor het 

rijc\en op het spoor. Wei zal het moeilijker zijn om hier concurrentie te bewerl<

stelligen, omc\at in ~eze markt c\e toetrec\ingsbarrieres nu eenmaal groter zijn. 

Marktwerking heeft c\aar c\us bepaalc\e nac\elen, maar c\it gelc\t ook voor de hui

clige wijze van orc\enen. 

Voorbeeld onderwijs 

Boeiencl is ook c\e toe passing van c\e contracttheorie door Shleifer'· op het onc\er

wijs. Privaat onderwijs leic\t tot lagere kosten maar het effect op c\e kwaliteit is 

ongewis. Enerzijc\s kunnen kostenrec\ucties leic\en tot bijvoorbeelc\ een vermin

c\erd aanboc\ voor achterstandsgroepen, anderzijcls kan c\it gecompenseerc\ wor

den door c\e introc\uctie van innovatieve leennethoden. De prikkel hiertoe lijkt 

groter in c\e private sector dan in de publieke sector. Ook dit fenomeen is een

voudigweg te illustreren. In tegenstelling tot de situatie in de Verenigde Staten 

kenmerkt het Nederlandse systeem zich reeds door vee! privaat initiatief. De hui

dige oplossing met vergaande decentralisatie, leerling-gefinancierd onderwijs, 

financiele compensatie voor onderwijs aan achterstandsgroepen en veelal pri

vaatrechtelijk georganiseerde onderwijsinstellingen lijkt gezien de in vergelij

king met het buitenland hoge kwaliteit van bet leerplichtig onderwijs een goede 

keuze.' Wei kan verder gewerkt worden aan: 

vergroting van de transparantie: 

verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden; 

overgang naar een privaatrechtelijke rechtsvorm voor de openbare 

onderwijsinstellingen. 



Ook bij het hoger onderwijs speelt zich een boeiende discussie af. Sommigen vre

zen dat bij universiteiten die hun heil zoeken op de markt geen plaats meer is 

voor fundamenteel onderzoek en academische vorming. Bovendien ontstaat het 

risico van oneerlijke concurrentie met zuiver private kennisinstellingen. 

Anderen wijzen erop dat meer werken voor de markt de financiele basis ver

breeclt en na de recente bezuiningsronden noodzakelijke investeringen in onder

zoeksmiddelen mogelijk maakt. Ook wordt er op gewezen dat een verbetering 

van de vraaggerichtheid, geconstateerde onvolkomenheden (zoals een gebrekki

ge aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een te !age efficiency) zal 

verbeteren. Vanuit de contracttheorie kunnen bouwstenen worden aangedragen, 

die de impasse kunnen doortrekken. Zo moet het mogelijk zijn om in een con

tract wat betreft de financieringswijze goede afspraken te maken over funda

menteel onderzoek en academische vorming. Als de VSNU door middel van zelf

regulering vervolgens afspraken maakt om concurrentieverstoring te voorkomen 

lijkt het probleem van oneerlijke concurrentie oplosbaar. 

Men kan zich afvragen of men niet een stuk verder client te gaan. Op dit mo

ment wordt nog een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen het van rijkswe

ge bekostigd hoger onderwijs (te weten het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en 

Wetenschappelijk Onderwijs (wo)) en het niet-bekostigd (commercieel) onder

wijs. Hierdoor ontstaat er een zeer hoge toetredingsdrempel tot de markt voor 

niet-bekostigd onderwijs. Indien men het verschil tussen bekostigde en niet

bekostigde instellingen laat vervallen, ontstaat er een meer vraaggebrienteerd 

systeem, waarbij de keuze van studenten meer centraal staat. Dit systeem kan 

versterkt worden door collegegelddifferentiatie te introduceren. 

Slotbeschouwing 

Er is de laatste tijd nogal wat kritiek op het beleid van marktwerking- en privati

sering. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Toch wordt in met name semi

publieke sectoren niet efficient omgesprongen met de overheidsmiddelen en 

wordt onvoldoende rekening gehouden met consumentenvoorkeuren. Als men 

zich de nod en realiseert die mede als gevolg van de vergrijzingsgolf op ons af 

zullen komen, dan blijft een debat over de gewenste ordening hard nodig. Het 

zou wenselijk zijn om met een timmennansoog nieuwe elementen van aanbeste

ding en vraagfinanciering te introduceren. De contracttheorie biedt handvaten 

om te bepalen of privatisering en marktwerking mogelijk zijn en onder welke 

voorwaarden. 

R.HJ.M. Gradus was ten tijde van het schrijven van dit artikel verbonden aan het 

Ministerie van Economische zaken. 
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VERZELFSTANDIGEN EN PRIVATISE

REN: EEN ZAAK VAN BELEID' 

HANS VAN DEN AKKER EN DIRK-JAN BOLDERHEIJ 

TER INLEIDING 

Met cle opkomst van de verzorgingsstaat in de ar 

gel open honderd juar is hct scherpe contrast tus

scn overhcid en maatschappij wcggevallen. De 

nachtwakerSstaat met haar duidclijk afgebuken

dc takenpakket is niet meer. De ovcrheid hceft in 

deze ecuw- vooralna de Twcede Wereldoorlog

mecr taken op zich genomen. Dit heeft een verdere 

impuls gcgeven aan de groei en bloci van een 

tend spoorboekje, maar als richtinggevende denk

trant. Dat kan vervolgens een reinigende werking 

hebben in discussics over concrete (deel)onderwer

pen in de toekomst. 

KADER 

In Publiekc Gerechtigheid (WI, 1990} staat het vol

gende over overheidstaken: 'De overheid waar

borgt derhalve de publieke voorwaarden die 

nodig zijn voor een samenleving van verantwoor

delijke mensen. De gcrechtigheid als hoofdmotief 

voor hct overheidsoptreden verplicht haar onder 

mccr om: 

grout aantal maatschappelijke organisaties, dat 2 

recht en vrede te bevorderen; 

schild voor de zwakke te zijn; 

het onrecht te bestraffen; ccn bu!Jer is gaan vormen tussen het spel van de 3 

vrije markt en het overheidsoptreden. Hierdoor is 4 de gewetensvrijheid en de 

ecn wedcrzijdse ajhankelijkheid ontstaan, die niet S persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen; 

mecr is weg te denken uit de tegenwoordige sa- 6 de voorwaarden te garanderen voor een 

pluriforme verantwoordelijke samenleving 

(artikel 4); 
mcnleving. Aan dit model van 'gedeelde verant

woordelijkheid' zitten oak nadelen: de verdeling 

van taken en bevoegdheden wordt sums verwaar- 7 zich in te spannen voor een internationale 

rechtsorde in het kader van de Verenigde Na

ties (artikel 16} met als speerpunt de bevorde

ring van het respect voor fundamentele rech

ten van de mens.' 

loosd. Verantwoordelijkheden kunnen dan verva-

gcn. Dcze nadelen worden vrij breed onderkend en 

daarom worden zo nu en dan 'heroverwegings

opcratics' in gang gczet. Vaak wordt in dit kader 

gcsprokcn over 'untvlechting'. Na de 'grate opera

tics' van begin jarcn tachtig worden recentelijk 

zclfstandige bcstuursorganen systematisch door

gclicht, overheidsdiensten- die zich op de markt 

(zoudcn) bcgeven - geanalyscerd ', wordt funda

mentecl nagedacht over 'toezicht'" en vinden enke

le grotc vcrzelfstandigings- en privatiseringsope

ratics plaats, zoals de Nederlandse Spoorwegen, 

de cnergic- en telecomsector en in de sociale zeker

heid. De gevolgen zijn vaak verstrekkend. 

Ilcsluitvorming vindt in dit kader nogal eens op 

ad-hoc basis plaats; een eenduidig beoordelings

kader lijkt te ontbreken. Dit artikel beoogt daar

om cnkcle principes te formuleren: nict als slui-

Hieruit vloeit ondermeer de belangrijke taak van 

overheid voort om de samenleving als gemeen

schap van verantwoordelijke mensen te laten func

tioneren.i In het meest recente verkiezingspro

gram 'Samenleven doe je niet alleen' wordt in het 

verlengde hiervan een wezenlijke rol gezien voor 

zelfregulering. De overheid dient hiervoor de nodi

ge ruimte te scheppen en conditioneert deze uit 

hoofde van publieke gerechtigheid (2.2}. In het ver

kiezingsprogram van het CDA wordt voorts een 

nadrukkelijk pleidooi gehouden voor een slag

vaardige en betrouwbare overheid. Het publieke 

ambt verdient volgens het program dam-om her-
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waardering en 'politieke en ambtelijkc (rol-) op

vattingen over een 'ondernemende ovcrheid', ont

leend aan het bedrijfsleven, passen daar niet bij'. 

over dient te gaan tot l1et jc1ciliteren dan we! 'uit

lokken' van (geconditioneerde) zelfregulering.-lien 

en ander kan vaak neerkomen op ecn 'achtervang-

In het vcrlengde hien;an wordt- ook gezien het be- functie' voor de overheid. Een publieke taak hoeft 

lang van integriteit in de publieke sector- gepleit 

voor grote zorgvuldigheid bij combinaties van pu

blieke en private taken (2.4). 

Rij het (her)ordenen van overheidstaken zal aller

eerst de principii!le vraag beantwoord moeten 

worden of een taak - die de overheid op zich heeft 

g;enomcn - nog steeds als een publieke taak gezien 

moet worden en vervolgens hoe deze taak gezien 

moet worden. Soms geeft de Grondwet hicrop 

reeds gedeeltclijk antwoord; vaak zal ook los hier

van cen ant1NOord gevonden moeten worden. Voor 

een aantal taken kan gesteld worden dat deze 

naar hun aard onvervreemdbaar 'publiek' zijn, 

zoals defensie, politic en rechtspraak. Voor andere 

taken is dat minder duidelijk. Zo geeft de Grand

wet ten aanzien van volkshuisvesting bijvoorbeeld 

de opdracht dat 'bevordering van voldoende 

woongelegenheid voorwerp van zorg der overheid' 

is. Dat wil dus allerminst zeggen dat volkshuisves

ting van kop tot staart in overheidshanden moet 

zijn. Zo heeft de samenleving zich in dit voorbeclcl 

ze!J georganiseercl in maatschappelijke verban

den: woningcorporaties zijn 'van onderop' ont

staan en de overheicl heeft zich- hierop aanslui

tend - in de loop der tijd een faciliterende rol aan

gemeten. Voor dergelijke maatschappelijkc vcr

banden is in de CDA-visie de afgelopen jaren wei

nig oog. Hierin staat het CDA niet alleen; zo ste!t 

de Raad voor het openbaar bestuur in ccn recent 

advies: 'De concentratie van de MDW-operatie op 

een heroverweging van de verhouding overheid/

markt doet cmrecht aan de be!angrijke rol van de 

'georganiseerdc samenleving'.'' De focus van de 

MOW-operatic client volgens de Raad heroverwo

gen en verbreed te worden. De CDA:f'ractie is van 

mening dat de overheid in dit kader veelvuldiger 

dus zeker geen publicke taakuitvoering in te hou

den, maar kan clus ook worden georganiseerd in 

private of zclji·cgulerencle arrangementen. In het 

vervolg van dit artikel zal hier verder op worden 

ingegaan. 

INZET 

Onder paars is marktwerking een belangrijk cre

do. Er kan niet ontkend worden dat in sommige 

situaties marktwerking een belangrijk hulpmid

del kan zijn om de efficiency te vergroten en om 

de consumenten een betere keuze te bieden. Een 

voorbeeld daarvan is telecommunicatie. waarbij 

concurrentie ertoe heeft geleicl dat de prijzen fors 

omlaag zijn gegaan maar ook dat de consumen

ten nu meer keuzemogelijkheden hebben. 

Relangrijk is wel clat bij (her)orcleningen het al

gemeen belang duiclelijk is. Mede door de idcolo

gische invulling van het begrip marktwerking on

der paars ontbreekt het hier nog wel eens aan. 

I!en bekend voorbeeld is de privatisering van de 

Nederlandse Spoonvegen. Pas later kwam men er 

achter dat de invloecl op de prijsvorming niet 

meer aanwezig was en dat daarmee de tocganke

lijkheid van deze belangrijke dienstverlening ern

stig in gevaar komt. Ideologic leidt dan tot oog

kleppen. Van het CDA, met- van oudsher- zijn 

antenne voor ordeningsvraagstukken, mag ver

wacht worden dat het cle nuancering in de discus

sic weet aan te brengen. 

AANDACHTSPUNTEN 

In het bovenstaande hebben we aangegeven dat 

bij (her)onlcningsvraagstukken a!!e relevante par

tijen een rol spelen: overheicl, markt en maat-



schappelijke vcrbanden. Dut ruakt de kern van 

de christen-democratic. Wat de CDA-Tweede Ka

meJjractic betreft is het belangrijk een 'check

list' met een aantal aandachtspuntcn op te stel

len die cen rol moet spelen bij de beoordeling 

van de vraag of en hoe (geconditioncente) zelfre

gulering kan worden gestimuleerd, markt

wcrking moet worden ingetoomd en ovcrheids

diensten meer aan marktwerking kunnen wor

den blootgesteld. 

Wij denken aan de volg;cnde clementen. 

1 Toegankelijkheid 

Moet hct te leveren goed/dirnst voor een icdcr 

tocgankelijk zijn (vervoer, gezondheidszorg, 

wuterleiding etcetera) en moeten de voonvuar

dcn waanmdcr voor een ieder gelijk zijn? 

2 Redelijke prijs 

Moet het goedjdienst tegen een bepaalde prijs 

\Norden uangcboden. Is ccn maximumprijs vol

docnde, kan worden gcdijJercntieerd? 

3 Borging funclamentele rechten 

llrengt de herordening bepaalde jimdamentele 

rcchten (zoals gevoelige sociaal-medische infor

matie', briefgeheim en andere privacy-gevoelige 

inj(mnatie) in gevaar c.q. in commerciele han

den? Zijn op dit punt specifieke waarborgen in 

te bouwen? 

4 Leveringszekerheid 

Moct levcringszekcrhcid worden gcgamndcerd? 

Is (tijdclijke) afsluiting toegestaan? (wachtlijst, 

file, black-out) 

5 Markttoegang 

Is de markt goed tocgankelijk voor nieuwko

mers of kan dcze worden gereguleenl? 

Bijvoorbeeld via machtiging, concessic, vergun

ning (al of niet tijdelijk). 

6 Machtspositie 

Restaan er kartels of monopolies: zijn cr 

gedwongcn consumentcn ('captive users')? 

7 Kwaliteit en duurzaamheid 

Zijn cr uit oogpunt van algemeen belang, duur

zaamheid, volksgezondheid, vciligheid etcetera 

cisen te stellcn aan de kwaliteit? 

8 Inbreng burgersjclienten 

Ligt ecn regeling voor inbreng en/of mede-beslis

singsrecht van betrokkenen via (nieuwe) maat

schappelijke verbanden voor de hand? 

9 Doelmatigheid 

Is er spmke van een (on)doelmatige inzet van 

publieke middelcn; is efficiency-winst tc beha

len? 

10 Effectiviteit 

Rcantwoordt de taakuitoefening aan het oor

spronkelijkc doel? 

ALLOCATIEMECHANISMEN 

Aan de hand van hovengenoemde aandachts

punten kan vervolgens een indeling worden ge

maakt naar mcest geschikt allocatiemechanis

me. Voor de helderheid hebben wij een onder

scheid gemaakt in vier segmenten.') De twee 

uitersten van het spectrum zijn de allocatieme

chanismen 'markt' en 'voorschrift'."' Hiertussen 

bevindt zich het allocatiemechanisme 'afspraak', 

dat uiteenvalt in twee 'krommen', waardoor het 

spectrum als het ware de vorm van cen ell ips 

krijgt (zie Rijlage 1). De eerste krommc (IIa) 

betreft een zuivere tussenvorm van markt(instru

menten) en voorschriftcn, dus op het (paarse) 

continuum van markt naar staat. De tweede 

krommc (IIb) onderscheidt zich hiervan door 

haar vertrekpunt te kiezen in zelfregulerende 
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mechanismen. Hierbij wordt een belangrijke rol 

gezien voor maatschappelijke verbanden, clien

ten, burgers en andere betrokkenen. De over

hcid zoekt hierop actief aansluiting. In bijlage 

1 is een en ander schematisch uitgebeeld en 

voorzien van cnkele trefwoorden.'' 

LESSEN VOOR DE TOEKOMST 

Tussen verschillende verzelf,tandigings- en pri

vatiseringsoperaties nu en in het verleden is een 

gemeenschappelijke noemer in veel gevallen niet 

aanwezig geweest; 'sectorspecifieke' en ad-hoc 

overweging;en voerden vaak de boventoon, zoals 

ideologische (afslankende overheid) en jlnancii'

le motieven. Voor een belangrijk deel zullen de

ze sectorspecifieke overwegingen altijd een rol 

blijven spelen; een uniform kader voor de con

crete inrichting en het eventuele toezichtsarran

gement in relatie tot een bepaald terrein is on

mogelijk en onwenselijk. Vat zou immers te 

simplificerend zijn en ajbreuk doen aan de 

eigen sectordynamiek en -cultuur. Bij lopende 

en toekomstige verzelfstandigings- en privatise

ringstrajecten wil de CDA:rweede Kamerfractie 

zich er echter wel voor inzetten een meer een

duidige lijn in de verschillende ordeningsdiscus

sies te Iaten doorklinken. De volgende lessen 

kunnen daarbij van pas komen. 

lien aantal (recente) verzelfstandigings-/privati

seringsoperaties is doorgeschoten in de zin dat 

het algemeen belang onvoldoende is gewaar

borgd. Voorbeelden hiervan zijn de privatise

ring Ziektewet (verschuiving van voorschrift 

naar afspraak met verplichte ruil) en de con

cessieverlening openbaar vervoer (van voor

schrift met afwijsbare publieke prestatie naar 

markt met tijdelijk exclusief aanbod). In zijn 

algemeenheid zal aan het waarborgen van het 

algemeen belang dus een meer centrale plaats 

moeten worden gegeven. 

Indien sprake is van een (zeker) algemeen be

lang heeft de overheid in beginsel een verant

woordelijkheid. Dit kan variCren van slimme 

aanbesteding", de overheid als aandeelhouder 

en (territoriale) decentralisatie tot een volledige 

rijksverantwoordelijkheid en -taakuitvoering. In 

essen tie gaat het erom waar de macht wordt 

ncergelegd. Zo kunnen bijvoorbeeld op terreinen 

met een algemeen belang marktwerking of af

spraken in de taakuitvoering- waarbij de over

heid de handen aan de 'beleidsknoppen' heeft

prima wcrken. De uitvoering van de sociale ze

kerheid respectievelijk de milieuconvenanten 

zouden hiervan voorbeelden kunnen zijn. 

In veel gevallen verdient het de voorkeur te stre

ven naar (geconditioneerde) zelfregulering (allo

catiemechanisme lib) of een stelsel van 'checks 

and balances', waarbij maatschappelijke partij

en enjof 'nieuwe' gemeenschappen (bijvoorbeeld 

bewonersorganisaties) al dan niet met mede

overheden 'macht' moeten delen. De rijksover

lwid kan hier bewaker van een evenwichtig stel

sel van 'checks and balances' zijn. Hierin past 

een belangrijke mate van zeljbeperking van de 

landelijke overheid en politick, zeker indien ver

innerlijking heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: 

volkshuisvesting, waarbij gemeente, woningcor

poraties en huurdersorganisaties gezamenlijk 

tot afspraken moeten komen. In het verlengde 

van het voorgaande punt kan het wenselijk zijn 

om de inbreng van burgers en clii!nten als 'sta

keholder' (wettelijk) te organiseren. Dit kan bij

voorbeeld door middel van gebruikers-jburger

panels of adviesorganen, waarmee regelmatig 

overleg moet worden gepleegd. Deze panels kun

nen oak (on)gevraagd rapporteren aan de ovcr

heid c.q. toezichthouder. Een reizigerspunel bij 

de Nederlandse Spoonvegen, een gebruikspanel 

voor electriciteitsbedrijven en huurdersorganisa

ties bij woningcorporaties zijn hiervan voorbeel

den. Ook kan het gevcn van meer mede-beslis-



singsmacht aan de /eden - al clan niet in de 

vorm van een coiiperatie- in bepaaldc gevallen 

een serieuze optie zijn. 

Toezicht door de overheid kan in bepaalde ge

vallen worden neergelegd in een zelfstandig be

stuursorgaan met de bevoegdheid in individu

ele situaties beslissingen te nemcn.'' Dit kan 

wense!ijk zijn om het desbetreffende terrein uit 

politick vaarwater te houden en een evenwich

tige set aan 'beleidsjurisprudentie' te ontwikke

len (voorbcelden: Commissariaat voor de Me

dia, Nederlandse Mededingingsautoriteit, On

ajhankelijke l'ost en Telecom Autoriteit). In dit 

kader verdicnt de relatie minister- toezichthou

clend zclfstandig bestuursorgaan aandacht. Zo 

zou een ministeriele schorsings- of aanwijzings

bevoegdheid opgenomen kunnen worden. 

Introductie van een klachtenregeling ligt hier 

voor de hand. Oak zouden burger-jgebruikers

pancls hier een rol kunnen spelen: dit bevor

dert participatic en is wellicht ecn middel om 

de toezichthouder meer voeling tc laten houden 

met de maatschappij. Overgangsperiodes naar 

een situatie van evenwichtige markt- en concur

rentieverhouclingen of een ander allocatieme

chanismc verdienen in zijn algemeenheid meer 

aandacht. In deze periode kan tijdelijk extra 

overheidsbemoeienis c.q. -toezicht vanuit de eer

der gcnoemde aandachtspunten opportuun 

zijn. Nu KPN-Telecom nog niet volledig onder 

de tucht van de markt valt, is extra bemoeienis 

van de Onafhankelijke Post en Telecom Autori

teit (OPTA) op zijn plaats. 

Netwerk- en capaciteitsjimctie in bijvoorbeeld 

railvervoers-, media- en electriciteits- en gassec

tor is een typische overheidstaak. Naar zijn 

aard is hier praktisch geen concurrentie moge

lijk.'" Op de distributiefunctie zou wel concur

rcntie kunnen ontstaan. fen cluidelijke schei

ding tussen publieke en private verantwoorde

lijkheden is hicr dus nodig. 

KANSEN VOOR DE CHRISTEN

DEMOCRAT!£ 

l::"r wordt - zoals gezegd - op dit moment veel 

nagedacht over ordeningsvragen, in het alge

meen en in relatie tot specifieke beleidsterrei

nen. Een aantal van deze terreinen staat nu 

hoog op de politiekc agenda, zoals het spoor-

en streekvervoer. Oak in de toekomst zullen 

ordeningsvmgen de politieke agenda blijven 

beheersen. Een paar voorbeelden hiervan zijn: 

de sectoren gas en water, de sociale zekerheid, 

de zorgsector (onder andere thuiszorg), gences

m idclelensector, onderwij s (u n i versi tci tenjlwger 

berocpsonderwijs en berocps- en volwassenedu

catie), omrocpen en de woningcorporatiesector. 

Het CD!\ moet hierop voorbereid zijn. 

Verzclf~tandigen en privatiseren is een kwestie 

van beleid. Het definieren van het algemcen 

belang is dan van essentieel belang; doelstellin

gen, motieven, functies en instrumenten zullen 

volstrekt helder moeten zijn. Deze definitie kan 

heel breed zijn; niet aileen het sec leveren van 

een bepaald produkt met toegang voor ieder

een voor een redelijkc prijs en in een gezonde 

marktsituatie (hoe belangrijk ook), maar ook 

waarden als pluriformiteit, inbreng en partici

patie van burgers en gebruikers, duurzaam

heicl en de borging van fundamentele rechten 

zijn in christen-democmtische optiek van we

zenlijke betekenis. Dat zijn twee kantcn van 

dezelfde medaille, die vaak een stevige en ver

nieuwende aanpak van de overheid zullen vra

gen. De CDA-fractie ziet in dit kader een be

langrijke taak voor zelfregulerende mechanis

men; het is zaak om - waar mogelijk - gerichte 

centrifugale kmchten op het 'paarse deel' van 

de center genoemde ellips tc zetten. Uit een hel

derc definiering van het algemeen be lang zul

len consequente stellingnames moeten voort

vloeien over het te kiezen ordeningskader en 
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instrumentarium. Dat is ccn uiidaging van 

j(mnaat. 

].L. van den Akkcr is Tweede Kamerlid voor het 

CDA. Drs. DJ. Roldcrhcij is beleidsmeclewerker 

van de CDA:fi'actie in de Twecde Kamer. 
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Dit artikel is resultaat van 

een fractiespecial over eli t 

onderwerp. De voorbereiden

de werkgroep bestoncl naast 

de auteurs van dit artikel uit 

de CDA-Kamerleden Van Ar
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vel. De Haan en Van der 

Knaap alsmede de beer 

R.H.J.M. Grad us. Grote dank 

gaat ook uit naar G. cle .Jong, 

die als Kamer lid in de vorige 

periode oorspronkelijk trek

ker was van deze 'special'. 

Een Kaclcrwet zelfstandige 

bestuursorganen is tbans in 

voorbercicling. 

Zie onder andere: Findmp

port Wcrkgroep Markt en Ovcr

hcid in l1et kadcr van project 

Markttvcrking, IJeregulcring en 

Wetgevingskwalitcit (MDW; 

Kamerstuk 24.036, no. 45). 

Zie onder andere: Mbiza, De 

ministcridc vcrantwoorddijk

hl'id ondcrstcund, juli 1998. 

Zie ook: Strategisch Beraad, 

Nicmw wcgen, vaste waanicn 

(1995). 

Raad voor bet openbaar be

stuur, De ovcrl1cid de markt in
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Dcregulcring en Wt.'tgcvings-

kwalitcit. 

In bet c DA-vcrkiezingspro
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Zelfregulering, Maatscbap

pelijke verantwoordelijkbcid 

en Wetgevingskwalitcit 

(ZMW; art. 2.2-4). 

Vergelijk de discussie over 

uitvoering van sociale zeker

heid. 

Zie voor meer gedifferen

tieerde uitwerking: C. Ouds-

hoorn, 'Omgcvingsvcrandcrin-

gcn, systccmkostcn en institutio

nclc vcrnieuwing' ( 1997) en 

G.S.A. Dijkstra en F.M. Van 

der Meer, 'De derde weg tus

sen overheid en markt', cov 
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10 Analoog aan de markt- en 

publieke allocatievorm. 

11 In segment lib kunnen 
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belangrijkere rol spelen. 

Hieruit zou de noodzaak 

van politiek-bestuurlijke 

zelfbcperking kunnen voort

vloeien. 

12 Zie artikel van R.H..J.M. Gra

d \IS in dit cov-nummer. 

13 Zie: .J.G.L. van Nus, Ovcrhcids

toezicht op aj:>tand, vcrzclfstan

diging van toezichthoudcnde ta

ken naar zelfltanc!igc bestuurs

ot·gancn vcrkend, 1995 

14 Bij de telecomsector ontstaat 

mede vanwege de slechting 

van traclitionele barrieres 

ook concurrentie op het net

werk. 



BIJLAGE 1 

afspraak 

markt voorschrift 

afspraak in de vorm van 
(gecondi tioneerde) zelfregulering 

markt, trefwoorden: 

vrijwillige ruil (aanbod en vmag) 

2 vrijc toctrcding ( aanbod en vnwg) 

3 prijsmcclwnismc 

4 ovcrhcicl stclt globule kadcrs: bijvoorhccld privaat-, straf- en mededingingsrechL 

5 privatisering 

lla afspraak, trefwoorden: 

gereguleerdc toe- en uittreding van aanbicdcrs (midclcls exclusievcjbijzondcrc rcchten) 

2 mogelijk: vrijwillige mil 

3 jinancide enjof nonnatieve interventics 

4 mogelijlc prijsmechanisme 

5 mogelijlc vcrplichLe conccssic-uctiviteitcn, bijvoorheeld univcrsclc dicnstvcrlening, uitvocrings-

en acceptaLiepliclll 

6 mogelijk: deelname plicht consumentcn, bijvoorbeelcl vcrzekerings- en aansluitplicht 

7 mogclijk: clcrclen-binding 

il mogelijk: exLerne vcrzclfsLandiging, nict zijnde privatisering. 

Y mogelijk: vcrgaande regulering bedrijfsvoering (duel en middclen) 

lib afspraak in de vorm van (geconditioneerde) zelfregulering, trefwoorden: 

als Ila'' 

2 wezenlijke rol maatschappclijke organisaties en vcrhanden 

3 inhreng lmrgcrsfcliCnLcn 

4 mogclijk: convcnantcn md maatschappclijke g;roeperingcn 

S mogelijk: gcdragscodcs 

6 voorkcur: afdwingbare zclfregulcringsafspraken 

III voorschrift, trefwoorclen: 

gcen: vrijwilligc mil, vrije toe- en uitLreding en prijsmechanisme 

2 collccticf gocd, nict-ontgaanbare pres La Lie 

3 mogclijk: interne vcrzelfstandiging (in zogenaamd agentschap) onder volledige minisLeride 

vcranLwoorclelijki1Cicl 
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I N T E R N E T B E K E K E N 

De CDA website op Internet [www.cda.nl] is 'de 24-uurs-economie' en het 'omroepbeleid'. 

flink vernieuwd. De fraai vormgegeven en Beide artikelen zijn geschreven door !eden 

nieuw opgezette site biedt vee! nieuws over van de christen-democratische Dertigers

activiteiten van de Tweede Kamerfractie, de groepen. 

partij, de CDA-ers in het Europees Parlement 

en de senaat. In deze campagnetijd is ook een Ook kunt u 'sm-fen' naar de pagina's van 

bezoek aan de pagina's van de verschillende Christen Democratische Verkenningen. Daar 

Provinciale Afdelingen meer dan waard. zijn drie links opgenomen. Ten eerste is er 

een pagina met algemene informatie over dit 

Naast het bieden van vee! informatie over maandbiad van het WI met daarop onder 

CDA-activiteiten is de site vooral bedoeld om meer de toespraak die cnv-voorzitter Hirsch 

CDA-ers en niet-CDA-ers mee te Iaten praten Ballin hield bij de presentatie van het eerste 

over actuele en onderwerpen voor de meer nummer in Nieuwspoort op 25 januari 

langere termijn. Het CDA wii tensiotte partij jongstleden. Op de pagina Nu in CDV kan 

van het debat zijn en weten wat er leeft bin- men bekijken water in het Iaatstverschenen 

nen en buiten de partij. Op de CDA-site zijn nummer staat. Daarbij kan een beperkt aan

dan ook verschillende interactieve moge- tal artikelen worden opgeroepen. 

Iijkheden opgenomen. Zo is er op de site van Daarnaast is er de pagina cnv-Direct. Hier 

de partij een Discussieplatform waar mensen 

bijvoorbeeld hun reacties kunnen geven op 

geponeerde stellingen over actuele politiek 

zaken. 

kunt u als lezer reageren op artikelen uit het 

laatstverschenen nummer. Ook zullen hier 

uitgelokte reacties op de artikelen geplaatst 

worden. Het nummer dat u nu in handen 

heeft is het eerste waarop u 'direct' kan reage

Op de site van het Wetenschappelijk Instituut ren. Of misschien bent u wei nieuwsgierig of 

voor het CDA is ook een Discussieplatform. bepaalde artikelen discussie hebben losge-

Op dit platform staan drie onderwerpen maakt. Uw reactie mag kart zijn, maar ook 

waarrnee het WI de komende jaren aan de een Ianger betoog is welkom. De bedoeling is 

slag gaat: Duurzaamheid, Jeugd- en Gezins- dat we met cnv-Direct de onderwerpen uit 

beleid en Multiculturele Samenleving. Er is cnv nadrukkelijker op de agenda plaatsen. 

een beschrijving te vinden van de probleem-

stelling, de gekozen benadering en infor- Op de site van het Wetenschappelijk Instituut 

matie over wie de kar trekt. Suggesties, com- staan verder rapporten die u kunt bestellen, 

mentaar en informatie kunnen per e-mail lezingen en artikelen, nieuws en infonnatie: 

worden verzonden en zijn dan vervoigens kortom allerlei informatie over de activitei

voor iedereen Ieesbaar op de betreffende ten van het wr. Wij hopen op uw actieve bij-

pagina. dragen. 

Mensen kunaen ook zeif een onderwerp op 

de agenda zetten. Op de datum dat wij Uw 

mening raadpleegde ( 19 februari) waren dat 

Thijs jansen 

Alex Krijger 



I N T E R N E T B E K E K E N 

CDA-De Partij: CDA-Organisaties: Wetenschappelijk lnstituut ... : Discussieplatform 

de partij 2e kamer 1e kamer Europa campagne agenda discussieplatform word lid hyperlinks 

: De Partij : CDA-Organisaties : 
CIIRISTcN mMocRAnscH APPh Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA ,---~ ~:<:>_E.".:'N, 

: Discussieplatform 

o Uw mening 

o Algemeen 

o Duurzaamheid 

o Jeugd- en gezinsbeleid 

o Multiculturele samenleving 

<J Terug naar 
Wetenschappelijk lnstituut 
voor het CDA 

e-mail] 
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Partij-ideologie bestaat nog wel degelijk in de Nederlandse democra
tie. Liberalisme, sociaal-liberalisme en civil society zijn bijna synoniem 
voor vvn, D66 en GroenLinks. Maar hoe staat het met de PvdA nu zij 
de middenpositie van het CDA lijkt te hebben overgenomen? Kees 
Klop geeft in dit artikel commentaar op 'Rode draden', het ontwerp
beginselprogramma van de PvdA dat op het PvdA-partijcongres van 
20 februari jongstleden is besproken. Zijn conclusie: 'De pragmati
sche benadering van botsingen tussen de beginselen vrijheid, gelijk-

heid en solidariteit zou van de PvdA een even onvoorspelbare 
partij als D 66 maken.' 

De sociaal-democratie in 
pragmatisch vaarwater? 

Overziet men het politieke spectrum dan is van ontideologisering vee! 

mincler sprake dan men over het algemeen aanneemt. Het liberalisme is als 

ideologie springlevend in de vvo. De christen-democratische politieke overtui

ging were! in 'Samenleven doe je niet aileen' goed herkend. De kleine christelij

ke partijen zijn helder. Groen Links loste cle spanning tussen haar beginselen 

vrijheid, solidariteit en duurzaamheid op door te kiezen voor een civil-society-con

cept. En zelfs o66 besloot zich sociaal-liberaal te gaan noemen. De grote onbe

kende is de Partij van cle Arbeid, die sinds cle val van de Muur en het kabinet 

Lubbers III pragmatischer en liberaler is geworden, hoewel haar uit 1977 clate

rencle beginselprogram nog tot naasting van het bankwezen en cle grote indus

trieen oproept. De partij betrok cle machtspositie in het politieke centrum, toen 

deze haar door het verval van het CDA in de schoot were! geworpen. Het was 

echter onduiclelijk of de PvdA ook icleologisch deze positie zou kunnen inne

men. Er were! claarom met belangstelling uitgekeken naar een nieuw beginsel

program van de Partij van de Arbeid, waartoe a! in 1992 door het partijbestuur 

en het congres was besloten. Dit besluit is eerst na de verkiezingen van 1998 

uitgevoerd.' Een rapport met een voorlopig ontwerp van een beginselprogram is 

in oktober jl. verschenen.' Het rapport stone! op 20 februari ter discussie op het 

partijcongres van de PvdA. Als het, niet-amendabele, voorlopige antwerp daar 

draagvlak kreeg, zou aan een definitief on twerp gewerkt gaan worden. Het rap

port- kortheiclshalve Rode dradcn- behelst vier hoofdstukken: 'Beginselen ter dis

cussie', 'De beginselen van de sociaal-democratie', 'Acht thema's' en 'Proeve van 

een nieuw beginselprogram'. In mijn bespreking zal ik tussen haakjes telkens 

verwijzen naar de paginanummering van Rode dnulen. 



~' Rode draden 

beschouwt de mens 

niet als bourgeois 

maar als citoyen. 

'Grondslag' 

Rode dmdcn bevat echt beschouwingen die in een beginselprogram thuishoren. 

Hoewel de sociaal-democratische publicist Paul Scheffer placht te stellen dat de 

PvdA geen 'Archimedisch' punt heeft, geen grondslag, zoals de christen-demo

craten die met de Heilige Schrift wei hebben, vinden we in de Proeve toch een 

formule, die aan de beginselen voorafgaat: 

'Aan het sociaal-democratisch streven ligt een hartstocht voor politiek ten 

gronclslag; cle overtuiging clat het gezamenlijk vormgeven aan cle maatschappe

lijke ontwikkeling, op basis van clemocratische menings- en besluitvorming en 

de daarbijbehorende strijd om de interpretatie van het algemeen belang, een 

wezenlijk onderdeel van het menselijk bestaan vormt' (44). 

Met deze 'grondslagformule' wordt a! direct heel wat gezegd. Op de eerste 

plaats valt op dat de formule niet specifiek is voor een bepaalde politieke partij. 

Het is een tamelijk algemeen geformuleerd actief~democratische grondslag, 

waardoor de sociaal-democratie zich laat leiden. De 'grondslagformule' stelt 

echter ook dat politiek een wezenlijk onderdeel van het menselijk bestaan is en 

neemt duiclelijk stelling tegenover l'olitikvcrdrosscnhcit. Rode draden beschouwt de 

mens niet als bourgeois, maar als citoyen. Het stuk zet hier een lijn voort die 

ook in het door Banning en Den Uyl geschreven beginselprogram van 1959 was 

verwoord. Elders in het stuk stelt Rode dradcn ook dat 'emancipatie', dat wil zeg

gen: vrij maken, het tegengaan van slavernij, onderdrukking en vanzelfspreken

de gebondenheid (15), het streven is 'dat de uitgangspunten overkoepelt' (44). 

Daarin is een 'oudtestamentische' impuls te proeven, die de hartstocht voor 

politiek lijkt te inspireren. 

Hoe meeslepend deze 'grondslagformule', zeker in combinatie met het 'over

koepelende' emancipatiemotief, ook mag zijn, toch rijst er een zekere spanning. 

In andere hoofdstukken wordt namelijk gesteld dater niet zoveel meer te be

vrijden valt, althans binnen Nederland. Het sociaal-democratische project wordt 

als tamelijk geslaagd beschouwd. De nadruk verschuift: terecht van bevrijding 

naar 'vrijheidsbeheer'. Maar wat moet je dan met een 'overkoepelend' emanci

patiemotief? Natuurlijk, je kunt je rich ten op nieuwe emancipatievraagstukken, 

zoals opkomen voor het milieu, voor de multiculturele samenleving, voor de 

ontwikkelingslanden en voor de internationale statenorde en dat doet Rode elm

den. De antwoorden zijn voor wat de laatste twee vraagstukken betreft echter 

niet nieuw en voor de eerstgenoemde twee niet overtuigend.' Wat eigenlijk no

dig is, is een beheersfilosofie. Rode draclcn zoekt een nieuwe beheersfilosofie als 

ik het goecl zie vooral in de maatschappij-opvatting die tot uitdrukking komt in 

de idee van de 'complexe gelijkheid' en het daarbij passende respect voor de dif~ 

ferentiatie van maatschappelijke sferen. Op beide kom ik terug. 
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De beginselen opnieuw gei:nterpreteerd 

De uitgangspunten van de sociaal-democratie zijn, volgens Rode draden in tradi

tionele volgorde: vrijheid, gelijkheid en solidariteit (45). Deze uitgangspunten 

zijn ondeelbaar, dat wil zeggen: op de hele wereld van toepassing (47). Zij moe

ten niet worden veranderd, maar opnieuw gelnterpreteerd in het Iicht van actu

ele ontwikkelingen (45). Zo wordt vrijheid, gedefinieerd als individuele autono

mie, herijkt door een sterkere nadruk op de grenzen die de rechtsstaat en de 

daarin 'gedeelde moraal' aan de individuen stelt; voorts door individuele eman

cipatie niet te zien als tegenstelling met, maar als basis voor groeps- en gemeen

schapsvorming; en tenslotte door individuele vrijheid te koppelen aan een op 

respect gebaseerde omgang met de natuur (45). Het gaat Rode dradcn dus om een 

genormeerd vrijheidsbegrip, al wordt nog niet duidelijk of en zo ja, welke rol 

de overheid heeft bij het stellen van grenzen aan vrijheid op grond van deze 

normen, dan wei dat men het verwacht van spontane zelfbeperking. Zowel van 

het een (heffingen om milieugedrag te be"invloeden) als het ander (een absolute 

voorkeur voor vrijwilligheid bij gemeenschapsvorming) zijn er voorbeelden te 

vinden. 

Solidariteit, het besef en de vormgeving van lotsverbondenheid tussen !eden 

van de samenleving, tussen generaties en tussen Ianden, wordt nu zakelijker 

ge·interpreteerd door mensen ook een eigen verantwoordelijkheid voor hun lots

verbetering te Iaten. Tegelijk heeft soliclariteit nu minder betrekking op een 

kwantitatief grote arbeiclersbeweging, clie cle macht van het getal kon inroepen, 

en meer op minclerheden hier en elders. Het morele karakter van soliclariteit 

worclt claarmee van groter belang. Opvallencl in cleze opvatting vine! ik clat soli

clariteit niet worclt gedefinieercl in termen van het liberale weclerzijcls welbegre

pen eigenbelang, welke opvatting cle afgelopen jaren ook we! in het PvclA-kamp 

kon worden gehoorcl. Soliclariteit is voor Rode dradcn meer clan ruil! 

Gelijkheicl worclt mincler absoluut opgevat dan in het vigerende, uit 1977 stam

mende, beginselprogram. Het gaat tenminste evenzeer om een gelijke toegang 

tot essentiele hulpbronnen als om koopkrachtplaatjes (46). Gelijkheid mag nu 

ook op verschillende terreinen door de betrokkenen verschillend worden inge

vuld ('complexe gelijkheid'). Vooronderstelling hierbij is wel dat de thans be

reikte inkomensverdeling wordt gehandhaafd en dat het draagkrachtbeginsel 

een essentieel onderdeel van het belastingstelsel blijft. 

Duurzaamheid geen zelfstandig beginsel 

In de Proeve ontbreekt naast gelijkheid, vrijheid en solidariteit een zelfstandige 

waarde die de omgang met de natuur en het milieu kan bepalen. In de politiek 

geldt terzake het container-begrip duurzaamheid. Dat begrip komt elders in het 
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rapport wel aan de orde (5, 22. 27, 33, 51 en 52), maar is niet als zelfstandig be

ginsel geadopteerd. Ter vergelijking: het kernbegrip rentmeesterschap vigeert 

sinds 1980 in christen-democratische beginselprograms. Daarv66r was er bij de 

voonnalige drie partijen geen kernbegrip dat deze thematiek regelde. De PvdA 

had dus ook voor een nieuw eigen beginsel kunnen opteren, maar !weft dat 

(nog?) niet gedaan. In plaats daarvan wordt duurzame ontwikkeling gedcfini

eerd als 'vrijheid plus ruimte- en tijdsdimensie: wie rationeel van haar vrijheid 

gebruik wil maken of zich in een toestand van vrijheid wil bevinden, moet erop 

!etten dat het gebruik van de vrijheid zelf niet de voorwaarden voor vrijheid in 

de toekomst ondergraaft' (45). Dit noopt tot een 'verzoening tussen arbeid, 

milieu en emancipatie' en 'ecologischc modernisering van de economie', die 

vee! van technologische innovatie verwacht, maar in een tussenzin is toch ook 

sprake van een 'waardige, scheppende omgang met de natuur (varkens en leg

hennen niet uitgezonderd)' (51). Dat laatste wijst erop dater in elk geval ten 

aanzien van dieren sprake is van nog iets andcrs dan 'rationeel gebruik maken 

van de menselijke vrijheid'. Legbatterijen en varkens als vleesplanten ondergra

ven immers niet de voorwaarden voor toekomstige vrijheid van de mens. Ik ben 

rcuze benieuwd of het de bat in de PvdA op het punt van duurzaamheid nog 

een minder rationalistische benadering- en dus een echt 'beginscl' - voor 

milieubeleid oplcvert. Men hoeft daarvoor niet per se naar het christelijk geloof 

te grijpen (wat is daar overigens op tegen?), maar kan ook bij het humanismc 

terecht, dat een seculiere respectvolle houding tcgenover een met intrinsieke 

waarde beklede natuur ontwikkelde.' 

Verhaal en rangorde 

Rode draden onderkent een spanning tussen verschillende uitgangspunten: meer 

vrijheid kan minder gelijkheid betekenen en omgekeerd. Een rangorde tussen 

de uitgangspunten, die dit probleem kan oplossen, wordt echter afgewezen. Het 

moet gaan om 'waardenpluralisme', waarbinnen geen eenduidige ideologische 

oplossingen bestaan, maar telkens gekozen moet worden (44). De vraag is of dit 

niet leidt tot pragmatisme. Zeker als men waarden als vrijheid en gelijkheid 

moet verzoenen, die principieel onverzoenbaar zijn. Meer van het een, betekent 

nu eenmaalminder van het ander. Als de PvdA de ene keer vrijheid laat prevale

ren en de andere keer gelijkheid of solidariteit, wordt de partij net zo pragma

tisch en onvoorspelbaar als D66. 

Als we in de rest van het rapport op zoek gaan naar concrete voorbeelden van 

zulke beslissingen, dan zien we inderdaad dater wisselende keuzes worden ge

maakt. Zo stelt men dat emancipatie betekenis heeft voor de mens als individu: 

solidariteit binnen de groep mag er niet toe leiden dat men de individuele vrij

hcid verliest. Rode draden kiest voor vrijmaking van het individu en dus soms 
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tegen gebondenheid en solidariteit (16). Op dit punt is er elm primaat voor de 

vrijheid. Tegelijk wordt er een lofzang aangeheven op de nieuwe gemeenschap

pen, zoals buurten, netwerken en zelfhulpgroepen. Maar hoe kunnen die func

tioneren als individuen zich telkens aan de groep kunnen onttrekken als het 

hun beter uitkomt? Elders wordt weer gesteld dat de gelijkheid voorop staat: 

'Het abstracte idee van menselijke waardigheid krijgt concreet gestalte in het 

ideaal van gelijke kansen en uitgangsposities'. Bezworen wordt dat niet ieder

een gelijk moet zijn, het gaat om gelijkwaardigheid (17). Gelijkheid van uitkom

sten is geen absolute cis, maar blijkt toch wel een geldige interpretatie van het 

gelijkheidsbeginsel waaraan voldoende recht moet worden gedaan: verschillen 

in positie tussen mensen moeten niet te groot worden (20). 

Rode dmdcn zet clus een pragmatische lijn in, er worden geen duidelijke criteria 

gegeven voor cle oplossing van de botsingen tussen gelijkheid, vrijheicl en soli

dariteit. Impliciet is er echter naar mijn indruk wel degelijk een rangorde: ge

lijkheid en vrijheid staan voorop, soliclariteit volgt. Deze vloeit logisch voort uit 

het emancipatiemotief. dat de beginselen overkoepelt en dus in een verband 

plaatst, er een 'verhaal' omheen weeft. Het zou de duidelijkheid in de politick 

ten goede komen als een nieuw beginselprogram van de PvdA hierin een min

der pragmatische koers uitzette. Dat kan heel goed zonder in 'ideologische ver

starring' te vervallen, door een aantal casus te bestuderen waarin vrijheid, ge

lijkheid en solidariteit botsen en vast te stellen waarom precies men in het ene 

geval zus kiest en in het andere geval zo. Vermoedelijk komt er dan een onder

scheid tussen meer en minder fundamentele vormen van vrijheid en gelijkheid 

naar voren. Die kunnen benoemcl worden. Vervolgens ontstaat er ook beter 

zicht op de rol van gemeenschappen en andere sociale verbanden, waarin soli

dariteit beleefd moet kunnen worden. 

Differentiatie van sferen 

Een vee! betere benadering van de actuele noodzaak tot 'vrijheidsbeheer' als op

volger van het emancipatiemotief treffen we in enkele uitermate interessante 

passages op pagina 19 en 20. waar Rode dradcn de kwestie van de gelijkwaarclig

heid tussen mensen behandelt. De tekst stelt hier: 'Bij dit type problemen er

kent de sociaal-clemocratie de autonomic van maatschappelijke sferen (de 

markt, de politiek, het onderwijs, het gezin, de persoonlijke levenssfeer, de ge

zonclheiclszorg) die elk een eigen verdeelcriterium hebben dat voor die sfeer of 

die sector rechtvaardig is: .. ( .. ) .. prestaties tellen in de sport, behoefte geeft door

slag in de gezondheidszorg, competitie beheerst de markt, maar een samenle

ving als geheel is niet rechtvaardig als het telkens dezelfde mensen zijn die in 

de verschillencle sferen of sectoren de boventoon voeren, hun gelijk halen of het 

meeste succes of respect verwerven. In een situatie van complexe gelijkheid is 
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er, mede door overheidsmaatregelen, voor gezorgd dat iedereen de kans heeft 

om in de verschillende 'sferen' aan zijn trekken te komen, op basis van de daar 

geldende maatstaven .. ( .. ) ... Het is vooral een kritische norm: in de praktijk over

heerst de economische sfeer vaak de andere sferen en blijkt voor geld van alles 

te koop dat eigenlijk op andere gronden verdiend zou moeten worden. Waar de 

economische rationaliteit- die binnen haar eigen domein nuttig is- cultuur, 

politiek, wetenschap, recht en gezondheid gaat domineren, kan het ideaal van 

autonomie van sferen in combinatie met complexe gelijkheid in stelling wor

den gebracht-( .. ) .. Erkenning van autonomie van maatschappelijke sferen is een 

gezichtspunt dat tot tempering van bureaucratische veranderingswoede aanlei

ding geeft' (21 ). En: 'Aansluitend bij de traditie van denken over solidariteit, kan 

geprobeerd worden het burgerschap te versterken, niet aileen in de organen 

van de politieke democratic, maar in aile organisaties en verbanden waarin 

mensen georganiseerd worden en waar solidariteitsproblemen kunnen worden 

aangepakt. In deze richting dienen we de betekenis van de 'civil society' opnieuw 

te waarderen' (21). 

Deze passages wijken sterk af van de betrekkelijk eenzijdige nadruk die er in 

het sociaal-democratische denken tijdens de periode Den Uyl gelegen heeft op 

de staatsgemeenschap als het verband waarbinnen vrijheid, gelijkheid en soli

dariteit moesten worden gerealiseerd. Ondanks Kalma's kritiek op het etatisme 

en zijn pleiclooi voor de sociale democratic was nog in het vorige verkiezings

programma van de PvdA, 0 Wat burgers bindt, een duidelijke neo-republikeinse 

voorkeur voor slechts een gemeenschap, de politieke, herkenbaar. Rode draclen 

onclerscheidt nu echter in de samenleving allerlei 'autonome sferen', die 'eigen 

maatstaven' hanteren en waarin de overheid niet a! te snelmag ingrijpen. Deze 

conceptuele innovatie sluit aan op het denken van de Amerikaanse filosoof 

Michael Walzer.'' Hoewel het werk van Walzer sterke parallellen vertoont met de 

idee van soevereiniteit in eigen kring in het werk van Dooyeweerd en met het 

katholieke denken over corpora met een zelfstandig Ieven, zijn de verschillen 

groter dan de overeenkomsten. Beide wijzen op gedifferentieerde sferen met 

eigen normen, die elkaar niet mogen overheersen. De sferen van Dooyeweerd 

en het katholieke denken staan echter in nauwe relatie tot werkelijke gemeen

schappen en maatschappen, terwijl Walzer vooral oog heeft voor de verdeling 

van goederen en diensten over inclividuen. Walzers werk is een meer genuan

ceerde, want meer gedifferentieerde, versie van de distributieve rechtvaardig

heid zoals die bijvoorbeeld door de sociaal-liberaal Rawls wordt gepresenteerd. 

Christen-democratisch is het echter niet.' 

Hoewel dus niet gesteld kan worden dat de sociaal-democratie hier ideeen van 

de christen-democratie overneemt, is het wei zo dat de Pvc!A dichter bij het CDA 

zou komen te staan. Beide benaderingen tenderen immers naar een relatief gra

te autonomie voor gedifferentieerde maatschappelijke sferen. Dacht de PvdA tot 
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dusver toch overwegend in termen van functionele decentralisatie, dat wil zeg

gen: het vanuit een centraal punt delegeren van bevoegdheid, in Rode draden 

wordt het perspectief omgedraaid: er wordt geredeneerd vanuit auto nome afWe

gingen tussen vrijheid en gelijkheid, die alleen vanuit het centrale punt kun

nen worden gecorrigeerd als de ongelijkheid te groot wordt. Eigenlijk is dit het 

subsidiariteitsbeginsel, zij het dat het bonum commune dat tot ingrijpen legiti

meert, slechts wordt opgevat als globale gelijkheid. 

Alleen langs deze weg kan mijns inziens de spanning tussen de beginselen vrij

heid en gelijkheid inderdaad opgelost worden, zonder in 'totalitaire verleidin

gen' te vervallen. De etatistische weg is sinds het Verdrag van Maastricht en de 

daarin opgenomen criteria van de Europese Monetaire Unie in elk geval in 

financiele zin afgesloten. Een voor de sociaal-democratie lange tijd kenmerken

de Keynesiaanse stimulerende conjunctuurpolitiek is door de EMU-restricties op 

het overheidstekort en de nationale schuld in feite door Kok zelfverlaten, toen 

hij als Minister van Financien in Maastricht de onderhandelingen over het EMU

verdrag voorzat. Rode draden trekt de hieruit noodzakelijk voortvloeiende con

clusies, waar Kalma met zijn boek nog geen voet aan de grond kreeg. 

Neiging tot liberalisme 

Als men echter kiest voor maatschappelijke 'sferen' waarin solidariteit en gedif

ferentieerde gelijkheid in een zekere genormeerde vrijheid moeten kunnen 

worden beleefd, dan vergt dat bescherming van instituties en gemeenschappen 

waarbinnen deze afWegingen worden gemaakt. Hierboven merkte ik a! op dat 

Rode draden als het moet kiezen tussen vrijheid, gelijkheid en solidariteit kiest 

v66r vrijheid en tegen gemeenschappen. Deze door het emancipatiemotief inge

geven voorkeur staat op gespannen voet met het type politiek dat nodig is en 

dat ik aanduidde met 'vrijheidsbeheer'. jos de Be us noemt de wisselwerking tus

sen vrijheid en binding de kernvraag voor dit nieuwe beginselprogram en voor 

de PvdA in haar derde eeuw.' Maar, zegt hij, dan kom je er niet 'met luie bezin

ningsevenwichten, waarin het slechtste deel van de derde-wegliteratuur grossie

rt ('Valt individuele emancipatie nog met collectieve doelstellingen in verband 

te brengen?', of: 'Een nieuwe balans tussen arbeid en zorg')'. Ik geef hem daarin 

volkomen gelijk. Het pragmatisme van Rode draden kan getypeerd worden als 

zo'n lui bezinningsevenwicht, waarin de !mol en de geit gespaard worden. Als 

men het serieus meent dat solidariteit meer is dan het liberale wederzijds wel

begrepen eigenbelang, dan zal men gemeenschappen- zoals de gezinnen- moe

ten erkennen en ondersteunen die van dit solidariteitsbesefwerk maken. Dan 

moet je het over leg tussen werkgevers en werknemers het volle pond geven in 

hun eigen verantwoordelijkheid voor de breed op te vatten cAo-onderhandelin

gen. Dan zul je kortom, op allerlei terreinen beslissingsruimten moeten be-



schermen waarin deze afwegingen daadwerkelijk gemaakt kunnen worden, 

zonder datfree riders de overeengekomen afspraken kunnen ontduiken. Dan 

kun je niet tegelijk de wens uiten dat de samenleving nog verder gelndividuali

seerd moet worden. vVaarden als solidariteit en duurzaamheid vergen institu

ties, waar individuen actiefvorm aan geven, maar die ook in zekere zin aan de 

individuen vooraf gaan en hen beperkingen opleggen. Soms gaat de institutie 

boven de vrijheid van het individu. Rode draden is hier niet helder, tendeert eer

der naar het liberalisme en ondergraaft daarmee haar eigen pleidooi voor com

plexe gelijkheid en differentiatie van sferen. 

Oat geldt ook de passage over de vrijheid die beperkt moet worden door 'de ge

deelde moraal van de rechtsstaat' (45). Helaas is nergens te vinden wat onder 

deze moraal verstaan moet worden. Ook niet in de Den Uyl-lezing van de voor

zitter van de PvdA-commissie beginselen, waarin heel wat liberale stokpaardjes 

tot sociaal-democratisch gedachtengoed worden verheven.' Is dat het liberale 

niet-schadebeginsel? Ofbehelst de gedeelde moraal van de rechtsstaat ook po

sitieve normen, zoals de menselijke waardigheid?"' Zou de burgemeester van 

Nijmegen die in een bestuursrechtelijk conflict is gewikkeld met de exploitant 

van kooigevechten, met een beroep op de moraal van de rechtsstaat zulke ge

vechten mogen verbieden?" Met Rode draden in de hand komt men daar niet uit. 

Nu hoeven beginselprograms ook geen concrete beslissingen te dragen, maar ze 

moeten wel een beleidsrichting wijzen. 

Verschillen met andere partijen 

Tot een jaar of tien geleden waren de verschillen tussen de PvdA en andere par

tijen goed verklaarbaar uit de 'verhalen' van de verschillende politieke stromin

gen en de rangordes die deze verhalen aanbrengen tussen de beginselen van de 

partijen. Deze helderheid is verdwenen sinds de PvdA onder Kok het marktme

chanisme accepteerde als een geschikt instrument om sociaal-democratische 

doeleinden te bereiken. Een nieuw beginselprogram, dat de partij opnieuw posi

tioneert, l10ort nieuwe helderheid te scheppen.12 

De zelfwaarneming in Rode draden is daarover niet erg helder. Het benoemt een 

verschil met het coA bijvoorbeeld als volgt: 'Solidariteit staat in de sociaal-de

mocratische traditie niet alleen voor georganiseerde, gelnstitutionaliseerde soli

dariteit. Het staat ook voor onderlinge betrokkenheid van burgers. voor sociale 

cohesie en belangeloosheid. Oat laatste aspect is ook te vinden bij de christen

democratie. Specifiek voor de sociaal-democratie is de gelijktijdige waardering 

van gelnstitutionaliseerde en vrijwillige solidariteit' (18). Dit standpunt is aan

toonbaar onjuist. Het Program van Uitgangspunten van het CDA zegt in artikel 

6: 'Solidariteit houdt in dat nationaal en internationaal in wetgeving en beleid 
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mensen worden aangesproken om zorg te dragen voor elkaar, in het bijzonder 

de sterken voor de zwakken. In belastingen en sociale zekerheid is het draag

kracht-beginsel essentieel'. Op dit punt is er dus geen verse hi! met de christen

democr·a tie. 

Er is nog een plek waar, zij het impliciet, naar een verschilmet het CDA wordt 

verwezen. Dat is in de passage over individualisering. Rode draden neemt daar 

afstand van het gemeenschapsdenken met het argument dat dit denken ver

wijst naar traditionele gemeenschappen, varierend van het klooster tot het ge

zin, maar andere vormen van gemeenschappen vaak over het hoofd ziet (32). 

Zelf ziet het rapport 'telkens nieuwe vormen van gemeenschappen ontstaan, 

varierend van woongroepen, zelfhulporganisaties, buurtacties tot multiculture

le initiatieven in onderwijs en welzijnswerk'. De sociaal-democratie staat daar 

positief tegenover en 'acht het een taak van de overheid om de voorwaarden te 

scheppen om dergelijke gemeenschapsvorming mogelijk te maken en te stimu

leren'. Een echt verschil met het CDA valt ook hieruit echter niet te destilleren. 

Artikel 2.1.1 van Samenleven doe je niet aileen verwijst immers naar 'wijkver

banden, patientenorganisaties, sportorganisaties, organisaties voor vrede en 

ontwikkelingssamenwerking, vrouwen-, milieu-, consumenten- en andere bewe

gingen, besturen van scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen, kerken en le

vensbeschouwelijke organisaties, vakbeweging, ondernemersorganisaties en 

land- en tuinbouworganisaties'. Traditioneel zijn de genoemde organisaties 

maar ten dele. Kloosters treft men in dit rijtje niet aan en over het gezin 

spreekt het CDA-program bepaald niet in traditionele termen. Een verschil zou 

aileen ontstaan als Rode draden werkelijk traditionele gemeenschappen steun 

zou willen onthouden, c.q. bestrijden. Dat zou echter strijdig zijn met het crite

rium dat 'het aan burgers en maatschappelijke organisaties is om zich actief in 

te zetten voor sociale cohesie' (32). 

Ter zake van het verschil met het liberalisme zegt Rode draden: 'Vrijheid staat 

voor sociaal-democraten nooit op zichzelf. Het streven naar vrijheid betekent 

het zich vrij maken van onvrijwillige en onderdrukkende verbanden en het 

kunnen komen tot individuele ontplooiing. Vrijheid krijgt vervolgens vorm bin

nen sociale verbanden en wordt begrensd door de waarde van gelijkheid. 

Daarin onderscheidt de sociaal-democratie zich van het liberalisme waarin vrij

heid meer wordt opgevat als 'eigen verantwoordelijkheid'. Sociaal-democraten 

delen met liberalen het ideaal van keuzevrijheid, maar verschillen met hen van 

mening over de waardering van collectieve verantwoordelijkheid die volgens so

ciaal-democraten nodig kan zijn om vrijheid mogelijk te maken en keuzevrij

heid niet strijdig te Iaten zijn met het principe van gelijke kansen. In de sociaal

democratische visie is overheidsingrijpen soms noodzakelijk om de vrijheid te 

vergroten' (18). Ook liberalen menen echter dat overheidsingrijpen noodzakelijk 

kan zijn om individuele vrijheid mogelijk te maken. Geen liberaal in ons land is 
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ervoor om het sociale karakter van de rechtsstaat af te schaffen. De overheid 

client ook volgens liberalen een minimale inkomensgarantie te verschaffen aan 

de individuen. De discussie met de sociaal-democraten gaat niet over de vraag 

of er een collectieve verantwoordelijkheid moet zijn, maar hoever die moet 

gaan." Het antwoord op die laatste vraag valt bij liberalen altijd minder ver uit 

dan bij sociaal-democraten, maar dat neemt niet weg dat het verschil gradueel 

is en niet principieel. 14 Vee! beter wordt het verschilmet het liberalisme bijvoor

beeld aangegeven, als Rode draden stelt dat de vormgeving en 'zingeving van het 

bestaan niet aileen individuele, maar ook collectieve aangelegenheden zijn'(23). 

Dat laatste zal een liberaal nooit beweren, althans hij vindt dat de overheid 

zich ter zake moet onthouden. Zingeving en moraal zijn voor een liberaal zaken 

van het individu. 

De conclusie luidt dat de verschillen met de christen-democratic en het liberalis

me, zoals die door Rode draden worden opgevoerd, niet bestaan, respectievelijk 

gradueel en niet principieel zijn. Dat betekent ofwel dat men vanuit stereotypen 

inzake de politieke overtuigingen van de andere partijen redeneert, ofwel dat 

men wel degelijk in de richting van andere partijen opschuift, maar dat niet wil 

erkennen. Mij dunkt dat het eerste gebeurt, omdat het tweede het geval is. 

Conclusie 

De sociaal-democratie voorziet zich met dit ontwerpbeginselprogram van een 

ideologische legitimatie voor haar politieke middenpositie door een essentieel 

element in haar politieke overtuiging op te nemen, dat ook altijd de kracht van 

de christen-democratie mede heeft bepaald, zonder dat zij hier inhoudelijk 

leentjebuur speelt bij het CDA. Dat betreft de positieve waardering voor de ver

schillen tussen maatschappelijke sferen en de wens dat de overheid deze sferen 

in hun eigenheid beschermt tegen overheersing door de economische rationali

teit. Het zou een zegen zijn als de PvdA van dit streven daadwerkelijk beleid 

ging maken. Dat zou het einde van een aantal te ver doorgeschoten privatiserin

gen moeten betekenen, het inruilen van het individualiseringsbeleid voor een 

facilitering van gemeenschappen en maatschappen waarin mensen gemeen

schappelijk verantwoordelijkheid op zich nemen. Rode draden belijdt met de 

monel waardering voor een overheid die zulke voorwaarden schept voor ge

meenschapsvorming en deze stimuleert. Als die wens in praktijk gebracht zou 

worden, zou dit het rapport meer van het liberalisme onderscheiden, dan de 

door Rode draden zelf als zodanig genoemde voorkeur voor overheidsingrijpen 

ten gunste van de inclividuele vrijheicl. Dit verschilmet het liberalisme is 

slechts gradueel. Het is echter de vraag of de sociaal-democratie werkelijk ge

meenschappen wil stimuleren. Andere passages wijzen op het tegendeel. 

Voor het overige moet geconcludeerd worden dat Rode draden door haar pragma-
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tische benadering van botsingen tussen de beginselen vrijheid. gelijkheid en 

solidariteit van de PvdA een even onvoorspelbare partij zou maken als n66 is. 

Op dit punt valt nog meer helderheid te scheppen zonder in ideologische ver

starring te hoeven terugvallen, waar men kennelijk bijzonder bang voor is. 

Buitengewoon benieuwd ben ik tenslotte naar de verdere gedachteontwikkeling 

terzake van het beginsel van duurzaamheid. Rode draden vat het opals een ratio

nele vorm van vrijheid. Dat is niet voldoende om tot een werkelijke oplossing 

van het ecologische vraagstuk te komen. Daarvoor is een echt beginsel nodig 

dat vrijheid nader invult. Als de PvdA hier niet bijvoorbeeld bij het humanisme 

te leen gaat, dan zullen de christelijke partijen en Groen Links de enige partijen 

blijven die wel zo'n beginsel in hun politieke overtuiging hebben. Dat geeft hen 

een belangrijke vom·sprong bij het ingaan van de nieuwe eeuw. 

Profdr. C.]. Klop is verbonden aan het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 

Een voorpublicatie van dit artikel (in verkorte versie) was op 20 februari te vinden in de 

Vo!kskrant. 

Noten 

Deze merkwaardige gang van zaken is beschreven door Bart Tromp, 

'Geen goed begin van beginseldebat', Socialisme & Democratic 1999/1. 3-7. 

2 De rode draden van de sociaal-democratie. Rapport van de PvdA-Com

missie Beginselen (Den Haag, oktober 1998). De commissie bestond uitJet 

Bussemaker, Maarten Hajer, Paul Kalma, Geertje Lycklama a Nijeholt, 

Willem Witteveen, Thijs W6ltgens en Marjet van Zuijlen. 

3 Voor het gedateerde- wat natuurlijk niet betekent: verwerpelijke- karak

ter van de benadering van de internationale verhoudingen zie Tromp, 

a.w., 5- Op de benadering van het het milieuprobleem in Rode dmden kom 

ik later terug. Een kritische reactie op het concept van de multiculturele 

samenleving in Rode draden is te vinden in: E. Tonkens, 'Betekent diversi

teit het einde van de gelijkheid en solidariteit?', Socialisme & Democratic 

1999/1, 8-12. 

4 Bijvoorbeeld W. Achterberg, 'De intrinsieke wa~n-de van de natuur', Filosa-

Jie en Praktijk 10 ( 1989) 2, 67-85. Of H. Achterhuis, Van moeder aanle tot ruim

teschip: humanisme en milieucrisis (ora tie Wageningen: LU 1990). 

5 P. Kalma, De illusie van de democratische staat (1982). 

6 Spheres of]ustice (New York 1983). Zijn werk is in Nederland toegepast door 

dr Margot Trappenburg, o.a. in Soorten van gelijk (Zwolle: Tjeenk Willink 

1993) en Lokale rechtvaardigheid (Zwolle: Tjeenk Willink 1994). 

7 A.K. Huibers, 'Dansen om het moeras', Christen Democratische Verkenningen, 

1994/11, 485-490. 
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Jos d~ Beus, 'Het echte milleniumprobleem: hoe sociaal-democratische 

beschaving te handhaven en te verbreiclen' Socialisme & Democratic 1999/1, 

13-22, m.n 15. 

Willem Witteveen, De rechtsstaat als beginsel (Amsterdam: Dr J.M. den 

Uyllezing) 14 december 1998. 

10 Vgl. CDA, Sa men Ieven doe je niet aileen ('s-Gravenhage 1998) artikel 2.3.2. 

11 'Nijmegen vecht tegen de kooi', Trouw 21 januari 1999. 

12 Vgl.J.J.A.M. van G~nnip en C.J. Klop, 'Wat zoekt ~en mens met iclealen nog 

in de Partij van de Arbeicl? De Volkskrant, 4 april 1998. 

13 Vgl. prof mr. B.M. Telclersstichting, Liberalisme, een speurtocht naar de J!loso

J!sche grondslagen ('s-Gravenhage 1988) 151, 152. 

14 Precies om die reclen kon de PvclA ook met de vvo gaan regeren, toen zij 

tijclens het kabinet Lubbers-III de financiele grenzen van de overheicl zo 

naclrukkelijk onder ogen had gekregen. De partij was daarcloor wel 

geclwongen om het sociale optreden van de overheicl anclers te gaan orga

niseren. Zij koos voor de marl<t, zij het gebonclen aan wettelijk vastge
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[BEZINNING] 

Jy le j ou neer 

Jy le jou neer by jou oorbodigheid, 

Wat 'n vermoede was, verstar tot feit: 

Dat elkeen vroeg of laat moet ondervind 

Hoe agteloos geboortebande bind, 

Dat jy, totaal oplosbaar, uitgestort 

Of omgesmelt, allengs onsigbaar word, 

Verkleef aan die verlede, dat jy nie 

bestaan behalwe in eie fantasie. 

Eers voel jy vaag ontwrig, en naderhand 

Skrynerig bevry van 'n teer misverstand. 

Elisabeth Eybers 1996 

Een prachtig, ingetogen gedicht van deze 

begaafcle Zuici-Afrikaanse clichteres. 

Het drukt de lezer met cle neus op de feiten: 

wij zijn niet zo onmisbaar als we onszelf en 

anderen graag doen geloven! Het gedicht rela

tiveert cle menselijke betrekkingen in een 

mate die aanvankelijk nauwelijks aanvaard

baar lijkt .... Maar lezend en herlezencl worclje 

geraakt door de ontspanning die uit de laatste 

zin spreekt: na een 'vaag gevoel van ontwrich-

ting' is er de 'bevrijcling van een teer misver

stand'. 

Het is een gedachte die toepasselijk is op vee! 

meer relaties dan die ontstaan zijn vanuit de 

familieband; ook het afscheicl nemen van 

werk en maatschappelijke posities kan wor

den benaderd vanuit deze 'heilzame overbo

digheid.' Het schrijnt een poos, en daarna is 

er die bevrijding! 

Tinckc Loddcrs-Elj.fcrich 
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Ter introductie In het novembernummer van dit blad 

heeft Jaap de Hoop Scheffer de uitspraak gedaan 'Voor mij staat de 

C in ons CDA voor het christelijk-joods-humanistisch erfgoed, waar

binnen wij zijn geworteld'. Hans Goslinga beweerde in Trouw dat 

het CDA 'zijn christelijke veren afschudt, diep ingrijpende koers

wijzigingen voor ogen heeft en onduidelijk is'. Dit heeft geleid 

tot ingezonden stukken die de kritiek versterkten. De redactie 

heeft ook een paar van dergelijke reacties ontvangen. Daarnaast 

waren er lezers die verbaasd waren over de enorme ophef en 

betoogden dat er niks revolutionairs werd gezegd. Het zou niet 

gaan om 'veren afschudden', maar hoogstens om 'veren 

opschudden' en dat past bij een brede volkspartij (Frank van 

den Heuvel). Dit nummer bevat stofvoor verdere discussie. 

Redactielid Marten Beinema deelt blijkens zijn column 

'Gans anders!' de kritiek. Het is interessant om daarnaast 

het historische achtergrondartikel 'Tussen Vaticaan en 

Volkspartij' van Jan Jaap de Haan te lezen dat laat zien 

dat hier een spanningsveld is aangesneden waarmee 

christen-democratische partijen altijd al geworsteld heb-

ben: oak de cou en de CVP. Het gaat hier om een debat 

dat van belang is, maar iedere keer lijkt te stranden in 

krampachtige reflexen. In het zomernummer van vorig 

jaar- dat niet voor niets 'Durven kiezen' heette- is heel 

veel materiaal aangedragen om deze discussie nu eens 

heel precies en met argumenten te voeren. Jan Wil-

lem Wits heeft daar vier scenario's geschetst: het CDA 

als conservatieve partij, als confessionele partij, als 

life-style-partij of als partij van de gemeenschap. De 

keuze voor een duidelijk strategisch concept zal 

niet makkelijk zijn, maar is wel dringend noodza-

kelijk. Partij en fractie zullen de koe bij de horens 

moeten vatten. In dat kader moet oak de discussie 

geplaatst die ontstaan is over de richting van het 

'cDA-marktonderzoek' tussen Berend Wierenga 

(vorig nummer) en Friso Fennema (dit nummer). 

De goede uitslag van het CDA bij de Statenver-

kiezingen was volgens Jos van Gennip (peris-

coop) 'een geschenk van de aarde', maar reken 

er niet op dat het CDA vee! cadeau zal krijgen. 

Thijs Jansen 



In memoriam 

Enneiis Heerma 

Welke eigenschappen Enneiis Heerma ook had, als mens, bestuurder en politi

cus: niet de uitstraling van een wetenschapper. 

En toch zijn de ruim tweeeneenhalf jaar, dat hij lei ding gaf aan de christen

democratie, uniek geweest voor de systematische inschakeling van in de achter

ban beschikbare deskundigheid en wetenschappelijke kennis bij de beleidsont

wikkeling van het coA. 

Dat kon alleen doordat Enneus Heerma zelf een antenne had voor hoe politiek 

en bestuur steeds en systematisch gevoed moesten worden vanuit deskundigheid 

en wetenschap. Dat kon alleen doordat hij zelf een grote leergierigheid en brede 

belangstelling koppelde aan intellectuele verwondering. 

Onmiddellijk na zijn aantreden nam hij een tweetal initiatieven, die voor de her

positionering van het CDA van grote betekenis zijn geweest. 

Daar was allereerst de instelling van het Politiek Afstemmingsoverleg en vervol

gens werd de Tweede Kamerfractie door een serie fractiespecials op een inhoude

lijke koers gedrukt. 

Het Politiek Afstemmingsoverleg was in tegenstelling met de door roddels 

bepaalde beeldvorming geen veredeld Politbureau. Er werden zelden besluiten 

genomen; ieders competentie en eigen verantwoordelijkheid werd zorgvuldig 

gerespecteerd. Maar door de systematische en intensieve communicatie binnen 

verschillende geledingen van onze beweging werden niet alleen tijdig misver

standen en contraire bewegingen voorkomen, maar konden vooral ook de krach

ten gemobiliseerd worden, die tot herstel en terugkeer moesten leiden. 

Mobilisering en uitdaging: samen de beweging kracht geven doordat het weer 

over de inhoud ging, de overbodigheid voorbij. Dat het Politiek Afstemmings

overleg tot stand kwam ongeveer gelijktijdig met het in werking treden van een 

reorganisatie, die de geinstitutionaliseerde communicatie van de gelieerde orga

nisaties met de partij inperkte, was bovendien een noodzakelijke compensatie, 

zeker voor het Wetenschappelijk Instituut. 

De fractiespecials waren bedoeld om door de vermenging van externe deskun

digheid en interne verantwoordelijkheid nieuwe ideeen binnen te brengen, 

stand pun ten te onderbouwen en de verloren gegane expertise van de departe

menten te vervangen. Soms waren ze meer: in de geest van Heerma moesten ze 

de luiken open zetten voor de kijk op de echte maatschappelijke ontwikkelin-
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gen, op de onderstroom in de samenleving, op de nieuwe keuzes, die hedendaag

se mensen moeten maken. 
Daarom waren studiedagen en fractiespecials soms ook op veel meer gericht, en 

werden sociologen, theologen, trendwatchers uitgenodigd, die een nieuw zicht 

op de maatschappelijke, culturele en geestelijke ontwikkelingen konden geven. 

Het was Heerma, die 1995 uitriep tot het jaar van de inhoud. 

De partij heeft het geweten: het Strategisch Beraad zou nooit een schijn van kans 

hebben gekregen, als Heerma dat initiatief niet aileen verdedigd had, maar ook 

doorgevochten tegen weifelaars en regelrechte tegenstanders. Het Voorjaarsma

nifest, twee maanden later, op basis van intensieve bezinningsbijeenkomsten, 

waren de eerste vingeroefeningen in het CDA-nieuwe stijl met zijn accentuering 

van de menselijke maat, het belang van integrale veiligheid, respect voor het 

kwetsbare. 
Weer enkele maanden later, in mei 1995, kon over de nog niet geheelde wonden 

van de gebeurtenissen in het voorjaar van 1994 heen de conferentie gehouden 

worden, die de christen-democratie neerzette als niet minder dan 'beweging van 

de toekomst', ook over de twijfels, de ademnood heen. 

Die benadering had de nadrukkelijke steun van de fractievoorzitter, steun en 

medewerking, zoals hij iedere zaterdag (met professor Hirsch Ballin en mevrouw 

Van Rooy) ook aan de bijeenkomsten van het Strategisch Beraad deelnam. 

Weer enkele maanden later lanceerde fractievoorzitter Heerma bij de Algemene 

Beschouwingen de gezinsprioriteit, dat een schot in de roos bleek. 

Het verschijnen van het rapport 'Nieuwe wegen, vaste waarden' in oktober 1995 

is het startsein voor een beweging van concentratie op inhoud in de partij, voor 

een bezig zijn met maatschappelijke keuzes in plaats van met het verleden of 

met poppetjes. Als fractievoorzitter stond hij daarbij voor de niet altijd gemakke

lijke taak om de keuzes van 'Nieuwe wegen, vaste waarden' in concrete fractie

standpunten te Iaten vertalen. 

Intussen gaf hij actieve steun aan dat tweede element van de partijvernieuwing, 

dat ook met wetenschap te maken had: het naar binnen halen van het door de 

Konrad-Adenauer-Stiftung gelnitieerde demoscopisch onderzoek: hoe kunnen voor

keuren en opinies van mensen gemeten worden, als die niet Ianger meer in de 

hokjes van hun beroep, hun afkomst, of hun woonomgeving gevangen kunnen 

worden. Zo was de boerenzoon Heerma ervan overtuigd, dat in onze samenleving 

de scheiding platteland-stad in het denken en de opvattingen van de burgers van 

vee! minder betekenis was dan bijvoorbeeld ikzelf geneigd was aan te nemen. 

Misschien was het hoogtepunt van Heerma's fractievoorzitterschap wel die Pink

sterpartijraad eind mei 1996: een partij, die in gesprek was over inhoud, dat 



neergelegd had in honderden amendementen op 'Nieuwe wegen, vaste waar

den', die over felle discussies heen (minimumloon versus minimuminkomen) 

toch de eenheid wist te bewaren en die aldus het fundament legde voor het ver

kiezingsprogramma 'Samenleven doe je niet alleen'. In de publiciteit begon zich 

iets van die nieuwe contouren van een nieuwe christen-democratie af te tekenen: 

zorg om de kwaliteit van de samenleving, respect voor de traditie, engagement 

met de zwakkeren. 

Het was een ontroerende Partijraad met een ontroerde fractievoorzitter. 

Op het jaar van de inhoud volgde het jaar van het herstel van vertrouwen, tus

sen partij en achterban. 

ENNEUS HEERMA 

Tot zijn vertrek uit de politiek zou Heerma krachtig steun verlenen aan de inzet 

op een ander soort verkiezingsprogramma; hij gaf Ieiding aan consultaties met 

vooraanstaande wetenschappers over de relevante themakeuzes van de christen

democratie als tegenbeweging; hij stimuleerde de buitengewoon goed bezochte 

expertbijeenkomsten ter onderbouwing van de keuzes in het programma. Het 

CDA werd weer gesprekspartner van deskundigheid en wetenschap, ook omdat 

hij nooit in moraliserende ofwereldvreemde termen over de ontwikkelingen in 

de samenleving sprak. En bij al zijn verwondering over de geweldsontwikkeling 

in de samenleving, de onveiligheid, de doorgeschoten schaal bij onderwijs en 

andere maatschappelijke voorzieningen, was er toch altijd dat gezonde verstand, 

die mildheid en dat maat houden: een in wel zeer zwarte tonen gezette passage 

in het verkiezingsprogramma sneuvelde terecht met een verwijzing vanaf de 

veertiende verdieping van het Jaarbeursgebouw naar de tienduizenden burgers 

daaronder, die de Vakantiebeurs bezochten; het in 'Nieuwe wegen, vaste waar

den' nog zo prominent gebrachte thema van de non-participatie werd door hem 

niet ontkend, maar wel gerelativeerd op een moment, dat de cijfers van de 

arbeidsvoorziening nog een ander beeld gaven. 

5 
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Enthousiasme, intellectuele openheid, deskundigheid, dialoog; dat kenmerkte 

zijn inzet voor het voor het CDA zo cruciale verkiezingsprogramma, dat het sei

zoen 96{97 zou moeten kenmerken; dat seizoen, dat met zijn ontwikkelingen op 

beurs, in economie en in samenleving eigenlijk geen enkele ruimte bood voor 

oppositie, voor het ontdekken van de niches. Of toch? Het thema van Enneiis 

werd: het gaat goed met Nederland, maar hoe gaat het met de Nederlander? 

Het werd meer en meer ook een vraag aan hemzelf. Vanaf die zomer van 1996 

werd het moeilijker: de ziekte en dood van zijn vertrouweling Berry Esselink, de 

toenemende kritiek, de zelftwijfel, het besluit om niet als lijsttrekker de volgen-

de verkiezingen in te gaan, de beslissing om uit de fractie te gaan ..... . 

Het Wetenschappelijk Instituut heeft in Enneiis Heerma een echte kameraad ver

loren, een fractievoorzitter met wie het een buitengewoon intensief en creatief 

contact had; Christen Democratische Verkenningen een redacteur, die echt geln

teresseerd was in het wel en wee van dit blad; het CDA een Ieider, die begreep, 

dat de toekomst van de beweging gelegen was in een herpositionering op basis 

van inhoud, deskundigheid en authenticiteit. 

]].A.M. van Gennip is directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 

Foto Dirk Hal 
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Door Thijs Jansen 

Jato Dirk Hal 

CDV 
gesprel< 
over de 
gezondheids-
zorg 
Het budgetsysteem in de gezondheidszorg staat hoe lan

ger hoe meer onder druk. In het januarinummer van 

dit blad heeft A.P.J. Vander Eyden een dringend appel 

gedaan dat om los te laten. Mr.drs. H.P.S. Pauw, direc
teur Algemene Zaken van het St. Franciscusziekenhuis 

in Rotterdam is het met hem eens en stelt dat alles erop 

wijst dat de politiek van budgetteren op dit moment 
ldem aan het lopen is. Het heeft zijn heilzame werking 

gehad om ziekenhuizen en specialisten te dwingen 

doelmatiger te werken. Er nu nog langer aan vasthou

den werkt averechts en leidt onder andere tot wachtlijs
ten en ontsnappingsroutes die niet te verbieden zijn. Er 

is een flinke kloof ontstaan tussen de schij n van het 

budgetsysteem en de werkelijkheid van de gezondheids

zorg. Het door de politiek in stand gehouden systeem 

staa t op instorten. 
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PAuw: De budgettering is een systeem 

waarin vooraf een bepaald bedrag wordt 

afgesproken waarvoor je een hoeveelheid 

zorg moet leveren. De invoering van bud

gettering luidde het einde in van een sys

teem waarin aan alles een tarief hing: hoe 

meer je produceerde hoe meer inkomsten. 

Dat was niet echt een systeem dat doel

matigheid in de hand werkte. 

Ik ben op zich heel tevreden geweest dat 

er budgettering is gekomen. In het oude 

systeem kreeg de specialist alle soorten 

onderzoeken nog apart betaald. Dus werd 

er ieder jaar opnieuw meer geproduceerd 

en bij de specialisten betekende dat op 

een gegeven moment dat de tarieven naar 

beneden gingen. Want de overheid zei: we 

willen het niet Iaten groeien! Inmiddels 

zijn de specialisten ook gebudgetteerd. 

De ziekenhuisbudgettering is nu zo'n 16 

jaar gaande en dat heeft in de beginperio

de prima gewerkt. We werden gedwongen 

om na te denken over de vraag: doen we 

het wel efficient? Doen we het wel goed

koop? Kan het niet anders? En toen zijn er 

enorme bezuinigingsslagen gemaakt. Op 

een gegeven moment houdt het echter op. 

Want je kunt de doelmatigheid niet tot in 

het oneindige vergroten. De marktvraag 

neemt toe, dat is bekend. Technologisch 

kunnen we meer en dat maakt de zorg 

duurder. Daar zul je een uitweg voor moe

ten vinden. 

Prij sfprestatieverhouding zoek 

PAuw: Een van de vreemde onderdelen 

van het het budgetteringssysteem is dat er 

geen relatie is tussen inkomsten en de fei

telijke kosten. Je hoort nogal eens patien

ten die zeggen: ik ben op het bezoekuur 

MR.DRS. H.P.S. PAUW 

spoedeisende hulp geweest en krijg een 

nota van de specialist, maar ook een nota 

van ok-tarief. Maar ik ben toch helemaal 

niet op de ok geweest! En dat is ook niet 

zo. We zijn echter verplicht om dat te 

doen. Dat is raar. Het omgekeerde komt 

ook voor. Een patient die op de intensive 

care ligt en waar je misschien wel 5000 

gulden per dag aan besteedt, krijgt een re

kening als ware het een gewone verpleeg

dag, ongeveer !750,- per dag. Dat is dus 

heel weinig. Van wat wij hier meer produ

ceren ten opzichte van vorig jaar krijgen 

wij maar eenderde deel van de kosten ver

goed. De relatie tussen wat we feitelijk 



presteren en de inkomsten is dus nauwe

lijks goed te leggen. Er zijn gevallen waar 

de prij s die we in rekening brengen veel 

lager ligt dan de kosten, maar er zijn er 

ook een heleboel waar we een hogere prijs 

voor krijgen dan werkelijk de kosten zijn. 

Ga dan eens uitleggen dat je het allemaal 

efficient doet. Om deze ongerijmdheid op 

te lossen ben ik voorstander van een sys

teem van produkttypering met outputpri

cing. Dan wordt er betaald voor datgene 

wat wij ook daadwerkelijk leveren aan 

dienstverlening. Afspraken hierover zijn 

moeilijk te maken omdat het hele systeem 

daarmee op zijn kop gaat. lk denk dat wij

specialisten en ziekenhuizen - er belang 

bij hebben om de relatie tussen kosten en 

prijs te herstellen. Daar wordt nu lande

lijk aan gewerkt. En ik denk dat dat een 

enorme verbetering is. Als er dergelijke 

heldere afspraken zijn gemaakt moet er 

een einde komen aan het budgetterings

systeem. En dan wordt het de hoogste tijd 

de verantwoordelijkheidsverdeling tussen 

aanbieders, verzekeraars, de overheid en 

de patienten heel helder te maken. 

Verantwoordelijldleidsverdeling 

PAuw: De discussie over de verdeling van 

verantwoordelijkheden wordt niet gevoerd. 

Ik heb vorig jaar voor het ministerie van 

vws meegewerkt aan een advies met het 

oog op het inmiddels verschenen rapport 

'De gezondheidszorg als Human Enterprise'. 

We hebben toen vanuit mensen die in het 

veld werkzaam zijn het initiatief genomen 

om die verantwoordelijkheidsdiscussie 

eens helder op tafel te leggen. Met dat deel 

van onze bijdrage is niets gedaan en ik 

denk dat dat tekenend is voor hoe men om 

de problemen heen wil lopen! 

Allereerst de verantwoordelijkheid van de 

overheid. In ons land vinden we toeganke

lijkheid een essentieel element van ge

zondheidszorg, waar ik het overigens van 

ganser harte mee eens ben. Dat moeten 

we in ons land met solidariteit opbrengen. 

Wij zijn bereid om een bepaalde hoeveel

heid geld daarvoor in onze samenleving 

opzij te zetten in de vorm van premies. En 

daar kun je een hoeveelheid zorg voor aan

bieden. Die is niet onuitputtelijk. Zo lang 

de overheid vindt dat zij de inhoud van 

het zorgpald<et moet kunnen bepalen en 

de kwaliteit en de financierbaarheid wil 

blijven volgen, dan ligt daar de verant

woordelijkheid voor hoeveel zorg er kan 

worden aangeboden. Want de premies 

worden door de overheid vastgesteld en 

die gaan vervolgens als inkomen - budget -

naar de verzekeraars. De verzekeraars moe

ten daarvoor zorg inkopen. En wij aanbie

ders hebben dat efficient te leveren. 

cov: Als we een groot deel van de zorgkos

ten blijven rekenen tot de collectieve las

tendruk, zal de overheid de kosten altijd 

willen drukken. En dan kom je bij de 

vraag: zit er ook niet teveel in dat collec

tieve pakket? 

PAuw: Dat is de hamvraag! Omdat de poli

tiek daar niet aan durft te komen lopen 

we met z'n allen om de hete brij heen en 

wordt er maar steeds gezegd: we moeten 

het zoeken in doelmatigheid. Daar zitten 

de problemen niet meer. Het gaat nu meer 

om de vraag of de politiek lef durft te to

nen. Elk besluit over de omvang van het 

collectieve pald<et dat in de afgelopen ja

ren is genomen- of dat nu de pil is of het 
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kunstgebit- ligt zo gevoelig dat het me

teen weer word je teruggedraaid. Nu zien 

we het met de geneesmiddelen gebeuren. 

Het gebrek aan lef op dit terrein wordt 

tieven verboden of sterk afgeremd. Niette

min gaan dergelijke initiatieven gewoon 

door. Kunt u enkele voorbeelden noemen? 

afgewenteld op de markt. PAuw: Een eerste voorbeeld is een initia-

tief dat ik enkele jaren geleden in Breda 

cDv: En wat is de verantwoordelijkheid genomen heb, en dat geleid heeft tot de 

van de verzekeraar? zogenaamde Zuidhoek. Dat initiatief heeft 

heel wat discussie losgemaakt. Ik heb des

PAuw: Als de vraag in de samenleving naar tijds tegen de verzekeraars gezegd: in het 

een bepaald soort ingrepen toeneemt, dan budgetstelsel hoort de noodzakelijke zorg. 

heeft een verzekeraar gewoon te betalen! 

Wij, als aanbieders, hebben geen relatie 

met patienten zolang ze niet patient zijn. 

De burger heeft een relatie met een verze

keringsmaatschappij. Dus de verzekerings

maatschappij dient voldoende zorg in te 

kopen. En als ze dat niet doen - en ze doen 

het niet in mijn ogen- dan ontstaan er 

wachtlijsten. Niet omdat er vanuit het aan

bod ondoelmatig gewerkt wordt, maar om

dat de capaciteit te beperkt gehouden 

wordt. Ik zal een voorbeeld geven. Wij heb

ben in de produktieonderhandelingen met 

verzekeraars dit jaar voorstellen op tafel 

gelegd die gebaseerd waren op de daad

werkelijke groei van de patientenstroom 

die we gezien hebben in 1998. 

Verzekeraars wilden daar niet aan. Want 

dan zeggen ze: daar hebben wij het geld 

niet voor! Prima, maar het is niet aan ons 

om het dan toch maar te leveren. Vroeger 

hadden wij een zorgplicht voor iedereen. 

Dat is nu niet meer het geval. 

Frustratie van ondernemingszin 

CDv: Door het budgetteringssysteem 

wordt de ondernemerszin van ziekenhui

zen sterk belemmerd. In de afgelopen ja

ren heeft de overheid commerciele initia-

Wat is de noodzakelijke zorg? Datgene 

wat we via het ziekenfonds gedefinieerd 

hebben in het pakket. Daar zit niet in: 

meer service op de verpleegafdeling (de 

piccolo, de krant, het zachtgekookt eitje). 

Dat hoort dus ook niet in het budgetsy

steem thuis. Dus hebben we voorgesteld: 

laat ons voor het hele ziekenhuis een 

tarief hanteren, het derde klasse tarief vol

gens het coTe. En alle plussen buiten het 

budget houden, want dan kunnen we bui

ten het budget er iets mee doen. Dat von

den ze niks. Toen heb ik gezegd: als het 

dan niet voor het hele ziekenhuis mag, 

mag dat dan voor een klein stukje? Want 

dan willen we daar een andere afdeling 

van maken, gebaseerd op echte hotelfacili

teiten en we leveren daar gewoon precies 

dezelfde medische verpleegkundige zorg, 

alleen er zit een toefje op. Laat ons dat 

geld houden. Voor dit ziekenhuis ben ik 

bij het ministerie dezelfde discussie gaan 

voeren. Er zitten in deze regio heel veel 

mensen die tijdelijk in Nederland wonen 

en werkzaam zijn voor buitenlandse 

bedrijven. Die zijn hele andere dingen 

gewend en waarom zouden we daarop 

niks aanbieden. Ik heb het ministerie uit

eindelijk zover weten te krijgen dat ze het 

idee geakkordeerd hebben. Maar met die 



restrictie dat het ook absoluut gescheiden 

geldstromen moeten blijven. Daar heb ik 

op zich geen bezwaar tegen. Maar waarom 

hebben we het nog niet geeffectueerd? 

Het College Ziekenhuisvoorzieningen 

bindt je vervolgens aan aile lange termijn 

huisvestingsplannen terwijl wij hier de 

investeringen door een externe partij kon

den Iaten financieren. Het idee is nog 

steeds niet weg. 

Een tweede voorbeeld speelt in verschil

lende steden in Nederland. Het is raar dat 

een buitenlandse patient voor het zieken

huis nauwelijks eigen inkomsten gene

reert. want die inkomsten die we eruit 

krijgen zijn ook ter dekking van het bud

get. Ik begrijp niet waarom deze patienten 

via het budgetsysteem moeten worden af

gerekend. Oat het de overheid uitkomt be

grijp ik wei: de buitenlandse patient be

taalt gewoonweg mee aan ons Nederland

se systeem. Jk denk dat je dat soort zaken 

moet doorprikken. 

Tenslotte een derde voorbeeld. Er zijn bij

voorbeeld vrouwen die om esthetische re

clenen hun borsten willen Iaten verklei

nen of vergroten. Oat is wat mij betreft 

geen collectieve zorg. We mogen het ech

ter niet uitvoeren buiten het budget om. 

Omdat het een verstrekking is zoals die in 

de Ziekenfondswet staat, mag je het niet 

buitenbudgettair doen. Oat is raar. Van de 

ene kant vergoeden we de meeste van die 

ingrepen niet en van de andere kant zeg

gen we: het hoort wei in het stelsel. 

Er wordt krampachtig vastgehouclen aan 

een aantal uitgangspunten die niet valide 

zijn. Ik begrijp dat de overheid iets aan 

kostenbeheersing wil cloen. Maar laat clan 

gewoon de rare elementen van dat sys

teem in ieder geval eens even los. Dan kun 

je ook kijken water gebeurt. Nu wordt dat 

zeer krampachtig de kop ingedrukt. 

cDv: U vindt de zorg die de verschillende 

politieke partijen hebben over toenemen

de tweedeling als gevolg van dit soort 

commerciele initiatieven niet gerechtvaar

digd? 

PAuw: Jk ben er niet van overtuigd dat 

door dit soort initiatieven het gevaar loert 

van een tweedeling tussen rijk en arm. Ik 

kom terug op het voorbeeld van de Zuid

hoek. Als een patient niet verzekerd is 

voor die klassefaciliteiten, dan moet hij 

het zelf betalen. Oat zal de slager of de 

vuilnisman waarschijnlijk ook niet kun

nen. Het is toch echter zo in Nederland 

dat men afhankelijk van zijn inkomen 

ook op verschillende manieren op vakan

tie gaat, of zijn huis inricht. Waarom mag 

dat in de zorg niet, als de medisch-ver

pleegkundige zorg voor iedereen precies 

hetzelfde blijft? Ik noem dat geen tweede

ling. Oat is zo verweven met onze samen

leving. De vraag of er geen tweedeling zal 

ontstaan tussen werkenden en niet-wer

kenden is mijns inziens relevanter. Het is 

nu zo dat de overheid het zorgaanbod op

zettelijk krap laat. Daardoor worden de 

wachtlijsten Ianger. Oat heeft tot gevolg 

dat zieke werknemers elders in de samen

leving tot aanzienlijke kosten leiden. Oat 

kan je niet miskennen. Je moet en mag 

dan denken over oplossingsrichtingen. En 

als je dan merkt dat er uit het werkgevers

circuit extra geld beschikbaar komt, en je 

besteedt dat weer aan de reguliere zorg, 

dan wordt in totaal de wachtlijst korter. 

Nu gaat a! dat geld niet naar de reguliere 

zorg, maar de particuliere zorg! 
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Onhoudbaar door Europa 

PAuw: Het budgetteringssysteem wordt 

ook onhoudbaar door de Europese regel

geving. Er zijn vorig jaar twee arresten ge

wezen door het Europese Hof te Luxem

burg: de Decker- en Kohll-arresten. Twee 

Luxemburgse patienten hebben- een in 

Belgie en een in Duitsland- zorg inge

kocht. De een moest naar de kaakchirurg 

en de ander moest een bril hebben. In 

Luxemburg weigerde het ziekenfonds de 

kosten te vergoeden. Men had eerst toe

stemming moeten vragen. Die twee bur

gers hebben het er niet bij Iaten zitten en 

zijn naar het Hof gegaan: deze beslissing 

zou in strijd zou zijn met de Europese 

beginselen van vrij verkeer van goederen 

en diensten. Het Hof heeft toen gezegd 

dat als men in het eigen land al geen toe

stemming hoeft te hebben, dan mag dat 

ook niet worden opgelegd als vereiste voor 

vergoeding voor diezelfde zorg in het bui

tenland. 

Een ander voorbeeld is Zeeuws-Vlaande

ren waar een ziektekostenverzekeraar con

tracten afsluit met Belgische ziekenhui

zen. Kennelijk omdat het aanbod in 

Zeeuws-Vlaanderen te krap is. Dat bete

kent dat men op het ogenblik buiten het 

budgetsysteem om kosten gaat maken in 

het buitenland. Dat is voor de Nederland

se betalingsbalans en werkgelegenheid 

betreurenswaardig. 

Als experiment heb ik in onze eigen zie

kenhuis het volgende idee uitgezet. Als 

voor bepaalde ingrepen de wachtlijst te 

lang is dan gaan we over de grens. We 

gaan bijvoorbeeld met een bus vol patien

ten die een nieuwe heup moeten hebben 

naar Belgie en Iaten de ingreep daar doen, 

misschien zelfs door onze eigen orthope

ten. Laten we eens kijken water dan ge

beurt. Zo zien we - hoop ik - de idiotie van 

ons budgetsysteem. We hebben het ove

rigens nog niet geregeld. Als je zo naar 

Europa gaat kijken dan komen er hele 

grote vragen of ons huidige systeem wei 

zo overeind kan blijven. Dit kabinet sluit 

de ogen gewoonweg voor deze ontwikke

ling. Vorig jaar is er een notitie gemaakt 

door het Ministerie en daarin zijn de con

sequenties van beide arresten verregaand 

gebagatelliseerd. Terwijl bij de verzeke

raars en bij de aanbieders het idee leeft 

dat als jeer echt over gaat nadenken, ons 

huidige systeem zeer fors staat te trillen. 

cDv: Het loslaten van het budgetteringsys

teem zalleiden tot concurrentie in de ge

zondheidszorg. 

PAuw: Ik ben een voorstander van een ze

kere mate van concurrentie. Ik wil graag 

knokken voor de patient. Ik wil graag dat 

hij hier binnenkomt en niet bij mijn bum

man. Ik wil het gewoon graag goed doen. 

Ik vind dat je rustig kunt praten over 

marktontwikkelingen, wat gebeurt er nou 

in de samenleving, hoe positioneer je je er

in, wat gebeurt er met je marktaandelen? 

Dat meer marktwerking hier en daar mis

gaat zie ik natuurlijk ook we!. Maar daar

om moet je niet de hele discussie over 

marktwerking wegvegen. Ik denk dat op 

het ministerie van vws marktwerking ab

soluut niet gezien wordt als een dee! van 

de oplossing. Maar ik denk dat het dat wel 

is. 
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Tussen Vaticaan 

en Voll{spartij 

JAN-JAAP DE HAAN 

Christen-democratische partijen staan voor een klassiek dilemma: in hoeverre 

en op welke wijze willen deze partijen Christelijk zijn. Dit dilemma bestond 

vijftig jaar geleden al toen de toenmalige (voornamelijk) katholieke partijen 

voor de vraag stonden op welke wijze zij inhoud wilden geven aan de oproep 

van het evangelie. KVP (in Nederland), cvr (in Belgit~) en cnu (in de Bondsrepu

bliek Duitsland) gingen verschillend met dit dilemma om. De KVP was een 

katholieke partij, de cvr was een partij van katholieken. De cnu was een par

tij van christenen waarbij het religieuze aspect niet gemakkelijk in de partij

programma's te herkennen is. 

In het artikel 'Dialoog in plaats van dogma' stelt Jaap de Hoop Scheffer: 'Voor 

mij staat deC in ons CDA voor het christelijk-joods-humanistische erfgoed, waar

binnen wij zijn geworteld. Dit erfgoed aanvaarden wij niet aileen als een gege

ven, ( ... ) maar wij willen het ook koesteren. ( ... ) Vanuit dit erfgoed zijn wij ook 

wars van elke vorm van. aldan niet religieus bepaald, fundamentalisme. Wij 

zijn ook geen kerkelijke partij. Als de bisschoppen of de Raad van Kerken opvat

tingen over maatschappelijke problemen te berde brengen, dan zuilen wij net 

als andere partijen goed luisteren, maar ook wij zuilen het soms oneens zijn met 

hun opvattingen.'' 

Hiermee raakt De Hoop Scheffer het klassieke dilemma van de christen-democra

tische partijen: de vraag in hoeverre en op welke wijze deze partijen Christelijk 

wiilen zijn. Dit dilemma leeft niet aileen nu. in een tijd van steeds verdergaande 

secularisatie, ook so jaar geleden stonden de toenmalige (voornamelijk) katholie

ke partijen in Europa voor de vraag op welke wijze zij inhoud aan de oproep van 

het evangelie wilden geven. 

In vee! van deze partijen ontstonden in de eerste jaren na de Tweede Wereldoor

log (1945-1953) debatten over de katholieke identiteit. Ondanks aile voordelen 

die de katholieke partijen van de kerk als organisatie en van de kerkelijke leer 

als ideologische basis hadden genoten, bleek dat deze verbondenheid met de 

Moederkerk wei eens een tweezijdig zwaard zou kunnen zijn. Kalyvas heeft dit 

dilemma als volgt samengevat: 

"Ondanks aile voordelen, bracht de religie ook verschillende serieuze bedreigin

gen met zich mee. Deze bedreigingen werden duidelijk zodra de confessionele 
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partijen waren gevormd. Om te beginnen beperkte het confessionele karakter 

van deze partijen het electorale bereik. Confessionele partijen werden gemakke

lijk en overtuigend gebrandmerkt als kerkelijke organisaties, als instrumenten 

van de kerk en van de supranationale belangen van Rome ... Deze partijen bevon

den zich dikwijls in een onvoordelige electorale situatie, door hun onmogelijk

heid niet-praktizerende, niet-religieuze en niet-katholieke kiezers aan te spre

ken. Bovendien beperkte het confessionele karakter de mogelijkheden om allian

ties aan te gaan met niet-confessionele partijen."' 

Het besefvan de nadelen van het specifiek katholieke karakter van deze partijen 

leidde tot een herbezinning op de eigen uitgangspunten en op de mate van ver

bondenheid met de kerk en haar 'traditionele' leer, zoals die is neergelegd in 

verschillende pauselijke encyclieken, waaronder Rerum Novarum (1891) en Quadra

gesimo Anno (1931). Door meer afstand te nemen van de katholieke leer konden 

partijen als KVP, cvP en cou zich transformeren van gesloten, katholieke een

heidspartijen die hun respectievelijke voorgangers waren, naar meer open partij

en. Om deze 'openheid' te kunnen bereiken, moesten de partijen zich ontdoen 

van hun exclusief- katholieke karakter. Verondersteld kan worden dat de cou 

zich rand 1953 (bij de vaststelling van het beginselprogramma) reeds meer dan 

de KVP had getransformeerd tot 'open partij'. Decou was immers multi-religi

eus samengesteld, terwijl de KVP haar exclusief-katholieke karakter kon gebrui

ken om zich te onderscheiden van andere christelijke partijen in Nederland. De 

cvP, tenslotte, bestond weliswaar oak uitsluitend uit katholieken, maar hoefde 

zich niet te onderscheiden van andere christelijke partijen. 

KVP 

De Katholieke Volkspartij (KVP) stelde haar lidmaatschap in 1945 open voor niet

katholieken. De beginselen van de KVP konden immers oak voor hen aanvaard

baar zijn. De natuurlijke normen zijn namelijk door iedereen met de Rede te 

achterhalen. De normen voortvloeiend uit de Openbaring zijn immers verplich

tend voor iedere christen, maar oak voor een niet-christen zijn deze normen aan

vaardbaar.' 

Overigens had de partij oak 'christelijk' kunnen heten met de considerans van 

de oprichtingsresolutie, waarin werd vastgesteld dat de noodzaak bestond van 

een partij die 'de zedelijke normen, verankerd in de door God geschapen wereld

orde en de Openbaring tot grondslag en richtsnoer' nam. In dezelfde resolutie 

werd deze benaming echter als 'verwarrend' afgewezen. 4 

Het beginselprogramma van 1936 bleefvan kracht, zolang een nieuw program

ma nag niet gereed was. Hierin werd verwezen naar de natuurwet en naar de 

Openbaring zoals die door de kerk werd vertolkt: 



~c · De Nederlandse 

KVP was een zeer 

confessionele 

partij, die de 

politieke 

representant bleef 

van een sterk 

ge"integreerde en 

afgescheiden 

katholieke zuil. 

"Het doe! der Partij is, het algemeen welzijn van bet Nederlandse Volk te bevor

deren op de grondslag van de zedelijke normen, gelegen in de natuurlijke orde 

en in de Goddelijke Openbaring, gelijk deze door het kerkelijk leergezag worden 

verklaard."' 

Dit hield echter niet in dat niet-katholieken zich ook aan het kerkelijk gezag 

moesten onderwerpen, maar dat zij zich 'slechts' hielden aan het partijprogram

ma en de invloed hierop van de kerk aanvaardden. Uiteraard is dit een princi

pieel verscbil, maar erg groot is bet niet. De verbondenheid met de kerk was 

sterker dan ooit.'' Onderhandelingen leidden ertoe dat de kerk haar !eden inver

kiezingstijd opriep om op diegenen te stemmen 'die zich lieten leiden door 

christelijke beginselen'. 

In 1951 ontstond er, naar aanleiding van bet nieuwe program-on twerp, opnieuw 

discussie over het eerste artikel van het program. Het ging daarbij om het als uit

gangspunt nemen van de 'verklaring' van de goddelijke openbaring door bet ker

kelijk leergezag. De essen tie van de kritiek was dat de kerk op politiek terrein 

niet bet laatste woord mocht hebben. De partij verklaarde uiteindelijk dat 'zij de 

uitspraken van bet kerkelijk gezag aanvaardt'. Overigens werd opnieuw met na

druk geconstateerd dat niet-katholieken slechts met het program behoefden in 

te stemmen, en niet zelf ook het kerkelijk gezag behoefden te aanvaarden.' Na 

veel discussie wordt de uiteindelijke formulering van bet in 1952 vastgestelde 

Staatkundig Program als volgt: 

"De KVP ( ... ) staat op de grondslag van de beginselen van de natuurlijke zedenwet 

en de Goddelijke Openbaring, waarbij zij de uitspraken van het Kerkelijk Leerge

zag aanvaardt."' 

Dit is echter een groot verschil met het eerste on twerp uit 1946, waarin de band 

met de kerk gebeel was losgelaten: 

"( ... ) de Katholieke Volkspartij [streeft] ernaar het Nederlandse volksbewustzijn te 

doordringen van de plicht van de staat God openlijk te erkennen, te huldigen en 

te dienen. De openlijke buldiging en de dienst van God gescbieden vooral door 

in wetgeving en bestuur Zijn wet tot opperste richtsnoer te nemen."'' 

Uitgezonderd dit antwerp-programma van 1946, waren de programma's van de 

KVP zeer katholiek, wat karakter en taalgebruik betreft. De Nederlandse KVP was 

een zeer confessionele partij, die de politieke representant bleefvan een sterk 

gelntegreerde en afgescheiden katholieke zuil."' De banden met de Katbolieke 

kerk bleken sterker dan sommigen in de partij wenselijk achtten. Er zijn wel po

gingen ondernomen om de partij meer open van karakter te Iaten worden, maar 

in feite is dit meer het streven naar een niet-kerkelijke, dan een niet-katholieke 

partij geweest. Bovendien wordt, zelfs in verkiezingsprogramma's, verwezen 

naar Pauselijke geschriften. 

"Om de Nederlandse politiek naar beste resultaten te voeren, richt de KVP zicb, 
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in overeenstemming met haar Algemeen Staatkundig Program, naar de Pauselij

ke brieven en toespraken, alsmede naar het Vastenmandement 1949."" 

De ideologie, zoals die door de RKSP in 1936 was neergelegd, is, inclusief de in 

hernieuwde taal neergelegde desiderata, in 1952 nog springlevend. De KVP-ge

schriften zijn niet alleen wat taalgebruik betreft zeer katholiek van karakter, ook 

inhoudelijk zijn de programma's niet alleen katholiek, maar vooral ook kerkelijk 

van karakter. De KVP was hierdoor meer een 'katholieke' dan een 'volkspartij'. 

CVP 

In mei 1945 trad de 'Christelijke Volkspartij' (overigens niet voordat Kardinaal 

Van Roey ermee ingestemd had 1
') voor het eerst naar buiten met een manifest. 

Hierin werden vooral de verschillen met de oude katholieke partij benadrukt: 

een individueellidmaatschap, in plaats van de oude standenvertegenwoordiging 

en het niet-confessionele karakter van de partij. De band van de !eden met de 

partij zou voortaan vorm krijgen in een individueellidmaatschap op basis van 

het programma en niet Ianger middels het indirecte lidmaatschap via (verzuil

de) standenorganisaties.u De partij stond open voor gelovigen en ongelovigen, 

maar bleef een partij die haar inspiratie zocht in de grondbeginselen van het 

christendom die 'de grondvesten uitmaken van onze westerse beschaving': 

"Ze is een partij met christelijke inspiratie; wat volstrekt niet betekent dat ze de 

partij is van de godsdienst. De godsdienst is geen partij en heeft geen partij en is 

niet van de partij. Maar dit betekent, vermits elke politiek a an haar basis een 

waarden-filosofie bezit, dat de basiswaarden van de partij de christelijke zijn. De

ze christelijke waarden zijn overigens de traditionele waarden van de Westerse 

cultuur." 14 

De spanning die lijkt te bestaan tussen openstelling voor niet-gelovigen en 

katholieken wordt daarmee overwonnen. In het Kerstprogramma. het beginsel

programma uit december 1945. wordt het belang van christelijke waarden voor 

niet-gelovigen nog eens benadrukt: 

"De partij is christelijk, omdat zij wil bouwen op de menselijke waarden welke 

de grondvesten onzer westelijke beschaving uitmaken. Historisch werden ze ons 

door het Christendom aangebracht. Doch heden zijn ze gemeen bezit zowel van 

gelovigen als van ongelovigen." 1
" 

Formeel heeft de CVP daarmee afstand gedaan van de Godsdienst, als enkel, ge

organiseerd stelsel van opvattingen. Wel beroept zij zich op christelijke inspira

tie in het algemeen. De partij wil zich baseren op de christelijke waarden die het 

gemeenschappelijk erfgoed van de maatschappij zijn. 

Officieel juichte ook de katholieke kerk de toetreding van niet-gelovigen toe. In 



•v In de politieke 

praktijl< bepaalden 

de belangrijkste 

politieke issues 

(te weten de 

Koningskwestie en 

de schoolstrijd) dat 

van het toetreden 

van niet-gelovigen 

tot de CVP geen of 

slechts in geringe 

mate sprake was. 

de praktijk echter heeft de houding van Kardinaal Van Roey, volgens wie in ieder 

geval de katholieken verplicht waren CVP te stemmen, afschrikwekkend gewerkt 

bij niet-gelovigen. 
Ook nam de kerk, door openlijke steun van de Kardinaal a an de CVP, afstand van 

de katholieke arbeiders in de Union Democratique Beige (uos). De verschillende po

gingen van deze politieke beweging om aansluiting te vinden bij de CVP bleken 

door de afwij zingen van de Kardinaal vergeefs en leidden tot omvorming van de 

uoB tot een zelfstandige partij."' Deze opstelling van de kerk ten opzichte van de 

UDB heeft de onafhankelijkheid van de cvP ten opzichte van de kerk niet bevor-

derd. 
Onafhankelijkheid was echter wei een van de doelen van de CVP. In het program

ma blijft de cvP de katholieke ideologie weliswaar trouw, maar deze wordt niet 

op religieuze wijze geargumenteerd. Het verband tussen de politick en de religie 

loopt in het Kerstprogramma via de filosofie. Solidariteit en subsidiariteit wor

den vanuit het personalisme ingevuld. De partij omarmt bovendien expliciet de 

democratische beginselen, en neemt afstand van het corporatisme, dat toch nog 

in 1931 (Quadragesimo Anno) als kern van de katholieke leer naar voren was ge

bracht, als leerstelling. 
Mede daarom is het Kerstprogramma van de cvP niet erg katholiek van karakter. 

Het taalgebruik is niet kerkelijk of uitgesproken katholiek, maar toegankelijk en 

modern. De argumentatie van de (overigens wel als katholiek herkenbare) poli

tieke opvattingen geschiedt vanuit het personalisme. Door deze filosofie, en niet 

de religie, als derde weg tegenover socialisme en liberalisme te stellen doet de 

CVP een paging een partij van het volk als geheel en niet alleen van het katholie

ke dee! te zijn. In de politieke praktijk echter bepaalden de belangrijkste politie

ke issues (te weten de Koningskwestie en de schoolstrijd) dat van het toetreden 

van niet-gelovigen geen of slechts in geringe mate sprake was." Dit (en de opstel

ling van de kerk) heeft er echter toe geleid, dat de cvP, ondanks dit program, 

een partij van 'de katholieken' was. 

CDU 

Na de Tweede Wereldoorlog bond het verlangen naar een religieuze basis, de 

christelijke wereldbeschouwing, mensen samen als een dam tegen zowel mate

rialisme als communisme. Voor velen was het belangrijker dat men geloofde, 

dan wat men geloofde. Het geloofwas een raamwerk dat vooral aangafwaartoe 

men niet behoorde, en niet zozeer wat men wei geloofde."Toch heeft de cou 

zichzelf vanaf het begin will en zien als een 'door het christendom gedragen leef

gemeenschap van het gehele Duitse volk'. Het meest duidelijk komt de christelij

ke orienta tie naar voren in het program van Neheim Husten uit 1946: 

"In de plaats van de materialistische moet weer de christelijke wereldbeschou-
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wing treden en op de plaats van de uit bet materialisme voortkomende princi

pes, de principes van de christelijk ethiek. ( ... ) De christelijke wereldbeschouwing 

alleen waarborgt recht, orde en maat, waarde en vrijheid van de persoon en 

daarmee een waarlijke en echte democratic. ( ... ) Wij beschouwen de hoge opvat

ting van het christendom over menswaardigheid, over de waarde van ieder enke

le mens als grondslag en richtsnoer voor ons werk in bet politieke, economische 

en culturele Ieven van ons volk."''' 

Principieel moet echter volgens de cnu verschil gemaakt worden tussen politick 

handelen en een religieuze levenswijze. Zij hangen met elkaar samen, maar zijn 

niet hetzelfde. De samenhang bestaat daaruit dat het politieke handelen en de 

maatschappelijke inrichting de toets van de christelijke norm doorstaat. Hieruit 

kan afgeleid worden dat een persoon vanuit andere ethische motieven binnen 

de partij dezelfde politieke doelen kan nastreven. Immers ook vanuit andere le

vensvisies kunnen dezelfde doelen als opdracht gesteld zijn. Het mens- en maat

schappijbeeld van de cnu moet dan ook in die zin opgevat worden als christe

lijk, dat het 'niet uitsluitend christelijk' is. Niet-christenen kunnen zich in de 

partij bekennen naar de ethische grondslag, en naar het mens- en maatschappij

beeld, niet naar de oorsprong ervan."' 

Door deze openstelling waren de partij en haar programma's in taalgebruik niet 

erg katholiek van karakter: er werd niet gesproken over natuurrecht of over ge

richtheid op God. Ook inhoudelijk stond de ideologic van de CDU reeds vanaf de 

oprichtingsperiode (1945-1953) ver afvan de traditionele katholieke leer. De par

tij was oecumenisch van opbouw. richtte zich niet op God of het evangelic, maar 

wilde een partij van het christelijke volksdeel zijn. Daarnaast wordt in de pro

gramma's bijvoorbeeld niet gesproken over bet corporatisme, omdat de cnu zich 

verzet tegen staatsplanning. Ook wordt in de uitwerking van het subsidiariteits

beginsel weinig aandacht besteed aan de rol van gemeenschappen. Subsidiariteit 

wordt in de vroege programma's opgevat als een middel tot machtsspreiding, 

niet als een 'natuurlijk recht' van de gemeenschappen. Tenslotte is de cnu reeds 

eind jaren veertig, in tegenstelling tot de katholieke kerk, een groot voorstand

ster van het democratiebeginsel. Op deze drie pun ten zijn daardoor grote ver

schillen waar te nemen met de traditionele katholieke leer, waarin subsidiariteit 

en corporatisme wel en democratic juist geen belangrijke rol vervulden. 

Ondanks deze grote afstand tot de traditionele leer en de oecumenische samen

stelling van de partij, is de cnu zelden of nooit in aanvaring met het kerkelijke 

gezag gekomen. Bij de oprichting is de cnu juist geholpen door de vele activitei

ten die de katholieke kerk ontplooide. Omdat beide organisaties volop in op

bouw waren, was er echter eerder sprake van samenwerking, dan van een 

hierarchische verhouding." 



Conclusie 

In een land waar 30% van de bevolking katholiek is, zal een exclusief-katholieke 

partij geen parlementaire meerderheid behalen. KVP, cvP en CDU waren zich di

rect na de Tweede Wereldoorlog bewust van deze beperktheid van de 'christelij

ke basis'." Het dilemma was om door vernieuwing van partij en ideologie de 

niet-katholieke kiezer te bereiken, zonder de katholieke kiezer van zich te ver

vreemden. De partijen wilden 'volkspartijen' zijn. 

Over de term volkspartij en verwante benamingen zijn vele debatten gevoerd, 

waarop hier niet uitgebreid zal worden ingegaan. De ideaaltypische 'volkspartij' 

kan goed worden gedefinieerd als: een partij die zich zonder onderscheid naar 

klasse of religie richt op de gehele bevolking. Kirchheimer, die vergelijkbare par

tijvormen omschreef als 'catch-all-parties','' noemt als kenmerk van de 'echte 

volkspartij' het streven naar stemmenmaximalisering. 

De cnu was zeer duidelijk in dit streven en wilde 'religie- en belangenoverstij

gend' zijn.'" De doelgroep van de 'Union' omvatte daarmee het 'gehele Duitse 

volk' ."' Het mens- en maatschappijbeeld van de CDU is daarom in die zin 'christe

lijk', dat het 66k, maar niet uitsluitend christelijk is. Ook de cvP heeft, door 

middel van een manifest, aan de bevolking kenbaar gemaakt, beschouwd te wil

len worden als een partij voor 'gelovigen en ongelovigen'. De CVP benadrukt dat 

zij niet 'van een klasse' en niet 'van de godsdienst is'. De christelijke waarden 

van de partij zijn immers de 'traditionele waarden van de Westerse cultuur' en 

kunnen dus door eenieder die in deze cultuur leeft, onderschreven worden." De 

KVP was weliswaar minder expliciet, maar meende eveneens dat haar program

ma vanwege de 'innerlijke redelijkheid' ervan door iedereen te onderschrijven 

moest zijn.2
'' 

Opgemerkt moet echter worden dat de partijen cvP en KVP de term 'volkspartij' 

zelfvooral hebben opgevat als: 'voor het algemeen welzijn van het volk'. De CVP 

meende met de naam 'Volkspartij' vooral haar verbondenheid met de zwakken 

in de samenleving uit te drukken. 31
' De KVP wilde vooral volkspartij 'v66r het ge

hele volk' zijn, in plaats van 'd66r het gehele volk'. Het beleid van de KVP was 

daardoor politiek 'van het katholieke volksdeel ter bevordering van het alge

meen welzijn van het Nederlandse volk'." De gerichtheid op het volk was dus 

vooral 'beleidsmatig', en niet electoraal, zoals bij de cnu. 

Of aan de definitie van de volkspartij als 'klassen- en religie-overstijgende partij' 

kan worden voldaan, hangt afvan twee zaken. Ten eerste is de toegankelijkheid 

van de ideologie van belang: in hoeverre is afstand genomen van de traditionele 

katholieke leer? En ten tweede is de toegankelijkheid van de partij van belang: 

in hoeverre is afstand genomen van de Katholieke kerk? 

Wat de ideologic betreft, mag worden geconcludeerd, dat het katholiek gehalte 

in de KVP zeer hoog was. De neutrale opstelling ten aanzien van de democratie 
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en de grote aandacht voor de rechten van de 'natuurlijke gemeenschappen' in 

een corporatieve maatschappij zijn terug te vinden in verschillende kerkelijke 

geschriften. Er wordt bovendien in programma's expliciet verwezen naar kerke

lijke geschriften en de invloed van de kerk wordt openlijk aanvaard. Deze ken

merken onderscheiden de KVP (anno 1953) van de cvP en cnu. Deze beide partij

en hebben weliswaar herkenbare thema's uit de katholieke sociale leer tot cen

trale uitgangspunten gemaakt, de politieke opvattingen zijn vanuit niet-christe

lijke begrippen geargumenteerd. Zo beargumenteert de cnu subsidiariteit van

uit een streven naar machtenscheiding, en geeft de cvP aan het solidariteitsprin

cipe invulling vanuit het niet-kerkelijke personalisme. Beide partijen nemen bo

vendien afstand van het corporatisme en zijn voorstanders van het democratisch 

beginsel. In het cvP-programma is de christelijke inspiratie van de partij echter 

iets duidelijker te herkennen dan in de meeste cnu-programma's. 

Ten aanzien van de 'openheid' van de partij, liggen de verhoudingen anders. In 

de praktijk is de cnu beter geslaagd deze openheid tot stand te brengen dan de 

CVP en KVP. De werving van kiezers beperkte zich echter, zowel bij de CVP als de 

KVP (soms 'dankzij' de a! dan niet gewenste 'steun' van het episcopaat) voorna

melijk tot katholieken. Dat de cvP in principe wei een voorstandster van de 

'open partij' was, blijkt onder andere uit het feit dat deze partij haar weigering 

tot officiele toetreding tot de voorloper van de Europese Volkpartij, de Nouvelles 

Hquipes Internationales (NEI), motiveerde vanuit een protest tegen de afWezigheid 

van de Nederlandse protestantse partijen in de NEI. 32 De politieke praktijk bracht 

de cvP desondanks weinig electorale 'openheid'. 

Door de tegenstelling van programmatische toegankelijkheid en electorale geslo

tenheid neemt de CVP een positie in tussen de confessionele KVP enerzijds en de 

volkspartij CDU anderzijds. De hiervoor beschreven verschillen tussen KVP, CVP 

en cnu zouden daarom als volgt samengevat kunnen worden: de KVP was een 

katholieke partij en de CVP was een partij van katholieken." De CDU was een 

partij van christenen, waarbij het religieuze aspect niet gemakkelijk in de partij

programma's te herkennen is. Overigens moet daarbij opgemerkt worden dat de 

programma's van de cnu korter zijn en meer op concrete politiek gericht dan 

die van de andere partijen, waardoor wellicht minder ruimte is in deze program

ma's voor ideologische plaatsbepalingen. Dit zegt overigens op zichzelf ook iets 

over het karakter van de partij, die meer program- dan beginselpartij was. 

jan jaap de Haan is beleidsmedewerker van het CDA in de Tweede Kamer. 

Dit artikel is gebaseerd op 'Tussen Vaticaan en Volkspartij', eindscriptie Politieke Weten

schappen (augustus 1998). 
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Niet tornen aan 

nieuwe aanpal<: 

doelgroepen 

FRISO FENNEMA 

In het februari-nummer van cojVerkenningen schrijft Berend Wierenga dat 

het coA zijn energie moet steken in religieuze kiezers. De leefstijlbenadering 

wijst hij af en van het segment 'post-materialisten' verwacht hij al helemaal 

geen heil. Kersverse voorzitter Marnix van Rij zegt in het NRC van z6 februari 

evenmin te geloven in de leefstijltoepassing. Ook hij praat in termen van 

katholieken en kerkleden. Hij lijkt mee te gaan in de benadering-Wierenga. 

Interessante betogen, maar helaas schotelt Wierenga het coA een doodlopen

de weg voor. Een focus op het coA-kernelectoraat (religieuze kiezers) leidt 

onherroepelijk tot een verdergaande marginalisering van de christen-demo

cratische stroming. Een doorbraak naar nieuwe kiezersgroepen is bittere 

noodzaak. En de leefstijlbenadering biedt de beste mogelijkheden kansrijke 

doelgroepen te identificeren en te benaderen. 

Laat ik beginnen te zeggen dat ik in het geheel niet ongelukkig was met de bij

drage van Wierenga en de publieke uitspraken van Van Rij. Eigenlijk is het voor 

het eerst dat vanuit het CDA inhoudelijk wordt gereageerd op de oproep een 

doorbraak te bewerkstelligen naar nieuwe kiezersgroepen en de gekozen leef

stijlbenadering. Oat is winst, aangezien binnen de partij bij dergelijke 'strategi

sche' discussies nog steeds een cultuur van angst heerst. Een verkramptheid die 

niet past bij een grote partij met verschillende pluimages, en zeker niet bij de 

huidige tijd van transparantie. Verrassend is wei de teneur. De bekritiseerde be

nadering is een jaar voor de meest recente Kamerverkiezingen ingezet en heeft 

nooit tot enige weerstand geleid. Daarnaast is het nu nog veel te kort om van die 

inspanningen vruchten te kunnen verwachten in de vorm van zetels. Vooral ook 

omdat de partij eerst moet 'leren' de vergaarde kennis in de dagelijkse politiek 

toe te passen. Verrassend was de bijdrage van Wierenga ook, omdat deze haaks 

staat op de richting die fractievoorzitter jaap de Hoop Scheffer koos in zijn cov

artikel 'Dialoog in plaats van dogma' in november. Daarin kiest hij voor een 

lange termijnbenadering die moet leiden tot nieuwe doelgroepen en een brede 

volkspartij. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat Wierenga werkelijk pleit voor 

het korte-termijn-succes van een getuigenispartij. 



~v Het is voor een 

politieke partij 

ondoenlijk zich te 

richten op de 

doelgroep jongeren 

of katholieken. 

Ondergetekende is blij met de discussie, maar absoluut niet als het gaat om bet 

door Wierenga ingenomen stand punt. Zijn conclusie is samen te vatten in de 

frase 'weg met de leefstijlbenadering en leve de religieuze kiezer als doelgroep 

voor bet CDA'. Twee grote missers in een conclusie. 

Leefstijlbenadering 

In de eerste plaats de afWijzing van de leefstijlbenadering. Om succesvol te kun

nen onderzoeken of te communiceren is bet opdelen van de samenleving in seg

menten (doelgroepen) noodzakelijk. Cruciale vraag is welke onderscheidende 

variabele daarvoor gehanteerd wordt. Voor politieke communicatie is alleen die 

segmentatievariabele van belang die leidt tot verschillend stemgedrag. Tot voor 

kort bewandelden politieke partijen twee wegen. 

Een veel toegepaste methode is partijkeuze. De wereld werd opgedeeld in bijvoor

beeld CDA-stemmers, vvn-ers die twijfelen over CDA, VVD-ers die twijfelen over 

PvdA etc. Hier kun je weinig mee. Bij een bruikbare segmentatie is stemgedrag 

de output en niet de segmentatie zelf. De tweede en meest dominante segmenta

tie was decennialang gebaseerd op socio-demografische variabelen, zoals religio

siteit, leeftijd, regio, en sociale klasse. De benadering die Wierenga blijkbaar 

onderschrijft. Dominant, aangezien deze variabelen ten tijde van de verzuiling 

voor bet grootste gedeelte de politieke keuzes bepaalden. In bet algemeen was 

het niet moeilijk te voorspellen op welke partij een katholiek, arbeider, midden

stander of boer ging stemmen. Dit rechtstreekse verband tussen socio-demografi

sche variabelen en stemkeuze was in 1956 in bijna drie-kwart van de gevallen 

aanwezig. De tijden zijn inmiddels drastisch veranderd. In 1994 lag dat percenta

ge nog maar op 37%. Niet langer bepaalt de dominee of onze sociale status wat 

we stemmen, maar doen we het zelf. Als gevolg van ontwikkelingen, ingezet in 

de jaren '6o, is de kiezer mondiger en geemancipeerder dan ooit. 

Als gevolg van het bovenstaande zijn doelgroepen gebaseerd op socio-demografi

sche segmentatie onvoldoende geschikt voor politieke communicatie. Wierenga 

heeft gelijk dat ze goed te traceren zijn, maar de mensen binnen die groepen zijn 

absoluut niet homogeen in denken en doen. Daarom is bet voor een politieke par

tij ondoenlijk zich te rich ten op de doelgroep jongeren of katholieken. De katho

liek op het Zuid-Limburgse platteland is totaal anders dan de katholiek in de bin

nenstad van Amsterdam. Er zijn Eo-jongeren die posters van de Bond tegen het 

vloeken ophangen en jongeren die op hetzelfde moment xTc-pillen slikkend een 

gabbcrhouseparty doorleven. Het c DA wil kerkleden en jongeren terugwinnen. 

Prima, maar hoe dan? Wat voor eenduidige boodschap hebben we voor hen? 

Het CDA heeft in 1997 gekozen voor de leefstijlbenadering juist om die beperkin

gen van de traditionele benadering bet hoofd te bieden. Niets revolutionairs aan-
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~7, De focus leggen 

op het traditionele 

kernelectoraat lijkt 

logisch, maar 

betekent in de 

praktijk een 

acceptatie van een 

CDA onder de 

twintig zetels, 

gezien wetenschappers in de Verenigde Staten en Duitsland en met hen het be

drijfsleven al sinds het begin van de jaren 'go de meerwaarde van leefstijlsegmen

tatie erkennen. De kern ervan is dat burgers tegenwoordig stemmen (consumeren 

of andere gedragingen doen) op basis van 'waarden' in plaats van op grond van 

socio-demografische variabelen, Ieder mens beschikt -onbewust- over een unieke 

prioriteitenlijst van 'streefwaarden'. De ene mens blijkt net meer waarde toe te 

kennen aan individuele vrijheid dan aan gelijkheid, de ander aan zelfontplooing 

en carrierekansen in tegenstelling tot een hechte familieband en weer een ander 

aan een avontuurlijk en comfortabelleven boven duurzaamheid of soberheid. Op 

basis van een dergelijk waardensysteem is de samenleving op te delen in homoge

ne doelgroepen, die uitstekend in te kleuren zijn met gedragsvariabelen. 

Kerken als hoofddoelgroep 

De tweede fout die Wierenga maakt is het bombarderen van kerkleden tot 

hoofddoelgroep en het afwijzen van het leefstijlsegment 'post-materialisten'. 

Afgezien van de bovenbeschreven methodische valkuilen, die al voldoende reden 

moeten zijn om van deze wijze van doelgroepdefiniering af te zien, roept deze 

keuze vele gevaren op. De focus leggen op het traditionele kernelectoraat lijkt 

logisch, maar betekent in de praktijk een acceptatie van een CDA onder de twin

tig zetels. De vijver van kerkleden is namelijk gestaag krimpende. Niet zo hard 

meer als op het hoogtepunt van de ontkerstening in de jaren zestig, maar nog 

steeds met 1% per jaar. Minstens zo relevant is dat de kerkelijke vis sen in de vij

ver steeds minder dezelfde kant opzwemmen. De relatie tussen kerkleden en 

christen-democratisch stemgedrag wordt aileen maar losser. Dat is het CDA niet 

aan te wrijven, maar simpel het gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen die 

zich in ieder Westers land voordoen. Het is dan ook onzinnig te denken, zoals 

Wierenga doet, dat ieder kerklid een potentieel CDA-stemmer is. Integendeel. 

Een 'zwaar' kerklid stemt Klein-rechts en 'Iichte' kerkleden laten zich eerder lei

den door politieke stellingnames die passen in het kader van hun streefwaarden 

dan door het kerklidmaatschap, Die 34% CDA-aanhang onder kerkleden is zeker 

niet dramatisch. Wat te denken daarentegen van de 'indrukwekkende' 6% CDA

ers die bij de niet-gelovigen te vinden zijn? Overigens zal een toename van het 

CDA naar het respectabele percentage van 40% onder de kerkleden, wat moeilijk 

genoeg zal zijn, in absolute zin de partij niet veel zetels opleveren. 

In de afgelopen tien jaar heeft het CDA veel meer stemmen verloren in het niet

gelovige deel van het electoraat dan bij gelovigen. Onder Lubbers bereikte de par

tij een aandeel van 12 a 14% onder de niet-gelovige stemmers. Daarnaast is het 

traditioneel kiezerssegment van het CDA sterk vergrijsd, waardoor de aanhang 

daarin op 'natuurlijke' wijze afneemt. Bij iedere verkiezing sterft ongeveer 1,5 

zetel af. 



~G · Een doorbraak 

naar andere 

leefstijlgroepen is 

noodzakelijk en het 

nabijgelegen post

materialistische 

segment komt daar 

het meest voor in 

aanmerking. 

Effectiever is het voor het CDA in de communicatie en politieke strategie aanslui

ting te zoeken bij leefstijl-segmenten met eenzelfde waardenpatroon. De religi

euze altruisten overlappen bijna geheel het CDA-waardenpatroon, maar dat seg

ment is ernstig vergrijsd en het coA bezit daar a! bijna een maximale aanhang. 

Een doorbraak naar andere leefstijlgroepen is noodzakelijk en het nabijgelegen 

post-materialistische segment komt daar het meest voor in aanmerking. Deze 

groep bevat relatiefveel jongeren met eenzelfde waardenset als het CDA. Volgens 

Wierenga is hier weinig te halen, omdat een gering aantal 'post-materialisten' 

coA stemt. Dat is waar, maar de stemkans is, waarschijnlijk onder meer door de 

programmatische vernieuwing van Nieuwe wegen, vaste waarden en het aanstippen 

van thema's als gezin en duurzaamheid, in de laatste twee jaar aanzienlijk geste

gen. Vaak wordt ook gesuggereerd dat de 'post-materialisten' ongeschikt zijn 

omdat ze te 'links' zijn voor het CDA. Dat is een zeer zwak argument, omdat de 

kracht van de leefstijlbenadering juist de overstijging van het links-rechts den

ken is. Links en rechts (wat het ook mogen zijn) zijn daarin niet terug te vinden. 

Het feit dat de vvo in het post-materialistische gedeelte momenteel de grootste 

partij is bevestigt bovenstaande tegenargumentatie. Het in aile porieen van de 

partij doorvoeren van de vernieuwing en het konsekwent uitdragen daarvan zou 

in dat 'segment van de hoop' wei eens relatief snel de laatste weerstanden rich

ting het CDA kunnen slechten. 

Friso Fennema is communicatie-adviseur bij Schoep en Van der Tooren communicatie 

consultancy 
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CONCURRENTIE B E K E K E N 

Het is een komen en gaan in de politiek. Het beschaving te handhaven en te verbreiden'). 

is een hard bedrijf. Daarvan raakte ik weer In het februarinummer geeft Willem Witte

doordrongen toen ik de laatstverschenen po- veen, de voorzitter van de commissie een in

litiek-wetenschappelijke tijdschriften van teressant weerwoord. 

PvdA, VVD en D66 las. In Socialisme & Demo-

cratie (s&D) van januari staan de gierende 

ambities opgeschreven van de nu al weer ver

geten kandidaat-voorzitters L. Booy en E. van 

Bruggen,]. ]etten en W. Koning. Liberaal Re

veil (LR) opent met een frontale aanval op de 

ideeen van de inmiddels afgetreden Oskar La

fontaine. Hans van Mierlo moet het in Idee 

doen met een cartoon van een borstbeeld als 

borstbeeld. ln een interessant interview ziet 

de inmiddels weer op het podium terugge

keerde Arthur Docters van Leeuwen gezag als 

een panacee voor de netelige positie van poli

tici. Onmiskenbaar is er de reflectie op be

windsvrouwe en partijgenoot Sorgdrager: 'Ie

mand die vaak gelijk krijgt, verwerft gezag. 

Gezag bereik je echter niet door anderen, zo

als ambtenaren, het zwijgen op te leggen'. 

In LR tenslotte een snoeiharde bespreking 

door U. Rosenthal van 'De minister - een 

handboek' van Jo Ritzen ('In dit geval valt het 

verschil tussen de eigen perceptie van de 

minister en de herinneringen die anderen 

aan zijn ministerschap hebben overgehouden 

wel heel erg op'). 

Overigens valt er verder veel inhoudelijks te 

genieten. 

In de inmiddels al weer twee verschenen 

nummers van S&D is er ruim aandacht voor 

een bespreking van het on twerp beginsel-pro

gramma 'De rode draden van de sociaal

democratie'. In het januarinummer de com

mentaren van Bart Tromp ('Geen goed begin 

van het beginseldebat'), E. Tonkens ('Betekent 

diversiteit het einde van de gelijkheid en soli

dariteit?) en Jos de Beus ('Het echte millen

niumprobleem: hoe sociaal-democratische 

Opvallend genoeg zijn er twee artikelen over 

de Derde Weg. In LR concludeert Heleen Pop

pens dat de ideeen van de Derde Weg aan

sluiten op zowelliberale, christen-democrati

sche als sociaal-democratische denkbeelden. 

Iedereen kan dit etiket daarom naar zich toe

trekken. En dat doet ze vervolgens zelf. Haar

daarom- nog al gemakkelijke eindoordeel is 

dat het een knieval is van de sociaal-democra

tie voor het liberalisme. In S&D is een aan te 

raden analyse te vinden van Raymond Plant, 

lid van het Britse Hogerhuis. Spil van zijn be

toog is de vraag: 'als een van de tekortkomin

gen van de regeringen Thatcher/Major was 

dat ze de markt en het daaraan gekoppelde 

individualisme niet in evenwicht wisten te 

brengen met het behoud van traditionele 

waarden, waarom zouden we dan geloven dat 

een derde weg de markt kan stimuleren en te

gelijkertijd de gemeenschapszin en het ge

voel van solidariteit nieuw Ieven kan inbla

zen?'. Hij is er niet van overtuigd dat de rege

ring-Blair het gouden ei gevonden heeft. Juist 

dit is ook een van de kernvragen in het begin

set programma van de PvdA. Dat de derde weg 

zowel door voorheen linksen als voorheen 

rechtsen kan worden opgeeist leert het arti

kel in S&D (februari) over 'Triomf en malaise 

van de Spaanse socialisten'. Hierin figureert 

ook Jose Maria Aznar. Zijn Partido Popular 

moet als Nieuw Rechts ten voorbeeld dienen 

aan de vernieuwing van (centrum)-rechts in 

Europa. In Spanje presenteert Aznar zich als 

de Spaanse Blair. Uit het interview met 

Wolfgang Schauble in het vorige nummer 

van dit tijdschrift blijkt dat de christen-demo

era ten in Europa dat als voorbeeld zien. Alles 



CONCURRENTIE B E K E K E N 

in het Europese partijpolitieke landschap onze rechtsstaat aan. Inmiddels groeit het 

lijkt aan het schuiven. aantal illegalen fors en is het een tikkende 

tijdbom geworden onder onze samenleving. 

Over Europese politiek is ook het een en 

ander te vinden. Ondanks het vallen van de 

Commissie doen zich daar interessante ont

wikkelingen voor. In Idee pleit Laurens Jan 

Brinkhorst voor een Europees asielbeleid. In 

het Verdrag van Amsterdam ligt daarvoor a! 

een basis. Sinds de ommezwaai van Blair 

wordt er openlijk gedacht over een Europese 

Defensiegemeenschap. Die zou vormgegeven 

moeten worden als een Europese pijler in de 

NAVO. De WEU is daarmee ten dade opge

schreven. Zo komt een gemeenschappelijk 

Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid in 

zicht. Daarover schrijft Thea van den Doe!, de 

woordvoerder Defensie van de vvo-fractie in 

LR. 

In het februarinummer van S&D is de rede te 

vinden die de Duitse minister van Buiten

landse Zaken Joschka Fischer onder de am

bitieuze titel 'De afronding van Europa' 

hield. Of dit programma uitgevoerd kan wor

den is de vraag nu de regering-Schroder een 

zeer moeizame start heeft gehad en de 

Europese Commissie in een crisis verkeert. 

Verrassend is het pleidooi voor een echte 

Europese Grondwet (waarvoor het Weten

schappelijk Instituut voor het CDA in een aan

tal rapporten gepleit heeft). 

In het interview in Idee met Docters van 

Als er een groep is die een grondige afkeer 

van de overheid zal krijgen, dan zijn het wel 

de witte illegalen. Zij dragen premies af aan 

de staat, maar krijgen er niets voor terug. Ik 

begrijp best dat het een lastig probleem is en 

ik heb de enige juiste oplossing ook niet. Van 

belang is echter om de waarheid onder ogen 

te zien. Zander dat ontstaat geen denken over 

een oplossing'. Ook luidt hij de noodklok over 

de afbrokkeling van de rechtsstaat aan de 

hand van voorstellen in rapporten van Van 

Kemenade en Leemhuis: 'Zo wil van Kemena

de de bestuursrechtelijke toetsing terugbren

gen tot de toets op willekeur. De beginselen 

van 'detournement de pouvoir', redelijkheid en 

evenwichtigheid vallen dus af. Als burger 

krijg ik het dan benauwd. Het rapport

Leemhuis beveelt aan dat de Raad van de 

Rechtspraak op aanwijzing van de minister 

regels opstelt die de rechter binden. Als dat 

zo doorgaat kunnen we als burger nergens 

meer met onze zaak terecht. Regels voor de 

wetgever, regels voor de uitvoerende macht 

en tot slot om de cirkel rond te maken regels 

voor de rechter. Het loslaten van de trias poli

tica zal een ernstige aantasting van de vrij

heid van de burger betekenen'. Vreemd 

genoeg hebben deze woorden de pers - voor

zover ik weet- niet gehaald. 

Leeuwen zijn de uitspraken over de illegal en Thijs jansen 

te vinden die het nieuws gehaald hebben: 

'Iemand als Gumiis moeten we als samenle-

ving niet uitsluiten. Het kan tach niet zo zijn 

dat we in een rechtsstaat Ieven en er tegelij-

kertijd door ons mensen tot rechtelozen wor- In de rubriek 'Concurrentie bekeken' wordt regel

den gemaakt? Onder wat voor soort omstan- matig verslag gedaan van de inhoud van politiek

digheden werken deze illegalen? Wij creeren wetenschappelijke tijdschriften van andere po!itie

nieuwe slaven en dat tast de legitimiteit van ke partijen. 
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Gans anders! 

In het artikel 'Dialoog in plaats van dogma' (cov 

tt/98) van Jaap de Hoop Scheffer stand een opmerke

lijke formulering die de grondslag van onze partij 

raakt en, zo gezien, vooral uit eigen kring nog maar 

wonderlijk weinig reacties heeft opgeroepen. Ik doel 

op de uitspraak waarin hij kiest voor het 'christelijk

joods-humanistische erfgoed'. 

In het wel gegeven commentaar is er door meer dan 

een scribent al op gewezen dat met die zinsnede 'de 

diepe verschillen' worden miskend 'die tussen een 

humanistisch en christelijk mensbeeld zijn 

gegroeid.' (H.M. Vroom, Trouw, 21-1-99). Die terecht

wijzing is verdiend. 

Waarom dan tach die combinatie 'christelijk-huma

nistisch' gekozen? Klaarblijkelijk niet om een uitwei

ding in te leiden over onze zeventiende-eeuwse cul

tuurgeschiedenis. toen die twee denkwijzen nog 

naast in plaats van tegenover elkaar stonden. De con

text van het artikel geeft immers duidelijk aan. dat 

het er bier om gaat het CDA aantrekkelijk(er) te 

maken voor kiezers die zich van nature niet door 

een christelijke partij voelen aangesproken. Daarbij 

sluit aan de gelijkschakeling met andere politieke 

partijen als het gaat om het spreken van de kerk(en) 

over maatschappelijke vraagstukken: 'wij zullen net 
als andere partijen goed luisteren.' Alsofwij niet 
'.ai"Iclet·.;;;' ll.tist"pt·cn naar wie •]l.c:-t nijl>t.•ls g;c:-t"tligcl-.is 

van Gods beloften. daden en geboden' doorgeven en 

~~!~.~_i_?_e_l~~e_l_l!_. ___ __ __ _ _______ _ 
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En het ligt in dezelfde afWijkende lijn. dat het frac

tielid Hans Hillen, die sinds kart als vrijdagse woord

voerder de visie en de activiteiten van de fractie toe

licht, al in zijn eerste sessie begint met naar de vvo 

te lonken. 

Oat verdra<!gt zich misschien met de kiezersmarkt 

en zeker met zijn persoonlijke inzichten, maar ten 

enenmale niet met het verkiezingsprogramma dat, 

meer dan het vorige, in de lijn ligt van onze christe

lijk sociale uitgangspunten. 

Als de helderheid van onze uitgangspunten door 

wezensvreemde toevoegingen of inkortingen vertroc

belt en als bij de toepassing van de principes in de 
J">I".akti.ik tacti--.cll.P wcndl-.~1.arl1.c-id ll""IPPr aanc:l<H·ht 

krijgt dan consistentie. verliest het coA meer van 

zijn identitei~ dan vqor_eeQ. ni~t on~elangriik deel 
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Drs. Marten Beinema 

'anders' luisteren naar wie 'het Bijbels getuigenis 

van Gods bcloften, daden en geboden· doorgevcn en 

verd uidelijken! 

Deze uitspraken staan niet op zichzelf. Her en der 

wordt in onze partij de laatste jaren betoogd dat de 

C - vanzelfsprekend! - niet geschrapt mag worden, 

maar toch uit markttechnische overwegingen wat 

minder nadruk dient te krijgen. Een recent voor

beeld daarvan Ievert het CDA-Limburg, dat zijn regio

nale identiteit gaat beleven door bij zijn bijeenkom

sten het openen met de bijbel te vervangen door het 

sluiten van de bijbel. 

De vergelijking dringt zich op met een groot-winkel

bedrijf, dat van tijd tot tijd tot restyling overgaat om 

het klantental op peil te houden dan wel te vergro

ten. 

Maar, gans anders dan een supermarkt aan zijn 

assortiment en anonieme klanten, heeft een pro

grampartij een morele binding aan zijn programma

punten en aan de !eden en kiezers die deze punten 

door lidmaatschap of stem beaamd hebben. 

Partij en fractie zijn gehouden in het beleid de con

sequenties daarvan te trekken en mogen niet, in een 

poging nieuwe kiezers te trekken, eigenmachtig en 

eenzijdig een verbreding ofvetvaging van uitgangs

punten ofverkiezingsprogramma in praktijk bren

gen. 

Bij de laatstgehouden landelijke verkiezingen is die 

gulden regel geschonden. Het campagneteam heeft 

overduidelijk getracht door tussentijdse, niet door 

de partij geaccordeerde accentverschuivingen poten

tiele vvD-kiezers bij het CDA te houden of te halen. 

praktijk tactische wendbaarheid meer aandacht 

krijgt d~tn C(Hlsi~tt._•ntie. verliest bet CDA IllL'er van 

zijn identiteit dan voor een niet onbelangrijk cleel 

van zijn !eden aanvaardbaar zal zijn. En er zijn, 

anders dan in het verleden zo langzamerhand alter

natieven. Want GPV/RPF en, in mindere mate SGP 

zijn niet meer te diskwalificeren als !outer en aileen 

op getuigen gericht klein-rechts. 

Het is vanzelfsprekend niet te hopen en gelukkig 

ook niet onvermijdelijk dat het zo ver komt. 

Bisschop Karl Lehmann wees in CDV 12/98 op een 

weg die meer voor de hand ligt dan een uittocht, een 

exodus uit het CDA, namelijk een exodus van het 

CDA, om weg van geruststellende vrijblijvendheid, 

ook in de politiek het geloof te beleven. Oat heeft 

wel zijn prijs. 'Zonder een minimum aan bereidheid 

anders te zijn, zuurdesem in de maatschappij te zijn 

en tot een 'exodus' op te breken is er geen ech t 

geloof mogelijk.' 

Drs. Marten Beinema 

N 
NW010:J \.D 



30 

0 
c: 

"' z 
> ,... 

CIVIELE JOURNALISTIEI<: VASTE 

WAARDEN, NIEUWE WEGEN? 

NICO DROK 

Als de varkenspest op haar dieptepunt is, orga

niseert het Brabants Dagblad een debatavond 

met boeren, bestuurders en andere betrokke

nen. Twee maanden later neemt de hoofdredac

tie van de Leeuwarder Courant het initiatief 

voor een publiek debat over redeloos geweld. 

Tegelijkertijd voeren verslaggevers van NRC 

Handelsblad honderden gesprekken met bewo

ners van dorpen en stadsbuurten om uit te vin

den aan welke kwesties de politick volgens hen 

aandacht moet besteden. Deze voorbeelden pas

sen in een lange reeks die aangeeft dater be

weging zit in de Nederlandse journalistiek. Het 

tempo van de veranderingen ligt misschien wat 

lager dan elders, maar de richting is onmis

kenbaar dezelfde: civiele journalistiek. Maar 

wat is dat? 

Om de opkomst van civiele journalistiek goed 

te kunnen plaatsen, moeten we terug naar de 

18e eeuw. Daar liggen de wortels van wat door 

de beroepsgroep als professionele journalistiek 

wordt beschouwd. In de 18e eeuw ontstaan 

nieuwe grote ideologieen op seculiere basis, sa

men met een geloof in Vooruitgang, in Maak

baarheid en in de Universele juistheid van de 

nieuwe opvattingen. Het westerse modernise

ringsproces, dat onder andere natiestaten, de 

parlementaire democratic, een markteconomie 

op basis van loonarbeid en een scheiding tus

sen privaat en publiek heeft voortgebracht, 

komt in een stroomversnelling. 

Door een voortgaand proces van differentia tie 

ontstaan op tal van maatschappelijke gebieden 

speciale professies. Dat heeft voordelen op het 

gebied van het kennis- en vaardigheidsniveau, 

maar oak een keerzijde: de professionele sub-

cultuur, de professionele normen en waarden 

kunnen zich 'loszingen' van de omringende cul

tuur en relatief autonoom worden. In 1927 had 

de Amerikaanse filosoof Dewey al oog voor de 

vervreemdende effecten van professionalisering: 

'The demise of local, integrated, close-knit com

munities resulted to some degree from the cre

ation of an elite group of experts and profes

sionals, isolated from the public.'' 

Oak in de journalistiek heeft zich een gestaag 

proces van professionalisering voorgedaan. Zo

als het rationalisme van Descartes aan het be

gin van de moderne tijd samenhing met de be

hoefte los te komen van godsdiensttwisten, zo 

hadden journalisten wereldwijd bovenal be

hoefte aan onafhankelijkheid en objectiviteit 

om los te komen van tirannen, repressie en cen

suur. Maar: 'The creation of a professional 

class of journalists may have produced an alie

nation between journalism and the public.'' 

In de gehele moderne periode, maar zeker in 

het laatste gedeelte van de 20e eeuw hebben het 

financieel-economisch en het technologische as

pect in het maatschappelijk denken een opmer

kelijke opmars doorgemaakt. Dat uit zich in 

uitgebreide en optimistische technologic-pro

gramma's, een groot geloof in de zegeningen 

van onbelemmerde internationale vrijhandel 

en in pleidooien voor privatisering en een zich 

terugtrekkende overheid. Op mediagebied heeft 

deze ontwikkeling haar vertaling gekregen in 

de centrale plaats die de techniek (o.a. digitale 

compressietechnieken, 'wereldwijde' verbinding 

van computers) in de discussie is gaan inne

men en in de sterke opmars van marktdenken 

en commercie, waarbij het publiek als consu

ment wordt gezien en steeds minder als burger. 

Nieuwe technologieen maken een nieuwe vloed 

aan informatie mogelijk, waarvan de maat

schappelijke gevolgen nog niet goed zijn te 

overzien. Vaak gaat het hierbij om goeddeels 



onbewerkte, contextloze en a-historische inj(Jr

matic; veelal voor een special-interest-publiek. 

De wassende informatiestroom maakt het 

steeds lastiger om met conventionele middelen 

de aandacht te trekken en vast te houden, ter

wijl aandacht in veel gevallen vanuit commer

cieel oogpunt inmiddels wel een conditio sine 

qua non is geworden. Tegelijkertijd kampt de 

moderne samenleving met cohesieproblemen. 

De actieve participatie op politick en maat

schappelijk gebied neemt af, de maatschappe

lijke middenkaders verliezen aan betekenis, er 

doen zich proccssen van segmentatie, fragmen

tatie en zelfs sociale uitsluiting voor. De open

bare ruimte wordt als onvei!ig of vijandig er

varen. Het vertrouwen in de democratic en in 

de rechtsstaat staat onder druk. Er is sprake 

van ecn crisis in de publieke zaak.' 

In de Verenigde Staten heeft dit geleid tot het 

communitarisme, dat de verdere vervuiling van 

de publickc ruimte tcgen wil gaan. In Europa 

bevindt hct communitarisme zich nog wat in 

de marge, hoewel de wedcropstanding van de 

sociaal- en christendemocratie daar snel veran

dering in zou kunnen brengen. Het pleidooi 

voor de Derde Weg wijst al enigszins in die 

richting. Het zijn uitingen van een samenle

ving die zoekt naar cen nieuw evenwicht tus

scn individuelc vrijheid en maatschappelijke 

verbondenheid. 

POSTMODERNITEIT 

ding toe. Volgens sommigen is de moderniteit 

zelfs ten einde en is het beter te spreken van 

postmoderniteit. De postmoderne cultuur 

wordt omschreven als vluchtig, caleidoscopisch 

en hedonistisch." Zoals de bestorming van de 

Bastille in 1789- door Franse burgers- het sym

bool is van de moderniteit, zo wordt de bestor

ming van de Berlijnse Muur in 1989- door 

Duitse burgers - gezien als het symbool van de 

postmoderniteit. 

Naast de twijfel aan de ideologieen uit de mo

derniteit, kenmerkt de postmoderniteit zich ook 

door een aantal belangwekkende trendbreuken 

op structureel gebied. De scheiding van wonen 

en werken maakt geleidelijk plaats voor rei"nte

gratie van deze twee, met daaraan gekoppeld 

een herdefiniering van het onderscheid publiekf

privaat. Het toenemend belang van de natie

staat is omgebogen naar een afnemend belang. 

De industriele productiewijze, gericht op massa

productie en het transformeren en transporte

ren van materie en energie, maakt in toene

mende mate plaats voor een terugkeer naar een 

meer ambachtelijke productiewijze, gericht op 

maatwerk en het transformeren en transporte

ren van informatie. De Furopese High Level Ex

pert Group merkt in dit verband op dat 'markt

economiei!n zich altijd hebben gericht op het op

lossen van schaarsteproblemen. Informatie leidt 

echter bijna per definitie tot problemen in ver-

band met overvloed.'' 

Fen informatiemaatschappij kan niet zonder 

een normatief, zingevend middenkader. De in-

Daaronder ligt een wezenlijker transformatie. termediaire instituties die daarvoor in aan-

Op de drempel van de 2le eeuw lijken de zeker- merking komen, zijn echter a! enige tijd aan 

hcden uit de moderniteit aan kracht in te boe- postmoderne erosie onderhevig of zijn ontzield 

ten en lijkt de twijfel aan Vooruitgang, aan op de pijnbank van het systeemdenken. Deze 

Maakbaarheid en aan Universele waarheid ter- ontwikkeling is niet te keren door restauratie 

rein te winnen. Terugkijkend op de 20e eeuw, of regressie, maar door vanuit centrale waar-

met zijn rampzalige oorlogen, massamoorden den nieuwe vormen te doordenken. Dat geldt 

en natuurvernietiging is daar ook zeker aanlei- voor gezin, school, vereniging, vakbond, kerk, 
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partij, maar dus oak voor een vitaal deel uit 

het zenuwstelsel van de moderne samenleving: 

de krant. 

Tegen deze achtergrond is in de Verenigde Sta

ten een jaar of wat geleden de civiele journalis

tiek opgekomen. Het betreft een stroming die 

de journalistieke vernieuwing niet primair 

zoekt in technologic of economie, maar in een 

vrij fundamentele bezinning op de sociaal-cul

turele taak. Een stroming die de sociale verant

woordelijkheid van de pers voorop stelt, maar 

deze - gegeven de veranderende maatschappelij

ke context- opnieuw wil definieren. Zo wordt 

vrij algemeen onderkend dat de journalistiek 

zelf deel uitmaakt van de crisis in de publieke 

zaak en ziet men een doel voor journalisten in 

het verbeteren van de publieke discussie en het 

vergroten van de publieke betrokkenheid en 

maatschappelijke participatie. De pers komt 

pas toe aan haar oorspronkelijke missie om de 

kwaliteit van de democratic te bevorderen wan

neer hij het handelend vermogen van mensen 

vergroot. In plaats van een levendig publiek 

domein en een daarbij passende civiele cultuur 

te vooronderstellen, dan wel te mopperen over 

de afwezigheid ervan, nemen civiele journal is

ten de verantwoordelijkheid om te helpen deze 

cultuur te ondersteunen of te scheppen. 

In filosofisch opzicht wordt gebroken met de 

dominante klassiek-liberale opvatting van de 

pers, die uitgaat van individuele autonomie. In 

plaats daarvan wordt als uitgangspunt geno

men dat de gemeenschap voorafgaat aan het 

individu.1
' Dewey definieert gemeenschap als 

het gebied waar democratic en opvoeding el

kaar overlappen. Civiele journalisten volgen 

hem in de overtuiging dat zo'n gemeenschap 

slechts kan bestaan door de uitwisseling van 

opvattingen, dialoog, discussie en debat tussen 

burgers en niet tussen uitsluitend hun verte

genwoordigers. Een authentieke publieke sfeer 

is niet de smalle strook tussen politici en jour

nalisten, maar een enorm gebied tussen staat 

en privc.' Om een betere publieke discussie en 

een grotere maatschappelijke participatie te 

bevorderen zouden journalisten het publiek 

niet primair als client (zoals de hulpverlener) 

of als consument (zoals de ondernemer) moeten 

benaderen, maar als burger, als lid van een ge

meenschap, bij voorkeur in een actieve, betrok

ken rol. Kranten zouden meer in dialoog moe

ten investeren door middel van op goed luiste

ren gebaseerd onderzoek. Het betreft een uit

breiding, want vasthoudend onderzoek naar 

informatie die verstopt zit onder vette lagen 

van bestuurlijk slijk is evenzeer onmisbaar in 

een democratic. ]ournalisten zouden zichzelf 

minder als neutrale, onthechte buitenstaander 

moeten zien, maar als lid van de samenleving 

met een verantwoordelijkheid voor de lange-ter

mijn-gezondheid van cultuur en democratic. 

]ournalistiek hoeft niet afstandelijk te zijn om 

onafhankelijk te kunnen wezen.' 

MAATSCHAPPELIJK TEKORT 

Het is opvallend dat in beschouwingen over 'la 

condition sociale', het maatschappelijk tekort, 

de rol van de media als basisingredient voor 

een democratische gemeenschap stelselmatig 

over het hoofd wonlt gezien of wordt ontkend. 

En als in geschriften van o.a. Bellah, Etzioni, 

Macintyre, Sandel, Taylor of zelfs Habermas de 

professionele journalistiek al aan bod komt, 

dan gebeurt dat in een overwegend negatieve 

betekenis: als onderdeel van het probleem, 

maar niet als onderdeel van een mogelijke 

oplossing.'' 

Civiele journalisten willen dat veranderen en 

stellen hun collega's (in telegramstijl) voor: 

1. meer gericht te zijn op mensen, minder op 

instituties; 



2. meer op context, minder op losse nieuws

feiten; 

3. meer op gevolgen voor burgers, minder op 

politieke tactiek; 

4. meer op middenposities en oplossingen, 

minder op extremen en conflicten; 

5. meer op actief burgerschap, minder op 

passief consumentisme; 

ben, de merknaam die betrouwbaarheid kan 

garanderen en de plaats die de krant in de ge

meenschap kan innemen. Daarvoor is het nodig 

dat de krant een groat vertrouwen van zijn pu

bliek geniet. Uit longitudinaal onderzoek blijkt 

echter dat het vertrouwen van het Amerikaanse 

publiek in de media dramatisch is gedaald, 

waarbij kranten het zelfs nag iets slechter doen 

6. meer op openheid en interactiviteit, min- dan televisie. De media delen in de crisis die al-

der op afscherming en eenrichtingsverkeer. le publieke instituties doormaken, maar: 'In a 

time of declining trust in virtually all institu-

Om een zinvolle en nuttige discussie te bevorde

ren zijn de bovenstaande punten niet opgezet 

als cen dichotomie: goed versus jout. Elk van de 

punten dient te worden geplaatst op een hori

zontale lijn. De discussie wordt er dan een van 

gradatie met de mogelijkheid om per geval te 

oordelen. Dus contingentie in plaats van ortho

doxie.'" 

Naast de meer idealistische kanten van civiele 

journalistiek is er oak sprake van welbegrepen 

eigenbelang. Net als in vele andere Ianden wor

den dagbladen in de V.S. al enige tijd gecon

fronteerd met tegenvallende omzetten, terwijl 

op grand van een aantal structurele ontwikke

lingen (hoger gemiddeld opleidingsniveau, toe

nemende welvaart, toenemende vrije tijd) juist 

een toename verwacht had mogen worden. 

Nieuwe media zetten het marktaandeel nag ver

der onder druk. 'Information for which the best 

medium up to now was the newspaper includes 

rapidly changing information with a lot of text 

and numbers, impossible to transfer via radio 

and television( ... ) This information can be bet

ter distributed on the Internet, because of ease 

of acces to the most updated information, avai

libility of database services, and the unlimited 

depth of information that can be offered.'" 

Dagbladen zullen zich moeten beraden op een 

effectieve strategic. Potentii!le sterkten zijn: de 

band die kranten met hun lezers kunnen heb-

tions, journalism's decline is by far the stee

pest.'" Diverse onderzoeken bevestigen dit beeld. 

De maatschappelijke en media-situatie in Ne

derland verschilt in diverse opzichten van de 

Amerikaanse. Zo er al sprake is van een crisis 

in de publieke zaak, kent die vooralsnog geen 

Amerikaanse proporties. En hoewel dat in Ne

derland niet systematisch onderzocht wordt, 

lijkt er van een enorme vertrouwenscrisis met 

betrekking tot de kranten op dit moment ook 

nag geen sprake.'' Niettemin is het de moeite 

waard om te bekijken in hoeverre civiele jour

nalistiek oak voor ons relevant kan zijn, want 

de geschetste problematiek is hier niet onbe

kend en de toekomst niet in alle opzichten 

hoopvol. 

DEBATFUNCTIE 

Vorig jaar is een Europees onderzoek onder 

journalistenscholen in 28 Ianden afgerond. 14 

Daaruit blijkt dat de Europese opleidingen in 

overgrote meerderheid een sterk toenemend be

lang hechten aan de cohesie- en de debatfunctie 

van media. Dit blijkt het sterkst te gelden in 

Ianden die het meest te lijden hebben van ont

lezing en waar nieuwe media al een deel van 

de dagelijkse informatiestroom verzorgen. Ove

rigens blijft de journalistieke informatiefunctie 

natuurlijk cruciaal. Maar de basis voor infor-
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matie en communicatie is snel aan het veran

deren: niet de verspreidingskeuzes van een be

perkt aantal mediazenders, maar de aan

dachtskeuzes van een groat aantal onafhanke

lijke ontvangers geven de doorslag. In marke

tingtermen: ecn verschuiving van een sellers

market naar een buyers-market. Tegelijkertijd 

van zaken, vraagt dat extra kwaliteiten als em

pathic, betrokkenheid en de bereidheid om 

kleur te bekennen. Het is de vraag of gevestig

de journalisten deze verandering altijd op kun

nen brengen. Civiele journalisten vestigen hun 

hoop dan ook vooral op de nieuwe generatie. 

hanteren mediaconglomeraten management-in- Drs. N. Drok is als docentjonderzoeker 

strumenten die niet bevorderlijk zijn voor de verbonden aan de opleiding Journalistiek 

kennis van en loyaliteit aan de gemeenschap van de Hogeschool Windesheim te Zwolle. 

waarin de journalist werkt. Uit de hoek van te- In de peri ode 1984-1996 was hij directeur 

leJoon-, kabel- en computerconcerns komen kap- van deze opleiding. 

itaalkrachtige concurrenten. Ingenieurs ontwik-

kelen een elektronische lei, die de perfecte krant NOTEN 

op maat kan worden: het op de individuele be-

langstelling afgestemde nieuws wordt voor de 

klant geselecteerd. De naam van dit technische 

hoogstandje is toepasselijk: The Daily Me. Maar 

het maakt het venster op de wereld tot een spie

gel. De atomiserende krachten van de postmo

derne informatiemaatschappij zijn sterk. 

]uist in deze fase is het van be lang te hameren 

op de maatschappelijke, publieke taak van de 

media en de ontvanger primair als burger te 

zien en niet !outer als passieve consument. 

Ontmoeting en debat zijn steeds minder van

zelfsprekend en zullen dus in toenemende mate 

bewust georganiseerd en geregisseerd moeten 

worden. De klassiek-liberale oplossing voor pro

blemen, namelijk het verhogen van kwantitei

ten, werkt niet !anger. Aan nog meer in forma

tie heeft de burger geen behoefte, aan meer dui

ding wel. Dus values in plaats van volume, con

text in plaats van content, meaning in plaats 

van matter, scope in plaats van scale. 

De toekomstige taak van de journalistiek ligt 

meer dan nu in het bieden van normatieve ka

ders gekoppeld aan het initiCren en waar nodig 

regisseren van het publieke debat.'' Naast gang

bare kenmerken van professionele kwaliteit, zo

als onafhankelijkheid, kritische zin en kennis 

1. Zie Christians, C.G. et al., 

Good news; social ethics and the 

press (New York 1993), p.35. 

2. Steele, R., The ethics of civic 

journalism: independance 

as the guide,' in: Black, J. 
(ed.), Mixed News (Mahwah 

New Jersey 1997). Een in de

cember 1998 verschenen rap

port van de American Society 

of Newspaper Editors lijkt de 

actualiteit van deze stelling 

van Steele te bevestigen: The 

publicfeels that newsroom valu

es and practices are sometimes 

in conflict with their own prio

rities', zie www.asne.org. Zie 

ook Gans, H.J., Deciding 

what's news (New York 1979); 

Elliott, D., 'All is not relative: 

essential shared values of the 

press', in: journal of mass me

dia ehtics 3, no. 1 (1988), 

pp.28-32; Fuller, J., News 

values (Chicago 1996). Het is 

de vraag in hoeverre de uit-



komsten van deze onderzoe- zaam milieu, waarin het 
0 

kingen ook gelden voor Ne- welzijn van aile !eden in c 

" z 
derland. Een groot arbeids- acht wordt genomen en de :> 

'"' 
marktonderzoek uit 1993 le- sociale en culturele aspecten V> 

-l 

vert een aardig en deels ver- van het Ieven even zwaar tel- "' "' 
ontrustend beeld op van hoe len als de materiele en eco-

Nederlanclse journalisten nomische.' 

hanclelen bij bepaalcle ethi- 4· D. McQuail, Mass Communica-

sche dilemma's. Maar het tion Theory (London 1994), 

geeft geen systematisch in- p.27. Zie ook: Cahoone,L. 

zicht in de achterliggencle eel., From Modernism to Post-

professionele normen en modernism (Cambridge Mass. 

waarclen en in mogelijke ver- 1996). 

schuivingen claarin. Zie: s. Zie: Building the European ln-

H Bo-raacl, Actuele en toekom- formation Society for Us All, 

stige journalistieke arbeids- p.19. 

markt (Den Haag 1993). 6. Civiele j ournalisten zien de 

3- In de literatuur wordt in dit gemeenschap als een centra-

verbancl regelmatig op het le clemocratische eenheid 

belang van vernieuwd bur- voor de komende eeuw. Dit 

gerschap gewezen. Bijvoor- heeft als consequentie clat 

beeld in: Steenbergen, B. van enige afstand worclt geno-

(eel.), The condition of citizens- men van de door de Verlich-

hip (London 1994). Zie ook: ting en het klassieke Iibera-

Dahlgren, P. et a!., Communi- lisme ingegeven waarden en 

cation and citizenship, journa- normen en clat nieuwe in-

!ism and the public sphere (Lon- spiratie worclt gezocht in de 

don 1993). In het rapport communitaristische waar-

Building the European lnforma- den als cluurzaamheid en 

tion Society for Us All van de lange-termijn-anaiyse, sa-

Europese High Level Expert menwerking en verantwoor-

Group (1997) worclt stilge- deiijkheid voor het geheel. 

staan bij de 'betrekkelijke Vgl. Christians, a.w., p.13. 

veronachtzaming van socia- 7- Vele instituties uit dit mid-

le kwesties' in de beschou- clengebieclmunten overi-

wingen over de informatie- gens niet nit door hun hoge 

maatschappij. Op pagina 18 democratische gehalte. 

wordt vastgesteld dat het Niettemin is Kunneman van 
j I 

van wij sheicl zou getuigen mening 'dat moraliteit 

een type samenleving te be- heden ten dage niet meer 

vorcleren 'met een duur- vanuit het gezin en de ge-



meenschap gedacht moet 

worden, maar gesitueerd 

moet worden in het over-

gangsgebied tussen systeem 

en leefwereld, in de veelvor

mige instellingen en organi

saties waarbinnen postmo

derne individuen het groot

ste dee! van hun bestaan 

doorbrengen.' Zie zijn Post· 

moderne momliteit (Amster

dam 1998), p.133. Zie ook: 

Bovens, M. et a!., Het verhaa1 

van de moraal; een empirisch 

onderzoek naar de sociale bed· 

ding van morele bindingen 

(Amsterdam(Meppel 1996); 

Sloterdijk, P., Mediatijd 

(Amsterdam 1999). 

8. Aidan White, director van 

de internationale journal is

ten bond If) stelde in juni 

1998 op een bijeenkomst 

van Europese journalistiek

scholen te Maastricht: 'Het 

is waar dat de concurrentie

druk in de mediawereld zo 

hoog is geworden dat de 

tijd voor ethische afwegin

gen ontbreekt. Maar daar· 

naast moet ook worden toe-

gegeven dat journalisten te 

ver van hun publiek zijn ge· 

raakt.' 

g. Zie Black, a.w., p.101. Een 

ui tzondering is de Ameri

kaanse politicoloog Robert 

Putnam. Uit zijn werk blijkt 

dater een positieve relatie 

is tussen het lezen van een 

krant en publieke betrok-

kenheid, waarbij overigens 

de richting van de causali

teit een punt van discussie 

is. In zijn voortreffelijke stu

die Making democracy work 

(Princeton 1993) conclu

deert hij: 'Newspaper reader

ship is a mark of citizen inte· 

rest in community affairs.' 

(p.gz). Een betrekkelijk gun

stige uitzondering in 

Nederland is de uitgave Civil 

Society van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau 

(Rijswijk 1994) waarin de 

media als zeer belangrijk 

onderdeel van het grensge

bied tussen civil society en 

markt worden gezien. Daar 

blijft het dan ook bij, nadat 

ruiterlijk is toegegeven dat 

dit 'zeer belangrijke onder

dee! in de bundel verder 

niet aan bod komt'. (p.zg1) 

Maar niettemin: 'AI met a! 

zou het een interessante 

vraag zijn voor internatio

naal vergelijkend onderzoek 

in hoeverre de landenspeci

fieke mediamix ( ... )van 

staats-, commerciele en 

'onatl1ankelijke' media 

gevolgen heeft voor de aard 

en kwaliteit van het publie

ke debat.' (p.zgz) Een eerste 

aanzet daartoe is gedaan in 

opdracht van de European 

Newspaper Publishers' 

Association te Brussel: From 

Child to Citizen (Brussel 

1997). Zie ook Drok, N., local 



and regional journalism in 

Europe (ETJA Maastricht 

1998), pp.173-188, waaruit 

blijkt dat deelname aan pu

bliek debat en vrijwilligers

werk het grootst is in ian

den met een sterke leestra-

ditie en een decentrale 

structuur. 

10. Helaas bedienen sommige 

aanhangers van civic/public

/communitarian journalism 

zich van een in Nederlandse 

ogen opgeblazen taalge

bruik. Dat komt de geclach

tenwisseling niet ten goede, 

zoals blijkt uit de eerste 

reacties die in Nederland op 

deze stroming kwamen. In 

zijn afscheidscollege als 

hoogleraar journalistiek 

noemt prof. M.L.Snijders pu

blic journalism 'een stap te 

ver'. Een dag later weet 

Trouw ( 17 april 1996): 'Pu

blieke journalistiek helpt 

niet in strijd tegen ontle

zing'. In datzelfde jaar be

steedt de Volkskrant aan

dacht aan de nieuwe stro

ming met 'Alle meningsver

schillen gaan in de wasmachi

ne' (2 november 1996). En 

ook het vakblad De journalist 

is niet geestdriftig: 'Civic 

journalism is geen panacee'. 

Dat had trouwens ook nie

mancl beweerd; het tekent 

het be houdende karakter 

van flinke delen van de 

vaderlandse journalistiek. 

Daar komt bij dat vee! oude-

re journalisten nog altijd lij-

ken te worstelen met trau-

ma's uit de periode van de 

verzuiling. Ook dat is niet 

bevorderlijk voor de accepta-

tie van civiele journalistiek 

in Nederland (i.t.t. bijvoor-

beeld Zweden of Finland). 

11. Dusseldorp, M. van, The 

Internet Community, in: Drok, 

N., a.w., p. 215. 

12. Op de vraag 'In which of these 

do you find that you have great 

confidence?' werd in 1988 en 

1993 als volgt geantwoord: 

1998 1993 

Doctors 73% 63% 

State Government 12% 9% 

Advertising 8% 8% 

Religious leaders 38% 26% 

News on TV ss% 25% 

News in newspapers so% 20% 

Zie: Merrit, D., Public journa

lism & Public life; why telling 

the news is not enough (Hills

dale 1995). De American Asso

ciation of Newspaper Editors, 

een organisatie van hoofdre

dacteuren met 875 !eden, 

doet veelvuldig onderzoek 

naar de oorzaken van de 

vertrouwenscrisis. De aanbe-

velingen uit het meest 

recente rapport (15 decem

ber 1998) vertonen opmerke

lijke overeenkomsten met 

het gedachtegoed van civie

le journalisten. Zie 
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Toch is de tijd die besteed Ook daar is in toenemende 
z 
:.: wordt aan het lezen van mate sprake van grootschali-

~ kranten in Nederland in de ge concerns. liefst beursge-...; 

"' periode 1975-1995 met maar noteerd, waar technisch ma-
"' 

liefst zo% afgenomen. Het nagement zonder ervaring 

weekbereik, gedefinieerd als of zelfs maar affiniteit met 

het percentage van de bevol- de branche de dienst uit-

king clat in de loop van een maakt. 

week gedurencle minimaal Dit blijft natuurlijk niet 

een kwartier in een krant zonder gevolg. Vormen van 

heeft gelezen, daalde in omgang die niet op beheer-

dezelfde periode van So% sing en controle zijn ge-

naar 68%. Aan de aanbodzij- richt, maar op emotionele 

de is de concentratie sterk betrokkenheid en identi-

toegenomen: 5 ondernemin- teitsvorming, worden syste-

gen beheersen go% van de matisch weggedrukt: (p.247) 

dagbladmarkt en het aantal Trouwens, ook in de politiek 

dagbladtitels is de tweede zij n eli t soort processen a an 

helft van cleze eeuw afgeno- de gang, zoals de taal ver-

men van 115 tot zg, dat wil raadt: publieke dienstverle-

zeggen een afname van 75%. ning wordt een produkt, po-

(Sociaal en Cultureel Rapport li tici worden afgerekend op 

1998, p.707; De journalist 15 hun beleid, de burger is 

januari 1999, P-44). klant van de BV Nederland 
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Inzetten op 

het gezin 

CASPAR VELDKAMP 

Het gezin is populair, het gezin is actueel. Nederlanders hechten sterk aan het 

gezin en geven het een centrale plaats in hun Ieven. Hedendaagse christen

democraten moeten met het thema aan de slag, voordat andere politieke stro

mingen het voor zich opeisen. Een term als 'hoeksteen' van de samenleving 

heeft echter afgedaan; er moeten nieuwe, uitdagende vormen gevonden wor

den om het gezin op de agenda te krijgen. Naast een andere presentatie is een 

coberente visie op gezinsbeleid nodig. 

Het gezin beeft de afgelopen decennia niet vaak in bet middelpunt van bet pu

blieke en politieke debat gestaan. Daarvoor is een aantal redenen te bedenken. 

Ten eerste werd de aandacbt vaak afgeleid door die voor andere leefvormen. Niet 

verwonderlijk, want die leefvormen waren nieuw en in opkomst. Ze badden dus 

nieuwswaarde. Het gezin blijkt als notie daarmee overigens nog niet gemargina

liseerd. Integendeel, de laatste jaren betreft bet de bat vaak mensen uit die nieu

we leefvormen die in toenemende mate bet gezinsleven willen kopieren; daar

van essentiele elementen willen overnemen. Denk aan bet debat en de wetge

ving over partner-registratie, bomobuwelijk en adoptie door bomoparen in 

Nederland; zie het felle debat over bet wetsvoorstel pacte civil de solidarite (PAcs) 

in Frankrijk (betreffende een soort huwelijksstatuut voor niet-gehuwden). 

Ten tweede werd de aandacbt ook sterk opgeeist door een ander tbema: de 

emancipatie van vrouwen. Emancipatie impliceert een maatschappelijke strijd 

en verandering van verhoudingen. Ook hier is de nieuwswaarde daarom evident. 

Het werd duidelijk dat de vrouwenemancipatie een onomkeerbaar proces betrof. 

De afgelopen 20 jaar is bijvoorbeeld de arbeidsdeelname van gehuwde vrouwen 

meer dan verdrievoudigd. Het wekt geen verwondering dat de media aan het 

emancipatieproces vee! aandacht bleven besteden. 

Met betrekking tot beide processen gold tenslotte dat vee! pleitbezorgers ervan 

zich afzetten tegen het traditionele gezin. Daardoor, en als gevolg van de in het 

algemeen liberale houding die de samenleving ten opzicbte van traditionele 

huwelijkswaarden ging innemen (denk aan de verminderde taboes op echtschei

ding of op samenwonen) leek het er voor de oppervlakkige krantenlezer weleens 

op alsof het gezin had afgedaan en maatschappelijk marginaliseerde. 
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waarde in de 

samenleving. 

Het gezin is actueel 

Dat is echter absoluut niet het geval. Het gezin is springlevend. Nederlanders 

hechten sterk aan het gezin en geven het een centrale plaats in hun Ieven. Wie 

gewoon goed om zich heen kijkt, kan datal constateren. Politiek commentator 

Mark Kranenburg signaleerde het al eens: 'Een blokje TV-reclame, een blik in de 

Ikea-gids, een greep in het folderrek bij het postkantoor en duidelijk is hoe de 

main-stream van Nederland eruit ziet: inderdaad vader, moeder en twee kinderen. 

Dat is niet bet coA, dat is Nederland.' 1 Dit blijkt niet alleen uit eigen observatie. 

Cijfers bevestigen dit beeld. De meeste Nederlanders brengen het grootste dee! 

van hun Ieven door in gezinsverband; 77 % meent dat het goed zou zijn als er in 

de toekomst meer aandacht zou worden gegeven aan het gezinsleven; 82 % van 

de Nederlanders geeft de voorkeur aan bet huwelijk; So% heeft ofwil graag kin

deren; g6 % prefereert opvoeding door de beide eigen, met elkaar gehuwde ou

ders. aldus cijfers van het demografisch instituut NIDI.' Dat het gezin de belang

rijkste en geprefereerde leefvorm is gebleven, staat als een paal boven water. Het 

gezin is dan ook niet ouderwets, het gezin is niet 'uit'. Het gezin is actueel. Aan 

die constatering zou iets kunnen worden gekoppeld, een politiek en normatief 

aspect: het gezin heeft een intrinsieke waarde in de samenleving. De oude termi

nologie hierover is taboe geraakt. Het betitelen van het gezin als 'hoeksteen' en 

dergelijke terminologie heeft afgedaan. Begrijpelijk: dat was terminologie van 

hen die iedere verandering wensten tegen te houden, veelal tegen beter weten 

in. Een aansprekende nieuwe terminologie die deze intrinsieke waarde weer

geeft, is echter nog niet gevonden, of althans nog niet gevestigd. 

Het ontbreken van hedendaagse terminologie doet aan de stelling nog niets af. 

Ik durf te beweren, in het verlengde van de eerder gegeven cijfers. dat de voor

keur voor het gezin niet uit de Iucht komt vallen, maar een normatief aspect 

impliceert. de intrinsieke waarde van het gezin bevestigend: 

het gezin biedt het individu een redelijk goede waarborg voor evenwicht, 

veiligheid, zekerheid, geborgenheid, en voeg er voor mijn part gerust aan 

toe: gezelligheid; 

het gezin biedt maatschappelijk een aantal waarborgen tegen uitsluiting, 

vereenzaming en vervreemding; 

het gezin biedt maatschappelijk een voedingsbodem voor samenwerking. 

solidariteit, verantwoordelijkheidsbesef en tegen excessieve individualise

ring. consumentisme en ego'isme. 

Een kanttekening is hier uiteraard op haar plaats. Laten we het niet verabsolute

ren. Het gezin is niet heilig. Dater vee! ellende binnen gezinsverband kan be

staan, zal na alle aandacht voor incestkwesties en geweld binnen gezinnen van 

de laatste jaren inmiddels genoegzaam duidelijk zijn. Het gezin biedt geen ga

ranties, maar kansen voor hen die er deel van uitmaken, meer niet. Het echtpaar 
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~]" De uitvinders 

van Third Way en 

Neue Mitte hebben 

geen angst voor 

een normatief 

gezinspleidooi. 

Outroux had bijvoorbeeld ook een eigen kind, maar ik zou niet graag hun zoon

tje zijn. Gelukkig betreft het hier een uitzondering. Empirisch generaliserend 

kan gerust worden gesteld dat individu en samenleving vee! voordeel hebben 

aan het bestaan van het gezin. 

Aandacht voor het gezin 

Aan een dergelijke stelling kunnen beleidsgevolgen worden verbonden: het 

gezin verdient ruim aandacht in politiek en overheidsbeleid. Oit kan in vier vor

men geschieden: 

1. normatief-beleidsmatig, in specifieke zin; 

2. normatief-beleidsmatig, zoals ge!ntegreerd in allerlei beleid; 

3. technocratisch-beleidsmatig, in specifieke zin; 

4. technocratisch-beleidsmatig, zoals gelntegreerd in allerlei beleid. 

ad 1. normatiefbeieidsmatig, in specifieke zin 

Hierbij valt te denken aan de family value-benadrukking zoals we die uit de Vere

nigde Staten kennen. Het verlangt een moreel oordeel van de politiek en soms 

ook van de overheid. Oat ligt niet zeer sterk in de Nederlandse politieke traditie, 

maar er is voor een politieke partij veel voor te zeggen, zowel inhoudelijk als 

vanwege het electoraal-profilerende karakter ervan. Er tegen pleit een tactische 

overweging. Een dergelijke inzet zou a! snel worden vereenzelvigd met een ou

derwetse hoeksteenbenadering en met belerende pastoorsuitspraken uit de jaren 

'so. Oaarmee bestaat het risico van een negatieve weerslag op andere mogelijk

heden van politieke uitwerking van het gezinsthema. Oat vormt ecbter nog geen 

reden om de morele optiek uit de weg te gaan. Een serieuze politieke partij 

draagt altijd een bepaalde moraal uit. Er is gelukkig ook een bedendaagse en 

minder beladen invulling mogelijk, bet ouderwetsbelerende vingertje maar ook 

de permissive society voorbij. Opvallend is in dit verband de aandacht die de rege

ring van Tony Blair in november jl. aan bet gezin besteedde. In een green paper 

getiteld 'Supporting Families' werd een normatieve benadering niet uit de weg 

gegaan, integendeel zelfs voorop gesteld: 'Families are the heart of our society and the 

basis of our future as a country. That is why this Government is so committed to strengthe

ning family life', aldus de eerste stelling van het stuk onomwonden. En: ' .. "we share 

the belief of the majority of people that marriage is the surest way for couples to bring up 

their children.'' 'Strengthening marriage' is dan ook een van de doelen waarop de 

aangekondigde beleidsmaatregelen zicb ricbten. Opmerkelijk is ook de explicie

te aandacbt die het roodgroene Ouitse regeerakkoord aan bet gezin besteedt: 

'Wir wollen Deutschland wieder zu einem kinder und familienfreundlichen Land machen. 

Damit leisten wir eine wichtige Investition in die Zukunft unseres Landes. Die Familien 
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~7' Ouders zouden 

meer dan tot nu toe 

verantwoordelijk 

kunnen worden 

gesteld voor het 

gedrag van hun 

kinderen. 

gehoren zu den wichtigsten Leistungstriigern in unserer Gesellschaft'.' Kortom, de uitvin

ders van Third Way en Neue Mitte hebben geen angst voor een normatief gezins

pleidooi, zonder overigens ook maar een moment afkeuring ten opzichte van 

andere leefvormen te tonen. Uiteraard hebben zij het voordeel dat ze vanuit 

onverwachte en onverdachte hoek een dergelijk pleidooi kunnen houden. Door 

vanuit de linkerhoek over de rechterband te spelen komt hun benadering eerder 

verrassend en verfrissend over dan dezelfde teksten uit christen-democratische 

hoek in Nederland zouden klinken. Maar toch, als winnende pragmatici als zij er 

brood in zien een morele benadering van het gezinsthema zo duidelijk voorop te 

stellen, moet er wat aan de hand zijn. Het thema leeft; een normatieve benade

ring ervan is kennelijk geen schande meer. 

ad 2. normatiefbeleidsmatig, zoals geintegreerd in allerlei beleid 

Dit houdt een morele toetsing in van allerlei beleidsvoorstellen, met het gezinsbe

lang in het achterhoofd. Denk bijvoorbeeld aan het beleid inzake verdovende 

middelen. Hieraan zitten allerlei aspecten, of, zo men wil, beleidsfacetten: georga

niseerde criminaliteit, overlast, achterstandswijken, grensoverschrijdende aspec

ten, om maar enkele key words te noemen. 'Gezin' zou een sleutelbegrip moeten 

zijn dat in dit rijtje thuishoort. Ook vanuit het perspectiefvan gezinsbelang zou 

dergelijk beleid moeten worden beoordeeld. Om bij het drugsvoorbeeld te blijven: 

tegen de achtergrond van gezinsbeleid en gezinsbelang is het font geweest van 

het CDA om mee te werken aan de totstandkoming van het lakse Nederlandse 

drugsbeleid. Oat beleid is a! te zeer tegen de achtergrond geplaatst van overlastbe

perking, van onder het tapijt vegen van een in wezen moreel probleem. Het CDA 

is het gezin in dit opzicht niet van dienst geweest. Het zou onjuist zijn indien het 

huidige CDA goedkope populariteit onder jonge kiezers tracht te winnen door een 

achteloze houding aan te nemen ten aanzien van softdrugsgebruik. 'Links' doen 

op dit soort terreinen vormt de verkeerde vlucht naar voren. 

Ook beoordeling van een onderwerp als jeugdcriminaliteit leent zich voor een 

normatieve benadering vanuit gezinsoogpunt. Aandacht voor de problematische 

kant van vee! gezinnen is bier op zijn plaats. Justitiemedewerkers wijzen terecht 

op het groeiende probleem van ouders die zwaar tekort schieten in de opvoe

ding van hun kinderen.' Waarom zou de politiek niet mogen wijzen op de plich

ten van ouderschap? Ouders zouden meer dan tot nu toe verantwoordelijk kun

nen worden gesteld voor het gedrag van hun kinderen. De Franse minister van 

Binnenlandse Zaken, de linkse politicus Jean-Pierre Chevenement, stelde onlangs 

dat parents fautifs zouden moe ten worden bestraft door het opschorten of korten 

van de kinderbijslag. Prikkelende stellingen, die niet uit de weg mogen worden 

gegaan. De samenleving is tenslotte bij beter functionerende gezinnen gebaat. 

'Streng is sociaal' kan hierbij het adagium vormen. 



ad 3. technocratisch-be!eidsmatig, in specifieke zin 

Bij een technocratisch-beleidsmatige benadering, in specifieke zin, valt te den

ken aan een uitwerking met concrete maatregelen betreffende bijvoorbeeld ver

hoogde kinderbijslag (het huidige bedrag is niet meer dan symbolisch), versterk

te kinderopvang, opvoedingsconsultatie, -huurwaarde- en arbeidskostenforfait, 

kinderafhankelijke minimum-uitkeringen en andere maatregelen in de finan

cieel-fiscale sfeer. Belangrijk, omdat het alle gezinnen aan kan gaan en concreet 

maakt dat 'wE care about YOUR family'. Belangrijk ook, omdat we daarmee een 

trend zouden kunnen ombuigen die nog altijd gericht is op verdere individuali

sering van zowel het fiscale als het sociale zekerheidsstelsel (en met het risico 

van selectieve toepassing daarvan: afschaffing van de gezinsbasis waar het geld 

kost, handhaving waar het geld oplevert). Vee! specifieke ideeen zijn al uitge

werkt; het heeft geen zin dat hier over te doen.6 In enkele sferen zouden er nog 

ideeen aan kunnen worden toegevoegd. Zo zouden concrete maatregelen kun

nen worden bedacht ter ondersteuning van jonge gezinnen die op de dolgedraai

de huizenmarkt op zoek zijn naar hun eerste koopwoning. Dit uiteraard zonder 

degenen die reeds huizen bezitten ten nadele te zijn: ook zij hebben baat bij een 

stabielere markt. Al dergelijke ideeen zijn nuttig, maar voor vorming van een 

integraal gezinsbeleid onvoldoende, want slechts deel van het geheel. Het be

treft hier in eerste instantie instrumenten en beleidsmaatvoering en niet zozeer 

het beleidsbeginsel. 7 De instrumenten moeten in samenhang staan tot een to

taalidee. Voor de presentatie van het gezinsbeleid en waarschijnlijk ook electo

raal voor het CDA is het formuleren van verhogingen of verlagingen in subsidies, 

fiscale regelingen en dergelijke maatregelen zeer nuttig, maar ontoereikend. 

ad 4. technocratisch-be!eidsmatig, zoa!s geintegreerd in allerlei be!eid 

Dit sluit aan op het direct voorgaande. Het onderwerpt ander beleid, van welke 

strekking of (semi-)overheidsdienst dan ook, aan een toetsing op gevolgen voor 

gezinnen, of tracht gezinsvriendelijkheid al in de beleidsvormingsfase te bevor

deren, met de bedoeling praktisch te blijven en zonder meteen een nonnen- en 

waarden-debat aan te gaan. Talloze voorbeelden zijn te bedenken: het doorlich

ten van voorstellen voor belastingmaatregelen die niet in eerste instantie op 

gezinnen zijn gericht maar er wei gevolgen voor kunnen hebben, van wetsvoor

stellen inzake gezondheidszorg, sociale zekerheid, welzijn, etcetera. Een en 

ander kan worden gelnstitutionaliseerd door middel van een periodieke gezins

effectrapportage, zoals in het bekende wr-rapport De verzwegen keuze uit 1997 

genoemd, maar daarin niet verder uitgewerkt. Helaas besteedde het rapport 

maar zo'n tiental regels aan het idee. Het verdient echter meer aandacht en zou 

door het CDA reeds op (delen van) het Paarse beleid kunnen worden toegepast. 
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niet gezegd. 

Het hoeft niet alleen in de vorm van een separate gezinstoets op ieder relevant 

beleidsterrein te worden uitgewerkt. Ook kan een omgekeerde weg worden 

bewandeld, in de vorm van een voor de regering verplichte jaarlijkse beleidsrap

portage. Een eerstvolgende regering met CDA-deelname zou in het regeerakkoord 

moeten opnemen dat het kabinet jaarlijks een rapport uitbrengt waarin een 

overzicht wordt gegeven van de financiele en beleidsimplicaties van genomen 

besluiten die het belang van gezinnen kunnen raken, plus een overzicht van 

beleidsintenties en financiele gevolgen in het komend jaar. Een dergelijk rapport 

kan onder de titel De Staat van het Gezin telkens op Prinsjesdag als bijlage bij de 

Rijksbegroting worden uitgebracht. Opstelling van het stuk dwingt de regering 

de eventuele gevolgen van beleid voor gezinnen al bij de beleidsvorming op 

diverse terreinen te betrekken, de publieke positie van het gezin integraal te 

beschouwen en zich jaarlijks op gezinsbeleid politiek te laten afrekenen. Het 

stuk verschaft daarbij parlement, politieke partijen en maatschappelijke instel

lingen overzicht en inzicht om controlerende en be!nvloedende taken te verrich

ten. Eventueel zou kunnen worden gedacht aan uitwerking door middel van 

gezinsconvenanten op deelterreinen, bijvoorbeeld ten aanzien van de rol van 

onderwijsinstellingen, sociale diensten en allerhande publiek-private instanties. 

Met dergelijke instrumenten heeft de Nederlandse overheid op andere terreinen 

inmiddels ervaring opgedaan. 

Institutionalisering kan ook geschieden op andere wijzen. Zo zou kunnen wor

den overgegaan tot instelling van een algemene commissie gezinszaken in de 

Tweede Kamer, die diverse bewindslieden ter verantwoording kan roepen inzake 

facetten van gezinsbeleid. Ook zou de functie van een speciale bewindspersoon 

voor gezinszaken kunnen worden ingesteld; vergelijkbaar met bestaande func

ties voor grate steden en integratiebeleid (minister Van Boxtel) en emancipatie

beleid (staatssecretaris Verstand). Het verwante terrein van jeugdbeleid zou kun

nen worden meegenomen. Er blijven wel vragen kleven aan een dergelijke insti

tutionalisering. Opgepast moet worden voor window dressing. De functionaris zou 

daarom moeten beschikken over voldoende feitelijke bevoegdheden, ruime amb

telijke ondersteuning en sterke politiek-personele invulling. Maar bij instelling 

van de functie dreigt ook het gevaar van een dirigistische inzet en bureaucratise

ring van het gezinsbeleid, iets dat juist christen-democraten zouden wensen te 

vermijden. Over instelling van een dergelijke functie is het laatste woord daarom 

nog niet gezegd. 

Onderwijs, arbeid en zorg, 'civil society' 

Onder het vierde punt, gezinsbeleid ge!ntegreerd in ander beleid, verdienen 

enkele beleidsterreinen nog expliciete vermelding. 

en wer 

moete1 

gezins 

afsluit 



~':' 0 Werkgevers 

en werknemers 

moeten een 

gezinspact 

afsluiten. 

Ten eerste onderwijs. Oat betreft niet alleen economisch investeren in jongeren, 

maar is uiteraard van groat belang voor gezinnen. De termen vorming en opvoe

ding horen erbij. Betrokkenheid van de ouders bij scholen is belangrijk. Maar 

denk ook aan de problematiek van lange wachtlijsten voor basisscholen, waar

door de vrijheid van schoolkeuze onder druk komt te staan.' 

Ten tweede de combinatie van zorg en werk. Vee! mensen zien nauwelijks nog 

een tegenstelling tussen emancipatie- en gezinsthematiek. Ze geven er de voor

keur aan hun zorgverantwoordelijkheid thuis te combineren met betaald werk 

buitenshuis. Kamerlid Ank Bijleveld-Schouten heeft inmiddels een wetsvoorstel 

inzake het combineren van arbeid en zorg geformuleerd en inspirerende stuk

ken over dit onderwerp geschreven." Veelal werkt een van de partners -of soms 

ook al beiden- in deeltijd. Qua gezinsbeleid is hier niets op tegen: enkele dagen 

kinderdagverblijf per week blijkt voor vee! kinderen stimulerend, zonder aan de 

band met thuis iets af te doen. Ook economisch zijn er voordelen van werken 

door beide partners, voor de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, maar ook anders

zins. Juist de mix van thuis-, maatschappelijke en economische verantwoordelijk

heid stimuleert mensen tot productiviteit en creativiteit. 

Een algemeen punt verdient aandacht, zeker vanuit christen-democratisch per

spectief. Het spreekt vanzelf dat gezinsbeleid niet alleen van politici aan het 

Binnenhof en Haagse departementen dient uit te gaan. Bij uitstek betreft het 

een beleidsterrein dat in samenspraak met maatschappelijke organisaties kan en 

dient te worden ontwikkeld. Uiteraard komen werkgevers- en werknemersorgani

saties een belangrijke verantwoordelijkheid toe. Zij zouden moeten worden opge

roepen tot het afsluiten van een gezinspact. Daarin hoeven niet perse concrete 

financiele en andere afspraken te worden verwerkt. Er zouden bijvoorbeeld meer 

algemene richtsnoeren in kunnen worden vervat ter versterking van de positie 

van gezinnen in het sociaal-economisch bestel, ter verdere verbetering van moge

lijkheden voor kinderopvang of het uitwerken van nadere afspraken over deel

tijdarbeid en zorgverlof. Ook zou meer kunnen worden gedaan met gerichte 

advisering door de SER, of door een instelling als de Nederlandse Gezinsraad 

(NCR). Deze laatste is door Paars tot nu toe onderbenut gebleven. De rol van de 

NCR ten opzichte van de regering zou kunnen worden uitgebouwd. Maar de 

ideeen zouden niet tot een dergelijke klassiek-institutionele uitwerking beperkt 

moeten blijven. Hoe krijgt betrokkenheid van de civil society ten aanzien van 

gezinsbeleid op hedendaagse wijze vorm? Op het eerste gezicht lijkt dat moeilijk 

te duiden. Het wezen van civil society vindt men echter misschien sterker terug in 

het gezin dan in single issuebewegingen als Artsen zonder Grenzen of Amnesty. 

Als kleinste entiteit in de civil society dient het gezin te worden gekoesterd. 

Gezinsbeleid vormt een essentieel dee! van civil society-bevordering. 
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Presentatie en profilering 

De presentatie-aspecten zijn niet onbelangrijk in het huidige tijdsgewricht. Oat 

de oude terminologie onbruikbaar is geworden mag duidelijk zijn. Nieuwe ter

men en een vernieuwende presentatie zijn nodig. Terminologie en presentatie 

waar niet alleen ouderen en de harde CDA-kern zich door voelen aangesproken. 

Terminologie en presentatie ook die niet te beleidstechnocratisch overkomt, wil 

het aanslaan. Bij presentatie valt ook te denken aan electorale kansen. Daar val

len nog wel wat haken en ogen te signaleren. Het gezin is namelijk van zowat 

iedereen, alhoewel sommige partijen er altijd meer oog voor hadden dan andere. 

Een politiek nadrukkelijk uitgedragen keuze voor het gezin veronderstelt dater 

een sterke politieke stroming tegen het gezin zou zijn. Die is er niet (meer). 

Integendeel, het sociaal-democratische 'sterk en sociaal' beleid bouwt zijn succes 

mede op steun van gezinnen, evenals de door (sociaal-) liberalen gekoesterde wel

vaartsinzet. En de inzet op leefmilieu en duurzaamheid van Groen Links kan 

ook als in het belang van gezinnen gelden. Het gezin is dus een beetje van alle 

partijen. Gelukkig maar voor het gezin. Maar voor het CDA maakt dat het thema 

electoraal moeilijk grijpbaar en vertaalbaar, zeker in de oubollige of technocrati

sche termen waarin het gezinsthema tot nu toe veelal aan de orde kwam. 

Moet het CDA daarom eerst maar eens een politieke genera tie overslaan voordat 

het op vernieuwende wijze over het gezin begint? Moet het CDA het thema maar 

geheellaten !open? Oat kunnen we ons niet permitteren. Gezien de populariteit 

van het gezin in de samenleving en gezien het electorale potentieel dat daardoor 

valt aan te boren (waarbij de suburbia vol Neue Mitte als wingewest vallen in te 

schatten) verdient het gezin aandacht als electoraal thema. 10 Bovendien zijn we 

dergelijke aandacht aan onze beginselen verplicht. Nadruk op gezinsbeleid sluit 

uitstekend aan bij onze uitgangspunten, het jongste verkiezingsprogramma en 

de actuele koers. De traditionele achterban wordt er tegelijkertijd mee terugge

wonnen. Het is nog maar de vraag hoe lang andere politieke stromingen het 

thema nog laten liggen. De 'Derde Weg' van de sociaal-democraten houdt tot nu 

toe nog weinig anders in dan het maskeren van hun eigen acceptatie van de 

onvermijdelijkheid van de marktwerking, het gezinsthema er als toeter of bel 

slechts bijhangend en beloften inzake onthaasting nergens waarmakend. Paars 

is nog altijd een ideologisch gekunstelde constructie, schipperen zonder bestem

ming, sans arne, zonder Leitmotiv, ook op gezinsterrein. Maar hoe lang laten de 

Paarse partijen dit politieke middenthema nog liggen? 

Het CDA zou zich op het gezinsthema moeten kunnen profileren, ermee moeten 

kunnen polariseren, kortom, zich ermee moeten kunnen onderscheiden van de 

rest. Hoe precies, is mij niet duidelijk. I'm no spin doctor. Maar een gezinsbeleid 

zoals tot nu toe ijverig uitgewerkt, bijvoorbeeld in De verzwegen keuze, lijkt niet 
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alleen programmatisch, doch ook electoraal onvoldoende overtuigend. 

Gezinsbeleid moet meer zijn dan een eendimensionale uitwerking in fiscale 

maatregelen, subsidieverlening of institutionele aanpassingen. Het gaat om een 

electoraal aansprekende inzet. Beleids-technocratische uitwerking vormt daar

van slechts een onderdeel. Uiteraard kunnen we sterker opspelen dat de Paarse 

belastingplannen een negatieve weerslag hebben op veel middeninkomens, 

waarin zich de meeste gezinnen bevinden. Uiteraard moet verder worden 

gewerkt aan voorstellen over zorgloon, adoptieverlof en dergelijke. 

Het is echter een typisch Haagse benadering om een algemene inzet meteen te 

vertalen in dergelijk soort voorstellen. Daarmee is de inzet nog niet compleet en 

ook nog niet beeldend genoeg gemaakt, in ieder geval niet voor een politieke 

beweging. Wil het CDA tot een daadwerkelijke Gezinsagenda voor de 21e Eeuw 

komen, dan is een bredere inzet nodig, op alle vier hierboven genoemde pun ten. 

Kiezen voor gezinsbeleid betekent voor het CDA ook het normatieve aspect niet 

uit de weg willen gaan. Het betekent ook scherper kansen benutten om duidelijk 

te maken waar je staat als het gaat om geweld op straat, school of televisie; waar 

je staat in een samenleving die zich verhardt voor kinderen en mensen die kin

deren hebben ofwillen; waar je staat tegenover de enorme werkstress in onze 

high productivity society, waarin steeds mincler beclrijven, bazen of collega's ruimte 

geven voor andere clan beclrijfs-utilitaire activiteiten en het krijgen van kinderen 

soms zelfs clurven gelijkstellen a an het nemen van een honcl of kat; waar je 

staat, met andere woorden, ten opzichte van verkilling, materialisme en cloorge

clreven incliviclualisme. En waarom zou ook het CDA niet mogen oproepen tot 

burgerlijk fatsoen en ethiek, in het belang van gezinnen. Oat l10eft echt niet op 

oudbakken wijze. Burgerzin is tenslotte iets anclers clan kleinburgerlijkheicl. Jan 

Marijnissen heeft clat al begrepen, door op te willen treclen in racliospotjes voor 

de NCRV met dit thema. Waarom kunnen reclamemakers en een SP-leider zoiets 

beclenken, maar is het CDA er nog niet toe in staat? 

Om in cleze brecle zin tot een aansprekencle inzet op het gezinsthema te komen, 

zou het CDA beter gebruik kunnen maken van moclerne politieke marketingtech

nieken, zoals het organiseren van 'focusgroepen' om informatie te vergaren. 

Tegelijkertijcl zouden de talloze publiciteitsbewuste jonge CDA-ers in diverse 

groepen inhouclelijke ideeen kunnen aandragen. Feit is clat beleiclsvoorstellen 

van de regering en politieke keuzen van andere partijen sterker clan tot nu toe 

het geval is, vanuit gezinsoogpunt kunnen worden getoetst. Feit is dat het CDA 

een breclere uitwerking van het thema naar voren moet schuiven, met ook nor

matieve aspecten. En clat allemaal op uitclagencler wijze en in heclenclaagser taal· 

gebruik clan in CDA-kringen nog steeds vaak gebruikelijk is. Zowel over de linker

(het gezin als sociaal verbancl) als over de rechterband (het gezin als gezagsver

houcling) moeten mogelijkheclen kunnen worden gevonclen. 
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Tot slot: het gaat uiteraard niet alleen om electorale kansen en presentatie, 

alhoewel dit aspect momenteel in het CDA extra aandacht behoeft. Het gaat in 

eerste instantie ook om een verdergaande programmatische uitwerking. En daar

aan valt nog werk te verrichten, voortbouwend op alle aanzetten die inmiddels 

zijn gegeven. Nadruk op het thema gezin biedt christen-democraten politiek kan

sen en sluit aan bij de huidige realiteit, welke wordt gekenmerkt door een priva

tisering van het christendom in een geseculariseerde wereld. Een coherente 

visie op gezinsbeleid is nodig. Het gezin moet centraal kunnen staan in het 

maatschappelijk debat zoals christen-democraten dat willen voeren. De toekomst 

van het gezin impliceert tenslotte een opdracht voor de christen-democratie. 

Christen-democraten mogen het op dit punt niet laten atweten. 

Drs C.CJ. Veldkamp is werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en lid van de 

Babylongroep in Den Haag. 
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De uitslag van de Statenverkiezingen kwam niet uit de Iucht vallen. 
Opnieuw toonde het CDA dat zijn kracht bij de basis in de samenle
ving ligt. Sinds 3 maart heeft de partij nieuwe kansen en een nieuwe 
agenda. Het moet zich concentreren op thema's als integraal veilig
heidsbeleid, kwaliteit van gemeenschappelijke voorzieningen, inzet 
op een nieuwe economie, en de kwaliteit van de samenleving. Wil die 
keuze een maximale doorwerking hebben dan zijn deskundige uit
werking, intensieve communicatie met de samenleving, 'verinnerlij-

king' in de beweging en authentieke presentatie noodzakelijk. 
Het CDA heeft maximaal drie jaar voor de verdere wederop

bouw. 

Een geschenl{ van de aarde 

De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen was een geschenk van 

de aarde. Hoe verrassend voor sommigen de uitslag ook was, hij kwam in 

ieder gevalniet uit de Iucht vallen. Integendeel: opnieuw toonde het CDA, dat de 

kracht van de beweging niet is weggespoeld aan de basis in de samenleving. 

De beslissing om het accent daar te leggen, waar het bij provinciale (en gemeen

telijke) verkiezingen om gaat, namelijk bij de provincie, bleek een juiste. Sedert 

vele jaren is in deze rubriek al betoogd, dat de electorale kracht van de christen

democratie is, dat zij Fries met de Friezen, Brabander met de Brabanders is, en -

voeg ik eraan toe- Amsterdammer met de Amsterdammers moet zijn. 

Dat is iets anders dan federalisering van de partij. Het is gewoon de erkenning, 

die ook bij andere organisaties en bewegingen doorbreekt, dat de moderne bur

ger de waarde van de eigen leefomgeving is gaan herontdekken, de waarde ook 

van de eigenheid en herkenbaarheid daarvan, de waarde ook van die politiek, 

die zich daarom bekommert. Het is de keuze voor daarin herkenbare mensen, 

medeburgers, die dicht bij hen staan. 

Het gaat dus om twee elementen: 

in een tijdperk van globalisering en verlies van zekerheden doen mensen 

een stap opzij - niet terug- naar een leefomgeving, die vertrouwdheid 

biedt en veiligheid; 

maar het is ook de erkenning, dat vele burgers niet als groep willen wor

den benaderd, als volgers, kortom als stemmers, maar als geemancipeerde 

burgers, die degenen, die zij willen mandateren, moeten kennen, en ver

trouwen. De samenleving als een omgekeerde piramide. 

In die erkenning pleiten sommigen voor het csu-model, en dat gaat op in zover

re de csu-benadering dat respect en die waardering voor identiteit en vertrouwd

heid behelst. Het gaat niet op in zoverre de csu zich primair richt op een met 
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grate bevoegdheid en macht toegerust deelstaatverband, waar besluiten vallen 

die de kwaliteit en het perspectiefvan de leefomgeving in verregaande mate 

bepalen. Dat is in ons land bij de provincie niet het geval. 

Het centraal stellen van het provinciale, het eigene in zo'n campagne is risicovol. 

Want zij omvat slechts het ene gedeelte van de paradox. 

Het andere gedeelte van de paradox is, dat burgers tegelijkertijd van de politiek 

ook antwoorden verwachten, op nationaal, Europees en zelfs wereldniveau. Een 

gunstig economisch getij met grate werkgelegenheid, de onduidelijke en indirec

te relatie tussen kwaliteit van de leefomgeving en Europees beleid, de afWezig

heid van ons direct rakende grote internationale spanningen geven juist die vrij

heid om het eigene, en de keuzes in de eigen omgeving te accentueren. Een zwa

re beursval of een bombardement op Belgrado kunnen in vierentwintig uur de 

aandacht weghalen van het lokale of pravinciale niveau. De afWezigheid daarvan 

in de aanloop van de verkiezingen op 3 maart frustreerde de pogingen van de 

paarse partijen om de verkiezingen te nationaliseren, en zij hielpen zichzelf 

daarbij doordat de toonhoogte van hun profileringsgeluiden hen ongeloofWaar

dig maakte. 

Maar moderne burgers zijn tegelijkertijd ook trendvolgers, massaal te mobilise

ren achter figuren van nationaal vertrauwen, onrust over nationale ontwikkelin

gen, onvrede over de politiek, behoefte aan veranderingen- de neofilie in onze 

cultuur- en ook achter de behoefte aan compromisloos ideaal en visioen. Het is 

niet ondenkbaar, dat Groen Links juist bij die segmenten, die daar gevoeliger 

voor zijn, van dat sentiment heeft geprofiteerd, zoals het CDA, de drie andere 

christelijke partijen en de SP geprofiteerd hebben van die behoefte aan ver

trouwdheid en herkenbaarheid. 

Maar ook de grootste winnaar van deze verkiezingen, die beweging van de 

teleurgestelden, de onverschilligen en degenen, die vertrouwen in alle politiek 

en politici hebben opgegeven, is zeker trendvolgend. De partij van de thuisblij

vers als de grootste partij. De terechte vreugde over onze come back mag geen 

aanleiding zijn om niet ook bij onszelf de gewetensvraag naar mobiliseringsver

mogen en vertrauwensopbouw te stellen. In absolute getallen hebben zelfs bij 

deze verkiezingen op vele plaatsen en in vele gebieden nog minder mensen op 

het CDA gestemd dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van mei 1998 ..... . 

Die vraag geldt uiteraard de gehele samenleving: waaram is de participatie in 

ons land in politieke partijen geringer dan in de criminaliteit? Wat zijn de con

sequenties van het onder curatele stellen van de politieke besluitvorming door 

de rechterlijke macht? Hoe lang kan de politiek en kunnen politici overleven bij 

wat in 'The Tablet' onlangs werd beschreven als een dominantie van 'cynical journa

lism'? 
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Vanwie is het CDA? 

En dan was er die beslissing die goed heeft uitgepakt, maar nog riskanter was: de 

inzet op het zogenaamde kernelectoraat: die te mobiliseren, en dat vooral via de 

eigen directe achterban. Ook die beslissing is een terechte gebleken: geen grootse 

nieuwe plannen of nieuwe visies, maar in sobere bewoordingen en presentatie en 

vooral door nabijheid, aanwezigheid, regionale spreiding de eigen mensen oproe

pen in ieder geval te gaan stemmen. Kapitaliseren ook de investeringen van de 

laatste jaren, van het provinciale en lokale kader, maar zeker niet in de laatste 

plaats van Helgers om de vertrouwensband met de achterban te herstellen. 

Het was de enig juiste benadering, zeg ik tegenover de avonturiers, die ook bij 

deze verkiezingen uitbraken naar allerhande segmenten bepleitten. Wij zouden 

daarbij ons wapenarsenaal, ons laatste ressort leeg hebben gehaald. Om in mili

taire termen te blijven: het was een uitval uit de kazerne, uit het garnizoen. 

Ik heb in de a(gelopen veertig jaar nooit met groter spanning de uitslag afge

wacht dan op 3 maart om 20.01 u.: als deze slag verloren was, was de christen

democratische veste in de Nederlandse maatschappij inneembaar, beter gezegd 

overloopbaar geworden. De basis heeft zich geweerd, en de zege is dus van die 

grond gekomen en niet uit de Iucht komen vallen. 

Het ergste effect zou nog zijn geweest, dat tegenover het enthousiasme en het en

gagement van de tienduizenden in het land toch de voorkeur voor een tweepartij

enstelsel, de miskenning van de rol van de traditionele waarden van onze samen

leving in de politiek, de acceptatie van de 'sorry'-politiek het gewonnen hadden. 

De adempauze, die de christen-democratie op 3 maart dank zij haar kernelecto

raat gekregen heeft, roept we! dringend en opnieuw de vraag op van wie het CDA 

is en voor wie het coA er is. Onder de jongeren beneden de vijfentwintig jaar 

was de aanhang relatief zeer beperkt; onder de ouderen het grootst; de groep 

vanaf vijfentwintig jaar kwam sterker terug en het meest opvallende is, dat de 

trend van marginalisering in de steden zich niet doorzette. Integendeel: in een 

aantal steden kwam het CDA verrassend sterk terug, terwijl in andere, ook zeer 

grote steden, als Amsterdam, het zich electoraal versterkte of stabiliseerde. En 

het belangrijkste van alles: suburbia horen er weer bij. 

Er is altijd de neiging zich op de groep te richten, waarin de christen-democra

ten het slechtst vertegenwoordigd zijn, dus op de jongeren beneden de vijfen

twintig jaar. 

Ik ben altijd geneigd geweest in deze fase het behoud van het kernelectoraat te 

combineren met aandacht voor het meest kansrijke segment, als dat tenminste 

verenigbaar is met onze politieke boodschap. 

Die vierslag voor de christen-democratie is in deze rubriek zo dikwijls vermeld, 

te weten anti these tegenover de dehumaniserende trends in de cultuur, priori

teit voor de nieuwe sociale kwestie, emancipatie van de eigen achterban en dat 
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nieuwe element: politieke mobilisering en participatie als gemeenschapsdienst. 

In dat constituerend rijtje voor onze beweging kwam de beslissende spanning te 

liggen in het element sociale kwestie tegenover een intussen uitstekend geeman

cipeerde groep kleine luyden en rooms-katholieken. Wie geen verraad wilde ple

gen aan de sociale boodschap heeft het over de armoede internationaal en natio

naal, maar belangrijke gedeeltes van het eigen electoraat hadden of hebben 

andere zaken aan het hoofd. 

Het verlies bij de groep tussen de dertig en de vijftig jaar, met een hypotheek, 

anderhalf\rerdieners op z'n hoogst, hardwerkend, met zorg voor kinderen, en 

dikwijls ouders, geconfronteerd met onmacht om die kinderen te beschermen 

tegen allerhande ongewenste invloeden, tegen allerhande onveiligheid, is inhou

delijk het pijnlijkst geweest. Voor hen hebben wij een verhaal, van het plan De 

moeite waard tot Grenzen stellen, kansen bieden, van het rapport De verzwegen keuze 

van Nederland tot onze aandacht voor beter onderwijs en meer veiligheid. Het 

zijn mensen in die groep, die, zoals Gerrit de Jong uitrekende, ondanks de schijn 

van een zekere welstand, het minst vrij besteedbaar inkomen hebben (naast som

mige categorieen Aow'ers, bijstandsgerechtigden, categorieen wAo'ers en 

ww'ers en sommige door cumulatie van tegenslagen getroffen boeren). 

Er zijn meerdere redenen om deze groep bijzondere aandacht te geven. Wie over 

bijvoorbeeld gezinsbeleid praat in verheven woorden als in het rapport van 'La

bour', maar de fiscale achterstelling van gezin en kinderen, zoals die gegroeid 

was onder Thatcher, niet ongedaan maakt, heeft voor deze groep vooral loze 

woorden in petto. 
De uitwerking van de financiele consequenties van onze gezinsvoorkeur is der

halve wezenlijk. Wie de situatie van gezinnen met opgroeiende kinderen verge

lijkt met andere categorieen weet dat dat iets heel anders is dan oversubsidie

ring. En je komt het ook moeilijk te weten, als de modellen van het CPB al op 

individualisering geprogrammeerd zijn! 

Langzamerhand tekent zich het nieuwe profiel afvan de christen-democratische 

achterban: die alliantie tussen burgers, die zich duidelijk verbonden voelen met 

de bepalende tradities en waarden van onze cultuur. Burgers, die een nieuwe 

keuze maken voor meer dan geld verdienen alleen. Burgers, die de verloedering 

van de samenleving zat zijn, en burgers, die ervaren, dat de keuze voor blijvende 

verbanden en gezin, ook in de sociaal-economische automatismen van onze 

maatschappij eerder bestraft dan beloond wordt. 

Zichtbaarheid, communicatie, thema's 

Sinds 3 maart zijn er nieuwe kansen en is er die nieuwe agenda van maximaal,

:fingers crossed'- drie jaren van wederopbouw. Daar is allereerst dat moeizame 

handwerk van oppositie voeren. Kunnen wij het van nature niet, zoals Versteegh 
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in zijn boek De honden blaffen suggereert, ofkonden we het nog niet? In ieder 

geval constateren we, dat de fractie in de Tweede Kamer alles op alles zet om 

vermijdbare tekorten weg te werken. Aanwezigheid met gefundeerde kritiek, 

met de analyse, de deskundigheid en de inspiratie van het alternatief. 

Wie geen vreemdeling in Jeruzalem is, weet dat op dit terrein vee!, heel veel ge

wonnen is, in termen van inzet, deskundigheid, zichtbaarheid .. Maar inderdaad: 

oppositie voeren heeft voor christen-democraten zijn begrenzingen en beperkin

gen. Het zijn begrenzingen van verantwoordelijkheid, van het haalbare, die 

zwaarder wegen, nu het utopisme van Groen Links een grotere werfluacht lijkt 

te krijgen. 

Het doorgaan op de ingeslagen weg kan gecombineerd worden met de les van 3 

maart. De christen-democratie als beweging van de samenleving zal het minder 

moeten hebben van de flitsende aanwezigheid op het Binnenhof- dat is ook 

nooit weg- als wel als partner in de dialoog met a! die bewegingen en verenigin

gen in de samenleving, die authentieke interessen, belangen, idealen verwoor

den. Nieuwe bondgenootschappen, een beleid, waarin de samenleving zich 

maximaal herkent. 

En dus ook concentratie op thema's, die op dit moment niet aileen actueel zijn, 

maar waarbij het CDA- zonder monopolie overigens- een meerwaarde kan heb

ben. 

Oat integrale veiligheidsbeleid, dat bestaat uit de vraag naar de handhaafbaar

heid, de referentie aan waarden en normen, de inschakeling van heel de samen

leving en de zorg voor de publieke ruimte. Het meisje, dat de straat schoon 

schrobt als het kenmerkende beeld van ons land en niet dat van graffiti, de 

Wallen en de programma's om elfuur 's avonds. 

Die kwaliteit van de gemeenschappelijke voorzieningen, van zorg tot onderwijs. 

Kwaliteit en herkenbaarheid. Als het goed gaat met de economie komen ze in de 

verdrukking, omdat de lonen niet meestijgen met de marktsector en als het 

slecht gaat, omdat daar het eerst op bezuinigd wordt. Andere normen ook dan 

die van efficiency en productiviteit, omdat het bij de mens om meer gaat. 

Die inzet op een nieuwe economie, die inderdaad de vraag naar de meerwaarde 

van aileen maar een getransporteerde container of overstappende passagier 

durft te stellen, maar dan ook die andere consequentie: hard leren, ook in tech

nische vakken, investeren in innovatie en research, en in de infrastructuur van 

een kenniseconomie. Het besef, dat waar wij vandaag onze boterham aan verdie

nen, morgen door heel de wereld gedaan kan worden, of ...... door niemand 

meer, omdat Iucht, grondstoffen, water en ruimte tekortschieten. 

En dan- het mogen maar vier of maximaal vijf thema's zijn voor die komende 

drie jaren- de kwaliteit van een samenleving, waarin vrijheid en verbondenheid 

hand in hand moeten kunnen gaan, carriere en zorg, geld verdienen en vrijwilli

ge inzet, autonomie en nabijheid, productiviteit en rust. 
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Herstel van de balansen en de verbanden, constructie van nieuwe bruggen over 

de dilemma's van mensen van de 21e eeuw. De familie, een Ianger uitgestrekt le

vensloopperspectief, de zondag als gemeenschappelijke rustdag, het 'ere-ambt' 

in school en vereniging, de demarcatie tussen het commerciele en het niet-com

merciele. 

De nieuwe triangels 

Is dat alles? Thema's zijn noodzakelijke selecties in een bepaalde politieke perio

de. Als die keuze een maximale doorwerking wil hebben, dan is daarvoor nood

zakelijk de deskundige uitwerking, de intensieve communicatie met belangheb

benden uit de samenleving, de 'verinnerlijking' in de beweging, en de authentie

ke presentatie. Dat is een proces, dat niet in hokjes te scheiden is. Met name de 

in de afgelopen jaren zo succesvolle inschakeling van deskundigheid uit de ach

terban had dat driedubbele effect van participatie- een van de belangrijkste 

redenen voor actief partijlidmaatschap,- beleidsontwikkeling en communicatie. 

Als het CDA in de voornemens van zijn nieuwe voorzitter, Marnix van Rij, weer 

een partij wordt, die echt bezig is met de inhoud, dan wordt een onmisbare 

voorwaarde voor een zinvol functioneren in de volgende eeuw vervuld. Het zal 

gaan over de inhoud, in de beste tradities rond het Program van Uitgangspunten 

en het Strategisch Beraad. 
Daar zullen ook de gelieerde organisaties zich in kunnen en moeten herkennen, 

telkens ook met hun specifieke inhoudelijke bijdragen. 

Alleen zo kan een brug tussen generaties in de beweging geslagen worden. 

We weten allen, dater periodes in het CDA zijn geweest, waarin het meer om de 

organisatie dan de inhoud ging, meer om de positie dan het visioen. Misschien 

is er daardoor wei een kloof ontstaan in de leeftijdsopbouw. 

Daarom zou het een idee kunnen zijn om systematisch rond gekozen thema's en 

subthema's een nieuwe driehoek te formeren. Bij uitwerking en begeleiding van 

thema's zou het telkens kunnen gaan om die samenspraak van de beste experti

se, die in de fractie beschikbaar is, met de beste expertise, die in de achterban te 

recruteren valt, en met bijna verplichtend de beste deskundigheid in de zoge

naamde Dertigergroepen, Confrontatie met de Toekomst, CDJA. 

Op die marrier krijgt een thema namen en gezichten in de fractie, tezamen met 

deskundige participatie van de achterban, en voeding en vertaling vanuit de 

eigen dilemma's en keuzes van een nieuwe generatie. 

Dialoog met cultuur en publiek 

Natuurlijk: het gaat om meer dan selectie en uitwerking. Een politieke beweging 

met toekomst mag zich nooit beperken tot enkele thema's. 



Uiterlijk volgend jaar alweer moet er een nieuwe programcommissie aan het 

werk. En als er in de politiek naast de keuze van thema's behoefte bestaat aan 

het samenvattend visioen, zoals ook hier beweerd is, dan moeten ook zaken, die 

niet direct het politieke discours van vandaag beheersen ter hand worden gena

men. 

Er zijn onderwerpen, die in het vorig verkiezingsprogramma onvoldoende zijn 

uitgewerkt: van de genoemde positie van gezinnen in het belastingplan van de 

21e eeuw tot een op wezenlijk veranderde randvoorwaarden steunend beleid ten 

aanzien van de Groene Ruimte, van de verzoening van economie en ecologie tot 

een mediabeleid, dat ruimte laat aan burgerinitiatieven en zelfregulering. Dat 

alles moet in korte tijd uitwerking krijgen, en dat kan dus alleen door mobilise

ring van de deskundigheid uit de samenleving tezamen met maximale inschake

ling van aanwezige of op te bouwen professionaliteit in en rand de partij. 

Maar het nieuwe toekomstvaste visioen van de christen-democratie komt slechts 

tot stand in de blijvende dialoog met de wetenschap, de kunst, de denkers op 

afstand. In de Periscoop in het januarinummer van dit blad is gepleit voor een 

Strategisch Beraad op Europees niveau. De signalering en analyse van de trends 

in onze cultuur, de confrontatie met onze waarden, de vraag, hoe in een institu

tie-arme samenleving toch waarden gecommuniceerd worden, de vervaging van 

het territorialiteitsprincipe bij machtsuitoefening, de noodzaak van (verdere) 

vormen van 'global governance', de beteugeling van internationaal geweld, de inte

griteit van de Schepping en de planeet als recht voor iedere medemens, maar 

ook de consequenties voor ons menszijn en onze samenleving van 'the death of 

distance' (JeT), de biotechnologie, de multiculturaliteit, de demografie; het staat 

allemaal in een of andere vorm in het Program van Uitgangspunten en in het 

rapport Nieuwe wegen, vaste waarden, maar het dient vertaald te worden in rele

vante beleidslijnen en in een samenhangend visioen. 'Het herstel van de droom 

in de politiek', zoals minister-president Juncker van Luxemburg het dezer dagen 

noemde. Een gedachte, die zoals we gezien hebben in het maartnummer van 

cnv ondersteund wordt door een visionair politicus als CDU-leider Schauble. 

Drie jaren van kansen, werkprogramma's, keuzes. Drie jaren op z'n hoogst. 

Mr. ].].A.M. van Gennip 
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[BEZINNING] 

VOORMALIGE KERNCENTRALE IN KALKAR 

In het Duitse Kalkar staan, als een monument, 

de resten van wat de modernste kerncentrale 

van West-Europa had moeten worden. Hevig 

protest van met name de milieubeweging 

voorkwam de afbouw en ingebruikneming 

ervan. Wie zich Iaat rondleiden door de cen

trale bekruipt een absoluut gevoel van ver

vreemding. De immense gebouwen, de afme

tingen, de zwaarte van de constructies; de su

perlatieven die nodig zijn om alles wat zich 

daar bevindt en de processen die er zich zou

den gaan afspelen aan te duiden, ware de cen

trale in gebruik genomen, gaan de schaal van 

ons bevattingsvermogen verre te boven. 

Wie is de mens dat hij denkt zulke dimensies 

te kunnen beheersen? 

(FOTO: ANP) 

Niettemin staan overal ter wereld kerncentra

les en chemische industrieen met vergelijkba

re risico's. De 21ste eeuw zou niet zonder kun-

nen. 

Het complex in Kalkar wordt nu omgetoverd 

tot pretpark, met attracties van een soort die 

eveneens de grenzen van de menselijke schaal 

lijken te naderen. Het anachronisme com

pleet? 

Het zou beter zijn als alles onaangeroerd ter 

bezichtiging bleef opengesteld. 

Als een eigentijdse Toren van Babel. 

Tineke Lodders-Elfferich 
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Ter introductie De burgers mogen van de overheid slag

vaardigheid verwachten inzake dringende vragen als asielbeleid, 

veiligheid of duurzaamheid. Dat vergt van politici dat ze hun 

uiterste best doen een grondig debat te voeren en dat ze besluit

vorming op belangrijke beleidsterreinen niet onnodig vertragen 

en wel degelijk op zoek gaan naar deugdelijke oplossingen. 

In het tweede kabinet-Kok ontbreekt de wil hiertoe. Het lijkt 

gevangen in wat men een electorate fuik kan noemen. De drie 

partijen zijn zozeer gericht op profileren dat de daadkracht en 

betrokkenheid bij de samenleving in het gedrang gekomen 

zijn. Recent werd al in NRC Handelsblad gesignaleerd dat de 

Tweede Kamer weinig te doen heeft omdat het kabinet zo 

weinig wetgeving in voorbereiding heeft. Het is echter niet 

zo dater in Nederland zo weinig aan de hand is dat een 

kabinet rustig achterover kan leunen en de rit maar uitzit-

ten. In dit nummer reconstrueert Van Haersma Buma wat 

kabinet en Kamer in de afgelopen zes jaar hebben gedaan 

aan asielbeleid. Eigenlijk is dat onthutsend weinig. Het is 

een verhaal over kamermoties die gewoonweg niet of 

slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd (en een Kamer 

die daar genoegen mee neemt), rapporten die toegezegd 

zijn maar op zich Iaten wachten. En niet te vergeten 

door het kabinet gegeven vee] te rooskleurige ramin-

gen. De ontploffing van het asielbeleid waarover 

staatssecretaris Cohen recent de noodklok Juidde 

vond al plaats in maart 1998. Oat kwam het eerste 

kabinet-Kok echter slecht uit. Het lijkt erop dat het 

kabinet vlak voor de verkiezingen een te optimisti-

sche raming de wereld heeft ingestuurd om moei-

zame discussies in de campagne te voorkomen. Met 

enige goede wil hadden er al lang eerder structu-

rele maatregelen kunnen worden genomen. De 

ontploffing als gevolg van onwil en onmacht tot 

beleid. Het geeft nog maar eens aan dat alleen al 

een consequent volgehouden gerichtheid bin-

nen het CDA op een integere en goed doordach-

te aanpak van werkelijke problemen tot een 

wereld van verschil zal leiden. Dit nummer 

bevat daarvan weer vee! voorbeelden. 

Thijs Jansen 

[ 



CDV 
• gesprel< Ill 

met 
het CBS 

DoorThijsJansen Het Centraal Bureau voor de Statistiek (cBs) verzamelt, 

interpreteert en levert het cijfermateriaal dat moet die-
jato Dirk Hal 

nen als onbetwistbaar referentiepunt voor politieke en 
maatschappelijke discussies. Het CBS moet daarom neu

traal en een beetje saai overkomen. De cijfers zelf moe

ten zo weinig 1nogelijk gekleurd zijn. Het CBS heeft ge

weldig veel gegevens, maar opvallend genoeg ontbreken 

- zoals vorig jaar in het juninummer van dit blad door 

de Nederlandse Gezinsraad werd gesteld'- gezinsgege

vens in de basisstatistieken van het CBS. Vrijwel elke 

verzameling van gegevens is traditioneel gericht op in

dividuen en veel minder op huishoudens. Hoe komt dat 
eigenlijk? Dat vroeg cnv aan Cornelis van Bochove, 

scheidend directeur van de divisie Sociaal-Economische 

Statistieken van het CBs. Een gesprek over steekproeven, 

anderhalfverdieners, privacy en statistiek in Europa. 
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nocHovE: Nederland wordt gekenmerkt 

door een gebrek aan een eenduidig 

machtscentrum. Dat betekent dat heel 

vee! besluitvorming moet plaatsvinden op 

basis van onderhandelingen en consensus

vorming. Dat wordt makkelijker als je dat

gene, waarover die onderhandelingen 

moeten gaan, beperkt. En dat doe je als je 

goede cijfers hebt over de situatie, de ont

wikke lingen tot d usver en als j e betreld<e

lijk vee! cijfers hebt. Dan hoef je in ieder 

geval noch over de feiten, noch over de 

consequenties van voorgenomen acties te 

onderhandelen. Bovendien kun je met cij

fers een heleboel besluitvonning automa

tiseren door af te spreken dat bedragen 

die ergens naar toe gaan afhangen van sta

tistische gegevens of van voorspellingen. 

Daardoor is de rol van de statistiek in 

Nederland relatief erg groat. Grater dan 

in enig ander land van Europa. Een be

langrijke voorwaarde om deze rol te ver

vullen is wei dat het CBS ver van de poli

tiek moet blijven: objectief, onafhankelijk 

en neutraal, dat is onze rol. Het CBS moet 

een beetje saai ogen, het is alleen heel 

spannend om daarvoor te zorgen. 

Het gezin en het CBS 

cDv: In een eerder nummer van dit blad 

is door de Nederlandse Gezinsraad vastge

steld dat de gezinsgegevens in de basissta

tistieken ontbreken. Dat is een handicap 

voor het CDA dat gezinspolitiek op de 

agenda probeert te krijgen. Er kan van al

les beweerd worden: de werkelijke cijfers 

op basis waarvan een 'zindelijk' politiek 

debat gevoerd kan worden zijn niet be

schikbaar. Wat is het gezinsinkomen, hoe 

ontwikkelt zich dat tijdens de levensloop, 

hoe werken inkomens van man en vrouw 

op elkaar in? De meeste gegevens gaan 

over individuen. Waarom zijn die gege

vens er tot nog toe niet? Heeft dat dan te 

maken met een blinde vlek? Of zij n er on

overkomelijke technische problemen? 

no c H ov F: Er zij n een aantal redenen voor. 

Ten eerste wordt het soort onderzoek dat 

wij doen voor een belangrijk dee! bepaald 

door de vraag. Daarnaast trekken wij heel 

vee! gegevens uit alle mogelijke registra

ties. Bijvoorbeeld belastingadministraties, 

bevolkingadministraties. En dan moet je 

het doen m.et water in zit. Het gezin is 

een mooi voorbeeld: dat is niet zomaar in 

enig bestand aan te treffen. Want wat is 

een gezin? Wanneer men pleegkinderen 

in huis heeft, is dat bijvoorbeeld niet 

noodzakelijk te vinden in een belastingad

ministratie. Dan kom je daar niet goed 

achter. Alle administratieve bestanden 

hebben wat dit betreft hun gebreken. 

Want mensen kunnen op een adres wo

nen, maar dat hoeft dan niet te zeggen 

dat ze samen die huishouding voeren. Dus 

dat is iets dat je uiteindelijk alleen maar 

aan de mensen zelf kunt vragen. Doe je 

het nou sam en ja of nee? Je kunt natuur

lijk wei de nodige dingen benaderen. En 

sommige kenmerken zitten erin: burgerlij

ke staat, dan kun je vaststellen zijn men

sen met elkaar getrouwd; bij de fiscus 

kun je ook nog wei vaststellen of men een 

samenlevingscontract heeft. Samenleven 

zonder contract is echter a! weer ingewik

kelder. Dan is er sprake van individuele 

belastingheffing. We kunnen zien dat 

mensen op een adres wonen; dat zou dus 

een huishouden kunnen zijn of niet. Als 

wij daar meer van willen weten, proberen 



we zoveel mogelijk informatie uit a! die re- wanneer je individuele ontwikkelingen 

gisters bij elkaar te zetten; dan vergelijken van groepen mensen van jaar op jaar wilt 

we dat weer met overeenkomstige huis- volgen. Oat is het duurste en lastigste 

houdens uit onze eigen persoonsenquetes soort onderzoek dater is. Het moet name-

en trekken we statistische conclusies. Bij- lijk bijgehouden worden. Dit soort per-

voorbeeld: als iemand studiefinanciering soonsenquete panelonderzoeken zijn daar-

krijgt en dezelfde achternaam heeft als om ook altijd klein: 4 tot 5 ooo is al heel 

een man die ook op dat adres woont. dan wat. Overigens is het ens daarmee in Eu-

zal het wei een huishouden zijn. Dit is een ropa verreweg het verst. Het Sociaal Eco-

hele voor de hand liggende. Maar daar kun nomisch Panelonderzoek van 5 ooo men-

DR. CA. VAN llOCHOVE 

je ook nog allerlei varian ten op verzinnen. 

Oat uitzoeken, uitplussen en minnen kost 

altijd vee! tijd en werk. 

De enige bron van gegevens die we zelf he

lemaal in de hand hebben zijn onze eigen 

persoonsenquetes. Die ontwerpen we zelf. 

Het nadeel van persoonsenquetes is altijd: 

het is duur. Per interview is datal gauw 

vijftig gulden. Oat zijn nog maar de !open

de kosten en heb ik het nog niet gehad 

over de ontwerpkosten. Oat betekent dat 

we altijd moeten werken met betrekkelijk 

kleine steekproeven. De grootste is 

120 ooo personen. Oat lijkt vee!, maar 

sen loopt nu een jaar of 15. Oat initiatief 

is inmiddels in Europa door EuroStat over

genomen: er is nu een Europees huishou

denspanel, dat met heel vee! moeite in de 

Iucht wordt gehouden sinds een jaar of 

drie, vier. Voor clit European Community 

Household Panel (Europanel) waar in ons 

panel is ingebouwd, worden maar liefst 

6o ooo Europeanen ge·interviewd. En een 

van de belangrijke doelen daarbij is om 

verschijnselen zoals sociale uitsluiting en 

armoede te meten. Beslissend bij het star

ten hiervan zijn de 'sociale passages' ge

weest in het Verdrag van Maastricht. 

kleine groepen krijg je er niet mee in Naast het Sociaal Economisch Panel heb

beeld. De representativiteit wordt dan ook ben we in de jaren tachtig het inkomens-

nog een probleem. Het wordt nog lastiger panelonderzoek gestart. Daarin volgen wij 
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individuele belastingplichtigen door de 

jaren been. Dat gaat intussen om een pa

nel van So ooo huishoudens. Het duurt 

lang voordat je zoiets hebt opgebouwd en 

het duurt nog langer voordat je dan ook 

iets kunt zeggen over hoe huishoudens 

zich in de tijd ontwikkelen. We volgen de 

So ooo nu een jaar of tien, twaalf en nu 

kunnen we iets zeggen over inkomensont

wikkeling over period en van tien jaar. 

Dan is er nog een heel ingewikkeld pro

bleem, namelijk: hoe breng je dat nou 

ordelijk naar buiten. Hoe stileer je dat? 

Huishoudens gaan uit elkaar, komen in 

andere vormen weer bij elkaar, krijgen kin

deren, kinderen gaan het huis uit, mensen 

worden werkloos, worden vervolgens werk

nemer of worden zelfstandige, kunnen 

diverse vormen van uitkering hebben, kun

nen weer gaan studeren zelfs. Als je aldie 

mogelijkheden op een rijtje zet en deze 

dan jaar in jaar uit met elkaar wilt krui

sen, heb je onmogelijke aantallen. Je moet 

er daarom prototypen van maken. Voordat 

je dat kunt doen moet je eigenlijk allang

lopende bestanden hebben. 

Dit zijn hele lange ontwikkelingstrajecten. 

We zitten nu in de fase dat we behoorlijk 

langlopende bestanden hebben in onze 

vestiging in Heerlen. Er is daar heel veel 

expertise gebundeld. Nu zijn we dus ei

genlijk pas in staat om de volgende fase in 

te gaan: in beeld te brengen hoe het met 

verschillende bevolkingsgroepen door de 

tijd been gaat. Daar werken we heel hard 

aan. Een paar jaar geleden zijn we gestart 

met een publicatie 'Sociaal Economische 

Dynamiek'. die komt elk jaar uit en heeft 

simpel als doel: ontwikkelen van die hele 

rijkdom aan basisgegevens tot informatie 

waar iedereen in hetland wat mee kan. 

cnv: U stelde dat bet css een beetje saai 

moet ogen en ver van de politiek moet 

blijven. De kerndoelstelling is de politiek 

betrouwbare gegevens verschaffen. U pu

bliceerde een aantal weken geleden ( 15 

maart) een aandachttrekkend onderzoek 

over eenverdieners en tweeverdieners. 

Veel publiciteit trok het persbericht met 

de kop 'Sterke toename aantal tweeverdie

ners'. Hierin was ook te lezen dat het aan

tal eenverdieners gestaag daalt. Deze me

dedelingen bepaalden het publicitaire 

beeld. Bij nadere beschouwing zijn de con

clusies veel genuanceerder. Waarom han

teert u van die polaire begrippen als een

verdienersftweeverdieners in de publici

teit? Dit zijn politiek geladen begrippen. 

En als je kijkt naar de gegevens dan moet 

je vaststellen dat bij gezinnen met kinde

ren eerder de eeneenderde-verdieners of 

hoogstens de anderhalfverdieners talrijker 

worden. De beeldvorming heeft politieke 

consequenties, bijvoorbeeld met het oog 

op het de herziening van het belastingstel

sel. Het wordt gemakkelijker te beweren 

dat de overheveling van de basisaftrek 

moet worden afgeschaft als de eenverdie

ner toch 'uitsterft'. Die gegevens vall en in 

de politiek in een discussie, en worden 

gebruikt. Het is daarom jammer dat de 

kop van het persbericht veel ongenuan

ceerder is dan het onderzoek zelf. Mijn 

vraag is: is het dan de publicitaire machi

ne die 'autonoom werkt'? 

nocuovE: Nee boor! Nu u dit signaleert, 

zeg ik: dan hebben wij een fout gemaakt. 

Die is heel simpel te verklaren. We hebben 

gewerkt met standaardbegrippen die iede

reen kent. Daar sluiten we zo goed moge

lijk op aan. Als die ten onrechte een be-



paalde politieke uitwerking hebben moe- BOCHOVE: Wij hebben inderdaad toegang 

ten we die niet meer hanteren als CBS. We tot heel vee! registratieve bestanden. Wij 

moeten zo terughoudend mogelijk zijn in krijgen op dit moment 150 miljoen re-

interpretatie en modellering. Als begrip- cords per jaar, een record is dan een blok-

pen als eenverdiener en tweeverdiener je informatie over een persoon. We krij-

een bepaalde lading krijgen dan moeten 

we er af. Het is goed dat u ons hierop at-

tent maakt, we zullen er goed naar kijken. 

Want het is heel duidelijk- dat blijkt uit 

ons onderzoek- dater een hele range is: 

er zijn mensen die met zijn tweeen full ti

me werken, dat zijn niet zulke hele grate 

aantallen; die allebei in deeltijd werken 

(dat is ook nog niet de allergrootste groep, 

neemt wei toe) en dan inderdaad wat u 

noemt de eeneenderde- of liever nog de 

eenplusverdieners, waarbij de ene werkt 

en de ander een of twee dagen in de week 

wat bijverdient. Dat komt veel meer voor. 

De vraag is: hoe rubriceer je dat? Een van 

onze taken is het Nederlandse publiek op 

de hoogte te stellen. Dus we moeten in 

persberichten de informatie zo te brengen 

dat dat ook in de kranten aandacht krijgt. 

Dan moet je het altijd vereenvoudigen, 

want je kunt kwalijk een persbericht ma-

ken over twintig verschillende groepen. 

Daar kan een journalist niks mee. Maar 

die vereenvoudiging moet neutraal zijn. 

In dit gevalmoeten we voor een andere 

vereenvoudiging kiezen. Het is belangrijk 

om gezinsjhuishoudens-profielen te ont

wikkelen die veel voorkomen (prototypen). 

Privacy 

gen bijvoorbeeld van 40% van aile werkne

mers in Nederland op individueel niveau 

de lonen uit werkgeversadministraties en 

dat is vaak eens per maand. Het is dus 

heel belangrijk om dat zwaar te bescher

men. 

Het CBS en de privacy: het is een interes

sante geschiedenis, die began toen in 1971 

de laatste volkstelling werd gehouden. 

Toen was het zo dat een volkstelling nog 

werd gebruikt om de registers van de be

volkingsadministratie op te schonen. Dus 

de informatie werd door het CBS verza

meld en die ging dan terug naar de ge

meente; in feite werd die vaak zelfs na

mens het CBS vaak door gemeenteambte

naren verzameld. Onder andere het feit 

dat de gegevens niet bij het CBS bleven 

veroorzaakte toen een beweging tegen de 

volkstelling. Een Comite Waakzaamheid. 

Dit verzet had ook te maken met de cul

tuur van eind jaren zestig, begin jaren 

zeventig. Er was toen veel argwaan tegen 

de staat. Dit verzet heeft geleidelijk aan 

geleid tot een toegenomen privacy-bewust

zijn. Het CBS is toegegroeid naar een om

gang met gegevens waarin voorop staat 

dat onthulling van individuele gegevens 

kost wat kost voorkomen moet worden. 

Wettelijk uitgesloten is inmiddels vermen

ging van statistiek met administratie en 

cuv: lJ heeft de beschikking over enorm met handelingen jegens individuen. Voor 

veel gegevens. Moet de Nederlandse burger bijvoorbeeld de koppelingswet kan geen 

zich niet enigszins zorgen maken? Het CBS beroep worden gedaan op het CBS. Er gaat 

als 'Big Brother is watching you'? Hoe gaat u geen enkel herkenbaar indvidueel gege

om met a! die privacy-gevoelige informatie? ven het CBS uit, tenzij de persoon waar 
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het over gaat daar toestemming voor 

geeft. Dat kan in een enkel geval zo zijn. 

Wij hebben bijvoorbeeld cohortonderzoe

ken waarbij we een stuk of 20 ooo leerlin

gen die twaalf jaar zijn intelligentietesten 

en kennistesten afnemen. Ook de ouders 

worden geinterviewd. Daarna worden ze 

door het onderwijs heen gevolgd en daar 

krijg je aile mogelijke informatie uit over 

hoe schoolloopbanen zijn gerelateerd aan 

bijvoorbeeld sociaal-economische achter

gronden van de ouders, etniciteit, maar 

ook aan het kennisniveau dat men had 

toen men twaalfwas, aan het IQ. Dat is 

buitengewoon nuttig onderzoek. Je ziet 

daar bijvoorbeeld de geleidelijke emanci

patie van bevolkingsgroepen. De analyse 

van de verzamelde gegevens gebeurt door 

allerlei onderzoeksinstituten. Het is on

mogelijk om aan hen bestanden te ver

strekken waar herkenning uitgesloten is. 

Van tevoren is dus aan de ouders en de 

scholen voorgelegd dat de bestanden wor

den verstrekt aan met name genoemde 

onderzoeksinstituten en die hebben ver

volgens zware geheimhoudingsplicht. 

Deze toestemmingsconstructie is echter 

een hele grate uitzondering. In de regel 

gaan gegevens niet uit in herkenbare iden

tificeerbare vorm. Dat is sinds 1996 vastge

legd in de Wet op het CBS en de ccs (de 

Centrale Commissie voor de Statistiek). 

Wij zijn in de hele wereld het meest des

kundige bureau als het gaat om beveili

ging van gegevens. We hebben een club 

van drie zware wetenschappers- al 20 jaar 

-die fulltime bezig is om te kijken of gege

vens herkenbaar zijn of niet. We hebben 

een standaardsoftware ontwikkeld die de 

mooie naam Argus heeft. Dat is ook ver

kocht aan anders statistische bureaus en 

de Registratiekamer is er op dit moment 

ook naar aan het kijken. Die zijn ook geln

teresseerd om dat een wijdere versprei

ding te gaan geven. Je zou overigens kun

nen zeggen dat de Registratiekamer in ze

kere zin is voortgekomen uit het Comite 

Waakzaamheid dat tegen het CBS ten strij

de trok. 

We zijn ook goed beveiligd tegen hacking: 

onze computers hangen niet aan het tele

foonnetwerk. Inbraak is dus gewoon on

mogelijk. Als wij iets naar buiten willen 

sturen (een e-mail) ofnaar binnen willen 

halen, bijvoorbeeld gegevens over een tele

foonlijn of zoiets, dan wordt dat naar bin

nengehaald op losstaande computers of 

een losstaand netwerkje en dan zit er een 

sluis tussen die het ook nog eens tysiek af

koppelt van elkaar. Dat is trouwens ook 

een goede virusbescherming. Uit een recen

te vergelijking bleek dat het CBS beter be

veiligd is tegen inbraak dan het Pentagon. 

cDv: Is de privacy-beveiliging elders in de 

samenleving wei voldoende? 

noc HOVE: Nee volstrekt onvoldoende! Ik 

ben heel blij dat er een Registratiekamer 

is. Ik heb altijd de neiging ze aan te moe

digen. Ik zie zelfnatuurlijk vee! van wat 

er overal gebeurt. Ik denk dat dat zeer 

zwaar onderschat wordt. Ik heb mij ver

baasd over het verzet van de Consumen

tenbond tegen de nieuwe Wet Bescher

ming Privacy. In de Oude Wet stond in fei

te aileen maar dat er een reglement moest 

zijn waarin stond wat voor gegevens je 

had en wat je ermee deed. De nieuwe wet 

is vee! stringenter (gelnspireerd door Euro

pese verordeningen). In het antwerp staat 

onder andere dat aileen datgene geregis-



treerd mag worden, wat strikt nodig is 

voor het doe! van die registratie, meer 

niet en dan ook alleen maar gedurende 

een periode waarin het strikt nodig is. 

Ook dient glashelder te zijn water geregi

streerd wordt, en er is inzage- en correc

tierecht van de geregistreerde (op een 

paar uitzonderingen na). Het is de bedoe

ling dat de Registratiekamer het recht van 

'audit' krijgt, dat wil zeggen de controle 

doet en een sanctierecht heeft. Gedacht 

moet dan worden aan de mogelijkheid om 

boetes op te leggen en eventueel te gelas

ten tot vernietiging van registraties. Ik 

denk dat de nieuwe wet zeer in het belang 

is van consumenten omdat die hen goed 

beschermt tegen inbreuk op de privacy. Er 

zwerft ontzettend vee! gevoelige infor

matie overal, die in het algemeen slecht 

wordt beschermd tegen inbraak (hacking). 

Ik vind dat griezelig. Zo registreren bij

voorbeeld videotheken exact welke ban

den iedereen heeft gehad en hoe lang. Die 

registratie is niet aan een termijn gebon

den en in zekere zin openbaar. Mensen 

zouden zich daar veel meer zorgen over 

moeten maken dan ze nu doen. 

CDV: Het is a! lang geleden dater een 

volkstelling gehouden is. Is er eigenlijk 

nog een volkstelling nodig? 

B 
0 c: 11 0 v E: Er is geen volkstelling meer no

dig en het is ook niet meer zinvol. Een 

volkstelling is niks anders dan een hele 

grate persoonsenquete. De deelname daar

aan is doorgaans vrij slecht, so tot 6o%. Je 

kunt met zekerheid zeggen dat zo'n volk

stelling gewoon geen deugdelijke informa

tie oplevert. Bovendien is een dergelijke 

operatie peperduur, ongeveer 250 miljoen 

gulden. Dus dat heeft geen enkele zin in 

Nederland. Het CBS kan een dergelijke tel

ling op een andere manier doen. We heb

ben inmiddels in Nederland en daar heeft 

het cns ook in redelijke mate toegang toe, 

heel veel administraties: de bevolkingsad

ministratie, de belastingsadministratie, de 

sociale zekerheidsadministraties, loon- en 

salarisadministraties, de registratie van de 

Wet Onroerende Zaken. Dan hebben we 

nog een paar dingen op woongebied. Ons 

beleid is: zorgen dat we zoveel mogelijk 

gegevens uit zoveel mogelijk registraties 

hebben. Wanneer we die gegevens koppe-

l en zijn we goed in staat een 'volkstelling' 

te doen door al die registraties aan elkaar 

te koppelen. Dat kan met Sofi-nummer, 

maar een naam en ad res of een ad res en 

geboortedatum zijn ook bruikbaar. Wij 

koppelen al die gegevens - nogmaals zeer 

zwaar beschermd - en maken zo een to

taalbeeld. Dat noemen we het Sociaal Sta

tistisch Bestand, maar het gaat ook wel 

door het leven als 'de virtuele volkstel

ling'. Op het moment is wel de grootste 

uitdaging in de statistiek om dat verder te 

ontwikkelen. Over niet al te lange tijd zal 

het mogelijk zijn om jaarlijks en daarna 

zelfs per kwartaal te rapporteren. Dan 

hebben we informatie die gedetailleerder 

en kwantitatiefveel beter is dan bij een 

volkstelling, tegen een fractie van de kos

ten en niet alleen maar eens in de tien 

jaar. 

Er zijn nog wel problemen. Zo hebben we 

vaak nog geen toegang tot registraties in 

de gezondheidszorg. De belangrijkste 

weerstand zit bij al die tusseninstellingen 

zoals de koepels van de verzekeraars. 

Daarnaast zijn er administraties die onbe-
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trouwbaar zijn. Bijvoorbeeld sociale zeker

heidsadministraties zijn wat dat betreft 

berucht. Wij weten vanwege de onbe

trouwbaarheid op dit moment niet op 

50.000 nauwkeurig hoeveel mensen een 

ww-uitkering hebben. Dit soort proble

men zijn wei oplosbaar, hetzij door verbe

tering van de administraties, hetzij door 

correctiemethoden. De virtuele volkstel

ling zal zelfs betrouwbaarder zijn dan in 

Ianden waar in ze een hoge respons heb

ben maar niet gebruik kunnen maken van 

die grate registraties. 

Europese statistiek 

cov: Hoe is het gesteld met het de statis

tiek in Europees verband? 

BOCHOVE: De Europese Unie lijkt in zekere 

zin heel sterk op Nederland. In de politie

ke en staatkundige structuur bestaat na

melijk ook geen eenduidig machtscen

trum. Dat leidt ertoe dat de Europese Sta

tistiek een ontwikkeling doormaakt verge

lijkbaar met Nederland. Steeds meer be

slissingen worden geautomatiseerd door 

ze te koppelen aan statistische gegevens. 

Dat neemt echter niet weg dat het nog 

wei twintig jaar zal duren voordat het ni

veau van het statistisch onderzoek in de 

verschillende liclstaten, bijvoorbeelcl in 

Zuicl- Europa en in Duitslancl het niveau 

van Neclerlancl zal halen. 

cDv: Ook in Duitslancl? 

HOC HOVE: Ja. Duitslancl is clegelijk, oucler

wets en beperkt. De Duitse statistische bu

reaus hebben bijvoorbeelcl geen toegang 

tot cle inclivicluele registraties. Dat is heel 

anclers clan in Scanclinavie en Neclerlancl. 

Dat legt enorme beperkingen op. 

Bovenclien houclen ze nogal vast aan inter

nationale stanclaarclen van lang geleclen. 

Voorts hebben ze heel weinig miclclelen. 

Daar is vrij fors op bezuinigcl toen geld 

moest worden vrijgemaakt voor Oost

Duitslancl. Tenslotte hechten Duitsers 

enorm aan contim(iteit en stabiliteit. Zij 

zien niet graag verancleringen in een sta

tistisch systeem, want clan zijn cle zaken 

niet meer vergelijkbaar. Ze willen alles 

heel gecontroleercl en heel beheerst cloen. 

cDv: Wat zijn uw ervaringen bij EuroStat, 

het Europese cBs? 

nocHovE: Dat bureau heeft een heel eigen 

clynamiek. De Europese Unie trekt heel 

hard aan het krijgen van statistische gege

vens. Het is altijcl wei vreselijk lang en 

moeizaam bureaucratisch onclerhanclelen, 

waarbij ieclereen altijcl kijkt naar kosten 

en belangen. Dus cle kwaliteit van cle sta

tistiek op het sociale gebiecl en cle invloecl 

van het CBS op Luxemburg (EuroStat) zijn 

belangrijk want claar spelen voortclurencl 

grate belangen. Een voorbeelcl is cle Euro

pese werkloosheiclsclefinitie, die ongeveer 

luiclt: je bent aileen werkloos als je actief 

zoekt. Dan is de vraag: Ben je actief aan 

het zoe ken als je bent ingeschreven aan 

een arbeidsbureau? De vage compromis

formulering hiervoor is dat het telt als 

zoekactiviteit als je ingeschreven staat 

met de intentie om werk te vinden. Er 

wordt voortdurend onderhandeld over de 

vraag hoe je dat nu vorm moet geven. In 

Nederland, met haar poldermodel, staan 

vee! mensen met een klein baantje bij het 

arbeidsbureau ingeschreven. Die zijn vaak 



actief op zoek naar een grotere baan maar Dr. C.A. van Bochove is directeur van de divisie 

tellen niet mee in de statistieken omdat Sociaal-Economische Statistieken van het CBS te 

ze dat kleine baantje hebben. In Spanje Voorburg. Per 15 mei zal hij directeur onder-

werken mensen in grote getale een dee! zoek- en wetenschupbeleid worden op het minis-

van het jaar in het toeristenseizoen. Het terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-

andere dee! van het jaar doen ze niks. In 

Griekenland is dat nog vee! sterker. In het 

dee! van het jaar dat ze niet werken staan 

ze wei ingeschreven bij het arbeidsbureau. 

pen. 

Noot 

Die zuidelijke Ianden met hun 'strandmo- 1. 'Beschikbaar gezinsonder-

del' willen dus heel graag datal deze inge- zoek woestijnlanclschap', in-

schrevenen meetellen en men houdt de 

enquete dan ook in dat dee! van het jaar. 

Oat is de reden voor de hoge werkloos

heidspercentages in de zuidelijke Ianden, 

vooral onder jongeren. 

Ze zoeken echter geen werk, ze staan inge

schreven omdat ze anders geen uitkering 

krijgen enjof omdat ze zo aan hun zomer

baan komen. Oat zijn geen echte werklo

zen want in het toeristenseizoen hebben 

ze een compleet jaarinkomen te pakken. 

Afhankelijk van hoe je dit nu behandelt, 

zijn de uitkeringen uit Europese struc

tuurfondsen voor regia's met een !age 

werkloosheid, tientallen tot honderden 

miljoenen hoger of lager. Dus daar staan 

voor Nederland forse belangen op het 

spel. De onderhandelingen over dit soort 

definities doen css-medewerkers te Beer

len. Deskundigheid is hiervoor van groot 

belang, en het vereist de vaardigheid om 

coalities te sluiten. Oat is een van de meer 

fascinerende aspecten van het werk bij 

het CBS. Oat Nederland op deskundige wij

ze wordt vertegenwoordigd is van cruciaal 

belang. Naarmate de Europese integratie 

vordert, worden de discussies over indica

toren waaraan financiele belangen vastzit

ten steeds frequenter. Die belangen van 

bet land moeten goed worden behartigd. 

terview door Thijs Jansen 

met Pieter Kalle en Peter 

Cuyvers van cle Nederlandse 

Gezinsraad, in Christen Demo

cratische Verkenningen 6/98, p. 

233-239-
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De ommel{eer 

in Brabant 

ERIC JANSE DEJONGE 

Het c DA heeft het bij de verkiezingen voor Provinciale Staten van 3 maart jL 

goed gedaan. Deze stimulerende uitslag doet (na het vieren van de winst) on

middellijk de vraag rijzen wat de oorzaken zijn van de terugkeer van het CDA 

op de politieke kaart van Nederland. In dit artikel pareert de auteur de opvat

ting die daags na de verkiezingen in de pers verscheen, dat de winst van het 

CDA vooral te verklaren was door de lage opkomst. Aan de hand van de uitslag 

in Brabant ziet hij de oorzaken van het CDA-succes onder andere in een ver

nieuwende stijl van besturen, de nadruk op duurzaamheid en kwaliteit in het 

programma, de professionele campagne en tenslotte de authentieke en be

trouwbare presentatie van de boodschap. 

In vier provincies heeft het CDA meer dan 30% van de stemmen gehaald en in 

vijf provincies is het CDA de grootste partij. In Noord-Brabant heeft het CDA ver

houdingsgewijs bijzonder goed gescoord. Ten opzichte van zowel de uitslag in 

1995 als de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 1998, is Noord-Brabant 

de nummer 1 van het CDA in Nederland. In deze bijdrage zal worden ingegaan 

op de belangrijkste oorzaken van deze winst. Duidelijk zal worden gemaakt, dat 

voor het herstel van het CDA meer nodig is dan een goed programma en een 

goede campagne. 

De cijfers 

Alvorens in te gaan op de oorzaken van de winst van het CDA is het van belang 

een aantal feiten op een rij te zetten. Een cijfermatig overzicht van de uitslagen 

in de twaalf provincies staat in tabel 1 (zie pagina 13) 

De euforie over de winst dient allereerst enigszins getemperd te worden door de 

lage opkomst bij de recente verkiezingen voor Provinciale Staten. Verkiezingen 

die minder dan so% van de stemgerechtigden trekken, doen onmiddellijk de 

vraag rijzen naar de democratische legitimatie van de betreffende bestuurslaag. 

Relativering van deze vraag ligt in het feit dat de lage opkomst bij de Statenver

kiezingen bijna een (overigens ongewenste) traditie is geworden. Provincies voe

ren voor de burgers nu eenmaal geen direct zichtbaar en aansprekend beleid. 

Het is een staatkundige middenlaag die zeer bestuurlijk is ingericht, dat wil zeg-



gen vele rollen vervult richting Rijk en gemeenten en vee! minder direct richting 

burger. Alleen de wetgever zou een fundamentele wijziging van de aard en struc

tuur van de provincies tot stand kunnen en, mijns inziens, moeten brengen. 

In de dagbladpers werd direct na 3 maart het beeld opgeroepen dat het CDA zou 

hebben geprofiteerd van de !age opkomst en dat hieruit de winst volleclig te ver

klaren zou zijn. Dit is onjuist: het opkomstpercentage in Brabant lag in 1999 1% 

hoger dan voor dezelfde verkiezingen in 1995. Het CDA in Brabant heeft derhalve 

drie zetels zuivere winst behaald (van 25 naar 28 zetels). 

Uit de eerste analyses van de uitslag1 blijkt dat het CDA kan rekenen op een trou

we achterban (de zogenaamde partijtrouw is hoger dan bij de andere partijen, 

uitgezonderd klein rechts). De steun van de ouderen voor het CDA is structureel. 

Echter, het verdergaande verlies van aanhang van onze partij onder de jongeren 

( 18-24 jarigen) baart zorgen. Wellicht nog belangrijker is dat de steun van het 

CDA in de leeftijdscategorie van de 30- tot 45-jarigen onvoldoende is. In deze ca

tegorie moet de partij de talenten vinden die in de toekomst de christen-demo

cratie gaan uitdragen. Zij vonnen de generatie die midden in de samenleving 

staat en de dagelijkse spanning voelt tussen werken, opvoeden en geloven. Deze 

genera tie maakt eigen keuzes, kiest voor een eigen leefstijl en lijkt alleen gevoe

lig voor inhoudelijk beargumenteerde beleidskeuzes door de overheid. Hun 

keuze voor een partij bij verkiezingen hangt naar mijn mening niet primair af 

van religieuze achtergrond maar is meer gerelateerd aan leefstijl en leetomge

ving. In die zin ben ik het eens met de opvattingen van Friso Fennema in het 

Tabcl 1 Een cijfermatig ovcrzicht van de uitslagen in de twaalf provincies (maart 1999} 

Zetels Opkomst 

CDA % CDA VVD PVdA D66 GL 

Groningen 11 51.6 19.1 18.2 29.5 5-3 11.3 
Friesland 18 54 30.6 15.8 25.2 3-3 8.7 
Oren the 10 52.2 20.5 21.7 28.7 6.8 8.9 
Overijssel 22 50.2 33.6 17.7 18.4 4.2 8.3 
Flevoland 10 44-3 17-7 29.7 17.6 7.0 11.2 
Gelderland 19 47 24-7 22.8 18.5 5-5 9-5 
Utrecht 13 47-5 19.7 26.5 14.6 7-4 13.1 
Noord-Holland 14 41.5 16.9 29.1 19.7 7.1 14.2 
Zuid-Holland 16 42.1 18.7 27.1 18.1 6.5 9-3 
Zeeland 10 48.6 20.2 20.5 17.5 3-9 8-4 
Noord-Brabant 28 44-7 33-5 23-4 17.1 5.8 8.6 
Limburg 23 44.6 34.2 18.8 15.4 5.0 8.1 
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maartnummer van Christen-Democratische Verkenningen.' Van belang is dat het 

CDA deze generatie op creatieve wijze benadert door blijk te geven van een nieu

we bestuursstijl en een nieuwe inhoud van het beleid (zie verder hieronder). Op 

deze wijze kan het CDA pleitbezorger worden van een moderne overheid die de 

uitdagingen van de 21e eeuw aankan. 

De winst van het CDA in Brabant is te verklaren uit een aantal factoren. De be

langrijkste factor voor het grote succes in Brabant hangt samen met een nieuwe 

stijl van besturen en het uitstippelen van nieuwe denklijnen. Dit heeft alles te 

maken met de veranderende rol van de overheid in onze samenleving. Met name 

in een provincie als Noord-Brabant doet zich het keuzevraagstuk pregnanter 

voor dan in enig andere provincie, uitgezonderd wellicht de overbevolkte Rand

stad, alhoewel de rol van de provincie daar een andere is dan in Brabant. 

Bestuursstijl en -inhoud 

De kiezers hebben blijkbaar hun voorkeur weloverwogen aan het CDA gegeven. 

Degenen die al naar de stembus gingen, wisten heel precies waar hun voorkeur 

lag. Om tot een dergelijke doordachte keuze te kunnen komen, is het noodzake

lijk dat een partij een helder en herkenbaar profiel weet op te roepen bij de kie

zers. In Noord-Brabant is jarenlang aan dit profiel gewerkt. In het verleden Uaren 

tachtig, begin jaren negentig) overheerste in provincieland nog het beeld van 

een bestuurslaag die zich primair richtte op haar wettelijke taken. Het profiel 

van de provincies kwam tot uitdrukking bij het bestuurlijk toezicht op gemeen

ten en waterschappen en het opstellen van tienjaarlijkse Streek- en Milieuplan

nen. Binnen dit strakke wettelijke kader pasten bestuurders met een dirigistisch 

optreden: de provincie greep in, indien gemeenten op het terrein van financien, 

ruimtelijke ordening of milieu niet binnen de aangegeven kaders bleven. Deze 

bestuursstijl paste in een tijd waarin de bestuurscultuur gekenmerkt werd door 

hierarchische verhoudingen. Programma en bestuurders waren op deze be

stuurscultuur afgestemd. Halverwege de jaren negentig is met name door toe

doen van CDA-bestuurders deze bestuurscultuur gewijzigd. 

De laatste jaren zijn de wettelijke taken meer op de achtergrond geraakt en is de 

nadruk komen te liggen op het ontwikkelen van beleid buiten de formeel wette

lijke kaders. Concreet gaat het bij de provincie om het ontwikkelen van regiovi

sies in de zorg, de economie en de ruimtelijke ordening. Bovendien pakten pro

vincies als Noord-Brabant de mogelijkheden op om een eigen cultuur- en onder

wijsbeleid te voeren. Bij deze verbreding van taakopvatting paste ook een andere 

bestuursstijl. Kernachtig uitgedrukt: van dirigisme naar co-productie. Deze be

stuursstijl kenmerkt zich door het feit dater reeds in een zeer vroegtijdig stadi

um van de besluitvorming overlegd wordt met alle relevante actoren in het 

maatschappelijk veld (tegenwoordig spreekt men van 'stakeholders'). Op deze wij-
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ze kan in een vroegtijdig stadium in beeld gebracht worden welke wensen er ten 

aanzien van nieuw beleid !even en op welk maatschappelijk en politiek draag

vlak nieuwe initiatieven kunnen rekenen. Nadeel van deze aanpak is dat zeer 

vee! (fYsieke) inzet wordt gevergd van de betreffende bestuurders. Bovendien rijst 

de vraag in hoeverre de Provinciale Staten zich bij het vormen van een eindoor

deel gebonden acht aan het eerder bereikte maatschappelijk draagvlak (consen

sus) voor nieuw beleid. Onmiskenbaar voordeel van deze nieuwe bestuursstijl is 

dat het draagvlak voor beslissingen en dan met name moeilijke beslissingen 

wordt vergroot. Daarmee wordt de effectiviteit van het overheidsoptreden ver

groot en zijn bestuurders beter in staat minder populaire maatregelen aan de 

samenleving op te leggen. De inhoud van het beleid van de bestuurders ken

merkt zich derhalve door het niet alleen nemen van populaire maatregelen, 

maar juist ook door het nemen van impopulaire maatregelen. Dit laatste is de 

boodschap geweest die het coA in Noord-Brabant via zijn programma en lijst

trekker aan de kiezers heeft voorgelegd. Blijkbaar herkennen vee! kiezers deze 

vor111 van belangenafweging, wensen zij met de geschetste dilemma's mee te 

denken en hun ste111gedrag daarop ook afte ste111men. Een tweede belangrijke 

factor die heeft bijgedragen tot de hier beschreven verandering van bestuursstijl 

is gelegen in het feit dat CDA-bestuurders het debat over de toekomst van de pro

vincie op gang hebben gebracht. In Brabant werd de discussie aangezwengeld 

door het publiceren van het Brabant Manifest 2050. Diverse prominente Neder

landers en buitenlanders zoals Rudi Fuchs, Ruud Lubbers, Ernst von Weizsacker, 

Heleen Dupuis en Ben Knapen gaven hun visie op Brabant in 2050. De publicatie 

van het Brabant Manifest heeft een enor111e impuls gegeven aan de discussie over 

de toekomst van Brabant en de fYsieke en sociale inrichting van deze provincie, 

111ede gelet op de almaar toenemende druk op het (nog) niet-verstedelijkte dee! 

van Brabant. Het CDA in Brabant werd leidinggevend in dit debat en benutte de 

kans 0111 in dit kader zijn politieke visie verder te ontwikkelen en aan te scher

pen. Bovendien werd het CDA gestimuleerd 0111 verantwoorde keuzes te maken 

waar het gaat 0111 de verhouding stad-platteland. Zodoende werd het maken van 

keuzes op korte ter111ijn in het kader van een perspectief op 2050 (het jaartal is 

natuurlijk betrekkelijk willekeurig) in een ander en breder daglicht gesteld. Con

creet leidde dit onder meer tot de opvatting dat de verhouding stad-platteland 

meer is dan een fYsieke vraag en tevens te maken heeft met sociale vraagstuk

ken, culturele verschillen en de effecten van de toenemende mobiliteit. Een van 

de uitkomsten was dat de rol van de overheid in de naaste toekomst tweeledig 

zal zijn: op sommige terreinen, zoals op sociaal en cultureel terrein zal de over

heid sterker moeten optreden, sti111uleren en sturen, terwijl op andere terreinen 

zoals energie, wegen en milieu er 111inder overheid nodig lijkt. Essentieel is der

halve het inzicht dater naast een regulerende overheid vee! ruimte is voor maat

schappelijke organisaties om hun verantwoordelijkheid te nemen en medever-
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het Brabantse 

verkiezings-

programma is 

gelegen in de keuze 

voor duurzaamheid 

en kwaliteit. 

antwoordelijk te worden voor (een deel van) het klassieke overheidsbeleid. Het 

CDA in Brabant heeft bewezen dat de hier beschreven aanpak een zinvolle weg 

kan zijn voor een zich moderniserende overheid. 

Heldere keuzes in verldezingsprogramma 

Het verkiezingsprogramma van het CDA-Noord-Brabant voor de bestuursperiode 

1999-2003 kenmerkt zich door het maken van heldere keuzes ten aanzien van 

ruimte, natuur, zorg, onderwijs, cultuur en bestuur. De essen tie van het pro

gramma is gelegen in de keuze voor duurzaamheid en kwaliteit. Toegepast op de 

hier genoemde beleidsterreinen worden heldere keuzes gemaakt aan de hand 

van de voor Brabant typerende dilemma's. Deze dilemma's zijn de tegenstelling 

tussen stad en platteland, de onzekere toekomst van de landbouw als economi

sche drager van het landelijk gebied, de snelle economische groei en de bijna 

intuitieve wens van de inwoners dat Brabant geen tweede Randstad mag worden. 

Deze fundamentele dilemma's leiden in het programma bijna automatisch tot 

duidelijke en derhalve ook gedeeltelijk impopulaire voorstellen. Hiernaast leiden 

de thema's duurzaamheid en kwaliteit tot een positieve stimulans om veel te in

vesteren in de sociale kant van de samenleving. Concreet gaat het dan om ver

nieuwende initiatieven in de zorg (men denke aan de jeugdhulpverlening en de 

ouderenzorg) en stimulansen in de cultuur zodat Brabant kan uitgroeien tot cul

tuurprovincie nummer een van Nederland. Verder worden op het terrein van het 

bestuur van de provincie nieuwe ideeen aangereikt die kunnen leiden tot een 

duidelijker profiel van Provinciale Staten. Tenslotte is de titel van het programma 

veelzeggend: 'Brabant, op eigen kracht'. Elke kiezer kon zich bij deze titel zijnjhaar 

eigen stimulerende gedachten vormen! In elk geval benadrukt zowel de inhoud 

als de titel van het programma het belang van een regionale oplossing van veel 

problemen en daarmee ook de betekenis van het CDA als sterke, regionale partij. 

Natuurlijk is het voeren van een professionele verkiezingscampagne van beteke

nis geweest voor de succesvolle uitslag. Goed ogende en heldere folders en pos

ters werden in heel Brabant uitgedeeld respectievelijk opgehangen. Professioneel 

wil in het geval van Brabant zeggen spots van een minuut op radio en TV, een 

site op Internet en het sponsoren van het weerbericht op TV 8 (de commerciele 

zender van Brabant TV). Wellicht is ook de Jandelijke publiciteit rond de Brabant

se lijsttrekker van invloed geweest op de uitslag, maar daarvoor ontbreken thans 

nog de bewijzen. Van groot belang is verder de mobilisatie geweest van de vele 

vrijwilligers die zich voor het CDA hebben ingezet. Velen in onze partij zetten 

zich vaak a! jaren belangeloos in voor een goed resultaat bij verkiezingen. Zowel 

programma, lijsttrekker als verkondigde boodschap wisten a! deze vrijwilligers 

te stimuleren om voor Brabant een maximaal resultaat te behalen. Het schitte

rende resultaat van 3 maart jongstleden heeft op zijn beurt de achterban van 
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met een authentiek 
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tisch geluid lijkt 

thans nog vee! 

belangrijker te zijn. 

het CDA een enorme stimulans en inspiratie gegeven. Dat was bittere noodzaak 

omdat 'het apparaat' dreigde te haperen na achtjaar van verkiezingsnederlagen. 

Door dit resultaat is het enthousiasme en de 'winning mood' weer helemaal terug. 

Dit laatste lijkt een conditio sine qua non voor het herstel van het CDA in ons land. 

Niet in de laatste plaats bleek het van groot belang om te beschikken over een 

creatieve en vooral rustige campagneleider. In hectische perioden als de laatste 

weken voor een verkiezing vormt dit type campagneleider een betrouwbaar 

baken in de golf van acties en publiciteit. 

Authentiel< en herkenbaar 

Een ander belangrijk argument voor de winst van het CDA in de provincie Noord

Brabant is gelegen in het feit dat zowel de boodschap als de boodschapper be

trouwbaar bij de kiezers overkwamen. Dit heeft een veelheid van oorzaken. Ik wil 

er in dit verband enkele benoemen. Een voorlopige analyse laat zien dat zowel de 

inhoud van het programma als de opvattingen van de lijsttrekker naadloos op 

elkaar aansloten. Het gevolg hiervan was dat de politieke boodschap van het coA

Brabant bij de kiezers authentiek en betrouwbaar overkwam. Niemand kon de 

indruk krijgen dater licht zou zitten tussen lijsttrekker en verkiezingsprogram

ma. De geschetste dilemma's en de daarbij behorende heldere keuzes voor de toe

komst van Brabant zoals hierboven omschreven, bleken zeer herkenbaar voor de 

individuele kiezer. Bovendien bleek de lijsttrekker zodoende in staat om op radio, 

TV, in de krant en de opiniebladen authentiek en herkenbaar over te komen. En 

dat is precies wat noodzakelijk is in deze tijd en waaraan bij steeds meer kiezers 

behoefte lijkt te bestaan: een herkenbaar christen-democratisch geluid temidden 

van een steeds hectischer wordende samenleving. Het uitdragen van een heldere 

visie van de overheid op actuele beleidsvragen is een van de essentiele voorwaar

den om succes te boeken. Maar de combinatie van een heldere visie met een 

authentiek christen-democratisch geluid lijkt thans nog veel belangrijker te zijn. 

Het is deze combinatie van factoren, zowel van materiele als menselijke aard, die 

kansen scheppen voor een nieuwe toekomst van het CDA. 

Eric Janse de jonge is viceJractievoorzitter van het CDA in de Staten van Brabant. Met 

dank aan coilega-statenlid Harrie Reinders voor zijn (interne) analyse. 

Noten 

1. Zie met name Giovanni Wouters, 'cDA morele winnaar bij Statenverkie

zingen', in coji\ctueel13111aart 1999, p. 8-11. 

2. Friso Fennema, 'Niet tornen aan nieuwe aanpak doclgroepen', 111 

Christen Democratische Verkenningen 3 (maart 1999), p. 22-25. 
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Jos van Meeuwen, Lijden aan eenheid. Katho

lieke arbeiders op zoek naar hun politiek 

recht (1897-1929), Uitgeverij Verloren, Hilver

sum, 1998, 412 biz., geill. ISBN go 6sso 6os s. 

f 67,-. 

Onvrecle met het feit clat in de literatuur over 

de ontstaansgeschiedenis van de katholieke 

partijvorming nauwelijks aanclacht worclt be

steed aan de inbreng van de katholieke arbei

dersbeweging aan de totstandkoming van 

een katholieke eenheidspartij, heeft de Am

sterdamse promovendus Jos van Meeuwen ge

inspireerd tot het schrijven van de dissertatie 

Lijden aan eenheid, Katholieke arbeiders op 

zoek naar hun politiek recht (1897-1929), 

waarvan eind vorig jaar een handelseditie is 

verschenen. 

Van Meeuwen beschrijft het integratieproces 

van de katholieke arbeidersklasse- die met de 

verruiming van het kiesrecht in 1897 (Kieswet

Van Houten) snel aan electorale betekenis 

wint - in de in 1904 opgerichte Algemene 

Bond van R.K. Kiesverenigingen, de voorloper 

van de pas in 1926 opgerichte RKSP. De centra

le vraag die Van Meeuwen stelt- hoe is de po

litieke integratie van de katholieke arbeiders

klasse in de periode 1897-1929 verlopen - is 

interessant. Want zo finalistisch als men in de 

verzuilingsliteratuur de steun van het over

grate dee! van de Nederlandse katholieke ar

beidersklasse voor de katholieke eenheidspar

tij (in wording) krijgt voorgespiegeld, zo blijkt 

in werkelijkheid de politieke orienta tie van de 

katholieke arbeidersbeweging een zoektocht, 

een 'lange mars' te zijn geweest naar wat als 

een rechtvaardig verlangen naar een aandeel 

in de politieke macht werd beschouwcl. Even 

leek het aan het einde van de vorige eeuw 

erop dat de katholieke arbeiders een eigen 

weg zouden inslaan, maar zij werden daarvan 

weerhouden door kerkelijk gezag en katholie-

B E K E K E N 

ke middenklasse. In het socialisme zagen de 

Nederlandse katholieke arbeiders geen alter

natief, omdat het socialisme- in tegenstelling 

tot de katholieke sociale Jeer - geen ruimte 

boocl voor de invulling van religieuze, spiritu

ele behoeften van de gelovige arbeidersklasse. 

Overigens is de studie zeker niet eendimen

sionaal: de rol van het episcopaat en van de 

'conservatieve tegenkrachten' in de katholie

ke beweging komen goed uit de verf. 

In de jaren twintig liep de richtingenstrijd 

binnen de katholieke eenheidspartij over de 

sociaal-economische politiek hoog op en be

leefde de relatie tussen partij en georgani

seerde arbeidersbeweging - die zich enorm 

aangetrokken voelde tot de ideeen over de so

ciaal-economische ordening van de progres

sieve Tilburgse hoogleraar J.A. Veraart - een 

van haar meest kritieke momenten. 

Aan de vooravond van de crisisjaren is de re

organisatie van de Algemene Bond tot RKSP 

een feit en bezegelt de invoering van de kwa

liteitszetels voor vertegenwoordigers van het 

R.K. Werkliedenverbond in het dagelijks be

stuur van de RKSP en de beide Kamerfracties 

de 'definitieve' totstandkoming van de katho

lieke politieke eenheid. Een eenheid die, on

clanks voortdurende spanningen, (marginaal) 

dissidentisme en doorbraakpogingen, tot in 

het midden van de jaren zestig- wanneer de 

katholieke sociale leer voor grate groepen 

haar aantrekkingskracht heeft verloren - in 

feite stand zou houden. 

P.W Tetteroo 
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Hugo Pos & Jan Kuijk, Het averechts hande- maar besloot hiertoe, volgens Pos toen hij in 

len; De Geer in Lissabon, naief. wereld- Portugal was gearriveerd. 

vreemd, eigengereid, Haarlem 1997, 85 pagi-

na's + bijlagen. Prijs .f 34,50. Jan Kuijk reconstrueert op basis van archief

De christelijk-historische politicus jhr. mr. 

D.J. de Geer ( 1870-1960) vormde in de zomer 

van 1939 een extra-parlementair kabinet 

waarin voor het eerst ook sociaal-democrati

sche ministers zitting hadden. In de meida

gen van 1940 vertrok dit kabinet naar Lan

den. De psychisch geknakte De Geer nam on

der druk van koningin Wilhelmina in augus

tus ontslag als premier. Hij werd met een re

geringsopdracht naar het toen nog onbezette 

Nederlancls-Jndie gestuurd maar besloot, op 

doorreis in Portugal, deze opdracht terug te 

geven en als ambteloos burger naar Neder

land terug te gaan. Deze terugkeer werd a! om 

onjuist geacht en leidde tot een zeker isole

ment voor De Geer in de rest van zijn Ieven. In 

1947 werd hem de titel minister van staat ont

nomen en verloor hij zijn onderscheidingen. 

In 'Het averechts handelen' wordt een over

zicht gegeven van het verblijfvan De Geer in 

Lissabon, zijn pogingen om van de Duitse au

toriteiten toestemming te krijgen naar Neder

land terug te mogen reizen en de eerste reac

ties na zijn thuiskomst op 6 februari 1941. 

In het eerste dee! van dit boek geeft Hugo Pos 

een psychologische beschouwing over het ge

drag van De Geer in deze voor hem zo donke

re dagen. Op grand van zijn ervaring als rech

ter in Suriname typeert Pos De Geers optre

den op basis van de aan het strafrecht ont

leende theorie van het averechts handelen. 

De Geer kwam met zijn besluit om naar Ne

derland terug te keren tot een daad die hij 

aanvankelijk niet van plan was te doen. 

De Geer was bij zijn vertrek uit Londen nog 

materiaal De Geers lotgevallen tussen mei 

1940 en maart 1941. Hij meent dat de oorzaak 

van De Geers optreden gezocht moet worden 

in zijn karakter dat als naief, wereldvreemd 

en eigengereid getypeerd kan worden. 

Er ligt een diepe tragiek in het optreden van 

De Geer in de periode van zijn vertrek uit Ne

derland in mei 1940 tot zijn terugkeer in fe

bruari 1941. De Geer was, mede als gevolg van 

zijn pacifistische inslag, psychisch gebroken 

door de bezetting en zijn gedwongen bui

tenslands verblijf. Hij wenste als ambteloos 

burger in Nederland verder te Ieven. De Geer 

kon niet begrijpen dat - in tegensteling tot 

zijn ervaringen v66r 1940 - de argumentatie 

die hij voor zijn handelen aanvoerde dit keer 

niet werd gedeeld. 

Op person en die de terugkeer van De Geer uit 

Engeland hebben meegemaakt heeft deze ge

beurtenis een verpletterende indruk gemaakt. 

Het heeft het historisch beeld van deze oud

premier zo sterk gedomineerd, dat de bete

kenis van zijn ruim dertig jarige politieke car

riere v66r 1940 sterk onderbelicht is gebleven. 

De theorie van 'Het averechts handelen' en 

het eigengereide karakter van De Geer vor-

men op zichzelf nog geen afdoende verklarin-

gen van zijn gedrag in Londen en Lissabon in 

de hier beschreven periocle. Met de verschij

ning van dit boek is echter de ban rond de be-

oordeling van De Geer dom-broken. De weg 

lijkt vrij voor studies waarin de betekenis van 

het optreden van De Geer zowel v66r 1940 als 

zijn gedrag tijdens en na de om·Iog in hetjuis-

te perspectief kunnen worden bezien. 

niet van plan naar Nederland terug te gaan H. van Spanning 
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Visie Van den 

Al<:l{er en Bolderheij 

verdient nadere 

uitwerl{ing 

DRS. HELMER KOETJE 

Kern van het artikel van Van den Akker en Bolderheij in Christen Democrati

sche Verkenningen (2/1999) over verzelfstandigen en privatiseren is dat tussen 

overheid en markt maatschappelijke verbanden en organisaties aanwezig zijn 

die met publieke taakuitvoering belast kunnen worden. Van den Akker en 

Bolderheij proberen een antwoord te geven op de door Paars gepropageerde 

marktwerking en breken- terecht- met eerdere CDA-opvattingen. Hun bijdra

ge is een waardevolle aanzet tot een discussie in de partij. Toch zijn bij het 

artikel wel enkele kanttekeningen te plaatsen: begrippen worden onhelder 

gebruikt, er is onduidelijkheid met betrekking tot zelfregulerende arrange

menten en bet toezicht in relatie met de rol van maatschappelijke organisa

ties roept vragen op. 

In hun artikel in het februarinummer van Christen Democratische Verkennin

gen (2/1999, pagina 43-49) doen Van den Akker en Bolderheij een poging een 

CDA-antwoord te formuleren op de bevordering van marktwerking, zoals dat 

door 'Paars' is ingezet en wordt toegepast. Nog daargelaten of de karikatuur van 

het beleid van Paars terecht is, moet het artikel kennelijk ook als een breuk met 

eerdere CDA-opvattingen worden gezien. Uit de inleiding op bet artikel blijkt 

door de verwijzing naar een initiatiefvan oud-staatssecretaris Van Rooij overi

gens, dat ook afgerekend wordt met een periode in de geschiedenis van bet CDA, 

waarin vergroting van de marktwerking nogal eenzijdig verheerlijkt werd als 

panacee voor vele kwalen, bijvoorbeeld als middel om bezuinigingsdoelstellin

gen te halen. En gelet op het Programma van Uitgangspunten en bet rapport 

'Publieke gerechtigheid' is het terecht, dat de huidige fractie de koers kennelijk 

wil verleggen. De bijdrage is een waardevolle aanzet voor discussie, niet alleen 

binnen de fractie maar ook binnen de diverse geledingen van de partij. 

De bijdrage van Van den Akker en Bolderheij pretendeert echter niet meer te zijn 

dan een richtinggevende denktrant. Dat is jammer, omdat de checklist van vragen 

die het artikel bevat, node antwoorden op verschillende belangrijke beleidster-
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benadering zou 

aan scherpte 

winnen door 

verzelfstandiging 

als aparte 

organisatievorm 

te behandelen. 

reinen mist. De uitwerking zal in de concrete standpuntbepaling van de fractie 

zichtbaar worden, zo wordt gemeld. Het is jammer, dat de lezers 'als gebruiker 

en consument' geen dee! kunnen hebben aan de afWegingen, die de fractie 

denkt te maken. Op vi tale onderdelen (bijvoorbeeld openbaar vervoer, zie ook 

het artikel van Grad us in hetzelfde nummer en diverse impliciete vragen in het 

artikel van Van den Akker en Bolderheij zelf) gaat het roer waarschijnlijk om, 

waarbij niet bij voorbaat vaststaat wat de uitkomst van de discussie zal zijn en 

hoe die zich zal verhouden tot het onlangs vastgestelde verkiezingsprogramma. 

Kern van de bijdrage van Van den Akker en Bolderheij is, dat tussen overheid en 

markt maatschappelijke verbanden en organisaties aanwezig zijn, die met 

publieke taakuitvoering belast kunnen worden. Als voorbeeld wordt de volks

huisvesting genoemd: woningcorporaties zijn belast met de uitvoering van een 

publieke taak, namelijk de bevordering van voldoende woongelegenheid. 

Bij het artikel plaats ik enkele kanttekeningen. In de eerste plaats betreft dit het 

wat mij betreft onhelder gebruik van begrippen. Ten tweede maak ik een enkele 

opmerking bij de rol van maatschappelijke organisaties en de rol van burgers in 

de door Van den Akker en Bolderheij voorgestane ordening. Ten derde zet ik 

enkele kanttekeningen bij de rol van het toezicht in relatie met de rol van maat

schappelijke organisaties. 

Verzelfstandiging en privatisering scheiden 

In hun artikel lijken Van den Akker en Bolderheij verzelfstandiging en privatise

ring vanuit dezelfde denktrant te willen benaderen. 

De eerste kanttekening is, dat het niet vanzelfsprekend is interne en externe ver

zelfstandiging te betrekken bij de aan te brengen nuancering tussen markt en 

overheid. Interne verzelfstandiging is eigenlijk een merkwaardige organisatie

vorm binnen de rijksoverheid. De ministeriele verantwoordelijkheid blijft valle

dig in tact en het intern verzelfstandigde onderdeel (bijvoorbeeld een agent

schap) wijkt in de regel slechts van de overige onderdelen van het betretfende 

departement af door andere beheersregels. 

Externe verzelfstandiging is een begrip waar diverse vormen achter schuil gaan. 

Bij de verzelfstandiging van de PTT in 1989 werd de PTT een structuur NV, waar

van de aandelen volledig in handen waren van de overheid, gevolgd door ver

vreemding van (een meerderheid van) de aandelen in de richting van volledige 

privatisering. Voor de N s gold een zelfde regime. Het Kadaster werd verzelfstan

digd en werd tevens een zelfstandig bestuursorgaan. Is hier sprake van maat

schappelijke organisaties en verbanden? Mij dunkt, dat de vergelijking met 

woningcorporaties of omroepverenigingen niet opgaat. Maar welk alternatief 

biedt de denktrant van de fractie voor deze voorbeelden? 
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De Dienst Omroepbijdragen werd mee verzelfstandigd met de PTT en bij de pri

vatisering van de PTT werd de Dienst vervolgens een zelfstandig bestuursorgaan. 

De regelgeving wijzigde in de kern niet, de rechtspositie van het personeel en 

het toezicht wel. 

Bij externe verzelfstandiging gaat het over het algemeen dus meer om een posi

tie, losgemaakt uit de rijksbegroting om de beperkingen die dat heeft voor meer 

bedrijfsmatige onderdelen van de rijksdienst te omzeilen. 

De bovengenoemde voorbeelden geven mijns inziens aan, dat er niet gesproken 

kan worden van maatschappelijke organisaties waaraan Van den Akker en Bol

derheij kennelijk vooral denken als het gaat om het stimuleren van geconditio

neerde zelfregulering als alternatief tussen overheid en markt. Er is ook een 

richtinggevende denktrant nodig om aan te geven onder welke condities (inter

ne of externe) verzelfstandiging binnen de overheid wel of niet aanvaardbaar is, 

gelet op de uitgangspunten van het CDA. Aldus zou de CDA-benadering aan 

scherpte winnen door verzelfstandiging als a parte organisatievorm te behande

len. 

Zelfregulerende arrangementen 

'Een publieke taak ( ... ) kan ook worden georganiseerd in private of zelfreguleren

de arrangementen'. 'Hierbij wordt een belangrijke rol gezien voor maatschappe

lijke verbanden, clienten, burgers en andere betrokkenen. De overheid zoekt 

hierop actief aansluiting.' 

Onduidelijk is wat met deze naar het mij voorkomt cruciale passages wordt 

bedoeld in praktische zin. Betekent dit dat de onderwijswetgeving op de helling 

gaat als het aan het CDA ligt om de verenigingen van ouders echt de basis voor 

wet- en regelgeving te laten worden met echte ruimte voor (geconditioneerde) 

zelfregulering? Wat betekenen deze zinnen met andere woorden voor de be

staande ordeningen in de relatie overheid- maatschappelijke organisaties in de 

verschillende wetsfamilies? Ofleidt het op zich terechte pleidooi voor de over

heid als verantwoordelijk voor het algemeen belang tot een status quo? Kortom, 

hier wreekt zich dat in het artikel vele vragen worden opgeroepen, maar dat het 

antwoord uitblijft. Een aardige illustratie, dat de lezer weinig houvast heeft 

biedt ook het volgende. De passage op pagina 47 waarin de netwerkfunctie van 

bijvoorbeeld het kabelnet als publieke verantwoordelijkheid wordt genoemd, 

roept in dit kader bijvoorbeeld de vraag op of de verzelfstandigings- en privatise

ringsoperaties van verschillende gemeenten niet hadden moeten plaatsvinden, 

teruggedraaid moeten worden of dat de regelgeving moet worden aangescherpt 

om de netwerkfunctie te verzekeren. Of zijn de geprivatiseerde kabelnetten in de 

terminologie van de schrijvers een zelfregulerend arrangement geworden, waar

bij de burger sterker betrokken moet worden? 

lijl<e' 

moetl 

houdl 

omge• 



~;;-- Maatschappe-

lijke verbanden 

moeten voeling 

houden met hun 

omgeving. 

Toezicht 

Onduidelijk is welke rol aan het toezicht wordt toebedacht. De benaclering van 

de CDA-fractie kan ook hier aan scherpte winnen door een helder onderscheid te 

maken tussen het interne toezicht binnen maatschappelijke organisaties en het 

externe toezicht van de overheid. Het interne toezicht is of puur een zaak van 

interne zelfregulering ofwordt voorgeschreven door bijvoorbeeld het Burgerlijk 

Wetboek (vgl. de wet- en regelgeving ten aanzien van Raden van Commissarissen 

en de actuele discussie rand Corporate Governance). 

Extern toezicht is door ofvanwege de overheid noodzakelijk als tenminste aan 

bijvoorbeeld de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

Er moet sprake zijn van volledige of gedeeltelijke bekostiging van een 

dee! van de taakuitoefening vanuit belastingmiddelen. 

Er moet sprake zijn van het realiseren van door de overheid gestelde doe

len. 

Er is sprake van uitzonderingen op het voor cle private sector geldende 

regime van belastingen. 

Toezicht is oak bij (geconditioneerde) zelfregulering noodzakelijk, omdat het de 

overheid is die doelen meegeeft aan de uitvoering dan wei die uitvoering aan 

voorwaarden verbind t. 

Het object van toezicht hoort in wet- en regelgeving te worden neergelegd. Het 

gaat er immers om, dat de toezichthouder weet op welke onderdelen van het 

takenpakket van de instanties op wie het toezicht zich richt, weten waar zij aan 

toe zijn. Rechtszekerheidsmotieven dienen een hogere prioriteit te hebben dan 

het !outer aan de toezichthoucler overlaten waar het toezicht zich op client te 

rich ten. In turbulente omgevingen (snelle technologische en marktontwikkelin

gen) geniet het de voorkeur de toezichthouder enige flexibiliteit te geven om in 

beperkte mate invulling te kunnen geven aan nieuwe omstandigheden en ont

wikkelingen. Oplettendheid is hierbij vereist, omdat de toezichthouder niet op 

de stoel van minister of parlement moet gaan zitten. Dit geldt temeer als het toe

zicht is ondergebracht bij een zelfstandig bestuursorgaan. 

Een merkwaardige stelling betrekken de schrijvers als zij er op aandringen, dat 

voeling met de maatschappij van een toezichthouder geboden is en dat daarvoor 

burger-/of gebruikerspanels ingericht moeten worden. Ervan uitgaande, dat de 

toezichthouder over het algemeen gebonden is aan wet- en regelgeving, is er 

geen toegevoegde waarde. Voeling met de maatschappij is voor een toezichthou

der zeker geboden, maar het middel dat de schrijvers aanbevelen deugt niet. 

Toezichthouders hebben over het algemeen weinig ruimte voor eigen beleid. Bij 

vee! beleiclsruimte kan ik me de gedachte nog wei indenken. 
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JO' Toezicht hoort 

bij de overheid, 

niet bij 

zelfregulering door 

maatschappelijke 

organisaties. 

Wordt die stelling 

betrol<ken dan 

controleert het 

midden veld 

zichzelf en onttrekt 

zich daarmee aan 

publieke 

verantwoording. 

Ook uitgaande van de redenering, dat maatschappelijke organisaties in de maat

schappij staan en een weerspiegeling zijn van opvattingen van !eden (bijvoor

beeld de omroepverenigingen en woningbouwverenigingen) is het merkwaardig 

om de voeling met de maatschappij bij de toezichthouder neer te leggen. Het 

moet er in de CDA-benadering om gaan, dat maatschappelijke verbanden voeling 

houden met hun omgeving. Hier wreekt zich waarschijnlijk, dat vee! organisa

ties die in de CDA-optiek tot het maatschappelijk middenveld behoren, veelal 

stichtingen zijn, die bestuurlijk slechts bestaan uit een zichzelf aanvullend be

stuur, soms een adviesraad, maar dat is het dan ook wel. In de CDA-benadering 

zou voor dit verschijnsel meer aandacht moeten zijn. Wat is immers de legitima

tie van een stichtingsbestuur als maatschappelijk middenveld. In de CDA-benade

ring van een betrokken en verantwoordelijke samenleving, zijn stichtingen niet 

de beste vertaling van participatie van burgers, althans een hele smalle. 

Ledenverenigingen zijn naar hun aard een betere vertaling. Het is dan ook niet 

voor niets dat de Commissie-Glasz in het rapport 'Professioneel Toezicht' over 

het interne toezicht bij woningcorporaties- die veelal van verenigingen stichtin

gen zijn geworden- met enkele waardevolle correcties komt op het eenzijdige 

stichtingsmodel. Onder meer beveelt Glasz aan stakeholders van een woning

bouwcorporatie deel uit te Iaten maken van een adviesinstantie die met de inter

ne toezichthouder een enkele keer per jaar tot gesprek komt, juist om de maat

schappelijke voeling te houden. En de omslag van verenigingen naar stichtingen 

is in de volkshuisvestingswereld juist opgetreden, toen in de ordening een grote

re nadruk werd gelegd op de corporatie als uitvoerende instantie en daardoor 

meer financiele risico's ging lopen. Zelfregulerende arrangementen derhalve die 

ten koste gingen van het functioneren als maatschappelijke organisatie van !e

den en dus ging de sector op zoek naar alternatieven! 

Voor de maatschappelijke voeling van de toezichthouder is er overigens ook het 

bestaande juridische instrumentarium van de Algemene wet bestuursrecht waar 

vele toezichthouders zich aan te hebben onderwerpen. De burger heeft altijd de 

mogelijkheid een klacht in te dienen over objecten van toezicht bij een zelfstan

dig bestuursorgaan als toezichthouder. En als het toezichthoudend orgaan zelf 

niet goed functioneert in de ogen van de burger is er binnenkort de inwerking

treding van het klachtrecht te verwachten. 

Verantwoording van de externe toezichthouder dient plaats te vinden jegens 

overheid zelf. de minister onder wiens verantwoordelijkheid het beleidsterrein 

valt en niet jegens de burger rechtstreeks. De schrijvers roepen ook weer de 

vraag op of de minister een aanwijzingsbevoegdheid moet hebben naar de toe

zichthouder. Uitgaande van een zoveel mogelijk zelfregulerende uitvoering en 

het toezicht dat gebaseerd is op in de wet gegeven criteria en randvoorwaarden, 



is er niet vee! ruimte voor een aanwijzingsbevoegdheid in die zin, dat de minis

ter aan kan geven wat de toezichthouder zou moeten doen in concrete gevallen. 

Het is te verkiezen- juist om de toezichthouder uit direct politiek vaarwater te 

houden- dat voorzien wordt in een schorsing- en vernietingsbevoegdheid van de 

politiek verantwoordelijke bewindspersoon. Op die wijze kan in noodzakelijke 

gevallen worden ingegrepen en zo'n beslissing is dan onderworpen aan een toets 

via de Kroon. 

Naast het veelal bestaande ministeriele toezicht op begroting en rekening van de 

toezichthouder is er ook nog het instrument van het jaarverslag. Ik kan me heel 

goed voorstellen, dat de Tweede Kamer meer werk zou maken van juist de jaar

verslaglegging van een zboftoezichthouder. Een jaarlijks openbaar gesprek met 

de toezichthouder- a! dan niet in aanwezigheid van de verantwoordelijke 

bewindspersoon- zou ook een instrument kunnen zijn om de !eden van het toe

zichthoudend orgaan zich ook in directe en openbare zin te Iaten verantwoor

den over hun werkzaamheden. 

Athankelijk van de aard van toezicht is er derhalve beperkte ruimte voor de ge

dachte consumentenpanels in te stellen. Toezicht is inmijn visie een zaak van de 

overheid als de overheid doelen, voorwaarden, eisen aan de uitvoering van taken 

aan het middenveld heeft gesteld. Kunnen toezicht en zelfregulering dan niet 

samengaan? Ja, zeker wei. Er dient echter een helder onderscheid gemaakt te 

worden tussen de rol van de overheid en de rol van maatschappelijke organisa

ties. Als er sprake is van geconditioneerde zelfregulering- dat wil zeggen de over

heid geeft aan welke onderwerpen voorwerp van zelfregulering dienen te zijn

dan dient de werking van het stelsel van zelfregulering- gebeurt wat is op

gedragen, zijn er goede klachtprocedures voor burgers, op welke wijze is de 

maatschappelijke voeling gewaarborgd etcetera- voorwerp van toezicht te zijn. 

Niet de regulering zelf maar de wijze waarop de zelfregulering wordt ingevuld 

en uitgewerkt. 

Toezicht hoort bij de overheid, niet bij de zelfregulering door maatschappelijke 

organisaties. Wordt die stelling wei betrokken- en de schrijvers lijken dat te 

doen- dan controleert het middenveld zichzelf- en onttrekt zich daarmee aan 

publieke verantwoording. Als men dat niet wil, dan dient de politiek de keuze te 

maken voor de markt, dat wil zeggen volledige privatisering. 

Drs. Helmer Koetje is voorzitter van het Commissariaat voor de Media en voorzitter van 

een twectal Raden van 'HJezicht van woningcorporaties. Hij schreef dit artikel op persoonlij

ke tiLe!. 
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Ondergaat het 

CDA een gedaante

verandering? 

A.J. HERMES EN MR. L.A. STRUII( 

In hoeverre mag de overheid zich bemoeien met de inrichting van het bestuur 

van een bijzondere school? In het januarinummer van Christen Democrati

sche Verkenningen pleitten de Tweede Kamerleden Ross en Van de Camp voor 

een door de overheid gereguleerde ouderparticipatie in het bijzonder onder

wijs. Zo zetten zij, betogen Hermes en Struil< in dit artikel, de deur open voor 

overheidsbemoeienis in het bijzonder onderwijs. Hiermee overschrijden ze 

een essentiele grens. Een gedachtegang zoals die van Ross en Van de Camp kan 

ingrijpende gevolgen hebben voor de politieke gedaante van het CDA, waar

schuwen beide auteurs. 

Onder het motto 'School aan ouders' bepleitten de CDA-Tweede Kamerleden Ross 

en Van de Camp in het vernieuwde nummer van 'Christen Democratische Ver

kenningen' Uanuari 1999) dat de overheid als wetgever zich nadrukkelijk met de 

bestuurlijke inrichting van de bijzondere schoolmoet en mag gaan bezighouden 

en wel door als voorwaarde voor bekostiging voor te schrijven, dat een aantal 

bestuurszetels (eventueel eenderde) van een bijzondere school voor primair en 

voortgezet onderwijs voor de geleding van de ouders moet worden gereserveerd. 

Met deze bondige beschrijving raken wij 'the heart of the matter' van het artikel. 

Want hoezeer de auteurs ook plausibele gedachtegangen over ouderparticipatie 

ontplooien, die monden tenslotte toch uit in hun voorstel tot een wettelijke 

ingreep in de bestuurlijke samenstelling van het bijzonder onderwijs. En daar

mede wordt in beginsel de deur opengezet voor verdere ingrepen van die over

heid in het bestuur van de bijzondere school. 

Naar de mening van de auteurs is er tot nu toe in het CDA sprake geweest van 

een 'al te juridische uitleg van de vrijheid van onderwijs'. Die opvatting sugge

reert dat deze partij de vrijheid van onderwijs in politieke zin geborneerd heeft 

gehanteerd en daardoor aan de ouders rechten heeft onthouden. Bedoelen zij 

hiermede dat het CDA in het (recente?) verleden bij haar standpuntbepaling over 

de grondwettelijke vrijheid van onderwijs, als neergelegd in artikel 23 van de 

Grondwet, maatschappelijke aspecten onvoldoende heeft laten meewegen? Als 

dit zo zou zijn, dan kennen zij aan het geschreven constitutionele recht dat de 

Grondwet is, een 'rekkelijke' betekenis toe. 

vraag 

(overh 

enis g: 

te ver<J 

is' 



~' , De wezenlijke 

vraag is ( ... ) of de 

(overheids)-bemoei-

enis grondwettelijk 

te verantwoorden 

is' 

Gereguleerde betrold<enheid ouders 

Een gedachtegang als die van Ross en Van de Camp heeft verwantschap met de 

in het regeerakkoord van de tweede Paarse regeringscoalitie in 1998 neergeschre

ven visie over inspraak van ouders. Volgens dat document 'mogen ouders niet op 

grand van identiteit uit het bestuur of zeggenschapsstructuur worden geweerd'. 

Met andere woorden: het bestuur van een bijzondere confessionele school mag 

een ouder, die verkiesbaar zou zijn voor een bestuurszetel, maar die in die kwali

teit de grondslag van de schoolniet wil onderschrijven de toegang tot het 

schoolbestuur niet ontzeggen. Hoe moet dat dan bij scholen die door of namens 

kerken zijn opgericht en onderhouden? 

Een wenselijke betrokkenheid van ouders bij de school is geen maatschappelijke 

noch politieke nieuwigheid. In de kringen van het confessioneel onderwijs is die 

betrokkenheid a! sinds decennia door de landelijke organisaties gestimuleerd, 

zowel in de vorm van ouderverenigingen als in deelname aan schoolbesturen. In 

protestants-christelijke kring geniet de verenigingsvorm al sinds lang de voor

keur boven de stichtingsvorm, vanuit de visie dat die rechtsvorm beter past bij 

het toekennen van invloed en betrokkenheid van ouders. In het katholiek onder

wijs, waarin de stichtingsvorm om historische redenen in verhouding meer op 

de voorgrond is gebleven, hebben de landelijke organisaties de betrokkenheid 

van ouders in oudercommissies en in deelneming aan schoolbesturen sinds de 

zestiger jaren sterk gestimuleerd, de zeggenschap van ouders in medezeggen

schapsraden overigens niet te na gesproken. Dergelijke ontwikkelingen zijn door 

Ross en Van de Camp buiten iedere beschouwing gelaten. Waren die soms niet 

relevant voor hun visie? 

Bemoeienis overheid te verantwoorden? 

De wezenlijke vraag is niet ofbetrokkenheid van ouders bij het onderwijs wense

lijk is, maar of de overheid, dus de wetgever, zich mag bemoeien met de inrich

ting van het bestuur, het bevocgd gezag, van een bijzondere school en of die 

bemoeienis grondwettelijk te verantwoorden is. Die vraag kan niet worden afge

daan als een zaak van een 'a! te juridische uitleg' van de vrijheid van onderwijs: 

het is een zaak van onze rechtsorde. Democratische vrijheden, waartoe de vrij

heid van onderwijs. evcnzeer als die van vereniging en vergadering. van gods

dicnst en van pers, in onze rechtsorde behoort, zijn staatkundige beginselen die 

Dit is een reactie op het artikel 'Motto school aan de ouders echt waarmaken' van de 

CDA-Tweede Kamerleden Ross- van Dorp en Van de Camp. Dit artikel verscheen in CDV 

van januari 1999 (pag. 52-59). De discussie over dit onderwerp zal worden voortgezet. 
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~7 ( ... ) Moet met 

hulp van de 

overheid het 

'ldeurverschieten' 

soms een handje 

geholpen worden? 

om een formele juridische bescherming vragen. Niet voor niets zijn ze dan ook 

daarom in de Grondwet van 1848 opgenomen. Juist om een willekeurige 'uitleg' 

van die vrijheden te voorkomen mogen ze niet zomaar naar 'believen' of 'teleolo

gisch' worden uitgelegd, een opvatting die staatssecretaris Netelenbos (PvdA) 

zich bij de behandeling van het wetsontwerp over bestuurlijke samenwerkings

scholen in de Eerste Kanter (21.4.'98) meende te kunnen veroorloven. 

Wie bij de toepassing van dergelijke grondrechten omwille van tijdgebonden 

omstandigheden bezwaar maakt tegen een 'al te juridische uitleg' roept arg

waan op. Zoals elke roep om een andere uitleg van democratische grondrechten 

argwaan verdient, met name als die geschiedt in een (partij-) politieke context. 

Per slot van rekening kent de Nederlandse rechtsorde (helaas) geen constitutio

neel gerechtshof, waarin de in wetten gegoten politieke opvattingen van een 

Kamermeerderheid door een onafhankelijke rechter aan de Grondwet kunnen 

worden getoetst. Zou zulk een Hof bestaan dan zou een politieke meerderheid in 

de Tweede Kamer zich wel tweemaal bedenken alvorens een met de Grondwet 

strijdige wet, zoals die over de bestuurlijke samenwerkingsscholen er een was, 

tegen de adviezen van de Onderwijsraad en de Raad van State in, toch aan te 

nemen. 

Het bedenkelijke gevolg van die meerderheidsbeslissingen is, dat de vrijheid van 

onderwijs 'salami'-gewijs, met feitelijke uitschakeling van de constitutioneel 

voorgeschreven wijziging van de Grondwet met tweederde meerderheid, wordt 

uitgehold. Oat de CDA-Tweede en Eerste Kamerfracties in 1998 aan die controver

siele wet hun stem hebben onthouden, mag dan ook nog als een hoopvol teken 

voor hun constitutioneel besefworden beschouwd. 

Wat nu Ross en Van de Camp echter voor ogen staat, heeft gelijkenis met het 

conceptwetsontwerp Basisonderwijs dat Van Kemenade, toen minister van 

Onderwijs, in het polariserende kabinet Den Uyl ( 1973-1977) wilde invoeren: een 

verplichte reservering van een dee! van de bestuursplaatsen voor ouders. Hij 

hanteerde die verplichting. zoals hij na zijn aftreden openlijk bekende, als 'een 

breekijzer om de verzuiling op te heffen' (De Tijd 11 november 1977). Het kabi

net-Van Agt, waaraan het CDA volwaardig deelnam wilde '( ... )de eigen aard van 

het openbaar en bijzonder onderwijs ( ... ) waarborgen ( ... )'en trok met een nota 

van wijziging op dat conceptwetsontwerp deze verplichting in. Was die politieke 

daad van het toenmalige CDA soms ook een voorbeeld van een 'al te juridische 

uitleg' van de vrijheid van onderwijs'? Den Uyl en Van Kemenade hanteerden 

toen de wettelijk verplichte ouderparticipatie in schoolbesturen als hun politiek 

instrument om een nieuwe schoolstrijd uit te uitlokken. Beide heren gaven dit 

destijds in openbare uitlatingen onbeschroomd te kennen, zoals Van Kemenade 

dat onder woorden bracht: '( ... ) een strijd met de organisaties van besturen, die 

die vrijheid (van onderwijs) zich hebben toegeeigend'. ('School' 7 mei 1978) 



Kleurverschieten 

Een initiatief-wetsvoorstel van het kamerlid Van Kemenade in bet parlementaire 

jaar 1980-1981 bevatte een regeling op grond waarvan de statuten erin dienden 

te voorzien, dat tenminste eenderde dee! van bet aantal bestuursplaatsen van 

het bevoegd gezag van de bijzondere school zou kunnen worden gekozen door 

ouders (verzorgers, voogden) van leerlingen. Wegens strijd met de vrijheid van 

onderwijs wercl dit voorstel bij een amendement van de kamerleden Ginjaar

MaasjDeetman (vvDjCDA) geschrapt. Twee decennia later, op een moment clat de 

ontzuiling op onderwijsterrein inhoudelijk is voortgeschreclen, komen twee CDA

kamerleden opnieuw met een soortgelijk ingrijpend voorstel. 

De relatie tussen een wettelijke verplichte opname van ouders in een schoolbe

stuur en de invloed daarvan op de vergroting van de mogelijkheid tot bet 'kleur

verschieten' van een bijzondere school is in de gedachtegang van de auteurs 

onmiskenbaar aanwezig. Maar moet dat 'kleurverschieten' met behulp van de 

wetgever soms een handje worden geholpen? Waarom toch? Bovendien doet de 

benadering van beide auteurs '( ... ) als de ouclers dan kiezen voor deze school mag 

van hen verwacht worden dat zij de grondslag van de school respecteren ( ... )'wei 

erg nalef aan. Er is immers geen garantie dat zij dat inderdaad doen. 

Heeft de toegenomen pluriformiteit in de samenstelling van de schoolbevolking 

eigenlijk wei relevante betekenis voor de beoogde dwingende bepalingen voor de 

samenstelling van bet schoolbestuur? Naar onze mening niet. De schrijvers zelf 

stellen vast, dat de schoolbesturen in grondwettelijke zin onbetwistbaar 'de dra

gers van de vrijheid van onderwijs' zijn, hoe zij ook zijn samengesteld. Een vast

stelling die zijzelf 'hoogst actueel' noemen. 

Maar hoe komen zij er dan toch toe om de bestuurlijke inrichting van die 'dra

gers van de vrijheid van onderwijs' in de greep van de overheidsvoorwaarden te 

brengen? Brengen zij claarmecle dan niet die dragers zelf om zeep? 

Vrijheid van onderwijs 

Ross en Van de Camp stellen dat zij de leuze 'de school aan de ouders' als de 

kern van cle vrijheicl van onderwijs zien en dat 'de gerichtheid op hetjuridische 

instrumentarium ons wei eens heeft afgeleid van de oorspronkelijke vrijheid van 

onderwij s waar ouders een centrale rol innemen'. Met permissie: bier slaan zij 

de plank echt mis. In haar oorsprong is de kern van de vrijheid van onderwijs 

gelegen in de garantie voor de vrijheid van beroepsuitoefening door de onclerwij

zerjleraar zoncler vergunning van de overheid. In het koninkrijk van Willem 1 

(1815-1840) mocht een particuliere school niet worden geopend behalve met toe

stemming van de plaatselijke besturen. Onderwijzers die voor eigen rekening bij

zondere scholen wilden oprichten, waren daarvan afhankelijk. Ook kerkelijke 
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~- En zo bieden 

Ross en Van de 

Camp de overheid 

de gelegenheid te 

penetreren in een 

gebied waaruit de 

overheid behoort 

weg te blijven 

organisaties en instellingen zoals die van Congregaties van Zusters en Broeders 

mochten tot 1848 geen school openen zonder goedkeuring van de plaatselijke 

overheden. De kern van de, sinds 1848 onder Thorbecke en de liberalen verkre

gen grondwettelijke vrijheid van onderwijs, is dus de vrijheid om onderwijs aan 

te bieden of leerlingen te doen onderwijzen zonder voorafgaande machtiging 

van de overheid. Of, zoals Thorbecke schreef in zijn ontwerpen voor de 

Grondwetsherziening in april1848: 'Het geven van onderwijs is vrij behoudens 

het onderzoek naar de bekwaamheid der onderwijzers en het toezicht der over

heid, be ide door de wet te regelen'. Sindsdien hebben kerken, congregaties, ver

enigingen en stichtingen, maar ook landbouw- en nijverheidsorganisaties zich 

georganiseerd om op basis van eigen uitgangspunten en doelstellingen onder

wijs te (doen) geven of aan te bieden. De decennia lange strijd om volledige 

bekostiging van het vrije onderwijs heeft die kern van de vrijheid van onderwijs 

niet aangetast. En zo kunnen ook nu ouders, als zij zich organiseren in vereni

gingen of stichtingen, optreden als bevoegd gezag van bekostigd bijzonder 

onderwijs. Uiteraard met inachtneming van wettelijke spelregels. 

De warme belangstelling van beide CDA-politici voor ouderlijke betrokkenheid 

bij het onderwijs schatten wij niet gering: maar zij overschrijden met hun voor

stel een essentiele grens, omdat zij de overheid te hulp roepen om die ouderpar

tici patie af te dwingen. En zo bieden zij de overheid de gelegenheid te penetre

ren in een gebied waaruit de overheid behoort weg te blijven. 

Hun pleidooi voor periodieke gesprekken met en tussen de schoolgeledingen 

over de identiteit beamen wij zonder voorbehoud. Het is zeker aannemelijk dat 

binnen het bijzonder confessioneel onderwijs scholen voorkomen die inhoude

lijk geheel van kleur zijn verschoten, zonder dat besturen of directies daarvan 

naar buiten blijk wensen te geven. Ouders kunnen daardoor worden misleid: het 

is dan de opdracht en taak van de betrokken landelijke en lokale bestuurders 

van die scholen om 'hun zelfreinigend vermogen' aan te spreken en het 'meelif

ten' op een oude titel te stoppen. Maar het betrekken van de overheid in zulk 

een saneringsproces is een middel dat erger is dan de kwaal. 

Gedaanteverandering 

In de conceptie van beide auteurs mogen de op levensbeschouwing of godsdienst 

gebaseerde 'klassieke' richtingen nog wel blijven bestaan '( ... )want hoe dan ook, 

identiteit heeft: organisatorische dragers nodig die in zekere zin gereguleerd 

worden, omdat met onderwijs een zo gewichtig publiek belang is gediend, dat 

de overheid hier ons inziens regelgevend moet optreden( ... )'. Die redenering is 

als volgt: omdat onderwijs een publiek belang is, mag de overheid zich dus ook 

bemoeien met de wijze waarop het bijzonder onderwijs bestuurlijk is ingericht. 

Maar, zo gezien is er voor de overheid in principe geen enkele beperking meer 

regee 

( ... )'m 

niet c 

ident 

be stu 

zegge 

struc1 

gewe€ 



~rf Volgens het 

regeerakkoord 1998 

( ... ) 'mogen ouders 

niet op grond van 

identiteit uit het 

bestuur of de 

zeggenschaps-

structuur worden 

geweerd' 

om dieper in clat gronclrecht binnen te dringen. Waarom zou dan op groncl van 

dat 'publiek belang' niet een deelneming van gemeenten (deelgemeenten of 

wijkraden) en sociale welzijnsorganisaties in de samenstelling van besturen kun

nen worden voorgeschreven? Ross en Van de Camp scheppen met hun voorstel 

een zodanig precedent, gelet op bovengenoemde gevolgen, dat zij zullen moeten 

erkennen clat die gevolgen in flagrante strijd komen met de grondwettelijke vrij

heid van onderwijs. Want dusdoende brengen zij de 'dragers van de vrijheid van 

onderwijs' zelf om hals. Abraham Kuyper en Herman Schaepman zouden zich in 

hun graf omdraaien. Onze conclusie moet clan ook niet luiden, dat het CDA tot 

nu toe de vrijheid van onderwijs verkeerd heeft gehanteerd. De conclusie moet 

luiden, dat, als deze kamerleden erin slagen om hun conceptie in het partijpro

gramma te doen aanvaarden, het Christen Democratisch Appel hiermede zijn 

ontstaansverleden in de schoolstrijd heeft verloochend en dan een drama tisch 

politieke gedaanteverandering heeft ondergaan. 

A.]. Hermes is oud-staatssecretaris van Onderwijs en was tot in 1994 lid van de Tweede 

Kamer. mr. L.A. Struik is voormalig Directeur van het Ccntraal Bureau voor het Katholiek 

Onderwijs te 's-Gravenhage. De beide auteurs zijn m1~drs. E de Los Santos dankbaar voor 

zijn adviezen op de inhoud van de concepttekst. 
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Mensen door grenzen verdeeld 

Nu op de Balkan weer de wapens spreken, kunnen 

woorden over de betekenis van het conflict hol !din

ken. Voor ieder meelevend mens is het belangrijkste 

dat snel een eind komt aan het lijden van onschuldi

ge mensen, in het bijzonder van de verdrukte bevol

king van Kosovo. Mensen, door grenzen verdeeld, 

worden veracht en vernietigd. Er zijn tal van rede

nen waarom juist di t conflict ons te denken moet ge

ven, gezien de betekenis ervan voor het streven naar 

vrede en gerechtigheid, voor het ideaal van een vrij 

en democratisch Europa en- niet in het minst- voor 

het ideaal van de multiculturele samenleving. 

Ten tijde van de Koude Oorlog waren het verbod van 

geweld in de internationale betrekkingen en het ver

bod van inmenging in de bevoegdheden van een an

dere staat belangrijke pijlers van de internationale 

betrekkingen. Opstanden en afscheidingsbewegin

gen zijn door de Verenigde Naties vrijwel altijd als 

een binnenlandse aangelegenheicl van het betreffen

cle land afgeclaan. In een enkel geval is de Veilig

heiclsraacl zelfs de centrale regering te hulp geko

men, zoals toen Kongo uiteen clreigcle te vallen. Voor 

het overige konclen aileen gevolgen voor het buiten
land de Veiligheidsraad tot actie brengen. Als een 
binnenlands conflict zoveel gevolgen had dat het op 
een bedn._•igin..~ van de intcrnationale vrede en veilig
llv•d Uitdi".I.IHlc. k'\.V.Jlll d<..' \.'ci\i~~lu•j._1..., 1 -.l.l<l 111 • 1 ._. 1 ;~ 
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men? Het zou clwaas zijn te veronclerstellen clat het 

conflict in Kosovo van de baan is zoclra de Kosovaar

se bevolking evenredig vertegenwoordigd is met een 

eigen fractie in het Servische parlement. Democratic 

moet meer omvatten clan een incliviclualistische be

nadering van het kiesrecht en andere gronclrechten, 

hoe belangrijk deze ook zijn. Gemeenschappen heb

ben ook hun 'rechten'. Voor minclerheiclsvolkeren en 

-culturen moeten naar gelang van de omstanclighe

clen reclelijke oplossingen worden gezocht, zoals au

tonomic en eigen onclcrwijs. Maar vrede en recht

vaardige verhoudingen zijn er niet mce gccliencl als 
ge1neenschappen in een soort zelfgekozen Apartheid 
het 'eigene' feestelijk vieren en het gen~ccnschappe
liikc /.ovccl 111ogclijk buiten de deur lHntc' .•n. 
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Hirsch Ballin 
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"-,JJlt\...,·t!t.• llll'l'll'·>,\ll'l ill.~ \',\11 ill'{ l'tlllllllt\Ili-.,ti:--.<._·)lt_' 

tn~tcht:-.hlok hrcekt 111 hl't Illll'rll<ttionale l'l•cht l'l'l1 

niL'llVVL' opvatting door. Dat iets een 'binncnlandsc 

aangelegenheicl' is, vonnt geen blincle ll1UUr 111eer. 
De Verenigde Naties, de ovs~o, de Raacl van Europa 

hebben het meer en meer tot een eis van internatio

naal recht gemaakt, dat een staat democratisch 

wordt bestuurd. Naar tal van verkiczingcn worden 

internationale waarnemers uitgezonden en voor

waarde voor opname van staten in cle Europese 

samenwerking is dat ze een democratische staats

vorm hebben. 

Toch hinkt cle internationale praktijk nog steeds op 

twee gedachten. Aan de ene kant acht men het ge

rechtvaarcligd op te treclen in geval van regelrechte 

excessen, zoals de systematische onderdrukking van 

een volk Aan de andere kant lijken ook de belang

rijkste regeringsleiders in verlegenheid gebracht als 

hun wordt gevraagd hoe het er dan wei aan toe zou 

moeten gaan. Dat bleek na Dayton in Bosnie-Herze

govina, dat blijkt nu voor Kosovo. 

Het trefWoord 'democratie' geeft op die vraag geen 

duidelijk antwoord. Dat zegt ook iets over ons eigen 

denken. De ontwikkelingen van de laatste tien jaren 

hebben een illusie verstoord: de moderne illusie, na

melijk dat de wereld geleidelijk toegroeit naar een si

tuatie waarin de etnische en culturele identiteit van 

stammen en volkeren geen belang meer heeft. Wel

licht als reactie op globalisering en vrije-marktpro

cessen beleven zulke gemeenschappen overal juist 

een ware revival. Is het uit democratisch oogpunt 

echt voldoende als ze hun eigen partijen mogen vor-

I let tlJH !Tdcn v~111 de"".,; \\'(1 i:-. gercchtvaanligd ~tb ac

t ie regen ext renu· schendingcn van n1cnsenrcchten 

en tcgcn de vernietiging van de iclentitcit van de Ko

sovaren, clic- zij het in ecn traag tempo- a! gaande 

was. Uiteindelijk cchter zal het NAvo-optreden crop 

worden beoordeeld of het tot recht en vrijheid leidt. 

Daarbij kan, zeker na alles water in Kosovo gebeurd 

is, de soevereiniteit van de joegoslavische staat niet 

meer de doorslag geven. Aileen als de constitutionele 

verhoudingen in het internationale overleg worden 

betrokken en de willekeur van bepaalcle grenzen 

worclt gecorrigeerd, is in zulke omstandigheden nog 

een zinvolle relatie tussen buurvolkeren denkbaar. 

Dit reikt dus verder dan het achterwege Iaten van 

genocide en andere ernstige schendingen van de 

rechten van de mens. Pas als het inzicht wordt aan

vaard dat territoriale afbakening meer en meer 

plaats moet maken voor andere vormen van toede

ling van bevoegdheden, met een andere taakverde

ling van politiek en samenleving, zijn er nieuwe per

spectieven te winnen. De multiculturele samenle

ving die de Balkan van oudsher kent, kan niet in een 

individualistische democratic worden gevat, maar 

moet evenmin tot een nieuwe apartheidspolitiek lei

den. Een vredesconferentie anno 1999 zal niet meer, 

zoals die van honderd jaar eerder, over grenzen tus

sen staten kunnen gaan, maar zal zich moeten rich

ten op mensen en hun gemeenschappen. 

Prof dr. Hrnst Hirsch Ballin 
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naar Europa'· 

MGR A.A. VAN LUYN 

De terugkeer naar Europa van de Midden- en Oost-Europese landen dient te ge

schieden op basis van tweerichtingsverkeer tussen West- en Midden- en Oost

Europa. Naast 'acquis communautaire' is 'esprit communautaire' een noodzakelijl< 

vereiste voor uitbreiding en verdieping van de Europese Unie en voor terugkeer 

naar Europa. Het gaat ook om geestelijke deelname en intellectuele dialoog. 

Hier is een rol voor de kerken weggelegd. Als deel van de 'civil society' kan de 

kerk vanuit het evangelie antwoord geven op de actuele en principiele vragen 

waarvoor Europa nu staat. Door middel van partnerschap en dialoog met be

trokken partijen kan zo een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de 'te

rugl<eer naar Europa' 

'De terugkeer naar Europa' was een verlangen dat tijdens de communistische 

overheersing duidelijk leefde in de landen van Midden- en Oost- Europa. Ze wa

ren inuners aldie jaren uitgesloten van participatie in humane waarden, die 

hoog scoren in de samenleving van West-Europa. Deze waarden -waarheid, gelijk

heid, vrede, vrijheid, gerechtigheid, solidariteit, zorg voor de natuur, vooruit

gang van wetenschap en techniek- zijn veelal ontleend aan de joods-christelijke 

cultuur of worden daardoor principieel bevestigd. Na de val van de Muur ver

dringen de meeste Midden- en Oost-Europese landen zich om lid te worden van 

de Europese Unie. We moeten ons echter onmiddellijk de vraag stellen: valt de 

terugkeer van de landen van Midden- en Oost- Europa naar Europa samen met 

de toetreding tot de Europese Unie? Met andere woorden: is West- Europa de 

enige erfgenaam of eigenaar van 'Europa' als idee, als ideaal? 

Natuurlijk zijn er belangrijke verworvenheden bereikt in en door de Unie. We 

kunnen niet alleen in concreto, maar ook ten principale met recht spreken van 

een omvangrijk 'acquis communautaire'. Vanzelfsprekend kunnen en moeten er 

aan kandidaat-leden criteria gesteld worden, waaraan ze minimaal moeten vol

doen om uberhaupt in aanmerking te komen voor toetreding. Voorbeelden bier

van zijn de aanwezigheid van een democratische regeringsvorm, het functione

ren van een rechtsstaat en respecteren van de mensenrechten. Het geografisch 

criterium op zich is niet voldoende. Bovendien moeten de kandidaat-leden zor

gen voor een redelijk vi tale economie en bereid zijn de verplichtingen en doel

stellingen van de Europese integratie op zich te nemen. 
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~/" We kunnen 

niet stellen dat de 

Europese Unie het 

ideale Europa 

belichaamt. 

Geen eenrichtingsverkeer 

Kaner hier wel sprake zijn van eenrichtingsverkeer? De landen van Midden- en 

Oost-Europa zoeken aansluiting bij de Unie en als ze die bereikt hebben, zouden 

ze zijn teruggekeerd naar Europa? 

Is tien jaar na de val van de Berlijnse Muur niet het ogenblik niet gekomen, dat 

de Unie en de vijftien lidstaten de balans eens kritisch moeten opmaken of ze 

werkelijk zover gevorderd zijn in de richting van het ideaal dat de stichters van 

de Europese Economische Gemeenschap in 1957 motiveerde: de bevordering van 

vrede en gerechtigheid in Europa en van duurzame verzoening tussen de volke

ren die elkaar eeuwenlang beconcurreerd en beoorloogd hadden? Weliswaar kan 

het Westen bogen op een halve eeuw zonder oorlogen en gewapende conflicten, 

maar we kunnen niet stellen dat de Europese Unie het ideale Europa beli

chaamt. Er zijn na 'Maastricht' en 'Amsterdam' nog vele lacunes, met name wat 

betreft de sociale paragraaf, het culturele handvest en de democratische contro

le op het reilen en zeilen van de Unie. Bovendien is er een onaanvaardbare om

vang van werkloosheid en uitsluiting. Er bestaat een verstrengeling van belan

gen of zelfs prioritering van nationale en groepsbelangen, met het risico op ne

gatieve uitwassen, zoals corruptie en criminaliteit. 

Dieper ligt de vraag naar de dragende grand van de eenwording. Sinds 1 januari 

1999 hebben we de euro als genteenschappelijke munt voor elf lidstaten. De eco

nomische en financiele integra tie heeft belangrijke vooruitgang geboekt. Hoe 

staat het echter met de ziel van Europa, de spirituele integra tie, de groei naar 

een Europa als waardengemeenschap? Herhaaldelijk is de laatste jaren terugge

grepen op de ideele motieven van de grondleggers van het streven naar Europese 

eenwording. In november 1990 riep jacques Delors, toen voorzitter van de Euro

pese Commissie, ertoe op om aan Europa 'een hart en een ziel' te geven. 

Letterlijk zei hij: 'Als we er in de komende tien jaar niet in slagen een ziel a an 

Europa te geven- spiritualiteit en zingeving- dan is de zaak bekeken'. 

Vandaag, bijna tien jaar later, moeten we constateren dat 'de terugkeer naar Eu

ropa' ook voor landen in West-Europa, ook voor de Europese Unie, nog een lange 

weg is. 

Gezamenlijke opdracht 

Is deze terugkeer niet een gezamenlijke opdracht van zoveel mogelijk landen 

van ons continent en liefst alle? Op 4 januari 1999, in zijn toespraak bij de invoe

ring van de euro aan de beurs te Brussel, stelde de huidige Commissie voorzitter 

Jacques Santer vast: 'Met de euro zal Europa meer dan ooit tevoren in staat zijn 

haar lot en haar toekomst zelfstandig te controleren' ('avec l'euro, l'Europe sera 
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~~, Zolang er in 

ons continent 

landen buiten 

de Unie blijven -

bijvoorbeeld 

de Russische 

Federatie - zal de 

Unie oog moeten 

hebben voor het 

legitieme 

veiligheidsstreven 

van deze staten. 

mieux i1 meme de contrOler son destin'). Is echter het lot van Europa, is haar toe

komst denkbaar zonder de van het communisme bevrijde staten van Midden- en 

Oost-Europa? Het lijkt me niet verantwoord de Europese Unie gelijk te stellen 

met Europa en in onze voldoening over weer een nieuwe stap vooruit in de een

wording tussen de lidstaten, de andere Europese Ianden over het hoofd te zien. 

De euro kan zeker in belangrijke mate bijdragen tot stabiliteit en veiligheid in 

West-Europa, maar de muntunie mag niet leiden tot onbeweeglijkheid of onver

schilligheid ten aanzien van de uitbreiding. De geografische eenheid, de ge

meenschappelijke geschiedenis, de nooit volledig onderbroken culturele uitwis

seling, de joods-christelijke wortels maken de uitbreiding naar het oosten tot een 

morele verplichting voor alle mensen van goede wil op ons continent en tot een 

onontkoombare opgave voor alle politiek verantwoordelijken in Europa. 

Vrede en veiligheid 

Op de jaarlijkse dag van Europa, 9 mei 1997, gaven de bisschoppen van de Come

ce (Commissie van de Episcopaten van de Europese Gemeenschap) de volgende 

verklaring af: 'De veiligstelling van de innerlijke en uiterlijke vrede is de priori

taire doelstelling van elke staatsmacht, ook van een zich nieuw ontwikkelende 

staatsmacht als die van de Europese Unie. De uitbreiding van de Europese Ge

meenschap is geboden om de vrede in Europa veilig te stellen. We achten het 

een gevaarlijke illusie te geloven dat stabiliteit en vrede op den duur behouden 

kunnen blijven in een West-Europese citadel, zonder de andere Ianden van Eu

ropa in de gemeenschap te integreren ( ... ). Bovendien verbinden wij met de een

wording van Europa in de Unie de hoop, dat Europa, dit zo lang door oorlogen 

en ideologische spanningen verscheurde continent, tot een voorbeeld wordt voor 

heel de mensenfamilie, een bijdrage voor de oplossingen van globale uitdagin

gen'. 

Vrede en veiligheid bewust of onbewust beperken tot slechts een dee! van ons 

continent, staat haaks op bet ideaal van de Europese eenwording. Voor het vei

ligheidsbegrip is allereerst van belang dat veiligheid in ethisch opzicht meer gel

digheid heeft, naargelang ze universeler is. Dat betekent dat veiligheid niet 

slechts de veiligheid van rijke Ianden mag zijn of alleen maar nationale veilig

heid, die immers spoedig tot ideologic verwordt. De Unie dient ook rekening te 

houden met de legitieme veiligheidsbehoeftes van de staten die geen lid zijn en 

het ook voorlopig niet zullen worden. Veiligheid in Europa omvat meer dan de 

veiligheid van de lidstaten. Ook wanneer het aantallidstaten toeneemt. Zolang 

er in ons continent Ianden buiten de Unie blijven- bijvoorbeeld de Russische Fe

deratie- zal de Unie oog moeten hebben voor het legitieme veiligheidsstreven 

van deze staten. 
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~:, Tweerichtings-

verkeer is 

voorwaarde voor 

echte eenwording 

in Europa. 

Evenzeer als eenrichtingsverkeer moet tweedeling in Europa voorkomen worden. 

Vanuit het Westen mag er geen sprake zijn van superioriteitsgevoel of drang tot 

dicta ten, maar vee leer van respect en waardering voor de eigen identiteit, tradi

tie en ervaringen van de volkeren, culturen en confessies in Midden- en Oost

Europa. Evenals luisterbereidheid en openheid voor legitieme verwachtingen en 

ree!e noden van kandidaat-landen. Het Westen dient te erkennen dat het zelf 

ook baat heeft bij economische marktverbreding en bij groeiende democratise

ring, stabiliteit en mensenrechten in Midden- en Oost-Europa. Het Westen moet 

de bereidheid opbrengen om de kandidaat-landen tegemoet te komen bij het 

zoeken naar oplossingen voor de ernstige sociale en economische problemen 

waarmee ze bij de overgang geconfronteerd worden. Tweerichtingsverkeer is 

voorwaarde voor echte eenwording in Europa. De partners dienen serieus geno

men te worden in eigen geschiedenis en culturele identiteit. Ze zijn een onmis

bare stem en vormen een verrijkende bijdrage op het continent Europa, dat tege

lijkertijd gemeenschappelijke wortels heeft en een grote verscheidenheid van 

culturen en talen in zich bergt. 

Belangrijke rol voor 'civil society' 

Vanzelfsprekend kan deze brede opgave tot groei naar elkaar, tot culturele en 

spirituele integra tie, nooit door de politici aileen worden gegarandeerd ofverwe

zenlijkt. De Europese Unie moet daarbij kunnen rekenen op de 'civil society', in de 

eigen lidstaten en in de kandidaat-landen. Ze zal een regelgeving nastreven die 

de basisrechten van de Europese burgers garandeert: democratische inspraak, 

vrij verkeer, non-discriminatie, respecteren van de waardigheid van het mense

lijk Ieven, bescherming van het gezin, verzekering van col!ectieve rust, enzo

voort. De burgers moeten in waarheid en waardigheid kunnen Ieven ('truth and 

dignity') en zichzelf kunnen ontplooien, in allerlei verbanden en groeperingen 

die bijdragen tot een verantwoordelijke samenleving en tot een gemeenschappe

lijk ethos. Ze moeten initiatieven kunnen ontplooien vanuit hun verantwoorde

lijkheid voor anderen, vooral voor de zwakkeren in de samenleving. De burgers 

moeten de ruimte hebben en die ook daadwerkelijk gebruiken om zelfverant

woordelijkheid te nemen in hun sociale leefwereld. Om op te komen voor spiri

tuele en solidaire waarden en niet slechts calculerende consumenten te zijn van 

economische welvaart en technische vooruitgang. 

Recht op participatie 

Naast 'acquis communautaire' is 'esprit communautairc' een noodzakelijk vereiste 

voor uitbreiding en verdieping van de Europese Unie en voor terugkeer naar Eu

ropa. Het gaat ook om geestelijke deelname en intellectuele dialoog. De onder-
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handelingen over de uitbreiding van de Unie en iiberhaupt de procedures en 

mechanismen in de Unie, moeten voor de burgers inzichtelijk en transparant 

gemaakt worden en moeten door hen geaccepteerd en gedragen kunnen worden. 

Daartoe moeten de mogelijkheden tot participatie vergroot worden, zeker wat 

betreft: de meest wezenlijke aspecten van de Europese eenwording. Het is daar

om toe te juichen dat de Duitse regering beloofd heeft voor de Europese Raad in 

dit semester, in juni te Keulen, een proces mogelijk te maken waardoor vele 

groepen van de 'civil society' aan de redactie van een EU-charta van grondrechten 

kunnen participeren. Het zou wijs en vooruitstrevend zijn, wanneer ook mensen 

in Midden- en Oost-Europa hierbij anticiperend betrokken zouden kunnen wor

den. De Tsjechische president Vaclav Havel heeft als schrijver zeer indringend de 

ongenaakbaarheid en de anonimiteit beschreven van een totalitair regime, waar 

de individuele mens machteloos tegenover staat. Het zou fataal zijn als bij de 

uitbreiding van de Europese Unie bij de burgers in Midden- en Oost-Europa op

nieuw het gevoel de overhand zou krijgen clat ze niet betrokken worden bij be

slissingen die hun Ieven en samenleven wezenlijk betreffen. 

Zijn boodschap voor de Werelddag voor de Vrede op 1 januari heeft de Paus dit 

jaar gewijd aan de mensenrechten, vanwege de recente vijftigste verjaardag van 

de 'Universele verklaring van de rechten van de mens'. Onder de rechten van de 

mens noemt de Paus, naar mijn weten voor de eerste keer zo uitdrukkelijk, het 

recht op participatie: 'Elke burger heeft het recht deel te nemen aan het leven 

van de eigen gemeenschap ( ... )en heeft ook de verantwoordelijkheid om te parti

ciperen ( ... ) anders is de ontwikkeling van een gezond democratisch systeem 

praktisch onmogelijk'. En de Paus voegt era an toe, en dat lijkt me direct van toe

passing op de EU en op de verdere Europese eenwording: 'In het kader van de 

internationale gemeenschap hebben naties en volkeren het recht te delen in de 

beslissingen die dikwijls hun marrier van leven ingrijpend wijzigen. De techni

sche aard van bepaalde economische problemen roept de neiging op om de dis

cussie te beperken tot beperkte cirkels, metals gevolg het gevaar van concentra

tie van politieke en financiele macht in een beperkt aantal regeringen ofbelan

gengroepen. Het streven naar het nationale en internationale gemeenschappelij

ke goed - bonum commune- vereist een daadwerkelijke activering, ook in het eco

nomische bereik, van het recht van allen om te participeren in de besluiten die 

hen betreffen' (no 6). 

Ook de bisschoppen van de Comece spreken zich, in hun reeds geciteerde verlda

ring over de uitbreiding van de Europese Unie, nadrukkelijk uit ten gunste van 

'het gemeenschappelijk zoeken naar consensus als resultaat van de dialoog tus

sen burgers en verantwoordelijke politici'. Ze noemen dit zoeken 'een belangrij

ke graadmeter voor de vitaliteit van onze democratieen'. Ze spreken tevens de 

bereidheid uit om ieder initiatief in deze richting te ondersteunen en citeren 



met instemming Jacques Santer: 'Wanneer wij, politici, met inzet van ieder van 

ons persoonlijk, erin slagen het debat te openen met de mannen en vrouwen in 

Europa, over de waarden die het alledaagse overstijgen ( ... ) dan kmmen we wel

licht de weg vinden naar een 'reenchantement' van Europa, ofWel naar een heront

dekking van de zin en dus van de hoop in onze individuele en collectieve Ie

vens'. 

Fundamentele waarden 

Als dee! van de 'civil society' en als erfgenamen van de christelijke traditie kunnen 

de kerken in substantiele mate bijdragen tot de dialoog over een gemeenschap

pelijk ethos, de zoektocht naar consensus over enkele fundamentele waarden, 

die daarvan de dragende en onvervangbare grond zijn en die voorrang verdienen 

boven andere waarden, zoals de onvervreemdbare waardigheid van de menselij

ke persoon en de constituerende elementen van een humane samenleving. De 

zoektocht betreft de totale zingeving van het menselijk bestaan en van de men

selijke geschiedenis, welke niet kan opgaan in uitsluitend materiele welvaart en 

wetenschappelijke vooruitgang; een zingeving die gerechtigheid en verzoening 

verdisconteert in hun meest brede en diepe betekenis: recht doen aan eenieder 

en aan allen, zonder onderscheid, met voorkeur voor de meest rechtelozen en 

verantwoordelijkheidsbesef tegenover een autoriteit die boven ons allen staat: 

'de Ene die ons in de hoogte zal beoordelen' (Vaclav Havel te Aken op 16 mei 

1996). De eigen bijdrage van de kerken aan de spirituele eenwording van Europa 

is niet gericht op restauratie van het 'christelijk Europa', maar op het geloof

waardig en verstaanbaar uitdragen van het evangelie als antwoord op de grote 

actuele en principiele vragen waarvoor Europa staat. 

De kerken willen dat doen in een dialoog, met open oog voor de rijkdom van de 

geschiedenis van ons continent, maar ook met een kritische kijk op de ontwikke

lingen- waarbij ook zelfkritiek niet mag ontbreken -, en tegelijk met de 'parresia' 

van de eigen overtuiging op grond van het evangelie. Hierbij zijn de oecume

nische dialoog en samenwerking onontbeerlijk als testcase voor de geloofWaardig

heid van het christendom en als levend getuigenis van verzoening in ons conti

nent, waarin a! te vaak godsdiensttwisten een zwaarwegende factor geweest zijn 

in cont1icten en oorlogen. 

De dienst van de kerken aan de eenwording van Europa zal steeds de twee di

mensies benadrukken van spiritualiteit en solidariteit, de twee elkaar integre

rende zijden van het ene noodzakelijke gebod, de 'vertrouwvolle' relatie tot God, 

Schepper en Verlosser en de daadwerkelijke inzet voor de medemensen als broe

ders en zusters. Zo kunnen de kerken in Europa bijdragen tot een welkome hu

mane en humaniserende correctie op te ver doorgeschoten secularisering en op 
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de overbeklemtoning van het zich autonoom achtende individu, op de subjecti

vering van waarden, de privatisering van belangen, de relativering van waarhe

den en de fragmentarisering van leven en samenleven. 

Voorwaarde daarvoor is dat de kerken zelf de Bergrede serieus nemen en zelf so

berheid betrachten. Zo kunnen ze ertoe bijdragen dater een draagvlak ontstaat 

in de samenleving tot daadwerkelijke matiging in productie en consumptie. Al

leen dan is solidariteit reeelmet de landen van Midden- en Oost-Europa. Alleen 

dan kunnen we bijdragen tot vermindering van de schuldenlast van de Derde 

Wereld en de kloof tussen rijk en arm verkleinen, wereldwijd. Alleen dan kun

nen we een verantwoord rentmeesterschap beoefenen met betrekking tot de goe

deren van deze aarde tegenover de genera ties die na ons komen. Kerken en ker

kelijke organisaties geven bovendien een substantiele bijdrage aan de financiele 

en materiele ondersteuning van zusterkerken en organisaties in Midden- en 

Oost-Europa. 

Partnerschap 

De kerken benutten hun contacten over en weer om burgersfkerkleden over de 

grenzen van cultuur en taal met elkaar in contact en gesprek te brengen. Er zijn 

vele partnerschappen ontstaan tussen parochies en gemeentes van Oost en West, 

al ver voor de 'Wende'. Maar daarna zijn ze voortgezet en uitgebreid. Zo bestaat er 

sinds een zevental jaren een partnerschap tussen het bisdom Rotterdam en het 

aartsbisdom Olomouc in Tsjechie (Moravie), bedoeld als een brug in Europa die 

mensen samenbrengt, die grenzen slecht, die verzoening brengt tussen volkeren 

van West- en Midden-Europa; een brug van vrede, vriendschap en solidariteit. Uit 

de intentieverklaring citeer ik graag de volgende passage: 'Tegelijk zijn wij ons 

maar al te goed bewust van de vele factoren die onze beide helften van Europa 

uit elkaar gedreven hebben. Vooral de afgelopen veertig jaar leefden wij in ge

scheiden werelden, van elkaar afgesloten. Met paus johannes Paulus II delen wij 

het ideaal van een Europa dat weer opnieuw 'door be ide longen ademt', een Eu

ropa waarin de tradities van het Oosten en van het Westen met elkaar in contact 

treden en een nieuwe basis leggen voor de toekomst van ons continent. We heb

ben elkaar nodig om de 'tekenen van de tijd' te verstaan. We hebben elkaar no

dig om onze roeping als kerk te hervinden in een tijd van diepgaande maat

schappelijke veranderingen. Delend in elkaars vreugden en zorgen, lerend van 

elkaars ervaringen en elkaar bemoedigend in het geloof, willen wij bijdragen 

aan de eenheid van het nieuwe Europa. Slechts een Europa dat de eigen ver

deeldheid overwonnen heeft, kan wezenlijk bijdragen aan rechtvaardiger ver

houdingen wereldwijd. Deze solidariteit, met elkaar en wereldwijd, is onze in

zet'. 



Ook als Comece hebben wij als vertegenwoordigers van de episcopaten van de 

lidstaten van Europa de laatste drie jaar geanticipeerd op de uitbreiding van de 

Europese Unie naar Midden- en Oost-Europa. Zo werden er ontmoetingen georga

niseerd van delegaties van de bisschoppenconterenties van Polen, van Tsjechie, 

van Slowakije, van Slowenie en van een oecumenische delegatie van Hongarije 

met de Europese instellingen in Brussel. De voorzitter van Comece bracht bezoe

ken aan de patriarchen van Konstantinopel en Moskou en aan de metropoliet en 

Exarch van Minsk in Wit-Rusland. Comece heeft inmiddels waarnemers van de 

bisschoppenconferenties uit de vijf kandidaat-landen voor toetreding tot de Eu

ropese Unie (Estland, Polen, Slovenie, Tsjechie en Hongarije) uitgenodigd om per

manente waarnemers te sturen naar haar haltjaarlijkse plenaire vergaderingen 

in Brussel, evenals naar de bijeenkomsten van de eigen werkgroepen. 

Dialoog 

In haar bijeenkomsten volgt Comece de ontwikkelingen rond de Europese E'en

wording kritisch, zowel binnen de Europese Unie als in relatie tot de andere !an

den in Europa die nog geen lid zijn en gaat hierover in gesprek met vertegen

woordigers van de Europese Commissie en het Europese Parlement. 

Als voorbeelden van onderwerpen die te maken hebben met de concrete politiek 

en regelgeving binnen de Europese Unie kunnen de volgende punten gelden die 

recentelijk op de agenda van Comece behandeld zijn of zullen worden: 

welke zijn de politieke en sociale gevolgen van de invoering van de euro, 

niet aileen voor lidstaten, maar ook continentaal en wereldwijd; 

hoe is een verantwoorde gemeenschappelijke migratiepolitiek mogelijk 

die tegelijkertijd solidariteit toont met vluchtelingen en asielzoekers; 

hoe kan de hervorming van het Europese structuurfonds efficienter tege

moet komen aan achtergestelde groepen en regia's in de lidstaten; 

hoe kan een rechtvaardiger belastingpakket worden uitgewerkt, dat ener

zijds onverkort voor aile personen en voor aile ondernemingen geldt en 

geen kapitaalvlucht mogelijk maakt en anderzijds de sterkste schouders 

daadwerkelijk de zwaarste lasten laat dragen; 

wat zijn de gevolgen van steeds toenemende flexibilisering van de 

arbeidstijden en arbeidsorganisatie voor het gezinsleven en voor collectie

ve rustpauzes; 

wat zijn de ethische implicaties van nieuwe technieken en wetenschappe

lijke verworvenheden in de biotechnologie, vooral wat betreft de be

schermwaardigheid van elk menselijk Ieven; 

hoe kan verhinderd worden dat de media hun pluriforme culturele rijk

dom verliezen door verregaande commercialisering en amerikanisering 

en hoe kan voorkomen worden dat ze negatieve invloed uitoefenen met 
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betrekking tot seksueel misbruik en geweldsescalatie; 

moeten de economische machtsconcentraties in de multinationale onder

nemingen niet meer onderworpen worden aan sociale en politieke con

trole, door ethische gedragscodes en procedures van maatschappelijke 

toetsing? 

dwingt de groeiende globalisering van de informatica, van het financiele 

verkeer, van het wetenschappelijk onderzoek, evenals de nog steeds woe

dende oorlogen en gewapende conflicten, de internationale criminaliteit, 

de milieuverontreiniging, niet tot Europese regelgeving als bijdrage aan 

een mondiale rechtsorde? 

Vrede wereldwijd 

Een bijzonder belangrijk terrein waarop de kerken zich bewegen is het vredes

werk. De Europese Unie is ontstaan vanuit het streven een eind te maken aan 

oorlog en geweld op ons continent. De groeiende Europese integratie is een vre

desproject, staat ten dienste van vredesbevordering. De Unie heeft de morele 

plicht en client de politieke wil te hebben om op eigen continent en daarbuiten 

vredestaken op zich te nemen, met betrekking tot het beheersen van latente con

flicten, tot preventie van acuut geweld, tot beperking en beeindiging van gewa

pende conflicten, tot bijdragen aan wederopbouw van door oorlogen verwoeste 

en ontvolkte gebieden. Ook andere vredestaken staan op de agenda van de Unie 

en van de lidstaten, zoals het verbod van productie en handel in massavernieti

gingswapens, het verbod van wapenhandelmet Ianden in oorlog, het uitbannen 

van het onmenselijk fenomeen van de kindsoldaten en het verbod op Iichte wa

pens, het opruimen van de miljoenen anti-persoonlandmijnen in zestig Ianden, 

het stem geven aan commissies van mensenrechten. Het zijn stuk voor stuk 

agenda pun ten waarvoor de Paus uitdrukkelijk pleit in zijn vredesboodschap van 

1 januari, wanneer hij tussen de mensenrechten ook het recht op vrede be

spreekt. U begrijpt dat vredesbewegingen als Pax Christi en IKV zich hierdoor be

moedigd kunnen voelen. 

Vredesbewegingen en mensenrechtenorganisaties en kerken roepen voortdurend 

de eigen regeringen en de Europese Unie op, om zich krachtdadiger voor de vre

desbevordering in te zetten. De kerken bieden daarbij ook daadwerkelijke steun. 

Dankzij hun wijdvertakte netwerken die grenzen van volkeren, culturen en 

talen overstijgen, kunnen ze vroegtijdig conflicthaarden signaleren zodat escala

tie voorkomen kan worden. Ze Iaten hun protesten klinken tegen uitsluiting of 

onderdrukking van etnische minclerheden en tegen schending van de mensen

rechten. Ze pleiten voor een inclusief veiligheidsbegrip, voor de waardigheid van 

iedere menselijke persoon en de gewetens- en godsdienstvrijheid van religieuze 

minderheden. Kerken zijn in staat de interreligieuze dialoog aan te gaan, om 
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wederzijds begrip en kennis te bevorderen, om zowel het gewelddadige funda

mentalisme te bestrijden als zich met kracht ervoor in te zetten dater geen 

nieuwe inadequate vijandbeelden ontstaan. Kerken kunnen bemiddelen bij span

ningen en conflicten tussen strijdende partijen en door waarheidsvinding en 

verzoening bijdragen tot verwerking van de trauma's veroorzaakt door geweld in 

het verleden. Ze zullen daarin geloofWaardig handelen, wanneer ze hun eigen 

aandeel onder ogen zien, daarvoor schuld bekennen en zo bijdragen tot verzoe

ning tussen de volkeren bij de overgang van het tweede naar het derde millenni

lllll. 

De bisschoppen van Comece publiceren dit voorjaar een uitgebreide verklaring 

over Europa en het vredesvraagstuk. 

Dejonge generatie 

Tenslotte moet de aandacht van de kerken uitgaan naar jeugd en jongeren. Ze 

kunnen hen in scholen en andere vormingscentra vormen tot openheid naar an

dere culturen en tot dialoog, tot solidariteit en spiritualiteit. 

De communiteit van Taize geeft hierin een waardevol voorbeeld. Elk jaar komen 

er tienduizenden jongeren uit aile Ianden van Europa bijeen om elkaar te ont

moeten en zich samen te bezinnen op humane en evangelische waarden als rich

tingwijzers voor een gezamenlijke pelgrimstocht van vertrouwen. Tot voor de val 

van de Muur moest dit veelal beperkt blijven tot West-Europa. Na 1989 kwamen 

ze met overvolle krakende autobussen uit aile Ianden van Midden- en Oost-Euro

pa naar Taize. Spontaan begonnen meerdere broeders de talen van deze jonge

ren te leren, zodat ze zich onmiddellijk opgenomen wisten en begrepen en ze 

daadwerkelijk aan dialoog en ontmoeting konden deelnemen. 

Eind december vorig jaar waren er opnieuw circa honderdduizend bijeen in 

Milaan, rond Roger Schutz en de andere broeders. In gemeenschappelijke bezin

ning, in feestelijke ontmoeting en in daadwerkelijk beleefde solidariteit, ontdek

ten ze dat ze ondanks alle verschillen in taal, cultuur, godsdienst en nationali

teit bij elkaar horen, elkaar verrijken, elkaar nodig hebben, met elkaar verant

woordelijk zijn voor de toekomst van ons continent en van de wereld. Dergelijke 

ontmoetingen kunnen er niet genoeg zijn. Ze bevorderen de Europese integratie, 

het Europese burgerschap, de Europese zuster- en broederschap. 

Het zal hopelijk de jonge genera tie van nu zijn die in de volgende eeuw 'de te

rugkeer naar Europa' mag beleven. Dat zal niet de terugkeer zijn naar een gestal

te van Europa uit voorbije eeuwen en God geve zeker niet van de recente geschie

denis van deze eeuw die ten einde loopt. 

Jongeren dragen van nature de vraag in zich naar zingeving, de behoefte aan 

nieuwe idealen. Het hangt van ons af, verantwoordelijken van nu voor politiek, 
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economie, cultuur, religie, dat de idealen weer terugkeren in het debat over de 

vormgeving van ons continent en van zijn medeverantwoordelijkheid voor de 

wereldgemeenschap. 

De grondleggers van de Europese eenwording hebben hoog ingezet: op gerech

tigheid en verzoening, op solidariteit en spiritualiteit, gebaseerd op de waardig

heid en de heelheid van de menselijke persoon in haar wezenlijke betrokken

heid op de anderfAnder. Zich baserend op het meest waardevolle uit de rijke tra

ditie van Europa hebben ze de contouren gezien van een hoopvol perspectief, 

een continent van vrijheid, gerechtigheid, verzoening en vrede. Het embleem 

van dit ideaal wappert sinds 13 december 1955 voor het paleis van Europa in 

Straatsburg, als gemeenschappelijk symbool, eerst van de Raad van Europa, daar

na ook van de Unie: een kring van twaalf gouden sterren op een blauw veld. Dit 

symbool gaat terug op het visioen van Johannes dat opgetekend staat in het 

boek van de Openbaring: 'een groot teken verscheen aan de heme!, een vrouw 

omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon 

van twaalf sterren' (Apoc. 12, 1). Johannes zag in de gestalte van de vrouw aan cle 

heme! cle personificatie van het volk Gods van aile tijclen, van het eerste en het 

tweecle verboncl, en in het getal twaalf de volheicl van cle stammen van Israel en 

de volheid van de mensenfamilie, verenigd in heelheid en harmonic. 

De Europese Unie beantwoorclt niet aan haar cloelstellingen zolang cle kring van 

cle sterren niet volledig gesloten is. We moeten terugkeren naar het oorspronke

lijke ideaal van Europa en van de Europese eenworcling. Aan een clergelijk 

Europa heeft de wereld behoefte. 

Mgr A.H. van Luyn s.d.b. is bisschop van Rotterdam 

Noot 

1. Dit artikel is de tekst van de lczing van bisschop Van Luyn, ter gelcgen· 

heid van de CDA-conferentie over Europa, gehouden op 15januari 1999 in 

het Provinciehuis Arnhem. 



HOE HET ASIELBELEID VASTLIEP 

SYBRAND VAN HAERSMA BUMA 

lien democratische rechtsstaat dient een recht

vaardig en humaan be!eid te voeren voor slacht

ojJers van schending van Jundamentele mensen

rechten die in de eigen regio niet opgevangen 

kunnen worden. Dit uitgangspunt vindt in Ne

derland brede steun. Die steun is nodig om ook 

in de toekomst aan deze taak uitvoering te kun

nen geven. Het beleid moet daarom op langere 

termijn houdbaar zijn. Het huidige asielbeleid 

voldoet niet aan die voorwaarde. Het asielbeleid 

is vastgelopen. Voor 1999 wordt rekening ge

houden met de komst van meer dan 60 000 

asiclzoekers naar Nederland. 'Als dit werkelijk 

gebcurt ontploft ons stelsel', zei staatssecretaris 

Cohen van justitie in Vrij Nederland van 23 ja

nuari jongstleden. De vraag is hoe dit heeft 

kunnen gebeuren. Hieronder wordt gepoogd een 

antwoord te vinden aan de hand van de belang

rijkste beleidsdocumenten en debatten in de 

periode 1994- 199il, de aanloop tot de cmt

ploffing. 

DE STAND VAN ZAKEN BIJ HET AANTREDEN 

VAN PAARS] 

Tocn het eerste kabinet-Kok in de nazomer van 

1994 aantmd kraakte het asielstelsel in zijn 

voegen. Nederland kreeg in dat jaar te maken 

met 52 000 asielaanvragen, het hoogste cijfer 

ooit. Het kabinet-Lubbers III had een groat 

aantal projecten op de rails gezet om deze situ

atie l1et hoo.fd te bicden. Zo wcrd de Vreemde

lingenwet herzien om de procedures te verkor

ten, ging de verantwoordelijkheid voor de op

vang van asielzoekers van het ministerie van 

WVC over naar justitie, werd de Immigratie

en Naturalisatie Dienst (IND) gereorganiseerd, 

werden aanmeldcentra ingericht waar in 24 

uur de kansloze asiclverzoeken van de kansrij

ke konden worden gescheiden en werden ter 

compensatie van de vcrdwenen grenscontroles 

mobiele marechausseeteams ingezet. Het kabi

nct-Kok I ronddc in de eerste maanden van zijn 

bestaan nog twee belangrijke wetsvoorstellen 

van het voorgaande kabinet af: de Wet veilige 

Ianden en de Wet veilige derde Ianden. 

De ingezette maatregelen hadden al snel resul

taat. Met name de schifting tussen kansloze en 

kansrijke verzoeken in de aanmeldcentra had 

succes. In 1995 daalde het aantal aanvragen 

naar 29 000 en in 1996 naar 23 000. Problemen 

gaven echter de lengte van de procedures en, 

mcer en meer, de terugkeer van uitgeprocedeer

de asielzoekers. De problemen kwamen in de 

loop van 1995 aan het Iicht door kritische rap

porten van de Algemene Rekenkamer en de on

derzoeksbureaus Berenschot en Regioplan.' De 

kritiek had in hoofdzaak betrekking op het te

kortschieten van de aansturing van en de sa

menwerking binnen de asielketen en het tegen

vallende resultaat van de nieuwe Vreemdelin

genwet. De gevolgen waren lange procedures, 

gelijkblijvende of zelfs oplopende achterstan

den in de behandeling en een tekortschietend 

tcrugkeerbeleid. 

HET STAPPENPI.AN 

In reactie op de onderzoeksrapporten kwam 

staatssecretaris Schmitz met een zogenaamd 

stappenplan.· lien omvangrijk, vooral op verbe

tering van management en organisatie gericht 

project. De doelen waren sterk instrumenteel 

en nauwelijks meetbaar. Wat wel als resultaat 

werd geformuleerd was het terugbrengen van 

de gemiddelde duur van de asielprocedure van 

10 tot 7 maanden. 
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Het ontbreken van beleidskeuzen leidde tot kri

tiek vanuit de Kamer. In het plenaire debat 

over het stappenplan werden maar liefst der

tien moties ingediend.' Hiervan werden er drie 

aangenomen. Twee moties van CDA-woordvoer

der De Hoop Scheffer en ecn van WD-woord

voerder Rijpstra. De CDA-moties beoogden af

schafjing van het zogenaamde driejarenbeleid 

en de verlenging van de duur van de voorwaar

delijke vergunning tot verblijf (vvtv) van drie 

tot vijf jaar. De WD-motie beoogde de oprich

ting van een overkoepelende immigratiedienst. 

De staatssecretaris ontraadde de moties over 

hct driejarenbeleid en de immigratiedienst; de 

vooral duidelijk wat zij niet wilde: geen beper

king van de verblijfstitels van drie naar twee, 

geen intrekking van vergunningen tot verblijf 

op humanitaire gronden ofA-statussen, geen 

verlenging van de duur van de vvtv van drie 

naar vijf jaar en geen afschaffing van het drie

jarenbeleid. Ondanks brede kritiek steunde een 

Kamermeerderheid de hoofdlijnen van de be

leidsnota.- Desalniettemin regende het moties 

met wijzigingsvoorstellen. Fen hernieuwde 

CDA-motie over de vvtv werd verworpen. Over 

het driejarenbeleid diende het CDA geen nieu

we motie in. 

motie over de vvtv achtte zij 'prematuur'. Des- In januari 1997 werd het stappenplan formeel 

alniettemin werden de drie moties aangeno- afgerond. Doordat de projectdoelen zo instru-

men. Geen van de aangenomen moties is echter menteel waren kon het project haast niet mis-

ooit uitgevoerd. lukken. Het slaagde dan oak. 'Stappenplan 

asielbeleid succesvol afgerond' kopte het begelei-

DE BELEIDSNOTA 'ASIEL IN NEDERI.AN D. WER

KEN AAN EEN EVENWICHTIG BELEID' 

In juni 1996 presenteerde staatssecretaris 

Schmitz een in het stappenplan aangekondigd 

beleidsdocument 'Asiel in Nederland, werken 

aan een evenwichtig beleid'.' Het ambitieni

veau was bescheiden, zoals het stuk zelf aan 

het slot aangaf: 'Uit het voorstaande kan de 

conclusie worden getrokken, dat de regering op 

korte termijn geen ingrijpende beleidswijzigin

gen voorstaat, doch zich wel op de toekomst 

blijft orienteren.'' De kritiek erop was niet 

mals: 'lien aardige scriptie (nag los van het ni

veau van de opleiding)', a!dus het vernietigen

de oordeel van PvdA-woordvoerder Middel. 6 Als 

belangrijkste initiatieven kunnen worden ge

noemd een kwalitatieve verbetering van de op

vangvoorzieningen (uitgaande van een krimp 

van de capaciteit) en nadruk op faciliteiten 

voor vrijwilligc terugkeer van uitgeprocedeerde 

asielzoekers. De staatssecretaris maakte verder 

dende persbericht. En er waren ook wel resulta

ten te me!den. De proceduretijd was tot 6,8 

maanden teruggebracht. Hierbij moet wel wor

den aangetekend dat het de aanvragen gold 

over 1996, en dat waren er minder dan de helft 

van die in 1994. Spectacu!air was de daling van 

de werkvoorraad bij de IND: van 48 100 naar 

12 700. Oak bij de rechtbanken werden in 1996 

meer zaken dan ooit afgedaan. Maar daar 

stand tegenover dat de wcrkvoorraad door de 

enorme productie bij de IND tach groeide van 

15 700 begin naar 27 100 eind 1996. Het ver

wachte tijdstip waarop de rechtbanken hun 

achterstanden zouden hebben weggewerkt was 

verschoven van eind 1997 naar eind 1998.' Op 

het terrein van het terugkeerbeleid, het grote 

zorgenkind, werden geen resultaten geme!d. Het 

debat over het eindrapport van het stappen

plan !everde weer een reeks aan moties op.' 

Slechts een werd aangenomen, te weten de 

motie-Midde!jRijpstra, waarin gevraagd werd 

om instrumenten voor de provincies om de uit-



plaatsing van statushouders naar woningen te Bijna kamerbreed werd de motie aangenomen 

verbeteren. Hoewel de staatssecretaris 'geen pro- die de regering opdroeg binnen 3 maanden 

bleem' had met deze motie, is deze pas onder vliegmaatschappijen te verplichten reisdocu-

het tweede Paarse kabinet uitgevoerd. "' men ten van reizigers te kopieren of te scannen 

en te beginnen met het beboeten van Iucht-

Dl' NOTA 'TERUGKFERBELEID' 

De toenemende problemen bij de terugkeer 

vroegen om nadere maatregelen. Bij de behan

deling van de Koppelingswet in 1996 vroeg de 

Kamer om een integrale terugkeernotitie. Op 3 

juni 1997 presenteerde staatssecretaris Schmitz 

haar nota 'Terugkeerbeleid'.'' De nota bouwde 

inhoudelijk voort op het eerder gekozen uit

gangspunt van vrijwillige terugkeer. Asielzoe

kers die vrijwillig terugkeerden zouden finan

ciCle ondersteuning krijgen, zogenaamde gefa

ciliteerde terugkeer. Gedwongen terugkeer 

werd wel genoemd, maar niet door nieuw be

leid ondersteund.'' In plaats daarvan stelde de 

regering tot veler verrassing voor om een extra 

mogelijkheid te creeren voor uitgeprocedeerde 

asielzoekers om tach in Nederland te blijven dit 

door de introductie van een nieuwe verblijfs

vergunning voor niet verwijderbare vreemde

lingen. De onvrede van de Kamer vertaalde 

zich tijdens het afsluitende Kamerdebat in 

maar liej:'t negentien moties." Een recordaan

tal van tien werd aangenomen. De lijn die de 

Kamer koos stone! haaks op die van de staats

secretaris. De Kamer nam een motie-Verhagen 

aan waar gevraagd werd om 'in de regel bege

leid uitzetten van uitgeprocedeerde vreemdelin

gen en aangetroffen illegalen'.'~ Niet te vereni

gen met 'het uitgangspunt dat vreemdelingen 

in beginsel een redelijke termijn wordt gegund 

om op eigen gelegenheid te vertrekken' uit de 

regeringsnotitie. Verstrekkend was oak de wens 

van de meerderheid van de Kamer om in elk 

IND-district een vertrekcentrum in te richten. 

Kortom, de inrichting van 3 extra 'Ter Apels'. 

vaartmaatschappijen die ongedocumenteerde 

asielzoekers vervoeren. Deze laatste mogelijk

heid had de staatssecretaris al, maar ze heeft 

haar nooit willen toepassen. De politieke dood

steek voor de nota 'Terugkeerbeleid' was het 

aannemen van een motie van het RPF-Kamerlid 

Rouvoet. Deze motie constateerde dat de terug

keernotitie op belangrijke onderdelen onvolle

dig was, en vroeg de staatssecretaris de Kamer 

'een omvattende, herziene terugkeernotitie te 

doen toekomen'. Het aannemen van deze motie 

had door de regering kunnen - en wellicht ook 

wel dienen te -worden opgevat als afkeuring 

van het voorgestane terugkeerbeleid. De rege

ring wenl echter voor een staatsrechtelijk moei

lijk debat gespaard, doordat de staatssecretaris 

bij de voor haar desastreuze stemmingen niet 

aanwezig was. De reactie kwam daarom schrif 

telijk, pas vijf maanden later." De motie-Rijp

stra met betrekking tot de inrichting van extra 

terugkeercentra, de motie-Verhagen inzake het 

begeleid uitzetten en de motie-Rouvoet werden 

niet uitgevoerd. Een aanta! andere moties werd 

gedeeltelijk uitgevoerd. Een Kamermeerderheid 

nam hiermee genoegen. 

KEERPUNT 1997 

Terwijl de regering zich beraadde op de reactie 

op de aangenomen moties, began zich een voor 

het weinig ambitieuze beleid dramarische nieu

we ontwikkeling voor te doen: het aantal asiel

aanvragen steeg in de zomer van 1997 plotse

ling sterk. Het dieptepunt in het aantal asiel

verzoeken was geweest in juni 1996, toen er 

1 514 asielverzoeken werden ingediend. Daarna 
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steeg het aantal verzoeken tot rand de 2 000. 

In juli 1997 werden 3 014 aanvragen inge

diend, en in oktober 1997 3 956. Een verdubbe

ling in enkele maanden. Die plotselinge stij

ging betrof vooral asielzoekers uit Irak en Af

ghanistan. Tot op heden is geen afdoende ver

klaring gegeven voor de oorzaak van die stij

ging. Ook sommige andere l::'uropese Ianden 

kregen te maken met een stijging, maar een 

minder sterke dan in Nederland.''· Veel van de 

asielzoekers waren via ltalii! Europa binnenge

komen, en vervolgens doorgereisd. ,-

De regering nam pas na maanden de eerste op 

beperking van de instroom gerichte maatrege

len. De enige echt nieuwe beleidsmaatregel die 

werd aangekondigd was een wetsvoorstel dat 

de instroom van ongedocumenteerden zou moe

ten beperken.'' Het afsluitende debat over de 

plannen, op de avond voor 11ct kerstreces, was 

opmerkelijk mat. 'Voorzitter! Vlak voor een re

ccs is het wel eens wat onrustiger geweest op 

het asie!vraagstuk' opende WD-woordvoerder 

Rijpstra zijn inbreng. Er werd wel een zevental 

moties ingediend, maar de twee die werden 

aangenomen gingen niet verder dan verzoeken 

om informatieJ'' De Kamer kwam, zo tegen het 

einde van de kabinetsperiode, niet tot altema

tieven. 

GRENZEN AAN OPVANGCAPACITEIT 

Nag geen twee maanden na dit debat bleek de 

situatie desalniettemin uit de hand te !open. 

t-11992 438.19! Asielzoekers per 100.000 inwoners (1997) 

• Nederland UH HHHHHHUHH 220,1 
Fi . 
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Staatssecretaris Schmitz luidde de noodklok 

over hct acute capaciteitsgebrek in de opvang 

en voegde er aan toe: 'Op de iets langere ter

mijn blijft de situatie penibel en komen de 

grenzen in zicht aan de mogelijkheden om bin

nen de huidige condities nog voldoende op

vangcapaciteit te kunnen realiseren.'1
" Het aan

tal opvangplaatsen was in vijf jaar tijd ver

drievoudigd van 13 700 naar 38 000 op 1 janu

ari 1998. In de opvang bevonden zich 8 200 uit

geprocedeerde asielzoekers. De gemeenten moes

ten voor de eerste he!Jt van 1998 12 400 status

houders huisvesten en het Centraal Orgaan op

vang Asielzoekers (COA) moest wekelijks 3 a 
400 nieuwe opvangplaatsen vinden." In maart 

1998 ontstond een dusdanige noodsituatie dat 

het COA de staatssecretaris vroeg artikel 4 van 

de Regeling Verstrekkingen Asielzoekers in te 

roepen.'l Op grond van dat artikel kunnen op

vangvoorzieningen aan asielzoekers worden 

onthouden. Asielzoekers kregen extra geld wan

neer zij ze!J, bij familie of vrienden, onderdak 

vonden, het zogenaamde zelfzorgarrangement. 

In feite ligt hicr het moment van de ontplojfing 

van het stelsel. De opvangcapaciteit zat zo vol 

data! gauw zo'n 5 000 asielzoekers bij familie 

of vrienden over het land verspreid verbleven. 

Zonder een duidelijke regeling voor onderwijs 

of zorg. Die taak kregen de gemeenten erbij. 

Tegen de achtergrond van deze noodsituatie 

was het opmerkelijk dat de regering bij monde 

van minister-president Kok op 9 april 1998 de 

mming voor dat jaar verlaagde van 45 000 

maar 32 500 asielzoekers. Gesuggereerd is dat 

het Kabinet hiermee een moeizame discussie in 

verkiezingstijd wilde voorkomen. Het kabinet 

vertaalde, anders dan andere jaren, de in de 

wintermaanden altijd lagere instroomcijfers 

door naar het hele jaar. Deze cijfers berustten 

op drijfzand en in september werd a! weer uit

gegaan van 40 000 aanvragen, later verhoogd 

tot 45 000." 

Tijdens het Kamerdebat over de ontstane ncJOd

situatie op 16 april 1998 diende het CDA een 

motie in die vroeg om maatregelen om het 

vastlopen te voorkomen. De coalitie verwierp 

deze motie. Wel werd een motie aangenomen 

waarin gevraagd werd om een onderzoek naar 

de oorzaak van het onevenredig grate aandeel 

van Nederland in de Europese opvang van 

asielzoekers. Dit onderzoek, wczenlijk voor de 

vraag welke maatregelen nodig zijn, is tot op 

heden niet verschenen. 

DE KOERS VAN HET CDA 

Door het CDA werden in 'Nieuwe wegen vaste 

waanlen' algemene uitgangspunten voor het 

asielbeleid geformuleerd: 'Nederland kan en 

mag zich niet afsluiten voor vluchtelingen. Dat 

houdt echter geen afwachten in, wie naar Ne

derland mag komen. ( .... ). Hen ojfensiever be

leid is nodig; met betrekking tot de brandhaar

den en oorzaken van migratie, met betrekking 

tot het toelatingsbeleid en de opvang in de re

gia en met betrekking tot Ianden die de eigen 

Ianden niet wensen terug te nemen.' De voor

stellen van de CDA-fractie in de periode 1994-

1998 liggen voor een belangrijk dee! in het ver

lengde van de uitgangspunten van 'Nieuwe we

gen vaste waarden'. 

In het verkiezingsprogramma 1998-2002, 'Sa

menleven doe je niet aileen', werd een belangrij

ke passage aan het asielbeleid gewijd. Net als 

in 'Nieuwe wegen vaste waarden' stonden het 

vinden van structurele oplossingen, opvang in 

de regia en een Europese aanpak centraal. Voor 

de procedure in Nederland werd vooral ge

streefd naar een verhoging van de kwaliteit. 
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Het verkiezingsprogramma nam geen stand

punten in over de kwesties die in het parlement 

in de periode 1994-1998 ecn hoofdrol hadden 

gespeeld, zoals vermindering van het aantal 

statussen, meer nadruk op de tijdelijkheid van 

de vluchtelingenopvang, en meer begeleidende 

uitzetting. Het document bood daardoor geen 

aanknopingspunten voor de moeilijke keuzes 

die moesten worden gemaakt toen het asielbe

leid, min of meer gelijktijdig met de vaststelling 

van het document in het begin van 1998, began 

vast te !open. Dit leidde al snel tot problemen 

toen de Tweede Kamerfractie gedwongen werd 

cen keuze te maken over de terugkeer van 

Bosnische asielzockers. De Tweede Kamcrfractie 

sprak zich uit voor een herbeoordeling van de 

groep die zonder individuele toets een A-status 

had gekregen. Dit zou kunnen leiden tot intrek

king van de status en tcrugkeer naar veilige 

gebieden. Kamerlid De Milliano zag dit als een 

koers die '180 graden' haaks op het verkiezings

programma stand, reden waarom hij de fractie, 

en even later ook de partij, verliet-" 

HET STELSEJ. ONTPLOFf 

Op 23 september 1998 opende de Vo!kskrant 

met het bericht dat de nood bij het COA zo 

hoog werd dat aan de oprichting van tenten

kampen werd gedacht. Niet lang daarna wer

den daadwerkelijk de eerste - !ekkendc - tenten 

opgezet. Asielzockers kwamen op een wachtlijst 

totdat zij bij de aanmc!dcentra terecht konden. 

Gelijktijdig were! de opvang aan asielzoekers 

die eerder in een ander Europees land hadden 

verb!even, de zogenaamde Dublinclaimanten, 

onthouden. Het vreemdelingenbeleid dreigde, 

in de woorden van staatssecretaris Cohen, 'uit 

de rails' te !open-''· 

Door de noodsituatie in de opvang kon de 

staatssecretaris niet meer om het fcit heen dat 

het belcid dat uitging van vrijwillige terugkeer 

van uitgeprocedeerde asielzoekers was mislukt. 

Zo waren van de 1200 afgewezen asielzoekers 

uit Hthiopie en Angola die voor het project ge

faciliteerde terugkcer in aanmerking kwamen, 

na een jaar slechts negen personcn daadwerke

lijk teruggekeerdr Van gedwongen tcrugkee1; 

het sluitstuk van het belcid, was evenmin sub

stantiecl sprake geweest. Het niet uitzettcn van 

afgewezen asielzoekers was overigens niet ai

leen een gevolg van het beleid van de staatsse

cretaris. Want steeds als terugkeer ter sprake 

kwam, deinsde de politick terug. fr is een 

groot verschil tussen de papieren beslissing tot 

terugkeer en het feitelijk uitvoercn daarvan. 

Meest pregnant blijkt dit bij de besluitvorming 

ten aanzien van Iran. Op 5 juni 1997 verschecn 

cen ambtsbericht met als conclusie dat terug

zending naar Iran in zijn algemecnheid 'niet 

op voorhand onverantwoord kon worden ge

acht. De rcgering nam dit standpunt over. De 

terugkeer zou door monitoring van de betrok

ken personen door de ambassade in Iran wor

den begeleid. In het najaar, toen de Kamer nag 

over de terugkeer moest beslissen, bleek dat die 

monitoring, anders dan door de regering was 

gezegd, al enkele maanden was gestopt. Het 

vcrwijt van verkeerde in forma tie leidde tot een 

motie van afkeuring, die werd gesteund door 

de gehele oppositie, maar door de coalitie werd 

venvorpen. Op 5 maart 1998 verscheen er we

derom een ambtsbericht over Iran, met deze!fde 

conclusie als een jaar eerder. Nag steeds werd 

feitelijk niet tot gedwongen vertrek overge

gaan. Op 9 december 1998 verscheen een derde 

ambtsbericht, weer met dezelfde conclusic. 

Staatssecretaris Cohen meldde nu: 'Gelet hicrop 

kan de gedwongen terugkeer van uitgeproce

deerde Iraanse asielzoekers in principe worden 

hervat."'' Nu is de Kamer hier wel mee akkoord 

gegaan. 



VERWIJDERING VAN UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS 

In de ondcrstaande tabel is het aantal in de periode 1992 tjm 1998 afe;ewezen uitgeprocedeerde 

asielzockers weergegeven, dat statistisch gezicn als verwijderd wordt beschouwd. Definities: . Uitzetting: verwijdering 'met de sterke arm' uit Nederland . . Vertrek onder toezicht: de vreemdeling meldt zich bij een (buiten)grenspost, waar erop 

wordt toegezien dat hij daadwerkelijk uit Nederland vertrekt. . Controle adres: controle door de vreemdelingenpolitie of de vreemdeling na het verstrijken 

van de hem toegestane vertrektermijn nag op het laatst bekende ad res verblijft. Als dat niet 

het geval is, wordt hij geregistreerd als: 'met onbekende bestemming vertrokken' (MOB). 

Tabel2 

]aar Controle adres (MOB) Vertrek onder toezicht Uitzetting Totaal 

Aantal Pro cent Aantal l'rocent Aantal Procent Aantal 

1992 4.158 55% 1.123 15% 2.253 30% 7.534 

1993 4.707 66% 803 11% 1.676 23% 7.186 

1994 8.658 65% 1.786 13% 2.849 22% 13.293 

1995 8.792 61% 2.351 16% 3.366 23% 14.509 

1996 11.089 67% 1.839 11% 3.553 22% 16.481 

1997 14.425 77% 1.186 6% 3.267 17% 18.878 

1998 10.636 74% 1.088 7% 2.618 18% 14.342 

Totaal 62.S2S 10.176 19.582 92.223 

Uit deze cijfers blijkt dat in de afgelopen zes jaren tweederde tot driekwart van de afgewezen uit-

geprocedeerde asielzoekers hun daadwerkelijke verwijdering uit Nederland niet afwacht en met 

onbekende bestemming verdwijnt. Ook blijkt dat de omvang van MOB de afgelopen jaren is toe-

gcnomen. 

De dreiging dat door de hoge instroom in de 

loop van 1999 12 000 asielzoekers op wachtlijs

ten zouden komen te staan was voor staatsse

cretaris Cohen aanleiding voor zijn aan het 

begin van dit artikel geciteerde uitspraak. De 

dreigende ontploffing leek zich vrij plotseling 

af te tekenen. Werd in de justitie-begroting 

voor 1999 nag een daling naar 35 000 aanvra

gen voorzien, een maand later werd die prog

nose bijgesteld tot 60 a 70 000. Voor de opvang 

werd bij de begroting nag een vermindering 

met 5 000 plaatsen voorzien. Maar ook die cij

fers waren snel achterhaald. In januari ging 

het COA al uit van 35 000 plaatsen extra in 

1999, dat wil zeggen 6 a 700 plaatsen oftewel 1 

a 2 asielcentra per week. 

Anders dan de officiele cijfers doen vermoeden 

was de ontploffing te voorzien geweest. In we

zen heeft deze ontplojjing zich al in april 1998 

voltrokken. De eerste tekenen dat het mis zou 
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gaan dateren van het moment dat het aantal 

aanvragen weer ging stijgen, halverwege 1996. 

Toen het aantal aanvragen in 1997 binnen en

kele maanden tijd verdubbelde, zonder dat 

daar op beheersing gerichte maatrege!en tegen-

wat betreft het binnenlandse beleid de nadruk 

verbetering van de kwaliteit van de procedures. 

Voor antwoorden op de noodsituatie bood het 

document geen aanknopingspunten. 

De ontploffing van het asielste!sel vond in jeite 

over kwamen te staan, was de basis voor het a! in april 1998 plaats, toen artikel 4 RVA (Re-

vastlopen van het systeem gelegd. geling Verstrekkingen Asielzoekers) werd inge

roepen omdat de opvang val was. Die ontplof 

coNCLUSIES Jing werd onvermijdelijk toen bij een verdubbe-

ling van de aanvragen halverwege 1997, niet 

Het vast!open van het asielbeleid vond zijn oor- op korte termijn structurele maatrege!en wer-

zaak in de eerste plaats in (het ontbreken van) den genomen. 

beleid in Nederland, en niet in de veiligheidssi-

tuatie in de Ianden van herkomst. De noodsitu

atie had voorkomen kunnen worden wanneer 

tijdig beleidsmaatrege!en genomen waren, ge

richt op de beperking van het aantal aanvra

gen en vereenvoudiging van de procedures. On

vo!doende is ingezien dat een duurzaam asiel

be!eid op lange termijn slechts kan worden ge

garandeerd, door op beheersing gerichte maat

regelen op de korte termijn. 

De Tweedc Kamer heeft zich we!iswaar vaak 

kritisch uitgelaten over het ontbreken van be

leid, maar kwam ze!J over het algemeen niet in 

meerderheid tot alternatieven. Toen dat we! ge

beurde, met name bij de behande!ing van het 

terugkeerbeJeid, liet een Kamermeerderheid het 

niet uitvoeren van de eigen wensen toe. Politick 

gezien had de afwijzing van de terugkeernoti

tie door de Kamer als een aJkeuring van het ge

voerde beleid moeten worden opgevat. 

Het CDA gaf in 'Nieuwe wegen vaste waarden' 

algemene uitgangspunten voor een duurzaam 

asielbeleid. De Tweede Kame1jractie zette de 

uitgangspunten bij diverse gelegenheden in 

praktische voorstel!en om. De meeste voorstel

len sneuvelden echter. Het verkiezingsprogram

ma 'Samenleven doe je niet a!leen' !egde voor 

Sybrand van Haersma Buma is beleidsme

dewerker van de CDA-Tweede Kamerfrac

tie. Dit artikel is op persoonlijke titel ge

schreven. 
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In de afgelopen jaren is het grootste probleern voor het coA het 

gebrek aan authenticiteit geweest. Het CDA kan pas authentiek over
kornen wanneer het standpunten inneernt die kunnen gelden als een 
afspiegeling van de christelijke identiteit. Voor Thijs Jansen betekent 
christelijke politiek in ieder geval het geloof dat een sarnenleving bij
een kan en zelfs rnoet worden gehouden door rneer dan eigenbelang. 
En daarrnee stuit hij op een fors verschil met de klassiek-econorni-

sche en ultra-liberale opvatting dat de sarnenleving het beste 

draait als wordt toegegeven aan het nastreven van het eigenbe
lang. 

Een authentiel{ CDA 

Voor ]aap Oversteegen 

Christen-democratische politiek moet uitgaan van een ander beeld van de 

samenleving dat wat idealistischer mag zijn. De lat moet hoog liggen. In een 

prachtig en te weinig opgemerkt artikel in het zomernummer van Christen 

Democratische Verkenningen vorig jaar 'Het sociaal tekort: waar zijn de zacht

moedigen?' heeft Edith Brugmans het dilemma van christen-democratische 

politiek heel goed verwoord. In de christelijke traditie is de zachtmoedige een 

voorbeeldfiguur: 'Zander juridische sancties, politieke pressie of economische 

boycot draagt de zachtmoedige het onrecht van en voor de ander. Omdat zacht

moedigheid dit volstrekt geweldloze dragen van onrecht is, is zij een zo radicale 

tegenkracht tegen het onrecht dat het onrecht naar het goede wordt omgebo

gen' (CDV 7/8 1998, p. 325). Brugmans stelt dat zachtmoedigheid de harde logica 

die eigen is aan maatschappelijke instituties wezenlijk te buiten gaat. 

Zachtmoedigheid is voor ons bijna onbegrijpelijk geworden: 'Wij vertrouwen op 

het legitieme geweld van sancties en geloven nauwelijks in de kracht van zacht

moedigheid'. Oat maakt de taak van christen-democratische politici bijzonder 

ongemakkelijk: 'Als christenen zijn zij aangesproken door het goddelijk woord 

over zachtmoedigheid en weten zij zich verplicht om deze bijna onbegrijpelijk 

geworden houding toch gestalte te geven- maar dan stuiten zij op de politieke 

onhandelbaarheid van deze radicale tegenkracht tegen onrecht' (p. 325). 

Een van de consequenties die het CDA zou kunnen trekken uit het voorbeeld van 

de zachtmoedige is dat niet het eigenbelang, maar juist de wederkerigheid een 

dragend principe van de samenleving kan zijn (een overtuiging die in het laatste 

verkiezingsprogramma te vinden is). Met wederkerigheid bedoel ik dat de een 

iets voor de ander doet en de ander iets voor de een zonder dat een van beiden 

daartoe verplicht is en zonder dat precies wordt afgesproken wat de een voor de 

ander doet. Wederkerigheid is het cement van de samenleving. De zachtmoedige 
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gaat verder dan wie ook: de logica van 'dit voor dat'- de logica van de vergelding 

- heeft hij/zij helemaal afgezworen. Hijjzij gaat ervan uit dat 'opoffering' uitein

delijk tot iets goeds zalleiden, ook al zijn daarvan geen tekenen. 

De opdracht is een samenleving te stimuleren en mogelijk te maken waarin 

wederkerigheid als waardevol wordt gezien en waar mensen aangemoedigd 

worden hun idealen in praktijk te brengen. 

Mensen hebben genoeg idealen. De inrichting van de samenleving ontmoedigt 

het om die idealen in praktijk te brengen. Oat zou vee! beter kunnen en moe

ten. Het CDA zou het aanwezige engagement moeten binden. Het is hard nodig 

dat de politick een bemoedigende, aansporende, prikkelende factor wordt in 

plaats van de remmende en blokkerende factor die ze op het ogenblik vooral is. 

Waardenambigu1teit 

Ik ga ervan uit dat elk mens morele ervaringen kan opdoen. De waarde van bij

voorbeeld wederkerigheid kan door iedereen ervaren worden. Morele ervarin

gen zijn echter ambigu en kwetsbaar. Een dergelijke morele ambigulteit is ka

rakteristiek voor onze tijd. Wel flessen naar de glasbak brengen en tegelijkertijd 

twee auto's gebruiken. Kunnen kopen wat je wilt en tegelijk door de ziel gesne

den worden door beelden op de televisie van honger, ontheemding en oorlog. Je 

verzetten tegen de komst van een asielzoekerscentrum in je eigen buurt en vee! 

geld geven aan acties voor Vluchtelingenwerk. Kinderen willen, maar niet de 

tijd nemen om er aandacht aan te besteden. Een voorstander zijn van Europese 

politieke integra tie, maar wei hartgrondig eens met de politick van 'I want my 

money back'. 

Het gevolg van deze waardenambigu'iteit is een onderhuidse ontevredenheid. 

Mensen handelen, maken keuzes, maar houden ver op de achtergrond er een 

vervelend gevoel aan over. Het wil ergens maar niet kloppen. 

Onder andere de overheid zou behulpzaam moeten zijn bij het in banen leiden 

van die waardenambigu!teit. Zij zou discussies moeten stimuleren die mensen 

dwingen om na te denken en opties aan te bieden om keuzes te maken. Daarbij 

mogen ook best idealen over een goede samenleving ter sprake worden ge

bracht. Helaas is het zo dat de politick nu juist meestal niet helpt, maar de am

bigu'iteit in stand houdt en zelfs obstakels opwerpt om deze op te lossen. 

Bijvoorbeeld in de Kosovo-crisis hamert het kabinet-Kok op opvang in de eigen 

regio. Maar geeft de Nederlandse overheid daarmee werkelijk bevredigend uit

drukking aan de morele ervaring van solidariteit. Minister Herfkens stelde zelfs 

dat vee! vluchtelingen helemaal niet willen worden opgevangen in het Westen. 

Oat is maar de vraag. En als de vluchtelingen hier zouden komen zijn er kam-
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pen klaargemaakt. Waarom zijn er in Nederland geen gastgezinnen gevraagd, 

zoals in andere Ianden (Frankrijk, Belgie)? Het is het vertoon van solidariteit 

met schone handen. Zou het niet vee! overtuigender zijn tegen Milosevic om te 

Iaten zien wat echte solidariteit is door de Albanezen ruimhartig op te vangen. 

In Nederland is wat betreft de diepgang van het politieke debat schraalhans 

keukenmeester. Politici durven het ook nauwelijks meer om de burger aan te 

spreken op zijn idealen, op zijn morele ervaringen. Dat is een onontgonnen ge

bied. Daardoor blijven de ambigue gevoelens bestaan. 

Schraal mensbeeld 

Opvallend is dat de Nederlandse politiek vaak geneigd is 0111 uit te gaan van een 

pessimistisch en economistisch mensbeeld. Dat correleert met een liberale op

vatting over politiek. Dat pessimistische mensbeeld is met name terug te vin

den als het gaat over zwakkeren: uitkeringsgerechtigden frauderen, asielzoe

kers zijn crimineel, Nederland is vol. Er wordt bijna automatisch geappelleerd 

aan, ingespeeld op verondersteld eigenbelang en pessimisme over de in ten ties 

van anderen. Vaak komt het ook goed uit- financieel- om te korten op de over

heidsuitgaven. Het is opvallend hoe wijd die neiging verbreid is. In dezelfde sys

tematiek past de veronderstelling dat mensen- of het nu onderwijzers ofver

pleegkundigen zijn- altijd maar meer loon- geld dus voor zichzelf- willen. De 

opvatting dat een beroep aanzien krijgt door de hoogte van het salaris is wijd 

verbreid. Dat is wei erg armzalig. Waarom is het zo ongebruikelijk om te spre

ken over de bijdrage van onderwijs en zorg aan de kwaliteit van Ieven van jezelf 

en van anderen. Vee! interessanter is of datgene wat je doet iets betekent voor 

de maatschappij en of er een zekere progressie zit in je ontwikkeling. Het is 

soms verbazingwekkend hoe snel politici een beroep doen op negatieve gevoe

lens. Zelden wordt er een beroep gedaan op altrulsme en solidariteit. Het meest 

recente voorbeeld was de manier waarop PvdA-fractievoorzitter Melkert de aan

dacht van de kiezers op de PvdA meende te moeten rich ten door een 'hard 

rechts' verhaal te houden over asielzoekers. Een onsmakelijke imitatie van 

Bolkestein vier jaar eerder. En het wordt nog erger omdat- zie de analyse van 

Sybrand van Haersma Buma in dit nummer (p-45-54)- de eigen onmacht 0111 

keuzes te maken wordt afgewenteld op de asielzoekers door hen object te 

maken van hard en meedogenloos beleid. Dat is politiek op zijn allerslechtst. 

Politici hopen stemmen binnen te halen door voer te geven aan negatieve senti

men ten over anderen. Soms wordt de mening verkondigd dat dat ook maar 

beter is omdat anders de extreem-rechtse partijen de kop weer opsteken. Dat is 

maar de vraag. Is het niet zo dat het onvermogen van politici om een werkelijk 
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gratiebeleid te voeren iedere keer maar weer wordt afgewenteld op die asielzoe

kers? Waarom komen politici daar zo gemakkelijk mee weg in Nederland? 

Stelregel zou moeten zijn dat het onvermogen van politici niet afgewenteld 

mag worden op zwakkere groepen die afhankelijk zijn van de overheid (en het 

beleid). Daartegen zou het CDA in ieder geval zeer streng en meedogenloos moe

ten opkomen. Als de politici niet in staat zijn om de samenleving bij elkaar te 

houden, als zij zich daarvoor onvoldoende inspannen dan zouden zij daarop 

afgerekend moeten worden. De media zouden politici daarop vee! harder moe

ten beoordelen en de burgers daarover wakker schudden. 

Politiek die uit is op korte termijnsucces is fnuikend. Een politiek die inzet op 

duurzame resultaten is vee! moeilijker. De heersende politieke cultuur is gevan

gen in een onvermogen om werkelijk te investeren in een goede samenleving 

waar vertrouwen heerst, waar het beste uit mensen gehaald wordt, waar ze 

steun krijgen en erkenning krijgen, waar wederkerigheid erkend wordt. 

De media ontmoedigen een dergelijke politiek door vooral gespitst te zijn op 

politieke discussies die in het model van 'het conflict' gegoten kunnen worden. 

Met als gevolg dat politici conflicten ensceneren. Bolkestein was daar een mees

ter in. 

Waarde-ervaringen serieus nemen 

In Nederland lijken overheidsorganisaties en ook de overheid nauwelijks meer 

echt ge!nteresseerd in de ervaringen van mensen. In de thuiszorg krijgt een pa

tient wel drie thuiszorgers aan zijn bed. De een mag uitsluitend het verband in 

een beperkt aantal minuten verwisselen, de ander mag alleen schoonmaken en 

een derde alleen boodschappen doen. Wat de doorslag geeft zijn financiele en 

administratieve overwegingen. Dat is niet alleen vervelend en ergerlijk voor de 

patient, maar ook heel vervelend voor degene die de zorg moet verlenen. Wat is 

er natuurlijker dan dat iemand haar werk op een verantwoordelijke manier wil 

doen. De thuiszorger wordt de integrale verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 

van de zorg ontzegd. Pas als mensen de kwaliteit van het resultaat ook voor hun 

verantwoordelijkheid hebben, ontlenen ze ook bevrediging aan het werk dat ze 

doen. Laat degene die verantwoordelijk is voor het geven van de thuiszorg ook 

echt de verantwoordelijkheid om die zorg zo goed mogelijk te leveren. Hoe dat 

in een concrete situatie het beste kan worden ingevuld kan niet van bovenaf 

voorgeschreven worden. Hulpverleners worden tot machines gemaakt. Zowel 

thuiszorgers als patienten worden vervreemd van hun doodnormale behoeften 
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aan een wederkerigheidsrelatie. Het kenmerk daarvan is nu precies dat niet alles 

op een goudschaaltje gewogen wordt. Voor werkelijk menswaardige zorg zijn 

betrokkenheid, wederkerigheid en integrale verantwoordelijkheid voorwaarden. 

Het is zorgwekkend dat de politiek de ontmenselijking in verschillende secto

ren niet aileen toelaat, maar zelfs bevordert. De wachtlijsten in de zorg- voor 

opera ties en verzorgings-verpleegtehuizen- zijn een voorbeeld daarvan. In het 

vorige nummer van dit blad heeft de heer Pauw van het St. Franciscuszieken

huis in Rotterdam treffend beschreven dat wachtlijsten onrechtvaardig zijn 

omdat ze a! lang niet meer voor iedereen gelden. Bovendien kan de overheid de 

wachtlijsten uit de wereld helpen door een aantallastige knopen door te hak

ken. Typerend is dat staatssecretaris Vliegenthart de Tweede Kamer laat weten 

niets aan de lange wachtlijsten van verpleeg-jverzorgingshuizen te willen doen 

voordat bekend is of er dubbeltellingen in zitten. Oak hier weer een puur admi

nistratieve redenering, terwijl het over mensen gaat. De omgang met de Bijl

merramp door achtereenvolgende kabinetten illustreert hetzelfde fenomeen. 

Hoe je het oak wendt of keert: het leed van de betrokkenen is keer op keer geba

gatelliseerd. Politici en ambtenaren hebben een vervreemde kijk op de taak van 

de politiek. Kardinaal Simonis heeft wei eens verbanden gelegd tussen het toe

staan van abortus en het geweld op straat. Oat ging mij wat ver. Maar het is wei 

degelijk zo dat het bagatelliseren van wat de burger ervaart, een symptoom is 

van een ziek politiek systeem. Het ligt in het verlengde van het verschijnsel dat 

mensen voorbijlopen als er iemand op straat in elkaar wordt geslagen. 

Aansluiten bij engagement 

In het januarinummer van dit maandblad heeft Joop Wijn het concept 'de be

trokken samenleving' als de slogan voor het CDA naar voren geschoven. Oat is 

een slogan die precies uitdrukt waar het het CDA om moet gaan: betrokken

heid. De samenleving barst van het engagement, maar die komt nauwelijks 

meer in de politiek tot uitdrukking. De politiek wordt aileen nag maar gezien 

als het obstakel voor engagement. Daarom is het engagement vooral buiten de 

politiek te vinden. Een explosieve groei maakten ideele organisaties door die 

zich richten op natuur en milieu, internationale solidariteit en morele issues 

als abortus en euthanasie (Sociaal en Cultureel Rapport 1998, p. 760). Maar 

Iaten we oak niet het engagement vergeten van a! diegenen die betaald bezig 

zijn anderen te helpen, zoals onderwijzers, artsen, verplegend personeel, 

gezinsvoogden, politieagenten. Het is niet verbazingwekkend dat het cynisme 

over de politiek in dat soort zeer belangrijke sectoren enorm groat is. Tenslotte 

is er het engagement van a! diegenen die zich onbetaald inzetten voor anderen: 

ouders voor hun kinderen, mantelzorgers en vrijwilligers. 
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Het CDA moet zorgen dat de politiek weer aansluiting krijgt bij al dat engage

ment. Oat betekent bijvoorbeeld aansluiting zoeken bij en vechten voor erken

ning van diegenen in Nederland die vrijwilligerswerk, mantelzorg doen. Of 

besluiten zelfvoor hun kinderen te zorgen. Op de conferentie over 'Respect tus

sen de genera ties' in Nijmegen afgelopen zaterdag vertelde coA-Tweede 

Kamerlid Nancy Dankers de geschiedenis van een vader, een moeder en drie 

jonge kinderen. Bij de moeder werd kanker geconstateerd en zij zou nog een 

jaar te !even hebben. Haar man wilde dat jaar voor haar zorgen. Hij kreeg daar

voor geen toestemming van zijn baas en nam dan maar ontslag. Nadat zijn 

vrouw was overleden kreeg hij geen werk en sindsdien is hij aangewezen op de 

Bijstand. Waarom in die periode geen uitkering van de overheid en wordt niet 

voor een terugkeerrecht gezorgd? Het is al eerder geconstateerd: het recht op 

en belang van 'zelf zorgen' wordt in Nederland nauwelijks erkend. Oat geldt 

niet alleen voor zieke gezinsleden, maar ook gewoonweg voor de gezonde eigen 

kinderen. Het professionaliseren en monetariseren van zorg krijgt van de over

heid meer status. Ook daar is een subtiel proces van onteigening herkenbaar. 

Authenticiteit van het CDA 

De werkelijke breuklijn in de politiek is die van authenticiteit, oprechtheid, 

betrouwbaarheid en van niet meer hypocriet zijn. Je werkelijk iets aantrekken 

van wat mensen overkomt. Politieke partijen wekken de indruk dat zij er vooral 

zijn om zichzelf in stand te houden. Zij zoeken naar een niche in de markt om 

vooral maar een machtsfactor te blijven. De ideeen worden daarbij aangepast. 

Het gaat niet meer om een bepaald ideaal of belang te realiseren, maar om 

groot te worden of in stand te blijven als doe! op zich. Het instrument (groot 

worden) is doe! op zich geworden. Geen wonder dat het aantalleden van poli

tieke partijen schrikbarend gedaald is en dat de animo om te stemmen door de 

jaren heen steeds minder wordt. 

Dankzij de oppositieperiode en de bezinning die daarin heeft plaatsgevonden, 

is het CDA langzamerhand weer authentieker aan het worden. Geloofwaardige 

continu.iteit met het eigen verleden was daarvoor een voorwaarde. De erken

ning van Ruud Lubbers dat het no-nonsense-beleid doorgeschoten was heeft de 

weg vrij gemaakt voor een meer christelijk sociale koers. Deze wordt- blijkens 

het artikel van Jan Peter Balkenende (cov 2, 1998, p.12-26)- voluit onderschreven 

in de fractie. We zijn er echter nog echt niet. Het CDA moet zich erop toeleggen 

het overvloedig in de samenleving aanwezige engagement te erkennen en te 

kanaliseren. 
Oat dat niet eenvoudig is bleek uit de affaire rondom Jacques de Milliano. Het 

was onmogelijk om het engagement van Artsen zonder Grenzen op een geloof 



waardige marrier te verbinden aan het CDA. lk zou ervoor willen pleiten deze 

affaire grondig te analyseren. omdat het CDA wel degelijk moet proberen het 

engagement uit dat soort organisaties aan zich te binden. Het is te makkelijk 

om te stellen dat de obstakels puur van persoonlijke aard waren. Mogelijk had 

er veellanger van tevoren veel meer energie gestoken moeten worden in het 

inhoudelijke debat. 

Noodzakelijk voor die authenticiteit is ook dat de partij duidelijk maakt waar 

haar prioriteiten liggen met het oog op deelneming aan een nieuw kabinet. Die 

duidelijkheid laat nu te wensen over. Als Hans Hillen en Jaap de Hoop Scheffer 

een voorkeur uitspreken voor een coalitie met de vvo. dan roept dat twijfels op. 

Is de natuurlijke bondgenoot van het sociaal-christelijke CDA niet de PvdA of 

Groen Links en o66 (als sociaal-liberalen)? Die twijfels kunnen aileen voorko

men worden wanneer uitgelegd wordt waarom op dit moment de vvo de voor

keur verdient. Wat van de CDA-prioriteiten uit het verkiezingsprogramma den

ken De Hoop Scheffer en Hillen dan met de vvo en o66 beter te kunnen realise

ren dan met de PvdA enjof Groen Links? Die uitleg zijn ze dan verschuldigd. Ik 

kan mij best een aantal argumenten voorstellen. Bijvoorbeeld de wens om voor

al te zorgen dat financiele soliditeit gewaarborgd blijft. Als dat boven aan de 

prioriteitenlijst gezet wordt en er geen zicht op is dat dat met de PvdA goed 

komt dan is dat een legitieme reden. Het CDA heeft een lange traditie van 

financiele soliditeit en hecht daar zeer aan. Dat is ook een sterk punt van de 

vvo. Een andere prioriteit zou kunnen zijn dat het CDA zich moet kunnen pro

fileren in een coalitie (een zuiver tactisch argument). Met de PvdA zou het CDA 

zich moeilijker kunnen profileren. De PvdA is zozeer een middenpartij gewor

den en onvoorspelbaar, want zeer verdeeld, dat ze potentieel- zoals bet CDA 

vroeger met de PvdA en de vvo deed -de ene keer met het CDA en de volgende 

keer met de vvo zou kunnen gaan regeren. De vvo is veel minder onvoorspel

baar. Bovendien hebben we met de vvo gemeen dat we niet geloven in steeds 

meer bureaucratie en verstatelijking. 

Er zijn echter ook forse verschillen met de vvo die het moeilijk maken om met 

hen een coalitie te starten. We hebben nog weinig gemerkt van affiniteit met 

familie- en gezinsbeleid. De vvo volgt heel sterk de lijn van economische zelf

standigheid van de vrouw. Bovendien is de discussie over fatsoen en moraal die 

door Bolkestein was aangezwengeld -over kortom de grenzen van de individu

ele vrijheid- in de vvo op niets uitgelopen. De veiligheidsdiscussie wordt vooral 

gevoerd in repressieve termen en veel minder in termen van 'veiligheidsontwik

keling' (zoals in het CDA). De vvo heeft in de afgelopen jaren hard ingegrepen 

in de sociale zekerheid (de Nabestaandenwet) en heeft de neiging te kiezen voor 

het primaat van de politiek (Varkenswet). Tenslotte is de vvo een van de partij

en die regelmatig een beroep doen op het eigenbelang van de burger en op 
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aan zich te binden. 

negatieve gevoelens over andere groepen. 

In het Groen Links Magazine heeft Pieter van Gee! zich uitgesproken voor een 

coalitie met Groen Links. Voor een dergelijke coalitie zijn ook argumenten. 

Groen Links heeft ook een sterk communitaristische inslag en sinds bet CDA 

het thema duurzaamheid wat meer op de agenda lijkt te zetten (Nieuwe Wegen, 

Vaste Waarden) is er ook wat dat betreft mogelijkheid om goed zaken te doen. 

Ook wat betreft het beleid ten aanzien van werk en zorg zijn er overeenkom· 

sten. In Duitsland blijken de Groenen- net als het CDA -vooruitstrevende ideeen 

te hebben over een Europese Grondwet. 

Ik zou graag meer van dit soort vergelijkingen en afuregingen l10ren. Dat kan 

beter naarmate het CDA beter in staat is duidelijk te maken wat bet wil, waar 

het voor staat. Nogmaals: ik heb er geen bezwaar tegen dater voorstellen 

gedaan worden voor mogelijke coalities. Dat is echter wel een discussie die met 

argumenten moet worden gevoerd en ik ben van mening dat de partij daarbij 

voluit betrokken moet worden. Van groot belang is te weten wat de partij voor 

de komende jaren als de belangrijkste prioriteiten beschouwt. Op basis daarvan 

moet dan bekeken worden met wie het meeste daarvan het beste gerealiseerd 

kan worden. Vervolgens is de vraag hoe die andere partijen er intern aan toe 

zijn. D66 is zeer instabiel. De aanwezigheid van Kok bij de PvdA maskeert een 

enorme verdeeldheid en het beginselprogram van de PvdA is nog niet vastge

steld, dus die verdeeldheid is nog zeker niet beslecht. Het valt te verwachten 

dat het verdwijnen van Kok de PvdA in een chaos achter zallaten. 

De opmerkingen van De Hoop Scheffer, Hillen en Van Gee! geven aan dat het 

CDA zich weer geschikt vindt om te regeren. Het is een teken van herwonnen 

zelfVertrouwen. Toch is dat speculeren een marginale activiteit en dat moet het 

ook blijven. Het moet niet zo zijn dat de coalitieverhalen symbolen worden van 

de koers die gevaren moet worden. Dat De Hoop Scheffer de kandidaat is voor 

een CDA dat zich vooral aangetrokken voelt tot de VVD en Pieter van Gee! voor 

een CDA dat zich vooral aangetrokken voelt tot Groen Links en de PvdA. Als dat 

wel zo is dan kan dat maar tot een conclusie leiden: dater twee kandidaten zijn 

voor het lijsttrekkerschap en dat de keuze voor een persoon ook een keuze is 

voor een koers. De partij zou dan moeten kiezen uit deze twee lijsttrekkers. Dat 

zou ik buitengewoon ongelukkig vinden. We moeten van de tijd gebruik maken 

om voor de werkzaamheden aan het nieuwe verkiezingsprogramma beginnen 

binnen het CDA grondig te discussieren over moeilijke dossiers. De discussieno

ta 'Samen Nederland Veiliger Maken' pakt een onderwerp op waarover het CDA 

vee! te zeggen moet hebben. In de discussienotitie wordt gekozen voor veilig

heidsontwikkeling. Het gaat daar om sterk preventief lange termijnbeleid dat 

structureel moet worden volgehouden. Bovendien is het gezinsbeleid verdiscon

teerd in de nota. 



Daarnaast is het de hoogste tijd dat het CDA werk maakt van het thema duur

zaamheid. Tijdens het vorige verkiezingsprogramma is de discussie hierover 

afgeknepen, omdat het naar de mening van de fractievoorzitter electoraal te 

gevoelig lag. Het profielverschil tussen De Hoop Scheffer en Van Geel stamt uit 

deze periode. Afgelopen week drukte de heer Wijffels het coA krachtig op het 

hart om echt werk te maken van het thema duurzaamheid. Dat ligt ook in het 

verlengde van Nieuwe Wegen Vaste Waarden. Ook hier ligt een kans voor het 

binden van engagement uit de samenleving en meer authenticiteit. 

Drs. M. Jansen 
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[BEZINNING] 

Vier mei 

Overal in Europa staan Slechts in een cultuur 

gedenktekens, ter waar het onderscheid 

herinnering aan de tussen goed en kwaad 

verschrikkingen van de kan gedij en en tot in de 

Tweede Wereldoorlog. haarvaten van de samen-

Er zullen er de komende leving functioneert, kun-

jaren vele bijkomen op de nen mensen zich bevei-

Balkan, opdat de jaren ligd we ten tegen ui twas-

'go niet vergeten worden sen van geweld en haat. 

Op vier en vijf mei dient Hoe broos dat evenwicht 

zich samen te ballen het en hoe kwets baar grote 

besef dat het kwaad in bevolkingsgroepen daar-

ons allen ligt opgesloten. in zijn wordt dezer dagen 

Geen volk, geen ras, geen op teveel plaatsen in de 

individ u weet zich daar- wereld schrij nend 

van uitgezonderd. bewezen. 

Tineke Ladders- Elfferich 
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Ter introductie De Europese verkiezingen staan voor de 

deur. Daarbij vallen wederom slechte opkomstcijfers te verwachten. 

In zijn periscoop analyseert Jos van Gennip de redenen voor de 

nog steeds heersende Eurosclerose. Een daarvan is dat het Europe

se politieke debat niet meer over idealen, maar uitsluitend nog 

over instrumenten gaat. Europa wordt door de kiezers geasso

cieercl met 'te hoge vergoeclingen en te grote gebouwen, te gecle

tailleercle regelgeving en teveel gepraat'. Dat is buitengewoon 

jammer omdat de Europese Unie gebouwcl is door christen

clemocraten met hoogstaande iclealen en omdat- zoals uit het 

cloorwrochte artikel van Piet Hein Donner in clit nummer 

blijkt- er nu behoefte is aan ideologische politiek die overtui-

gencle antwoorden kan geven op de alom aanwezige nieuwe 

maatschappelijke vraagstukken. Het is treurig dat de kiezers 

door het Europese bos vol negatieve symbolen de idealen 

niet meer zien. In de laatste maanclen voor de verkiezin-

gen zijn zittencle en kandiclaat-Europarlementariers druk 

cloencle geweest om het beeld te corrigeren. Het meest 

opvallencl in die 'nerveuze campagne' lijkt het clwingen 

van de Europese Commissie om op te stappen. Het Euro-

pees Parlement heeft schoon schip gemaakt. Zo lijkt het 

tenminste. Bij nadere beschouwing heeft het Europees 

Parlement claarbij wei een belangrijke rol gespeelcl, 

maar niet de rol die verwacht had mogen worden. Dat 

is tenminste de mening van Harry Notenboom die 

voor dit nummer de gehele affaire grondig geanaly-

seerd heeft. Wat ouci-Europarlementarier en oud-

tweede Kamerlicl Notenboom betreft hac! het Euro-

pees Parlement de Commissie zelfveel meer op de 

huicl moeten en kunnen zitten. Het heeft zich niet 

aileen nodeloos afhankelijk gemaakt van de door 

Paul van Buitenen gelekte papieren, maar ook nog 

van het Comite van Wijzen. Het toenemende be-

roep op 'onafhankelijke derden' (als zo'n Comite) 

is volgens Notenboom geen teken van rijpe insti-

tutionele verhoudingen. 

Thijs jansen 
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Door Thijs Jansen 

j(Jto Dirk I Iol 

CDV 

gesprel< 
over 
minder-
hedenbeleid 
Het voorkomen van onderwijsachterstanden bij alloch

tone kinderen is al ongeveer 15 jaar doelstelling van 

beleid. De Nederlandse overheid heeft hiertoe tientallen 

miljoenen guldens besteed aan voor- en vroegschoolse 

gezinsinterventieprogramma's als OPSTAP, OPSTAP 

OPNIEUW en andere. Dat is verspild geld, zegt Lotty 

Eldering, hoogleraar Interculturele Pedagogiek aan de 

Universiteit van Leiden. Dergelijke gezinsinterventiepro

jecten zijn in wetenschappelijke toetsingen keer op keer 

ineffectief gebleken. Toch zijn achtereenvolgende rege

ringen willens en wetens doorgegaan n1et de invoering. 

Er lijkt een volstrekt gebrek aan belangstelling te zijn 

voor de uitkomsten van onderzoek naar de effectiviteit 

van deze gesubsidieerde programma's. Eldering hekelt 

deze onverantwoorde symboolpolitiek. 
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HDFRING: 'In het midden van dejaren 

tachtig groeide het bewustzijn dater iets 

gedaan moest worden tegen de opvallend 

slechte schoolprestaties van allochtone 

kinderen, en dan met name kinderen van 

eerste generatie immigranten. Men wilde 

dit voorkomen door educatieve interven

ties, liefst vanaf de peutertijd en wei in de 

thuisomgeving. Een van de eerste gezins

ondersteunende programma's voor alloch

tone moeders en kleuters was OPSTAP. 

Ik stond aan de basis van de introductie 

van OPSTAP in Nederland. Op verzoek van 

het ministerie van- destijds- wvc ben ik 

in 1984 samen met een ambtenaar van 

het ministerie afgereisd naar Israel. Op 

zoek naar een project voor immigranten

vrouwen. Daar zijn wij rondgeleid door 

het ministerie van Arbeid langs allerlei 

rie van wvc. Mij werd gezegd dat ambte

naren invoering van zo'n duur experi

ment niet zouden kunnen verantwoorden 

wanneer niet werd nagegaan wat de effec

tiviteit ervan was. Het OPSTAP-experiment 

werd opgezet in Amsterdam. Aan het ex

periment deden Nederlandse, Surinaam

sejHindoestaanse, Turkse en Marokkaanse 

moederjkind-paren mee. Uit de effectrap

portage over 1987 tot 1992- door de Rijks 

Universiteit Leiden waar ik toen werkte

bleek dat er weinig effecten vast te stellen 
waren.' 

c ov: Helemaal geen effecten? 

ELDERING: 'Er waren bij de kinderen nau

welijks effecten te bespeuren. Het enige 

effect was een wat grotere Nederlandse 
projecten. Maar er was geen enkel project woordenschat bij de Marokkaanse kinde-

voor immigrantenvrouwen. Lea Dasberg ren. Dat was echter makkelijk te verkla-

die destijds daar gasthoogleraar was, heeft ren. Er is destijds voor gekozen om het 

mij toen geattendeerd op het zogenaamde experiment uit te voeren in de eigen taal: 
HIPPY-project ontwikkeld door prof. Avi

ma Lombard van de Hebreeuwse Universi

teit in Jeruzalem ten behoeve van orien

taals-Joodse immigrantengezinnen (waar

onder vee! van Marokkaanse afkomst). Dit 

project is in Israel op grote schaal uitge

voerd. Ik werd in 1985 uitgenodigd om 

een workshop bij te wonen voor informa

tie en training. Daarna heb ik een voorstel 

geschreven om ermee te experimenteren 

in Nederland. De afspraak was dat de 

Averroes Stichting de ontwikkeling en uit

voering van een Nederlandse variant ter 

hand zou nemen en dat de Universiteit 

van Amsterdam een onderzoek zou doen 

naar de effectiviteit. Dat laatste was-te

recht en verstandig -een voorwaarde voor 

invoering en subsidiering van het ministe-

Turkse kinderen en moeders in het Turks 

bijvoorbeeld. Bij Marokkaanse moeders en 

kinderen was dat echter onmogelijk. In 

Marokko zijn er twee spreektalen: Marok

kaans Arabisch en Berbers. De geschreven 

taal is literair Arabisch. De meeste Marak

karren waren analfabeet en dus werd het 

materiaal in het Nederlands aangeboden. 

Bovendien hielpen vaak oudere kinderen 

die a! Nederlands spraken. Het was dus 

geen wonder dat de kinderen na het pro

ject wat meer Nederlandse woorden had

den geleerd. De conclusies van het onder

zoe!< waren dater weinig effecten op de 

kinderen en geen effecten op de moeders 

te constateren waren. Dat neemt niet weg 

dat de moeders het welleuk gevonden 

hadden en ze zeiden vaak dat ze vee! ge-



leerd Iudden. Maar dat was niet aan te to

nen. Aanbevolen is destijds om het pro

gramma niet gezinsgericht, Inaar institu

tiegericht te maken. Dat wil zeggen dat de 

projecten in creches in plaats van in ge

zinnen een plek zouden moeten krijgen. 

Zo'n intensiefwekenlang project was voor 

de moeders wei erg zwaar.' 

Effectrapportages genegeerd 

c ov: Hoe reageerde het ministerie op de 

negatieve uitkomsten? 

loLDERlNG: 'Die waren op dat moment 

niet meer welkom. Voordat de negatieve 

resultaten van de effectrapportage bekend 

werden (in 1991) was er geld uit de subsi

diestroom voor de kinderopvang gereser

veerd voor een grootschalige invoering 

MlVR.I'ROI'.OR. L. ELOERlNG 

van de OPSTAP-projecten. Er was al be

paald dat deze ingezet zouden gaan wor

den. lk heb toen de verantwoordelijke top

ambtenaar gewaarschuwd dat de etfecten 

niet erg groot zouden blijken te zijn. Hij 

zei dat de beslissing al genomen was en 

dat men de grootschalige invoering ge

woon zou doorzetten. lk heb destijds heel 

lang met het ministerie moeten onder

handelen over de tekst van het persbe

richt ter gelegenheid van de overhandi

ging van de effectrapportage. Als de tekst 

het ministerie niet beviel zou het rapport 

niet aan de minister kunnen worden aan

geboden. lk heb destijds nog een ingezon

den stuk in de krant trachten te krijgen, 

maar dat is mij niet gelukt. lk vermoed 

dat de invloed van de afdeling-Voorlich

ting van het ministerie zo ver reikte. Men 

wilde de boodschap niet horen en even

min kwarn het uit dat anderen de bood

schap zouden l10ren.' 

c 0 v: De grootschalige invoering is d us 

van start gegaan? 

ELDERING: 'Ja en dat gebeurde heel effec

tief. De gemeenten kregen eerst veel en 

later stapsgewijs afnemende subsidie en 

dat werkte heel goed. Vijf jaar na afloop 

van het eerste experiment heb ik de expe

rimentele en controlekinderen van des

tijds weer opgespoord en wederom getest 

op eventuele lange termijn effecten. Dit 

onderzoek deed ik in eigen beheer. Toen 

bleek dat zelfs de marginale etfecten bij 
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de Marokkaanse kinderen verdwenen wa

ren. De conclusie was nogmaals dat het 

programma OPSTAP weinig tot geen effec

ten had op kinderen en a! helemaal niet 

op de moeders.' 

c ov: Kwam het ministerie onder invloed 

van deze effectrapportage tot inkeer? 

ELDEH.ING: 'Integendeel. Het ministerie ini

tieerde nog vee! meer van dit soort projec

ten, waaronder OPSTAPJE, voor kinderen 

van 2 tot 4 jaar. Dit is door mijn collega 

Dolph Kohnstamm geevalueerd. Ook daar

uit bleek dat de experimentele kinderen 

het niet beter deden dan de controlekinde

ren. Er werden opnieuw geen effecten 

gevonden. Het ministerie heeft het bekend 

worden van deze negatieve resultaten een 

jaar weten uit te stellen door Kohnstamm 

meer geld te geven om het onderzoek nog 

eens met een andere controlegroep uit te 

voeren. Maar ook dat leverde niets op. 

Mijn collega Paul Vedder heeft recent het 

programma STAP DOOR onderzocht en ook 

dat leverde niets op. Op het ogenblik 

WOrdt OPSTAP OPNIEUW onderzocht en 

insiders zeggen dat daaruit zelfs zal blij

ken dat de controlegroep het zelfs beter 

doet dan de experimentele groep. De con

clusie kan na bijna 15 jaar toch echt niet 

anders luiden dan dat projecten van het 

genre OPSTAP gewoonweg niet effectief 

zijn, hoe spijtig dat ook moge zijn.' 

c ov: Hoe staat het met onderzoek in an

dere Ianden naar de effectiviteit van dit 

soort op ouders en kinderen gerichte edu

catieve programma's? Was het oorspron

kelijke project in Israel eigenlijk wei op 

effectiviteit onderzocht? 

ELDERING: '.Ja, in Israel zijn wei effecten 

gemeten. Maar daarover heb ik zo mijn 

twijfels. Ten eerste omdat de uitvoerder 

zelf het project geevalueerd heeft. Ik ge

loof- zeker na mijn ervaringen in Neder

land- echt uitsluitend in onafhankelijke 

toetsingen. Ten tweede werden die experi

menten in een geheel andere context uit

gevoerd. Het onderwijs in Israel was des

tijds zo belabberd dat de gemeten effecten 

daarmee kunnen samenhangen. 

Voorstanders van interventieprogramma's 

voor jonge kinderen verwijzen nog a! eens 

naar de positieve effecten van het Perry 

Preschool project van David Weikart. Dat 

project is uitgevoerd in een periode (1962-

1967) waarin nog nauwelijks sprake was 

van kleuteronderwijs. Het doe! van dit 

project was dan ook om na te gaan of een 

kwalitatief goed kleuterprogramma effect 

zou hebben op de intelligentie en school

prestaties van deelnemende kinderen. In 

dit project werd een cognitief georien

teerd programma, het High/Scope-curricu

lum, aangeboden. Dit is ook later gebruikt 

in het 'Curriculum Demonstration Project 

(1967-1970), dat tot doe! had nate gaan 

welk van drie curricula het meeste effect 

had op kleuters. De kinderen van dit pro

ject zijn longitudinaal gevolgd. Op 15-jari

ge leeftijd manifesteerden zich significan

te verschillen in functionele competentie 

en maatschappelijke aangepastheid tus

sen de drie groepen ten gunste van de kin

deren die het High/Scope-curriculum had

den gevolgd. Het is niet overtuigend vast 

komen te staan dat de positieve effecten 

resultaat waren van het curriculum. Het 

longitudinale onderzoek van Weikart c.s 

is nooit gerepliceerd. Het is daarom raad

zaam de nodige reserves in acht te nemen 



ten aanzien van de uitkomsten. Overigens 

hebben Weikart en zijn medewerkers de 

gezinscomponent van het programma al 

enige jaren afgeschaft omdat deze geen 

effecten te zien gaf. In Nederland is het 

zogenaamde Caleidoscoop-programma 

gebaseerd op het High/Scope-programma. 

De conclusie is dus dat ook onderzoeken 

in het buitenland geen overtuigende re

sultaten van gezinsinterventieprogram

ma's te zien geven.' 

c: ov: Hoe verklaart u het halsstarrig vast

houclen aan dit soort projecten? 

" 1 0 1' R 1 N c;: 'Een van de reclenen is dat de

ze projecten ideologisch heel goed liggen 

in de Pvc!A. Ze zijn een soort paradepaarcl

je, een tastbaar bewijs dater iets geclaan 

wordtfkan worden aan de achterstancl van 

allochtone kinderen. Het is bovendien een 

van de 'successen' van Pvc!A-minister cl'An

cona. Een andere reden is dat de mensen 

clie eraan meecloen enthousiast zijn, bij

voorbeeld de (buurt)moeders. Oat kan ech

ter geen maatstaf zijn voor succes. Om 

mensen enthousiast te maken zijn ook 

minder dure methoden te bedenken. Ten

slotte: als er eenmaal gekozen is voor in

stitutionalisering worden altijd we! weer 

redenen gevonden om er toch maar niet 

meer mee te stoppen. Opvallend is bijvoor

beelcl clat de legitimatie van de projecten 

in cle loop van de tijd verschuift. De pro

jecten waren - zoals gezegd - bedoeld om 

de onderwijspositie van allochtone kinde

ren te verbeteren door hun ouders te le

ren hoe zij hen cognitief kunnen onder

steunen. Deze taak werd in handen gelegd 

van buurtmoeders, bijvoorbeeld Turkse of 

Marokkaanse moeders die een voorbeeld 

zouden kunnen zijn. Op een gegeven mo

ment kreeg het ministerie van Sociale Za

ken belangstelling voor deze buurtmoe

ders. Het had geld voor banenplannen en 

investeerde toen ook in de OPSTAP-achtige 

projecten. Hiermee verschoof het cloel er

van: het doe! werd allochtone vrouwen 

door middel van cle functie van buurt

moeder een 'opstapje' naar de arbeids

markt te bieden. Gemiddeld na een jaar 

verdwenen buurtmoeders claardoor. En 

dat was weer niet goed voor de oorspron

kelijke doelstelling. Door het succes kreeg 

het ministerie van Sociale Zaken echter 

be lang bij het instandhouden van deze 

projecten. Recentelijk heeft het ministerie 

van Justitie bovendien belangstelling ge

kregen, maar weer om een andere reclen: 

het heeft belang bij vroege interventie in 

allochtone gezinnen om jeugdcriminali

teit te voorkomen. Deze belangstelling is 

gestimuleerd door twee rapporten van me

vrouw Josine Junger-Tas: Jeugd en Gezin. 

Preventie vanuit een justitieel perspectief 

(1996)]eugd en Gezin II Naar een effectief 

preventiebeleicl. In die rapporten staan bij

zonder waarclevolle adviezen, maar het is 

verbazingwekkend dat Junger-Tas tot in 

haar meest recente publicaties OPSTAP

achtige projecten aanraadt en cle negatie

ve evaluatie-uitkomsten negeert. Daarmee 

legitimeert zij de voortzetting van tot 

nog toe niet effectief gebleken program

ma's.' 

Nederlandse taal 

cov: Als de OPSTAP-achtige projecten niet 

werken. Wat kan er dan gedaan worden 

aan de educatieve achterstand van alloch

tone leerlingen? 
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HDERING: 'Ik acht het zo vroeg mogelijk ren van het Nederlands als tweede taal 

aanleren van de Nederlandse taal op vergemakkelijken; men zou beter met de 

school van het allergrootste belang. Re- familie uit het eigen land kunnen com-

cent beginnen politici daarvoor meer aan- municeren.' 

dacht te krijgen. Het heeft echter heel 

lang geduurd voordat het belang hiervan cDv: Gaan die argumenten dan niet op? 

doordrong. De geschiedenis van die be-

wustwording is interessant. In Nederland 

is vee! te lang vastgehouden aan het recht 

op onderwijs in de Eigen Taal en Cultuur 

(OETc). Dat is vee! te lang gekoesterd door 

de Haagse politick inclusief het CDA. Het 

gaat terug op de eerste helft van de jaren 

zeventig. De toen zogeheten 'gastarbei

ders' uit onder andere Italie, Spanje en 

Griekenland lieten hun kinderen - overi

gens buiten (!) schooltijd- onderwijs in 

eigen taal en cultuur volgen, met het oog 

op terugkeer naar het eigen land. De Ne

derlandse overheid heeft dit gelnstitutio

naliseerd en voerde het vak OETC in, aan

vankelijk twee dagdelen per week (in to

taal 1 dag). De kinderen kregen les in de 

eigen taal, aardrijkskunde, geschiedenis 

en religie. Zij konden deze lessen in een 

centrum buiten de school volgen in 

schooltijd (!). Het gevolg hiervan was dat 

het ten koste van de reguliere vakken 

ging. Het heeft heel lang geduurd voordat 

men ging beseffen dat allochtone kinde

ren hierdoor juist een achterstand oplie

pen. Na een tijd werd OETC teruggebracht 

tot 1 dagdeel dat op de eigen school ge

volgd kon worden. Vergelijkbaar met de 

OPSTAP-achtige projecten bleek OETC een 

taai politick correct symbool. Er werden 

steeds weer nieuwe argumenten naar vo

ren gebracht om het in stand te houden: 

het onderhouden van de eigen taal zou 

het 'gevoel van veiligheid' vergroten; het 

oefenen van de eigen taal zou het aanle-

ELDER 1 N G: 'Ten eerste moet gezegd wor

den dat de veronderstelling achter OETc 

eigenlijk was dat de allochtone leerlingen 

maar tijdelijk in Nederland zouden blij

ven. Dat ging a! lange tijd niet meer op, 

maar daaruit werden geen conclusies ge

trokken. Dat kwam de politiek blijkbaar 

lange tijd gewoonweg niet uit. Ten tweede 

moet gezegd worden dat de argumenten 

die gebruikt werden ter legitimering van 

het vak oncontroleerbaar waren. Bijvoor

beeld het argument dat het kennen van 

de 'moedertaal' het aanleren van het Ne

derlands als tweede taal zou vergemakke

lijken, is nooit wetenschappelijk aange

toond. Uit onderzoek bleek dat het voor 

OETC gebruikte lesmateriaal zelfs nauwe

lijks getoetst was aan de vooronderstelde 

functies van het vak en dat de doelstelling 

om een opstap te bieden voor het leren 

van het Nederlands geen enkele rol speel

de. OETc werd vaak eenvoudigweg in de 

thuislandtaal gegeven. Ten derde zag men 

over het hoofd dat allochtone leerlingen 

op achterstand bleven doordat ze een 

flink dee! van de reguliere lessen misten 

door het volgen van OETC. De commissie

Van Kemenade- waarvan ik dee! uitmaak

te - heeft in 1992 in het rapport 'Ceders in 

de tuin' terecht geadviseerd om het vak 

OETC te Iaten vallen. maar wei nog ruimte 

te bieden voor onderwijs in al!ochtone le

vende talen, maar dan buiten schooltijd. 

Pas vanaf dat jaar is men pas begonnen 



consequenties te verbinden aan het te laat 

ingezien be lang van het leren van Neder

lands. 

In datzelfde jaar hebben L.Lucassen en 

A.J.F. Kobben in een boek uitvoerig gedo

cumenteerd hoe de politiek zich in deja

ren tachtig doof heeft gehouden voor (we

tenschappelijk) gefundeerde kritiek op de 

OETC. Eenzelfde patroon is nu in de ne

gentiger jaren herkenbaar bij de omgang 

met gezinsin terven tieprogramma 's.' 

Symboolpolitiel< 

cnv: Uit uw analyses van de OPSTAP-achti

ge projecten en het onderwijs in eigen 

taal en cultuur blijkt dat het 'minderhe

den'beleid een hoog symbolisch gehalte 

heeft. 

n ° lR 1 N c: 'ja, Nederlandse politici zijn 

bereicl vee! geld te investeren in 'mincler

heclen'-beleid zonder na te gaan of de goe

de instrumenten worden gebruikt. Mijn 

inclruk is clat met clit beleicl te weinig za

kelijk en tezeer icleologisch wordt omge

gaan en het flink ontbreekt aan lange ter

mijn clenken. Er worden allerlei projecten 

gestart zonder clat vaststaat of ze effectief 

zijn. En zelfs al is gebleken clat ze niet-ef

fectief zijn houclt men eraan vast. Ik kan 

mij claarom niet aan de indruk onttrek

ken clat clit soort projecten vaak slechts 

een alibi-functie hebben. Het is onverant

woorcle symboolpolitiek'. 
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Verder, 

niet terug 

J .P.H. DONNER 

Het CDA telt zijn zegeningen na de Statenverkiezingen. Het is echter te vroeg 

om te juichen, betoogt de auteur van dit artikel. Reageren op de problemen 

van Paars is niet voldoende. De wereld verandert op ingrijpende wijze en het 

CDA moet inspelen op de vragen die de nieuwe ontwikkelingen met zich mee

brengen. Daar waar de politiek zich vooral behoudend opstelt, moet het CDA 

vooruitkijken en vanuit de christen-democratische visie op samenleven een 

kader voor antwoorden bieden. Het versterken van het primaat van de samen

leving, het vestigen en verstevigen van overheidsstructuren op (inter)nationaal 

en lokaal niveau en het scheppen van gerechtigheid zouden hierbij centraal 

moeten staan_ De taak voor het Wetenschappelijk Instituut zal bestaan uit het 

maken van analyses van vraagstukken en het geven van richting bij het zoeken 

naar de antwoorden. Het christelijk uitgangspunt, pleit Donner tot slot, moet 
daarbij onbetwist blijven. 

De Statenverkiezingen waren een opsteker voor het CDA. Hopelijk zijn de Euro

pese verkiezingen dat ook. Het CDA heeft nieuwe gezichten. We mogen onze ze

geningen tellen, we zijn een eind op streek. 

Maar er is nog een heel eind te gaan. Zelfvertrouwen putten uit het feit dat het 

Paars niet bijster lukt, is overmoed. Want als Paars in moeilijkheden zit, zitten 

wij dat ook. Heeft het CDA wel een antwoord? Reageren op de problemen van 

Paars biedt geen orientatie en schept geen eigen beleid. En dat is wat telt. Aileen 

zelfvertrouwen dat bouwt op de zekerheid van een beter zicht, een eigen aanpak 

en goede oplossingen voor de maatschappelijke vragen van deze tijd, schept poli

tiek vertrouwen. Dat biedt een herkenbaar politiek smoel. Dat is meer dan het 

'bezetten' van aansprekende thema's en het scm-en in de media. Als reclame- en 

verkooptechnieken het beleicl gaan bepalen, worclt de verpakking de inhoud en 

kan de politiek maar beter inpakken. 

De suggestie dat de politiek kan inpakken, is het uitgangspunt van vee! modern 

politiek clenken. Met een clemocratische rechtsstaat op basis van een markteco

nomie, zouclen er geen wezenlijke maatschappelijke vragen meer resten en clus 

geen politieke strijcl. Het is een visie die product is van de eigen zienswijze. Daar

in heeft men geen antwoorcl meer op de vragen van deze tijcl en concludeert dan 

maar clat ze er niet zijn. Het is de gedachte dat ieclere maatschappelijke vraag 



~· De 

demografische 

ontwikkeling en 

voortschrijdende 

inzichten op 

het terrein van 

genetica en 

biotechnologie 

raken onze 

houding ten 

opzichte van 

schepping, Ieven 

en ziekte en dat 

raakt de grondslag 

van menselijke 

solidariteit. 

kan worden opgelost door een markt, een rechter of een referendum. Oat poli

tick ccn kruidcnicrszaak is van een onsjc mecr of minder, en niet een kwestie 

van fundamentecl kiezen om samcnlcvcn mogclijk te maken. 

Geen politieke vraagstukken? Het is een bizarre gedachte op een moment dat 

we op een dagreis van hier in een oorlog verwikkeld zijn, terwijl in de afgelopen 

jaren, in Europa aileen a!, duizenden in oorlogsgeweld zijn omgekomen en mil

joenen van 11ltis en haard zijn verdreven. Sociale tegenstellingen nemen nogal

om toe en een nieuwe onderklasse is aan het ontstaan, namelijk die van de onge

schooldc arbeid en mensen die niet kunnen voldoen aan het beeld van de mon

dige vrije burger. Temidden van ongekende groei en ontplooiing neemt de on

rust toe: hebben we de ontwikkeling nog wei in de hand en offeren we niet on

gemerkt de leefbaarheid van de omgeving, de kwaliteit van het bestaan en de 

waarde van de natuur eraan op? 

Geen vragen? Vragen volop! De contouren van de maatschappelijke conflicten 

en vragen van de toekomst tekenen zich a! af. Alom is er behoefte aan een meer 

principiele benadering, noem het ideo Iogie. De vraag is niet of er nog wei grate 

maatschappelijke vragen en politieke conflicten zijn. De vraag is of de bestaande 

politiek daar nog een relevant antwoord op l1eeft. Hebben wij nog relevantie 

voor de vragen van nu? Oat is een vraag aan aile politieke partijen. Het CDA 

heeft daar meer dan genoeg voor in huis. Maar het vergt meer dan het oppoet

sen van oude antwoorden en oplossingen. Er voltrekken zich fundamentele ver

anderingen in de samenleving en die vergen een nieuw antwoord. Het is niet 

een kwestie van een derde weg of een nieuw midden. Oat zijn slechts de gelui

den van een liberale politiek die van kleur verschiet. Er zijn vanouds maar twee 

wegen; die van het CDA en die van anderen. Laten we daar aan vast houden. 

Dit artikel gaat over de maatschappelijke vragen en de politieke keuzen van mor

gen, over de vruchtbaarheid van onze politieke overtuiging en over de dringende 

noodzaak om er opnieuw inhoud aan te geven. Verwacht van mij niet het bood

schappenlijstje voor de fractie of de koers van de partij. Wat dat betreft, behoor ik 

tot de grootste beroepsgroep in Nederland: die van de beste stuurlui. Het is echter 

een archalsme te denken dat die aan de wal staan. Tegenwoordig zitten ze voor 

de camera of achter een PC. Over dit soort veranderingen handelt dit artikel. 

De wereld verandert ... 

Oat cle wereld verandert, is zo langzamerhand een platgetreden open deur. Tech

nologische, demografische en maatschappelijke veranderingen bepalen die ont· 

wikkeling. De verschijnselen: globalisering, individualisering en economisering, 

vergrijzing (vreselijke neologismen) en de gevolgen, zoals uitputting van natuur

lijke hulpbronnen, politieke instabiliteit, zijn a! Ianger met ons. Het betreft geen 

11 

.., 
0 



I 
' I 

12 

> 
" -; 

z 
< 
"" " > 
z 
0 

J(;;-· De wereld 

verandert, 

maar politiek 

definieren we de 

veranderingen nog 

steeds in oude 

concepten, 

beelden en 

maatschappelijke 

tegenstellingen. 

abstracte ontwikkelingen, maar veranderingen die ons direct raken. Neem bij

voorbeeld de PC, de CD en internet; tienjtwintig jaren geleden werkten we nog 

met typemachine en grammofoon. De fax was net gelntroduceerd. 

Of het om een maatschappelijke trendbreuk gaat, de geschiedenis zal het leren. 

Maar dat het niet een voortzetting van processen van schaalvergroting en eman

cipatie betreft, maar fundamenteler veranderingen is ook cluidelijk. De techni

sche ontwikkelingen verleggen de grenzen van het menselijk waarnemen en 

kunnen en maken het onafhankelijk van fysieke beperkingen. Nieuwe communi

catietechnieken breiden ons handelingsbereik uit, de computertechniek ons be

vattings- en verwerkingsvermogen. Technieken op het terrein van de miniaturi

sering en materiaalverwerking ons bewerkingsvermogen. Het wegvallen van be

perkingen verandert de maatschappij. Afstand, tijd en ruimte nemen daardoor 

in betekenis af als structurerende factoren van ons dagelijks Ieven. Afstand is 

niet aileen eenvoudiger overbrugbaar geworden, maar is in tal van opzichten 

niet of nauwelijks nog relevant. De wereld is naast de deur gekomen. Niet aileen 

kan ik verzien en -!wren, maar ik kan elders ook interactief ingrijpen, zonder 

dat ik van mijn plaats hoef te komen. 

Voor steeds meer activiteiten geldt dat het er niet toe doet of ze naast de deur 

plaatsvinden, of elders in hetland of in een ander continent (laboratoria, stu

den ten, medische ingrepen). Het raakt de economische dynamiek in de kern. 

Waar beperkingen aan de arbeidsdeling wegvallen, verandert ook de economi

sche groei kwalitatief, zoals eerder toen met de stoommachine energie onafhan

kelijk werd van de arbeid van mens en dier. Het raakt echter de organisatie en 

structuur van de samenleving, de inrichting van ons dagelijks Ieven, en de insti

tuties die dat beheersen, vee! breder. Nu zijn die nog grotendeels georganiseerd 

rond het fysiek samenbrengen van personen of goederen, maar de noodzaak 

daartoe valt weg. Evenzo raken de demografische ontwikkeling en voortschrij

dende inzichten op het terrein van genetica en biotechnologie onze houding ten 

opzichte van schepping, Ieven en ziekte en dat raakt de grondslag van menselij

ke solidariteit. Nu zien we ziekte nog als een risico of bezoeking die ieder gelijke

lijk bedreigt. Straks blijken kanker, ziekten en handicaps een vanaf geboorte 

voorspelbare waarschijnlijkheid. Dan valt de basis voor verzekering of gelijke toe
gang tot de arbeidsmarkt weg. 

. .. maar politiel<e opvattingen nauwelijks 

De wereld verandert, maar politiek definieren we de veranderingen nog steeds 

in oude concepten, beelden en maatschappelijke tegenstellingen. Naarmate de 

oude doelstellingen zijn gerealiseerd richt de politiek zich bovendien steeds ster

ker op behoud en bescherming van hetgeen bereikt is; een betrouwbare sociale 



zekerheid, een duurzame ontwikkeling. Behoud, zekerheid en 'terug naar' zijn 

sleutelwoorden op steeds meer terreinen. Met wetten en verzekeringen hebben 

we ons tegen verandering en onzekerheid ingedekt. En waar er verandering is, 

trachten we dat zo goed mogelijk te voorzien en in de hand te houden. Politiek 

ijkpunt is het heden of een recent verleden. Het grate verschil tussen het begin 

en het einde van de eeuw is dat onze voorouders, aan het begin van de eeuw, 

vreesden dat de toekomst gelijk zou zijn aan het heden en daarom zwoegden ze 

om hun kinderen een betere toekomst te bezorgen. Wij vrezen dat de toekomst 

anders zal zijn en zwoegen om onze kinderen een gelijke toekomst te verzekeren. 

Het past in het denken in termen van einde: het einde van de politieke ontwik

keling, het einde van ideologie, het einde van democratie, enzovoorts. Dat komt 

omdat men de toekomst ziet door de bril van het heden, met de ogenj de con

cepten van het verleden. Dan wordt al gauw iedere toekomst neergang en zijn 

we tegen. Dan is sprake van het Jorwerd-syndroom: tegen een 24-uurseconomie, 

tegen Europese integratie, tegen terugtred van de overheid, enzovoorts. Dit is 

een reactie die de vruchten van dezelfde ontwikkeling miskent: de kansen en 

mogelijkheden, de onoplosbare vraagstukken die daardoor oplosbaar bleken: de 

politieke en economische tegenstelling in de wereld, structurele werkeloosheid. 

Maar zij miskent bovendien dat de ontwikkelingen waar men tegen is voortvloei

en uit de we reid waar men naar terug wil. De vraag is niet: 'hoe terug', maar: 

hoe verder? 

Van oude concepten, dingen die voorbijgaan 

Verder moeten we, want ook overheid en staat raken in het ongerede. In de laat

ste 200 jaren hebben staat en overheid zich ontwikkeld tot overwegend territo

riale instituties, het kader voor exclusieve jurisdictie en macht binnen een be

paald grondgebied. Afstand, schaal en de fysieke beperkingen aan verplaatsing, 

bonden ons als gemeenschap in een nationale economie en een nationale sa

menleving en de overheid vormde daar de uitdrukking van. Waar die factoren in 

betekenis afnemen, komen oak de instituties waarin de gemeenschap vorm 

heeft gekregen, -recht, bestuur, maatschappelijke verbanden, gelijkheid en een

heid- in moeilijkheden. Het appel van een politiek bestel dat berust op onderlin

ge afl1ankelijkheid, solidariteit en sociale integra tie, neemt af als ondernemin

gen en individuen steeds meer op zichzelf komen te staan in globale mark ten en 

de onzekerheden daarvan zelf moeten dragen. Als be Iangen steeds meer uit el

kaar gaan !open en als de gevolgen van verschillen in capaciteit en kennis soci

aal en economisch in betekenis toenemen. Daardoor bieden oak maatschappelij

ke structuren, verbanden of gedragspatronen minder houvast voor het functio

neren van de overheid. 
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Er is niet minder overheid nodig, maar er is minder mogelijk als mensen, mark

ten en de samenleving zich kunnen onttrekken aan ordening en normering. Als 

mensen en bedrijven minder op een land zijn aangewezen, terwijllanden onver

minderd athankelijk blijven van hun activiteiten voor hun inkomsten en moge

lijkheden, en als maatschappelijke structuren en patronen die de voeding vor

men voor waarden, wetgeving en ordening, achter een caleidoscoop van belan

gen, persoonlijke situaties, zelfgekozen structuren verdwijnen. Ook andere ver

banden verliezen daardoor aan betekenis en cohesie. 

Wat terugtred van de overheid heet, is vaak vooral toenemend niet meer kunnen 

optreden. Praktisch, juridisch en fiscaal; bet belastinggebied is het eerste wat at~ 

kalft. Oat heeft fundamentele gevolgen. De term terugtred van de overheid gaat 

uit van bet concept van overheid en markt. Oat is niet vruchtbaar. Het sugge

reert dat overheid en markt elkaar aanvullen. Maar markten hebben een over

heid nodig om te kunnen functioneren. Joegoslavie en de voormalige Sovjet Unie 

zijn niet de sterkste economieen in Europa omdat de overheid daar vrijwel is 

weggevallen, maar de zwakste. Er is niet een vast publiek domein. Overheid, 

markt en samenleving vormen geen statisch evenwicht, maar een dynamische 

wisselwerking tussen behoeften, mogelijkheden en concepten. De overheid ont

wikkelt zich omdat er nieuwe maatschappelijke behoeften opduiken waar zij 

naar vermogen op inspeelt. Maar wat mogelijk is, hangt mede afvan de econo

mische, juridische en politieke inzichten en van politieke concepten. Omgekeercl 

worden de kenmerken van bet functioneren van de overheicl weer bepaald door 
de maatschappelijke behoeften. 

Denken in termen van overheid en markt loopt zo vast. Maar dat is niet het eni

ge. Ook het mens- en wereldbeeld waar bet op berust. Het beelcl van het ratione

le indiviclu als cle natuurlijke en vanzelfsprekende eenheid van samenleving en 

waarheid ('cog,ito ergo sum'). De zichzelf genoegzame mens clie zelfstandig en au

tonoom, zich hero"isch een weg baant door een verbijsterende wereld. De samen

leving is in die visie een verzameling van vrije mensen die zich via een overheid 

collectief in de hand nemen en functioneel organiseren, met het realiseren van 

een grotere vrijheid als doe!. Het concept dat ten goede en ten kwade de maat

schappelijke ontwikkeling heeft bepaalcl. Het vormt de basis van de economi

sche, sociale en wetenschappelijke groei in de laatste drie eeuwen, en de achter

grond voor de problemen waar de samenleving mee worclt geconfronteerd, 

wordt: economische groei die ten koste gaat van andere waarden, wetenschap 

waaraan het Ieven zo nodig ondergeschikt wordt gemaakt, eigen belang clat geen 

rekening houdt met de be Iangen van anderen. Want vrijheid l1eeft in dat con

cept slechts een grens in een gelijke vrijheid van anderen, en overigens aileen in 

wetten en plichten die we onszelfvia de overheid opleggen. De 'natuurlijke' vrij-



., Individu en 

gemeenschap, 

vrijheid en gezag, 

zijn dan geen 

tegenstelling maar 

onderscheiden 

aspecten van een 

zelfde relatie. 

heid heeft geen tegenhanger in een even natuurlijke verantwoordelijkheid je

gens anderen of de gemeenschap. Die benadering werkt structureel de houding 

in de hand van: 'ieder voor zich en de overheid voor ons allen'. Dat kan, dat kan 

zelfs vruchtbaar zijn, indien sociale banden, onderlinge afhankelijkheid, ge

meenschapszin en maatschappelijke instituties- waaronder de overheid- een 

voldoende tegenwicht bieden aan de krachten van markt en samenleving. Want 

het is een benadering die zin en inhoud ontleent aan het 'tegenwicht'. Het gaat 

om bevrijding van, vrijheid ten opzichte van. Fysieke beperkingen, onderlinge 

afhankelijkheid, sociale banden, overheden; ze zijn tegelijk de dwang waarvan 

men zich wil bevrijden en de 'band' die tot een 'sociaal contract' dwingt en zo 

het Ieven in vrijheid mogelijk maken. Vrijheid als zodanig, los van binding of 

tegenwicht, is niets en biedt geen richting of zin aan het bestaan. Het biedt geen 

tegenwicht aan de middelpuntvliedende kracht die het oproept. Het schept te

genstellingen die het niet kan overbruggen; tussen individu en overheid, tussen 

vrijheid en dwang, eigen be lang en collectief be lang, flexibiliteit en aanpassing 

versus uniformiteit en zekerheid. Als de bindingen die de 'dwang' schiepen -wel

ke inhoud gaf aan vrijheid-, wegvallen biedt het evenwel geen zin en doelmeer. 

Enig doel worclt dan: 'meer, rijker, mooier'. 

Een program 

Het uitgangspunt 

Het is niet eenvoudig om te ontsnappen aan die Idem. Ons hele politieke clenken 

is ernaar gaan staan. Toch gaat het christen-clemocratisch denken vanouds uit 

van een ~meier uitgangspunt: het uitgangspunt dat de samenleving meer is dan 

een verzameling mensen op basis van een sociaal contract. Het is de normale 

toestand voor mensen die als zelfstandig persoon zijn geschapen maar claarbij 

afhankelijk van en verantwoordelijk zijn voor elkaar. Het is de politieke vertaling 

van een schepping waarin God Adam afzonderlijk naar zijn beeld geschapen 

heeft, maar zag clat het niet goed was dat de mens aileen is. In die visie ligt een 

wezenlijk ander zicht op de maatschappelijke werkelijkheid besloten. Individu 

en gemeenschap, vrijheicl en gezag, zijn dan geen tegenstelling maar onderschei

den aspecten van een zelfde relatie. Individu en samenleving; geen van beide 

heeft betekenis zonder de ancler. 

Samenleven bestaat in die visie dan ook niet in de eerste plaats uit een overheicl 

en een markt, maar uit een groot aantal verbanden waarin mensen met elkaar 

samenwerken. Samenleven is in cle eerste plaats samenwerken. Daar is een over

heid voor nodig om conflicten te beslechten, om cle beslissingen te nemen waar 

we anders niet uitkomen, en om collectief handelen mogelijk te maken. Daar is 
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ook een markt voor nodig om het handelen van grate aantallen mensen op el

kaar af te stemmen en om schaarste doelmatig te verde len. Maar het zijn mecha

nism en in aanvulling op menselijke samenwerking als fundamenteel mechanis-
111e. 

In die optiek verdwijnen ook de schijnbare tegenstellingen; tussen overheid en 

111arl<t, tussen individu en gemeenschap, tussen vrijheid en verplichting. Het zijn 

steeds aspecten die in elkaar besloten liggen. Mensen zijn meer dan consument 

of burger. Daarom is de overheid er ook niet alleen om de sociaal-economische 

bestaansvoorwaarden te scheppen. Vreedzaam samenleven vergt meer. Het vergt 

gerechtigheid in de zin van: beantwoorden aan bestem111ing. Een samenleving is 

gerechtig waarin 111ensen kunnen beantwoorden aan hun bestemming als mens 

en als lid van de samenleving. Gerechtigheid betreft korto111 het functioneren 

van mensen zelf en in onderlinge verhouding. Gerechtigheid betekent ieder af

zonderlijk en de sa111enleving als geheel in staat te stellen te beantwoorden aan 

hun beste111ming. Dat is niet sociale gerechtigheid, publieke gerechtigheid of 

econo111ische gerechtigheid. Het is gerechtigheid 'tout court': de duurza111e wil 

0111 ieder het 'zijne' te geven. 

Aan die notie van gerechtigheid zal een nieuwe invulling gegeven moeten wor

den IlU het kader van de nationale staat waarin die invulling tot nu toe gegoten 

was, aan betekenis inboet. Denk niet dat het een kwestie is van 'leentjebuur' spe

len bij christelijk naastenliefde of ethiek. Die hebben weinig betekenis als zij in 

de vorm van rechtsplicht wordt opgelegd. Het gaat er veeleer 0111 de middelen en 

structuren te (her)scheppen die 111ensen de 111ogelijkheid bieden 0111 hun !even 

en sa111enleven zoveel 111ogelijk naar eigen inzicht in te rich ten en te besturen. 

De vertaling 

We kunnen de toekomst niet tegenhouden en we kunnen haar niet 111aken. Maar 

we kunnen die toekomst wel degelijk belnvloeden, door er tijdig op in te spelen. 

De samenleving staat voor de vraag welke funda111entele waarden gegeven de we

zenlijk nieuwe omstandigheden in het maatschappelijk !even gewaarborgd kun

nen en 111oeten blijven. Dat vergt nieuwe concepten. Het beschreven uitgangs

punt biedt niet een eenvoudig recept. Het biedt wel een conceptueel kader en 

een vruchtbare benadering voor de vragen waar de samenleving nu voor staat. 

Drie pijlers laten zich daarbij onderscheiden: 

versterking van het primaat van de samenleving: van de structuren, ver

banden en instituties waarin mensen samenwerken; 

het vestigen en verstevigen van adequate overheidsstructuren op interna-



tionaal, nationaal en lokaalniveau; en 

het scheppen van gerechtigheid: van de voorwaarden en voorzieningen 

die mensen in staat stellen om menswaardig in vrede met elkaar te Ieven 

en zich te ontplooien in een open veranderende omgeving. 

Primaat van de samenleving 

De visie dat de samenleving niet alleen uit een overheid en een markt bestaat 

maar in de eerste plaats uit een geheel van verbanden en instituties waarin men

sen samenwerken, heeft in deze tijd een hernieuwd, vruchtbaar perspectief. Het 

biedt een antwoord op de afnemende reikwijdte van overheden, nationaal en in

ternationaal. Denk slechts aan de non-gouvernementele organisaties, het Rode 

Kruis, enzovoorts. 

Die samenleving moet men zich niet voorstellen als een verzuild middenveld. 

Oat was de vorm die paste bij de opkomst en integratie van segmenten van de 

bevolking in de samenleving. In de huidige tijd zal het patroon een ander zijn. 

Het gaat ook niet alleen om het middenveld. Heel het samenleven bestaat uit 

organisaties, gemeenschappen, verbanden en instituties waarin mensen vorm 

geven aan samenwerking, gemeenschappelijk belang, onderlinge afhankelijk

heid en betrokkenheid. Het vormt voor het functioneren van de nationale- en in 

toenemende mate ook de internationale- samenleving een onontbeerlijk net

werk; een onontbeerlijk kader voor afstemming, betrokkenheid en het functio

neren in samenhang en verbondenheid. Niet alleen sociaal, maar ook in de sfeer 

van economie en overheid, in de vorm van bedrijven, ondernemingen, colleges, 

samenwerkingsverbanden, overleg. Het dient de mens, ten goede en ten kwade. 

Organisaties en verbanden scheppen niet alleen cohesie, maar vormen ook het 

kader voor splitsing en tegenstelling. Het biedt ook samenhang en macht aan 

negatieve krachten in de samenleving. 

In die visie op de samenleving liggen tevens centrale opdrachten voor de overheid 

besloten. Een eerste is het stimuleren, koesteren en onderhouden van het ont

staan, bestaan en bloeien van een netwerk van verbanden en organisaties. Oat die 

een 'natuurlijk' gegeven zijn van samenleven laat onverlet dat dit gesteund en ge

schraagd moet worden door randvoorwaarden. De werkelijkheid van het moment 

is echter een andere. In een verlate reactie op de verzuiling is er nog vooral spra

ke van terugdringen, beperken en afbreken, meer dan van stimuleren. Oat wordt 

versterkt omdat in het denken in termen van individu, overheid en markt, die 

verbanden primair gezien worden als kartel, belangenorganisatie en ondemocra

tische invloeden. Een niet minder bepalende factor is het verlies aan zelfVertrou

wen, gevoel van eigenwaarde, besefvan eigen functie en betekenis bij de betrok

ken organisaties. 
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Onder invloed daarvan gaat thans op diverse terreinen vee! sociaal kapitaal ver

loren. Bij gebrek aan beter treedt de overheid in het vacuiim dat ontstaat. Als die 

maatschappelijk infrastructuur eenmaal is verdrongen door regels en overheids

beleid herleeft ze echter niet eenvoudig weer door terugtreden van de overheicl. 

Bovendien gaat er meer verloren dan een wijze van organisatie. Geleidelijk ver

dwijnt ook het kader voor publiek de bat en droogt de voeding op van waarden 

en normen binnen de samenleving. Een overheid kan die niet scheppen. Het in

terpreteren van nieuwe verschijnselen, het confronteren van nieuwe ethische en 

morele dilemma's, en het in verband begrijpen en plaatsen van nieuwe behoef

ten, vergt een levensbeschouwelijk uitgangspunt. Daar is de samenleving voor, 

in a! haar schakeringen. De overheid kan en moet daar niet in kiezen; maar ze 

zal dat proces welmoeten bevorderen. Daarbij gaat het niet aileen om levensbe

schouwelijke of non-profit organisaties. Op dit moment loopt het bedrijfsleven 

vaak voorop bij het ontwikkelen van gedragscodes en een aanpak voor milieu

vraagstukken. 

Zorg van de overheid in deze staat niet op zichzelf. Het is slechts een aspect van 

de zorg van de overheid voor de 'infrastructuur' van het samenleven; de vormen 

en voorwaarden voor samenwerking, communicatie, publiek debat en maat

schappelijk hanclelen. In een samenleving die door tysieke, sociale en historische 

banden bijeen gehouden wordt, richt die zorg zich primair op de mogelijkheden 

en toegang van het individu tot het maatschappelijk verkeer; vrijheid van uiting, 

vereniging, mededinging, enzovoorts. Maar waar de traditionele, welhaast van

zelfsprekende kanalen van maatschappelijk verkeer in betekenis afnemen ofver

vagen, zal de aandacht zich primair op de voorwaarden voor die rechten moeten 

rich ten. Het recht van meningsuiting heeft weinig betekenis inclien het prak

tisch slechts inhoudt clat ik mijzelf 's ochtends voor cle spiegel mag toespreken. 

In dat kader moet de zorg van de overheid voor de omroep gezien worden; cul

tuurbeleid is daaraan ondergeschikt. In hetzelfde kader moet bij voorbeeld ook 

de zorg voor aansluitingsmogelijkheclen op telecommunicatienetwerken en een 

adequaat nummerbeleid gezien worden. Steeds gaat het om het scheppen van de 

mogelijkheid van communicatie en informatie tussen delen van de bevolking. 

l:'cn adequaat institutioneel kadcr 

Een samenleving is niet een overheid en een markt, maar zonder gaat ook niet. 

Nationaal niet en internationaalniet. Dat laatste vergt met name in deze tijcl on

ze aandacht. Nog te vaak wordt cle groei van internationale samenwerking en 

overheidsinstituties gezien als concurrent zo niet als bedreiging van nationale 

staten. In die optiek dragen we bevoegdheden over aan Brussel en tasten onze 

nationale soevereiniteit en zelfstandigheicl daarmee aan. Ook clie visie is een 



product van een individualistisch mensbeeld waarin overheden bij overeen

komst door vrije mensen worden ingesteld. Vrees voor verlies van bevoegdheden 

en vrijheid miskent de werkelijkheid dat overheden op verschillende niveau's 

elkaar steeds meer nodig hebben om zelf adequaat te kunnen functioneren. 

Samenwerking en integra tie vinden vee! vaker hun oorzaak in verlies aan func

tie en onvermogen van nationale overheden en de behoefte om dat verlies te 

compenseren Uustitiele en politiesamenwerking, asielbeleid, enzovoorts). 

Christen-democratisch denken gaat vanouds uit van een andere visie. Daarin is 

een overheid een noodzakelijke voorwaarde om vreedzaam in recht samen te 

kunnen Ieven. In de afgelopen twee eeuwen zijn nationale staten het kader ge

weest voor sociale en maatschappelijke ontplooiing. In deze tijd is dat niet meer 

genoeg. Mensen Ieven oak internationaal fysiek, economisch en sociaal steeds 

dichter op elkaar metals gevolg dat oak internationaal een gemeenschappelijke 

overheid steeds meer een noodzakelijke en onvermijdelijke voorwaarde is om 

duurzaam in vrede met elkaar te Ieven. Dat gaat niet vanzelf; een markt schept 

geen overheid. In ruzie, wedijver en oorlog met elkaar Ieven is o zo eenvoudig; 

de illustratie ligt slechts een dagreis in zuid-oostelijke richting. Om uit die situ

atie tot een vreedzaam samenleven te komen, dat is de kunst, de essen tie van 

politiek. Daartoe zijn ons overheden gegeven. 

Een overheid is nodig, ook internationaal. Maar men moet daarbij niet denken 

in beelden van een nationale overheid, in termen van centraal bestuur, omvat

tende rechtseenheid en uniformiteit van beleid. Dat is nu nog vaak het geval, 

oak waar het de toekomst van de Europese integra tie betreft. Voor- en tegenstan

ders van de Unie zien die vooral als nationale staat op continentaal niveau. In 

die visie is er maar een 'overheidskoek' en die moet verdeeld worden. Maar op 

Europees niveau gaat het verlies aan functie van grenzen nag harder dan op na

tionaal niveau. Daarom is wat we nu nag vaak zien als atwijking, als tijdelijk lap

middel in atwachting van een werkelijk Europese overheid, wellicht een meer 

normaal patroon. 

Nu loopt de discussie over internationale samenwerking vast in de spanning tus

sen de groeiende realiteit van de noodzaak om uiteenlopende, vaak conflicteren

de belangen en inzichten van nationale staten tot eenheid en positief handel en 

om te vormen, en de hang naar beleidsvrijheid en de wens om bevoegdheden 

pas af te staan als tenminste een vergelijkbare uniformiteit en democratische 

controle verzekerd is. Ons uitgangspunt is vruchtbaarder. Duurzaam in vrede sa

menleven vergt een overheid, maar samenleven bestaat niet in de overheid, 

maar in de schakering en verscheidenheid van patronen en maatschappelijke 

verbanden. De implicatie hiervan is dat wezen en doe! van de Unie niet gelegen 

moeten zijn in het scheppen van een centrale overheid met bijbehorende demo-
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cratische controle en uniforme regelgeving, maar in het scheppen en waarbor

gen van de randvoorwaarden die dwingen tot cohesie en afhankelijkheid en de 

regels die een zo groot mogelijke verscheidenheid mogelijk maken zonder dat 

die tot scheiding, conflicten en belemmering leiden. 

Een Europese Unie zal berusten op nationale staten net zoals die nationale sta

ten meer dan ooit op lokaal en regionaal bestuur zullen berusten. Want laten we 

wei wezen; ook in ons denken over het binnenlands bestuur !open we vast in de 

concepten van centraal, hierarchisch geordend territoriaal bestuur. Dat beant

woordt echter steeds minder aan een werkelijkheid waarin maatschappelijke 

problemen en bestuurlijke eenheden steeds minder samenvallen. Het gaat niet 

om een probleem van schaal dat opgelost kan worden met grotere bestuurlijke 

eenheden, maar om vervagende grenzen die nog slechts een van de factoren zijn 

rand welke maatschappelijke ontwikkelingen zich plooien. Ook in het binnen

lands bestuur zal de aandacht vooral gericht moeten worden op de mechanis

men en vormen voor gemeenschappelijke besluitvorming en samenwerking op 

basis van herkenbare gemeenschappen, zonder dat ieder daarvan de besluitvor

ming kan blokkeren (bijvoorbeeld bindende besluiten door een meerderheid van 

de betrokken besturen). Ook op dat niveau zullen we moeten leren denken en 

werken in termen van verscheidenheid in plaats van uniformiteit en algemene 

en gelijke rechtsregels. 

Dat alles is niet aileen een kwestie van bestuurlijke reorganisatie. Het vergt een 

fundamenteel omdenken van onze begrippen van recht en wet. Nu worden die 

gekenmerkt door uniformiteit, zekerheid en eenheid. Het concept van de rechts

staat gaat uit van een gelede en hierarchisch geordende wetgeving en bestuurs

organisatie, die op basis van algemene bevoegdheden, regels en normen handelt. 

Dat dwingt tot een planmatig handelen waarbij ieder optreden eerst in algeme

ne regels moet zijn voorzien. Maar dat strookt steeds minder met een werkelijk

heid waarin snel gereageerd moet worden op van buiten komende ontwikkelin

gen en de tijd doorgaans ontbreekt om die eerst in wetgeving neer te slaan. Tege

lijk vormt die wetgeving veelal een belemmering om adequaat op het specifieke 

geval in te spelen. Gevolg is dat we enerzijds de wetgevende bevoegdheid steeds 

meer delegeren aan het bestuur en anderzijds de wetgeving steeds meer detaille

ren en uitsplitsen. Het eindresultaat is een averechts effect. Het overheidsoptre

den is noch voorspelbaar, noch betrouwbaar en zeker. Niet dat we de verworven

heden van de rechtsstaat maar overboard moeten zetten, maar we zullen nieuwe 

vormen van controle en sturing moeten vinden, de oude werken steeds minder. 

Voor een ding zullen we ons daarbij moeten hoeden; meegaan in de concepten 

van het primaat van de politiek en het uitspreken van de banvloek over ieder 
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do it my way'. 

die, en ieder orgaan dat nog voor zichzelf denkt. Let wei: de mogelijkheid om bij 

besluit van een gekozen wetgever de gevestigde orde en bestaande consensus te 

kunnen veranderen, is een verworvenheid die we niet moeten inruilen voor een 

regering door rechters. Die kunnen individuele beslissingen wei algemeen en ab

soluut maken, maar niet aanpassen als dat nodig is. Terwijl dat toch is wat door

gaans nodig is. Het huidig denken in termen van primaat van de politiek is even

wei onverdraagzaam machtsdenken: 'be reasonable, do it my way'. Het miskent dat 

de bevoegdheid tot beslissen is gegeven om knopen door te haken waar de sa

menleving op vastloopt, maar niet omdat democratische besluitvorming perse 

tot betere en verantwoorder oplossing zou leiden. Bij meerderheid beslissen is 

noodzakelijk als andere, meer verantwoorde methoden van beslissing het Iaten 

afweten. Het huidig 'trommelen' op het primaat van de politiek is echter daad

kracht die bij gebrek aan visie wordt gekoppeld aan procedureel denken, dat 

zich uit in referenda, kiezen, enzovoorts. Het is weinig vruchtbaar en tast vee

leer het vermogen aan van de laatste instantie die nog met enig gezag conflicten 

in de samenleving kan beslissen. 

Aile spreken over de overheid als een noodzakelijke voorwaarde voor samenle

ving moet ons niet uit het oog doen verliezen dat de markt niet minder wezen

lijk is. In het beeld van de mens als persoon en als dee! van de samenleving ligt 

besloten dat de mechanismen via welke we het onderling handelen als individu

en afstemmen, even wezenlijk zijn als de mechanismen via welke we samenwer

ken en collectief handelen. We moe ten oppassen om niet in reactie op de radica

lisering van het denken in termen van individuen en markten, de andere aspec

ten van samenleven, zoals overheid en maatschappelijke verbanden, te idealise

ren. Maar die markt is niet neutraal; de wijze van inrichting en ordening be

paalt het functioneren en de uitkomst. Daardoor reproduceert en versterkt de 

markt de uitgangspunten en veronderstellingen waar zij op berust. Vandaar dat 

de markt nooit zelf ijkpunt of standaard kan zijn. Inrichting en ordening kun

nen en moeten getoetst worden aan opvattingen om trent zin en doe! van mense

lijk samenleven. In een internationale markt zal dat aileen vaak niet meer op 

nationaal niveau mogelijk zijn, maar onderdeel moeten zijn van internationale 

ordening en afstemming. Ook dat vergt de 'bouw' van een internationale over

heidstructu ur. 

Een gerechte, !eejbare samenleving 

Primaat van de samenleving, overheid, markt, het is allemaalnodig met het oog 

op het overheersend doe!; in vrede en gerechtigheid samenleven, nationaal en 

interna.tionaal. Dat is vanouds het project van christen-democratische politiek. 

Samenleving. overheid, markt zijn daarbij een noodzakelijke voorwaarde, maar 

niet een voldoende voorwaarde. Het moet zin en bestaansrecht krijgen door de 

21 

z 
< 

" > 
z 
0 
H 

'" z 
" 



22 

" 0 

bijdrage die het l1eeft aan een 'gerecht' samenleven. Een samenleving waarin 

men individueel en collectiefkan beantwoorden aan zijn menselijke bestem

ming. Dat project is wezenlijk ambitieuzer dan het enkel waarborgen van ieders 

materiele bestaan en mogelijkheid om vrij en gelijk zijn eigen gang te gaan. Wie 

uitgaat van het beeld dat mensen geroepen zijn om in verbondenheid met en 

verantwoordelijkheid voor elkaar te Ieven en dat levensbeschouwing daarbij een 

eigen dimensie is van het bestaan, komt tot een andere invulling. Dat gafvan

ouds een eigen karakter aan christen-democratische politiek. Er ligt een wereld 

van beleid achter. Niet als middenweg tussen links en rechts, maar als funda

menteel andere weg dan die we ike enkel uitgaat van vrijheid en individu- of dat 

zich nu hult in socialisme, liberalisme of rationalisme. Naarmate economische 

verschillen tussen die drie wegvallen, blijken de resterende verschillen steeds 

meer 'lood om oud ijzer'. 

Wat die gerechte samenleving concreet inhoudt zal naar tijd, plaats en generatie 

verschillen. Het is niet een kwestie van bepaalde regels, voorzieningen en 

mechanismen die vervolgens 'automatisch' tot het gewenste resultaat leiden. 

Het vergt voortdurend aandacht, beheer en bijstelling. Waar aard en structuur 

van de samenleving drastisch veranderen, zal ook de invulling van wat een 

gerechte samenleving vormt, fundamenteel veranderen. Dat volgt aileen a! uit 

het feit dat bij de huidige inrichting diverse voorzieningen in de !mel komen als 

gevolg van de economische ontwikkeling en groei. De groei en stijgende wel

vaart zijn het resultaat van productiviteitsstijging in industrie en diensten. In 

het onderwijs, de gezondheidszorg en algemene overheidsdiensten doet zich 

echter geen gelijke stijging voor, vaak is zelfs het omgekeerde het geval (kleinere 

klassen bijvoorbeeld). Bezuiniging, achterblijvende lonen of groeiende kosten bij 

gelijk blijvende dienstverlening zijn daannee de drie even onaantrekkelijke 

opties voor deze sectoren. De druk wordt verder versterkt door de noodzaak van 

belastingverlaging in navolging van andere Ianden. Het resultaat is het ver

schijnsel van publieke verarming te midden van particuliere rijkdom. Een ander 

direct gevolg is het voortgaande proces van schaalvergroting, functionele organi

satie en groeiend management in deze sectoren, waarbij zorg, aandacht, de niet

meetbare kwaliteit en levensbeschouwelijke aspecten als niet functioneel en 

overbodig worden weggesaneerd. 

Het antwoord op die ontwikkeling is niet om er tegen te zijn. Het is ook niet een 

kwestie van meer middelen beschikbaar stellen. In vee! gevallen zal aanvaard 

moeten worden dat de financiering als zodanig een onderdeel van het probleem 

is. In andere gevallen zijn het de structuren die niet meer beantwoorden aan de 

huidige aard van de problematiek. De gezondheidszorg wordt nog geregeld als 

een homogeen probleem, terwijl er een duidelijk onderscheid is tussen de zorg 

gedurende het Ieven en die op het eind van het Ieven. Mogelijk moet de laatstge-
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noemde veelmeer als onderdeel van pensioenvoorzieningen gezien worden. So

ciale zekerheid en bijstand worden nu geregeld vanuit de gedachte dat inkomen 

de basis is voor maatschappelijke participatie. De voorzieningen die daarvoor no

dig zijn. krijgen vee! vaker het averechtse effect dat ze mensen van arbeid uit

sluiten, terwijl juist arbeid steeds belangrijker is om aansluiting te houden bij 

een snel veranderende maatschappij. In dat Iicht zal de sociale zekerheid moge

lijk vee! sterker gericht moeten zijn op het waarborgen van arbeid als zodanig. 

Melkert-banen bieden in dat opzicht een voorbeeld, a! is het vaak een nog niet 

geslaagd voorbeeld. 

Fundamenteel bij het vinden van een antwoord is een duidelijk zicht op de ele

menten en mechanismen die bepalend zijn voor een leefbare en gerechte samen

leving. Nu worden die vaak nog als tegengesteld begrepen; economic of milieu, 

particuliere welvaart of publieke voorzieningen, individuele keuzevrijheid of so

lidariteit. In de visie dat niemand afzonderlijk bestaat zonder in gemeenschap te 

Ieven, vallen die tegenstellingen weg. Maar terwijl we een duidelijk beeld hebben 

in de opeenvolging van individuele wensen en behoeften (Maslov), bestaat een 

vergelijkbaar inzicht in de rangorde van collectieve wensen en behoeften niet, 

noch in de wijze waarop die samenhangen met de inclivicluele welvaartsbele

ving. Ook op dat punt hebben we meer aan een mensbeelcl clat de mens als meer 

ziet clan een consument en producent, als meer dan een rationele nutsbeleving 

in vleselijke verpakking. Ook vreeclzaam samenleven kent een rangorde in 

behoeften en wensen die claartoe nodig zijn. 

De taak van het Wetenschappelijl< Instituut 

In het kader van clit betoog moet volstaan worden met ruwe lijnen en het signa

leren van vragen. Ik gaf al aan dat het niet het boodschappenlijstje is voor de 

fractie. Duidelijk zal zijn dat op de meeste terreinen de contouren van de proble

matiek en de vragen geleiclelijk duiclelijk worden. Dat betekent echter niet clat 

ook het antwoorcl al cluiclelijk is. Daarom waarschuwde ik aan het begin geen 

moed te putten uit de moeilijkheden van Paars want die hangen samen met de 

geschetste vragen. 

Wij hebben een vruchtbaarder uitgangspunt en mensbeelcl. Die politieke zeker

heicl en clat zeltvertrouwen moeten zich echter wel vertalen in adequate en cloel

treffencle antwoorclen op de geschetste problemen. Als die eerst door een nieuwe 

programcommissie gevonden en uitgewerkt moeten worden, is het te laat. Het is 

immers niet een kwestie van het vinclen van oplossingen, maar van kweken van 

het besef clat er een probleem is en van het scheppen van clraagvlak voor de op

lossingen. Het coA komt voort uit twee traclities; die van een funclamenteel ge-
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luid en van persoonlijke betrokkenheid. We moeten het hebben van de kracht 

van de overtuiging, de betrokkenheid van een achterban en bevredigende oplos

singen. Laten we die aanboren. 

ln die richting zullen in de komende tijd oak de werkzaamheden van het Weten

schappelijk Instituut moeten liggen. In het aanreiken van analyses die de aard 

en omvang van de vraagstukken duidelijk maken en in het geven van richting 

en aanzetten bij het vinden van oplossingen. Meer is vaak nag niet mogelijk en 

niet nodig. De oplossingen zullen vaak gelegen zijn in radicaal andere richtin

gen dan waar doorgaans in gedacht wordt. Dat vergt discussie binnen en buiten 

de partij. Omvattende studies die alle mogelijk antwoorden al bevatten, zijn 

daar niet bevorderlijk voor. Dan kan men alleen nag voor of tegen zijn. 

Een Christen-Democratisch Appel 

De geschetste uitgangspunten zijn in tal van opzichten vruchtbaarder dan den

ken dat uitgaat van individu, overheid en markt. Maar tegelijk kan men zich af

vragen wat de politieke levensvatbaarheid daarvan is. Denken dat het individu 

centraal stelt mage dan zijn achilleshiel hebben in het losser worden van de ge

meenschapsband die het veronderstelt, het christen-democratisch denken lijkt 

een niet geringere achilleshiel te hebben in het proces van secularisering. Dient 

in dat licht niet enige afstand genomen te worden van uitgangspunten die hun 

basis vinden in een christelijke visie op mens en werkelijkheid? Dat lijkt moge

lijk. Bieden concepten als 'civil society' en communitaristische theorieen niet een 

zelfde kader, zonder dat dit uitgaat van een christelijke levensbeschouwing. 

De visie waar de vraag uit voortkomt, berust op een verkeerde premisse. Het coA 

is geen kerkelijke partij. Politiek beleid is geen christendom in actie. Maar dat 

laat onverlet dat de stand pun ten uitgaan van een visie op mens en samenleven, 

die haar wortels vindt in een levensbeschouwelijke kijk op de werkelijkheid. Na

tuurlijk kan men dat vertrekpunt inruilen voor een ander, om dan vervolgens 

langs een andere weg tot vergelijkbare conclusies te komen. Dat men vanuit an

dere vertrekpunten oak tot inzichten komt die het christen-democratisch den

ken vanouds kenmerken, bevestigt echter veeleer de vruchtbaarheid van dat laat

ste dan dat het bewijst dat we oak zonder kunnen. Het idee dat men oak zonder 

de levensbeschouwelijke wortels wei tot hetzelfde resultaat kan komen, gaat bo

vendien uit van de gedachte dat een christelijk mens- en wereldbeeld bijzonder 

is, in tegenstelling tot neutrale, algemeen geldige opvattingen. Daarmee wordt 

slechts het tegengestelde mens- en wereldbeeld aanvaard; want dat ogenschijn

lijk neutrale, algemene mensbeeld is niet minder levensbeschouwelijk als een 

christelijk uitgangspunt. We moeten ons niet op voorhand in het defensief Iaten 
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clrukken door te aanvaarclen clat het mensbeelcl clat clemens en zijn zintuiglijke 

waarneming essentie en toetssteen van waarheicl en werkelijkheicl zijn. Dan valt 

cle cliscussie niet te winnen, want men geeft met het uitgangspunt cle eigen over

tuiging al prijs. 

In die visie is becloelcl mensbeelcl algemeen. waarclevrij en neutraal. Geloof is 

clan een prive-zaak, waarheicl en waarcle zijn relatief en over smaken valt niet te 

twisten. Oat uitgangspunt is tout. Geloof is niet prive of bijzoncler. Het is een al

gemene, funclamentele climensie van het bestaan, ook a! verschilt cle invulling 

van mens tot mens. Ook smaken verschillen; wat we eten, hoe we ons kleclen is 

prive, maar claarmee is cle behoefte aan voedsel ofklecling niet prive. Het is een 

publieke zaak clat mensen zich kunnen voeclen en kleclen, en zelfs prive kunnen 

kiezen. Uitkeringen en bijstand moeten omhoog, om iecler het recht op een ei

gen smaak te geven. Het naarstig zoeken naar zingeving en ethisch houvast in 

politiek en wet onclerstreept slechts clat levensbeschouwelijk houvast een publie

ke zaak is, en logenstraft het beelcl van clemens die zelfgenoegzaam en auto

noom zijn metatysische waarclen en orientatie bepaalt. 

Er is aile reclen om vast te houclen aan cle eigen levensbeschouwelijke bran van 

het christen-clemocratisch clenken. De samenleving moet onder wezenlijk veran

clercle omstancligheclen funclamentele waarclen en zekerheden opnieuw veranke

ren in het maatschappelijk Ieven. De instituties en concepten die daarbij moeten 

verancleren, zijn veelal ontstaan vanuit christelijke waarclen. Bijstelling vergt een 

impuls vanuit clatzelfde clenken. Anders clraait het verancleren dol en worclt het 

aanpassen om het aanpassen en worclt iecler concept zijn eigen maatstaf. 

Tot besluit 

Het project blijft kortom hetzelfcle: hoe scheppen we de voorwaarclen voor een 

cluurzaam vreeclzaam samenleven in gerechtigheicl. De zekerheicl claarbij blijft 

ook clezelfcle. Aileen de invulling zullen we- vaak raclicaal- moeten bijstellen. 

Maar we hebben claarbij cle ontspannen wetenschap clat we cle vragen niet voor 

aile eeuwen hoeven op te lossen, maar aileen hier en nu. We zijn op weg naar 

het Koninkrijk; clat ligt voor ons, niet achter ons in Jorwerd. Laten we ons clan 

hoeclen om vast te houclen aan wat was, aan wat goed leek. Ook al was het goecl, 

het verzuurt door verloop van tijcl. We moeten vercler, niet terug. 

Dit artikcl is ccn bcwcrking van ecn lezing die mr. j.P.H. Donner op 12 april 1'!'!'! hicld 

voor hct Wetensclwppclijk Instituut. 
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CONCURRENTIE B E K E K E N 

Van de recent verschenen nummers van partij in problemen. Hans van Mierlo doet 

Socialisme en Democratic (4), Liberaal Reveil nogal badinerend over de nieuwe positione-

( 2) en Idee ( 2) van D66 is het Ia a tste na de 

'Nacht van Wiegel' het meest actuele leesvoer. 

Het bevat uitvoerige reacties op de introduc

tie van het etiket sociaal-liberaal om D66 als 

politieke stroming te positioneren. Nu D66 

uit de macht gevallen is en het enige profile

ringspunt lcwijt is, staat het naar verwachting 

zware discussies te wachten. Daar lijkt 21 

november vorig jaar een begin mee gemaakt 

te zijn toen het Congres van D66 de partij na 

33 jaar doopte als 'sociaal-liberaal'. Opschud

ding, de groep jonge D66-ers die het initiatief 

hiertoe nam, dach t n66 met het nieuwe eti

ket het voor de kiezers noodzakelijke profiel 

te geven. In het meinummer zijn op de waar

de van dit etiket korte en lange reacties te vin-

ring: 'Voor een opschudding is het wat onder

wets om te denken dat je met dit cliche een 

mededeling van belang doet over jezelf. Het 

is een beetje een verlies aan unicitcit, als jc 

ineens je plaats gaat opzoeken tussen dezc 

ideologische signalen'. De spijker op zijn kop 

slaat volgens mij Johanna Boogerd, lid van 

het Europees Parlement voor D66: 'Maar 

alleen de titel sociaal-liberaal gaan vocren zal 

nict direct leiden tot meer duidelijkheid bij 

de kiezer. De kiezer wil een partij die echt 

gelntcresseerd is in de burger, die echt luis

ten. Daar gaat het om. En dat is toch ecn beet

je zoek bij n66. Uen boel mensen zijn tegen

woordig toch op een hcle intellectuele ma

nier met politieke zaken bezig.' De gericht-

den van promincnte en minder prominente heid van D66 op 'meer democratic' wordt 

D66-ers. Eindredacteur Pien van der Hoeven misschien daarom zo procedurecl - en niet 

stelt in haar inleiding dat er vecl bezwaren materieel- ingevuld. Dat verklaart misschien 

kleven aan het nieuwe etiket, maar dat Op

schudding toch lof toekomt: 'want hoewel 

D66-ers zich onder elkaar altijd goed verstaan 

hcbben, ovcrheerst extern ongelukkigerwijze 

het beeld van cen partij die zich krampachtig 

vasthoudt aan wat er nog rest van haar 

'kroonjuwelen'. Zij eindigt haar inleiding 

met de geruststellende uitsmijter 'Welke vlag 

er op de lading wappert doet er weinig toe. 

Het is nict het etiket, maar hct gedachtegoed 

dat cen partij profiel verschaft. En met de 

gedachten zit het meer dan goed'. Dezc zell: 

genoegzame toon is vaker in het nummer tc 

vinden: er is eigenlijk niks mis, het probleem 

zit hem in de communicatie en bij de buiten

wacht. Herman Beun, actiefbinnen Opschud

ding: 'Maar D66 heeft wei dcgelijk een eigen 

visie op de toekomst, en die visie heeft al 33 

jaar mccr actualiteitswaarde dan de paradig

ma's van de traditionele partijcn'. Het zijn de 

bekcncle verdringingsmechanismen van een 

waarom D66 zo'n punt maakt van het refe

rendum en tegelijkertijd zich in de praktijk 

schuldig maakt aan de 'sorry-democratic' en 

bijvoorbeeld voorop licp bij het niet serieus 

nemcn van bijvoorbeeld de Bijlmerenquetc 

(beide om eigen bewindslieden te bescher

men). Hoe diep zitten de dcmocratische prin

cipes eigenlijk bij D66? Er valt vee! te leren 

van ecn prominent sociaal-democraat als Ed 

van Thijn die in Socialisme en Democratic 

een haarschcrpe analyse Ievert van die 'sorry

democratic'. Hij doet ook aanbevelingen. Hij 

fonnulcert een aantal min of meer objectief 

vast te stellen momenten dat het vertrek van 

een minister onvermijdelijk is (de namen zijn 

niet moeilijk in te vullen): bij evidcnte misin

formatic van het parlement; bij schade aan 

de internationale reputatie van Nederland; 

bij cen ernstige gezagscrisis die door de 

betrokken minister niet op te lossen is; bij 

een calamitcit, wanneer er sprake is van ern-
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stige nalatigheid; als de integriteit van het 

openbaar bestuur in bet geding is. Interes

sant is dat hij aan het einde pleit voor 'een 

parlement met een permanente enquetemen

taliteit. waarbij, als puntje bij paaltje komt, 

de professionaliteit van bet publieke ambt 

van volksvertegenwoordiger zwaarder weegt 

dan bet coalitiebelang of de fractiediscipline. 

Het democratiscb deficit dat zicb in ons 

staatsbestel dreigt af te tekenen kan aileen 

worden opgelost als onze volksvertegenwoor

digers zicb scbrap zetten als de boeclers van 

de betrouwbare overheid'. Dan moet er nog 

heel wat gebeuren. Dat heeft de Bijlmeren

quete wei duidelijk gemaakt. In Liberaal Re

veil stellen Edwin van cle Haar en Jeroen 

Scholten dat het in een liberale democratic 

een gezond teken is clat indivicluen en groe

pen opkomen voor hun politieke belangen. 

Zij hebben vee! kritiek op de institutionele 

lobby's die gebruikelijk zijn in bet polclermo-

del. Vanuit democratiscb en liberaal oogpunt 

baart deze categoric de meeste zorgen. Met de 

term neocorporatistiscb wordt bet poldermo

del gekraakt. Lezenswaardig is het artikel van 

Gerry van der List waarin bij verslag doet van 

gesprekken met oud-partijvoorzitters van de 

VVD. Zij hebben teruggekeken op hun succes

sen en teleurstellingen. De binnenkort aftre

dende heer Hoekzema verklaart dat hij zich 

altijd terughoudend heeft opgesteld. Hij 

beeft aileen zijn gezicht getooncl als bet 

nodig was: 'Toen Hans Wiegel tijdens de for

matie van het eerste kabinet-Kok in De 

Telegraaf waarschuwde tegen de komst van 

een Paars kabinet, beb ik direct cle media 

ingescbakeld om uit te leggen dat de beer 

Wiegel op dat moment niet zo goed geinfor

meerd was'. Hier blijkt nog maar eens dat bet 

in de politiek lang duurt voordat je zeker 

weet ofje iets als een succes kan claimen. 

Conferentie 'Publieke Gerechtigheid en de Europese Unie' 
Op 4 juni a.s. organiseert het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (wi) de conferentie 'Publieke 

Gerechtigheid en de Europese Unie'. Doe! van de conferentie, die onder voorzitterschap staat van 

prot:n11~ F.II.].]. i\ndricsscn, is om in de aanloop naar de Europese Verkiezingen van 10 juni a.s. helder 

neer te zetten op we ike wijze de uitdagingen die de verdergaande Europese samenwerking met zich 

meebrengt, hun weerslag moeten vinden in duurzame institutionele aanpassingen en in een over

eenstemming over cle politiek-morele basis onder de handelings-verantwoordelijkheid van aile 

betrokkenen. 

Sprekers zijn onder meer: I'rofdrs. R..F.M. Lubbers, mcvrouw ].R..H. Maij-Wegg·en, Profjhr.dr. F.A.M. Alting; 

von Geusau, mr. ].].AM. van Gcnnip, dr. W Dubbink en proJdr . .J.P. van den Toren. 

Deelname aan de conferentie kost J8o,-. (Voor studenten J3s.-.) Deelnemers ontvangen onder meer 

de Engelse vertaling van het rapport 'Publieke Gerechtigheid en de Europese Unie'. 

De conferentie vindt plaats op vrijdag 4 juni 1999, van 10.oo tot 16.oo uur in de Eerste Kamer, 

Binnenhof 22 te Den Haag. Graag nodigen wij u uit om deze bijeenkomst bij te wonen. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met WI mw. W. Bakker. tel.: 070-3424874. wr 
fax: 070-3643417, e-mail: bakker.wi@bureau.cda.nl. 

27 



-~~ .2! "-

~ [ ~-

- :.r,.:: 
"- ~ = 

~ ~ - J~ 

~ 
'-"' 

~ l ~-

~-

'" 

Woorden en argumenten in en 
rond de Eerste Kamer 

In de nacht van 19 op 20 mei is van verschillende 

kanten gesproken over de representatieve democra

tie, over ons parlementaire stels_el derhalve met zijn 

essentiele kenmerk van vertegenwoordiging. Niet ai

leen tegenstanders van het correctief wetgevingsrefe

rendum betoonden haar hulde. Ook voorstanders 

deden dat. De minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties hamerde erop dat de vertegen

woordigende democratie juist behoefte heeft aan 

vernieuwing, aan het referendum. Zij zou er beter 

van gaan functioneren. Een stelling die iets weg 

heeft van een retorische true en voorbij gaat aan een 

wezenskenmerk van de democratie zoals we die ken

nen. A.M. Donner bracht dat ooit treffend onder 

woorden. 'Doordat het representatieve stelsel de 

volksvertegenwoordiging en de strijd om de politieke 

macht tot een toneel maakt, dwingt het de staatkun

de om een strijdmet woorden en argumenten te blij

ven, hoe gebrekkig de dialoog ook in de praktijk 

wezen moge .. .' In een democratie vinclen beleidsaf 

wegingen in de openbaarheid plaats. Degene die 

heeft gekozen cloet clat publiekelijk en zal claarvan 
verantwoorcling afleggen. Hij of zij moet zich bloot 
gcven. De openbaarheid bevordert dat de verant
'vvont·deli_jken.. vvanneer zi_j .a:tn. het vvoord korncn. 
niet vvillvkvuri;:_~ of uit IH'll.I.'JH'll .._l.tn '\.vel (lllvig.._·nlijkv 

motieven stemmen. Zij stellen zich onder norm van 

het algemeen be lang. Wie toch willekeurig of bene

pen stemt, zal openliik ter verantwoording worden 
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~ 
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mensen willen dwingen om tegen cle eigen overtui

ging te stemmen? Is het dan vreemd dat mensen als 

Wiegel (evenals de christen-democraten en de andere 

christelijke fracties) geen behoefte hebben aan cor

rectieve referenda? Zij hebben de moed als volksver

tegenwoorcligers zelf positie te kiezen en de regering 

vanuit het parlement te corrigeren. 'Onbegrijpelijk', 

zegt vervolgens vvn-voorman Hans Dijkstal. Die 

opmerking toont de eenzijdigheid van clenken die in 

brecle lagen van de VVD heeft toegeslagen. Inclerclaad 

onbegrijpelijk: vijfjaar geleden ging Paars I met 

ambities van start. Het moest nu maar eens a(gelo
pen zijn ITlet bet Torentjesovcrleg, 1net clc coalitie
dvvang. ll1Pt ch_• vvrstarrc-ndP vverkin.g van gehecht-
ll ... ·id .1.111 hvt pill<.. llv. !"'>...- tr.1ct tvv<><>l·r.itt<•t· J->;nlk<·'-.1~·•" 

leek cle da;,d bij het woord te voegen. Tailoze keren 

claagde hij het kabinet uit. Hij durfde het te trotse

ren, hii olaagde, was luis in cle pels, om vervolgens 
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nil'! wilkkeurig ofuit lJL'nepen da" wei oneigenlijke 

illi){JV\'L'll -.,{l'lllllll.'ll /IJ ._,ll'iit.'ll /H. Jt ()JJdt.•r lli)!'Jll \'.Ill 

hel ~dgeillL'L'Il hcL1ng. \Vil' loch \Villvkcut·i;_•, ol i)L'llL'

pen stenlt, zal openlijk ter verantvvoording \Vorden 

geroepen. Zo gezien horen toneel, vertegenvvoorcli

ging en algemeen belang bij elkaar. De strijd van 

woorden en argumenten, beslissingen die daarop 

uiteindelijk zijn gebaseerd. Oat zijn wezenskenmer

ken van de parlementaire democratic. Deze stond 

volgens de tegenstanders van het correctief re

ferendum met de voorgestelde Grondwetswijziging 

in meer of mindere mate op het spel. Die dag van de 

19e stond zij nog om meer redenen op het spel. 066, 

die zich altijd zoveel zorgen maakt over de kwaliteit 

van de democratie, zette de boel namelijk op scherp. 

De strijd van woorden en argumenten werd daarmee 

vertroebeld. 'Als je niet voor een wijziging van de 

Grondwet (!) stemt, dan gaan wij het kabinet opbla

zen.' 'ja', zegt De Graafdan achteraf, 'we wilden dui

clelijk maken wat de gevolgen zouden zijn, zodat 

men ons later niet zou kunnen verwijten dat men 

dat niet wist'. Washier dan aileen maar sprake een 

kwestie van voorlichting aan de Eerste Kamer? 

Natuurlijk niet: er was sprake van pressie en druk. 

Vijf'dissidenten' waren er, en die moesten koste wat 

het kost om. Koste wat het kost, desnoods maar 

tegen de eigen overtuiging, tegen de eigen 'argumen

ten en woorden' in. Oat dus door de partij die zich 

zoveel zorgen maakt over de democratic. 

Het kan verkeren. Want wie laat die clemocratie hier 

nu eigenlijk disfunctioneren? Degenen die deden 

wat de vertegenwoordigende democratie vraagt? 

Namelijk zonder last en op grand van argumenten 

stemmen. Of degenen die uit coalitieoverwegingen 

heid ;~;~n he! pluclw. De fr~lctievoorzitter Holkestein 

il'l'k dv d.t~td hii iH't \\'OOJ'd lt' \'OL','....;L'll 'LIIIP/.L' kl'rl'll 

d~t~tgde hi.J ilet kLthinct uit. lli.J durtdc hct te trotsc

ren, hij pl~1agcle. \vas luis in de pels, on1 vervolgcn~ 

als het erop aankwam (op stemmen bij voorbeelcl) 
even uitdagend weer het hok in te gaan. Paars kroop 

dan ook meer en meer het Torentje in, samen met 

Bolkestein. In het verlengde daarvan were! cle sorry

democratie geboren (ten tijde van het CDA niet ver

toond). Het clualisme was en bleef vooral iets voor de 

Biilme. Nu Wiegel daarentegen wel doorbijt en het 

dualisme serieus neemt, beet dat in VVD-jargon 'on

begrijpelijk'. Inderdaad, de representatieve clemocra

tie staat onder clruk. Het blijkt ook uit de manier 

waarop kabinet en Kamer met het enqueterapport 

omgaan. Het coalitiebelang stond voorop. 

Het is goed dat er onaf11ankelijk denkende Kamerle

den zijn. Dan kan een kabinet misschien op een 

stem vallen (en ik ontken niet clat dit iets tragisch 

heeft, juist ook voor hen die daarin oprecht vee!, 

heel vee! in investeren), maar dat is uiteinclelijk toch 

nog beter dan dat nota bene de Grondwet met een 

zeer zeer nipte meerclerheid, en dan nog tegen heug 

en meug. wordt veranderd. Constituties gaan Ianger 

mee en zijn uiteindelijk toch essentieler dan kabi

netten. 

Dr. A. Klink 

NW 1110') 
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Over besturen en 

controleren: tussen 

vertrouwen en afl{euring 

DR. H.A.C.M. NOTENBOOM 

Het gebeuren aan de top van de Europese Unie heeft zijn plussen en minnen. 

Dat er 'eindelijk eens wat gebeurt' en dat het Europees Parlement toch wel 

macht heeft, worden als lichtpuntjes gezien. Om goed te kunnen oordelen is 

enig inzicht in de financiele controle nodig. Daaraan wil dit artikel bijdragen. 

Het gaat over zaken, te weten het weigeren van decharge aan en het aftreden 

van de Europese Commissie, die zelden in samenhang naar voren komen. Het 

raakt ook de positie van het Europees Parlement dat in juni weer opnieuw 

gekozen wordt. 

Op gezette tijden klinkt de roep dater nieuwe en vooral onafhankelijke controle

instanties moe ten komen. Alsof het instellen van meer controle-instanties betere 

controle zou waarborgen. Wat bestaat er op dit gebied? 

Gebaseerd op het Franse staatsrecht kent de Unie voor elke instelling een 

interne controledienst, dus ook voor de uitvoerende instelling: de Euro

pese Commissie. Die dienst wordt gevormd door het directoraat-generaal 

(DG) XX, een van de 'departementen' van de Commissie. Aan het hoofd 

ervan staat de directeur-generaal, die ook wei 'financieel controleur' 

wordt genoemd. Hij kan voorgenomen uitgaven tegenhouden, zijnde on

rechtmatig of opdracht geven ten onrechte achtergehouden ontvangsten 

in te vorderen. Zoals elke directeur-generaal staat hij (thans is het een 

'zij', mevrouw Ventura) 'onder het gezag van' de Europese Commissie, die 

hem kan overrulen: zijn voornemens tegenhouden of terugdraaien. De 

financieel controleur heeft echter een bijzondere positie in het Financieel 

Reglement (de Comptabiliteitswet van de Unie). De Commissaris of de 

Commissie kan hem, anders dan de andere directeuren-generaal, geen 

instructies geven. Wanneer de Commissie een ander stand punt inneemt 

en haar financieel controleur afValt- hetgeen bij meerderheidstemming 

client te geschieden- moet daarvan mededeling worden gedaan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. Die openbaarheid versterkt de posi

tie van de financieel controleur. De mogelijke publiciteit zal c\e Commis

sie voorzichtig maken alvorens de persoon die c\e rechtmatigheid van ont-



~' Een verzoek 

aan de externe 
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tussen Parlement 

en Commissie 
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vangsten en uitgaven nagaat, af te vall en. DG xx valt onder een van de 

Commissarissen. Momenteel is dat mevrouw Gradin. Bij dit directoraat

generaal xx was de inmiclclels bekencle Paul van Buitenen als Europees 

ambtenaar werkzaam. 

Enige jaren geleclen were! van DG xx afgesplitst cle eenheicl fraucle-bestrij

cling. Deze kwam onder cle Commissievoorzitter te ressorteren. Thans 

maakt UCLI\F (de Franse afkorting voor cle genoemde eenheicl) als clirecto

raat dee! uit van het secretariaat-generaal. Het staat eveneens onder poli

tieke verantwoordelijkheicl van Commissaris Graclin. 

3 De externe controle op aile instellingen van cle Europese Unie worclt ver-

4 

richt door cle Europese Rekenkamer. Deze is op initiatief en na langcluri

ge aanclrang van het Europees Parlement bij cle verclragswijziging van 

1975 ingestelcl. De Rekenkamer bestaat uit evenveelleclen als er lidstaten 

zijn. De !eden worden gekozen (door cle Raad, na raaclpleging van het Eu

ropees Parlement) uit personen die in hun lane! behoren of behoord heb

ben tot cle externe controle-instanties of die voor cleze functie bijzoncler 

geschikt zijn. Zij moeten aile waarborgen voor onafhankelijkheicl bieden. 

Enkele honderclen gekwalificeercle ambtenaren zij n in clienst van cle Ka

mer. De Rekenkamer controleert cle rekeningen van aile ontvangsten en 

uitgaven van cle Gemeenschap en gaat tevens na of een goecl financieel 

beheer were! gevoercl. De Kamer staat in een online verbincling met het 

boekhouclsysteem van cle begrotingsuitvoering clat de Commissie han

teert. De Rekenkamer legt aan Parlement en Raacl betrouwbaarheiclsver

klaringen voor over cle regelmatigheicl en cle wettigheicl van cle financiele 

verrichtingen. Vanaf cle eerste keer clat cleze laatste door het Verclrag van 

Maastricht ingevoercle bepaling gold (1995) luiclclen cle verklaringen nega

tief. Oat was trouwens in cle vergelijkbare beginfase van cle Neclerlandse 

Algemene Rekenkamer ook het geval. 

De belangrijkste politieke controle-instelling is het Europees Parlement. 

Voorbereicling van cle besluitvorming geschieclt door zijn Begrotingscon

trolecommissie (Bee). Deze onclerhouclt nauwe betrekkingen met de fi

nancieel controleur alsmecle met (!eden van) de Europese Rekenkamer. 

De decharge 

Elkjaar moet de Commissie geclechargeercl (kwijting verleend) worden voor de 

uitvoering van de begroting. Het Verclrag geeft de dechargebevoegclheicl aan het 

Parlement, na aanbeveling van de Raacl. Anders clan de gebruikelijke procedures 

is op clit terrein clus de Raacl aclviserencl en het Parlement beslissencl. Het is de 

nee die de clechargebesluiten van het Parlement voorbereiclt, betrokkenen l10ort 

enzovoort. Bij bet opstellen van haar rapport en het ontwerpbesluit voor cle pie-
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naire vergadering ontvangt de Bee adviserende rapporten van andere parle

men tscom missies. 

Het Verdrag bepaalt dat het Parlement de Europese Commissie kan 'vcrzoeken 

verantwoording af te leggen ter zake van de uitvoering van de uitgaven of de 

werking van de financiele controlcstelsels'. En ook dat de Commissie het Parle

ment op verzoek 'alle nodige inlichtingen verstrekt'. Het bepaalt tevens dat 'de 

Commissie alles in het werk stelt om gevolg te geven aan de opmerkingen in de 

kwijtingbesluiten en aan andere opmerkingen van het Europees Parlement over 

de uitvoering van de uitgaven, alsook aan de opmerkingen waarvan de door de 

Raad aangenomen aanbevelingen tot kwijting vergezeld gaan'. Op verzoek van 

het Parlement of de Raad moet de Commissie verslag uitbrengen over de maatre

gelen die zijn genomen naar aanleiding van de opmerkingen, met name over de 

instructies die zijn gegeven aan de diensten die met de uitvoering van de begro

ting zijn belast. 

De commotie in december 1998 ontstond, formeel gezien, in verband met de 

(uitgestelde) decharge voor het dienstjaar 1996. De Raad had een positieve aanbe

veling daarvoor geclaan. De Raad (dus: vertegenwoordigers van de lidstaten) 

stemt altijd nagenoeg zonder argumenten en zonder serieuze studie van de Re

kenkamerverslagen v66r de verlening van clecharge. Het Parlement had echter 

moeite met het verlenen van decharge en had de decharge, die elk jaar in maart 

op de agenda staat, uitgesteld. Dat is niet de eerste keer: de dechargeprocedure 

is in het verleden al vaker uitgesteld. 

Wat het weigeren van de decharge formeel tot gevolg heeft, geeft het Verdrag 

niet aan. Van een andere bevoegclheid van het Parlement: het aannemen van een 

motie van afkeuring tegen cle Commissie, geeft het Verclrag cle gevolgen wel aan. 

Indien een motie van afkeuring is aangenomen met een meerderheid van twee

derde der uitgebrachte stemmen en tevens bij meerderheid van cle !eden van het 

Europees Parlement, moeten de !eden van de Commissie gezamenlijk aftreden. 

Wat zat er nu dwars? 

Bij het lezen van de stukken die de Bee ter voorbereiding van de behandeling 

van de clechargeproceclure in de herf:St van 1998 produceert blijkt er, naast oude

re klachten, een aantal nieuwe problemen te zijn. Klachten die a! een aantal 

jaren bezorgdheid wekken en kritiek krijgen bij Parlement en Rekenkamer gaan 

ook nu weer over projecten in het kader van het Europees Jaar voor het Toerisme 

in 1989. In clat verband was- al lang geleclen- besloten tot ontslag van functiona

rissen tot zeer hoge rang, tot terugvordering van frauduleus uitgegeven midcle

len en tot inschakelen van nationale justitiele autoriteiten (waar nog niet aile 

onderzoeken zijn afgesloten). Zo zijn er meer gevallen die bezorgdheid en wrevel 

wekken, welke nog dateren van de vorige Commissie, onder Delors dus. 



Voorbeeld van recentere problemen en kritiek is de humanitaire hulp: het 'EcHo'

program. Hier cumuleren kritiekpunten die ook elders voorkomen. Zo komt het 

onder andere bij noodhulpgevallen (Somalie, Bosnie) voor dat de Unie taken op 

zijn schouders neemt zonder dat daartoe voldoende personeel voorhanden is. 

Dan wordt tijdelijk personeel aangetrokken enjof de uitvoering van de taken uit

besteed aan externe bureaus. Daaruit kunnen problemen voortvloeien zoals: dele

gatie van overheidstaken aan niet-ambtenaren, het onreglementair verloop van 

aanbestedingen, het niet (kunnen) wachten op de adviezen van de juridische 

dienst, de inschakeling van dubieuze figuren, de controle, het terugvorderen van 

bedragen. Hier is fraude geconstateerd en is de ucLAF betrokken. De Commissie 

is- terecht- erg voorzichtig om hierover gegevens aan de Bee te verstrekken ge

zien de privacy bij het inschakelen van nationale justitiele autoriteiten. 

Al deelt de Bee deze voorzichtigheid, toch ligt mede op dit terrein bij een aantal 

!eden geneigdheid tot een negatief dechargeadvies. De Commissie vindt name

lijk dat de Europese Commissie de privacy van haar ambtenaren soms als voor

wendsel gebruikt om wezenlijke gegevens niet te verstrekken. Er worden uit 

documenten meer gegevens onleesbaar gemaakt dan de privacy nodig maakt. 

Daardoor acht de Bee zich 'niet in staat met zekerheid vast te stellen of justitiele 

nationale autoriteiten door de Commissie op de hoogte worden gesteld van elk 

geval van fraude, corruptie of andere delicten, wanneer vermoed wordt dat EU

ambtenaren hierbij betrokken zouden kunnen zijn'. Kenmerkend in de stukken 

is het voortdurend moeten trekken door de BCC aan de Commissiediensten om 

inlichtingen en het niet of mondjesmaat verkrijgen daarvan. Ik kan niet beoor

delen of wel de j uiste vragen zijn gesteld en of de B cc ook haar bevoegdheid 

heeft benut om aan de Rekenkamer informatie te vragen. 

De Bee voelt zich in het zicht van de plenaire vergadering in december waarop 

ten tweede male de decharge voor 1996 geagendeerd staat, nog steeds onvoldoen

de geinformeerd en blijft worstelen met het aldan niet verlenen van kwijting. 

De Commissie doet nog melding van enkele tuchtrechtelijke maatregelen en 

aangiftes bij justitie. De spanning stijgt want de datum van het plenaire debat 

komt naderbij. Op de laatste vergadering v66r de plenaire vergadering wordt er 

gestemd: Rapporteur J. Elles stemt v66r dechargeweigering, maar hij krijgt zijn 

Commissie niet mee: een krappe meerderheid- door de fracties heen- stemt 

v66r het advies om wel decharge te verlenen. Oat is geen duidelijke voorzet aan 

de plenaire vergadering die de definitieve beslissing moet nemen. 

Het geweten van Paul van Buitenen 

De Nederlandse Commissie-ambtenaar Paul van Buitenen stuurt op 9 december 

1998 een brief met bijlagen aan 'Dear Magda, dear members of the European Parlia-
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ment'. De bijlagen bevatten interne gegevens over fraudes en onregelmatigheden. 

Magda is de voorzitster van de Groene fractie. Aan haar vraagt Van Buitenen de 

stukken te willen doorgeleiden aan de andere fractievoorzitters en aan de hoofd

woordvoerders van de fracties in de Bee. De volgende dag organiseert de Groene 

Fractie een persconferentie en de zaak ligt op straat. 

De 'klokkenluider' geeft in zijn brief aan welke stappen hij deed alvorens- tegen 

het ambtenaren-reglement in- het Parlement in te schakelen. Hij ziet deze stap 

als de enige die hem nog overblijft na intern alles te hebben gedaan om te bevor

deren dat voldoende van de interne gegevens aan de Bee wordt verstrekt. Hij is 

naar zijn directeur gegaan, naar zijn directeur-generaal en tenslotte naar de

ook Nederlandse- secretaris-generaal van de Europese Commissie, Carlo Trojan. 

Deze waarschuwt hem voor disciplinaire maatregelen als hij geheime stukken 

naar buiten zou brengen. Van Buitenen vindt het echter zijn plicht te getuigen 

van de 'onbekwaamheid en onwilligheid van de administratie' om doelmatig om 

te gaan met fraude en onregelmatigheden. Hij verwijst ook nog naar artikel 21 

van het ambtenaren-statuut, dat ambtenaren toestaat tegen hierarchische in

structies in te gaan, mits hun chefs tevoren zijn ingelicht en als die instructies 

indruisen tegen het strafrecht. Van Buitenen stuurt de stukken ook naar de Re

kenkamer met het verzoek een onderzoek te beginnen. Hij wordt daarop ge

schorst. Zijn daad heeft grote gevolgen. De publiciteit is enorm. 

Decharge geweigerd, motie van afl<euring ingediend 

Het plenaire de bat van december 1998 wordt misschien meer gekenmerkt door 

de lekken van de 'deus ex mach ina' Van Buitenen dan door het rapport van de 

Bee, dat op de agenda staat. Commissievoorzitter Jacques Santer doet extra toe

zeggingen. Hij daagt ook het Europees Parlement uit als weigering van decharge 
naderbij komt. 

Twee institutionele problemen spelen, naast partijpolitieke tegenstellingen, een 
belangrijke rol. 

2 

De gevolgen van dechargeweigering- zijn zoals gezegd - in het Verdrag 

niet geregeld; zij geschiedt met gewone meerderheid. En die wordt ge

haald: de decharge voor de begrotingsuitvoering in 1996 wordt geweigerd. 

De negatieve controleresultaten van Rekenkamer en Bee, opgevoerd door 

de lekken van de DGXx-ambtenaar, spitsen zich toe op twee socialistische 

Commissarissen: Marin en in sterkere mate Cresson (kritiekpunten waar 

deze Commissarissen verantwoordelijkheid dragen, maken reeds deel uit 

van het parlementair onderzoek. Door de recente lekken valt echter de 

schijnwerper op een nieuw punt: de zogenaamde vriendjespolitiek van 

Cresson, waarvan de media uitvoerig melding maken). De meeste leden 

van de socialistische fractie dekken hun partijgenoten en neigen ertoe 



dan maar de gehele Commissie naar huis te sturen. Een mogelijkheid, die 

tweederde meerderheid vereist. Santer daagt het Parlement uit. Green, de 

Britse-voorzitster van de socialistische fractie dient een motie van afkeu

ring in, met de mededeling dat haar fractie daar tegen zal stemmen. Bij 

verwerping van de motie zou dan automatisch het vertrouwen van het 

Parlement in de Commissie moeten blijken. In de Britse traditie zou dit 

wellicht het geval zijn, maar in het Europees Parlement zal het anders af

lopen. Partijoverstijgende regie ontbreekt. De motie van afl<euring komt 

nog niet in stemming, want het Verdrag bepaalt dat daar minstens drie 

dagen na de indiening overheen moeten gaan. Dat wordt dus januari. 

Het januaridebat 

De gehandhaafde motie van afl<euring tegen de Commissie als geheel verkrijgt 

in de januarizitting weliswaar niet de vereiste tweederde meerderheid, maar we! 

de stemmen van 232 van de 552 aanwezige parlementsleden. Daarmee blijkt 42% 

de Commissie weg te willen hebben. Dat feit brengt een schok teweeg. In de hec

tiek over 'wat nu?' worden nog andere moties ingediend, die in de loop van de 

debatten deels worden gesynthetiseerd met het oog op te bereiken meerderhe

den. Zo wordt een motie ingediend die de beide bekritiseerde Commissarissen 

aanspreekt op hun individuele verantwoordelijkheid. Ook wordt aan voorzitter 

Santer gevraagd druk uit te oefenen op zijn collega Cresson om op te stappen. De 

Commissie blijft solidair. Uiteindelijk vinden Parlement en Commissie elkaar 

door de instelling van een Comite van Wijzen, dat met spoed een onafhankelijk 

onderzoek in zal stellen naar de aanpak van de Commissie. 

In de desbetreffende motie staat: 'Het Parlement ( ... ) verlangt dat onder auspi

cien van het Parlement en de Commissie een Commissie van onafhankelijke des

kundigen wordt ingesteld met de opdracht onderzoek in te stellen naar de wijze 

waarop de Commissie fraude, wanbeheer en vriendjespolitiek opspoort en be

handelt, met een diepgaand overzicht van de gang van zaken bij de Commissie 

ten aanzien van het honoreren van alle financiele contracten, en die voor 15 

maart 1999 verslag uitbrengt van haar evaluatie in eerste instantie van het colle

ge van Commissarissen'. Het gaat niet om door Commissarissen persoonlijk ver

richte fraude of onregelmatigheden. 

De Commissie verklaart nog in dezelfde zitting van het Parlement het oordeel 

van het Comite te zullen aanvaarden. 

De roep om telkens weer 'onaf11ankelijken' voor een of ander onderzoek lijkt ge

bruikelijk te worden. Dat vind ik geen teken van rijpe institutionele verhoudin

gen. Immers het Verdrag beoogt uitgebalanceerde relaties tussen de instellingen 

te scheppen, met voldoende 'checks and balances'. Waarom krijgt bijvoorbeeld de 
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eigen Bee niet een opdracht tot onderzoek ten behoeve van de plenaire vergade
ring? 

Het doet mij denken aan de Tweede Kamer in 1972. Toen waren er geruchten 

over 'het gat van Witteveen'. Oat was destijds de vorige Minister van Financien. 

De Vaste Commissie voor de Rijksuitgaven (vergelijkbaar met de Bee in het Euro

pees Parlement) was klein en had onvoldoende Kamerbrede samenstelling. Zij 

werd toen voor die gelegenheid uitgebreid en versterkt. Een der toegevoegde !e

den, Vondeling, werd zelfs voorzitter. Hij was twee keer minister geweest en had 

ervaring met ambtenaren, die nuttig was bij de ondervragingen. De Kamer klus

te de taak derhalve geheel zelf (er bleek geen 'gat van Witteveen te zijn). Zoiets 

zou mijns inziens in het Europees Parlement ook beter zijn geweest. Een verzoek 

aan de externe controleur, de Rekenkamer ware mijns inziens eveneens juister 

geweest. Bij toekomstige controlebehoeften verdient de hier beschreven deal tus
sen Parlement en Commissie geen navolging. 

Het onathanl<elijl<e Comite van Wijzen 

De voorzitters van Parlement en Commissie overleggen over de samenstelling 

van het Comite. Van de vijf !eden zijn er twee oud-voorzitters van de Europese 

Rekenkamer. Een van hen, de Nederlander Andre Middelhoek, wordt door de 

anderen tot voorzitter benoemd. Een eerste rapport wordt op maandag 15 maart 

aangeboden (een tweede, meer over de ambtenarenpositie, zallater volgen). De 

Europese Commissie komt onmiddellijk bijeen en enkele uren na ontvangst van 

het rapport besluit de Commissie- die tevoren verklaard had het rapport te zul

len aanvaarden- unaniem in haar geheel ontslag te nemen. Tevoren is er nog 

informeel contact met politieke fracties uit het Parlement. Er komt dus geen 

parlementair debat waarin de Commissie zich verdedigt tegenover het Parle

ment aan wie zij verantwoording verschuldigd is. Er is dus ook geen noodzaak 

voor de parlementariers om partijbelangen te overstijgen en als institutie te oor

delen. Het Parlement krijgt het succes in de schoot geworpen. 

De lijst van door het Comite onderzochte 'gevallen' komt grotendeels overeen 

met de bijlagen van Paul van Buitenen en- in mindere mate- met de onderwer

pen die de Bee in onderzoek had: Toerisme, 'MED'-programma's, Echo, Leonardo 

da Vinci, Beveiligingsbureau, Nucleaire veiligheid en gevallen van favoritisme. 

Het rapport van 137 bladzijden, dat hier geen uitgebreide bespreking kan vin

den, verklaart een aantal voor en tijdens de onderzoeken opgekomen geruchten 

en verdenkingen ongegrond. De slotopmerkingen zijn beleidsmatig en politiek 

gezien de belangrijkste. Daarin speelt een grate rol de onwetendheid van indivi

duele Commissarissen van gevallen van fraude en corruptie binnen hun dien

sten. Hoewel dat- indien juist- hen vrij pleit van directe persoonlijke verant-



woordelijkheid daarvoor, blijven zij wel verantwoordelijk voor hetgeen er ge

beurt. Voor het verlies aan controle stelt het Comite zowel de individuele Com-

111issarissen als de Co111111issie als geheel verantwoordelijk. Het acht ook de schei

ding te ver doorgevoerd tussen enerzijds de politieke verantwoordelijkheid van 

Commissarissen voor beleidsbeslissingen en anderzijds de ad111inistratieve ver

antwoordelijkheid van directeuren-generaal en diensten voor de uitvoering van 

het beleid. In het alge111een 111oeten Co111111issarissen zich vee! 111eer Iaten infor-

111eren over wat goed en fout verloopt in hun diensten. Pas dan kunnen zij echt 

verantwoordelijkheid dragen. In dezelfde geest laakt het Co111ite de nogal eens 

voorkomende 'doofpotstrategieen'. Kern van vee! proble111en is de ontstane 'dis

crepantie tussen de streefdoelen die in het kader van nieuwe door Raad en Par

lement, op voorstel van de Commissie, ingestelde beleidsterreinen aan de Col11-

missie worden toevertrouwd en de middelen die de Commissie voor de realise

ring van dit nieuwe beleid heeft kunnen aanwenden ofweten aan te wenden'. 

Het Comite is van oordeel dat het tot de collectieve verantwoordelijkheid van de 

Co111111issarissen behoorde om een collegiaal stand punt in te nemen ten opzichte 

van de door individuele Commissarissen geconstateerde personele problemen, 

ten einde een aantasting te voorko111en van de integriteit van het Europees 

ambt, met alle 111orele en econo111ische gevolgen vandien. Het Co111ite stelt vast 

dat de Commissie-Santer een aantalmaatregelen getroffen heeft 0111 een 111en

taliteitsverandering te bespoedigen, maar dater nog altijd tekortkomingen zijn. 

Het Co111ite wijst erop dat vee! van de onderzochte problemen eerder door de Re

kenkamer aan cle kaak waren gesteld, maar dat alleen het Parlement er aan

dacht aan besteedde. Aan het eind van het rapport staat: 'Tijdens het onderzoek 

van het Comite is te vaak geconstateerd dat de zin voor verantwoordelijkheid in 

de hierarchische structuur verwatert. Het wordt moeilijk 0111 nog iemand te vin

den die nog enig gevoel voor verantwoordelijkheid heeft'. 

De laatste zin heeft grate invloed. Anders dan de afzonderlijke onderzoekspassa

ges, die als gebruikelijk tevoren aan voorzitter Santer waren voorgelegd, is deze 

laatste passage voor hem en zijn collegae een complete verrassing. Waarschijnlijk 

is die tekst eerst daags voor de aanbieding (zondag) opgesteld en niet in een vol

tallige vergadering. Immers een van de Comiteleden, de Belgische professor Wal

ter van Gerwen, distantieert zich al snel 'strikt persoonlijk' van die passage (De 

Volkskrant 18 111aart 1999). Ook andere personen die niet tot de eerste de besten 

te rekenen zijn, zijn verontwaardigd ofvol onbegrip over de genoemde generalise

rende zin (zoals mr. Edmund Wellenstein in De Volkskrant van 17 maart 1999). 

Santer verwerpt de inhoud van het rapport dat hij onevenwichtig noe111t. 

Ik vind dat de gewraakte zin, die bijvoorbeeld (om ons tot de Nederlandse taal 

te beperken) Commissarissen als Van den Broek en Van Miert, tot beheerste uit-
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~/' Ik betreur het 

dat het Parlement 

niet 'op eigen 

kracht' het laatste 

woord heeft 

gesproken. 

latingen van woede heeft gebracht, inderdaad te ver gaat. Hij gaat te zeer voorbij 

aan de inzet van vee! integere, bekwame en hardwerkende !eden van de Europe

se Commissie. Het is te betreuren dat de eerste ontslagname van een Europese 

Commissie in zo sterke mate gebaseerd is op een zin als hierboven is geciteerd. 

Het is ook jammer dat de arbeid van Begrotingscommissaris Liikanen nog niet 

tot zichtbaar resultaat had gevoerd. Hij was al een tijd bezig met overeenstem

ming te bereiken over gedragscodes voor !eden van de Commissie, voor kabinets

medewerkers en voor ambtenaren. Zander Europese ethische normen is volgens 

hem geen gedragscode mogelijk en als niet waarden worden vastgesteld die door 

iedereen worden gedeeld is geen goed bestuur mogelijk. In het oude systeem 

wilde iedereen, aldus Liikanen, gedekt zijn, waarbij iemand naar zijn superieur 

ging, die op zijn beurt ook weer naar zijn superieur ging. Als ambtenaren zon

der grand aangevallen worden en beschuldigd van onregelmatigheden, bestaat 

het risico dat ze geen beslissingen meer willen nemen. Liikanen zegt verder: 'We 

werken al een halfjaar over een eerste antwerp gedragscode' (NRC 10 februari 

1999). Het duurde echter lang, te lang voor het klimaat dat- mede in het zicht 
van de verkiezingen- aan het ontstaan was. 

Europese Cornrnissie is collectief verantwoordelijl< 

Het Comite raakt natuurlijk een belangrijk aspect van het functioneren, zelfs 

van de institutionele positie van de Europese Commissie. Commissarissen kun

nen volgens het Verdrag niet individueel naar huis worden gestuurd, maar uit

sluitend collectief. Dat houdt ook in dat men niet aileen verantwoordelijk is 

voor het eigen 'departement'. Wanneer is dan een probleem 'rijp' voor collectie

ve verantwoordelijkheid? Niet als een Commissaris in zijn dienst een probleem 

heeft. Wei, denk ik, wanneer een knelpunt als groot item in een Rekenkamer

verslag verschijnt en zeker wanneer het Parlement in zijn kwijtingbesluit een 
zaak aan de kaak stelt. 

Het conflict- want dat is het wei- tussen Parlement en Commissie bevestigt 

mijns inziens de juistheid van het parlementaire verlangen om ook de bevoegd

lwid te verkrijgen om een enkele Commissaris naar huis te sturen. Hier was spra

ke van zeer ernstige, zelfs fatale kritiek, tegen twee, vooral een lid van de Com

missie en de gehele Commissie stapt op. 

De nieuwe Commissie heeft vee! nieuw in te rich ten, niet aileen omdat er zaken 

fout zijn gelopen, maar ook omdat er nieuwe tijden zijn aangebroken, die ook 

om een nieuwe bestuurscultuur vragen. 

De Raad hield zich afzijdig. Het voorzitterschap volstond met te wijzen op de 

onmisbare rol van de Commissie nude Unie zich vlak voor de Top van Berlijn 

bevond metals voornaamste agendapunt: 'De agenda zooo'. 



Het Parlement 

In de maartzitting heeft: het Parlement het besluit van de !eden van de Europese 

Commissie om af te treden geeerbiedigd. Het beschouwt dat als een daad die 

blijk geeft: van het inzicht dater in de politiek behoefte is aan verantwoordelijk

heidsbesef en het volgens democratische regels afleggen van rekenschap. Het 

wijst er ook op dater eveneens behoefte is aan individuele verantwoordelijkheid 

van Commissarissen. Behalve aandacht voor de procedure om te komen tot een 

nieuwe samenstelling van de Commissie. verzoekt het Parlement naar aanlei

ding van het rapport der wijzen en de conclusies ervan het geval van Paul van 

Buitenen opnieuw te bestuderen. Verdergaande en voor betrokkene gunstiger 

teksten krijgen geen meerderheid. Zonder Van Buitenen, EU-ambtenaar in de 

rang BJ, laagmiddelbaar assistent, zou de zaak zeer waarschijnlijk anders afgelo

pen zijn. Oat vergoelijkt mijns inziens zijn gedrag niet, want de discipline in een 

ambtenarencorps- en zeker wanneer dat internationaal is samengesteld- mag 

niet worden verzwakt. Als na het afleggen van de gehele hierarchische weg het 

geweten zo blijft prangen moeten er andere wegen zijn dan zich te wenden tot 

een politieke fractie. 

Wanneer het Parlement de kwijting niet had uitgesteld en diep in een aantal 

kwesties was gedoken (in de BCC) en dechargeweigering in de Iucht bleefhangen 

en als de Commissie niet verder over de brug zou komen met informatie en het 

onder druk zetten van Cresson, zou dit conflict eveneens niet hebben plaatsge

vonden. Zo gezien heeft het door gebruik van zijn bevoegdheden zijn institutio

nele positie Iaten zien. Almaakte het zich nodeloos afhankelijk van uitgelekte 

papieren. 

Ik betreur dat het Parlement niet 'op eigen kracht' het laatste woord heeft ge

sproken. Be halve een eventuele opdracht aan de eigen BCC had het ook nog de 

mogelijkheid zijn eigen enquetebevoegdheid in te zetten (op dit laatste wijst 

Prof. f. Andriessen in NRC van 30 januari 1999). Maar de verkiezingen kwamen 

er aan en er was haast. 

Het gebeurde toont mijns inziens ook aan hoe belangrijk het is om het Parle

ment te (blijven) voorzien van hooggekwalificeerde !eden, die- naast deskundig

heid op financieel en controlegebied- ook eigenschappen bezitten die het Parle

ment in staat stellen boven partijen uit als gekozen instelling standpunten te 

ontwikkelen. En op eigen kracht definitieve stellingen te betrekken en daarmee 

zijn rol te vervullen die het Verdrag het Parlement toekent. Zonder afhankelijk 

te worden van 'onafhankelijke' derden. 

Dr. H.A.C.M. Notenboom was lid van de Tweede Kamer (1963-1979) en van het Huropees 

Parlcmcnt (1971-1984) 
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'DE ONTEIGENING VAN DE 

OMROEPVERENIGINGEN' 

Komend najaar zou de Tweede Kamer zich we

derom buigen over de Mediawet. Op 1 septem

ber 2000 lopen namelijk de vijfjarige concessies 

van de publieke omroepen af en deze kans werd 

door WD, PvdA en D66 en aangegrepen om het 

bestel weer eens grondig te reorganiseren. 

De afgelopen tien jaar van het Nederlands me

diabeleid stonden in het teken van het crei!ren 

van een sterke concurrentiebestendige publieke 

omroep in een duaal bestel.' Dit was nodig als 

tegenkracht bij de komst van commerciele om

roepen als RTL-Veronique (later RTL4) en RTLS, 

Veronica, SBS6, Net 5 en nieuwe mediadiensten 

als Internet en ADSL. 

De nadruk in de discussie over het publieke be

stelligt sindsdien op de marktpositie en om

vang van de publieke zenders, de profilering 

van het bestel naar kijkers en luisteraars, de 

samenwerking tussen omroepen. In het derde 

kabinet-Lubbers onder PvdA-minister d'Ancona 

werd nag groat belang gehecht aan de maat

schappelijke verankering van het bestel door 

middel van omroepverenigingen. Hierover was 

lange tijd consensus tussen sociaal-democraten 

en christen-democraten. Met de komst van 

Paars in 1994 is die coalitie uit elkaar gevallen. 

De staatssecretarissen Nuis (D66, 1994-1998) en 

Van der Ploeg (PvdA, 1998-heden) kozen een an

dere richting: meer centralisering en een terug

dringing van de jimctie van de omroepvereni

gingen. De fundamentele verschuivingen die 

zich langzaamaan onder Paars voltrokken heb

ben tot nog toe tot weinig publiek rumoer ge

leid. Voor een deel komt dat omdat er vooral 

gemorreld wordt aan de verdeling van bestuur

lijke verantwoordelijkheden in het bestel. Dat 

raakt de burger niet en deze is daarop dan ook 

nauwelijks te mobiliseren. Ook de omroepvere-

nigingen hebben zich tot nag toe opvallend stil 

gelwuden en hun achterbannen niet gemobili

seerd. Centralisering spreekt niet zo tot de ver

beelding als rekeningrijden. Dat neemt niet 

weg dat deze verschuiving van verantwoorde

lijkheden stapje voor stapje tot een ingrijpende 

verandering van het karakter van bestelleidt. 

Een verandering die het publiek uiteindelijk 

niet kan ontgaan. De omroepverenigingen wor

den in kleine stapjes gedegradeerd tot dienst

verleners in een 'centraal geleide publieke om

roep'. De eigen doelstellingen en hun relatie 

met de achterban en publiek worden onderge

schikt gemaakt aan of overgenomen door het 

bestel als geheel. Het gezamenlijk be lang preva

leert ten koste van de zelfstandigheid van de 

omroepverenigingen. Het is niet teveel gezegd 

dat de publieke omroep langzaam wordt omge

toverd tot een overheidsomroep. De apostelen 

van de constitutionele uitingsvrijheid die zich 

altijd roerden bij beperkingen opgelegd aan 

commercii!le omroepen worden nu opvallend 

genoeg nauwelijks gehoord. Willen we dat wis

selende politieke meerderheden zich intensief 

kunnen bemoeien met de programmering van 

de publieke omroep? En zijn de redenen voor 

de permanente reorganisatie wel overtuigend? 

Laat de maatschappelijke verworteling dan zo 

te wensen over? Zeker vergeleken met de ver

worteling van politieke partijen kan dat niet 

gezegd worden. Het aantalleden van omroep

organisaties als AVRO, KRO, TROS, NCRV, 

VPRO, EO en VARA is nag altijd indrukwek

kend: gcmiddeld boven de half miljoen per ver

eniging. Pikante vergelijking: zelfs wanneer de 

leden van de PvdA, VVD en D66 bij elkaar wor

den opgeteld komen ze slechts op 127.000. In de 

periode 1980-1997 is het aantalleden van poli

tieke partijen met 40% gedaald en is dat van 

omroeporganisaties nag gestegen met 17%. Eu

ropees gezien heeft de publieke omroep in Ne-



derland ondanks de komst van commerciele ra

dio en tclevisie cen redelijk marktaandeel ge

houden. · Maar de huidige organisatie is onge

schikt om op termijn de conwrrentie het hoofd 

tc bieden. Er is gebrek aan samenwerking en 

gebrek aan slagvaardigheid. McKinsey consta

tecnle in 1997 dat de Nederlandse publieke om

rocp een grater aandeel eigen binnenlands pro

duct uitzendt dan enig ander klein of middel

groot Europces land en dat het aandeel van 

programma's met een typisch 'publiek' karak

ter tot het lwogste in Europa behoort. De om

roepbijdrage behoort tot de laagste in Europa 

(als hij niet wordt afgeschaft).' En wonlt dezc 

af~i;ezet tegen het kijkaandeel (het percentage 

inwoners van cen land dat dagelijks naar de 

publieke omroep kijkt of luistert) dan scoort 

Nederland ook relatief hoog. Tegen de achter

grond van deze gegevens is het ontcigenende 

karakter van het beleid verbazingwekkend en 

niet te verklaren. Wij geven in dit artikel een 

schets van deze trend: de stappen richting een 

overheidsomroep die in de afgelopen jaren ge

zet zijn en onder de huidige staatssecretaris 

-in zijn concept-Concessiewet- grote stappen 

drcig(d)cn te worden. Dat de Paarse coalitie ge

vallen is, doet niets af aan de centralistische in

valshock van de Paarse partijen inzake het om

roepbcleid. Het moge de lezer bekend zijn dat 

het CDA met zijn grotc nadruk op zelfregule

ring en erkenning van het burgerinitiatief in 

de media in het verkiezingsprogramma funda

menteel afwijkt van PvdA, VVD en D66. 

STAND VAN ZAKEN BIJ HET AANTREDEN VAN 

PAARS I 

Vlak voor de verkiezingen van 1994 komt de 

huidige Concessiewet door de Tweedc Kamer. 

Dczc wet heeft als doel de landelijke publieke 

omroepen meer concurrentievermogen te geven. 

De oprukkende commercii!le omroep vereist een 

versterkt en beter geco6rdineerd tclevisieaan

bod van de publieke omroepen. Een aantal 

jaar eerder, in 1991, hebben de omroepen zich 

daarom al hergegroepeerd op de drie televisie

netten. McKinsey deed onderzoek en voorstellen 

voor de verbetering van de programmering, 

werkwijze, organisatie en samenwcrldng in het 

bestel. NOS-voorzitter Max de jong leverde in 

1991 een veel bediscussieerd Meerjarenplan met 

als belangrijkc punt de zenderindeling en zen

derdifferentiatie (het zogenaamde verdiennet). 

En staatssecretaris d'Ancona schreef een Pink

ster- ('91) en Paasnotitie ('92) waarin samen

werking per net door wettelijke verankering 

zou worden gestimuleerd. Het net is de kleinste 

ejficiente eenheid van organisatie, zo adviseer

de McKinsey.' Netsgewijze samenwerking 

draagt volgens McKinsey bij aan de herken

baarheid bij het publiek, aan versterking van 

de programmering en aan een efficientere 

organisatie van de omroep. 

Met dit advies gaan de netten aan de slag. Ie

der op zijn eigen manier. Met name AVRO, KRO 

en NCRV gaan voortvarend aan de slag en on

dertekenen in 1991 al een samenwerkingsver

band. In 1993 richten zij de stichting AKN op 

waarin de ondersteunende diensten van de 

drie omroepen worden ondergebracht. En met 

de aanstelling van een netmanager op Neder

land 1 wordt in 1995 een Jlinke impuls gegeven 

aan de reeds ingezette samenwerking in de 

programmering. En er worden plannen ge

maakt voor gezamenlijke huisvesting. Eind 

1999 verlaten de drie omroepen en stichting 

AKN hun historische panden en verhuizen naar 

een nieuw gezamenlijk kantoor- en studioge

bouw in Hilversum. Allemaal op basis van de 

ingezette koers begin jaren '90. Op Nederland 2 

kcnmcrkt de samenwerking zich met name 

door programmatische samenwerking (bijvoor-
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heeld 2 Vandaag). /Jaar is organisatorische 

samenwerking de aJ:t;elopen 10 jaar mocizaam 

verlopcn, mcdc door het tussentijds uitstappen 

van Veronica in 1995 en door het verschillendc 

karakter van de omroepverenigingen (EO en 

TROS). Op Nederland 3 is een aantal jaar nage

dacht over cen jitsiemodel. Sinds het aantreden 

van VARA-voorzitter Keur zijn die planncn van 

tafcl. Ook dit net kent gezamenlijke rubrieken 

en werkt aan gezamenlijkc huisvesting. 

De samenwcrking per net wordt weliswaar zelf 

ingcvuld maar is zeker nict vrijblijvend. Een 

van de conccssievoorwaanlen is namelijk dat 

aangetoond moet worden op welke manier 

wordt samengewerkt met andere conccssieaan

vragers op hctzelfde net (Mediawet art. 32 en 

36). En het is mogclijk gczamenlijk aan hct 

programmavoorschrift te voldoen.i Bovendien 

rust er een premie op samenwerking. Bij de be

lwndeling van de Concessiewet in 1993/1994 

heeft d'Ancona namelijk beloojd dat omroepcn 

die samenwerkcn niet aileen een concessic van 

10 jaar krijgen maar ook beloond worden bij 

een volg;ende concessietermijn. 

In de jaren '93 en '94 werken de omroepen 

druk aan samenwerking. In ogenschijnlijk icts 

rustiger vaarwater met een wet op komst die 

een conccssie voor 10 jaar regelt en twce om

roepverenigingen {TROS en Veronica) die na 

vcel wikken en wegen toch in het bestel blijvcn. 

In 1995 stapt Veronica er alsnog uit door ge

bruik tc maken van de wettelijke mogelijkhcid 

hinnenlandse commerciele omroep te bedrijven. 

Naast Veronica start in 1995 ook het Zweedse 

concern SBS met Nederlandse commerciele om

roep. En in dat jaar wordt de programmati

sche tak van de NOS gesplitst in NOS (nieuws 

en sport) en NPS (culturele programma's). 

De Concessiewct van 1995 bevat daarnaast ook 

enkele bestuurlijke wijzigingen zoals de instel

ling van netbesturen. De wet gaat weliswaar 

nog steeds volledig uit van extcrne pluriformi

teit maar tach wordt al aan het zcl.fbestuur in 

de omroep geknaagd. Het NOS-bestuur krijgt 

een andere samenstelling. Door het vergroten 

van hct aantal kroonleden hehben de omroepen 

de meerderheid in het bestuur verloren. 

Fen eerste stap naar meer overhcidsbemocienis 

die in de jaren later alsmaar zal toenemen. 

BEI.EID NUIS: HANDHAVEN VAST!' NETINDE-

LING, VERBETEREN ORGAN!SAT!ESTRUCTUUR 

Het rcgeerakkoonl van Paars I vermeldt in 

1994 dat het kabinet zich gaat bezinnen over 

de toekomstige structuur van de publkke om

roep met het oog op het veranderende media

landschap. De tienjarige concessie wordt terug

gebracht naar cen vijj]arige. 

Staatssecrctaris Nuis lijkt in eerste instantie 

nog door te gaan op de lijn van d'Ancona. In 

zijn notitie van 16 mei 1995 stelt hij dat de om

roepen de samenwcrking per net verder moetcn 

vcrsterken. Maar Nuis constateert daarbij ook 

dat de organisaliestructuur van de omroep als 

geheel daarvoor wezenlijk tekort schiet. In zijn 

visie moct de afstand tussen verenigingsbcstu

ren en de 'productiebedrijven' vergroot worden. 

Netmanagers moeten zorgen voor vergaande 

coiirdinatie van de programmering. Nuis loopt 

hiermee voontit op de studie naar de toekom

stigc organisatie van de omroep door de com

missie-Vcrvcrs die in 1995 wordt ingesteld. De 

opdracht aan die commissie is te adviseren 

over verschillenc!e beleidsopties met hetrekking 

tot de vormgeving van het publieke omroepbe

stel na de eerste concessicperiode (2000).'· Daar

bij gaat het vooral om de organisatie, j!nancie

ringsstructuur en omvang van de publieke om

roep. in juni 1996 presenteert deze commissie 

hct rapport 'Tentg naar het I'ubliek'. in dit 

rapport staat veel behartigenswaardigs. Onder 



andere over de mate van ovcrhcidsbcmoeicnis 

in hct bcstcl: 'De wctgever moet zich bcperken 

tot de csscntialia. Zo zal de wet bijvoorbeeld 

met bctrekking tot de inrichting van het bestcl, 

slechts de samcnstelling van de organen en 

hun bcvoegdheden moetcn rcgclen. lJc crvaring 

van de afgclopcn jaren wijst uit dat indien de 

wctgcvcr zich niet beperkt tot de wezenlijke 

kcnmcrkcn van het bestel, het ji.mctionercn 

daarvan onder steeds verandcrcndc omstanclig

hcden cen voortdurendc aanpassing van wette

lijke rcgcls vcrgt. IIct bcstcl als gcheel kan dan 

nict anders dan achter de fcitcn en ontwikke

lingcn aanlopen.' (Vcrvers, p. 39-40) 

Vcrvers c.s. stelt ook dat wanncer bij de inrich

ting van het bcstel wonlt uitgcgaan van de ac

ticve participatie van omrocpvcrenigingen, de 

stntctuur zodanig moet zijn dat de samenstel

lende dclcn hun Junctioncrcn invoegcn in en 

diensthaar makcn cum de doelstclling van de 

publickc omrocp. Tcgclijk zu!!cn zij cchter hun 

identiteit zichtbaar moctcn maken en plurifor

miteit garandcrcn. Volgens Vcrvcrs c.s. kan ai

leen van organisatics zondcr winstoogmcrk 

worden vcrlang;d dat zij opcrercn in zo'n span

ningsve!d. De vmag is hoc je dit principe orga

nisecrt. Ook dat zijn bcslissingen die niet door 

wctgevcr of bestuur genom en moeten worden 

maar door degenen die voor hct jimctioneren 

van het bestel vcrantwoordelijk zijn. Hiermee 

maakt Vcrvers duidelijk dat het uiteindclijk om 

de vraag gaat wie vcnmtwoordelijk is voor het 

functioncrcn van het bcstel. Dat zijn de omroe

pcn smnen. Daarom moet volgcns Ververs c.s. de 

samenlwng binnen de publieke omroep gezocht 

worden in een goed Junctionerendc moderne 

nctwcrkorganisatie en niet door toepassing van 

een hicrarchische structuur. 

De commissie constateert verder dat de organi

satie via omrocpvcrenigingen het beste kader 

bicclt voor hct procluceren van programma's. 

Dit moet je niet a an de overheid over! a ten 

maar ook niet aileen aan de verantwoordelijk

heid van programmamakers. Voorwaarde is 

we! dat de omrocpverenigingen aansluitcn bij 

water 'lecft' in de samenleving, bij het pu

bliek. In clezc visie bieclt de verenigingsstruc

tuur wel dcgelijk ecn kader voor de productie 

van de programma's. 

Over de organisatiestructuur tot dan toe is Ver

vers c.s. zen- kritisch. Het bestel is onovcrzichte

lijk, weinig efficient en bestuurlijk zwak. De 

gromlslagen voor de organisatie van de publie

kc omroep zouden volgens Vervcrs c.s. dan ook 

moeten zijn: eenheid in.functioneren, plurifor

miteit in inhoud en professionaliteit van uitvoe

ring en programmering. Deze clrieslag wordt 

sindsdien vaak herhaald. Maar dan zonder de 

zorgvuldig geschetste context van Ververs c.s. 

De vmag is waarom we van de uitgangspunten 

over de rol van omroeporganisatics in het bc

stel sindsdien zo weinig hebben teruggevonden 

in de laterc wetsvoorstellen. Oorzaak is wellicht 

dat het meest opzienbarcnde en meest bediscus

sieercle punt uit het advies wenl afgewezen, na

melijk de omroepverkiezing. Doel hiervan was 

'democratic' in het bestel te brcngen. Maar met 

het afwijzen van clit voorstel is eigenlijk het he

le rapport in een la vcrdwcnen .... 

In november 1996 kwam staatssecretaris Nuis 

met het wetsvoorstel Herziening Organisatie

structuur Publiekc Omroep (TK 25226). Nog 

binnen de eerste concessietermijn, een jaar na

dat de Concessiewet in werking was gctreclen 

(september 1995}, was het alweer tijd voor reor

ganisatie van het bcstcl. 

Bij de algemene bcschouwingen in september 

1996 werd een motie van de .fractievoorzitters 

Bolkcstein, Wallage en Wo!Jfensperger aange

nomen waarin de regering verzocht were! zich 

in te zetten voor cen versterkte centrale directie 

in het bestcl, zodat zowel de programmcring 
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als de organisatie daarvan vanuit een hand 

geleid kunnen worden. In het wetsvoorstel 

kwam deze motie terug. Een onajhankelijke 

Raad van Bestuur moest gaan zorgen voor een

heid in jimctioneren en professionaliteit in de 

uitvoering en programmering. Die Raad van 

Bestuur (en niet meer het netbestuur zelj) stelt 

voor elk televisienet een netcoiirdinator aan. 

Deze benoemingsprocedure was in strijd met de 

voorstellen van de omroepen zelf In hun reac

tie op het rapport van de commissie-Ververs in 

september 1996 wordt voorgesteld dat alle net

ten zelf netmanagers aanstellen. Vanuit de 

gedachte van exteme pluriformiteit waarbij op 

het vlak van de programmaverzorging het pri

maat bij de omroepen (productie) respectieve

lijk bij de netten ligt (programmering) wordt 

gekozen voor een benadering van onderop. 

Het wetsvoorstel kiest echter een andere koers 

en treedt (tegen het advies van Ververs inf in 

het functioneren van de publieke omroep. In 

plaats van het voorgestelde bottom-up denken 

van de omroepen, kiest Nuis voor een top-down 

benadering. Niet alleen wordt de Raad van Be

stuur een volledige kroonbenoeming, oak het 

programmeringproces wordt bij de omroepor

ganisaties weggehaald door de benoeming van 

de netcoiirdinatoren door de Raad van Bestuur. 

Het netbestuur heeft nog slechts een beperkte 

stem in de totstandkoming van de programme

ring. En daarbij kunnen nog worden opgeteld 

de overige bevoegdheden van de Raad van Be

stuur. Zij kunnen de vaste netindeling doorbre

ken door programma's op andere zenders te 

plaatsen.' De Raad van Bestuur heeft verder 

jaarlijks de directe beschikking over 10% van 

het exploitatiebudget van de omroepen {110 mil

joen gulden per jaar) voor versterking van de 

programmering. Hiermee gaat de Raad van 

Restuur (direct benoemd door de Kroon) pro

gramma's bestellen bij de omroepen. En zo 

komt de overheid wel erg dicht op de omroep ... 

Met deze bevoegdheden wordt een breuk gesla

gen in het zorgvuldig ingezet beleid (netsgewij

ze samenwerking, een centrale voorwaarde voor 

de concessie) en met twee zeer belangrijk princi

pes binnen de omroep (verbinding programma

productie en programmering en het gelijkheids

beginscl). • Nuis moest bij dit alles nag wel reke

ning houden met de verleende concessies. Tus

sentijds de voorwaarden van een dergelijke 

overeenkomst tussen omroeporganisatie en mi

nister wijzigen kan niet zomaar. nn daar begon 

het al metal wel een beetje op te lijken. 

Waar bij de discussie over Ververs de omroep

verkiezingen het publieke debat domineerde, 

was het bij dit wetsvoorstel met name het om

roepgeeltje."' De discussie over de bestuurlijke 

organisatie kwam daardoor in de media min

der in de aandacht. En passant wordt in dit 

wetgevingsproces al gemeld dat na 2000 de or

ganisatiestructuur weer gewijzigd zou worden. 

Immers, dan is de regering niet meer gebrmden 

aan de verleende concessies. De belangrijkste 

belofte was dat de concessie niet meer individu

eel zou worden toegekend maar aan de geza

menlijke publieke omrocpen, de NOS. Het voor

stel van d'Ancona (concessieverlening per net) 

wordt door de netbesturen nag wel besproken 

maar lijkt al snel een gepasseerd station. 

VAN DER PLOEG EN DE RAAD VAN BESTUUR 

In .februari 1998 gaat de Raad van Bestuur van 

start met Wolffenspergcr (diezelfde van de mo

tic in 1996} als voorzittcr. Uit de omroepgelcde

ren komt Van Beers (VPRO) en een paar maan

den later wordt het drietal gecompleteerd met 

Dirks (ex-KRR). In het verkiezingsgedruis van 

mei 1998 vcrschijnt het ecrste beleidsstuk van 

de Raad van Bestuur, 'l'ubliek in de Toelwmst'. 

1::·en boodschap aan het nieuwe kabinet waarin 



Hilversum laat weten hoe hct zijn tockomst 

ziet. Met een nag betere netprojllering en, als 

dat nodig blijkt uit de cvaluaties, met versterk

te bevoegdhedcn voor de Raad van Restuur. 

Maar ook met gerevitaliseerde omroepvereni

gingen die verankerd in de samenleving zich 

vcrnicuwcnd willen legitimeren. Door naar het 

voorbeeld van de visitaties in het Hoger Onder

wijs, een audit van de prestaties te houdcn. 

l:"n dan volgt in augustus 1998 het rcgeerak

koord. En een nieuwe staatssecretaris, de eco

noom en liberale socialist Rick van der Ploeg. 

Met zijn snelle uitspraken over de in zijn ogen 

vastgeroeste en elitaire kunstensector bleek al 

snel dat er dingen zmtden gaan veranderen op 

het gebied van cultuur- en mediabeleid. Daar

naast speelt nag het voornemen van het kabi

net mee om de omroepbijdrage te fiscaliseren. 

Dorl van de operatic is slechts bezuiniging. 

Aan de principiCle kant van die keuze wordt 

nauwelijks waarde gehecht ... 

Van dcr l'locg hecft zijn visie op de komende 

Concessiewct niet in een uitgebreide notitie uit 

de doeken gedaan. Per brief en in een algemeen 

overleg in januarijfebnwri 1999 heeft Van der 

Ploeg de Kamer slechts over de uitgangspunten 

daarvan geinformeerd. Hij stelt daarin vast 

dater wcliswaar onverandenle steun is van het 

kabinet voor de publieke omroep maar dat de 

organisatie van de omroep dan we! aangepast 

moet worden aan de moderne tijd. 'De publieke 

omroep jimctioncert nog onvoldoende als ecn 

geheel. ''' Van der Ploeg wil daarom niet een 

maar meerdere stappen vooruitzetten. Belang

rijk punt is de versterking van de positie van 

de Raad van Bestuur in bestuurlijke en finan

ciCle zin en op het terrein van hct programma

beleid. Hoe dat er precies uit moet komen te 

zicn is nog punt van discussie in de coalitie en 

zal in de Kamerdebatten moeten blijken. 

Wat in ieder geval duidelijk wordt is dat de 

principes van externe pluriformitcit en onaF 

hankclijkheid van de overheid in het geding 

zijn. Omroepverenigingcn worden per definitie 

ondergeschikt gemaakt aan de centrale doel

stelling van het bestel. De individuele beleids

plannen, nodig voor de erkenning mocten pas

sen in het algemene concessiebeleidsplan dat 

door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld. 

Rovendien mogen vcrenigingen niet meer met 

elkaar concurreren om !eden, daarom worden 

de statusverschillen afgeschaft en het mini

mum-ledental verlaagd naar 300.000. De arm 

van de overheid reikt we! erg ver als het wets

voorstel er door komt. Niet aileen wordt de fi

nanciering ajhankelijk van afwegingcn in het 

kabinet (fiscalisering), maar ook in voorschriF 

ten en algemenc aanwijzingen bij de concessie 

kan de minister direct sturen in het bcstel. 

Daarbij kan het gaan om programmatischc 

uitgangspunten, om netprofilering en de ver

antwoording naar het publiek. Op deze manier 

is het adagium 'overheid op afstand' erg ver te 

zoe ken en krijgt Nederland voor het eerst in de 

geschiedenis een ovcrheidsomroep. De staatsse

cretaris van OCW is de baas van de Raad van 

Bestuur (bcnoemt, ontslaat, schorst) en de Raad 

van Bestuur is uiteindelijk de baas over de om

roepverenigingen en andere omroeporganisa

ties. Fenheid in functioneren! 

Als de netprofilering een zaak wordt van de 

Raad van Bestuur en hun netcoiirdinatoren en 

niet meer van de besturen van de netten. En als 

de omroepen niet meer exclusief op een net uit

zendcn en de Raad van Restuur een deel van 

het budget beheert en daarmee bestel!ingen kan 

doen in het bestel, wordt een essentieel principe 

van begin jaren 'YO losgelaten. Omroeporgani

saties bepalen dan niet Ianger zelf waar hun 

net voor staat. Zij zijn niet Ianger zelf volledig 

verantwoonlelijk voor de programmering op 

hun eigen zender. En voor het succes van de zen-
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der. l!r is geen sprakc van externe pluriformi

tcit. Via de Raad van Toezicht zijn omroepen 

slechts medeverantwoordelijk voor het aanbod 

van de puhliekc omroep als geheel en via wet

tclijke erkenning voor het aanbod van eigen 

organisatie (dat weer in ovcrecnstemming moet 

zijn met de doelstelling van het geheel). En voor 

hct ji.mctioneren van het bestel als gehecl is de 

Raad van Bcstuur vcrantwoordelijk. Omroepen 

worden gedegradeerd tot dienstvcrleners. 

SLOT 

De omgeving van de publieke omroep is sterk 

in verandering. Toenemende concurrentie, ont

wikkelingen in het mediagebruik van burgers 

en technologische ontwikkelingen nopen de om

roepen tot voortdurende bezinning op hun 

jimctie en organisatie. De aJ:~!;elopen 10 jaar 

hebben de overheid maar vooral het omroepbc

stel daar zclf hard a an gewerkt. Uitgangspunt 

daarbij was dat omroepvcrenigingen wezenlijk 

onderdeel uitmaken van het Nederlandse om

rocpbcstel en een waarborg vormen voor de 

plurifonniteit en cultllrele identiteit ctaarvan. 

Via nctsgewijze samenwerking is een evenwicht 

gezocht tussen eenheid in functioncren en plu

rijimnitcit in inhoud. Als echter de centralise-

van Vander Ploeg zijn we vcr wcg geraakt van 

het verstandige advies van de commissie-Ver

vers: 'Wetgeving is nodig, maar tegelijk dient 

de wet beperkt te zijn tot de wezenlijke elemen

ten: de taak, organen, bevoegdheden, grondre

gcls voor het 'verkecr' daartussen en de rege

ling van ccmflictcn. Hoe meer de wet in het 

functioneren van de publieke omroep treedt, 

des te beperkter zal hct vermogen daarvan zijn 

om te kunnen inspelen op ontwikkelingen. Dui

dclijk moet vaststaan wat doel en omroeppro

j!el is, welke instellingen uun de invulling 

daurvan bijdmgen en welke rol zij daarin heb

ben: voor het ovcrige dient het bestel zovecl mo

gelijk zeljiTgulerend te zijn' 

Drs. Hermineke van Bockxmeer, beleids-

medewerkster KRO en drs. Thijs Jansen 

( redactiesecretaris ). 

NOT EN 

Zie Thijs jansen ( 1997). Geen Hek om 

Hilversum. Overgang naar een duaal 

hestel. In: De stJijd om de ether. Chris

telijke partijen en de inriciJting van het 

radio- en televisiebestel. H.J. van clc 

Streek et. a!. (reel). 

ringslag van Nuis en Van der Ploeg wordt 2 Terug naar het publiek. Rapport van 

de commissie-l'ublieke Omroep (de 

commissie-Vcrvers), p. 14. 

voortgezet zal het unieke en waanlevolle karak-

ter van het Nedcrlandse bestel verdwijnen. Om-

rocporganisaties, geworteld in de samen!eving, 3 

worden in dit scenario gereducecrd tot levcran-

cicrs van programma's. Het spanningsveld in 

de organisaties, tussen doclstellingen, rclatie 

met de samenleving en professionaliteit wor-

den naar een centraal niveau getild. Daar ligt 

dan de verantwoordelijkheid voor het Jimctio-

nercn van de omroep. leer dicht bij de overheid 

en vcrder bij de burgers vanctaan. 

Met hct beleid van Nuis en in vcrsterkte mate 

Het inmiclclels dcmissionaire kabi

!C't-Pa~u-s II had in al zijn wijsheicl 

in april '99 besloten clat de omroep

bijclrage, een cloclheffing op moct 

gaan in ccn algemene bclastingin

ning. ofWcl gefiscaliseercl moet 

worden. Dit tegen de principiele 

bczwaren van NOS. Raacl voor Cul

tuur en Dienst Omroepbijdragen 

in. En tcgen de gangbare financie-



ring van publieke omroep in Euro- treed t, des te beperkter zal het ver- 3:: 

pa via omroepbijdrage. Overwegin- mogen daarvan zijn om te kunnen tJ 

> 
gen van onafhankelijkheid van de inspelen op ontwikkelingen. Duid-

overheid hebben het vcrloren van elijk moet vast staan wat doe! en 
tJ 

de afspraak in het rcgcerakkoord 'omroepprofiel' is, welke instellin-

van Paars II om Go miljoen vrij te gen aan de invulling daarvan bij-

maken voor de jeugdzorg. clragen en welke rol zij daarin heb-

4 Blij kens ervaring in de rest van de ben. Voor het overige client het be-

wcrel(l is een zendernet de mini- stel zovcel mogelijk zelfregulerencl 

male eenheid van effectief televi- te zijn (p. 61). 

siemanagement. Het vormen van 8 Het gaat hier om 260 uur per om-

intcnsieve structurele samenwer- roep per jaar. Dit staat gelijk aan 

kingsverbanden per zender is cen gemiclcleld 5 uur per week. 

vereiste voor versterking van het 9 Ieclere A-, B-en C-omroep krijgt 

programmaschema en verbetcring een vast bed rag en hoeveelheicl 

van programmakwaliteit (McKinsey, zendtijd corresponderend met de 

1990). status van de omroep. Her verster-

5 Voorwaarde is dater een rechts- kingsfonds houdt in dat de Raad 

persoon wordt opgericht waarin van Bestuur over 10% van het bud-

omroepverenigingen op hetzelfde get van de omroepen beschikt, wat 

net deelncmen voor samenwer- ze vervulgens weer aan het uitke-

king bij de verzorging van hun ren, in ruil vour programma's. Ech-

programma's (art. 51). ter nict pondspondsgewijs. Deer-

6 Resluit van de staatssecretaris van varing leert met het Stinmlerings-

OC&W clhr. A. Nuis, 2.5 oktober fonds dater omroepen zijn die 

1995. De toelichting vermeldt nog daar altijd meer profijt van heb-

clat bezien wordt of de taak en de ben clan anderen. 

functie van de publieke omroep in 10 Nuis wilde de bijdrage van de om-

een veranclerend medialandschap roeporganisaties in de eigen pro-

wijzigingen in organisatie, finan- grammering verhogen door de mi-

ciering en omvang van de publieke nimumcontributie van de vereni-

om roep na een concessieperiode gingen te verhogen naar Jzs,- en 

van 5 jaar noodzakelijk maken. de omroepen verplicht te stc~llen 

Nuis wil een maatschappelijk de- een dee! ervan (J1S,-) direct in de 

bat over de principes van mediabe- programmering te stoppen. Dank-

leid, de overheid en de rol van de zij hevig verzet van CDA en PvclA is 

publieke umroep en als afgeleide dit er niet doorgekomen. 

daarvan de vormgeving van het pu- 11 Brief van staatssecretaris Vander 

blieke omroepbestel na 2000. Ploeg aan de Vaste Commissie voor 

7 Hoe meer de wet in het functione- OC&W over de uitgangspunten 

ren van de publieke omroep Concessiewet del. 20 januari 1999. 



De christen-democraten hebben het monopolie op Europa verloren. 
Na drie generaties zijn hun idealen neergeslagen zijn in instituten. 
Wat is nu bij de Europese verkiezingen van 10 juni nog de meerwaar
de van de pioniers van Europa, de christen-democraten? Wat Europa 
vooralsnog mist, is een hart. De christen-democratische parlements
kandidaten moeten sfeer, warmte en mandaatgevoel uitstralen. Ze 
komen niet uit Brussel. Ze komen uit de regio en zijn vanuit die hoe-

danigheid in Brussel. Naar een nieuwe Europese identiteit, de kil
heid voorbij. 

Europa, een droom van 
gisteren of van morgen? 

Het kan verkeren: bondskanselier Schroder bepleitte een jaar geleden 

nog tenminste uitstel van de komst van de Euro, en velen in zijn partij wa

ren iiberhaupt tegenstander van de invoering. En wie uitte nog meer zijn seep

sis over die gemeenschappelijke munt? Ja, zeker, de nieuwe Nederlandse sollici

tant voor het Eurocommissariaat, Bolkestein. Van zijn ketelmuziek rand Europa 

horen we dezer dagen niets meer. Nu centrum-links, groen-links en centrum

liberaal in Europa duidelijk medeverantwoordelijkheid dragen voor een Euro

pees engagement op de Balkan; nu Van Mierlo zich heeft ingespannen om de 

Euroscepsis van de toenmalige liberale Ieider te beantwoorden met een duidelij

ke pro-Europese koers en nu van Nederland tot Berlijn en Landen ook anderen 

dan christen-democraten zich tot Europa bekennen, heeft de christen-democra

tie niet meer het monopolie op het Europees eenwordingsproces. Het belangrij

ke argument bij de Europese verkiezingen- dat Europa aileen bij de christen

democraten in veilige handen is - wordt daardoor voor het eerst gerelativeerd. 

Sterker nog: het blazoen van de Europese christen-democraten is niet smette

loos met zulke strange bedfellows als de Tories. Een andere handicap bij deze ver

kiezingen is de verzanding van het Europa-engagement in zaken als competen

ties, transparantie, het tempo en de modaliteiten van de uitbreiding, het finan

cieel regime, de vergoedingen van afgevaardigden. Een politieke beweging die 

het moet hebben, zoals bij de Statenverkiezingen bleek, van de motivering van 

haar eigen achterban om naar de stembus te gaan, zal het op deze pun ten 
moeilijk krijgen. 

Nee, Europa is voor sommigen in onze achterban zelfs een bedreiging gewor

den, een gebroken belofte. De hervorming van het Gemeenschappelijk Land

bouwbeleid kan ten principale verdedigbaar zijn, maar zij doet op eerdere ver

wachtingen gebaseerde investeringen verdampen en het verduistert toekomst-
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~ :· Het werd in 

handen van chris-

ten-democraten een 

uniek historisch 

project. 

perspectieven van tienduizenden agrariers. De door iedereen aangekondigde 

voorlopigheid van het akkoord van Berlijn maakt die toekomst nog onzekerder, 

terwijl- hoe noodzakelijk ook- zowel de toetreding van Centraal Europese !an

den met hun !age agrarische productiekosten, als de volgende zich aankondi

gende wereldhandelsronde en de- ook niet onterechte- zwaardere Europese 

milieuaanpak nog op onze boeren en tuinders gaan afkomen. Voor anderen is 

Europa een bedreiging met zijn eenzijdige nadruk op het economische, een 

bepaalde visie van kapitalisme, een Brussel van lobbyisten. Het staat tegenover 

zaken als ideele media, tegenover een door waarden gestuurde technologie, op 

meer dan vrije concurrentie gerichte cobperaties. Weer anderen vragen zich af 

of het wijs is de natiestaat te relativeren. Het deed The Economist verwachten, dat 

die gevoelens, die tegenbeweging, de kern zouden gaan vormen van een her

levende waardering voor de nationale identiteit, die vooral zou neerslaan in een 

aantal conservatieve en christen-democratische partijen! 

Wat gisteren een droom was 

We kennen de beelden van de verbrande slagbomen; de jongeren, die in de twee

de helft van de jaren veertig die droom hadden: nooit meer oorlog, geen nieuwe 

dictatuur, voedselzekerheid. Daartoe was een Europa nodig zonder nationale 

grenzen, een Europa van verzoening, van vrede, vrij en zonder honger. 

De droom kwam niet uit de lucht vallen: uit de loopgraven van de Eerste Wereld

oorlog waren al de profeten gekropen: Graaf Coudenhove-Calergi, christen-demo

era ten als Konrad Adenauer, Don Luigi Sturzo en Paul van Zeeland en industrie

len. Morris Tabaksblatt vertelt in zijn rede voor de Kamer van Koophandel van 

Den Haag e.o. in januari jl. het verhaal van S.J. van den Bergh, die een zeventig

tal jaren geleden al zegt zijn kleinkinderen te benijden, die de Europese eenwor

ding zullen meemaken. Te weinig en te laat misschien om de volgende slachting 

te kunnen vermijden, maar voldoende om weer anderen door te laten dromen, 

en ... handelen. Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog zal Paus Pius XII 

niet ophouden met het pleiten voor en stimuleren van de totstandkoming van 

de Europese eenheid, niet in vage termen, maar concreet. Zo spreekt hij een hal

ve eeuw geleden al over de noodzaak van een Europese monetaire unie. De gees

ten zijn rijp: de combinatie van denkers, staatslieden en de slagbomen verbran

dende jongeren maken een droom tot actieplan, en tot begin van realiteit. Er is 

een andere politiek mogelijk, die van verzoening tussen de naties; er is een brug 

te slaan tussen kapitaal en arbeid, en dus geen onvermijdelijkheid van de klas

senstrijd; er is zoiets als een elementair recht op voedsel. Het is een droom en 

een actieplan geweest, dat tweeeneenhalve generatie heeft geboeid en velen naar 

die politiek heeft gedreven: een politiek van inhoud, visioen en idealen. De 1ge

eeuwers, die in de loopgraven van Verdun en leper hun jeugd hadden verloren, 
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so 

~v In de jaren '70 

werd de droon1 van 

Europa vertaald in 

prijzen van boter, 

kaas en eieren. 

Schuman, De Gaspari, Julius Raab en Aclenauer: de genera tie van het interbel

lum: een Werner, Tinclemans, Schmelzer, Delors en clan latere erfgenamen als 

Kohl en Martens, Lubbers en Procli. Het was een clroom van bijna clrie generaties 

die in hanclen van christen-clemocraten een uniek historisch project were!, geclu

rencle een halve eeuw. 'There was once a place like Camelot'. Zeker, straks zouclen 

kleinkincleren van die pioniers kunnen zeggen: onze groot- en overgrootouclers, 

zij waren de stichters van clat Europa, clat verzoening, vrecle, vrijheicl en wel

vaart zou brengen. 

Neergeslagen in instellingen 

De clroom were! een van de grote projecten van de tweecle helft van cleze eeuw. 

Het kreeg gestalte in de vorm van instellingen. De jaren vijftig waren eerst en 

vooral de jaren om de primaire voorwaarclen te scheppen om om·log in Europa 

onmogelijk te maken. Als de twee centrale ingreclienten voor de oorlog aan 

nationale soevereiniteit onttrokken werden was oorlog onmogelijk: de Europese 

Gemeenschap van Kalen en Staal (EGKS ). Een duidelijk ideaal, symbool en ins

trument. De jaren zestig zouclen de opbouw te zien geven van instellingen die 

op de fundamenten van de verzoening, zoals die belichaamd waren in de EGKS, 

Europa vrijheid en welvaart moesten garancleren. Het zijn de jaren van de op

bouw van de Europese Economische Gemeenschap, maar ook niet te vergeten 

de jaren van de opzet van een instituut, dat echt moest en kon garanderen, dat 

hanger uit het Europees vocabulaire geschrapt kon worden en vervangen door 

voedselzekerheid: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleicl. Instituten en voor

zieningen, die stonden voor idealen en duidelijke politieke keuzes. Dat wordt 

minder in de jaren zeventig, wanneer de effecten van alles wat besloten is het 

aanschijn van Europa gaat veranderen, naties naar elkaar toe groeien. De 

droom van Europa wordt vertaald in prijzen van bater, kaas en eieren, van plat

vloerse economische machtspolitiek, en van twee stappen voorwaarts en een 

naar achteren. Maar tach jaren nog steeds, waarin de eurosclerose were! over

wonnen, en de Europese Economische Gemeenschap een onomkeerbare reali

teit were!, met haar aantrekkelijkheid voor buitenstaanders, met haar in recht

streekse verkiezingen ook vertaalcl verlangen naar democratie. In de jaren tach

tig blijkt dat oud-Commissievoorzitter Hallstein gelijk zou krijgen: de economi

sche samenwerking en integratie was geen einddoel, maar een voorwaarde voor 

politieke integra tie. Het werden de jaren van de Europese Gemeenschappen: 

meer clan economisch, maar toch nog gevangen in de onevenwichtigheid tus

sen die economie en de andere terreinen van noodzakelijke samenwerking en 

integratie. De jaren negentig, de jaren van de Unie, brengen de inspanningen 

om tot een brede en diepere integratie te komen in een nieuwe institutionele 

fase. Maar dan zien we ook de nieuwe spanningen, die de droom soms wreed 
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De actuele 

euroscepsis is niet 

ingegeven door 

twijfel over de 

vraag of integra tie 

nodig is, maar door 

twijfel of de 

integratie niet 

verzand is in de 

agenda van 

gisteren. 

verstoren. Zeker: de afspraken om tot een monetaire unie te komen hebben als 

gigantisch bijeffect, dat aile deelncmcnde regeringen een onmisbare krik krij

gen om de motor van hun economic aan te zwengclen, de erfcnissen van decen

nia te vee! spenderen tc beteugelen, en cen eiland van financiele stabiliteit te 

worden in een chaotisch intcrnationaal financieellandschap. Maar op aile 

gcbicden wordt steeds duidelijker, dat de vragen van de 21e eeuw op meer ter

reinen dan die van het economische en monetaire liggen en dat ook daarvoor 

Europese integratie noodzakelijk is: van de misdaadbestrijding tot het buiten

lands veiligheidsbeleid, van de milieuproblematiek tot het asiclbeleid, van 

sociale vraagstukken tot tcchnologiesturing, en vooral de eigenheid van onze 

samenleving en cultuur. Het gaat om een ander Europa en het gaat om heel 

Europa. De actuele euroscepsis is niet ingegeven door twijfel over de vraag of 

integra tie nodig is, maar door twijfd of deze niet verzand is in de agenda van 

gisteren. Het volgend decennium, de volgende eeuw vraagt geen Europa van 

afkortingcn, van EGKS tot EU, het vraagt niets minder dan een nicuwe politieke 

identiteit, en die identiteit heeft maar een naam: Europa! 

Een nachtmerrie? 

Het echte probleem met Europa is, dat het debat is uitgemond in cen agenda 

over het instrument en dan vooral als negatieve symbolen: te hoge vergoedin

gen en te grote gebouwen, te gedetaillecrde regelgeving en te vee! gepraat. We 

horen niet meer waar het eigenlijk om begonnen was. Samenvallende ontwik

kelingen hebben Europa 'genormaliseerd' met aile bijkomende randverschijnse

len. De cliscussie is het laatste decennium vooral gegaan over competenties: van 

het parlement tot de verschillende aandachtsterreinen. Wat ondernemers ervan 

merken is. dat het ging over standaardiseringen, reguleringen, dingen die niet 

meer mogen of anders moeten. Oat bracht ook een cultuur van be.invloeding 

mee, van een op de Washingtonse corridors gelijkend lobbyisme. Een stelsel van 

subsidieverleningen, dat, a! is het op papier transparant, tach onnavolgbaar is: 

hoezo Flevoland een achtergebleven gebied? Hoezo het principe van inschrij

ving en aanbesteding, als het gaat om vrijwilligerswerk en maatschappelijke 

bewustwording in Midden- en Oost-Europa? Gehakketak over vergoedingen en 

salarissen. Twintig jaar geleden al is clezerzijds gepleit voor soberheid, juist 

omdat het streven naar Europese eenwording geworteld moest blijven in een 

voedingsbodem van idealisme. Er is, ondanks aile pogingen, ondanks de clezer

zijds zo bepleite voorziening in het Verdrag van Maastricht, geen feitelijke er

kenning van Europese politieke partijen tot stand gekomen. Waarom niet? Ech

te Europese partijvorming had het Europese ideaal uit het getto van die twintig

duizend Eurocraten, ambtenaren, parlementsleden, lobbyisten, kunnen trekken 

en Europa 'burgcrnahe' kunnen maken. Het echte democratisch deficit is, dat de 
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~~ Het echte 

probleem met 

Europa is, dat het 

debat is uitgemond 

in een agenda over 

het instrument. 

partijen afhankelijk zijn gemaakt van het Parlement: voor subsidies, voor verga

derfaciliteiten, voor hun publicaties en studies, voor meningsvorming, en niet 

omgekeerd! Er is nog steeds die overaccentuering van het economische en het 

commerciele. Daardoor zijn researchsubsidies, beurzen, toewijzingsprocedures 

overbelnvloed door economische overwegingen en modellen. 

Er is van dit Europa geen afscherming van het domein van het niet-commercie

le tegenover de markt te verwachten: in mediabeleid, bij prijsstelsels, de erken

ning van de eigenheid van cooperaties en ruimteschepping voor non-profitin

stellingen. Naast royale ontwikkelingshulp is er ook het onbedoelde, maar daar

om niet minder reele, effect van marktverstoring door het dumpen van over

schotten en door restricties van allerhande aard. Het beleid, waar hulp en han

del elkaar bestrijden, is inconsistent. De Europese ontwikkelingshulp l1eeft dan 

financieel wel meerwaarde, maar, zoals het Rapport over 'The Future of the North 

South Relations' van de Forward Studies Unit van de Commissie zelf schreef, zij 

heeft geen eigen identiteit en beleidsmeerwaarde ontwikkeld: in plaats van te 

coordineren en eigen niches te vinden, is Europa gewoon een volgende donor 

erbij geworden. En, volgens zoveel berichten, een slechte donor ook nog. Ten 

aanzien van de multilaterale instellingen, van de Verenigde Naties tot de UNES

co, die schreeuwen om Europese inbreng, is er dikwijls ofwel een kakofonie of

wei stilzwijgen. En dat terwijl er toch niet weinig mondiale uitdagingen zijn. 

Velen hebben het gevoel dat Brussel gewoon een bestuurslaag erbij geworden is, 

omdat de groeiende mate van regelgeving en machtsuitoefening niet gepaard is 

gegaan met een evenredige afname daarvan bij 'lagere' bestuursorganen. Maar 

het allerbelangrijkste is, dat Europa geen hart lijkt te hebben: Brussel is geen 

orientatiepunt in de Europese cultuur. Het is een appendix gebleven in de we

reid van de media, de kunsten, het academisch discours en zelfs in de wereld 

van de politieke ideeenontwikkeling. Weinigen zullen willen, dater een Euro

pees monisme zou ontstaan. Maar dat Brussel zelfs geen platform is voor het 

echte debat over de toekomst van de samenleving, is bedenkelijk. 

Herkenbaarheid en nabijheid 

De discussie over de instrumenten dient dringend vervangen te worden door 

het debat over wat voor samenleving we eigenlijk in Europa willen. Waar is het 

allemaal ook weer om begonnen? 

Die vraag te stellen, is de sleutel voor een herkenbaar, eigen christen-democra

tisch geluid. Op die manier kunnen we ook ontsnappen aan de inhaalmanoeu

vre van de 'Derde Weg'-aanhangers, die negentig procent van wat ooit ons ge

dachtegoed was in de omarming van de 'neue Mitte' nu als eigen ontdekking 

propageren. Op die marrier kunnen we ook ontsnappen aan die afschuwelijke 

val, dat de christen-democratische identiteit vooral een 'anti'-opstelling is: eerst 
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~ i De rode draad 

is er: welvaart, 

participatie, 

cultuur, veiligheid 

en nog steeds 

vrede. 

tegen de communisten, en nu tegen de sociaal-democraten. Welk verhaal heb

ben wij voor de kleinkinderen van de slagboomverbranders? Wat is de pendant 

van de vraag naar verzoening, vrede, vrijheid en geen hanger, na 1957, na 1989? 

Wat zijn de kernwoorden van de droom, die wij in de woorden van de Luxem

burgse premier jean Claude Juncker aan de nieuwe generatie moeten terugge

ven? De woorden zijn nog niet definitief, maar de rode draad is er: welvaart, 

participatie, cultuur, veiligheid en nog steeds vrede. Maar hier liggen ook de 

elementen in besloten van dat eigen antwoord van de christen-democratie, ver

der dan de derde weg, relevant voor de 21e eeuw. 

Allereerst een welvaart, die toekomstvast is 

Dan gaat het in heel Europa om werk, nu en over twintig jaar; de globalisering 

aankunnen. Dan gaat het om gespreide welvaart; 0111 een menswaardig niveau 

van sociale zekerheid en 0111 groei, die vooral kwalitatief is en duurzaam. 

Het gaat 0111 noties als participatie, herstel van verantwoordelijkheid, overleg

economie en horizon tale subsidiariteit; het gaat om de vertaling van het princi

pe 'nie111and verloren !a ten ga~m·, en om de plaats van de non-profitsector in de 

economie; een syste111atische en bij wijlen radicale gerichtheid op de toekomst. 

Dan een samenleving, die herbergzaam is 

De afwijzing in heel Europa van de maatschappij als een jungle en het verlan

gen 0111 ergens thuis te zijn, ergens bij te horen, betekent een herwaardering 

van de regio en van de regionale ge111eenschap. Het betekent ook een duidelijke 

accentverschuiving naar de lokale gemeenschap (waardoor aldie grootschalige 

herindelingen fenomenen van de zoe eeuw zijn geworden in plaats van devol

gende). Het betekent herwaardering van het verenigingsleven en 'last but not 

least' een arbeidsbestel, dat de combinatie van zorg en werk sti111uleert, niet de 

deling, noch de eliminatie van een van die twee. Het betekent een systemati

sche herijking van het subsidiariteitsprincipe. Een eigentijds gezinsbeleid; 

voorwaardenscheppende kaders voor het bijeenhouden van de samenleving; 

erkenning van de betekenis van het social capital. 

Een cultuur van traditie en vitaliteit 

Het terrein van de cultuur, zeg eigen Europese civilisatie, is wellicht het meest 

onderscheidende en kenmerkende domein van de christen-democratie, nu de 

Derde Weg-aanhangers zich bekeerd hebben tot zoveel van onze klassieke soci

aal-economische en staatkundige opvattingen. Het gaat om uiteenlopende, actu

ele en lange termijn-aangelegenheden, als: De keuze voor een hoogwaardige 
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technologie, maar binnen een duidelijk op humaniteit en scheppingsorde 

gericht kader, De mens op de chauffeursstoel van de (bio)technologie en niet 

andersom. Een eigen demarcatielijn tussen het commerciele en het niet-com

merciele. Een eigen duidelijke plaats en bescherming van instellingen van 

waardenoverdracht, van gezin tot identiteitsgebonden onderwijs. Een eigen sta

tuut voor kerken en een erkenning van hen als onmisbare gesprekspartner van 

de overheid. Bevordering van vormen van participatoire kunst en cultuur, Een 

systematisch herkenbaarheidsbeleid ten aanzien van regia's, zoals een eigen 

architectuur, die ook naar het verleden mag verwijzen, promotie van regionale 

en nationale talen en cultuuruitingen, bijvoorbeeld in de media, ruime midde

len voor monumentenzorg en culturele tradities. Recht op eigen taal en onder

wijs van 'geografische' minderheden, zoals Hongaren in Slowakije en Roe

menie, Duitsers in Polen, maar wei met respect voor de nationale eenheden. 

Integra tie van etnische minderheden in een evenwicht van pluriformiteit en 

inburgering. Aandacht voor de geestelijke en mentale ecologie in media en pu

blicaties. De beschermwaardigheid van het menselijk Ieven in aile fases als uit

gangspunt voor zorg en wetgeving. Behoud van de zondag als dag voor renee

tie, gezin, ontspanning, ontmoeting. Bevordering van een nieuw evenwicht tus

sen de stad, de groene ruimte, de natuur en het landschap. Een beleid, dat de 

intrinsieke waarde van platteland, natuur en landschap als uitgangspunt heeft, 

en niet een afgeleide van stedelijke belangen. Het gaat er niet om bepaalde 

waarden en culturele voorkeuren op te leggen. Het gaat om niets minder dan 

de vrijheid te gunnen, ook aan komende genera ties, om zelf te kiezen we ike ele

menten zij uit het Europese erfgoed willen overnemen. Het ontbreken van een 

duidelijke bescherming van dat erfgoed is het weggooien van de sleutel van de 

brandkast, waarin de waardepapieren liggen, waarmee toekomstige generaties 

op hun manier een eigen Europese cultuur en civilisatie kunnen verwerven. 

Veiligheid uit overtuiging 

Relevantie van Europa voor de burgers is op dit moment een duidelijk verband 

tussen een verdere integratie en een verbeterde misdaadbestrijding. Een reeks 

van maatregelen is daarvoor nodig met als brandpunt en symbool een versterk

te Europol. Maar dat is niet genoeg: het gaat ook om zaken als een gecoordi

neerde corruptiebestrijding in de wetenschap, dat zoveel zwart en grijs geld cir

culeert, dat het 'zuiver' houden van overheid en samenleving een nieuwe gigan

tische opdracht wordt. Het gaat om preventie en bestrijding van het gebruik 

van drugs. Maar het echt kenmerkende van een christen-democratische veilig

heidsbenadering is onze opvatting, dat een veilige samenleving er aileen komt, 

als de burgers zich aan de wetten en voorschrift:en houden uit eigen, uit inner

lijke overtuiging. Een overheid kan daarbij behulpzaam zijn, maar veiligheid is 
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~:. Bewust werl<en 

aan een hun1ane 

samenleving, dat is 

de Europese droom 

van morgen. 

uiteindelijk het product van een samenleving en een cultuur. Dus erkenning 

van, noem het, transcendente waarden, een samenbindend stelsel van opvattin

gen, een verinnerlijking ervan bij individuen, maar ook een ander evenwicht 

tussen vrijheid-sociabiliteit-verantwoordelijkheid. En tot slot een systematische 

zorg voor de publieke ruimte, de fysieke en de mediale. Een 'plaza-cultuur' van 

ontmoeting, properheid en respect: dat is de eigen, rijke Europese pendant van 

:fixing broken windows'. 

Investercn in vrede 

Hadden de vorige pun ten alles te maken met de nieuwe interne identiteit van 

Europa, de roep door de eeuwen heen van het 'geefvrede' zal ook de komende 

decennia niet verstommen. Vrede is nu de vrucht geworden van vooral pro

actief beleid, van investeren en van de erkenning dat chaos, armoede, milieube

derf, schending van mensenrechten zich voortplanten in conflicten, geweld en 

om·Jog. Europa heeft de wereld nodig voor de eigen ontwikkeling in vrede en 

veiligheid. De wereld heeft Europa nodig voor een ontwikkeling in welvaart en 

stabiliteit. De externe identiteit van Europa, zijn verantwoordelijkheid voor 

wereldwijde arrangementen moet bij christen-democraten een van de kernpun

ten zijn, ook op momenten, dat het misschien in de opiniepeilingen laag 

scoort. De stabiliteit, de economische kracht, de cultuur, ja zelfs- 'mark my 

words'- de voedselproductie zijn onmisbaar bij de ontwikkeling van een stabiele 

wereld. En dat betekent nu, vandaag, een gezamenlijk asielbeleid, ook preven

tief, ook door een gezamenlijke opvang in de regio van conflicten of natuur

rampen. Het betekent een versterking van de multilateraliteit, door engage

ment, door gecoordineerde actie, doordat Europa met een stem optreedt. 

Externe identiteit is ook de prijs willen betalen om geweld en om·Jog te voorko

men, of om waar nodig te straffen. Het betekent medeverantwoordelijkheid 

aanvaarden voor een wereldwijd milieubehoud. En vooral de erkenning, wezen

lijk voor onze overtuiging, dat ieder menselijk wezen recht heeft op een mens

waardig Ieven, ook buiten Europa. 

Een nieuwe generatie haar droom terug geven. Dat is de droom van kwaliteit, 

toekomstvastheid, schoonheid, respect voor het zwakke en voor de traditie, be

vordering van de eigenheid en herkenbaarheid, de pluriformiteit en de solidari

teit. Bewust werken aan een humane samenleving. Dat is de droom van mor

gen, die Europa uit het instrumentale de bat moet trekken. Waar was het ook 

weer om begonnen? 

Mr. ].].AM. van Gennip 
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LIED VAN DE SCHONE 
HAN DEN 

Twee handen, schoon geb/e~ 
ven 
door onpartrjdighetd, 
wie durft ze uit te steken 
en noemen godgewtid? 

!wee ogen, uitgekeken, 
geen ander meer zien staan 
wte zou ze durven sluiten 
en zo ten einde gaan? 

Twee oren, doof gebleven 
voor andermans verdriet, 

Zo maar een simpel gedichtje, van een onbe

kende maker, maar van een grote zeggings

kracht. Ooit eens ergens uitgeknipt, en sinds

dien reist het, inmicldels sterk vergeeld, in de 

binnenf1ap van mijn agenda altijd met me 

w1e zou daarmee nog horen 
een hoopvo/ mensenlied? 

Met hamien, ogen, oren. 
door keuze. vroeg of laat, 
herscheppen WIJ de aarde, 
tot aile goeds m staat 

En God zal graag vergeven 
wat met verliep naar wens 
de liefde zal ons leren 
de keuze voor de mens! 

mee. Zo kom ik het af en toe tegen en dan 

fungeert bet als een men tale reminder: waar 

ben je mee bezig, waar ging bet eigenlijk ook 

weer om? 

Tincke Loddcrs-Elfferich 
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Ter introductie Koppig volgchouden aandacht voor aange

zwengelde discussies is een van de handelsmerken van dit tijd

schrift. Vanaf april 1998 wordt in dit tijdschrift gestaag en vast

houdcnd een fundamentele discussie gevoerd over zelhegulering, 

verzelfstancliging en privatisering. Vanuit de CDA-fractie in de 

Tweecle Kamer is in het fcbruarinummer hieraan cen bijdrage 

gcleverd door J.L. van den Akker en D.J. Bolderheij. In het april

nummer heeft H. Koetje ecn oproep geclaan om de wat hem 

betreft nog te ruwe schets nader uit te werken en daarvoor ook 

suggcsties gedaan. In dit nummer wordt de discussie vervolgd. 

Inmiddels heeft de fractie op allerlei bcleidsterreinen stand-

pun ten ingenomen. J.D. Dengerink ontclekt daar nog te wei-

nig lijn in en doet een klemmcnd beroep op de fractie om 

tot een meer systematische visie te komen. Redenerencl van-

uit de staatsfilosofie zoals neergelegd in het rapport Pu-

blieke Gerechtigheid (Wetenschappelijk Instituut) geeft hij 

aan welke koers in verschillende belcidsterreinen gevaren 

zou moeten worden. Ingcnomen standpunten van de frac-

tie moeten het op verschillende momentcn ontgelden. 

Kritiek op de standpuntbepaling van de fractie in dezc, 

is er ook van R.L.J.M. Scheerc\er, cle voorzitter van het 

Centraal Orgaan Tarieven in de Gezondheidszorg. Deze 

hceft zich verbaasd over de voorstcllen van J.G. de Hoop 

Scheffer in het Elsevier-interview vans mci. Deze zou-

den getuigen van 'een verbluffende nalviteit'. Hij vat 

de voorstellen samen als 'afschaffing van het maat-

schappelijk micldenveld, drastische inperking van 

hct politieke primaat'. Hij wordt me teen van repliek 

gediend vanuit de fractie door de fi"actievoorzitter 

zelve en Kamerlid N. Dankers. In deze reactie 

maken zij duidelijk hoc zij zclhegulering in de 

gezondheidszorg clcnken vorm te gaan geven. Het 

vcrvangen van aanbodsturing door vraagsturing 

speelt daarin een belangrijke rol. Zie ook het 

artikel van R.G.H.G. Kerff in clit nummer. In juli 

volgt een nota van de fractie waarin de hier 

gegevcn visie uitvoerig uitgewerkt worclt. 

TI1ijs jansen 
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In Memoriam 

Alex Huibers 

23 SEPTEMBER 1963 

22 MEl 1999 

Alex Huibers was een gedreven mens. Hij studeerde rechten en theologie, en bei

de vakken waren hem lief. jurist en cthicus', zo omschreef hij zichzelf als hij zich 

voorstelde aan (zakelijke) relaties. Zijn kennis van het recht was breed: in zijn 

werkend !even hield hij zich vooral bezig met gezondheidsrecht. Tijdens zijn stu

die had hij een bijzondere belangstelling voor Romeins Recht en als student assi

stent trachtte hij die op anderen over te brengen. 

Ook in politiek opzicht liet hij zich niet onbetuigd. Hij werkte als fractiemede

werker voor het CDA in Utrecht, en maakte van 1987 tot en met 1996 dee! uit van 

de redactie van Christen Democratise he Verkenningen. Ook was hij lid van de 

commissie die in opdracht van het Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA het 

gezaghebbende rapport Genen en Grenzen (Een christen-democratische bijdrage 

aan cle cliscussie over de gentechnologie mei 1992) heeft geschreven. 

Vanaf het eerste begin, nu 12 jaar geleden, was Alex betrokken bij het Centmm 

voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht (CBG) van de Universiteit Utrecht. Als ma

nager en docent was hij gezichtsbepalend voor het Centrum. Naast deze functies 

bij het CBG werkte Alex als senior adviseur bij ZorgConsult Nederland. 

Zijn hart ging uit naar de kwaliteit van de gezondheidszorg. In cle afgelopen ja

ren heeft hij talloze trainingen gegeven aan uiteenlopencle groepen professio

nals uit de gezondheidszorg en ethische commissies in zorginstellingen. Deze 

cursussen gingen vaak over methoden en technieken van ethische refiectie of 

over moral management. Als docent straalcle hij zoveel energie uit dat zijn toehoor

ders niet konden wachten om aan cle slag te gaan. Hij zag het als zijn missie om 

mensen bewust te maken van de ethische aspecten van hun werk en de moge

lijkheden om die te be!nvloeden. Hij streefde ernaar om hen concrete en direct 

toepasbare instrumenten aan te reiken. Ook als adviseur beperkte Alex zich ech

ter niet graag tot de ethiek alleen en verzorgde hij bijvoorbeeld ook trainingen 

over strategische vraagstukken, visie-ontwikkeling, interne communicatie en or

ganisatiecultuur. Zelf was Alex lid van de ethische commissie van de Daniel den 

Hoedkliniek en van de ethische commissie van de faculteit Sociale Wetenschap

pen (Universiteit Utrecht). Bovendien maakt hij dee! uit van het bestuur van de 

Stichting METAC, een stichting voor toetsing van medische wetenschappelijk 
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onderzoek bij mensen. Zijn laatste project was het (samen met collega"s) schrij

ven van een preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek (Nvlle). 

'Ethiek in commissie' is de titel van het advies en bij de totstandkoming ervan 

speelde Alex' kennis en ervaring met het opzetten en functioneren van ethische 

commissies een belangrijke rol. Alex inspireerde velen door zijn scherpe, kriti

sche geest en creatieve ideeen. Alex kon met collega's van het CBG 'even rond de 

tafel kruipen om wat nieuwe dingen te bedenken'. Dat resulteerde vaak in meer

dere voorstellen voor derde geldstroomonderzoek. In zijn rol van manager was 

hij een steunpilaar. Zijn betrokkenheid bij ons werk was opvallend. Ondanks zijn 

drukbezette agenda konden zijn collega's spontaan bij hem terecht voor advies, 

commentaar of gewoon een gesprekje. Alex leunde dan achterover in zijn stoel 

op het secretariaat van het CBG en nam dan ruimschoots de tijd. Hoewel het niet 

in de eerste plaats tot zijn taken behoorde, probeerde Alex altijd onderzoek te 

ALEX HUIBERS 

doen. Daaruit vloeiden publicaties voort over onderwerpen als normen en waar

den in de zorg, goed hulpverlenerschap, medische experimenten, beleid en 

ethiek en medische beslissingen rand het levenseinde bij mensen met een ver

standelijke handicap. De artikelen verschenen in wetenschappelijke en vaktijd

schriften, maar oak in dagbladen. In Christen Democratische Verkenningen 

schreef hij regelmatig vanuit een communitaristisch perspectief artikelen en 

columns over de gezondheidszorg. 

Een klein jaar geleden werd duidelijk dat Alex kanker had, een Non-Hodgkinlym

foom. Met goede moed en val vechtlust began hij aan een reeks chemokuren. De

ze leken het gewenste effect te hebben en dat stemde ons hoopvol. Zijn werk ging 

zoveel mogelijk door. Vlak voor kerstmis sloegen de betrekkelijk goede vooruit

zichten om in slechte, omdat er uitzaaiingen gevonden werden. Op 22 mei over

leed hij. Samen met zijn vrouw Hetty en zoontje Joost hebben velen op 27 mei 

afscheid van hem genomen tijdens een rouwdienst in de Domkerk te Utrecht. 

Ghislaine van Thiel, Centrum voor Rio-ethiek en Gezondheidsrecht 
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Door Thijs Jansen 

CDV 

gesprel< 
over 
ach terstands
beleid 
In het vorige nummer van Christen Democratische Ver

kenningen was het- volgens Trouw (16 juni 1999) 'op

merkelijke'- interview met prof.dr. Lotty Eldering te 

vinden. Hierin brak zij de staf over door het ministerie 

van Volksgezondheid Welzijn & Sport uitgezette gezins

interventieprogramma's om de onderwijsachterstanden 

van allochtone kinderen te voorkomen. Zij bestempelde 

voorschoolse programma's als OPSTAP en OPSTAP 

OPNIEUW als symboolpolitiek. In dit nummer het ver

volg: een compilatie van reacties van deskundigen en 

betrokkenen op de kritiek van Lotty Eldering. Hieruit 

blijkt dat een veel krachtiger aanpak van achterstanden 

bij allochtone leerlingen noodzakelijk is. Over de wijze 

van aanpakken verschillen de deskundigen echter nog 
van men1ng. 
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Een krachtiger aanpak noodzakelijl< terstandsbeleid de meeste kans heeft wan

neer effectieve werkmethoden ontwikkeld 

Bij het peilen van de reacties blijkt dat het worden voor kinderen onder de vier jaar, 

gevoelen breed leeft dat een vee! krachti- voordat ze naar cle basisschool gaan. 

ger aanpak van achterstanden bij allochto- TEss E R: 'Gebleken is clat voorschoolse aan-

ne leerlingen nooclzakelijk is. Paul Tesser, pak en betere toerusting in het basison-

in de afgelopen 10 jaar auteur van ver- derwijs essentieel zijn. Dit moet vee! 

schillende Minderhedenrapportages van krachtiger worden aangepakt'. 

het Sociaal en Cultureel Planbureau (scr): Paul Leseman is bij het sco-Kohnstamm-

IESSFR: 'Tot nog toe heeft a! het achter- lnstituut van de Universiteit teAmster-

standsbeleicl weinig uitgehaald. En cle pro- dam a! jaren bezig met onderzoek naar de 

blemen zijn al jarenlang ernstig. Als ge

volg van hun geringe prestaties aan het 

einde van het basisonderwijs !open alloch

tone leerlingen in het voortgezet onder

wijs vaak vast. Zo'n 20% van cle leerlingen 

uit de minderheden verlaat het onclerwijs 

zonder diploma. Voortijclig schoolverlaten 

komt bij leerlingen uit de minderheden 

vee! vaker voor clan bij autochtone leerlin

gen van wie zo'n s% het onderwijs zonder 

enig diploma verlaat. Zander diploma heb 

je tegenwoordig op de arbeidsmarkt nog 

maar weinig kansen. Niet omdat er geen 

ongeschoold werk zou zijn, maar omdat 

er zoveel aanbod is dat werkgevers gemak

kelijk een diploma kunnen eisen. Werk

loosheiclleidt tot marginalisering en ver

groot de kans op een criminele carriere'. 

Leonard Geluk, lid van de CDA-fractie in 

de Rotterdamse gemeenteraad, noemt cle 

problemen ook ernstig: c EL u rc 'Bijvoor

beeld in de deelgemeente Delfshaven 

(Schiemond, Bospolder-Tussendijken, 

Spangen) beginnen vee! kinderen hun 

schoolcarriere op 4-jarige leeftijd met soci

aal-emotionele en motorische achterstan

den en een taalachterstand van anderhalf 

jaar'. 

In de afgelopen jaren is men er daarom 

breed van overtuigd geraakt dat het ach-

effecten van achterstandsprogramma's: 

usE MAN: 'Ik ben er zeer voor clat achter

standen van alloch tone kinderen tussen 

de tweecle en derde verjaardag worden 

aangepakt. Uit veel buitenlands onder

zoek blijkt dat clat de goede leeftijd is'. 

Werken gezinsinterventieprogramma's 

niet? 

Eldering heeft evenwel grate vraagtekens 

geplaatst bij de voorschoolse programma's 

die zich vooral rich ten op verandering van 

het gedrag van de ouders om de ontwikke

lingsachterstand van hun kinderen te 

voorkomen. Is de forse kritiek op deze ge

zinsinterventieprogramma's terecht? 

Richard Cress, hoofd Evaluatie, monito

ring en onderzoek van de Averroes Stich

ting die in de afgelopen jaren program

ma's als OPSTAP heeft ontwikkeld en uit

gevoerd: CREss: 'Enige nuancering van cle 

kritiek van Lotty Elclering is wellicht op 

zijn plaats. Weliswaar heeft het effecton

clerzoek naar OPSTAP en OPSTAPJE weinig 

opgeleverd, maar probleem is clat op beicle 

onderzoeken nogal wat valt af te dingen. 

Het onderzoek naar OPSTAP uit 1992 

werd, ook volgens de onclerzoekers Elde

ring en Vedder, in een te vroeg stadium 



van het experiment verricht toen er nog 

te weinig ervaring en deskundigheid met 

de uitvoering van dergelijke projecten be

stand. De evaluatie naar OPSTAPJE kent 

nogal wat methodologische bezwaren, ook 

volgens de onderzoekers zelf die daarom 

tot de conclusie komen dat deze teleurstel

lende resultaten niet tegen OPSTAPJE ge

bruikt mogen worden. Voor alle onderzoe

ken naar dit soort programma's geldt: 

soms worden er wel effecten aangetoond, 

soms niet; en bijna altijd (onafhankelijk 

van het resultaat) kunnen methodologi

sche kanttekeningen worden geplaatst'. 

nssi"c 'Wat betreft het zakelijke punt 

heeft Eldering volkomen gelijk. Ik heb er 

keer op keer- in de scP-rapportages Min

derheden van 1993 en 1996- op gewezen 

dat het gedrag van ouders niet zo te ver

anderen valt dat dat een positieve invloed 

heeft op de cognitieve ontwikkeling van 

kinderen. Die vooronderstelling van de 

OPSTAP-programma's is nu inderdaad on

houdbaar gebleken'. 

u Sl' MAN: 'Ik vond de analyse van Elde

ring te kras. Het is te generaliserend om te 

zeggen dat gezinsinterventieprogramma's 

niet werken. Een aantal van de gezinsin

terventieprogramma's blijkt niet te wer

ken. Uit onderzoeken naar de in 1997 ver

beterde versie OPSTAP OPNIEUW blijken 

wel effecten. Het is wel zo dat bij bepaalde 

groepen gezinsin terven tieprogramma 's 

door moeilijke gezinsomstandigheden of 

taalproblemen niet zo geschikt zijn. Als 

dat zo is dan moeten de programma's 

daarop aangepast worden. Bijvoorbeeld bij 

Marokkaanse gezinnen moeten de inter

ventieprogramma's dan niet via het gezin 

!open, maar via de peuterspeelzaal. Als in 

andere gezinnen het een taboe is om de 

kinderen naar de peuterspeelzaal te bren

gen dan kan beter voor een programma 

gericht op het gezin worden gekozen. Ook 

bij INSTAPJE dat gericht is op het verbete

ren van de sociaal-emotionele band tussen 

moeder en kind zijn positieve effecten ge

meten. Ik vind een gevaar schuilen in de 

kritiek op gezinsinterventieprogramma's 

in het algemeen. Het gevaar is dat de slin

ger te verde andere kant doorslaat. Oat er 

vervolgens alleen maar wordt ingezet op 

centrumgerichte programma's. Oat wil 

zeggen programma's die niet meer op het 

gezin gericht zijn maar op de peuterspeel

zaal of het kinderdagverblijf. Er moet een 

genuanceerd en gevarieerd aanbod komen 

dat zowel centrum- als gezinsgericht is zo

dat afstemming mogelijk is problemen en 

mogelijkheden. Juist combinaties van ver

schillende soorten programma's zijn het 

sterkst'. 

De kritiel{ op vws 

Eldering heeft kritiek geleverd op de !lou

ding van het ministerie van vws die vee! 

te lang vastgehouden zou hebben aan de 

gezinsinterventieprogramma's terwijl het 

a! lang wist dat de effecten zeer gering 

waren. 

L ~ s EM AN: Eldering heeft gelijk dat door 

het ministerie van vws random de OP

STAP-programma's een onkritisch beleid is 

gevoerd. De evaluaties hebben geen noe

menswaardige invloed gehad op het han

delen van vws. Het was heel duidelijk dat 

het eerste project, OPSTAP, niet werkte. Er 

was geen enkele reden om het te versprei-

7 



8 

z 

z 
0 
~ 

r 
H" 

c 

den. Toch gebeurde dat op grate schaal. 

Het verwijt van 'symboolpolitiek' is te

recht aan de landelijke overheid. Het mi

nisterie van vws heeft vele kansen onbe

nut gelaten'. n s s 1"<: 'Eldering speelt de 

kritiek op vws wei erg hoog op. Het tijd

stip om op een ander soort programma's 

over te stappen had wei eerder gekozen 

kunnen worden. Maar dat is vaak in de 

praktijk lastig: er zijn allerlei mensen bij 

betrokken. Dergelijke programma's kun

nen niet zomaar afgeblazen worden. Het 

is waar dat minister d'Ancona te hoog op

geschroefde verwachtingen had. Het is 

echter overtrokken om te doen voorko

men dat het een samenzwering is geweest 

van ambtenaren tegen onderzoekers. Het 

is logisch dat men het geprobeerd heeft: 

kinderen krijgen thuis en in de omgeving 

te weinig stimulansen voor cogitieve ont

wikkeling. Aileen door vallen en opstaan 

kan je een effectieve benadering ontwikke

len. Er is wei- maar misschien wat laat

gereageerd op de onvoldoende resultaten 

door de programma's te verbeteren. Toen 

uit de evaluatie daarvan weer bleek dat 

het niet lukte kon langzaamaan geconsta

teerd worden dat de aanpak van ouders ge

woonweg niet lukt. Nu is het moment echt 

gekomen naar alternatieven te kijken'. 

Concrete initiatieven 

Op lokaal niveau worden er vele initiatie

ven genomen. Rotterdam lijkt op het 

ogenblik de voorhoede. Het gonst daar 

van de initiatieven. In de afgelopen acht 

jaar is een Kleinschalig Experiment Ach

terstandsbestrijding op een aantal basis

scholen uitgevoerd. Dit wordt uitgevoerd 

en geevalueerd door het Centrum Educa-

tieve Dienstverlening. Hierbij worclt vooral 

ingezet op een intensieve begeleicling en 

coaching van de leerkrachten. Uit de tus

senrapportages blijkt dat basale vaardig

heden als spellen en rekenen substantieel 

verbeteren. In de komende tien jaar zal 

deze methodiek uitgebreid worden tot 

zestig scholen onder de naam Deltaplan 

Kwaliteitsbeleid. De gemeente Rotterdam 

l1eeft voor twee jaar een financiele garan

tie gegeven. De financiering zal plaatsvin

den op basis van de gelden die beschik

baar zijn vanuit het Rotterdams Achter

standsbeleid. In het kader van dit plan 

wordt van de deelgemeenten gevraagd 

welzijnsgeld ter beschikking te stellen om 

te zorgen dat er onder andere succesvolle 

voorschoolse projecten kunnen worden 

uitgevoerd. Met bijvoorbeeld Delfshaven is 

daarover bijna een akkoord gesloten. Daar

mee komt ook een einde aan de lokale 

verkokering van welzijn (deelgemeente) en 

onderwijs (gemeente). De CDA-fractie in 

Rotterdam heeft samen met GroenLinks 

op 23 juni een initiatief overhandigd aan 

de wethouder van onderwijs om te komen 

tot zogenaamde 'onderwijskansenzones'. 

Geluk is een van de initiatiefnemers: 

c H u Ic 'Dit zijn gebieden in oude wijken 

waar heel gericht onderwijsachterstanden 

moeten worden bestreden. In deze gebie

den worden aile kinderen van o tot 4 jaar, 

gestimuleerd om naar het 'tweede thuis' 

te gaan, de kinderopvang of de peuter

speelzaal. We streven er naar dat aile kin

deren in zo'n zone meedoen. Het leren 

van de Nederlandse taal en het opdoen 

van sociale vaardigheden staan hier cen

traal. De vloeiende overgang naar het pri

mair onderwijs is gewaarborgd. De basis

school in de kansenzone is een 'brede 



school'. Naast ouderparticipatie en school

maatschappelijk werk kent de school tal 

van buitenschoolse activiteiten. Om de 

overgang naar het voortgezet onderwijs te 

realiseren blijft een dee! van cle groep een 

jaar Ianger op de basisschool. lnstelling 

van een dergelijke zone heeft: aileen zin 

als het voor tenminste 10 jaar is gewaar

borgd. In een dergelijke zone moet het mo

gelijk zijn van knellende wetgeving afte 

wijken.' 

Forum, het lnstituut voor Multiculturele 

Ontwikkeling, pleit voor een nog steviger 

aanpak. 

A R s LAN : 'Wij zij n van mening da t de leer

tijd voor kinderen die nauwelijks in aan

raking komen met de Nederlanclse taal, 

verruimcl moet worden. Het stimuleren 

van ouders om hun kind naar de peuter

speelzaal of kinderdagverblijf te brengen 

is onvoldoencle. Er is echt drang en dwang 

noodzakelijk. Wij pleiten daarom a! enige 

jaren voor het gericht en selectiefverla

gen van de leerplicht voor kinderen van 2 

of 2,5 jaar. Hiervoor is ook steun te vinden 

in de Turkse en Marokkaanse gemeen

schap. Er wordt in Nederland vee! te 

angstvallig omgegaan met het bestrijden 

van onderwij sach terstanden'. 

Wisselwerking wetenschapfbeleid 

De houding van vws in het verleden ten 

opzichte van de OPSTJ\P-programma's zegt 

wei iets over de kwaliteit van de de sa

menwerking tussen beleid en wetenschap 

op het terrein van het achterstanclsbeleid. 

L 1 'l MAN: 'Die gaat in Nederland in verge

lijking met het buitenland erg moeizaam. 

Af en toe is er evaluatie-onderzoek moge-

lijk. Het is jammer dater weinig structu

reels wordt opgezet. Wat betreft cle voor

schoolse projecten is cle samenwerking 

tussen de ministeries van Volksgezoncl

lleid, Welzijn & Sport en Onderwijs Cul

tuur & Wetenschappen niet geweldig. vws 

heeft plotsklaps beleidswisselingen afge

kondigd. Het lijkt zich niet meer te willen 

bemoeien met voorschoolse projecten, ter

wijl oc:w dat ook niet doet (en dat terwijl 

er grote behoefte in het onderwijsvelcl is 

aan voorschoolse projecten). Echter: cle ge

meentelijke overheden clie sinds twee jaar 

verantwoordelijk zijn voor het achterstan

denbeleid hebben vaak te weinig midde

len om zelf onderzoek te (Iaten) cloen. We

tenschappelijke evaluatieftoetsing zou 

niet eenmalig en af en toe moeten, maar 

stelselmatig gedurende een groot aantal 

jaren. Op basis van onclcrzoeksresultaten 

kunnen dan weer suggesties voor verbete

ringen en aanpassingen geclaan worden; 

verschillende varianten kunnen worden 

uitgeprobeerd. Zo kan er pas een gocde 

wisselwerking ontstaan tussen beleid en 

wetenschap.' 

Meer bundeling, meer regie 

II'" MAN: 'Er worden in Nederland heel 

vee! voorschoolse en naschoolse activitei

ten aangeboden in het kader van achters

tandbeleid. Vaak op projectbasis en dus 

kortstonclig. Het is de vraag of dat een ge

Iukkige manier van werken is. Men clenkt 

vaak dat het gocclkoper is, maar op de lan

ge termijn is dat zeker niet het geval. Er 

moet meer regie komen, meer buncleling, 

meer uniformering. Er moeten mcer mo

gelijkheden komen om te experimenteren 

en programma's te vcrbeteren. Er is be-
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hoefte aan inpassing van programma's in 

lokale situaties, onderzoeksmatig bege

leid. Er is dringend een rationalisering van 

de aanpak nodig'. Symptomatisch is het 

voorbeeld van de proeven met voorschool

se projecten die door ocw en vws in 1993 

zijn ingezet. Deze lopen deze zomer af. Nu 

is volstrekt onduidelijk of er een vervolg 

komt. Er dreigt een enorm gat te vallen. 

En dat terwijl er grate behoefte is aan cen

trale steun voor verder ontwikkeling en 

voorschoolse educatie gestructureerd 

moet worden en een door de overheid 

gefinancierde voorziening met hieraan 

gekoppeld gewaarborgde kwaliteit moet 

zijn. Hierdoor ontstaat een effectieve 

samenhang tussen de voorschoolse educa

tie en het basisonderwijs, en is er sprake 

van een continulteit in inspanningen met 

betrekking tot achterstanden van groepen 

leerlingen. Hierdoor worden de onderwijs

loopbanen van deze groepen kinderen 

evaluatie, onderhouden van de infrastruc- sterk verbeterd en kunnen deze groepen 

tuur, training, supervisie en begeleiding'. kinderen gekwalificeerd het onderwijs 

uitstromen'. Richard Cress doet een derge

De ingezette beleidslijn van decentralisatie lijke oproep: CREss: 'Niet alles kan aan de 

naar de gemeenten is daarom misschien gemeenten worden overgelaten. Daarvoor 

niet gelukkig geweest. Tesser is daarover is onderwijsachterstand een veel te inge-

duidelijk: n s s ER: 'In de afgelopen jaren 

zijn de verantwoordelijkheden voor onder

wijsachterstandenbeleid zowel door vws 

als door ocw gedecentraliseerd. Dat Ievert 

tijdverlies en gebrek aan slagvaardigheid 

op. Binnen gemeenten worden weer einde

loze discussies gevoerd en daarin wordt al

les van de afgelopen 20 tot 30 jaar nog 

eens dunnetjes overgedaan. Het Sociaal en 

Cultureel Planbureau is altijd tegen de be

leidskeuze van decentralisatie geweest. Het 

gevolg is nu versnippering van beleid in 

projectjes; er wordt zeer moeizaam geld 

bij elkaar geraapt. Een project als de Voor

school in Amsterdam - een stad waar op 

zich genoeg geld is - kan slechts met veel 

moeite structureel gefinancierd worden. 

Het ministerie van vws is vast van plan de

ze decentralisatie door te zetten en de ei

gen projecten af te bouwen. Ik denk dat 

een recentralisatie een gepasseerd station 

is. Dat gaat geheel tegen de trend in'. 

Zeki Arslan van Forum is het daarmee 

eens: ARSLAN: 'Wij zijn van mening dat de 

wikkeld probleem, met veel te verstrek

kende maatschappelijke implicaties. 

Slechts een consistent uitgevoerd lange 

termijnbeleid, met aandacht voor de 

voortdurende wisselwerking tussen onder

zoek en ontwikkeling, zal op den duur tot 

resultaten kunnen leiden. Ministeries, 

universiteiten en ontwikkelinstituten zou

den daarin veel intensiever, veel planmati

ger en veel doelgerichter moeten samen

werken, vanuit het besef dat het terug

dringen van onderwijsachterstand een 

zaak van lange adem is'. Leonard Geluk is 

het niet eens met het ongedaan maken 

van de decentralisatie: G" I. u Ic 'Deze is pas 

twee jaar oud. Gemeenten moeten de 

kans krijgen hun verantwoordelijkheid 

goed in te vullen. Rotterdam bewijst dat 

gemeenten hun verantwoordelijkheid 

goed oppakken'. 

-~iN .. '~ 



De sturing van 

het aanbod in 

de zorgsector 

DRS. R.L.J .M. SCHEERDER 

De plannen voor fundamentele veranderingen in de zorg zijn mislukt. Auteur 

poogt met onderstaand artikel een indruk te geven van de worsteling in de 

gezondheidszorg met de sturing van het aanbod. Hij presenteert een indruk 

die dieper gaat dan de gebruikelijke discussie over het budgetsysteem in de 

gezondheidszorg. Scheerder: '( ... ) er is nooit een echte legitimatie gevonden 

voor een fundamentele wijziging in het stelsel.' 

In een tweet<ll bijdragen in Christen Democratische Verkenningen is gefulmi

neerd tegen het budgetsysteem in de gezondheidszorg. Nu is het natuurlijk de 

vraag waar de protesten zich precies tegen richten. Tegen het huidige budgetsys

teem in engere zin voor de ziekenhuizen, zoals Pauw in het maartnummer 

deed? Of tegen het macro systeem van kostenbeheersing met be trekking tot de 

hele sector van de zorg? Immers het budgetsysteem voor de ziekenhuizen vormt 

een onderdeel van dat grotere systeem van global budgeting. De discussie in dit 

blad over de budgettering van de zorg is een mooie aanleiding om iets dieper in 

te gaan op de sturing en financiering van het aanbod in de zorg. Deze bijdrage 

gaat dus wat verder dan een reactie op het gebruikelijke gemopper in de zorg. 

Terugblik 

In de vele debatten over het stelsel van de gezondheidszorg in de afgelopen 25 

jaar is vee! aandacht besteed aan de vormgeving van het verzekeringswezen en 

minder aan de wijze waarop de sturing van het aanbod diende plaats te vinden. 

De uitzondering op deze regel vormde de structuurnota van staatssecretaris 

Hendriks, midden jaren zeventig, die daadwerkelijk met een totaalbeeld voor de 

gezondheidszorg kwam: enerzijds een volksverzekering voor iedereen, ongeacht 

inkomen en status en anderzijds een sturingsmodel voor het aanbod via een 

strakke planning en prijsregulering. De volksverzekering is er niet gekomen, de 

wetgeving op het terrein van het aanbod is wei gerealiseerd: de Wet Ziekenhuis

voorzieningen, de wzv, voor de planning en bouw van voorzieningen en de Wet 

Tarieven Gezondheidszorg, de WTG, voor de integrale prijsregulering van het 
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aanbod. Overigens borduurde deze wetgeving voort op reeds bestaande regule

ringssystemen. Bij de nadien gevolgde debatten over het ziektekostenstelsel werd 

de aandacht veeleer gericht op het verzekeringsstelsel. In het midden van deja

ren tachtig voerde de toenmalige staatssecretaris Vander Reijden de kleine stel

selwijziging uit. Daarbij ging het om de afschaffing van de vrijwillige zieken

fondsverzekering enerzijds en de introductie van een risicoloze wettelijke polis 

voor de slechte risico's in de particuliere verzekering anderzijds. Fundamentele 

wijzigingen in de sturing waren niet aan de orde. Het model van de WTG werd 

door Van der Reijden wel dankbaar gebruikt om het nu zo vermaledijde budget

systeem voor de ziekenhuizen in te voeren. Eind jaren tachtig is toen het de bat 

gestart over het plan-Dekker. Kernelement was ook daar het verzekeringsstelsel. 

De introductie van de zogenaamde basisverzekering heeft de gemoederen flink 

bezig gehouden. Wat betreft de hele sturing van het aanbod was het plan-Dekker 

een stuk minder helder. Wel een algemeen verhaal over gereguleerde marktwer

king, maar echt operationeel werd het niet gemaakt. Over de planning en bouw, 

dus over de wzv, is het Dekker-verhaal blijven steken in de aankondiging van na

dere studie en een pleidooi om het een en ander te dereguleren. Over de prijsre

gulering was men iets mincler vaag. De WTG kon wel verdwijnen, maar de prijs

regulering were! niet geheel afgeschaft. Deze moest worden gelntegreerd in de 

basisverzekering en de raacl voor de zorgverzekering moest het een en ander uit

voeren. Het plan-Dekker were! opgevolgcl door het plan-Simons, een PvdA-variant 

van het plan-Dekker. In clat plan werd de sturing van het aanbod fasegewijs min

der baanbrekencl benaclercl. Tens lotte bleef er niets anclers over dan de aankoncli

ging van een nieuwe geclereguleercle wzv en de ontbureaucratisering van de 

WTG. Beide sturingssystemen bleven in essentie wel overeind. Het is nu bijna 10 

jaar later en we zitten nog steeds te wachten op een nieuwe wzv inclusief clere

gulering en de wrc heeft aldie tijcl zijn heilzame werk op clringend verzoek van 

de opeenvolgencle Paarse kabinetten uitgevoercl. 

lnternationaal 

Ten tijde van Dekker en Simons deed zich een eigenaarclig fenomeen voor. Als de 

toenmalige bewinclslieclen voor de zorg, dan wel de minister president, in het 

buitenlancl verbleven, were! er steevast gemelcl dat Nederland een uitstekencl 

zorgstelsel hac!: hoge kwaliteit van personeel en infrastructuur, grote mate van 

soliclariteit en clat alles tegen reclelijke kosten. Zoclra de bewinclspersonen dan 

weer in het vaderlancl kwamen, werd er gefulmineerd tegen het huiclige stelsel, 

moest er marktwerking komen (Dekker) respectievelijk bestuurlijke vernieuwing 

(Simons), anders zou het systeem totaal vermolmcl in elkaar zakken. Inmidclels is 

het tien jaar later, is het systeem niet in elkaar gezakt en komen vee! vertegen

woorcligers uit de Ianden binnen en buiten de EU kijken hoe wij het bier gere-



geld hebben. In de oEco Ianden zijn er trends die allemaal dezelfde richting in

gaan en waarbij Nederland op een aantal zaken voorop loopt: budgettering ex 

ante is een van die trends, striktere prijsregulering een andere. Trends in Ianden 

die men toch moeilijk als marxistisch kan beschouwen. OECD-rapporten over de 

gezondheidzorg stellen niet voor niets dat de gezondheidzorg in Ianden met een 

sterke overheidspositie op vele criteria beter scoort dan in Ianden met een zwak

ke overheidspositie. Die criteria omvatten dan zaken als kwaliteit, gelijke toe

gang, solidariteit en kostenbeheersing. 

Nederland anno 1999 

Anno 1999 is het model van sturing van het aanbod in grote lijnen nog hetzelfde 

als het model van de structuurnota van Hendriks. De koudwatervrees voor de 

volksverzekering uit de jaren zeventig is trouwens ook nog volop aanwezig getui

ge de spastische reacties op af en toe opborrelend gedachtegoed over de basisver

zekering. Het feit dat een model 25 jaar bestaat behoeft op zich zelf nog geen re

d en te zijn om te constateren dat het model in zijn grondgedachte niet goed zou 

zijn. Integendeel, dat het sturingsmodel de tand des tijds heeft doorstaan, zegt 

iets over de houdbaarheid en duurzaamheid van dat model. En er zijn wat 

stormpjes geweest. Ik noemde a! de debatten in het kader van Dekker en Simons 

over gereguleerde marktwerking en bestuurlijke vernieuwing. Daarna de intro

ductie van Paarse concepten in het kader van de zogenaamde MDW-operatie, de 

mededingingswetgeving, de Europese richtlijnen in het kader van de mededin

ging. Voorts het concept van het maatschappelijke ondernemerschap en het re

cente model van de meerjarenafspraken. AI deze zaken hebben geen wezenlijke 

invloed gehad op het vigerende sturingsmodel van het aanbod in de zorg. De 

plannen-Dekker en -Simons zijn in hun ambitieniveau vroegtijdig gestorven. De 

M ow-concepten over zaken als differentia tie in prijsvorming, concessiestelsels en 

wat dies meer zij, zijn geen van aile echt operationeel gemaakt. Concessiestelsels 

zonder adequate alternatieve aanbieders werken niet en prijsdifferentiatie 

maakt het Ieven voor de zorgverzekeraars onnodig ingewikkeld en daar hebben 

verzekeraars, zoals bekend, helemaal geen trek in. De invoering van de Wet 

Economische Mededinging, de WEM, heeft geen directe gevolgen voor de uitvoe

ring van de WTG en de wzv. Sterker nog, er zijn uitzonderingsbepalingen in die 

wet opgenomen om zulks zelfs te verhoeden. De Europese regelgeving kan nog 

wei van invloed zijn op het Nederlandse sturingsmodel. Recente arresten van het 

hof duiden in die richting en het beroep van spitsvondige advocaten op de richt

lijnen inzake het vrije verkeer van goederen en diensten kan op den duur een 

zekere erosie bewerkstelligen. Vervolgens het gemaltraiteerde begrip van het 

maatschappelijk ondernemerschap. Een term die weer doet denken aan de tij

den van Dekker en Simons, waarin iedere gerespecteerde partij in de zorg een 
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partij slogans meeblies in het orkest van holle vaten. Er is nog steeds niemancl 

die dat begrip echt operationeel kan maken. Afhankelijk van cle belangengroepe

ring wordt het begrip ingevuld. De overheid vindt dat de maatschappelijke 

ondernemer de wachtlijsten moet wegwerken en de belangengroepen, lees or

ganisaties van aanbieders in de zorg, vinden dat het maatschappelijke onderne

men inhoudt dat zij hun gang moeten kunnen gaan en de maatschappij hun re

keningen moet betalen. De verzekeraars kunnen zich vinden in die term om hun 

mengvorm van schade- en zorgverzekeraarschap te legitimeren. Het gebruik van 

cle term maatschappelijk ondernemerschap geeft echter geen eenduidige rich

ting over de wijze van sturing van het aanbod in termen van geld en volume. De 

term ligt echter bij iedere partij lekker vanwege de buitengewoon flexibele in

vullingsmogelijkheden. Eenieder kan zijn of haar eigen belangen kwijt. Het is 

overigens een begrip met een hele snelle doorlooptijd. Tenslotte de meerjarenaf

spraken van het kabinet-Kok II. Een sturingsmodel om de zo broodnodige rust 

aan het front te brengen. Een model dat alleen kan werken dankzij het extra 

geld dat beschikbaar is gesteld voor de sector. Een model dat voorts in termen 

van mededinging kan worden gekarakteriseerd als een groot kartel op nationaal 

niveau. En de ironie wil dat voor cle uitwerking van de meerjarenafspraken uiter

aard weer een beroep wordt gedaan op het bestaande verdelingsmechanisme van 

de vigerende sturingswetgeving. 

De budgettering van verzekeraars 

In het kader van de plannen-Dekker en -Simons is er wel een halfslachtige pa

ging gedaan om een nieuw sturingsmodel te ontwikkelen via de budgettering 

van de verzekeraars. De idee daarachter was dat de verzekeraars dan de regie van 

de zorg zouden kunnen overnemen van de overheid door hen zoclanig te budget

teren dat enerzijds het beleid van kostenbeheersing zou worden uitgevoerd en 

anderzijds de overheid van een hoop heikele problemen af zou zijn door deze op 

bet bordje van de verzekeraars te leggen. Ondanks bet scbipbreuk lijden van de 

beicle plannen is de idee nooit overboard gezet. Sterker nog de budgettering 

heeft vaste voet gekregen onder Paars. Voor een aanzienlijk cleellopen cle verze

keraars nu risico. Alleen het model werkt niet ten aanzien van de stu ring van 

het aanbod. Er zijn velerlei redenen waarom niet. Ten eerste vallen de particulie

re verzekeraars er niet onder. Deze zijn goed voor 30% van de omzet in de cura

tieve sector. Ten tweede hebben de ziekenfondsen een prachtige veiligbeidsklep 

gekregen doordat zij hun nominale premie zelf kunnen vaststellen. Komen zij 

tekort dan verhogen ze gewoon hun premie in plaats van scberper op de schad

elast te !etten. Wat dat betreft acteren zij niet anders dan de particuliere verze

keraars. In 1999 hebben de ziekenfondsen dit massaal gedaan omdat zij geen ge

loof hecbtten aan de bezuinigingscloelstellingen van de overheid in het genees-
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middelendossier. Ten derde is er een aantal zaken dat eenvoudigweg niet thuis

hoort bij verzekeraars: zaken over het pakket, over verdeling van de kostbare 

zorg, over de planning, de kwaliteit en de rechtvaardige verdeling van de zorg. 

Ten vierde gelooft de overheid niet echt in het concept doordat 1nen het huidige 

sturingsmodel niet overboard durft te gooien. Tenslotte vinden vele verzekeraars 

het eigenlijk wel mooi zo: geen concurrentie op prijzen en de overheid zorgt wel 

voor de moeilijke beslissingen. Daar is tenslotte de politiek voor. 

Model van de regionale besturing 

Midden jaren tachtig hebben we het debacle meegemaakt van de Wet Voorzie

ningen Gezondheidszorg en Maatschappelijke dienstverlening, de WVGM. Deze 

wet beoogde de sturing van de zorg op regionaal niveau te laten plaats vinden 

inclusief de planning en financiering van het aanbod, maar met behoud van het 

verzekeringskarakter van de wetgeving. Deze WVGM is nooit ingevoerd. Het plan 

verstikte in bureaucratie, regionale Poolse landdagen, onopgeloste spanningsvel

den tussen centrale verzekeringsfinanciering en regionale bestedingsbeslissin

gen. Kortom de botsing tussen de functionele aanpak van de zorg via het be

proefde model van aanbieders en verzekeraars onder regie van de nationale over

heid versus de territoriale aanpak via provincie en gemeenten. Het regiomodel is 

weer in opkomst. Het wordt weer even als de panacee voor de oplossing van alle 

'problemen' opgevoerd. Maar ook hier is de makke dat een concrete operationali

sering van een dergelijke benadering weer ontbreekt. Het stellen van de juiste 

vragen zegt al genoeg. Over welke regio hebben we het? Wie is de baas in de re

gia? Gaan we de verzekeringsfinanciering afschaffen? Hoe moet het met regio 

overschrijdende zorg. Gaan we al het bestaande herverdelen? Hoe zit het met de 

rechtsgelijkheid? Is Nederland niet te klein voor 30 regia's? Is Nederland in Eu

ropees verband niet op zich zelf een regio? Hoeveel bureaucraten krijgen weer

bij? Hoeveel geld gaat die bestuurlijke aanpak kosten die niet beschikbaar komt 

voor de handen aan het bed? Krijgen we niet dezelfde problemen die de WVGM 

heeft doen sneuvelen? Kortom hebben we onze lessen uit het verleden niet ge

leerd? Of, en daar lijkt het op, ontbreekt het historisch beset? 

Het model-De Hoop Scheffer 

Tot mijn grote verrassing komt De Hoop Scheffer via een interview in de Elsevier 

van 5 mei jongstleden met een geheel ander model van sturing. In het kort ge

zegd komt het model neer op afschaffing van het maatschappelijke middenveld, 

drastische inperking van het politieke primaat en de introductie van de indivi

duele patient dan wel een vereniging van patienten als onderhandelingspartner 

voor de omvang en financiering van het aanbod. De individuele patient krijgt 
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een budget en hij gaat zelfzijn zorg maar inkopen bij de dokter ofhet zieken

huis. Of de Whiplashpatientenvereniging gaat met de ziekenhuizen en de specia

listen onderhandelen over tarieven, kwaliteit en omvang van de zorg. Op een 

vraag of misschien de verzekeraars en de ziekenfondsen nog een rol hebben in 

dit proces, stelt De Hoop Scheffer dat die organisaties toch volledig gebureaucra

tiseerd zijn en allang niet meer bezig zijn met de behoeften van de verzekerden. 

Het sturingsmodel van De Hoop Scheffer getuigt van een verbluffende na·iviteit 

ten aanzien van de positie van de patient in de zorg. Het is tegelijkertijd ook be

angstigend met hoe weinig inzicht in het krachtenveld van de gezondheidszorg 

deze stellingen worden geponeerd. Het model gaat volledig voorbij aan aspecten 

van rechtsgelijkheid, de afhankelijkheidsrelaties in de zorgverlening, de gecom

pliceerdheid van de financiering van de zorg, de positie van de zorgverzekeraars 

en de kostenbeheersing. Het schuift met een verbluffend gemak alle institutio

nele inspanningen die het CDA middenveld de afgelopen eeuw !1eeft verricht op 

het terrein van de zorg voor de medemens terzijde. Het is ook verbazingwekkend 

met hoeveel gemak er beweerd wordt, en niet aileen door De Hoop Scheffer, dat 

alle huidige instellingen en aanbieders van zorg niet vraaggericht bezig zijn ge

weest. Er zou in de huidige structuur geen oog zijn voor de behoeften van de pa

tient. Een bewering die op zijn minst toch als uiterst beledigend moet overko

men bij al diegenen die al of niet instellingsgericht hun werk in de zorg verrich

ten? Het is een beetje tekenend voor de sector dat tegen dergelijke beweringen 

geen krachtig tegengeluid wordt gegeven. Ofwordt er gedacht: we slikken alles 

zolang het maar extra geld oplevert? De sector kennende, sluit ik dat bepaald 

niet uit. 

Terug naar de budgettering 

De positie van het budgetteringssysteem voor de ziekenhuizen en de overige in

stellingen in de zorg, client bezien te worden in het perspectiefvan het totaal

beeld van de sturing van de zorg. Dat totaalbeeld wordt, in alle OICD-landen, 

beheerst door een stringent beleid van kostenbeheersing. Dat is niet voor niks in 

al die Ianden het geval. Die globale kostenbeheersing wordt gelegitimeerd door 

generale noties als het behoud van de betaalbaarheid van de zorg, de instand

houding van de solidariteit, de noodzaak om arbeidskosten te matigen en tegelij

kertijd de verhouding tussen collectieve en particuliere uitgaven te bewaken. 

Maar de kostenbeheersing heeft ook nog andere redenen. In alle OECD-landen 

zijn er trends merkbaar die duiden op een groeiende onvrede over de macro- en 

microprestaties van het zorgsysteem. Krijgen de burgers wei value .fiJr money? 

Krijgt Nederland wei waar voor zijn 70 miljard die in de zorg omgaat? Wordt de 

sector ook wei eens afgerekend? Wordt de bewijslast voor meer geld niet teveel 

a(gewenteld naar de overheid, naar de collectiviteit, of naar andere particuliere 
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financieringsbronnen, waarbij de soliclariteit dan even gemakshalve terzijde 

wordt gescboven"? I<lagen de directeuren wei terecbt? Zijn de wacbtlijsten in de 

cur~ttieve zorg ailemaal de scbuld van het geld, of is ook de bedrijfsvoering in de 

zorg er debet aan"? Het water staat ons aan de lippen, zo wordt er gezegd, maar 

het algemene financiele beeld van de ziekenbuizen is helemaal zo slecht nog 

niet. Inzicht in de daadwerkelijke aanwending van kosten en de daaruit resulte

rende baten ontbreekt. Natuurlijk beeft: het huidige budgetsysteem gebreken. 

Natuurlijk kan en moet er onderhoud en renovatie worden gepleegd. Maar bet 

lijkt er op dat de discussie in werkelijkheid meer om het niveau dan om het sys

teem gaat. Met meer geld is ~Illes op te lossen, alleen een daadwerkelijke impuls 

ter verbetering van de bedrijfsvoering en de resultaten blijft in dat geval ontbre

ken. De voorstellen voor bet systeem van productprijzen zou wellicht een bijdra

ge kunnen lcveren. Het is echter ingewikkelcl. heeft: boge transactiekosten en, 

wederom kijkend naar het buitenland, heeft een hoge graad van manipulatiep

otentie. Desalniettemin wei een poging waard. Alleen bet zal op korte termijn 

niet leiden tot een output pricing-systeem met een open cnd-financiering. Het kabi

netsbcleid ten aanzien van de kostenbeheersing zal, ook met bet CD/\ in de rege

ring, niet worden losgelaten. 

Tenslotte 

In het bovenstaande heb ik een poging gedaan om in kort bestek een beeld te ge

ven van de worsteling in de gezondheidszorg met de sturing van bet aanbocl. Al

les hangt met ailes samen in de zorg, wordt er wei eens gezegd. En terecbt. Het 

gaat claarbij niet aileen om de de kant van het aanbod, maar ook om de keerzij

de: bet verzekeringsstelsel. Kortom het debat over de inrichting van het ziekte

kostenstelsel kan aileen maar in samenhang plaats vinden. Die perceptie were! 

door staatssecretaris Hendriks gehanteerd en ook door, Iaten we eerlijk zijn, Dek

ker en aanvankelijk ook nog wei door Simons. Fundamentele veranderingen in 

de zorg vereisen een samenhangend plan, een grand design, een blauwdruk. Die 

hebben we in het recente verleden gehad. En ze zijn mislukt. Waarom zijn ze 

mislukt"? Het volstaat mijns inziens niet met de mededeling dat de aanpak niet 

goed was, dat de politiek er geen trek in had, of dat de betrokken bewindsman 

het verkeerd aanpakte. Het ligt een stuk clieper. Een van de meest in het oog 

springende zaken bij deze plannen was het feit dater nooit een echte legitima

tie is gevonclen voor een funclamentele wijziging in bet stelsel. Er was geen 

breed gedragen gevoel in de samenleving dat het met de gezondheidszorg bele

maal tout ging. Integendeel, vele onderzoeken in de afgelopen tien jaar hebben 

de beleidsmakers Iaten weten dat het volk, de mensen, de patienten, cle burgers, 

de verzekerclen, de kiezers, redelijk tevreden waren over het stelsel van de ge

zonclheidszorg. Natuurlijk bet liep niet ailemaal glacljes, er waren en er zijn voor 
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een beperkt aantal aandoeningen wachtlijsten, maar verder was de satisfactie 

hoog. Een enquete in begin juni van dit jaar heeft dat beeld nog eens versterkt. 

Voorts kwam in dat onderzoek ook nog eens tot uiting hoe de publieke opinie 

denkt over de tweedeling. Er blijkt nog steeds een heel groat draagvlak voor soli

dariteit in de zorg te zijn. Laten we dat koesteren. En waarom zouden we dat ook 

niet een beetje op het con to van ons stelsel schrijven. Dat betekent natuurlijk 

niet dat we stilmoeten zitten. Er moet onderhoud worden gepleegd. Er kunnen 

zaken beter worden aangepakt. Dereguleren en minder bureaucratie zijn daarbij 

sleutelwoorden, maar oak meer verantwoording en resultaatgerichtheid van de 

zijde van de spelers in het veld, de aanbieders, de verzekeraars en de overheid. 

Maar het gebruikelijke gemopper van ziekenhuisdirecteuren lijkt mij geen aan

leiding om zaken fundamenteel te wijzigen. Laten we de problemen proportio

neel oplossen: kleine problemen met kleine oplossingen. In mondiaal perspec

tief gezien zijn onze problemen inderdaad marginaal. Mijn enige zorg is de ver

zorging en verpleging van onze ouderen in de nabije toekomst. Laten we daar 

maar eens over gaan nadenken! 

Drs. R.L.j.M. Scheerder is voorzitter van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg en 

International Health Care Consultant 
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JAAP DE HOOP SCHEFFER EN 

NANCY DANKERS 

Het model-De Hoop Scheffer voor sturing van het aanbod in de zorgsector 

komt onder andere neer op: '( ... ) afschaffing van het maatschappelijk midden

veld, drastische inperking van het politieke primaat ( ... )', schrijft R.L.J.M. 

Scheerder eerder in dit blad. In dit artikel wordt deze kritiek weerlegd: In de 

toekomst 'wil het CDA principieel vasthouden aan het beginsel van gerspreide 

verantwoordelijkheid en het bieden van ruimte aan burgers en hun organisa

ties, het maatschappelijk middenveld dus'. De auteurs zetten in onderstaand 

artikel de drie lijnen uit waarlangs verzelfstandiging en revitalisering van het 

middenveld moeten !open. 

In zijn artikel 'De sturing van het aanbod in de zorgsector' geeft de heer Scheer

der een goede analyse van de worsteling in de afgelopen decennia om voor de 

zorgsector een zodanig sturingsmodel te ontwikkelen dat aan aile goede doelen 

wordt voldaan. Ook l1eeft hij gelijk dat de verhitte discussies zich meestal vol

trakken rand het verzekeringsstelsel en minder rand de sturing van het aanbod. 

En het klopt dat op die weg vanaf de nota-Hendriks via de plannen- Dekker 

en -Simons uit aile bedachte varianten delen van het sturingssysteem zijn ge

handhaafd. Naar onze mening heeft dat ook bijgedragen tot de verstikkende bu

reaucratie van dit moment, waarbinnen de creativiteit van mensen wordt ge

smoord en vrijwel niemand meer ergens eigen verantwoordelijkheid voor kan of 

wil nemen. Tel daarbij de bezuinigingen van de laatste jaren op, en we hoeven 

niet verbaasd te zijn dat juist nu de maatschappelijke onrust graeit over de zich 

voltrekkende tweedeling en de soms wei erg schrijnende omstandigheden waar

onder mensen van hulp verstoken blijven. 

Toch de len wij zijn conclusie niet dat we kunnen volstaan met het doorhakken 

van knopen inzake het verzekeringsstelsel om vervolgens de aanbodsturing onge

wijzigd overeind te houden met hooguit een dosis deregulering. Het CDA staat 

een andere oplossingsrichting voor waarmee wij in het huidig tijdsgewricht ant-
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woorden kunnen vinden op veranderende maatschappelijke problemen_ De basis 

voor deze richting werd gelegd in het rapport 'Nieuwe Wegen, Vaste Waarden' 

waarvan in het verkiezingsprogramma 'Samenleven doe je niet aileen' de ver

taling werd neergelegd_ Centrale begrippen in deze en andere documenten die 

de afgelopen jaren binnen het CDA tot stand zijn gekomen, zijn: 'respect en we

derkerigheid', 'de mens centraal', 'de mondige burger' en 'vraaggericht werken'. 

Bij het zoeken naar mogelijkheden om die begrippen werkelijk inhoud te geven 

zijn wij tot de conclusie gekomen dat vraaggericht werken via aanbodsturing 

onmogelijk is. Wij verwachten dat dit zalleiden tot anonieme begrotingsfinan

cieringen 'van het middenveld' zonder dat iemand nog weet wat iets nu werke

lijk kost. Uiteindelijk zullen de zorgpremies belastingen worden en zal die weg 

de bureaucratie nog groter maken dan ze nu a! is. 

De cnA:rweede Kamerfractie probeert een begaanbare weg te vinden die aan bo

vengenoemde kernbegrippen tegemoet komt en tevens rekening houdt met de 

komst van de vrije Europese markt. Wij willen onderstaand de basisnoties schet

sen. Bij lezing daarvan zal onder andere blijken dat het door de heer Scheerder 

genoemde 'model-De Hoop Scheffer' het maatschappelijk middenveld geenszins 

wil afschaffen, maar juist weer nieuwe ruimte wil geven en nieuwe partijen hier

bij betrekken. 

Het primaat weer aan de samenleving 

Op basis van gedegen analyses van de ontwikkelingen seclert de jaren zestig l1eeft 

het CDA een goed ideologisch concept ontwikkeld, zo lezen we in Elsevier (Gerry 

van der List: 'Duivels dilemma'). Vaste waarden blijven gebaseerd op betrokken

heid, verantwoordelijkheid en gemeenschapszin van mensen en hun organisaties. 

Deze waarden wijzen ondermeer op het terrein van de zorg naar een andere weg 

dan een keuze tussen 6f markt 6f overheid. Enerzijds maakt de gesel van de com

mercie slachtoffers en kan de markt niet altijd de continulteit van het aanbod 

garanderen. Anderzijds leidt staatsverzorging tot onleefbare bureaucratieen en 

uiteindelijk tot een te sober niveau van dienstverlening naar onze Nederlandse 

normen_ 

Terugblil< 

Als we naar cle ontwikkelingen van de sociale zekerheid in ons land kijken, was 

er aanvankelijk sprake van een heldere en goede spreiding van verantwoordelijk

heden. Er waren drie pijlers: werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en 

voorzieningen. De verzekeringen werden door inkomensathankelijke premies ge

financierd, de voorzieningen uit belastinggelden. De uitkeringen waren voor 



werknemersverzekeringen loongerelateerd, voor volksverzekeringen gelijk. De 

voorziening bestond jarenlang uit slechts een wet, namelijk de Bijstandswet als 

laatste vangnet. 

Dit model paste prima in onze visie omdat de eerste pijler de eigen verantwoor

delijkheid van het maatschappelijk middenveld was en de tweede en derde pijler 

die van de overheid. Regelmatig werd beleid over en weer op elkaar afgestemd. 

Door de jaren heen trad er echter een enorme vervuiling op. Het over leg werd 

meer en meer een onderhandelingsorgaan. Er werden compromissen gesloten 

waarbij zaken tussen de pijlers tegen elkaar werden uitgeruild en uiteindelijk 

raakte alles aan alles verbonden. Sluipenderwijs is de overheid steeds meer de 

inhoud gaan bepalen van alle verzekeringen en in de loop van de jaren zijn de 

eerste en tweede pijler langzaam aan leeggezogen en een (overheids)voorziening 

geworden. In wezen wordt gekoerst op een totale fiscalisering van de tweede pij

ler. 

Onderstaand overzicht geeft dit goed weer: 

Werknemers Volksverzekeringen Overheidsvoorzieningen 
Verzekeringen 

Verantwoordelijkheid: Vcrantwoordelijklwid: Verantwoordelijkheid: 
Sociale Partners Overheid Overheid 
Prcmicbcrekcning: Premieberekening: Financiering: 

Inkomensafhankelijk Inkomensafhankelij k Belastinggelden 
Uitkering,: Uitkering: Uitkering: 

Loongerelateerd Onafhankelijk inkomen Maatwerk 

zw (ziektewet) AKW (kinderbijslagwet) ABW (bijstandswet) 
• Nu werkgeversrisco • Werd qua financie-

(vangnet) ring een voorziening Nieuwe voorzieningen 
sedert de jaren tachtig: 

ZWf (ziekenfondswet) AOW (ouderdomswet) 
• Stelseldiscussie • Inkomensafhankelijke Onder andere: 

toeslag ingevoerd 
ww (werkloosheidswet) IHS (individuele huursubsi-
• Was ter cliscussie, AWW (weduwenjwezen- die) 

maar is onverzeker- wet) 
baar • Nabestaanclenwet is AKW qua financiering 

eigen risico geworclen 
WAO (arbeidsongeschikt- JOAW/JOAZ (inkomenssteun 
heicl) AAW (algemene arbeicls- voor ouclere werkloze werk-
• Premie nu geheel voor ongeschiktheidswet) nemers en zelfstancligen) 

werkgever • Nabestaanclenwet is 
• Groter risico werkge- beperkt en inkomens- wvc (voorzieningen 

vers afhankelijk geworclen gehandicapten) 

Pensioenen ws F ( stucliefinanciering) 
• Overheid wil meer en 

meer gaan dicteren WTS (tegemoetkoming 
studiekosten) 
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Het eerste kabinet-Kok wilde graag een eind maken aan 'gezamenlijk gedragen 

verantwoordelijkheden': de ziektewet werd volledig werkgeversrisico en voor de 

WAO werd een groter risico voor de werkgever ingebouwd en bijvoorbeeld dena

bestaandenwet werd een eigen risico van burgers. Een ander voorbeeld is de 

door minister De Koning ingevoerde tripartiete sturing van arbeidsvoorziening 

die moest sneuvelen. 

Overigens kan niet alleen verwijtend naar de overheid worden gewezen want ook 

het particulier initiatief zelf, verenigd in het maatschappelijk middenveld, heeft 

stevig aan bovengenoemde ontwikkelingen bijgedragen. Soms kwam het goed uit 

binnen de eigen CAO-onderhandelingen om met de overheid wat uit te ruilen. De 

instituties van het particulier initiatiefwerden, net als de overheidsinstituties, 

vaak logge bureaucratische organen. Er waren nog maar weinig bedrijven of 

werknemers bijvoorbeeld die enig (praktisch) verschil zagen tussen de (bejegening 

door) de belastingdienst en het GAI<. De koepels in de vorm van werkgevers- en 

werknemersorganisaties versterkten hun centrales met jonge academici- vooral 

juristen- die zelfnauwelijks ervaring hadden in de praktijk op de werkvloer maar 

wel een steeds zwaarder stempel drukten op de onderhandelingen. Naarmate de 

centrale apparaten van de koepels groter werden, groeide ook hun zelfstandig 

overlegcircuit in de richting van departementen en politiek. Hierdoor bleek op 

microniveau steeds vaker dat de koepels niet meer namens de !eden spraken. 

Dit alles gebeurde ook nog eens tussen de diverse overheidslagen zelf. Rijk, IPO 

en VNG zijn regelmatig met elkaar in de slag om te verdelen wie waarover de 

scepter mag zwaaien. Bij dit alles komt tenslotte nog de schaalvergroting die 

omwille van efficiency overal is toegeslagen en waardoor steeds meer mensen zich 

ontheemd voelen in enorme organisaties waarbinnen de menselijke maat verlo

ren ging. En helaas gingen instellingen verloren die op grond van levensbeschou

wing op tal van terreinen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid namen. 

lntussen ontstond er een gigantische 'circulaire cultuur' vanuit de vakdeparte

menten en waren de managers van bedrijven en instellingen het grootste dee! 

van hun tijd kwijt om dat alles te vertalen in hun bedrijfsvoering. De bureaucra

tie tierde welig. 

Uiteindelijk zijn we medio jaren negentig beland in een situatie waarin deskun

digen uit een sector op kritische vragen uit de samenleving reageren in de trant 

van 'het is een zo complex en vreselijk ingewikkeld terrein geworden, U moet 

van mij aannemen dat...'. 

Op grond van al deze elementen kan een programma als 'Ook dat nog' al jaren

lang consumentenleed aan de kaak stellen. Bij parlementaire onderzoeken en 

enquetes komt steeds naar boven dat de geest van de wet in de uitvoering verlo

ren is geraakt. En helaas zijn in antwoord hierop vaak alleen nieuwe regels in 

het leven geroepen en draaien we regelmatig in een cirkel rond. 
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Als voorbeeld voor deze terugblik gold de sociale zekerheid, maar de kern is 'mu

tatis mutandis' van toepassing op vrijwel alle sectoren. Oat blijkt uit artikelen 

over de gezondheidszorg van Scheerder en anderen. En ook in onderwijsland zal 

bovengenoemd verhaal niet vreemd klinken. 

Toekomst 

Zoals aan het begin van dit artikel al aangegeven, wil het CDA principieel vast

houden aan het beginsel van gespreide verantwoordelijkheid en het bieden van 

ruimte aan burgers en hun organisaties, het maatschappelijk middenveld dus, 

met een eigentijdse invulling. Daarbij doelen wij minder op de verstatelijkte pro

fessionele instituties die hun opgebouwde excellente expertise overigens renda

bel moeten kunnen blijven maken. Wij doelen meer op het kansen bieden aan 

cle inmiddels mondige burgers om zelf de regie over hun eigen Ieven te voeren, 

ook wanneer ze bijvoorbeeld zorgafhankelijk zijn. Mensen doen dat vaak in sa

menwerking met elkaar. Zo is er inmiddels een nieuw middenveld gegroeid dat 

dicht bij haar !eden staat, zoals de ouderenbonden, patientenorganisaties of zelf

organisaties van allochtonen. Kenmerk is dat dit vrijwilligerswerk betreft met 

beperkte professionele ondersteuning. Ook komen er concrete zorginitiatieven. 

Bijvoorbeeld groepjes ouders van kinderen met een verstandelijke handicap die 

het Persoonsgebonden Budget bijeen willen leggen om een goede woon-, werk

en leefvoorziening voor hun kinderen te realiseren. Ofinitiatieven van groepen 

ouderen tot beschermde woonvormen met zorg dichtbij. Echter, dit soort initia

tieven krijgt echter weinig kans binnen de gevestigde orde. En die gevestigde or

de is sterk in de gezondheidszorg, waar aanbieders van zorg intussen monopo

lies binnen hun regio worden, verzekeraars liever collectief afspraken maken 

dan met die bewerkelijke burgers ofvrijwilligersorganisaties, en de overheden 

onderling in een competentiestrijd verwikkeld zijn. Deze uitruil van overheidstu

ring tegen het veiligstellen van de instellingen voldoet niet aan de verantwoorde

lijkheidsverdeling die wij in de zorg voor ogen hebben. 

Het traditionele middenveld is door de verstatelijking op een overheidsmonopo

lie gaan lijken als gevolg van het in het vorige gedeelte omschreven proces van 

de afgelopen 25 jaar (zie: 'Terugblik'). En we willen geen (overheids)monopolies 

omdat die lui, inefficient, niet klantvriendelijk en defensief zijn. Kortom: het 

moet anders. 

De verzelfstandiging en revitalisering van het middenveld moet in onze beleving 

via drie lijnen !open: 

men moet weer kunnen werken volgens de waarden van de gewone 

samenleving (maatschappelijk ondernemen) 

2 er moet in de zorg (weer) gewerkt worden met kostprijzen 
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3 deze kostprijzen moetcn a(gedekt worden door verzekeringen (zie: 'Bouw

stenen ') 

Via deze lijnen worden verantwoordelijkheden voor iedereen weer meetbaar en 

krijgen beheerders en uitvoerders van zorginstellingen en ziekenfondsen de 

kans om maatschappelijke onderneming te worden. Nieuwe initiatieven krijgen 

beter greep op de 'gevestigde orde', want van tegenwerken wordt niemand beter. 

Het nieuwe middenveld en de oude initiatieven zijn immers niet op commercie

le activiteiten gericht. Be ide initiatieven in enge of brede zin stellen zich als doe! 

het algemeen welzijn te willen bevorderen. Oat moet hen binden en deze bin

ding is ook het gemeenschappelijk kader waarom de oude initiatieven beter 

weer buiten de overheidsturing kunnen blijven. Bovendien houdt het de organi

satie op de buitenwereld gericht, waar uiteindelijk de bestaansgrond ligt. 

Maatschappelijl<e ondernemingen 

De term 'maatschappelijke onderneming' wordt, zoals de heer Scheerder terecht 

opmerkt, vaak in het eigen belang uitgelegd. Wij zullen het begrip hieronder 

een eenduidig kader geven en nader uitwerken. Maatschappelijke ondernemin

gen zijn gewone ondernemingen, maar zonder winstuitdeling aan aandeelhou

ders (nvfbvfcv) of !eden (cooperatiefonderlinge). Maatschappelijke ondernemin

gen werken met ingehouden winst en hebben daarom de vorm van een vereni

ging of stichting en werken complementair aan overheidstaken. 

Werkt een maatschappelijke onderneming met kostprijsverlagende publieke 

middelen, dan kan deze onderneming niet eenzijdig de ondernemingsdoelstel

ling wijzigen. Deze beperking van het (maatschappelijk) ondernemen wordt vast

gelegd in de toelatingsvoorwaarden in de betreffende wet en illustreert de uit

ruil van belangen. De wetgever verleent op grond van deze sociale functie vrij

stellingen, bijvoorbeeld door het niet heffen van winstbelasting. Het gevolg van 

deze uitruil is dat eventuele commerciele nevenactiviteiten van maatschappelij

ke ondernemingen onder een aparte rechtspersoon moeten worden gebracht die 

zonder bedoelde vrijstellingen moet werken. Anders zou er immers sprake zijn 

van oneerlijke concurrentie. De uit dit soort activiteiten ontvangen winstuitde

ling valt vervolgens weer binnen de toelatingsvoorwaarden zodat alles het socia

le doe! ten goede komt. Aldus is de beschrijving van een maatschappelijke 

onderneming eenduidig en algemeen toepasbaar. 

De verhouding publiek- privaat is nevenschikkend. De maatschappelijke onder

nemer is niet enkel uitvoerder van a! wat verder door de overheid wordt gedic

teerd. Het gaat om zelfstandige uitvoering van noodzakelijk geachte diensten. 

Het is dus geen publieke taak in enge zin. Bij ontstentenis van particulier initia

tief kan en zal de overheid deze taken zelf gaan uitvoeren vanuit het garanderen 



van cle toegang tot cle zorg. Deze nevenschikking verklaart ook waarom maat

schappelijke onclernemingen onder cle werkingsfcer van cle Wet Economische 

Mecleclinging vallen. 

Maatschappelijke onclernemingen zijn van ouclsher op cle volgencle terreinen ac

tief: oucleren- en gehanclicaptenzorg, algemene gezonclheiclszorg, ziektekostenver

zekeringen en ziekenfonclsen. Buiten cle zorg valt te clenken aan pensioenfoncl

sen, omroepverenigingen, woningbouwcorporaties en onclerwijsinstellingen. 

Kosten zichtbaar mal<en 

Als we cle instellingen meer ruimte willen geven om langs cle gewone lijnen van 

cle samenleving te opereren moeten kosten zichtbaar gemaakt worden en kan 

niet Ianger het systeem worden gehanclhaafcl clat clit aileen maar een stelsel van 

afspraken roncl tarieven en buclgetten is. Deze ontwikkeling hebben we zich a! 

op vee! terreinen zien voltrekken (huisvesting, nutsbeclrijven, openbaar vervoer). 

Het oucle Oost-Europese model van een goeclkoop pakket primaire levensbehoef

ten ligt ~Khter ons. Hier en nu past bet sturingsmoclel van inclirecte financiering 

en subsicliering niet meer. Als gevolg van onze welvaart en cle technologische 

ontwikkelingen zijn cle kosten oak te hoog geworclen om een clergelijk systeem 

overeincl te houclen. Bovenclien komt clat niet tegemoet aan onze beginselen van 

gerechtigheicl en soliclariteit. Want velen beschikken over volcloencle inkomen 

om aan hun levensbehoeften te volcloen. Het is niet noclig om oak cle rijken van 

zo'n indirect systeem te Iaten profiteren. Wei moeten we cle toegang tot cle nooc\

zakelijke levensbehoeften garancleren voor cle mensen met een (te) laag inko

men. Vanwege cle werkgelegenheiclseffecten is bet niet mogelijk het minimum

loon zoclanig op te hogen clat ieclereen zelfkan voorzien in cle clure voorzienin

gen van vanc\aag cle c\ag. Daarvoor hebben we clan oak een oplossing gevonclen 

in cle lastenmaximering (zie: 'Maximum lastenclruk'). 

In bet nieuwe model moet claarom gewerkt worden met natuurlijke kostprijzen. 

Het invoeren van kostprijzen in cle zorg en het afclekken ervan door verzekerin

gen lijkt eenvouclig en is het ook. Wie een beroep op cle zorg cloet, maakt kosten. 

De onverzekerbare kosten in cle zorg worden door cle AWBZ (volksverzekering) 

geclekt, cle kosten van behancleling door het ziekenfoncls of cle particuliere ziek

tekostenverzekeraar en cle overige kosten uit eigen zak of door een cluurclere ver

zekering. Wat niet meer past is clat in cle AWBZ en cle Ziekenfonclswet cle reke

ning aan cle verzekercle achterwege blijft omclat het natura verzekeringen zijn, 

die cle verzekercle 'gratis' helpen. Het zal clus over de valle breec\te een verzeke

ringsstelsel moeten worden waarbij de kostende prijs in rekening wordt gebracht 

via de premies (declaratiestelsel). Dat vergt de nodige aanpassing in het tot op 

heden aanbodgestuurcle systeem. 
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Maximum lastendrul< 

Het CDA kiest nadrukkelijk voor een minimumloon (met daaraan gekoppelde 

uitkeringen) dat iedere burger in staat stelt de rekening van de kruidenier, het 

nutsbedrijf, de huisbaas met huursubsidie en de zorgverzekeraars met zorgsubsi

die te kunnen betalen. Daarom heeft het co A vorig jaar in haar verkiezingspro

gramma een maximering van de lasten op de terreinen wonen, zorg en kinderen 

voorgesteld. 

Wanneer u in het overzicht naar de derde pijler kijkt (overheidsvoorzieningen), 

dan blijkt meteen dat mensen op steeds meer terreinen een beroep moeten doen 

op een voorziening van de overheid. Dat betekent in de praktijk: steeds weer 

naar een loket, met aile eigen procedures en rompslomp van dien. Gevolg is dat 

mensen zich vernederd voelen en ook dat de administratieve lastendruk veel te 

hoog is, zowel voor het individu als voor de overheid. Verder hebben inkomensaf

hankelijke subsidies geleid tot armoedevallen, zodat van de laatst verdiende gul

den niets overblijft. De marginale lastendruk neemt soms absurde vormen aan. 

Hierdoor wordt de mobiliteit op de arbeidsmarkt belemmerd. Tenslotte worden 

soms eigen bijdragen gevraagd, die- zeker als ze cumuleren- prohibitief kunnen 

werken ten aanzien van het gebruik van overigens wei wenselijke voorzieningen. 

Vooral in de laatste kabinetsperiode zijn de eigen bijdragen voor bepaalde groe

pen mensen een belemmering geworden voor de toegang tot de zorg die men 

wel degelijk nodig heeft. Is dat sterk en sociaal? 

Soms nemen de subsidies de vorm aan van een belastinguitgave, een aftrekpost. 

Deze fiscale aftrekbaarheid doet steeds weer de discussie oplaaien over de 'tax 

credit', waarbij de aftrekbaarheid slechts is toegestaan tegen het tariefvan de 

laagste schijf. Dat kan contraire effecten hebben. Want zou dat gebeuren dan 

wordt de progressiviteit in de inkomstenbelasting ondermijnd en de inkomens

politiek op een verkeerd been gezet. Bovendien voedt het de neiging om vrijwel 

alles te fiscaliseren, waardoor het evenwicht verstoord raakt tussen verzekerin

gen en belastingheffing voor overheidstaken. Reden genoeg de bakens te verzet

ten en een revisie voor te bereiden. Met als doe! onze beginselen van zowel de 

gespreide verantwoordelijkheid als de solidariteit recht overeind te houden. 

Bouwstenen voor de aanpassingen 

De CDA-fractie stelt hierbij de volgende uitgangspunten: In de eerste plaats moet 

er een evenwicht bestaan tussen de publieke sector en de private sector. Een 

welvarende private sector gaat niet duurzaam samen met een overheid die sleet

se plekken vertoont. In de tweede plaats gaan wij uit van de mondige en verant

woordelijke burger, voor wie het voorzien in eigen onderhoud de moeite waard 
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is. Hoe we met de private sector om willen gaan is boven aangegeven. Via de las

tenmaximering kan gegarandeerd worden dat de noodzakelijke behoeften ook 

voor de mensen met een smalle beurs bereikbaar blijven (of weer worden). 

Uit onderzoeken naar armoede is gebleken dater drie kostenfactoren zijn die de 

grootste inbreuk maken op het resterend vrij besteedbaar inkomen voor mensen, 

namelijk de kosten van wonen, zorg en kinderen. Voor die drie uitgavencatego

rieen worden de armoedevallen en de marginate lastendruk afgevlakt. Doordat 

het aandeel van de kosten voor een sobere, maar voldoende voorziening wordt 

gemaximeerd als percentage van het belastbaar inkomen is de marginate druk 

ook nooit hoger dan dit percentage. Voor de zorg is dit 10% buiten de AWBZ-pre

mie in de loonheffing. De dubbele inkomensafhankelijkheid zoals in de AWBZ, 

waarbij zowel de eigen betalingen als de premie afhankelijk worden gesteld van 

het inkomen, vervalt. Beneden het lastenplafond wordt in principe de kostprijs 

in rekening gebracht. Daarboven worden in solidariteit de meerkosten door sub

sidie afgeroomd. Tenslotte wordt overgegaan op een vraaggestuurde subsidie

ring. Hierdoor blijven instellingen, die het aanbod verzorgen, competitief en bij 

de tijd. Deze revitalisering maakt van de verstatelijkte instellingen gerespecteer

de maatschappelijke ondernemingen. De allocatie van de gevraagde voorzienin

gen wordt bevorderd. Burgers kunnen hun eigen keuze maken en daardoor hun 

verantwoordelijkheid beleven. 

Om boven beschreven plannen in de praktijk te brengen, zijn verschillende aan

passingen en wetswijzigingen nodig. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan wijzi

gingen op het gebied van de Wet Tarieven Gezondheidszorg, de AWBZ, de zr-w, 

de Wet Ziekenhuisvoorzieningen en het verzekeringspakket. Op dit moment zijn 

wij bezig onze visie op het zorgstelsel neer te leggen in een rapport dat wij me

dio juli zullen presenteren. Daarin zal diepgaand uiteengezet worden hoe wij 

denken dat een stelsel van gezondheidszorg mogelijk is dat geschikt is voor de 

21e eeuw, binnen de Europese markt, en dat voor iedereen toegankelijk blijft. 

Tenslotte 

Het is inderdaad niet eenvoudig een huis te renoveren dat al talloze malen in

tern is verbouwd. Maar het is wel onze dure plicht als we een finale tweedeling 

willen voorkomen. De CDA-fractie wil geen liberate vrije markt voor wie geld ge

noeg heeft en een armoedig naturastelsel voor de armen. Wij willen ook niet in 

de fuik !open dat we daarom maar alles proberen te verbieden wat vanuit het 

particulier initiatief aan nieuwe en pragmatische oplossingen wordt gevonden. 

jaap de Hoop Scheffer, fractievoorzitter van het CDA en Nancy Dankers, CDA-Tweede 

Kamerlid 
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Helpt schuld

verlichting bij 

armoedebestrijding? 

PROF.DR. E. DEJONG' 

Er gaan steeds meer stemmen op om de schulden van de armste landen te ver

lichten of zelfs kwijt te schelden. Hiermee hoopt men een bijdrage te leveren 

aan de bestrijding van de armoede. De auteur betoogt in dit artikel dat het 

verlichten van de schulden niet genoeg is om tot een structurele oplossing 

van het armoedeprobleem te komen. 

Het thema schuldverlichting trekt op dit moment in verschillende gremia vee! 

aandacht. Tijdens de recent gehouden halfjaarlijkse vergaderingen van het Inter

national Monitair Fund (IMr) en de Wereldbank is het in 1996 gelanceerde Heavily 

Indepted Poor Country -initiatief (H IPC) uitvoerig behandeld. Red en hiervoor is dat 

een aantallidstaten (met name Duitsland, Japan en Italie) hun bezwaren hebben 

opgegeven tegen de verkoop van een dee! van het goud, dat het IMF beheert. 

Hierdoor komt de financiering van het initiatief een stuk dichterbij. Verder heb

ben een aantal !eden van de G7 eigen voorstellen gedaan om de schuld van de 

armste landen te verlichten. Tenslotte komt de campagne van Jubilee 2000 de 

laatste maanden goed op dreef. Jubilee 2000 is een coalitie van verschillende 

niet-gouvernementele organisaties (Nco's) en kerken die door middel van een 

handtekeningenactie de rijke landen oproepen de anne landen een schulden

vrije start in het nieuwe millennium te geven. De bedoeling is tijdens de bijeen

komst van de G8 in juni in Keulen zo vee! mogelijk handtekeningen te overhan

digen. 

Het uiteindelijke doe! van al deze initiatieven is de bevordering van de ontwikke

ling van de desbetreffende landen om daardoor een bijdrage te leveren aan de 

bestrijding van armoede in deze land en. De vraag is echter of schuldvergeving 

daartoe een bijdrage kan leveren. Het doel van dit artikel is dan ook het ver

schaffen van inzicht in de (on)mogelijkheden om door middel van schuldverlich

ting armoede te bestrijden. Hiertoe wordt eerst een korte schets gegeven van de 

landen die voor schuldvermindering in aanmerking komen. Vervolgens worden 

de hoofdlijnen van het HIPC-initiatiefbesproken. Tenslotte wordt ingegaan op de 

kernvraag of en hoe bereikt kan worden dat de voordelen van de schuldverlich

ting vooral bij de armen terechtkomt. 
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Achtergrond schuldenproblematiel< van de armste 

ontwild<elingslanden 

De Ianden die in aanmerking komen voor schuldverlichting verschillen aanmer

kelijk van de Ianden, die een hoofdrol hebben gespeeld bij de schuldencrisis van 

de jaren tachtig. De schuldencrisis in de jaren tachtig trof met name de midde

ninkomenslanden in Latijns-Amerika en een paar Oost-Europese Ianden. De 

schulden van deze Ianden zijn ontstaan doordat vee! geld (tegen ogenschijnlijk 

gunstige voorwaarden) werd geleend van de commerciele banken. De geleende 

bedragen waren ook ten opzichte van het vermogen van de desbetreffende, me

rendeels Amerikaanse, banken enorm. Deze crisis is in de loop van de jaren tach

tig hanteerbaar geworden. 

De Ianden van wie men nu de schulden wil verminderen behoren tot de armste 

Ianden van de wereld en liggen vooral in Sub-Sahara Afrika. De schulden staan 

vooral uit bij officiele crediteuren: regeringen en multilaterale instellingen. 

Commerciele banken hebben in de kredietverlening aan deze Ianden nooit zo 

een dominante rol gespeeld als in de leningen aan middeninkomenslanden. In 

de tweede helft van de jaren zeventig was hun rol wel belangrijker dan in de pe

ri odes daarna, maar ook toen bestond hooguit de helft van de buitenlandse le

ningen uit door de banken versterkte kredieten. 2 Veelal betrofhet door de over

heid gegarandeerde leningen. 

Verschillende oorzaken hebben ertoe geleid dat de schulden van deze Ianden in 

verhouding tot hun Bruto Binnenlands Product en export stegen tot een te hoog 

niveau.' Verslechtering van de ruilvoet benadeelde aile Ianden maar met name 

Ianden met een weinig gediversifieerd exportpakket. Bovendien was de reactie 

van de overheid op deze externe schokken van cruciaal belang voor het al dan 

niet optreden van blijvende nadelige effecten. In een aantallanden werden struc

turele hervormingen en macro-economische aanpassingen te laat en onvolledig 

doorgevoerd, waardoor het herstelproces niet goed op gang kwam. Mede hierdoor 

waren de schattingen van de c\onoren, waaronc\er de Internationale Financiele In

stellingen, over de exportgroei te optimistisch en bleven cleze instellingen te lang 

mic\clelen verstrekken. Tenslotte werden vaak te lang exportkrec\ieten verstrekt. 

Al in het mic\c\en van de jaren tachtig were\ door de diverse partijen ingezien c\at 

het verstrekken van leningen onder de gelclenc\e voorwaarc\en tot te hoge lasten 

zou leic\en. De Wereldbank en het IMF hebben c\aarom concessionele leningen 

verstrekt die hervormingsprogramma's moesten onc\ersteunen. Binnen de Club 

van Parijs is vanaf 1988 de mogelijkheic\ van schulc\venninc\ering voor de armste 

Ianden gecreeerd. De voorwaarc\en zijn in de loop van de jaren versoepelc\. 4 Op 

enkele uitzonc\eringen na hebben banken weinig tot geen geld meer aan cleze 

Ianden geleenc\, zoc\at nu nagenoeg aile vorc\eringen in hanc\en zijn van multila

terale organisaties en bilaterale clonoren. 
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Het HIPC-initiatief 

Ondanks al deze maatregelen om de schuld van de armste Ianden te verlichten 

bleek deze tach hoog in verhouding tot het Bruto Binnenlands Product. In 1996 

hebben de Wereldbank en het IMI' daarom het HIPc-initiatief gelanceerd. Het 

HIPc-initiatief bestaat uit twee fasen.' In de eerste fase van drie jaar bieden de !e

den van de Club van Parijs het desbetreffende land een herstructurering van de 

rente- en aflossingsverplichtingen aan. Hetland zelfvoert in samenwerking met 

het Fonds en de Bank een aanpassingsprogramma uit. Aan het einde van deze 

drie jaar stellen de medewerkers van het Fonds en de Wereldbank een zoge

noemde Debt Sustainability Analysis (DSA) op. In deze analyse wordt nagegaan of 

de traditionele maatregelen voor schuldvermindering (met name die van de 

Club van Parijs) voldoende garantie bieden om de schuld beheersbaar te maken. 

Deze analyse kan tot drie uitkomsten leiden. De schuld is met hulp van schuld

verminderingmaatregelen van de Club van Parijs beheersbaar. Dan komt het 

land niet in aanmerking voor steun vanuit het HIPC-initiatief. De tweede moge

lijkheid is dat het niet duidelijk is of de schuld door middel van deze traditione

le instrumenten beheersbaar te maken is. In een dergelijk grensgeval kan het 

land verzoeken gedurende de tweede fase nog in aanmerking te komen voor ver

mindering van de te betalen rente- en aflossing. De derde mogelijkheid is dat 

volgens de DSA de schuld niet beheersbaar is. Dan komt hetland in aanmerking 

voor het H 1 rc-initiatief en volgt een tweede peri ode van drie jaar waarin het 

aanpassingsprogramma wordt voortgezet en een dee! van de hoofdsom wordt 

kwijt gescholden. Voldoet het land aan het eind van deze tweede periode van 

drie jaar nog steeds aan de gestelde criteria, dan volgt een uiteindelijke schuld

vermindering tot het niveau dat de schuld beheersbaar is en niet meer als een 

zwaard van Damocles boven de economische ontwikkeling van het land hangt. 

Overeengekomen is om de deadlines soepel te hanteren. 

Het aantal arme Ianden met een hoge schuld bedraagt 41. Van deze Ianden zijn 

er zes - Benin, Bolivia, Guyana, Ivoorkust, Mali en Oeganda - die in 1997 a! over

eenkomsten voor schuldvermindering met de Club van Parijs hadden afgesloten 

en daarom werden geacht de eerste fase van drie jaar van het H rrc-initiatief a! te 

hebben afgerond. In 1997 zijn voor deze Ianden DSA's opgesteld. Aile zes komen 

ze voor steun vanuit het HIPC-initiatiefin aanmerking. Het eerste land waarvoor 

dit in april 1997 werd geconcludeerd was Oeganda. In april1998 heeft Oeganda 

in het kader van het HIPc-initiatiefvan de Wereldbank en het IMI' schuldver

mindering gekregen. Hiermee is dus binnen twee jaar na de start van het initia

tief a! voor een land de hele procedure (waarvoor zes jaar staat) afgerond. 

Het HIPc-initiatiefheeft een aantal goede kenmerken." Ten eerste wordt ernaar 

gestreefd via de Club van Parijs zoveelmogelijk schuldeisers bij de schuldvermin

dering te betrekken. Hierdoor wordt voorkomen, dat de voordelen van het pro-
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gramma (deels) gaan naar schuldeisers die niet deelnemen. Ten tweede kan de 

voorwaarde dat hetland een aanpassingsprogramma uitvoert worden beschouwd 

als een middel om onderscheid te maken tussen Ianden die zich wel en clie zich 

niet hebben ingespannen voor verbetering. Tenslotte is een kernelement van het 

ini tia tief 'to prevent a buildup of future debt-service problems' (Boote en Th ugge, 1997, 

blz. 15). Mocht clit cloel verwezenlijkt worden, dan impliceert het clat cle clesbetref

fencle Ianden voor tangere tijcl van cle schulclproblemen af zijn en zich clus volle

clig kunnen wijclen aan cle opbouw van hun lane! en cle bestrijcling van armoecle. 

Schuldverlichting en arrnoedebestrijding 

Dit voert ons naar cle belangrijke vraag: Zal schulclverminclering leiclen tot een 

verbetering van cle positie van cle armen in cle clesbetreffencle !ancien? Ik heb een 

sterke neiging om hierover geen hoge verwachtingen te hebben. Hiervoor zijn 

verschillencle redenen aan te voeren clie in twee groepen uiteenvallen, namelijk 

(a) schulclverlichting heeft een mincler groot effect op cle besteeclbare miclclelen 

clan velen verwachten en (b) schulclverlichting onclersteunt niet een beleicl ge

rich t op armoeclebestrijcling. 

Er zijn verschillencle reclenen aan te wijzen waarcloor schulclverminclering min

cler effect heeft op de besteeclbare miclclelen clan op groncl van cle omvang van cle 

schulcl zou mogen worden verwacht. Ten eerste betreft het veelal concessionele 

leningen waarcloor de verplichtingen verhouclingsgewijs laag zijn. Ten tweede, 

hebben cle Ianden in het verleclen nagenoeg nooit aan al hun verplichtingen vol

claan. Zo were! in 1994 door cleze !ancien maar eenclercle van hun rente- en aflos

singsverplichtingen claaclwerkelijk betaalcl. 7 Sommige !ancien hebben aan bilate

rale clonoren cle afgelopen tijcl geen rente en aflossing betaalcl. Nigeria heeft bij

voorbeelcl cle afgelopen 10 jaar geen cent rente en aflossing aan cle crecliteuren 

van cle Groep van Parijs betaalcl. Als tegenprestatie voor de kwijtschelcling van cle 

schulcl zal het over het resterencle cleel wel cle verplichtingen volcloen. Dus per 

salclo betaalt Nigeria over cleze schulcl meer clan tot nu toe.' Ten clercle worclt in 

het huiclige initiatief cle schulclenclienst gestabiliseercl, met andere woorclen, de 

lasten gaan niet omhoog terwijl clit zoncler HIPC wel het geval zou zijn geweest." 

Dit impliceert dat uitgaven voor armoeclebestrijcling vanuit andere posten op cle 

begroting gefinanciercl moeten worden. Ten slotte heeft cle nooclzakelijke ver

koop van goucl om het aancleel van het IMF te financieren een elating van cle 

gouclprijs tot gevolg. Deze prijsclaling treft met name cle gouclproclucerencle !an

cien, zoals Zuici-Afrika. 

De tweecle groep van argumenten om sceptisch te zijn over cle positieve gevolgen 

voor armoeclebestrijcling vloeien voort uit cle verwachtingen met betrekking tot 

het beleicl van cle clesbetreffencle Ianden. In clit verbancl is het goecl er nogmaals 

op te wijzen clat cle Ianden geen nieuwe miclclelen krijgen, maar er miclclelen op 
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de begrating vrij komen vergeleken met de situatie waarin er geen schuldverlich

ting zou zijn gegeven. Dit impliceert dat op een of andere manier ervoor gezorgd 

moet worden dat de overheid een grater dee! van haar uitgaven besteedt aan za

ken zoals onderwijs en gezondheidszorg, die vooral de armen ten goede komen. 

Twijfel over de realisatie hiervan is gegrand, mede gezien het feit dat van de eer

ste Ianden die voor schuldverlichting in aanmerking komen era! weer een aantal 

(Oeganda en Ethiopie) bij een gewapend conflict betrokken zijn. Binnen het HIPC

initiatief wil men door het stellen van beleidsvoorwaarden aan schuldverlichting 

de regeringen tot een beleid aansporen, waardoor er niet snel weer grate schul

den zullen ontstaan. Killick"' laat echter zien dat conditionaliteit niet aan de ver

wachtingen heeft voldaan. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren. Een 

belangrijke reden is dat de Internationale Financiele lnstellingen (IH's) vaak geen 

of onvoldoende gebruik maken van hunmogelijkheden om Ianden die de afspra

ken niet nakomen te straffen met het intrekken van steun. Dat ze dit niet doen 

wordt onder meer geweten aan het feit dat IFI's onder grate druk staan om de 

geldstramen naar de ontwikkelingslanden in stand te houden." In het huidige 

HIPC-initiatiefworden geen streefcijfers vermeld met betrekking tot het minima

le percentage van de begrating dat een land aan gezondheidszorg en onderwijs 

zou moeten besteden. Hoewel deze alsnog toegevoegd kunnen worden, zal het af

dwingen van de naleving ervan echter, omdat er geen leningen worden verstrekt, 

nog moeilijker zijn dan tot nog toe het geval is geweest. 

De organisaties verenigd in Jubilee zooo willen dat de fondsen, die door kwijt

schelding beschikbaar komen, worden ingezet ten bate van sociale en duurzame 

ontwikkeling, zoals onderwijs en gezondheidszorg. Tevens pleiten ze ervoor, dat 

in het overleg maatschappelijke organisaties van het desbetreffende land verte

genwoordigd zijn. 'Er dient hierbij sprake te zijn van een open en democratisch 

praces van besluitvorming onder onafhankelijk toezicht van de vN'." De vraag is 

of de verwezenlijking van deze voorstellen een verbetering betekent. Allereerst 

leidt het betrekken van nog meer partijen bij de onderhandelingen tot vertraging 

van de uitvoering, terwijl deze organisaties juist pleiten voor versnelling van het 

initiatief. Tevens is een probleem in met name autoritaire Ianden dat daar een 

maatschappelijk middenveld vaakjuist ontbreekt." Verder zijn Nco's niet-demo

cratische organisaties, en is het niet altijd mogelijk na te gaan wie ze eigenlijk 

vertegenwoordigen. Maar ook als we over deze bezwaren been stappen, is het mij 

niet duidelijk via welk mechanisme kerken en NGO 's er wei voor kunnen zorgen 

dat bij niet naleving van de afspraken sancties worden genomen. Dit te meer daar 

deze organisaties vaak pleiten voor meer kapitaalstramen richting ontwikkelings

landen: een factor die juist het gebruik van sancties afremt. Gegeven de autoritai

re verhoudingen in de Ianden zal een 'open en democratisch praces van besluit

vorming' moeilijk te verwezenlijken zijn. Zouden de internationale organisaties 

deze eis toch doorzetten dan is de kans graot dat hetland in ieder geval tijdelijk 
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wordt gedestabiliseerd. Zo hebben door de donoren opgelegde verkiezingen in 

Kenia en Ghana geleid tot macro-economische instabiliteit." 

Slotopmerkingen 

Deze kritische opmerkingen over conditionaliteit impliceren ook dater met be

trekking tot het HIPc-initiatief een probleem ligt; in het initiatief moet conditio

naliteit ervoor zorgen dat de schuld tot een beheersbaar niveau wordt terugge

bracht en de Ianden niet snel weer in een schuldencrisis terecht zullen komen. 

Als het stellen van beleidsvoorwaarden hiervoor niet zal zorgen, dan moet een 

andere manier gevonden worden om in de toekomst de schuld beheersbaar te 

houden. Ik stel voor om de totale hoeveelheid nieuwe schuld die deze Ianden in 

de toekomst kunnen lenen te beperken. Om dit te bereiken zouden de afspraken 

met betrekking tot het herverzekeren van exportkredieten hoe dan ook nog eens 

bekeken moeten worden en getoetst aan de mogelijkheden van terugbetaling. 

Een tweede mogelijkheid is om deze Ianden maar een zeer beperkte toegang tot 

de middelen van het IMF te verlenen. Het IMF kan namelijk vanuit de aard van de 

instelling aileen tijdelijke kredieten verstrekken ter financiering van onevenwich

tigheden op de betalingsbalans. De HIPC-!anden blijken aan de eisen die hieruit 

voortvloeien niet te kunnen voldoen; zelfs niet als de voorwaarden worden opge

rekt. Ik kan me voorstellen dat het beroep dat deze Ianden op het IMF kunnen 

doen wordt beperkt, waarbij de middelen van het ESAF-HIPC Trust als garantie 

voor de krediettranches wordt gebruikt. De andere partijen, bilaterale donoren en 

Wereldbank, dienen terughoudend te zijn met het verstrekken van leningen. 

Tenslotte rijst de vraag: Waarom is het zo moeilijk schuldverminclering en armoe

debestrijding aan elkaar te verbinden? Naar mijn mening komt dat omdat een 

succesvolle armoedebestrijding kenmerken heeft die tegengesteld zijn aan die 

van schuldvermindering. Structurele armoedebestrijding is een langdurig proces 

waarin regering en bevolking leren verstandig met de schaarse middelen om te 

springen. Schuldvermindering moet juist in een vrij beperkte tijd afgerond wor

den, anders blijven de (veronderstelde) negatieve effecten van de schuld een rol 

spelen. Armoedebestrijding vereist van de desbetreffende overheid goed beleid en 

goed bestuur. Vandaar dat minister Herfkens de Nederlandse ontwikkelingshulp 

op Ianden wil concentreren, die goed beleid voeren ofhiertoe aanzetten doen. 

Schuldvermindering heeftjuist een tendens om de Ianden het meest te bevoorde

len die door slecht beleid in grate schulden zijn gekomen. In bedrijfseconomische 

termen: schuldvermindering is afschrijven en saneren, armoedebestrijding is in

vesteren. Beide moeten gebeuren maar hebben weinig met elkaar te nuken. 

ProJdr F. de ]ong is Hooglemar Intemationale Economic aan de Katholicke Universiteit 
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No ten 

Ik wil Miguel Dijkman bedanken voor onderzoeksassistentie en hem en 

drs. !man van Lelyveld voor commentaar. 

R. Brooks e.a., External Debt Histories ofTen Low-Income Developing countries: 

Lessons from their Experience, IMr Working Paper 98/72, Washington D.C., 

1998. Alle genoemde publicaties van het IMF zijn te vinden op de home

page http:jfwww.imf.org. 

Gebaseerd op Brooks en anderen ( 1998). 

4 Voor een beschrijving van de Club van Parijs zij verwezen naar A.F.P. Bak

ker, De internationale instellingen, NIBE, Amsterdam, 1995, hoofdstuk 7. Een 

beschrijving van de versoepeling van de voorwaarden is te vinden in A.R. 

Boote en K. Thugge, Debt Relief to Low-Income Countries: The HIPC Initiative, 

IMF Pamphlet Series No. 51, Washington D.C., herzien versie, 1999. 

5 Een goede beschrijving van het HIPc-initiatief is te vinden in Boote en 

Thugge (1999). 

6 Het volgende is gebaseerd op een aantal voorwaarden voor succesvolle 

schuldreductieprogramma's zoals ik die heb geformuleerd in Het IMF en 

ontwikkelingslanden, in E. de Jong, red., Naar gelijkwaardige partners?!: Aan

zetten tot een christelijk geinspireerde visie op de positie van arme Ianden, Ass en, 

1999, blz. 119-122. 

7 Zie Boote en Thugge, Tabel 7. 

8 Dit is gebaseerd op infonnatie tot mei 1999. 

9 Dit wordt heel goed geillustreerd door Chart 1 op bladzijde 46 van de pu-

blicatie Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative - Perspectives on the 

Current Framework and Options for Change van de Wereldbank en het 1 Mr. 

10 T. Killick met medewerking van R. Gunatilaka en A. Marr, Aid and the Po-

litical Economy of Policy Change, Routledge, Londen, 1998. 

11 De Algemene Rekenkamer heeft in haar rapport Progmmlwlp, Den Haag, 

1999 geconstateerd dat ook Nederland bij het geven van schuldverlichting 

in het verleden de zelf opgestelde criteria niet hanteerde en vergeleken 

met deze voorwaarden vee! te snel schuldverlichting heeft gegeven. 

12 Hand vest van de Nederlandse jubilee 200 campagne 

13 Zie G.A. de Bruijne, Waar liggen de grenzen van hulp?, Christen Democrati

sche Verkenningen, 1993, biz. 358. 

14 Killick, 1998, biz. 143, 144 en 195. 



;=1; 
0 
.c 

:::;. 

Nieuw op CDA Website: 

CDV-Direct 

Op deze pagina kunt u reageren op artike
len in Christen Democratische Verkennin
gen. 
Uw bijdrage mag kort zijn, maar ook lan
gere betogen zij n welkom. De redactie van 
CDV hoopt dat veel mensen van binnen en 
buiten het CDA hun stem op dit platform 
willen laten horen. 

Uw bij drage moet voorzien zij n van uw 
naam, adres en telefoonnummer. De re
dactie van CDV-Direct houdt zich het 
recht voor bijdragen te redigeren, in te 
korten of te weigeren. 

U lrunt CDV-Direct vinden op www.cda.nl 
(IOil<: via pagina Partij en WI door naar pagina CDV) 



; ; 1 ~ ~ 
~~~;'~ 
::;, ,...,_ § --~ 

:3- E 
~ ~ 2"" ~ 

,...,_ ;::::; 

~~ - ~ 

Who rules? 

'Who rules?' is de hamvraag in de politiek. De afgelo

pen weken leek de samenleving een tegenvraag te 

stellen: 'Who cares?' De liefhebbers zagen een zinde

rende staatkundige snelkookpan. In de Nacht van 

Wiegel ging de pan op het fornuis en die zou daar 

blijven tot aan de verkiezingen voor het Europees 

Parlement. Wat zich dezer dagen afspeelde, was niet

temin meer dan een politieke thriller. Het stelde vra

gen aan de verhouding tussen regering en parle

ment(en). Maar bovenal kwam de vraag naar voren 

hoe het zit met de democratische legitimiteit van 

instituties wanneer degenen die men zegt te verte

genwoordigen blijk geven van massale desinteresse. 

In de democratic van de 21ste eeuw gaat het niet 

zozeer meer om de vraag hoc burgers invloed kunnen 

hebben op beleid en bestuur maar of zij invloed wil

!en hebben. De antwoorden van de jaren zestig heb

ben hun geldigheid verloren omdat de burger de 

vraag naar democratisering niet meer stelt. De invoe

ring van een referendum is alleen mogelijk door !zoe

handel onder coalitiegenoten: een referendum over 

het referendum zou het niet halen. In plaats van een 

explosie van het politieke bestel probeert D66 daar

om nu de implosie van de eigen partij te voorkomen. 
Tach kunnen ook de andere politieke partijen niet 
achterover leunen. Met nan1.e het wegblijven van 
t....vee v:1n de drie kiczPrs bij de verkiezingc·n voor het 
I \JJ;npve-.. J>.irlelllt.•nt vr~1;1gt <llll n 1ecr dan een 'j;JTll-

111('!" maar he· ... as·-reactie. Het kan niet zo zijn clat 

verkiezingen zich beperken tot een competitie in het 

mobiliseren van de trouwste achterban in plaats van 
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aan belangstelling voor water in Den Haag of Brus

sel gebeurt, maar ook in de teruglopende ledenaan

tallen van politieke partijen, geeft de burger aan 

gewoon niet meer te willen geloven dat zijn of haar 

stem telt. 

Dit ongeloof in de democratic belooft weinig goeds 

voor het draagvlak voor wetgeving en bestuur. Want 

wat zal ik mij gelegen laten aan een maatschappelij

ke ordening die niets met mij van doen heeft, tenzij 

deze met harde hand wordt afgedwongen? Wanneer 

de verkiezingslokalen leeg blijven, roept het electo
raat eigenhandig de rnythe van de dictatuur in 
leven. 
I let i~ no~:· te vroe~,. on< de parh_·Incntairc den1ocratiL' 

een comateuze toestancl •oe te schrijven, maar hoog 

oplopende l<Oorts lijkt mij een adequate diagnose. 

Het afdwingen van betrokkenheid door het opnieuw 

w 
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jan Willem Wits 

LWCC Vl.lll \.1\... \.lll"-- 1"'-'--"•'--"-'-' '-'"-) ..._ • .._ ·-· 

Lurnpces Parknwnt vr~ugt om l11l'l'r clan ccn 'jam· 
IlH'I. Ilt.l.II" ilL'- .. I··.'-rv.H·tit.'. llvt k~1n nit.·t zo zijn d.lt 

VL'I-kiezingt.•n zich hcpcrkcn tot t.•en COillJH._'litic in hct 

n1obilisL•ren van de trouwste achterban in plaats van 

ccn strijd om de kiezersgunst. 

Democratie gaat uit van volkssoevereiniteit, maar 

betekent feitelijk de machtsstrijd van elkaar becon

currerende politieke elites. Bij het beslissen over de 

inhoud van beleid en de mensen die ons vertegen

woordigen, zit de burger niet aan het stuur maar 

met de electorale noodrem op de achterbank. Daar is 

op zichzelf niets mis mee. De representatieve demo

cratic geeft de noodzakelijke armslag om te besturen 

zonder voortdurend op het groene Iicht van de 

bevolking te hoeven wachten. Die vormgeving van de 

democratic geeft anderzijds de burger het gevoel dat 

hij of zij uiteindelijk het laatste woord heeft en niet 

leeft onder het juk van despoten. 

Verkiezingen zijn daarom een essentieel onderdeel 

van de 'democratische mythe'. Zij zijn het noodven

tiel voor maatschappelijk ongenoegen. Wanneer ver· 

kiezingen zouden uitblijven of stembusfraude plaats· 

vindt, wordt de mythe van de democratie ontmas

kerd. Maar ook andere vormen van willekeur, zoals 

het doorregeren met een coalitie waarvan een van 

de partijen wordt weggestemd ofhet prevaleren van 

politieke belangen boven noties als verantwoordelijk

heid, tasten de geloofWaardigheid van de democratic 

aan. 

In deze tijd leidt de democratic aan een nieuwe ziek· 

te: apathie bij de burger. Met het gebleken gebrek 

____ ... ----· .. 

Het is nmr te VrDl'? om de parlementaire democratic 
L'en C<lill~;lt.'liZL' t<H.'SI~tnd '<H.' te schi·ijven, tnaar hoog 

oplopendc koorts lijkt 1nij een adequate diagnose. 

Het atdwingen van betrokkenheid door het opnieuw 
invoeren van de stemplicht is daarvoor geen goed 
medicijn. De stemplicht was eens bedoeld als stok 

achter de deur voor werkgevers om hun werknemers 

in staat te stellen naar het stemlokaal te gaan. 

Stemplicht nu garandeert alleen het electorale suc

ces van niet-democratische partijen (zie Belgie). Ook 

het invoeren van het referendum biedt geen soelaas. 

Een volksraadpleging gaat uit van betrokkenheid 

van de burger en is geen middel om onverschillig· 

heid weg te nemen. 

Ik besluit deze bijdrage niet met de finale remedie. 

Wel kan de verziekte democratie herstel tegemoet 

zien met iets meer 'vitamine e': energie, elan, 

enthousiasme. Dat is alleen mogelijk wanneer de 

politiek bij de burger begint in plaats van eindigt. 

Mensen krijgen zin in politiek omdat het hen moge· 

lijk maakt om gemeenschap te zijn en te vormen. 

Voor zo'n relatie zijn verantwoordelijkheid en 

respect wederzijdse sleutelwoorden en is onverschil

ligheid voor elkaar de grootste bedreiging. 

jan Willem Wits 
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GOD IN DE LETTEREN boekhandels, worden gepubliceerd bij christelij-

ke uitgcvers en worden buiten de christclijke, 
u ~ 

6 
r-; 

8 
~ 

~ a,; 

ALEXANDER ZWAGERMAN veelal protestantse, kring nauwelijks gelczen oJ r-; .c '0 u 
'0 a,; ~ 

gerecenseerd. Zc!Js de katholieke Pieter Nouwen ~ 
.... o; 
~ ;> 

"0 a,; .... 
Het is alweer ruim twee jaar gcleden dat God heeJt meer protestantse lezers dan katholieke. ;.... vo 

r-; ~ "(!) 
r-; a,; .<;::: 

doordrong tot de commercie van de boekverko- Misschien dat hij, ondanks cen indringende be- c 8 .... 
~ .c 

~ a,; 

pers. Het thema van de boekenweek 1997 was keringservaring in een abdij, daarom wel te- u :9 a,; r-; 
.... ;> 

'Mijn God'. Naast het Jcit dat notoire literaire genwoordig Nederlands Hervormd kerkt. 'Getui-
a,; 

~ 
a,; 

b~ a,; '0 

grootheden als Komrij, 't Hart en Kousbroek gen van God' weegt zwaar in deze kringen, zo 
vo l:lJJ ~ 

0 .5 co 
;> 

hct thema aangrepen om weer eens oudenvets bleek tijdens de boekenweek van 1998, toen en-
> '0 OJ) < ~ 
z a,; ~ 

van leer te trekken tegen alles wat riekte naar kele christelijke boekhandels het alternatieve a,; .c :~ 
'0 ~ 

christendom, zagen ook een groat aantal min boekenweekgeschenk Kaj', geschreven door de :::: a,; -~ 
cj 8 ~ 
;> .... 

oJ meer religieus getinte boeken het Iicht, sa- jonge Ronald Westerbeck, troetelauteur van de 
a,; C.J 

:::: ;..., ;> .... 
mengesteld oJ geschreven in de hoop een graan- christelijke bladen, \veerden omdat ze er geen 

a,; :>< C.J 
'0 a,; '0 a,; 

tje mee te pikken van de 'reli-rage'. getuigenis in konden vinden. Het is geen ge-
;.... ~ ~ 

0.. a,; a,; 
bJ) bJ) 

heim dat Westerbeck, die als freelance journa-
0 8 a,; .... .... 
a,; .Ej ~ 

EEN HYPE? 
list voor de EO werkt, liever bij een seculiere uit- ::r:: a,; 

gever zou zitten. Helaas voor Westerbeck zijn er 

Literaire modes zijn een kart !even beschoren. geen voorbeelden te noemen van schrijvers die .... a,; 
Q) ""' 

Moest iedereen van de recensenten en Groente- ooit dit circuit hebben kunnen verlaten. a,; a,; '0 

. I 
.c .... ~ 

mannen nag niet zo lang geleden Zuid-Ameri- Verder van dcze getuigende schrijvers verwij-
u .c ..3 
·~ u ~ a,; C.J 

kaanse literatuur lezen, een jaar later was het derd zijn Gerard Reve, Hendrik van Teylingen, "' ;.... 
~ 

r a,; ~ 

geliefde thema de verloedering van de grote Oek de ]ong en Frans Kellendonk. De laatste is 
_.. cj :? c: .g 

stad. Nieuwe rages zul!en volgen. Toen het the- de meest duidelijke exponent van 'esthetisch 6 ~ 
a,; 

0 cj a,; 

rna van 1997 bekend werd waren er meteen religieus' schrijverschap, zoals Van der Meide 
u ~ vo .... ;.... .... 
a,; 8 .::: 

mensen die beweerden dat oak deze mode snel het in HN Magazine noemde, maar mij dunkt .c :::: .... 
~ o; 

genoeg over zou zijn. In de laatste Hervormd dat Reve en DeJong Kellendonk niet zien als de 
:-:: .... Q 
> a,; 

2 
.c ;.... 

Nederland Magazine van 1996 stelde Willem vaandeldrager van hun stijl. Oak bij de jongere ~ 0 
0 .... .... '0 

van der Meiden dat jonge schrijvers religieuze genera tie auteurs die niet getuigend christe!ijk 
;.... 

~ ~ OJ) 
C.J ~ "' ~ 

onderwerpen kiezen uit !outer esthetische over- schrijven en dus bij seculiere uitgevers te vin- r ·o 
a,; ..0 .... 

wegingen. Binnen een jaar zouden ze 6J verge- den zijn is hct niet alleen oppervlakkig estheti-
a,; 
~ 

cj 

:::: > 
.3 0.. 

ten zijn 6f een nieuw onderwerp he!J!Jen gevon- cisme wat hen drijft. Een jonge auteur als De-
a,; ..0 0 
v "' C.J .... 3: 

den. sanne van Brederode wordt geinspireerd door "' .c 
v u ;:::i 
r rv -~ 

haar eigcn geloof, en hoc. Ze getuigen welis- C/1 6 ~ 

SCHRIJVERS 
waar niet, iets wat ook te protestants is voor 

iemand als c!e katholieke Van Brederode, maar 

Binnen christelijk-literaire kring zijn er allan- schrijven vanuit een mystieke ervaring die niet 

ger schrijvers actief die zich duidelijk als chris- aileen 'de schoonheid van de religie' is, zoals 

telijk auteur willen profileren: Mance tcr Ande- Wil!em van c!er Meiden die plaatst tegenover 

re, Picter Nouwen en Ronald Westerbeck. Deze 'de religie van de schoonheid' van c!e Tachti-

schrijvers zijn meestal tc vinden in christelijke gcrs. Van der Meiden ging gemakshalve voorbij 



aan het cognitieve ennormatieve appi;l dat 

uitgaat van hun werk. 

TIJ DSCH RI FTEN 

Ook literaire tijdschriften, met weinig lezers 

maar vee! invloed, zijn in dit kader het vermel

dcn waard. Aan getuigende zijde is er Liter' en 

het algemene kunstblad Icarus', beide uitgege

vcn door het christelijke Roekencentrum, de uit

geverij die eigendom is van de Nederlands Her

vormde Kerk. Vaak komt een lezer dezelfde na

men tegen en worden de functies van redac

teur, criticus en auteur vrolijk verdeeld over de 

twee bladen en over een handjevol mensen. Zo 

zit Ronald Westerbeck in de redactie van Ica

rus, maar is hij ook redactie-adviseur van Li

ter. Daamaast recenseert hij en publiceert hij 

zijn cigen werk in dcze bladen, terwijl zijn 

vrouw ook de nodige diensten Ievert. Dit zegt 

iets over de mores in deze literaire kringen en 

over de relatieve personelc armoede. 

Aan de religieus geinspireerde zijde zijn er bla

den als Chroom' en Ruim'. Deze bladen pu

bliceren de minder strenge christelijke auteurs, 

maar zij kampen met het j'eit dat vee! van de

ze schrijvers niet in een christelijk hokje willen 

worden gedrukt en liever publiceren in de secu

lierc tijdschriften. Ook hier vaak dezelfde na

men, zoals die van Bert van Weenen, redacteur 

van beide tijdschriften en criticus bij het 

Friesch Dagblad. De redacties van Chroom/ 

Ruim en Liter/Icarus delen over en weer klap

pen uit in de vorm van slechte besprekingen, 

want de strijd tussen vrijzinnigen en rechtzin

nigen woedt ook in de literatuur. 

EEN PLAATSBEPALING 

Kunst bevindt zich niet in een isolement maar 

volgt ontwikkelingen in de samenleving. Grote 

kunst signaleert veranderingen in de samenle

ving nog voor anderen dat doen. Niet alleen 

vanuit de kunst kunnen we concluderen dat er 

weer ruimte is voor geloof in Nederland. Hoe

wei verschillende rapporten anders docn ver

moeden is er wel degelijk sprake van een toena

me in geloof in het bovennatuurlijke. Oat ge

loof is heel divers en wordt in de meeste geval

len individueel beleefd en niet in kerken of ver

enigingen. 

Daarnaast is al vaker beweerd, ook op deze pa

gina's, dat de Nederlandse samenleving ge

vormd is door het West-Europese christendom, 

het 'culturele christendom' van een theoloog als 

Kuitert. Hei komt tot uiting in het blijven func

tioneren van waarden die uii het christendom 

voortkomen. Soms zijn deze waarden auto

noom geworden, soms blijven zc expliciet aan 

het christendom verbonden. Nict alleen waar

den, maar ook kunstzinnige uitingen en sym

bolen zijn impliciet of expliciet vaak aan het 

christendom ontleend. Het is dan niet verwon

derlijk dat mensen die op zoek gaan naar spi

ritualiteit in de kunst op een of andere manier 

in aanraking komen met het christendom. 

Niet aileen de 'reli-autcurs' zelf zijn verrassend 

jong, oak hun lezerspubliek blijkt jonger te zijn 

dan aunvankelijk werd verwacht. De uitgeverij

en adverteerden hun romans in Trouw, Cen

traal Weekblad en HN Magazine, bladen 

met een vergrijsd lezerspubliek, maar een dui

delijke signatuur. De verkoopresultaten bleven 

achter, tot de optredens in toch ook mager be

luisterde en minder beklijvende radioprogram

ma's voor de doorbraak zorgde. Onderzoek van 

verschillende uitgevers leidde tot de conclusie 

dat zij zich vergist hadden in het publiek. De 

jonge reli-auteurs trokken geen vergrijsd chris

telijk publiek, maar een jong en deels ontzuild 

publiek. 
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GEENGAGEERD SCHRIJVERSCHAP 

Het spreekt vanzelf dat ook de kunstenaar dee! 

uit maakt van de samenleving. In Nederland is 

het echter voor kunstenaars taboe om ook te ko

men tot een politieke stellingname die verder 

gaat dan lippendienst aan vage waarden die 

iedereen kan onderschrijven. Wederom kan ik 

het beste over mijn eigen discipline spreken, 

maar het lijkt me gerechtvaardigd om te zeg

gen dat het over het algemeen voor kunstenaars 

geldt dat ze zich verre van de politick houden. 

Nelleke No01·dervliet was gemeenteraadslid te 

Amsterdam voor de PvdA toen haar debuut uit

kwam. Ze zegde haar lidmaatschap van de 

mad en de partij op, omdat ze nu kunstenaar 

was en 'dus autonoom en objectief moest zijn. 

Deze stap werpt niet alleen de belangrijke in

houdelijke vraag op of echte objectiviteit in de 

kunst wel bestaat, maar ook hoe deze ver

kramptc houding heeft kunnen ontstaan. De ge

schiedenis van Nederland kent weinig voorbeel

den van politick geengageerde schrijvers. Zo zal 

H.j.A.M. Schaepman bekend zijn als priester en 

ideologische grondlegger van de RKSP, als dich

ter is hij nagenoeg in de vergetelheid geraakt. 

Het buitenland kent meer voorbeelden van poli

tick geengageerde schrijvers, meestal socialis

ten. De uitzonderingen zijn altijd de moeite 

waard: de liberaal Vargas Llosa in Peru, hoewel 

de eerlijkheid gebicdt te zeggen dat hij zijn 

loopbaan began als vurig socialist en verdedi

ger van het regime van Fidel Castro. 

Bij de jongere genera tic is er weinig veranderd. 

De bekendstc jonge auteur van dit moment, 

met de meestc jonge lezers, Ronald Giphart, 

komt zelf uit ecn PvdA-milieu en heeft uit ecr

bied voor dit erfg;oed nag wel wat bescheiden 

stappen gezet in politieke richting. Zo schreef 

hij een voorwoord voor het manifest van jonge 

Pvd/1.-ers, Niet Nix. Maar toen het puntje bij 

paaltje kwam en Ronald Giphart gekozen went 

als gemeenteraadslid te Utrecht, op de lijst van 

popmuzikant Henk Westbroek, Leefbaar 

Utrecht, bedankte Giphart meteen voor de eer. 

Hij was schrijver, geen politicus. De vraag of de 

twee ooit samen konden gaan beantwoordde 

hij ontkennend, maar hij gaf toe dat hij er nog 

nooit over na had gedacht. Mcrkwaardige 

woorden van iemand die zich wcl lecnde voor 

het mislukte commerciele station Sport7. Het 

is duidclijk dat de politick niet in hoog aan

zien is bij de kunstenaars. Adriaan van Dis 

noemde het gebrek aan politick engagement 

onder Nederlandsc schrijvers in een van zijn 

programma's een bewijs van het feit dat de 

Nederlandse politick zo saai is. Kces Fens zei 

tcgen il.ad Nuis dat de laatste eens op moest 

houden met dat 'gerommel in de politick' en 

weer eens wat moest gaan schrijvcn. 

)uist schrijvers moeten oproepen tot maat

schappelijk engagement, dat is, met zwarc 

woorden, hun taak, naast het schrijven van een 

goed verhaal. Als christelijke schrijvers eens uit 

hun schulp konden kruipen en niet zouclen 

vasthouden aan gereformeerde bctweterighcid, 

zouden ze niet alleen een grater lezerspubliek 

aan kunnen spreken, maar ook cen grotere im

pact hebben op ingedutte lezers en schrijvcrs. 

Alexander Zwagerman is auteur van de 

romans De Heilige Geest en De weddenschap 

en columnist bij het blad Chroom, voor 

christelijk gei"nspireenle literatuur. 

NOTI.'N 

1. Kaj werd uitgegcven door 

Boekencentrum Uitgevers te 

Zoetermeer 

2. Liter wordt uitgegeven door 

Boekencentrum Uitgevers te 



Zoetermeer 

3. Icarus wordt uitgegeven door 

Boekencentrum Uitgevers te 

Zoetermeer. Icarus is een 

breed christelijk tijdschrift 

aan cle 'rechterzijde' van de 

kerk. Het blad is bijna evan

gelisch te nocmen. Het is 

het kleine broertje van het 

wei vollcclig literaire Liter. 

4. Chroom is tegcnwoordig een 

ezine en dus aileen op het 

Internet te lezen: 

http/fhome-

2.worldonlinc.nl/- chroom/ 

s. Ruim is een literair blad dat 

open wil staan voor 'spiritu

alitcit en zingeving'. Aan de

ze woordcn is duidelijk te 

merken dat het een vrijzin

niger blad is clan Icarus of Li

ter. Het is niet vcrbazingwek

kend dat de namen die bij 

Chroom opduikcn, ook vaak 

lc vinden zijn in Ruim. Een 

blad dat hier niet onvermeld 

mag blijven is Roodkoper, een 

vrijzinnig katholiek blad, 

vcrbonden aan de Rode Hoed. 

6. Maatstafwordt uitgegcven 

door De Arbeiderspers te 

Amsterdam. Maatstaf is een 

algemeen litcrair tijdschrift. 

7. Millennium wordt uitgegeven 

door Prometheus te Amster

dam. Het is een polemisch 

blad voor en door jongeren. 

Millennium worclt in zooo. 

het millennium dus, op

geheven, volgens drijvende 

kracht, schrijver Serge van 

Duijnhovcn. 

8. Zoetcrmccr wordt uitgegeven 

door De Bezigc Bij te Am

sterdam. Zoctcrmccr maakte 

cen veelbelovende start in 

1994, als sprcckbuis van 

vooraanstaande Generatie 

Nix auteurs Ronald Giphart 

en ]oris Mocns. Het blad 

lijkt aan haar eigen succcs 

ten onder te gaan, omdat de 

mecste auteurs het nu te 

druk hebben met echte lite-

ratuur. 

g. 'coA moet zich concentre

ren op kiczers met een reli

gieuze achtergrond', CDV 

februari 1999 

ENKELE SCHRIJVERS 

De in dit stuk genoemde schrijvers die wellicht 

minder bekend zijn 

Mance ter Andere (pseudoniem, 1934) 

Als een pleiser van de rauwe huid, roman, 1993 

Kinderen van Cham, roman, 1998 

Desanne van Brederode (1972) 

Ave Verum Corpus, roman, 1994 

Pieter Nouwen 

De lichtwachter, roman, 1993 

Het negende uur, 1997 

Ronald Westerbeek (1970) 

De val van de pelikaan, roman, 1998 

Kaj, novelle, 1998 
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Onderscheid en 

samenhang - samenhang 

en onderscheid 

J.D. DENGERINK 

De redactie heeft in de laatste nummers van Christen Democratische Verken

ningen een aanzet gegeven tot een grondige discussie over de verhouding van 

de staat enerzijds en de private verbanden en de zogenaamde markt ander

zijds. De auteur betoogt aan de hand van Schiphol, het openbaar vervoer, nuts

bedrijven, onderwijsinstellingen, wetenschap, de publieke omroep, zorginstel

lingen en maatschappelijke grondrechten, dat zonder een hecht gefundeerde 

en doordachte visie op zowel de samenleving als op de plaats van de staatkun

dige verbanden daarbinnen, het niet mogelijk is een innerlijk samenhangende 

politiek te bedrijven. 

De behoefte aan een discussie over de verhouding staat- private verbanden is 

dringend. Vooral in een politiek klimaat dat beheerst wordt door een liberaal

humanistische geest. Bij de behandeling van belangrijke thema's vervalt men ge

makkelijk in een fragmentarische aanpak en soms zelfs in een vorm van pragma

tisme. Dit is ook het optreden van de CDA-fractie in de Tweede Kamer niet ge

heel vreemd.' De redactie heeft mij gevraagd om, mede in reactie op de bijdra

gen van Van den AkkerjDirk-Jan Bolderheij en R.H.J.M. Gradus,' enkele van de 

aan de orde zijnde prablemen nader te bezien en deze, zo mogelijk, in een ei

gen, helder perspectief te plaatsen. Gaarne wil ik daaraan voldoen. Daarbij wil ik 

mij nadrukkelijk- met de vereiste kritische zin en actualiserend- opstellen in de 

rijke christelijk-sociale traditie die in de loop van meer dan een eeuw in zowel 

katholieke als pratestantse kring is ontwikkeld. Als gevolg van de mij gegunde 

ruimte zal ik overwegend stellenderwijs te werk moeten gaan, daarbij mede 

voortbouwend op een eerder in cnv verschenen studie inzake de eigen taak en 

verantwoordelijkheid van de staat.' 

Uitgangspunten. 

1 Als vrucht van een eeuwenlang differentieringspraces functioneert onze sa

menleving in een grate verscheidenheid van leer- en werkverbanden, met elk zijn 

eigen identiteit, taak en verantwoordelijkheid, alsook daarbinnen in een grate 



verscheidenheid van posities en functies. Voor het tegenwoordige kan gewezen 

worden op onder meer gezinnen, scholen, kerken, instituten voor wetenschappe

lijk onderzoek, muziekensembles, musea, sportclubs, ziekenhuizen, zorginstellin

gen, industriele ondernemingen, banken, vakbonden, omroepverenigingen. Te

midden daarvan hebben ook de staatkundige verbanden hun plaats. Hierbij die

nen twee opmerkingen te worden geplaatst: a We moeten ons ervoor boeden de 

situatie van nu te zien als een eindpunt. Veeleer moeten wij, mede als gevolg van 

de ontwikkeling van de infonnatie- en communicatietechnologie, rekenen met 

de mogelijkheid van het ontstaan van nu nog onbekende verbanden. Bij de analy

se daarvan zullen we echter zorgvuldig moeten nagaan, ofhet bier gaat om ge

heel nieuwe, fundamenteel te onderscheiden structuren of slechts om een veran

dering van vorm van nu al bestaande structuren. b Het differentieringsproces kan 

ook ontaarden. Een voorbeeld hiervan is een vergaande verzelfstandiging en soms 

zelfs privatiseringsprocessen van typische overheidsdiensten. Voorts valt te wijzen 

op doorgeslagen vormen van arbeidsverdeling, zoals deze in de loop van de ge

schiedenis in bepaalde productieprocessen zijn ontwikkeld en die in feite een de

humanisering van de arbeid betekenen. Een extreem voorbeeld is het ontstaan 

van criminele organisaties, met haar eigen interne 'rechtsorde'. 

2 We kunnen stellen dat de genoemde verbanden welke vrucht zijn van een 

positief te waarderen differentieringsproces, naar aard fundamenteel van elkaar 

zijn onderscheiden. Als zodanig zijn zij er elk in eigen rechte en hebben zij el

kaar te respecteren. Zodra een verband of complex van verbanden, bij voorbeeld 

de staat of de industriele en financiele wereld, probeert zich dominant op te 

stellen- ook in onze Westerse wereld geen puur fictief gevaar-" gaat er iets gran

dig mis. Zij dienen elk op eigen wijze een oorspronkelijke bijdrage te geven aan 

de ontsluiting van in de schepping gegeven mogelijkheden. 

3 Geen verband kan op zichzelf bestaan. Alle verbanden vooronderstellen elkaar 

en hebben elkaar nodig. Sterker, zij hebben op grond van hun fundamentele 

lotsverbondenheid binnen de ene werkelijkheid, elk naar eigen aard, niet aileen 

zichzelf, maar ook elkaar te dienen. Alleen zo is het mogelijk een gezonde sa

menleving op te bouwen, in plaats van haar, zoals dit nu vaak in allerlei vorm 

het geval is, te maken tot een toneel van voortdurende strijd. 

4 Er is dus sprake van fundamentele verscheidenheid en onderlinge vervlech

ting. De laatste krijgt gestalte in veelsoortige relaties van minder of meer duur

zaam karakter tussen personen, tussen verbanden en tussen personen en verban

den: vriendenkring, burengemeenschap, openbaar concert, ontmoetingen op 

straat, dienstverleners en -ontvangers van zorginstellingen, overeenkomstigen 

tot eenmalige of blijvende levering van goederen en diensten, enzovoorts. Het 

kenmerkende van deze relaties is dat betrokkenen niet in een grater geheel wor

den opgenomen, maar als gelijken naast en tegenover elkaar blijven staan en el

kaar daarin hebben te respecteren. Niettemin zijn zij medeconstituerend voor de 
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samenleving en vormen zij daarvan een onmisbaar dee!. 

5 Genoemde relaties kunnen met elkaar worden aangeduid als de maatschappij, 

onder de toevoeging dat deze geen omvattend geheel is. Zij komen tot stand op 

de markt (agora) van het Ieven, dit is het publieke domein. Deze markt is dus 

vee! meer dan, zoals tegenwoordig onder invloed van de liberale tijdgeest wordt 

gesteld, het terrein voor typisch economisch gestempelde handelingen, voor con

currentie tussen ondernemingen op allerlei gebied, voor welke het behalen van 

de grootst mogelijke financiele winst de voornaamste drijfVeer is. Dit mede ten 

koste van het bedrijf als zinvolle arbeidsgemeenschap. 

6 Het laatst gestelde willaten zien, dat ook de economisch gestempelde markt, 

als uitvloeisel van het bedrijfsleven, moet worden gezien als dee! van de mense

lijke samenleving. Te zeer wordt zij meestal beschouwd als een autonome 

kracht, als een mechanisme dat zichzelf reguleert en slechts van buitenaf enigs

zins in bedwang kan worden gehouden.· Zij is evenwel geen toevallig gebeuren, 

maar op haar beurt en op eigen wijze het resultaat van menselijk handelen. Als 

zodanig is zij dan ook normatief door waarden bepaald. 

7 Het laatst gestelde is evenwel eerst in zijn eigenlijke betekenis te verstaan, wan

neer we ontdekken data! het menselijk handelen zich afspeelt binnen een gege

ven werkelijkheid en de daarin gegeven mogelijkheden, dit is Gods schepping, en 

gebonden is aan kernwoorden die in het blijvend actuele scheppingswoord beslo

ten liggen. Genoemd worden betrouwbaarheid, dienstbaarheid, gerechtigheid, 

rentmeesterschap, eenstemmigheid, solidariteit, duidelijkheid, openheid, matig

heid. Daarin gaat het niet om verheven, levensvreemde idealen. Zij houden vee

leer een opdracht van de Schepper in om daar aan telkens op eigen wijze in aller

lei verbanden en relaties gestalte te geven. Een opdracht die wij, zoals de geschie

denis ons voortdurend leert, niet blijvend straffeloos kunnen negeren. 

8 Zoals reeds is opgemerkt, hebben ook de staatkundige gemeenschappen haar 

plaats in de samenleving, dit is temidden van genoemde verbanden en maat

schappelijke relaties. Haar eigen verantwoordelijkheid ligt evenwel, in afWijking 

van die van de private organisaties, geheel op het publieke domein. Zij zijn bij 

uitstek de behartigers van het algemeen belang, het bonum commune of de salus pu

blica. Daarin gaat het om zaken die naar hun aard de mogelijkheden van de priva

te verbanden te boven en te buiten gaan. Als zodanig zijn zij universeel, niet in de 

zin van allesomvattend, maar overal present. De burgers hebben niet aileen indi

vidueel, maar ook in a! hun verbanden op enigerlei wijze met haar te maken.'' 

Actuele zal<en: Het eigen recht van de overheid 

1 Verzelfstandiging en privatisering van typische overheidsdiensten: Daarvoor 

wordt a! vee! jaren gepleit en zijn op bepaalde gebieden a! aanzetten gegeven. 

Zoals reeds eerder is opgemerkt, leiden deze tot instellingen met een monopolie-



In feite gaat 

het om een stuk 

ontbinding van de 

democratische 

rechtsstaat 

positie, zonder dater nog sprake is van politieke controle, met aile mogelijk cor

rupte gevolgen daarvan. In feite gaat het om een stuk ontbinding van de demo

cratische rechtsstaat. Terzake is dringend een grondige herbezinning nodig. 

Enerzijds moet erkend worden, dat de onderscheiden overheidsdiensten krach

tens de beginselen van gespreide verantwoordelijkheid en subsidiariteit een ge

heel eigen en in bepaald opzicht ook eigensoortige verantwoordelijkheid heb

ben. Anderzijds moet gesteld worden, dat zij elk voor zich en met elkaar de pu

blieke zaak hebben te dienen. Dit vraagt op zijn beurt om een hechte en duide

lijke integratie. Immers, aileen zo kan een gelntegreerd overheidsbeleid mogelijk 

worden gemaakt.' Het gaat hier primair om een staatsrechtelijk probleem. Er is 

ech ter- we beperken ons tot een enkele consta tering - meer in het geding, in zo

verre ook de eerder genoemde waarden of kernwoorden op eigen wij ze in het 

staatsbestel gestalte dienen te krijgen, zowel in het verkeer tussen de afzonderlij

ke functionarissen als tussen afdelingen en ministeries. Zonder deze vervalt het 

geheel, zoals we uit ervaring kunnen weten, spoedig in een verstarde bureaucra

tic en, ook niet geheel denkbeeldig, in een onderlinge stammenstrijd. Ook deze 

zijn op hun beurt een bedreiging voor de democratische rechtstaat. 

2 Status van Schiphol: In de beweging tot verzelfstandiging en privatisering van 

overheidsstaken is ook de luchthaven meegegaan. De verzelfstandiging heeft 

reeds in belangrijke mate plaatsgevonden, terwijlnaar voorbeeld van luchtha

vens in het buitenland de privatisering wordt nagestreefd. De ministers van Jus

titie en Verkeer en Waterstaat in het vorige kabinet stelden zelfs voor om de 

luchthaven zelf met de uitvoering van veiligheidscontroles te belasten. Tot nu 

toe is deze mogelijkheid door geen van de grate partijen uitdrukkelijk afgewezen. 

Daarbij rijst de vraag, of men zich bewust is van de weg, waarop men zich in deze 

beweegt. Wanneer we over Schiphol spreken, vatten we op eenvoudige wijze een 

complex gebeuren samen, waarbinnen we met veelnaar aard onderscheiden acto

ren te maken hebben. Er zijn uiteraard de luchtvaartmaatschappijen. Voorts on

dernemingen van allerlei soort: winkels, banken, agentschappen, restaurants, 

reisbureaus, maatschappijen die voor toe- en afVoer van personen en vracht zor

gen. Er zijn stiltecentra en -last but not least- de reizigers en degenen die hen weg

brengen en afhalen, alsook de bezoekers zonder meer. Het is slechts een ruwe 

schets. Deze maakt echter reeds duidelijk, dat het gaat om private organisaties 

en personen, met elk zijn eigen doe! en daarmee verbonden verantwoordelijk

heid. Bovendien is er het politieke domein met zijn eigen infrastructuur, dat het 

onderling verkeer mogelijk maakt: openbare ruimten, balies voor de passagiers, 

vertrek en aankomsthallen, pieren met hun 'gates', landingsbanen. Daarmee stui

ten we op Schiphol als luchthaven. Een en ander rechtvaardigt de conclusie dat 

we in het complexe gebeuren, dat zich onder de naam Schiphol afspeelt, te ma

ken hebben met een stad. Maar dan wei een stad van een geheel eigen type, in 

zoverre zij geen vaste burgerstand kent, maar aileen passanten, doch wei een 
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vaste stand van ondernemingen. Voorts een stad die als knooppunt van Iucht-, 

spoor- en autowegen zowel nationaal als internationaal een belangrijke plaats 

inneemt, maar voorts ook als concentratiepunt van vliegverkeer haar negatieve 

invloed op het leefklimaat tot ver buiten haar grenzen doet gelden. Als stad 

vraagt Schiphol uiteraard om een eigen bestuur. Dit heeft tot voornaamste taak 

het beheer van de genoemde infrastructuur, het regelen van het luchtverkeer 

voor wat betreft de vliegroutes en, met het oog op zowel de veiligheid als het 

leefmilieu, de bepaling van de capaciteit; de veiligheid op de luchthaven, grens

controle voor mensen van buiten de Europese Unie. Gelet op deze taak alsook op 

het feit dat in en direct random Schiphol vee! tegengestelde belangen in het ge

ding zijn, is het volstrekt onverantwoord de uitvoering van deze taak aan een 

particuliere instelling over te Iaten. Dit leidt namelijk in feite tot een staat in de 

staat die, naar geactualiseerd middeleeuws model, in handen is van een prive 

persoon, te weten een naamloze vennootschap. Een staat derhalve waarin niet de 

overheid, maar de directie en de aandeelhouders het voor het zeggen hebben. 

Wellicht een mogelijkheid voor maffiosi om zich geheel te verwerven. De lucht

haven heeft, evenals andere grote organisaties, economisch te duiden bedrijfsma

tige kenmerken. Deze maken hem echter niet tot een bedrijf. Gelet op genoemde 

taken is het bestuur erover niet economisch, maar publiekrechtelijk gekwalifi

ceerd. Het is een vorm van openbaar bestuur. We spraken van Schiphol als stad, 

maar dan wei een stad van geheel eigen type. Als zodanig vraagt zij om een ge

heel eigen bestuursvorm. Daarvoor is niet de naamloze vennootschap, zoals dit 

nu nog het geval is, de aangewezen weg, maar het zelfstandig bestuursorgaan 

(zBo). Het bestuur dient dan samengesteld te zijn uit van private belangen onaf

hankelijke !eden, aan te wijzen door de besturen van de direct omringende ge

meenten en provincies en door de rijksoverheid. Dit zal volgens de bestaande 

wettelijke bepalingen rechtstreeks verantwoording schuldig zijn aan de regering, 

terwijl deze harerzijds daaraan de nodige, bindende aanwijzingen kan geven. 

Voorts is de regering op haar beurt weer verantwoording schuldig is aan het par

lement. Zo zal de luchthaven op geheel eigen wijze een plaats kunnen krijgen in 

het democratische, publieke bestel. 

3 Openbaar vervoer: De vorige minister van Verkeer en Waterstaat was een over

tuigd vootvechter van privatisering en marktwerking op dit gebied. Dit heeft 

reeds geleid tot een grote mate van verzelfstandiging van de open bare vervoers

bedrijven en voorts tot het in beperkte mate verlenen van concessies aan private 

ondernemingen. Daarmee is mogelijk een eerste aanzet gegeven tot verbrokke

ling van een in vee! decennien zorgvuldig opgebouwd systeem, dat tot nu toe 

zijn waarde heeft bewezen. Dit betekent veeleer regressie dan progressie. Im

mers, een goed gelntegreerd openbaar vetvoerssysteem, waarin landelijk, streek

en plaatselijk vervoer door trein, bus en tram zoveel als mogelijk op elkaar zijn 

afgestemd, is in een dichtbevolkt land als Nederland van wezenlijk belang voor 



het goed functioneren van de samenleving als geheel. Hier zijn essentieel publie

ke belangen in het geding. Te denken valt aan ruimtelijke ordening, waarvoor de 

overheid een centrale verantwoordelijkheid heeft, aan bereikbaarheid van min

der bevolkte streken, aan beperking van autoverkeer en andere zaken. Aileen in 

een ge"integreerd systeem is het ook mogelijk, dat de financieel sterkere onderde

len de zwakkere dragen, alsook dat eventuele winst niet toevloeit naar de in de 

zaak als zodanig niet ge"interesseerde aandeelhouders. Zo kan ook een sterkere 

afstemming van weg-, spoor-, water-, en luchtverkeer bereikt worden. 

Bij het voorgaande pas sen de volgende opmerkingen: • Vervoersondernemingen 

blijven, ook wanneer zij door enige overheid worden geexploiteerd, naar aard en 

structuur ondernemingen. Zij kunnen niet worden ingelijfd in de overheidsdien

sten. Het gaat hier namelijk niet om een typische, maar- om een door Dooye

weerd ge"introduceerde term te gebruiken- atypische staatstaak.s • Het is niet 

noodzakelijk de openbare vervoersondernemingen en overheden op verschillen

de niveaus te leggen: gemeentelijk, provinciaal, landelijk. • Om te garanderen 

dat de ondernemingen hun publieke taak goed vervullen, dienen zij door de 

betrokken overheden onder onafhankelijke raden van toezicht te worden 

gestald. Deze zullen, op basis van regelmatig overleg met de directies, de overhe

den moeten adviseren, opdat deze op haar beurt haar beleid kunnen bepalen. 

Uiteindelijk komt aan de landelijke overheid, daarin bijgestaan door een door 

haar benoemde, onafhankelijke raad voor het openbaar vervoer, in deze een 

coordinerende taak toe. Duidelijke lijn van verantwoordelijkheid zal ook aan de 

vertegenwoordigende organen gelegenheid tot de hun toekomende controleren

de taak geven. 

Tenslotte: gelet op de voortgaande integratie mag en kan de regeling van het 

openbaar vervoer niet een puur Nederlandse zaak blijven. Zij zal ook in Europees 

verband moeten worden aangepakt. Daarbij zal tevens het luchtverkeer -sprei

ding en omvang- moeten worden betrokken.'1 

4 Nutsbedrijven 

Inzake de leveranciers van water, elektriciteit en gas kan in beginsel hetzelfde 

gesteld worden als inzake het openbaar ve1-voer. Ook hier gaat het om basisvoor

zieningen, welke van belang zijn voor heel de bevolking en die om deze reden 

niet aan de vrije markt kunnen worden overgelaten. Inmiddels is dit evenwel 

een achterhaalde zaak geworden. Reeds bij de oprichting van de Gasunie kwam 

de levering van gas in Iunden van een geheel zelfstandig opererende, private 

onderneming. Voorts is met de privatisering van de elektriciteitsbedrijven reeds 

een aanvang gemaakt. Dit betekent dater nog slechts achterhoedegevechten 

kunnen worden gevoerd, ter voorkoming van de negatieve gevolgen. Dit blijkt 

ook uit de discussie in de Tweede Kamer random het voorstel tot wijziging van 

de Elektriciteitswet 1998."' 

5 Publiek-private samenwerking (rrs): Al weer enige tijd geleden werd door ABN 
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AMRO de idee gelanceerd te komen tot de oprichting van Infrabeheer Nederland 

(IBN). Daarin zouden overheid en bedrijfsleven moeten gaan samenwerken bij de 

voorbereiding, uitvoering en financiering van de infrastructuur. Dit niet aileen 

bij bepaalde projecten. IBN zou het beheer moeten krijgen over de aanleg van 

aile wegen en spoorbanen in Nederland alsmede over de industrie- en kantoor

terreinen. Bij de uitvoering van deze idee zouden we te maken krijgen met een 

tweeslachtige instelling, die een eigen, typische kwalificatie mist, in de vorm 

van een besloten vennootschap, waarin overheid en bedrijfsleven op gelijke voet 

deelnemen. Deze constructie heeft als bezwaar dat de bestuurders van IBN twee 

heren moeten gaan dienen, met ieder zijn eigen inzet, in zoverre het overheids

handelen typisch publiekrechtelijk en het bedrijfsleven typisch economisch is 

gekwalificeerd. Voorts wordt, een ernstige zaak, de minister voor Verkeer en 

Waterstaat op deze wijze voor een belangrijk deel van zijn bevoegdheden be

roofd. Daarmee wordt politieke controle onmogelijk, hoewel het om zaken van 

fundamenteel publiek belang gaat. Dit is een vorm van corporatisme, die leidt 

tot een staat in de staat, waarin vanuit de samenleving aileen het bedrijfsleven 

directe inspraak heeft, en derhalve tot een aantasting van het democratisch 

bestel. Dit geldt ook, zo op kleinere schaal, indien het komt tot een gezamenlijk 

ontwikkelen en beheren van deelprojecten, zoals de Betuwelijn, de IISL, de uit

breiding van de Maasvlakte ofbepaalde wegen. Overheid en bedrijfsleven hebben 

elk hun eigen identiteit, taak en doelstellingen, daarmee hun geheel eigen, oor

spronkelijke verantwoordelijkheid. Zij kunnen onderling contractuele verhou

dingen aangaan voor de uitvoering van bepaalde projecten, maar zich vanwege 

hun eigen identiteit niet in een omvattende organisatie Iaten vangen. Voor pu

blieke werken is en blijft: de overheid de enige en eigenlijke opdrachtgever. 

6 Privatisering van uitvoering van de wetgeving inzake sociale wetgeving: De 

CDA-Kamerleden Bijleveld-Schouten en Balkenende verzetten zich terecht tegen 

het 'staat-markt'-model, zoals dit inmiddels ook door de regering is aanvaard en 

verwoord in haar nota 'Structuur Uitvoering Werk en Inkomen' van maart 1999. 

Tegelijkertijd waarschuwen zij er voor de organisaties van werkgevers en werkne

mers niet buiten spel te zetten. Zij bepleiten de verantwoordelijkheid voor de uit

voering aan deze te geven. Dit onder de nadere bepalingen a. dat zij de claimbe

oordeling moeten Iaten uitvoeren door een juridisch afgezonderd onderdeel van 

de verder private uitvoeringsinstellingen; b. dat deze instelling onderworpen is 

aan publiekrechtelijke voorschriften en geen winstoogmerk mag hebben. Voorts 

spreken zij van een onafhankelijk toezicht, echter zonder dat wordt aangegeven, 

welke instantie dit toezicht moet uitoefenen en welke status deze heeft." Hier 

rijst de vraag, wat de aard van de beoogde instellingen is. Worden ook hier geen 

instituties gecreeerd met een uitgesproken tweeslachtig karakter, waarin het pu

blieke en het private terrein ineenvloeien in een nieuw geheel, dat als zodanig 

een duidelijke kwalificatie mist? Opnieuw instituties die in feite corporatistische 



trekken vertonen en als zodanig een bedreiging zijn voor een gezond democra

tisch functioneren van het staatsverband alsook -denk aan de gang van zaken 

random de WAO -kiemen in zich dragen voor mogelijke corruptie? Sociale wetge

ving is publiekrechtelijk van aard. Het behoeft niet bij voorbaat uitgesloten te 

worden, dat de uitvoering daarvan aan private instellingen wordt opgedragen. 

Maar ook dan blijft deze een typisch publieke zaak. Dit betekent, dat de overheid 

zowel voor de uitvoering daarvan als voor het toezicht daarop de uiteindelijk 

hoofdverantwoordelijke is en moet blijven en daarvoor op haar beurt verantwoor

ding schuldig is aan de volksvertegenwoordiging. Waarschijnlijk hebben de beide 

Kamerleden zich in de bepaling van hun stand punt Iaten leiden door de idee van 

de zelfregulering van maatschappelijke verbanden, welke een centrale rol speelt 

in de sociale filosofie van het CDA. Dit ten onrechte. In de sociale wetgeving is het 

immers de overheid die ter bescherming en ondersteuning van de burgers de 

regels stelt. Als zodanig is zij een vorm van zelfi'egulering door die overheid. 

Actuele zal<en: Het eigen recht van private verbanden en maat

schappelijl<e relaties 

1 Onderwijsinstellingen: Uitgangspunt is dat het onderwijs in al zijn schakerin

gen niet een typische staatstaak is. De overheid enerzijds en de onderwijsinstel

lingen en haar onderlinge verbanden anderzijds hebben elk een oorspronkelijke 

verantwoorclelijkheid van eigen aard en zijn als zodanig nevengesteld aan elkaar. 

De laatstgenoemden hebben primair een educatieve taak. Zij zullen elk voor zich 

en met elkaar de opzet en inrichting van het onderwijs moeten bepalen. Daarin 

bestaat hun vrijheid. Dit sluit niet uit dat de overheid het initiatief neemt tot 

het stichten van scholen, met name daar waar geen uit privaat initiatief ontsta

ne onstellingen bestaan. Zij is voor wat betreft het basisonderwijs, als gevolg van 

de door haarzelf ingestelde leerplicht, zelfs daartoe geroepen. Zij zal echter ook 

dan de nodige terughoudendheid betrachten. Zogenaamd openbaar onderwijs, 

voor zover het algemeen wil zijn, roept immers eigen problemen op. Onderwijs 

is namelijk een door en door menselijke bezigheid, waarbij de betrokkenen -leer

meesters en leerlingen- met hun volle bestaan betrokken zijn. Als zodanig wordt 

het onontkoombaar gedragen door een al of niet geexpliciteerde visie op de 

mens en zijn mogelijkheden. Daarin blijken antroposofen, humanisten, islamie

ten, christenen en anderen telkens weer in meer of mind ere mate van elkaar te 

verschillen. In deze verschillen gaat het niet om een extra, maar om fundamen

tele zaken die a! of niet bewust in centrale zin richtinggevend voor het onder

wijs zijn. Deze zullen derhalve ook hun uitdrukking moeten kunnen krijgen in 

de opzet van en de inhoudelijke vormgeving aan het onderwijs. Daartoe zal ook 

de vrijheid moeten bestaan. Ook de vrijheid van onderwijs is evenwel geen valle

dig zelfstandig gegeven. Het onderwijs heeft zijn eigen plaats binnen de samen-
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leving en daarin ook een taak. Het l1eeft namelijk in a! zijn geledingen tot taak 

een bijdrage te leveren in de opbouw daarvan in haar onderscheiden sectoren. 

De onderwijsinstellingen zijn niet weg te denken actoren op het publieke do

mein. Zij zijn geroepen op eigen wijze en naar eigen aard het algemeen belang 

te dienen. Dit betekent dat de overheid die bij uitstek met het behartigen daar

van belast is, zich niet aan de zorg daarvoor kan onttrekken. Deze zorg zal -dit is 

duidelijk uit het voorgaande- niet mogen bestaan in een Ieiding geven. De over

heid die meent dit wei te moeten doen door het produceren van een veelheid 

van nota's en richtlijnen overschat haar eigen bevoegdheid en deskundigheid op 

dit terrein. Krachtens het fundamentele onderscheid in verantwoordelijkheden 

zal zij de vereiste terughoudendheid moeten betrachten. De primaire verant

woordelijkheid in deze ligt bij de onderwijsinstellingen en haar bonden. 

Daaraan moet dan onmiddellijk worden toegevoegd, dat zij deze dan ook volop 

moeten nemen. Zo zij dit niet doen, zullen zij de overheid spoedig op hun ter

rein terugvinden. Deze kan immers de zaken, gelet op het belang ervan voor het 

algemeen welzijn, niet op haar beloop Iaten. Bij steun van de overheid wordt in 

de eerste plaats gedacht aan het beschikbaar stellen van de nodige geldelijke mid

de len. Deze zullen van zo'n omvang moeten zijn, dat de instellingen niet genood

zaakt zijn elkaars bronnen aan te boren. Hier komt uiteraard het bedrijfsleven in 

het gezichtsveld. Dit zal echter zijn eigen voorwaarden aan eventuele steun ver

binden. Deze kunnen nu op eigen wijze een bedreiging gaan vormen voor de 

eigen identiteit en vrijheid van de instellingen. Hier is waakzaamheid geboden. 

De overheid heeft vanuit haar eigen verantwoordelijkheid in deze een bescher

mende taak. De overheid heeft voorts een medeverantwoordelijkheid voor het 

onderwijs zelf. Zij is, gelet op het algemeen belang dat in geding is, bevoegd om 

haar financiele steun te binden aan door haar te stellen basisvoorwaarden inzake 

inhoud en opzet, dit is de kwaliteit van het onderwijs. Deze basisvoorwaarden 

dienen evenwel van die aard te zijn dat zij de vrijheid aan de instellingen Iaten 

om, mee op grond van de haar dragende levensovertuiging, aan haar onderwijs 

een eigen gestalte te geven. Het gaat hier om een fundamentele en gevoelige 

zaak, het aftasten van de grenzen van de wederzijdse bevoegdheden. Om daarin 

een optimaal resultaat te bereiken is het nodig, dat de overheid en de instellin

gen met haar bonden niet als rivalen tegenover elkaar staan, maar in de geest 

van het eerder gestelde als bondgenoten, die elk met een eigen, inhoudelijk 

onderscheiden verantwoordelijkheid en een geheel eigen inbreng een gemeen

schappelijk doe! dienen, de vorming van mensen met de aan ieder van hen gege
ven talenten. 

2 Wetenschap: Deze heeft tot taak het onderzoek naar en de verdieping van het 

inzicht in de opbouw en de wijze van functioneren van de werkelijkheid in haar 

grote structurele verscheidenheid, samenhang en wetmatigheid. Dit heeft zich 

in de loop van de eeuwen in sterke mate, zij het niet exclusief, geconcentreerd 



in de universiteiten. Als zodanig hebben deze een geheel eigen, oorspronkelijke 

aard, taak en verantwoordelijkheid. Dit stempelt ook, althans client ook te stem

pelen, het door haar te geven onderwijs.'~ De wetenschap heeft een gebeel eigen 

weg te gaan. Zij beeft haar eigen identiteit en vrijheid en beboeft zich niet door 

andere(n) te laten gezeggen. Maar ook zij staat niet op zichzelf, maar beeft haar 

plaats in de samenleving en ondergaat de invloed daarvan. Bovendien heeft zij 

eveneens de taak deze naar eigen aard te dienen. Dit heeft zij ook gedaan. Meer 

en meer is zij tot een medespeler geworden op het publieke domein en daarin 

op eigen wijze een behartiger van het algemeen belang. Zander het wetenschap

pelijk bedrijf is de samenleving niet te denken. Dit legt opnieuw een verantwoor

delijkheid bij de overheid. Zo rijst opnieuw de vraag naar de vrijheid en identi

teit. Wat zijn de grenzen, waaraan de overheid in haar wetenschapsbeleid is ge

bonden? Is zij boeder of dirigent van het wetenschappelijk bedrijf? Het gevaar is 

niet denkbeeldig dat zij het laatste wil zijn. De Nederlandse overheid is in haar 

beleid, daarin gedreven door de eerder geconstateerde liberale tijdgeest, sterk ge

richt op de economisch gekwalificeerde sector van het publieke domein, op eco

nomische groei, met daaraan gekoppeld de technologic. Dit doet ook zijn invloed 

gelden op haar wetenschapsbeleid, de accenten die zij daarin legt. Tegelijkertijd 

krimpt zij het budget van de universiteiten steeds meer in. Dit drijft deze, al of 

niet openlijk door haar gestimuleerd, ertoe elders financiele bronnen aan te bo

ren. Ook dit, een andere mogelijkheid is er vrijwel niet, in de richting van het 

bedrijfsleven. Bij de aanvang van bet academisch jaar 1998-1999 noemde de voor

zitter van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten het sluiten van strategi

sche allianties daarmee zelfs onvermijdelijk. De vervlecbting tussen bepaalde sec

toren van de universiteiten en bet bedrijfsleven wordt steeds intensiever, zonder 

dat daar een duidelijk algemeen beleid aan ten grondslag ligt. Op deze wijze 

wordt bet wetenschappelijk onderzoek, dat aan de universiteiten plaatsvindt, 

steeds meer in zijn onafhankelijkheid bedreigd. Dit gaat voorts met een blikver

eniging gepaard: de wetenscbappen die niet of niet primair voor het bedrijfsleven 

van belang zijn, komen steeds meer in de verdrukking. De idee van de weten

scbap die gericbt is op heel de kosmos, in al zijn aspecten en structuren, gaat zo 

verloren. Dit betekent een geduchte verarming van de cultuur. 11 Dit noopt de 

overbeid tot een grondige herbezinning op baar taak, teneinde tot een evenwicb

tiger beleid te komen. Een beleid waarin recbt gedaan wordt aan bet algemeen 

be lang in zijn gevarieerd hestand. Voorts een beleid dat sterkere garanties biedt 

voor een ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek in vrijheid. 

3 Publieke omroep: In Nederland heeft zicb in de twintiger jaren van deze eeuw 

op dit gebied een, wereldwijd gezien, unieke ontwikkeling voorgedaan. Zij was 

en is een vrucht van privaat initiatief, dat geleid heeft tot verenigingen met elk 

een eigen signatuur. Deze zien bet als haar specifieke taak een bijdrage te leve

ren aan de geestelijk-culturele vorming van de bevolking. Voorst staan ook, ge-
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dachtig aan de nodige ontspanning na gedane arbeid, lichtere delen op het pro

gramma. Op deze wijze leveren zij een belangrijke bijdrage aan de samenleving. 

Zij bewegen zich als zodanig op het publieke domein en dienen daarin een alge

meen belang. Belangrijk is, dat de verenigingen in de vorm van het lidmaat

schap ook nu nog gedragen worden door een groot dee! van de bevolking. De 

overheid heeft het belang hiervan onderkend. Zo is het geheel uitgegroeid tot 

wat wij nu kennen als de publieke omroep. Deze status houdt in, dat de over

heid ook haar bijdrage Ievert aan de instandhouding ervan. Dit niet aileen in de 

vorm van een erkenning, maar ook via een financiele ruggesteun, mogelijk ge

maakt door de verplichte omroepbijdrage van aile luisteraars, alsook anderszins. 

Echter ook de vrijheid van de publieke omroep wordt nu, opnieuw onder invloed 

van de liberale tijdgeest, van twee, reeds eerder genoemde, zijden bedreigd. Te

recht dringt de overheid erop aan, dat de verenigingen in een voortgaand over

leg tot overeenstemming komen inzake programma- en zenderindeling. In een 

vrij omroepbestel komt de bevoegdheid daartoe aan deze zelf toe. In strijd hier

mee is de overheid bezig steeds dieper in het omroepbestel binnen te dringen. 

Zo krijgen ook de reeds lang gevestigde omroeporganisaties een licentie voor tel

kens slechts vijf jaar. Deze wordt voorts niet gegeven a an de organisaties zelf, 

maar aan de Nos als overkoepelende en coordinerende instantie, waarvan het 

bestuur, opnieuw, niet door de organisaties, maar door de overheid wordt be

noemd. Een en ander is een ontwikkeling in de richting van een staatsvorm van 

machtsmisbruik door de overheid, te weten een aantasting van het recht op vrije 

geestelijk-culturele vormgeving door de burgers in hun veelsoortige maatschap

pelijke verbanden. De omroeporganisaties, evenals de CDA-fractie in de Tweede 

Kamer, hadden daartegen een radicaalneen moeten Iaten hOI-en. Dit is evenwel 

niet vernomen. Een tweede, bedenkelijke inbreuk op de vrijheid van de publieke 

omroep is het intensief doordringen van de commerciele reclame in de uitzen

dingen. Daarbij spelen uiteraard financiele motieven. Deze reclame kan echter 

gekwalificeerd worden als een vorm van geestelijk-structureel geweld van de 

zijde van het bedrijfsleven, alsook als een vorm van smaakbederf Dit doet ern

stig tekort aan de taak tot geestelijk-culturele vorming die de publieke omroep 

heeft. De overheid zou de nodige maatregelen moeten nemen om hem daarvan 
te bevrijden, zoals dit ook elders geschiedt. 

4 Zorginstellingen: Hieronder worden alle instellingen en organisaties begrepen 

die zich hulp aan de kwetsbaren tot taak stellen: de geestelijk enjof lichamelijk 

invaliden, zieken, ouderen verslaafden en anderszins behoeftigen. De activitei

ten op dit gebied zijn voor een zeer belangrijk deel resultaat van oorspronkelijk 

privaat initiatief Daardoor hebben zij ook haar eigen geestelijke l<ieur gekregen 

en mede daardoor een eigen identiteit. In de afgelopen decennien hebben zich 

in deze complexe werkelijkheid belangrijke veranderingen voorgedaan. De over

heid heeft zich steeds sterker op dit gebied gemanifesteerd. Mede onder haar 



dwang hebben dikwijls enorme schaalvergrotingen plaatsgehad, metals motie

ven grotere efficientie en besparing van kosten. Daardoor hebben veel instellin

gen hun oorspronkelijke identiteit verloren. Ook hier komt de vraag op, wat in 

deze de eigen verantwoordelijkheden van de instellingen en de overheid zijn. 

Mede gelet op de grate groepen waarvoor de zorg is bedoeld, is hier opnieuw een 

zaak van algemeen belang, de volksgezondheid, in het geding. De overheid kan 

en mag zich aan de zorg daarvoor niet onttrekken. Zij zal de nodige steun moe

ten verlenen, in het bijzonder financiele. Anders dreigt er, zoals ook nu ervaren 

wordt, snel een verschraling in deze sector op te treden. Tegelijkertijd zal de 

overheid zich bewust moeten zijn, dat ook hier de verantwoordelijkheid bij de 

instellingen ligt. Zij zal opnieuw niet als dirigent, maar als hoeder van clit werk 

moeten optreden, dit is de eigen identiteit, vrijheid en verantwoordelijkheid van 

de instellingen respecteren. Dit brengt voorts mee, dat zij moet voorkomen, dat 

de zorg op een andere wijze onder oneigenlijke druk komt te staan. Hierbij valt 

te denken aan de gevolgen van een gedeeltelijke commercialisering. Hier is de 

publieke gerechtigheid in het geding. 

5 Maatschappelijke grondrechten: De hiervoor ontwikkelde gedachten kunnen 

ook worden uitgewerkt voor andere terreinen van de samenleving, bijvoorbeeld 

de kunst en de (volks) sport. Ook dan stuiten we op gelijksoortige vragen over de 

onderscheiden verantwoordelijkheden. De kern van de zaak is, dater een ver

scheidenheid van maatschappelijke verbanden is, die er elk in eigen rechte zijn. 

Daarin gaat het niet om een bijkomend iets, maar om grondrechten, die door alle 

andere actoren in de samenleving moeten worden gerespecteerd. Grondrechten 

niet -zoals zij nu meestal worden erkend- van individuele, maar van collectieve 

aard. Grondrcchten, welkc als zodanig om grondwettelijke crkcnning en bescher

ming vragen, niet alleen in Nederland, maar in de toekomst als eerste vervolgsta

dium in de Europese Unie, wanneer ook deze een eigen grondwet krijgt. Daarvoor 

zal dan ook de strijd moeten worden ingezet. Gaat het hier om een te hoog gegre

pen ideaal? Of om een zaak van publieke gerechtigheid, waarvoor de politiek zich 

nu moet inzetten? We mogen het laatste stellen. Het zal mogelijk een strijd van 

lange duur worden. Dit temeer, omdat de hiervoor omschreven idee van een fun

damenteel plurale samenleving haaks staat op het door een liberale tijdgeest gc

domineerde politieke klimaat. Daarbij kan echter voor ogen gehouden worden, 

dat ook de strijd voor de volwaardige, grondwettelijke erkenning van de vrijheid 

van onderwijs So jaar l1eeft geduurd. 

Besluit 

Het voorgaande is geen direct, maar wei een impliciet antwoord op de in de in

leiding genoemde artikelen. Terecht wijzen Van den Akker en Bolderheij op de 

noodzaak tot herbezinning op de omvang van de overheidstaak. Zij geven echter 
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geen duidelijke aanwijzingen van wat de overheidstaak is, in de vorm van funda

mentele criteria aan de hand waarvan de overheidstaat moet worden vastgesteld. 

Voorts is bij hen, evenals bij Gradus, de markt nog een bij uitstek financieel-eco

nomisch gestempeld fenomeen. Voor aile andere activiteiten die zich op het pu

blieke domein voltrekken hebben zij weinig oog. Zij stellen voorts, dat de maat

schappelijke verbanden een buffer vormen tussen de markt in de door hen be

doe Ide zin en de overheid. Het is echter veeleer zo, dat de overheid in het geheel 

van de samenleving een directe band heeft met de markt, zowel als actor daarop 

in de vorm van allerlei maatschappelijke handelingen- zij koopt, huurt, enzo

voorts-, alsook als mede-regelaar ervan door wetten van privaat- en publiekrech

telijke aard. Eveneens stellen zij, dat de verzelfstandiging en privatisering van 

overheidstaken een zaak van beleid is. Elk beleid vraagt echter om een duidelijke 

kaart van het landschap, waarin men zich beweegt, in casu een weldoordachte 

visie op de samenleving in haar grate, fundamentele verscheidenheid en op de 

plaats van de staat (overheid) daarbinnen. Deze ontbreekt echt bij hen. Dienten

gevolge dreigen zij, ongetwijfeld onbewust, tach weer in een pragmatisch, zo 

niet pragmatistisch vaarwater te verzeilen. De door hen gebruikte, sterk tech

nisch overkomende term 'allocatiemechanismen', ter aanduiding van de taakver

deling tussen de staat enerzijds en de markt en de private verbanden anderzijds, 

is in deze veelzeggend. Dit gebrek aan een grondig doordachte visie op de sa

menleving en op de rol van de staat daarbinnen werkt, zoals a! is opgemerkt, 

door in de praktische politiek, ook in die van het CDA. Dit verklaart waarschijn

lijk ook het tekort aan de tach hoognodige generalisten. Dezen niet als alleswe

ters, maar als mensen die vanuit zo'n visie de specialisten er telkens weer toe 

brengen de voor hun verantwoordelijkheid komende zaken in breder verband te 

zien. Dit heeft tot gevolg, dat de specialisten het in belangrijke mate voor het 

zeggen hebben en het beleid zoals reeds eerder opgemerkt is, voor wat betreft 

belangrijke zaken, dikwijls fragmentarisch is. In deze situatie zal een keer moe

ten komen. Dit is een zaak van lange termijn. Het gaat immers niet om goede

ren, die men even uit de schappen kan weghalen, maar om een hartelijke her

ontdekking en beleving van uitgangspunten, van grondmotieven, in een voort

gaand proces van grondige herbezinning, in direct verband met de praktijk. We 

moeten met elkaar opnieuw putten uit de bran van a! het bestaan, dit is Gods 

scheppingswoord in zijn blijvende actualiteit en het daarin besloten scheppings

mandaat in zijn rijke verscheidenheid. Alleen zo zal het CDA, temidden van aile 

geestelijke ontworteling en erosie, een vaste koers kunnen varen en als een zou

tend zout in de samenleving kunnen werken. 

J.D. Dengerink is emeritus hoogleraar in de Reformatorische Wijsbegeerte aan de 

Rijksuniversiteiten van Utrecht en Groningen. 



Noten 

1. Een schrijnend voorbeeld van beginselloos pragmatisme is het standpunt 

door de CDA-fractie in de Tweede Kamer ingenomen inzake de erkenning 

van de islami tische school te Rotterdam. In plaats van deze gelegenheid a an 

te grijpen om eindelijk weer eens een aanzet te geven tot een fundamentele 

discussie in de Kamer, i.e. inzake de vrijheid van onderwijs, heeft de fractie 

zich volgzaam aangesloten bij het stand punt van de regeringspartijen. 

2. R.H.J.M. Grad us, Zorgen voor een markt met iets meer moraal, Christen Demo

cratische Verkenningcn 99/2, 34-4442; J.L. van den Akker en D.J. Bolderheij, Ver

zelfstancliging en privatisering; een zaak van beleid, ibidem, 43-49. 

3. Voor een breclere uiteenzetting inzake de rol van de staat wordt verwezen 

naar J.D. Dengerink, Eerherstel voor de 'res publica', Christen Democratischc Vcr

kenningen 1996/5, 228-235. 

4. Zie J.D. Dengerink, Het liberalisme vertoont totalitaire trekken, .~Rc Handcls

blad, 19-12-1996 (opiniepagina) 

5. Oak in de artikelen van Gradus en Van den AkkerjBoldcrheij straalt dit nag 

in zekere mate door. Veelzeggcnd zijn de woorden 'Markt met iets meer mo

raal' in de titcl van het artikel van Grad us. 

6. Zie crJV g6j5, 231-233. 

7. Zie c:m 96/5. 229-231, 233-235 

8. H. Dooycweerd, Een rooms-katholieke visic op de protestants christelijke 

denkbeelden inzake bedrijfsorganisatie en de recente discussie over de gren

zen van de overheidstaak, Anti-revolutionairc Staatkunde, jaargang 22j1952, 65-

79, 97-122, i.h. b.73. Besprcking van de dissertatie van P.A.J.M. Steenkamp, De 

gcdachte der bedrijfsorganisaties in protestants christelijke kring, Tilburg 1998. 

g. Dit zal moeten leiden tot een herbezinning op plaats en omvang van 

Schiphol. Een voortgaande conccntratie van luchtvcrkeer in het wcsten van 

hct land zal, oak bij cen door de CDA-fractie voorgestane verplaatsing van de 

luchthaven naar zec, steeds grater problemen van congcstie, luchtvervuiling, 

eel. vcroorzaken. We mogen ons niet blindstaren op het kleine stukje 

Nederland. Er is oak nag ecn 'achterland' in Noord-Frankrijk en Rijnland

Westfalen. Om het hier nodige te bereikcn is zowel verbeelding- als doorzct

tingkracht nodig. Deze worden tot nu toe node gemist. 

10. Opvallend is de afstandelijke houding, die de politick, inclusief de CDA-poli

tici, heeft aangenomen bij de verkoop van het in Utrecht gevestigde elektri

citeitsbedrijfUna aan het Amerikaanse bedrijfRcliant Energy te Houston. Zie 

Jaco Alberts en Karel Berkhout, De veiling van hct openbaar nut, ·YRC: 

llandelsblad 24-4-1999 (Economiekatern) 

11. A. Bijleveld-Schouten en J.P. Balkenende, Melkert en De Grave verergeren de 

bestaande problemcn, Trouw 17-6-1998 
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George van Harinck & Rienk Janssens (red.), Daarnaast had een aantal vrijgemaakten voor 

Het Amersfoorts congres van 1948, Ad Char- de aansluiting bij het GPV geen kerkelijke 

tas-reeks I, uitgeverij De Vuurbaak b.v. Barne

veld, ISBN 90 5560 14 38, j24,75 

De vrijgemaakt gereformeerden belegden van 

30 maart tot 1 april 1948 in Amersfoort een 

congres dat veelal wordt beschouwd als het 

geboorte-uur van het Gereformeerd Politiek 

Verbond. Vorigjaar was dit een halve eeuw ge

leden. Dit vormde aanleiding voor het Ar

chief en Documentatiecentrum van de Gere

formeerde Kerken te Kampen om in het eerste 

dee! van de onder haar auspicien opgezette 

Ad Chartasreeks Het Amersfoorts congres 

aan een historische analyse te onderwerpen. 

Naast enkele beschouwingen over de beteke

nis van dit congres voor het ontstaan van het 

crv bevat deze bundel bijdragen over het 

geestelijk klimaat waarin het GPV ontstond; 

de relatie tussen de antirevolutionaire partij 

en de vrijgemaakten van 1945 tot 1949: de eer

ste vrijgemaakte theoloog prof. dr. K. Schilder 

over de antirevolutionaire partij in de periode 

van 1945 tot 1949 en een interview met het 

oud-GPv-Tweede Kamerlid dr. A.J. Verbrugh. 

De samenstellers wijzen er op dat het gangba

re beeld over het ontstaan van het GPV rond 

Het Amersfoorts congres een aantal nuance

ringen verdient. In dit kader vragen zij aan

dacht voor de volgende facetten. Reeds voor 

1948 bestonden er vrijgemaakte kiesvereni

gingen. Schilder, om wie het theologisch con

flict rond de vrijmaking zich in belangrijke 

mate afspeelde, verliet eerst in 1949 de ARP 

maar hij sloot zich niet aan bij het GPV. Op 

Het Amersfoorts congres was een minder

heid voorstander van afzonderlijke politieke 

organisatie van vrijgemaakt gereformeerden. 

maar politieke motieven. 

Tegen deze achtergrond is, aldus de samen

stellers van deze bundel, het gangbare beeld 

van Het Amersfoorts congres als beginpunt 

van het GPV te finalistisch. Op deze wijze 

wordt de dynamiek en de verscheidenheid 

van dit splitsingsproces miskencl. De bijclra

gen in deze bundel vormen een goede illus

tratie van cleze stelling. 

H. van Spanning 

K. van der Zwaag, Onverkort of gekortwiel<t? 

Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelij

denis en de spanning tussen overheid en re

ligie. Een systematisch-historische interpreta

tie van een 'omstreden' geloofsartikel, clisser

tatie, Uitgeverij Groen, Heerenveen, 1999, ge

bonden, 619 biz., ge"illustreerd. ISBN go 5030 

965 8 (w), .f49,95. 

Het is in het huidige Nederland. dat geken

merkt wordt door pluralisme, tolerantie en 

gelijkwaarcligheid van religies en levensbe

schouwingen, nauwelijks voor te stellen dat 

de relatie tussen overheid en religie grote 

spanningen met zich mee zou brengen. De 

scheiding van kerk en staat, zoals geprocla

meerd in de Bataafse Staatsregeling van 1796, 

wordt praktisch door iedereen als een grote 

verworvenheid van de moderne tijd be

schouwd. Voor een theocratische staatsorde

ning, een op religieuze beginselen berusten

de staatsvorm bestaat nauwelijks draagvlak. 

De verwevenheicl van religie en overheid was 

in de Midcleleeuwen en de aansluitende pe

riode van de Reformatie echter wei vanzelf~ 
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sprekend. De relatie tussen christelijke religie 

en overheid is het onderwerp van studie in 

het proefschrift van K. van cler Zwaag, geti

telcl Onverkort of gekortwiekt? Artikel 36 

van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de 

spanning tussen overheid en religie. Een sys

tematisch-historische interpretatie van een 

'omstreclen geloofsartikel'. De stuclie is toege

spitst op cle historische achtergronclen en be

tekenis van artikel 36 van cle Nederlandse Ge

loofsbelijclenis die hanclelt over 'het ambt van 

de overheicl'. Centraal onderdeel van het on

derzoek is de betekenis van de 21 woorden in 

artikel 36, die het weren en uitroeien van af 

goclerij en valse godsclienst (van cle rooms-ka

tholieken en wederdopers) tot de taak van de 

overheicl rekenen. Cruciale vraag is 'of het 

weglaten van de 21 woorden het geloofsarti

kel kortwieken en 'vleugellam' maken, dan 

wei of door het onverkort handhaven van het 

artikel de overheid niet het verwijt van in tole

ran tie op zich laadt en zij zich schuldig 

maakt aan het gewelddadig ingrijpen in het 

goclsclienstig Ieven van haar onclerclanen'. In 

het eerste dee] bespreekt Vander Zwaag de re

formatorische staatsbeschouwing van Luther 

en Calvijn en het vraagstuk van de tolerantie 

in het Iicht van cle verhouding tussen de over

heicl en de christelijke religie. De Amsterdam

se promovenclus beschrijft de voortdurende 

spanning die bestond tussen enerzijds de na

druk die reformatoren legden op de publieke 

betekenis van de christelijke religie als geo

penbaarcle godsclienst en anclerzijcls de staat

kunclige nooclzaak om cle twee grate religies 

in een natie vredig naast elkaar te Iaten exi

steren. Omdat de Reformatie het principe van 

cle gewetensvrijheid honoreerde 'in haar res-

B E K E K E N 

geweten' gaf ze mede de stoot tot godscliensti

ge tolerantie, pluralisme en een 'neutrale' 

overheid. Na een bespreking, m het tweede 

dee!, van de politiek-religieuze implicaties 

van artikel 36 en de politieke en kerkelijk si

tuatie als gevolg van de Franse Revolutie 

(1789), waarbij staat en kerk in 1796 en 1815 

van elkaar worden gescheiden en aan cle prac

tise he betekenis van artikel 36 formeel een 

einde komt, volgt het boeiende (derde) dee! 

over cle rol van artikel 36 in cle christelijke po

litieke stromingen in cle negentiencle en twin

tigste eeuw. Een op artikel 36 gebaseerde 

theocratisch genormeercle samenleving were! 

afgewezen door vooraanstaande antirevolu

tionairen als Da Costa, Groen van Prinsterer 

en Kuyper. De terughoudende taak van de 

overheid, door laatstgenoemde principieel 

vercledigcl, leiclcle tot het schrappen van cle 21 

woorclen in artikel 36 op cle synocle van cle Ge

reformeerde Kerken van 1905. In christelijk

historische kring waren wei verdedigers te 

vinden van de onverkorte versie van artikel 

36.ln cle naoorlogsejaren is in cle CHU echter 

het theocratische beginsel op de achtergrond 

geraakt en heeft een meer oecumenische 

invulling gekregen. Thans is bij het CDA, het 

GPV en cle RPf geen cliscussie over cle betekenis 

van democratische waarden als pluriformiteit 

van geloofsopvattingen en de vrijheicl van 

godsdienst. De poli tieke partij met de meest 

uitgesproken theocratische opvatting en ver

dediger van de 'onverkorte' versie van artikel 

36 is cle SGP, hoewel deze partij tegelijkertijcl 

worstelt met cle concrete toepassing van arti

kel 36 in relatie met cle gronclwettelijke gelijk

heicl en vrijheicl van goclsclienst. 

pect voor het aileen door God genormeerde P.W Tetteroo 
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Persoonsgebonden 

budgetfinanciering vraagt 

om politiel{e daadl{racht 

MR.DR. R.G.H.G. KERFF 

Sinds 1995 bestaat een zogeheten persoonsgebonden budget (pgb) voor thuis

zorg. In de afgelopen jaren is hiermee ervaring opgedaan en de tijd lijkt rijp 

voor een volgende stap: een permanente verankering van het pgb binnen het 

zorgstelsel. Binnen de politieke arena lijkt er geen eensgezindheid te bestaan 

over de wijze waarop de budgetsystematiek uitgevoerd dient te worden. In de

ze bijdrage worden in het kort enkele denkrichtingen aangegeven en wordt 

geconcludeerd dat het tijd is knopen door te hakken. 

Wie voorzienbaar Ianger dan drie maanden zorg nodig heeft in de thuissituatie 

kan in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget. In plaats van een 

aanspraak op naturaverstrekking van zorg, verkrijgt de zorgbehoevende een trek

kingsrecht op gelden waarmee hij (indirect) zijn zorg kan inkopen en financie

ren. Behalve in de thuiszorg bestaat een persoonsgebonden budget voor de zorg 

voor verstandelijk gehandicapten en wordt er momenteel geexperimenteerd met 

een pgb voor geestelijke gezondheidszorg. Alvorens een trekkingsrecht beschik

baar wordt gesteld, dient aangegeven te worden welke zorg objectief noodzake
lijk is (indicatiestelling). 

In Nederland is gekozen voor de volgende uitwerking van het pgb. Om in aan

merking te komen voor een persoonsgebonden budget dient een zorgbehoeven

de zich te melden bij het regionaal indicatie-orgaan (rio) dat op grond van deAl

gemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) de zorgbehoefte vaststelt voor thuis

zorg en intramurale ouderenzorg. Indien voorzienbaar !anger dan drie maanden 

thuiszorg nodig is, kan de zorgbehoevende voor een pgb kiezen (Een pgb voor 

intramurale ouderenzorg is nog niet verwezenlijkt.) Hij dient zich dan te melden 

bij het zorgkantoor in zijn regio. De zorgkantoren, uitvoeringsorganen in de 

AWBZ-structuur, ontvangen jaarlijks van de Ziekenfondsraad een subsidie om de 

vraag naar pgb's in hun regio te dekken. Het totale budget dat de Ziekenfonds

raad beschikbaar heeft, wordt door de minister van vws jaarlijks vastgesteld. 

Daarmee is het macro budget voor persoonsgebonden budget eenvoudig te limi

teren. Er is geen sprake van een open-einde regeling aangezien de pgb-verstrek

king geen reguliere aanspraak binnen de ziektekostenverzekeringen is, maar ge-
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baseerd is op een tijdelijke subsidieregeling. lndien zorgbehoevende en zorgkan

toor overeenstemming bereiken over de aanwending van toe te kennen financie

le middelen, kan het zorgkantoor besluiten tot toekenning van een pgb. De zorg

behoevende wordt daarmee budgethouder. 

Een belangrijk kenmerk van het Nederlandse budgetstelsel is dat de budgethou

der in feite nauwelijks zelf geld in hand en ontvangt van zijn budget. Het zorg

kantoor maakt namelijk het budget over naar de Sociale Verzekeringsbank (svB) 

die de gelden beheert. Ten taste van het tegoed bij de svn kan de budgethouder 

zorg inkopen. Na toezending van allerlei gegevens, kan de svn de hulpverlener 

betalen. De weinige flexibiliteit die dit stelselmet zogeheten trekkingsrechten 

biedt, wordt ten dele ondervangen met een zogenaamd forfaitair bedrag. Jaar

lijks ontvangt een budgethouder namelijk ten hoogste f2.400,oo daadwerkelijk 

zelf. Hiermee kan hij naar eigen inzicht uitgaven ten behoeve van zijn zorg 

doen. Te denken valt aan extra hulp bij incidenteel toenemende zorgbehoefte of 

een aardigheidje voor een vrijwilliger die vaak langskomt. 

Vraagpunten rondom het pgb 

In plaats van verstrekking van zorg in natura, volgt bij een persoonsgebonden 

budget beschikbaarstelling van een tegoed waarmee zorg ingekocht dient te wor

den. Afgezien van vragen die samenhangen met de uitwerking van die budget

overdracht, zoals fiscale aspecten random het verkregen budget en arbeidsrech

telijke consequenties die voort kunnen vloeien uit het inhuren van een hulpver

lener, is met name interessant hoe een aanspraak op zorg te verwezenlijken is 

met een pgb. 

Zou er niet een situatie kunnen ontstaan waarin een budgethouder wei geld 

heeft om zorg te financieren, maar die niet kan inkopen, bij voorbeeld wegens 

een ontoereikend aanbod van hulpverleners? En is er een verschil met de zorg 

die naturaverkrijgers verwezenlijkt zien worden? Want als dat zo is, zouden er 

wei eens op grand van het gelijkheidsbeginsel fundamentele bedenkingen tegen 

persoonsgebonden budgetfinanciering kunnen rijzen. 

De kern van de zaak is dater bij een pgb een andere wijze van verwezenlijking 

van het grondwettelijk verankerd recht op gezondheidszorg wordt gekozen. 

Leidt deze nieuwe manier van operationalisatie tot een verschil in de daadwerke

lijke mogelijkheden zorg te ontvangen? Het is algemeen bekend dat bij de natu

raverstrekking van thuiszorg wachtlijsten voorkomen. Is dat ook zo bij persoons

gebonden budgetten? 

Theoretisch kan er geen sprake van wachtlijsten zijn, aangezien er geen zorgaan

bieder is waar een budgethouder afhankelijk van is. Hij kan immers vrij contrac

teren wie hij wenst. Dat neemt evenwel niet weg dat in de praktijk wei degelijk 

een situatie kan ontstaan waarbij verwezenlijking van de benodigde hulpverle-
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ning niet op korte termijn mogelijk is. In sommige delen van hetland is er nog 

een vrij gering aanbod van zorgaanbieders die budgethouders willen bedienen. 

Daarbij komt dat ook particulieren soms moeite hebben met het verstrekken van 

zorg aan een budgethouder. In de praktijk blijkt namelijk dat lang niet iedereen 

'wit' wil werken. Door de gekozen uitvoeringsstructuur waarbij verantwoording 

van elke uitgaaf ten laste van het trekkingsrecht bij de SVB noodzakelijk is, is het 

voor een budgethouder feitelijk niet mogelijk mee te werken aan 'zwarte' uitke

ringen. Uiteraard wordt hier niet bepleit zwarte uitkeringen mogelijk te maken, 

maar veronachtzaamd mag niet worden dat de gekozen operationalisatie van het 

budgetstelsel het aanbod van particuliere zorgaanbieders feitelijk beperkt. 

Een ander probleem is dat ook reguliere thuiszorgorganisaties weinig blijken te 

voelen voor het verlenen van zorg aan budgethouders. Niet omdat zij daar prin

cipiele bezwaren tegen hebben, maar omdat de mogelijke financiele consequen

ties voor deze organisaties zeer nadelig kunnen zijn. Wat is namelijk het geval? 

Indien een thuiszorgorganisatie aan een budgethouder zorg Ievert, zal de thuis

zorg dat tegen een concurrerend tarief dienen te doen. Dat kan betekenen dat 

het tarief dat voor budgethouders gehanteerd zou moeten worden, lager zou Iig

gen dan het tarief dat de thuiszorgorganisatie ontvangt voor de verstrekking van 

zorg in natura. Het ligt voor de hand dat als een thuiszorgorganisatie aan bud

gethouders de zorg blijkbaar goedkoper kan aanbieden, dat deze lagere prijs ge

bruikt wordt bij de onderhandelingen over een nieuw budget voor de thuiszorg

organisatie. Het budget van thuiszorgorganisaties zou hierdoor in belangrijke 

mate kunnen dalen. Aangezien dat niet in het belang van deze organisaties is, 

zien zij afvan het bedienen van de 'pgb-markt'. De thuiszorg !Gin deze markt 

ook gerust links Iaten liggen, aangezien slechts ongeveer 4 procent van aile 

thuiszorg via een pgb gefinancierd wordt. Het is dus -inderdaad- niet de moeite 
hier vee! in te investeren. 

Per saldo ontstaat dan ook het volgende beeld. Strikt geredeneerd kunnen er ver

schillen optreden in de toegankelijkheid van de zorg tussen budget- en natura

verkrijgers, de wachtlijstproblematiek drukt voornamelijk op de naturaverkrij

gers van zorg. Dater verschillen in beide verstrekkingsvarianten van zorg op 

kunnen treden, is evenwel ook het oogmerk van een budgetstelsel. De druk die 

de vraagkant van de gezondheidszorg uit kan oefenen, kan een aanjager voor 

verhoging van de kwaliteit van de zorgverlening zijn, bij voorbeeld wat betreft 

de klantvriendelijkheid. In de praktijk blijkt echter dat de vraag die het pgb ge

nereert dermate klein is, dat zorgaanbieders weinig prikkels hebben in deze 

nieuwe marl<t te investeren. Budgethouders zijn aangewezen op particuliere 
zorgbureaus en mantelzorgers. 

Door zijn kleinschaligheid gaat het pgb aan zichzelf ten onder, aangezien de mo

gelijkheden die dit stelsel biedt om de zorgverlening meer in overeenstemming 

met de wensen van de zorgbehoevende te brengen, niet ten volle benut worden. 



Oat is een gevolg van het handhaven van de status-quo waarin het pgb een mar

ginale rol binnen de zorgsector speelt. 

Waarom een pgb? 

Wat de overwegingen betreft om een pgb te verwezenlijken, komen enkele pun

ten uit de discussie binnen en buiten het politieke forum naar voren. De over

heid presenteert het persoonsgebonden budget nadrukkelijk als middel om 

emancipatie van zorgbehoevenden te bevorderen en klantvriendelijk gedrag van 

zorgverleners te stimuleren (TK 1994-1995, 23 904, nr. 14, Beleidsbrief persoonsge

bonden budget.) Er wordt een koppeling gelegd met meer algemene interventies 

in de verhoudingen binnen de gezondheidszorg, zoals de introductie van de wet 

op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, het klachtrecht en het mede

zeggenschapsrecht voor clienten. (Deze regelingen beogen de positie van zorgbe

hoevenden ten opzicht van zorgverleners en instellingen van gezondheidszorg te 

versterken.) 

Het pgb wordt daarmee gezien als een antwoord op dagelijkse problemen in de 

zorgverlening: de zorgbehoevende is min of meer overgeleverd aan de zorgaan

bieder en is bij voorbeeld gebonden aan diens zorgverleningstijden. Een transfor

matie van aanbod- naar vraaggestuurde zorg wordt met het pgb verwezenlijkt, a! 

is dat geen zelfstandig doe! van het pgb. Het uitgangspunt is veeleer andersom: 

er moet meer rekening gehouden worden met de wensen van zorgbehoevenden 

en om dat te bereiken worden elementen van vraagsturing (voorzichtig) in de ge

zondheidszorg ge!ntroduceerd. 

De achterliggende idee bij een persoonsgebonden budget is dat de zorgbehoeven

de -beter dan zorgverleners- in staat is zijn zorgverlening aan zijn eigen wensen 

aan te passen. Inzicht in eigen preferenties is daarmee essentieel geworden. De 

economisch-theoretische onderbouwing van een figuur zoals het pgb is daannee 

oak sterk. In de economische wetenschap wordt immers betoogd dat aileen een 

persoon zelfvolledig inzicht in zijn preferenties kan hebben en dat gelden die 

op de ene of andere manier voor hem beschikbaar zijn, door hemzelf aangewend 

zouden dienen te worden. Binnen het bestek van deze bijdrage voert het te ver 

hier op in te gaan. Voor dit moment volstaat de constatering dat een versterking 

van de positie van de zorgbehoevende essentieel was. Terloops wordt overigens 

in de politieke discussie ook de aandacht gevestigd op te behalen kostenvoorde

len door een vermindering van overheadkosten. 

De politiel< aan zet 

Uit de informatie die nu over persoonsgebonden budgetfinanciering beschikbaar 

is, blijkt overduidelijk dat het systeem werkt. Mensen blijken in het algemeen 
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goed in staat hun eigen zorg te regelen en in te kopen. Dat neemt niet weg dat 

in de praktijk enkele belangrijke knelpunten bestaan. Wellicht daarom is 'de po

litiek' terughoudend waar het gaat om verdere maatregelen dit pgb een vaste 

plaats binnen de gezondheidszorg te geven. De laatste tijd is het vrij stil random 

het persoonsgebonden budget. Duidelijkheid zou de overheid moeten verschaf

fen op onder meer de volgende pun ten. 

Op welke termijn is de stap van subsidieregeling naar wettelijke aan

spraak voor het pgb te verwachtenjte realiseren? Dit kan een belangrijk 

signaal zijn voor reguliere thuiszorgorganisaties om te investeren in het 

pgb. Ook zal aandacht moeten worden geschonken aan de negatieve 

effecten voor zorgaanbieders als zij aan budgethouders zorg bieden. 

Is de uitgebreide en relatief kostbare administratieve procedure met trek

kingsrechten die door de svB beheerd worden zinvol? De kosten zijn 

immers relatief hoog terwijl de problemen die deze constructie moet hel

pen voorkomen (onder andere fraude met sociale premies) vrij beperkt 

kunnen blijven. Slechts in een beperkt aantal gevallen is namelijk sprake 

van een arbeidsovereenkomst tussen budgethouder en zorgverlener, ter

wijl juist in deze situatie premie-afdracht noodzakelijk is. De constructie 

met trekkingsrechten lijkt dan ook slechts voor een beperkt probleem in 

stand te worden gehouden. 

De bestaande vormgeving van persoonsgebonden budgetfinanciering is tot stand 

gekomen binnen breed scala aan eisen. Enerzijds streefde men naar versterking 

van de positie van zorgbehoevenden, terwijl er anderzijds een zeer sterk streven 

naar beheersing van de kosten ontstond. Beide ambities lijken te hebben geresul

teerd in een stelsel dat gerust bureaucratisch genoemd mag worden. (Vergelijk 

ook Kerff, R.G.H.G., Het persoonsgebonden budget in de thuiszorg, Bestuurskun

dige aspecten van een nieuwe financieringsvorm, in: Bestuurskunde 1999 (8), nr. 

2, pag. 71-80.) De balans lijkt doorgeslagen naar kostenbeheersing van en toe

zicht op persoonsgebonden budgetten. De hele uitvoeringssystematiek is er 

namelijk op geent zicht en controle te hebben op vrijwel alle geldstromen die 

met het pgb gemoeid zijn. De versterking van de positie van de zorgbehoevende, 

het uitgangspunt van het pgb-beleid, is daarmee naar de achtergrond verscho

ven. Heroverweging van de uitvoeringssystematiek is dan ook wenselijk. Het 

wordt tijd knopen door te hakken. 

Mr:dr. R.G.H.G. Kerff is universitair docent Gezondheidsrecht aan de Universiteit 

Maastricht. Onlangs promoveerde hij op 'Persoonsgebonden budgetten in de ouderenzorg, 

Invoeringsmogelijkheden in de thuiszorg en de verzorgingshuizen' (Landgraaf 1998). 



De NAVO heeft zonder mandaat van de VN-Veiligheidsraad ingegrepen 
in Kosovo. Dat was niet volgens het volkenrechtelijke boekje. In hoe
verre moet de NAVO echter op een fiat wachten van landen als China 
en Rusland, op het moment dat mensenrechten ernstig worden ge
schonden? De morele rechtvaardiging van zowel militaire als diplo
matieke interventie vraagt om een nieuw beoordelingskader. In de 
Periscoop beschouwt Theo Brinkel de gebeurtenissen in Kosovo en 
schetst hij de uitdaging voor de toekomst: Verzoening en intensieve 

vervlechting van de samenlevingen door een soort Marshall 
Plan, zodat oorlog tussen de landen ondenkbaar wordt. 

I<osovo en de rechtvaardige 
oorlog. Een tussenbalans 

Het lot van de verdreven Kosovaren vormt het eerste en voornaamste 

criterium bij de beoordeling van de Balkancrisis. De rechtvaardiging van 

het optreden van de internationale gemeenschap ligt uiteindelijk in de vraag 

of er recht wordt gedaan aan de slachtoffers. Niet aileen de militaire, maar ook 

de diplomatieke interventie moet op dat resultaat worden afgerekend. Op 7 

april 1999 sprak de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, ter 

gelegenheid van de jaarlijkse zitting van de VN-Commissie voor de 

Mensenrechten in Geneve: 'Every time[ ... ] the world says 'never again'. And yet it hap

pens. The vicious and systematic campaign of 'ethnic cleansing' conducted by the Serbian 

authorities in Kosovo appears to have one aim: to expel or kill as many ethnic Albanians 

in Kosovo as possible, thereby denying a people their most basic rights to life, liberty and 

security. The result is a humanitarian disaster throughout this region." 

Was bet NAVO-optreden moreel gerechtvaardigd? 

Met haar optreden tegen de Servische terreur in Kosovo heeft de NAVO zonder 

mandaat van de Veiligheidsraad het recht in eigen hand genomen. Ook achteraf 

heeft de Veiligheidsraad de NAVO geen goedkeuring gegeven. Was de ingreep 

daarmee ongerechtvaardigd? Was de NAVO fout, die met zware militaire midde

len in actie kwam tegen flagrante misdaden tegen de menselijkheid en grove 

en systematische schendingen van de rechten van de mens? Of liet de Veilig

heidsraad het afureten, toen hij door interne verdeeldheid in maart en de maan

den eraan voorafgaand niet tot een uitspraak kwam en in juni in feite het resul

taat van het NAvo-optreden dankbaar aangreep om de vrede te garanderen? 

De beantwoording van dergelijke vragen moet worden gegeven in een tijd waar

in de soevereiniteit van staten niet meer als absoluut recht gezien wordt, maar 
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eerder als een ruimte 0111 de rechten van de mens te verzekeren. De beantwoor

ding speelt zich bovendien af in een situatie waarin minder dan voorheen spra

ke is van klassieke oorlogen tussen staten. Zoals prof.dr. E.M.H. Hirsch Ballin in 

Christen Democratische Verkenningen 4 schreef is sinds de instorting van het 

communistisch machtsblok de opvatting doorgebroken dat een 'binnenlandse 

aangelegenheid' geen argument 111eer is. Democratisch bestuur is een eis van 

internationaal recht geworden en bij regelrechte excessen is ingrijpen gerecht

vaardigd. Maar er is verlegenheid over het hoe van optreden.' 

Grove en stelselmatige schending van de rechten van de mens is een bedreiging 

van de internationale vrede en veiligheid. Wanneer regeringen met hun beleid 

een bedreiging vormen voor de internationale vrede en veiligheid kan de Veilig

heidsraad van de Verenigde Naties ingevolge hoofdstuk VII van het Handvest 

van de wereldorganisatie besluiten tot ingrijpen. De plegers van misdaden te

gen de menselijkheid kunnen bovendien worden aangeklaagd en vervolgd bij 

een Internationaal Strafhof. 

Zo lijken geleidelijk aan ele111enten van binnenlandse rechtshandhaving ook in

ternationaal van toepassing te zijn in een internationale gemeenschap die vrecle 

en gerechtigheid als opdracht heeft, en waarin de slachtoffers van armoecle en 

onderdrukking de eerste aandacht en zorg verdienen. Daarmee verandert ook 

het beoordelingskader dat door de traditie van de rechtvaardige om·Jog geboden 

is. Deze kan clan mincler dienen om het gewapend optreclen van soevereine sta

ten aan banden te leggen. De nadruk zal111eer komen te liggen op criteria 0111 te 

beoordelen of en hoe de stap gezet 111oet worden naar gewapende interventie. 

Daarbij gaat het 0111 vragen als: Is het met de gewapende interventie te doen 0111 

een rechtvaardige zaak? Wordt de interventie gepleegd met een mandaat van 

het bevoegde gezag? Zijn de rechten en waarden die in het geding zijn het offe

ren van 111ensenlevens waard? Zijn alle vreedzame 111iddelen uitgeput? Wordt de 

interventie gepleegcl vanuit de juiste in ten tie? Kan de interventie een redelijke 

kans van slagen hebben? Zo kan een traditie ontstaan van gerechtvaardigde 

militaire interventie. 

Dat optreden tegen massale deportaties en etnische zuivering een rechtvaardige 

zaak is, is niet zo moeilijk vast te stellen. De Nederlandse bisschoppen beschouw

den in hun herderlijk schrijven 'Tot vrede in staat' van 1996 het beginsel van 

niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheclen bijvoorbeeld als niet Ianger 

onaantastbaar.' De Wereldraad van Kerken verklaarde tijdens zijn achtste Assem

blee in Harare, Zimbabwe, op 3-14 december 1998, dat mensenrechten de essen

tiele basis voor een rechtvaardige en duurzame vrede zijn. 'Het niet naleven van 

de 111ensenrechten leidt dikwijls tot cont1ict en om·log, en verscheidene malen in 
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deze eeuw tot genocide als gevolg van ongebreidelde etnische, raciale of religieu

ze haat. De internationale gemeenschap heeft zich maar al te vaak niet in staat 

getoond om genocide te stoppen wanneer het is begonnen. Er is een urgente 

noodzaak om te leren van de lessen van het verleden en om de mechanismen 

van snelle interventie op te zetten wanneer de gevaarsignalen verschijnen.'' In 

genoemde brief van 1996 sloten de Nederlandse bisschoppen het recht op zelf

verdediging en de plicht tot verdediging van weerlozen en zwakken 'als uiterste 

middel, als onderhandeling en overreding hebben gefaald' niet uit.' 

Morele verontwaardiging is snel uitgesproken. Michael Ignatieff beschreef ech

ter het probleem dat ontstaat als de bereidheid tot klinkende morele veroorde

lingen te komen wel aanwezig is, maar niet om de wil daar ook concrete actie 

aan te verbinden. Het is onvoldoende als de verontwaardigden uitsluitend op 

hun morele prestige vertrouwen. Daarmee onderschatten zij consequent de 

vastberadenheid van degenen die etnische oorlog willen voeren. Het enige dat 

zij doen is hun eigen gezicht redden." De morele verontwaardiging was enorm 

op de 24ste maart, toen de berichten binnenkwamen van de grootscheepse etni

sche zuiveringen door de Serviers in Kosovo. Servische soldaten, politiemannen 

een paramilitaire groeperingen gingen als barbaren tekeer en zouden dat nog 

tien weken volhouden. Er moest iets gebeuren, zo was de algemene stemming. 

Het was de NAVO die voor een doorbraak zorgde, toen het bondgenootschap die

zelfde avond nog met de bombardementen op Servische doelen began. 

Er valt een sterk pleidooi te houden voor het argument dat de NAVO en haar ver

tegenwoordigers tot en met Rambouillet en het laatste bliksem bezoek van Ri

chard J-Iolbrooke aan Milosevic alle vreedzame middelen hebben uitgeprobeerd 

om een vreedzame regeling van het conflict mogelijk te maken. Daarbij moet de 

reputatie van het Servische regime van de afgelopen jaren in aanmerking wor

den genomen. De intentie waarmee de interventie were\ gepleegd was- althans 

in de officiele verklaringen- de enige juiste: het ongedaan maken van de etni

sche zuiveringen. Het lot van de slachtoffers van agressie, ten-eur en onderdruk

king hoort de voornaamste inzet te zijn van deze gewapende interventie. De ge

loofWaardigheid van NAVO ofVerenigde Naties is bijzaak. Het uitbreiden van de 

invloedssfeer van het Westen of, aan de andere kant, het bondgenootschap tus

sen de Russische en Servische 'broedervolken' zijn onjuiste intenties. 

Lastiger is de vraag of de NAVO-interventie met behulp van bombardementen 

een redelijke kans van slagen had. Het ziet er naar uit dat dit het geval was. De 

militaire capaciteit van Servie was ernstig aangetast, intern groeide het verzet, 

hetgeen onder andere bleek uit desertie uit het Ieger en kritiek op het regime 

van Milosevic. Maar er zalmeer tijd voor nodig zijn om die vraag te kunnen be-
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antwoorden. De NAVO probeerde voortdurend, zij het met wisselend succes, om 

geen burgerslachtoffers te maken. 

Zou het zijn gekomen tot een grondoorlog, dan zou de beoordeling heel wat 

problematischer zijn geweest. De NAVO-lidstaten waren op dit punt onderling 

verdeeld. Groot-Brittannie hield de mogelijkheid van een grondoorlog open. De 

Duitse regering had daar weer grote moeite mee. De Nederlandse minister-pre

sident pleitte weer voor een opschorting van de bombardementen. Het risico 

van een langdurige guerrilla-achtige oorlog was reeel, evenals het ontstaan van 

grotere tegenstellingen met Rusland, waardoor een oplossing via de onderhan

delingstafel buiten bereik zou zijn geraakt. Zover hoefde het gelukkig niet te 

komen. Kosovo is bevrijd van de Servische barbarij zonder dat een grondoorlog 
nodig is geweest. 

De NAVO trad niet op met een mandaat van de Veiligheidsraad van de Verenigde 

Naties. In dat opzicht voldoet de interventie niet aan de bovengenoemde crite

ria en voldoet het optreden niet aan de bestaande volkenrechtelijke bepalin

gen. Maar daar moeten wei de volgende opmerkingen bij gemaakt worden. De 

53 lidstaten van de VN-Commissie voor de Mensenrechten namen tijdens hun 

jaarlijkse zitting in Geneve in april een resolutie aan (tegenstemmer: Rusland, 

onthouding: China) waarin de etnische zuiveringen in Kosovo krachtig werden 

veroordeeld. Secretaris-Generaal Kofi Annan zei bij die gelegenheid het volgen

de: 'Emerging slowly, but I believe surely, is an international norm against the violent 

repression of minorities that will and must take precedence over concerns of sovereignty. 

{ ... }As long as I am Secretary-General, the United Nations as an institution will always 

place the human being at the centre of everything we do. No government has the right to 

hide behind national sovereignty in order to violate the human rights or fundamental 
freedoms of its peoples.'' 

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft het in maart en de maanden 

eraan voorafgaand Iaten afweten. Hij gedroeg zich als een groep omstanders in 

de Amsterdamse metro, die niet ingrijpen wanneer twee meisjes worden mis

handeld. Iedereen wist dat er iets gedaan moest worden, de 24ste maart. De 

NAVO heeft toen het recht in eigen hand genomen. Als een heel volk wordt weg

gevaagd mag de wereldgemeenschap niet werkeloos toezien. De in dit artikel 

geciteerde uitspraken van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties waren 

een bevestiging van de juistheid van die doorbraak. Hij herhaalde zijn implicie

te steunbetuiging nog eens in de vergadering van de Veiligheidsraad bij de be

handeling van resolutie 1244 van 10 juni. Wat voor hem telde was niet aileen 

de inzet voor vrede, maar ook de wil om die in praktijk te brengen. Kofi Annan: 

'This includes tasks for which the United Nations is not responsible, but which are vital if 
peace and stability are to be restored.''' 
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De Veiligheidsraad kon in maart en de maanden daarvoor geen mandaat voor 

een militaire interventie ten behoeve van de Albanezen uit Kosovo afgeven, om

dat hij was lamgelegd door de opstelling van Rusland en China. Ook bij de be

handeling van de resolutie die op 10 juni werd aangenomen nam de Russische 

ambassadeur afstand van het NAVO-optreden. China onthield zich van stem

ming, metals argument dat de NAVo-luchtaanvallen het Verenigde Naties 

Handvest hadden geschonden en een gevaarlijk precedent stelden in de interna

tionale betrekkingen. 

Die realiteit zal de Veiligheidsraad ook in de komende jaren nog parten spelen. 

Het Kremlin is weliswaar nauwelijks in staat het eigen land te regeren, wordt 

geleid door een raaskallende president, heeft geen controle over een eigen

machtig rondtrekkend Ieger in Servie, vindt het bondgenootschap met de mis

dadiger Milosevic belangrijker dan het lot van de Kosovaarse vluchtelingen, en 

meent tach mee te moeten tellen in de internationale verhoudingen. China zal 

in de Veiligheidsraad het beginsel van niet-inmenging in binnenlandse aangele

genheden hoog houden. Tien jaar na het neerslaan van de demonstraties op het 

Plein van de Hemelse Vrede heeft het land op het gebied van democratisering, 

het respect voor de mensenrechten en de onderdrukking van het Tibetaanse 

volk een kwalijke staat van dienst. Van beide Ianden hebben de Kosovo-Albane

zen weinig heil te verwachten. 

Vrede en recht voor de slachtoffers 

Na het aannemen van de resolutie van de Veiligheidsraad is de diplomatie en 

het politiek overleg aan de beurt. Net als het NAVo-ingrijpen moet ook deze in

ternationale bemoeienis aan het morele oordeel worden onderworpen. Ook daar 

gaat het om het dichterbij brengen van een rechtvaardige vrede, waarin recht 

wordt gedaan aan de slachtoffers. Het is van belang daarop te wijzen, want zo'n 

oplossing ligt niet voor de hand. lmmers, zo constateerde Michael Ignatieff. het 

optreden van de internationale gemeenschap is in eerste instantie gericht op 

herstel van de vrede. En niet op gerechtigheid. De slachtoffers willen in eerste 

instantie gerechtigheid en achten vrede minder belangrijk. Zo worden zij al snel 

lastige obstakels om via diplomatieke kanalen conflicten te beeindigen.w Tach is 

gerechtigheid een noodzakelijke voorwaarde voor duurzame vrede. 

In een eerste artikel dat verder keek dan de horizon van onderdrukking en ge

weld pleitten mgr. Van Luyn, bisschop van Rotterdam, en Jan Gruijters, secreta

ris van Pax Christi. voor opname van de Balkan in het verband van de Europese 

Unie, een internationaal plan voor wederopbouw en steun en versterking van 

het Internationaal Tribunaal voor het voormalig Joegoslavie." Dat zijn wezenlij-
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ke onderdelen van een toekomst waarin onrecht hersteld wordt en verzoening 
en wederopbouw mogelijk zijn. 

Om met de Europese Unie te beginnen. Oorspronkelijk doe! van het Europese 

integratieproces is de wil van nooit meer oorlog en nooit meer onrecht. Door 

verzoening en intensieve vervlechting van de samenlevingen van met name 

Frankrijk en Duitsland is een oorlog tussen beide Ianden ondenkbaar gewor

den. Oat model is uit te breiden naar de Balkan. Oat is de grote uitdaging voor 

Europa. Dan moet bij herstel en wederopbouw van de regio en bij het perspec

tief dat joegoslavie, Kroatie, Bosnie, Macedonie en Albanie krijgen op toetre

ding tot de uu, verzoening het kernthema zijn. Verzoening begint tussen buur
landen en buurvolken. 

Voor de wederopbouw van de regio zullen miljarden euro's nodig zijn. Het 

woord 'Marshall Plan' is daarbij a! gevallen. Terecht, want niet aileen het finan

ciele offer dat het Westen zou moeten brengen hoort daarbij, maar ook de poli

tieke opdracht die de ontvangers van de Marshall-hulp kregen: onderlinge sa

menwerking en het poolen van besluitvorming bij de implementatie van de 

hulpprogramma's. Zonder verzoening tussen Frankrijk en Duitsland kon de 

Europese integra tie niet slagen. Zonder verzoening tussen Servie en Kroatie, 

om maar een voorbeeld te noemen, zal hun opname in Europa niet slagen. 

De geleidelijke opname van een Servie in de werkingssfeer van de Europese 

Unie moet een aanmoediging zijn voor de democratic en de rechtsstaat. Voor 

lidmaatschap van de Europese Unie is de aanwezigheid van een democratisch 

bestel, een rechtsstaat en respect voor de mensenrechten waaronder die van 

minderheden, noodzakelijke voorwaarde. Helemaal voor de huidige slachtof
fers, de Kosovo-Albanezen. 

Recht doen aan de slachtoffers wil zeggen dat de waarheid om trent de misda

den tegen de menselijkheid, die door en in naam van het Servische regime zijn 

gepleegd, naar boven komt. Kemnerk van kwalijk nationalisme is het verbergen 

van individuele aansprakelijkheid voor het plegen van misdrijven achter het 

masker van collectieve identiteit. Ook aan de slachtoffers wordt een collectieve 

identiteit opgedrongen, waar aileen aan te ontsnappen valt door op de vlucht 

te gaan. De Serviers hebben deze houding voluit toegepast. De belangrijkste op

dracht voor strafrechtspraak in Kosovo is om de schuld en verantwoordelijkheid 

te koppelen aan individuele personen in plaats van aan de collectieve schuld 

van groepen. Berechting van de verantwoordelijke personen is noodzakelijk om 

Servische burgers te ontlasten van collectieve schuld. 

Misdadigers moeten door het joegoslavie Tribunaal worden berecht. Daarin 

moeten ook de schendingen van de mensenrechten aan de orde komen die door 



het Kosovo Bevrijdingsleger zijn gepleegd. Nogmaals Kofi Annan op 7 april in 

Geneve: 'We should leave no one in doubt that for the mass murderers, the ethnic clean

sers, those guilty of gross and shocking violations of human rights, impunity is unaccep

table. The United Nations will never be their refuge, its Charter never the source of com

fort or justification. They are our enemies, regardless of race, religion or nation, and only 

in their defeat can we redeem the promise of this great organisation.'" 

De regio zalniet tot rust komen zolang Milosevic de Ieider van de Serviers is. 

Het Internationaal Strafhof voor het voormalige Joegoslavie deed een aan

klacht uitgaan tegen Milosevic voor de bewezen moore\ op 304 Albanezen en 

het verdrijven van meer dan 700.000 Albanezen uit Kosovo. Op grond daarvan 

is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. En de Veiligheidsraadreso

lutie van 10 juni eiste de volledige medewerking van alle betrokkenen, ook de 

internationale militaire toezichthouders in Kosovo, aan het Joegoslavie 

Tribunaal. 1
' 

Wilde uiteindelijke vredesregeling de vestiging van een houdbare democrati

sche rechtsstaat garanderen, dan moet zij recht doen aan de slachtoffers. Dank

zij de VN-resolutie komt Kosovo tijdelijk onder internationaal bestuur te staan. 

Oat schept rust en ruimte 0111 de toeko111stige positie van het gebied nader te 

bezien. De resolutie van de VN-Veiligheidsraad ziet de staatkundige toeko111st 

van Kosovo binnen het verband van een federaal opgezet Joegoslavie. De bevol

king wordt 'substantial autonomy within the Federal Republic ofYugoslavia' 11 geboden. 

Zo luidt het co111promis dat uiteindelijk gevonden is. 

Kosovo zal nooit meer hetzelfde zijn. Na al wat gebeurd is kan nie111and echter 

0111 de vraag heen of en hoe de Kosovaren zich in vrijheid over hun staatkundi

ge toeko111st kunnen uitspreken. In het rapport 'Wij zijn het volk' schreef het 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in 1992: 'Wanneer een nationale ge

meenschap deel uitmaakt van een grater staatkundig verband, waarin een an

dere nationale groep overheersend is, wanneer de garantie voor de beleving van 

de eigen identiteit ontbreekt, wanneer het grotere verband alleen bijeen kan 

worden gehouden met behulp van onderdrukking en schending van 111ensen

rechten, en wanneer de betrokkenen zich daarover op de111ocratische wijze heb

ben kunnen uitspreken. dan moet het recht op zelfbeschikking kunnen leiden 

tot staatkundige onafhankelijkheid, tot bevrijding. [ ... ] Het lot van de Albanezen 

in Kosovo leent zich ervoor om onder deze categorie gerangschikt te worden.' 1
' 

Tegen zelfbeschikkingsrecht voor de Kosovaren worden verschillende bezwaren 

ingebracht. Er is sowieso beduchtheid voor het veranderen van staatsgrenzen 

op de Balkan. Het zou niet aanvaardbaar zijn voor Servie. Het zou een nieuwe 
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etnisch zuivere staat in bet Ieven roepen. De Albanezen in Macedonie zouden 

zich ook geroepen voelen zich af te scheiden. Dergelijke bezwaren zijn te onder

vangen als de toekomst van Kosovo verloopt in een proces van opname in de 

welvaart, de stabiliteit en de clemocratie van de sfeer van de Europese Unie, 

waarin evengoed Macedonie betrokken wordt. 

Zelfs als er een vreedzame en clemocratische regeling getroffen wordt, wie 

weerhoudt de Albanezen in Kosovo er dan van 0111 in vrijheid voor een politiek 

te kiezen die aanstuurt op onafhankelijkheid"? Zelfs een gematigd Ieider als 

Ibrahim Rugova, ooit in schaduwverkiezingen gekozen als president van de 

Albanese Kosovaren, vindt dat Kosovo een onafhankelijke staat moet worden. 

Wie durft de Kosovaren nog te dwingen tegen hun wil met de Serviers in een 

staatsverband te Ieven"? Wie een rechtvaardige vrede wil, zal de Kosovaren hoe 

dan ook in staat moeten stellen om zich nu echt eens een keer in vrijheid over 

hun toekomst uit te spreken. Een democratische rechtsstaat in joegoslavie is on

denkbaar als de Kosovaren daar tegen hun zin dee! van moeten uitmaken. 

Slot 

De NAVO heeft eindelijk opgetreden in een ernstig geval van grove en stelselma

tige schending van de rechten van de mens. Het is niet geheel volgens het vol

kenrechtelijke boekje gegaan. In dit stadium van de ontwikkelingen was dat 

ook nauwelijks te verwachten. Zolang Ianden, die zelf ook geen schoon blazoen 

hebben in het respecteren van de rechten van cle mens, zitting hebben in de 

Veiligheidsraad zijn dergelijke trues misschien wei onvermijdelijk. Het alterna

tief was voortmodderen langs de weg van krachtige, maar vrijblijvende, uitspra

ken van morele verontwaardiging. 

Aileen als bet uiteindelijke resultaat recht doet aan de slachtoffers is de wereld

gemeenschap een stap verder gekomen. Daarmee wordt de situatie voor de on

derdrukkers van de rechten van de Koerden, de Tibetanen of de Oost-Timorezen 

er niet geruster op. Bij bet opmaken van de voorlopige staat van de Kosovo-oor

log is dat winst. Maar bet is een tussenbalans. Als er in een toekomstige rege

ling geen recht gedaan wordt aan de slachtoffers van Servische onderdrukking, 

door berechting van de plegers van misdaden tegen de menselijkheid, door de 

mogelijkheid voor de bevolking van Kosovo 0111 zich in vrijheid over hun staat

kundige toekomst uit te spreken, door grootscheepse hulp en inkadering in cle 

Europese Unie, dan is bet NAVO-ingrijpen niet te rechtvaardigen geweest. 

Theo Brinkel 
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[BEZINNING] 

'Paradise regained' 

De zon en de zee springen bliksemend open: 
. .. 

waa1ers van vu ur en ZlJ; 
langs blauwe bergen van de morgen 

scheert de wind als een antilope 
voorbij. 

zwervende tussen fonteinen van licht 
en langs de stralende pleinen van 't water, 

voer ik een blonde vrouw a an mij n zij, 
die zorgeloos zingt langs het eeuwige water 

een held're, verruk'lijk-meeslepende wijs: 

'het schip van de wind ligt gereed voor de reis, 
de zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen, 

de morgen en nacht twee blauwe matrozen
wij gaan terug naar 't Paradijs'. 

Het is mij niet bekend wat H. Marsman (1899-

1940) met dit gedicht heeft willen zeggen. 

Maar voor mijn gevoel spreekt onmiskenbaar 

uit deze woorden de drang naar vrijheid, het 

gevoel en de wens los te komen van de dage

lijkse beslommeringen en het harnas van het 

geregelde bestaan. Er spreekt een onbestemd 

verlangen uit naar verre verten, naar een zor

geloosheid die wij ons nauwelijks veroorloven 

te voelen. 

Voor mij heeft dit gedicht sterke associaties 

met vooral buitenlandse kusten en dan vooral 

in de voorzomer, als alles nog een prille uit

straling heeft. Of het nu een werkconferentie 

is die je daar doet belanden of een vakantie, 

een vroege ochtendwandeling langs zo'n kust 

werkt: ..... onthechtend! 

lk wens aile lezers een goede vakantie. 

Tineke Lodders-Elj](-rich 
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Ter introductie 

Op 31 maart van dit jaar publiceerde het CDA de discussienotitie Samen 

Nederland veiliger maken. Op basis claarvan wordt er tot en met de 

Najaarspartijraad van 6 november a.s. intensief gediscussieerd over veiligheicls

ontwikkeling. In het kader van die discussie verschijnt dit zomernummer. In de 

notitie wordt vooral ingezet op preventie. Dat is een ander accent dan gelegd 

were\ in het manifest Ka11Sen biedcn. grenzen stcllen dat tijclens cle campagne voor 

de Tweede Kamerverkiezingen van mei 1998 were\ gepresenteerd. Daarin stone\ 

de repressieve benadering centraal. Terecht wordt in cle discussienotitie bena

drukt dat het CDA zowel de weg van repressie als preventie wil bewandelen. 

Net als wat betreft het financiele beleid van paars is het veiligheidsbeleid van de 

kabinetten-Kok in grote lijnen een voortzetting van het beleid dat destijds door 

het CDA in de kabinetten-Lubbers is ingezet: de combinatie van een gerichte 

rechtshandhaving aan de ene kant en een preventieve benadering waarin een 

beroep wordt gedaan op de verantwoorclelijkheid van burgers en organisaties 

aan de andere kant. Repressie en preventie zijn in het CDA-regeringsbeleid altijd 
twee zijden van dezelfde medaille geweest. 

De continu!teit tussen paars en de kabinetten met het CDA gaat zover dat m1 

zelfs · sinds kort ·de discussie over veiligheid wordt gevoerd in een idioom dat 

het CDA hanteerde. Termen als sociale cohesie, sociale infrastructuur, investeren 

in de kwaliteit van de samenleving, waarden en nor·men zijn nu welhaast onder

hevig aan inf1atie door het vele gebruik. De diagnose waarmee bisschop van 

Luyn het nummer opent wordt breed gedeeld: geweld heeft te maken met een 

cultuur van afzijdigheid, met doorgeschoten incliviclualisering en een gebrek 

aan sociale cohesie. In veel opzichten maakt de paarse benadering en retoriek 

dankbaar gebruik van de christen-democratische benadering en het iclioom. 
Zelfs D66 lijkt nu echt 'om'. 

Moeilijl< profileren 

De keerzijde van clit succesverhaal is dat het CDA zich inzake veiligheidsbeleid 

maar moeilijk ten opzichte van paars kon profileren. Aangezien veiligheid nu 

eenmaal het thema is dat electoraal het hoogste scoort bij de kiezer was de 

drang in campagnetijd bij het CDA groot om eigenaar van clat thema te worden. 

De meest voor de hand liggende weg claartoe leek het overbieden van paars 

beleid door het accent zwaar te leggen op de strenge, repressieve benadering en 

de preventieve benadering wat meer achter de coulissen te Iaten. Immers: hoe 



harder cle maatregelen, hoe vetter cle koppen in cle meest gelezen krant van 

Nederland. Door cleze clrang tot profilering zijn preventie en repressie in cle 

beelclvorming uit elkaar gevallen. Het CDA profileercle zich in het Kanscn biedcn, 

grenzcn stcllcn als een strenge partij die cle onveiligheicl met vergaancle miclclelen 

cle kop wil inclrukken. Met cle maatregel voor 12-minners stootte het CDA echter 

onvoorzien zijn neus. Oat het paarse kabinet zelf een clergelijke maatregel aan 

het voorbereiclen was cleecl er voor cle beelclvorming in het geheel niet toe (clat 

wist toen ook niemancl). 

Het resultaat was clat cle campagne van het CDA hiercloor beschacligcl raakte. 

Door cle 12-minnersmaatregel were! het imago van het CDA clubbelzinnig. Het 

verkiezingsprogramma had het familie- en gezinsbeleicl tot een van cle hoofcl

punten gemaakt. Hierbij stonclen cle belangen van het kind centraal. Door een 

wat onhanclige presentatie van cle 12-minnersmaatregel ontstoncl- ten onrechte

cle inclruk clat het CDA minclerjarige kincleren in cle eel wilcle stoppen. Dit kon 

cle kiezer niet rijmen met cle prioriteit die aan het gezinsbeleicl geguncl were!. 

Het imago van het CDA raakte zo op twee vitale profilerencle beleiclsterreinen in 

cle knoop: cle geloofWaarcligheicl van het CDA als gezinspartij kwam in het 

gecling en tegelijkertijcl bleef er een cliffuus beelcl over van het christen-clemocra

tische veiligheiclsbeleicl. 

Preventieve benadering centraal 

De veiligheiclsnotitie Samcn Nederland veiliger maken moet tegen cle achtergroncl 

van die knoop in het CDA-imago geplaatst worden. Het is een poging uit die 

knoop te komen, om nu eens cle preventieve kant van het veiligheiclsbeleicl het 

volle pond te geven, en claarbij te bekijken welke bijclrage familie- en gezinsbe

leicl hieraan kan leveren. 
Dit zomernummer is becloelcl als een verclieping en onclersteuning van cle !open

de cliscussie over veiligheiclsontwikkeling. 

De redactie verwacht clat dit- bij hoge uitzonclering- niet clubbel-, maar drie

clubbelclikke zomernummer heel wat bijclragen bevat waar het CDA cle komencle 

tijd zijn voorcleel mee zou kunnen cloen. 

Het bestaat uit drie clelen: 1. Samenleving en criminaliteit 2. Wie is verantwoor

clelijk? 3. Jeugcl- en gezinsbeleicl. Traclitiegetrouw worclt het nummer afgesloten 

met een slotbeschouwing waarin de balans wordt opgemaakt. 

Thijs jansen 

R.edactie-secretaris 
Rectij!catie artikel Dengcrink CDV 

6/99 op pagina 115. 
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'Vervreemding en 

onverschilligheid' 

MGR A.H. VAN LUYN S.D.B. 

Tolerantie als excuus voor onverschilligheid: de betrokkenheid van de Neder

landse samenleving is voor verbetering vatbaar. Het is tijd om de vervreem

ding die oprukt in de relatie tussen individu en samenleving een halt toe te 

roepen door een breed beraad, gedragen door het maatschappelijk midden

veld. Bisschop van Luyn doet in dit artikel enkele concrete suggesties voor 

maatregelen die dat middenveld zou kunnen treffen. Ook de politiek, beho

rend tot dat middenveld, heeft een rol Waarden als rechtvaardigheid, eerlijk

heid, oprechtheid, recht op Ieven, respect en relationele trouw kunnen niet 

afhankelijk gesteld worden van wisselende democratische meerderheden'. 

De gesloten deur tussen de daders en de slachtoffers bij het muziekcafe Bacchus 

in Gorinchem geeft treffend aan wat de navrante en onmenselijke werking is van 

zinloos geweld. Twee jonge vrouwen werden plotseling van het !even beroofd 

toen enkele mannen vanaf de straat 'rucksichtslos' hun agressie botvierden en de 

dichte deur met hun kogels doorboorden. Er werd gedood zonder aanzien des 

persoons. Zinloos geweld zou ook 'zienloos' geweld genoemd kunnen worden, 

omdat de plegers volledig het zicht verloren hebben op de werkelijkheid. Ze zijn 

van zichzelf en van de medemensen vervreemd zonder enig respect of omzien 

naar de ander. Het is 'bezinningsloos' geweld, omdat het veelal een explosie be

treft van frustraties, vaak nog verhevigd door ontremmende factoren als alcohol 

en drugs, waardoor ze elke zelfcontrole kwijt zijn en niet meer in staat zijn om 

de gevolgen mee te wegen van hun agressiviteit voor andere mensen. Het is 'zin

vernietigend' geweld, omdat dit 'gezichtsverlies' zowel voor de slachtoffers en 

hun nabestaanden als voor de plegers blijvende en desastreuze gevolgen heeft. 

Andere mensen worden beroofd van het recht op Ieven, op integriteit, op vrijheid 

en veiligheid, of ze worden diep in hun hart getroffen door het verlies van hun 

dierbaren. De daders zelfworden voor hun verdere !even getekend en met schuld 

belast, vanwege de onherstelbare schade die ze hebben aangericht. 

Vervreemding en onverschilligheid 

Gaat het hierbij slechts om incidenten, is het min of meer toevallig dat het aan

tal gevallen van zinloos geweld de laatste jaren blijkt toe te nemen? Het is in elk 
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~r;-- Zinloos geweld 

zou ool< 'zienloos' 

geweld genoemd 

l<unnen worden, 

omdat de plegers 

volledig het zicht 

verloren hebben op 

de werl<elijl<heid. 

Ze zijn van 

zichzelf en van de 

medemensen 

vervreemd zonder 

enig respect of 

omzien naar de 

ander. 

geval een positiefverschijnsel dat de verontwaardiging en bezorgdheid hierom

trent breed groeien in onze samenleving. Hetgeen betekent dat deze agressie 

haaks staat op wat de meeste mensen zich voorstellen van een humane samenle

ving. Als het mensbeeld van Thomas Hobbes zou overheersen- dat van 'homo 

homini lupus', mensen zijn onder en tegenover elkaar als wolven- zou het zelfs de 

smalle moraal van het schadebeginsel- het individu is soeverein in zijn keuzes 

van hetgeen het zelfvoor goed houdt, metals enige morele gebod dat het daar

bij geen schade mag toebrengen aan de ander- volledig op de tocht zetten en te 
niet doen. 

Maar hoe positief en evenwichtig is dan het mensbeeld van de moderne, wester

semens? Het is in elk geval sterk be1nvloed door het ideaal van de Franse revolu

tie: van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Wat betreft de twee eerste waarden 

van deze triade is er zeker vee! bereikt in onze westerse samenleving. Mede dank 

zij de gestegen welvaart en de vooruitgang van wetenschap en techniek, is zijn 

gevoe! en gewaarwording van vrijheid welhaast onbeperkt. In ieder geval wordt 

elke inbreuk crop en elke belemmering ervan onder luid en algemeen protest 

afgewezen. De gelijkheid komt op een goede tweede plaats. Ook hier is er mede 

dankzij steeds minutieuzere wetgeving een positieve ontwikkeling. De laatste 

plaats is echter onbetwist voor de broederschap. Niet dater geen vooruitgang is 

geweest in sociale voorzieningen, maar het ging daarbij toch hoofdzakelijk om 

overeenkomstige belangen van individuele mensen. De echte broederlijke en zus

terlijke relaties tussen mensen zijn en worden stiefmoederlijk behandeld. 

Het ad vies 'Verantwoordelijkheid en perspectief. Geweld in relatie tot waarden 

en normen (december 1998) van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 

(RMO) wijst terecht op de 'onbalans in waarden' die 'ontstaat als mensen geen 

evenwicht kunnen bewaren tussen waarclen gericht op het inclividu en waarden 

gericht op ancleren. Een verklaring claarvoor is cle grate naclruk op het unieke 

karakter van iecler indiviclu die in de Nederlandse samenleving bestaat' (pag. 21 ). 

Overbeklemtoning van de inclivicluele autonomie, prestaties, ontplooiing en 

bevrecliging gaat onvermijclelijk ten koste van aandacht, zorg, begrip en respect 

voor ancleren. Als claar clan nog bijkomt clat de maatschappij steeds groot

schaliger worclt, anoniemer en klinischer, mobieler en gehaaster, clan is het niet 

verwonclerlijk clat vervreemcling en onverschilligheicl steeds clieper en breder 
verwortelcl raken. 

Vervreemcling worclt omschreven als 'geestelijke afstancl die er ontstaat tussen 

cle mens enerzijcls en zijn arbeid en cle gemeenschap anclerzijcls, zoclat hij zich 

niet meer bij werk en omgeving betrokken voelt' (Van Dale). Symptomen zijn 

angst, apathie, pessimisme, wantrouwen, gevoel er niet bij te horen, egocentrici

teit en rancune. De ancler worclt inclerclaacl tot een vreemcl, beclreigencl, concur

rerencl, zelfs tot een lastig object clat in de weg staat. 



~· De tolerantie 

in Nederland is de 

tolerantie van de 

ongelnteresseerd-

heid, zonder dat er 

sprake is van 

toenadering, van 

begrip, van 

aandacht voor de 

medemens, van 

dialoog met 

andersdenkenden. 

Het RMo-advies wijst op het belang van affectie en stabiliteit voor de morele op

voeding en vorming, vooral binnen het gezin, het onderwijs, de directe sociale 

omgeving. Jonge mensen schieten anders gemakkelijk tekort in het vermogen 

zich in anderen in te !even (empathie) en zich met anderen te identificeren. Ze 

missen geborgenheid en warmte 'Wanneer deze gehechtheidsnetwerken ontbre

ken, wordt de kans grater dat jongeren zich agressief en gewelddadig gedragen' 

(pag. 22). 

Onverschilligheid wordt omschreven als 'gemis aan belangstelling of genegen

heid' (Van Dale). Symptomen zijn emotionele eenzaamheid, impulsiviteit, verve

ling, 'thrillseeking', gebrek aan materieel en geestelijk perspectief, frustraties 

tegenover de prestatiemaatschappij, ontoegankelijkheid voor kritiek of tegen

spraak, inhalig en agressief eigen 'recht' opeisen. Het RMO-advies signaleert een 

tendens van groeiende afzijdigheid: mensen voelen zich niet meer op elkaar 

betrokken en voor elkaar verantwoordelijk. 

Cultuur van afzijdigheid 

Vervreemding en onverschilligheid gaan hand in hand en versterken elkaar. Ze 

kunnen niet slechts op het con to geschreven worden van de jongere generatie. 

Het RMO-advies spreekt van een algemene 'cultuur van afzijdigheid'. 'Die cul

tuur- gekenmerkt door afzijdigheid, anonimiteit, onverschilligheid en angst

be.invloedt heel cle samenleving: ouders, omstanders, functionarissen, maat

schappelijke organisaties en overheidsinstanties' (pag. 33). 

Van het ene uiterste, namelijk dat van een bijna heel het dagelijkse Ieven omvat

tende sociale controle in dorp en wijk, in parochie en gemeente, is de samenle

ving doorgeslagen naar het andere uiterste van de ideologie van het 'leven-en

laten-leven'. De tolerantie die we in Nederland hoog in het vaandelhebben 

staan, is echter vooral een passief tolereren. Het is de tolerantie van de onge.inte

resseerdheid, zonder dater sprake is van toenadering, van begrip, van aandacht 

voor de medemens, van dialoog met andersdenkenden. Het is dan ook de vraag 

of tolerantie zonder verdere omschrijving of nuancering wel een 'essentiele' of 

'basiswaarde' genoemd kan worden, zoals in de adviesaanvraag van het vorige 

Paarse kabinet staat (brief staatssecretaris E. Terpstra aan de RMO, d.d. 18 juli 

1997). 
Het gedoogbeleid van overheid en maatschappij steekt vaak schril afbij de echte 

verdraagzaamheid die de Nederlandse humanist Erasmus van Rotterdam voor

stoncl, namelijk als een dynamische dialoog die zoekt naar gemeenschappelijke 

elementen in uiteenlopende visies ten dienste van het algemeen welzijn. 

Bovendien kan de tolerantie nooit onbeperkt zijn. Zoals het 'Twaalf'itedcndebat 

gewcld op straat: hoofdlijnen en suggestics voor beleid' (ministerie van Buitenlandse 

Zaken), terecht vaststelt wanneer het pleit voor een 'Landelijk Platform geweld 
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op straat', metals functie 'Kennistank en plaats van waaruit tolerantiegrenzen 

worden vastgesteld en gecommuniceerd' (o.c. pag. 27). Zonder onmiddellijk te 

pleiten voor een beleid van 'zero tolerance' erkent het RMO-advies dat het gedoog

beleid van de overheid afbreuk heeft gedaan aan de veiligheid in de samenleving 

(pag. 27), dus aan het algemeen welzijn. Wat het verder aan leed veroorzaakt 

heeft voor afzonderlijke mensen, en vooral voor de meer kwetsbaren onder hen, 

bijvoorbeeld de jongeren, laat het rapport in het midden. 

In elk geval is het toe te juichen dat de zwijgende meerderheid zich aan het 

woord meldt en actiefprotesteert wanneer er grenzen overschreden worden en 

onschuldige mensen het slachtoffer worden van geweldpleging of uitbuiting. 

Het protest klinkt steeds luider bij nieuwe gevallen van zinloos straatgeweld of 

zoals vorig jaar na de publiciteit rand de kinderpornozaak in Zandvoort. Het 

geeft aan dater een ruime consensus heerst in de samenleving over de ontoe

laatbaarheid hiervan en dat het mededogen het wint van het gedogen! 

Samenleven doe je niet aileen 

Hoewel het moderne individualiseringsproces zeker positieve effecten l1eeft, met 

name wat betreft de verantwoordelijke zelfontplooiing van de afzonderlijke 

mens, heerst er breed in de samenleving de zorg dat dit proces te ver doorschiet, 

ten koste van de solidariteit met anderen en van de verantwoordelijkheid voor 
het 'bonum commune'. 

Het zou goed zijn dat niet de 'individualisering' als ideaal gesteld wordt, maar de 

'personalisering'. Immers, als individu wordt iedere mens geboren; hijjzij hoeft 

daar niets voor te doen, hijjzij komt ter wereld- overigens dankzij de relatie tus

sen de ouders- als een unieke onherhaalbare mens. Maar tegelijk is hijjzij geroe

pen om volwaardig mens te worden, hetgeen alleen kan wanneer hijjzij uitgroeit 

tot een menselijke persoon dank zij de communicatie en de relatie met andere 

mensen, ouders, opvoeders, leeftijdgenoten, volwassenen. Het 'individu' is voorge

geven, op zichzelfstaand en in zichzelfbeschouwd. De 'persoon' treedt naar bui

ten, drukt zich uit in taal en teken, communiceert en sticht gemeenschap. 

Naar de christelijke visie is dit aspect van relationaliteit wezenlijk voor het 

mensbeeld. Geschapen immers naar het beeld van God, die liefde is, in zichzelf 

relatie van dric Personen in een natuur, en naar buiten Ieven- en liefdegevend in 

schepping en verlossing, is de mens wezenlijk betrokken op de Anderjander. 

Zonder deze relaties is geen volwaardige groei naar menswording mogelijk. De 

mens is een verantwoordelijk wezen, per structuur en per roeping. 

Het Evangelic benadrukt deze roeping op elke bladzijde. We hoeven maar te den

ken aan het ene noodzakelijke gebod: de godsliefde in en door de naastenliefde, 

of aan het enige criterium dat geldt wanneer een mensenleven op zijn waarde 

beoordeeld wordt: 'Wat je aan de geringste van Mijn broeders en zusters gedaan 



hebt, heb je aan Mij gedaan' (Mattheiis 25), of aan de parabel van de Barmharti

ge Samaritaan (Lucas 10), meer dan ooit actueel in onze huidige samenleving, als 

scherpe kritiek op de cultuur van de afzijdigheid (ook van de kant van vertegen

woordigers van de instituties), op de liberale monocultuur van 'ieder voor zich', 

op de economisering en commercialisering van de cultuur. 

Het lijkt me geheel in de lijn van dit relationele mensbeeld dat het RMO-advies 

als speerpunt kiest: 'het structureren van verantwoordelijkheid' (pag. 34), via 

persoonlijke relaties (tegenover !outer functionele en bureaucratische contacten) 

en via het verantwoordelijk maken door toerusting en aansprakelijkheidsstel

ling, met name wat betreft jongeren en jongvolwassenen. 'Om verantwoordelijk 

te handelen, is het essentieel dat mensen een bepaald niveau van morele compe

tentie hebben bereikt, waarop zij hun eigen belangen in evenwicht brengen met 

andermans en algemene belangen. Daarom is het nodig dat men zich kan ver

plaatsen in anderen' (pag. 35). 
Ook het Twaalfstedendebat heeft kritiek op de afname van verantwoordelijk

heidsgevoel voor eigen en andermans handelen en het afschuiven daarvan naar 

de overheid, de politie, de leraren. Het pleit daarom voor een breed maatschap

pelijk draagvlak voor de verantwoordelijkheid (pag. 22-24). 

Oorzal<en en maatregelen 

Ook al is onze samenleving in doorsnee redelijk gezond, toch stijgt het percenta

ge geweldsmisdrijven opzienbarend (in 6 jaar met 34%) en dientengevolge 

nemen ook de angst en de onrust onder de bevolking toe. 

Mede naar aanleiding van enkele incidenten waarover bijzonder vee! ophefwerd 

gemaakt (in Leeuwarden, Tilburg en Gorinchen1) is er een brede discussie op 

gang gekomen over de oorzaken van het toenemend geweld in de openbare 

ruimte en over de maatregelen die daartegen genomen kunnen worden. 

Wat betreft de oorzaken 'disputant auctores'. Waar de ene onderzoeker de vinger 

op legt, wordt door de andere weer ontkend. Ook politici en politieke commen

tatoren wijzen verschillende 'schuldigen' aan. Voor de een is het het onderwijs 

dat faalt, anderen leggen de schuld bij de gezinnen. Ook de overheid zou het in 

de hand hebben gewerkt, de politie zou er te weinig tegen opgetreden zijn, de 

rechters geven vee! te !age straffen. De moderne jongeren deugen niet, de etni

sche minderheden hebben een proportioneel groot aandeel. De media propage

ren geweld, de horecabedrijven doen te weinig om uitwassen tegen te gaan. 

Evenzeer geldt de discussie het nemen van adhoc-maatregelen. Allerlei sugges

ties worden gedaan, interventies worden bepleit. Van zero tolerance-beleid tot lik

op-stuk-reactie, van zwaardere straffen tot meer blauw op straat, van detectie

apparatuur tot videobewaking, van het onderscheppen van wapens tot het terug-

dringen van wapenbezit. 
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Aan de ene kant blijkt het niet mogelijk het causale verband tussen bepaalde 

maatschappelijke ontwikkelingen en geweldtoename exact vast te leggen en te 

meten. Het gaat veeleer om een verschijnsel dat door meerdere sociale en peda

gogische, culturele en politieke condities samen wordt veroorzaakt en waarvoor 

de uiteindelijke verantwoordelijkheid min of meer door allen gedragen wordt. 

Aan de andere kant is het effect van verscherpte regelgeving en strengere straf

fen, van controle en bewaking zeer beperkt. Bovendien kleven er bezwaren aan. 

Het kan leiden tot ontpersoonlijking, tot inbreuk op de privacy, tot beperking 

van vrijheden van burgers. Het kan juist het gevolg hebben dat al!es gedelegeerd 

blijft aan de overheid, wat weer als alibi werkt voor de burgers die medeverant

woordelijkheid blijven afschuiven. Tenslotte is het voornaamste bezwaar dat 

adhoc-maatregelen het probleem niet in de wortels raken. Niet repressie, maar 

preventie draagt bij tot de oplossing van het probleem. Deze ligt niet in het poli

tionele, maar in het relationele vlak. Het gaat erom vervreemding en onverschil

ligheid te bestrijden. 'De 'sense of urgency' moet zich namelijk niet rich ten op 

geweld als zodanig, als wei op de cultuur van afzijdigheid' (RMO pag. 38). 

Breed beraad 

Na Gorinchem hebben wij, bisschoppen, ons afgevraagd: zou het niet zinvol zijn 

te komen tot een breed beraad, gedragen door het maatschappelijk middenveld 

om door dialoog en uitwisseling te trachten de wortels, oorzaken en factoren te 

onderkennen die tot agressie en geweld leiden, de krachten te bundelen voor ini

tiatieven om het tij te keren en om consensus te bevorderen wat betreft die fun

damentele humane waarden, zonder welke een samenleving dreigt te desinte

greren. De Raad van Kerken heeft zich inmiddels bereid verklaard hier het voor

touw te nemen; als initiatief past het goed in het kader van het decennium ter 

overwinning van het geweld waartoe de Wereldraad van Kerken vorig jaar in 
Harare heeft opgeroepen. 

Ook het RMO-advies, dat zelf een boeiende analyse geeft van de problematiek en 

een afgewogen bijdrage voor de bestrijding ervan, roept op tot een 'brede sociale 

beweging' (RMO pag. 37), waarin 'krachten tegen geweld binnen de samenleving 

worden gemobiliseerd en gebundeld'. Tijdens de slotbijeenkomst van het Twaalf

stedendebat deed de minister-president hetzelfde: 'die uitwassen aanpakken, dat 

is een opgave voor regering, maatschappelijke instellingen, bedrijven, burgers, 

kortom voor de samenleving als geheel, niemand uitgezonderd ( ... )we zullen 

nooit in die onmacht mogen berusten, maar juist met vereende krachten moe

ten organiseren wat we kunnen om het voorkomen en bestrijden telkens nieuwe 

impulsen te geven' (o.c. pag. 76). 

Het gaat er daarbij niet aileen om krachten te bundelen en verantwoordelijkhe

den af te stemmen, maar ook en vooral om elkanders initiatieven te ondersteu-



J Er zou voor de 

opvoeding in de 

gezinnen en in de 

scholen gestreefd 

kunnen worden 

naar een soort 

'pedagogisch 

poldermodel'. 

nen en tekortkomingen te corrigeren en aan te vullen. Naast het brede beraad 

zijn daarbij ook multi- en bilaterale vormen van samenwerking onmisbaar. 

Hieronder volgen enkele concrete voorstellen en suggesties. 

1. pedagogisch po!dermode! 

Er zou voor de opvoeding in de gezinnen en in de scholen gestreefd kunnen wor

den naar een soort 'pedagogisch poldermodel', waarin niet de een ontkracht wat 

de ander probeert op de bouwen, maar waarin in dialoog en syntonie gestreefd 

wordt naar plausibiliteit en geloofwaardig handelen, over en weer, tegenover de 

kinderen/leerlingen wat betreft moreel besef en waarden en normen. Vooral ou

ders en leerkrachten moeten met elkaar in gesprek blijven en elkaar in opvoeding 

en vorming ondersteunen; het gebeurt teveel dat ouders geen kritiek verdragen 

op hun kinderen of dat leraren erin berusten dater aan bepaalde categorieen 

leerlingen geen eer is te behalen. Bij dit modell10ort ook dat andere sociale in

stan ties en de politie meewerken, bijvoorbeeld om de wijk 'op te zomeren'. dat in 

gebroken gezinnen waar niet voldoende referentiekader aanwezig is voor morele 

en sociale opvoeding ondersteuning geboden wordt, dat de overheid zorgt voor 

een pedagogisch verantwoorde materiele inrichting van het schoolgebouw en 

voor kleinschalige klassen vanwege het relationeel be lang van goede contacten 

leraar-leerling, dat de media zorgen voor goede educatieve programma's, dat de 

jongeren steeds meer zelf betrokken worden bij opvoeding en onderwijs als acto

ren verantwoordelijk voor eigen vorming en medeverantwoordelijk voor de klas. 

2. zinvolle vrijetijdsbesteding 

Met de stijgende welvaart en toenemende vrije tijd heeft het uitgaansleven een 

sterke expansie doorgemaakt en is het in de jaren 'go praktisch vertienvoudigd. 

Hiermee gelijk opgaande zijn ook de ambities van de mensen gestegen naar 

steeds meer, intenser, platter en sneller vermaak. In de entertainmentindustrie wor

den steeds meer kicks geproduceerd, worden aile taboes omvergeworpen en 

wordt er een schijnwereld aangeboden, waarin de nacht tot dag wordt en de 

behoeftebevrediging steeds meer instant en ongeremder. De markt speelt 

natuurlijk met graagte in op de toenemende vraag, het economisch gewin ligt 

immers voor het grijpen. 
De minister-president heeft een oproep gedaan aan Horeca Nederland om als 

branche-organisatie zelf garanties te scheppen voor 'veilig uitgaan'. Maar ligt 

hier ook niet een bredere opvoedende opdracht om met name de jonge genera

tie zinvollere alternatieven te bieden en hen hiervoor te interesseren; alternatie

ven die minder consumptief en passief zijn, die hun talenten meer direct uitda

gen, en tegelijk hen in contact brengen met hogere culturele en sociale waarden. 
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organisaties die 

bijzondere verant-

woordelijkheid 
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algemeen welzijn, 

zouden het initia-

tief moe ten nemen 

tot een media-

consumentenbond 

om geregeld de 

l<Waliteit te toetsen 

van de media-

producten, met 

extra aandacht voor 

het opsporen van 

'verleiders' met 

betrekking tot 

kinderen en 

jongeren. 

Er zijn bijvoorbeeld scholengemeenschappen waar bijzonder aantrekkelijke en 

vormende extrascolaire activiteiten aangeboden worden, zoals muziek, toneel, 

sport. Deze zouden avera! bevorderd en desnoods gesubsidieerd kunnen worden. 

Sportwereld, culturele verenigingen en buurthuizen zouden creatief kunnen 

gaan meedenken in dezelfde richting. 

3. ethische gedragscodes bedrijfsleven 

Het bedrijfsleven draagt in het algemeen een morele medeverantwoordelijkheid 

voor de inrichting van de samenleving. In hoeverre is het product een reele con

structieve bijdrage, in hoeverre wordt het beroep verantwoord uitgeoefend, in 

hoeverre opereert het bedrijf ethisch correct? 

Terecht worden er door multinationale bedrijven ethische gedragscodes opge

steld, gebaseerd op de respectering van mensenrechten, duurzame ontwikkeling, 

internationale gerechtigheid, humanisering van de samenleving. Geen enkel be

drijf ofberoep handelt waardenvrij. 'Er zou een structuur moeten komen waar

binnen vertegenwoordigers van burgers bedrijven aanspreken op hun culturele 

ofpedagogische verantwoordelijkheid, vergelijkbaar met de manier waarop vak

bonden voortdurend aanwezig zijn om bedrijven aan te spreken op hun verant

woordelijkheid voor werknemers' (CDA-beweging Confrontatie met de Toekomst, 

in Trouw van 13 januari 1999). 

Bij multinationals gebeurt dit reeds wat betreft de mensenrechten door Niet 

Gouvernementele Organisaties (NGO 's) als Amnesty International en l'ax Christi. Zou 

het niet zinvol en wenselijk zijn dat steeds meer bedrijven ofberoepsgroepen 

-onlangs gebeurde dat voor ingenieurs en advocaten- overgaan tot het aanvaar

den van 'sociale contracten' ofWel van verifieerbare gedragscodes? 

4. media consumentenbond 

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de mediabedrijven, vooral voor de audiovi

suele media zoals televisie en internet, waarbij ook het reclamewezen niet bui

ten schot mag blijven. De media hebben een ingrijpende invloed op de samenle

ving en dragen een grote verantwoordelijkheid voor de morele opvattingen en 

gedragingen van bevolkingsgroepen, met name van jongeren. De meeste onder

zoekers bevestigen dit, met name wat betreft geweld en seks. Het RMO-advies 

citeert een onderzoeker die een avondje televisiekijken karakteriseert als een 

'caleidoscoop van elkaar tegensprekende waarden en normen' (basisdocument 

pag. 46) en stelt dat het stijgende geweldsaanbod op de televisie leidt tot gewen

ning en afstomping, het fascineert vooral de jongere kijkers omdat het meestal 

het perspectief benadrukt van de dader, dat gepresenteerd wordt als snelle en 

afdoende oplossing voor aile problemen. 'Belangrijk is zeker ook dat de mateloze 



partijen zij n de 

overheid niet, maar 

delen wei in de 

gezamenlijke ver-

antwoordelijkheid 

voor het algemeen 

welzijn. Dat laatste 

moet uiteindelijk 

de doors lag 

geven, meer dan 

electoraal 

belang, meer 

ool< dan het 

partijprogramma. 

uitbeelding van geweld een onderstroom aan betekenissen met zich meevoert, 

waarin nauwelijks of geen plaats is voor normen en waarden die essentieel zijn 

voor het behoud van een verantwoordelijke samenleving' (RMO pag. 29). 

De RMO roept in zijn advies op tot de organisatie van een 'consun1entenboycot'

a lade Brent Spar-actie van Greenpeace- tegen bedrijven die geweld op de televi

sie vertonen of sponsoren (pag. 37). Als voorzitter van Pax Christi heb ik in okto

ber 1997 voorgesteld dat een aantal organisaties in Nederland die bijzondere ver

antwoordelijkheid dragen voor het algemeen welzijn- zoals vakbonden, werkge

vers, universiteiten, vredesbewegingen, mensenrechtenorganisaties, kerken- het 

initiatief zouden nemen tot een mediaconsumentenbond om geregeld de kwali

teit te toetsen van de mediaproducten, met extra aandacht voor het opsporen 

van 'verleiders' met betrekking tot kinderen en jongeren (cf. De Gelder lander, 7 

oktober 1997). 

S. dialoog politieke partijen 

Tenslotte maken ook de politieke partijen dee! uit van het maatschappelijk mid

denveld. Ze zijn de overheid niet, maar delen wel in de gezamenlijke verantwoor

delijkheid voor het algemeen welzijn. Dat laatste moet uiteindelijk de doorslag 

geven, meer dan het electoraal be lang, meer ook dan (onderdelen van) het partij-

programma. 
Het zou goed zijn dat ook de partijen zoeken naar gemeenschappelijke elemen

ten in uiteenlopende visies. Bijvoorbeeld met betrekking tot het belang van het 

gezin als eerste en onvervangbare instantie verantwoordelijk voor de vorming 

van kinderen, wat betreft het opkomen voor zwakkere groepen en minderheden, 

wat betreft de bescherming van het !even, of de bevordering van de gerechtig

heid wereldwijd. 
De regeringspartijen zouden het goede voorbeeld kunnen volgen van de voorzit

ter en politiek secretaris van de JOVD die in een landelijk dagblad de achilleshiel 

van Paars durfden aan te wijzen in het vervagen van liberaal-democratische 

waarden en normen en die de coalitiepartijen uitdaagden een voorbeeld te ne

men aan het CDA en aan GroenLinks, om niet te vervallen in 'holle kretologie 

van haalbaarheid en betaalbaarheid' maar 'aan te sluiten op het publieke debat 

over normen en waarden, de publieke moraal en sociale cohesie' (Algemeen Dag

hlad, d.d. 24 november 1998). De Franse schrijver-politicus Andre Malraux stelde 

reeds: 'Politiek bedrijf je niet met de moraal, maar evenmin zonder'. 

Ultieme waarden 

Uiteindelijk gaat het inderdaad daarom, om het publieke debat over waarden en 

normen. Vooral over de eerste, en dan niet los van elkaar, maar in samenhang en 
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in onderlinge waardenschaaL Economische ontwikkeling en groei is zeker waar

devol, maar mag niet tot het voornaamste 'geloofsartikel' worden. Ze !weft het 

tegenspel nodig van andere waarden. Terecht hebben de kerken vorig jaar een 

breed protest georganiseerd tegen een 24-uurseconomie, die steeds verder op

rukt en ten koste gaat van andere waarden, zoals collectieve rustmomenten, 

gezinsleven, sociale netwerken, behoud van de natuur, rechtvaardige verdeling 

van welvaart en arbeid, enzovoort. 

De samenleving kan niet zonder brede consensus over fundamentele waarden. 

Deze zijn tijdloos en transcultureel, ze worden veelal basaal aangevoeld en be

leefd door de mensen, ook door jonge mensen. Waarden als rechtvaardigheid, 

eerlijkheid, oprechtheid, waardigheid van de menselijke persoon, recht op Ieven 

en vrijheid en andere mensenrechten, respect voor de ander. relationele trouw. 

Dergelijke waarden kunnen niet afhankelijk gesteld worden van wisselende 
democratische meerderheden. 

Het RMO-advies wijst erop dat traditionele verbanden als kerk, buurt, werkkring, 

vee! van hun invloed verloren hebben (pag. 11). Het ontbreekt risicogroepen aan 

geestelijk perspectief: 'De grote verhalen die een betere toekomst be Ioven en de 

institutionele dragers daarvan binden minder samen dan voorheen' (pag. 22). 

Er is een vermeerderde algemene ins panning noodzakelijk om jongeren een le

vensbeschouwelijke 'habitus' bij te brengen, waardoor ze leren zich zinvragen 

bewust te worden, ook laatste vragen om trent het mense!ijk Ieven en de mense

lijke geschiedenis, ultieme waarden ofWel 'ultimate concerns'. Ook het RMO-advies 

onderkent dat ontzuiling en ontkerkelijking leiden tot minder waardenover

dracht en minder sociale cohesie. 'Met het verdwijnen van zingevingssystemen 

valt voor individuen een referentiekader weg waardoor het moeilijker wordt een 

stabiele identiteit te ontwikkelen' (RMO, pag. 48). 

Dit probleem was ook een belangrijk item in het debat over de moraal dat enke

le jaren geleden door een landelijk dagblad werd geentameerd: het dilemma van 

de moderne liberale stroming. die enerzijds vasthoudt aan de soevereine vrijheid 

van het individu, anderzijds de noodzaak erkent van morele opvoeding. Het libe

ralisme wil als politieke overtuiging moreel agnostisch zijn en is daardoor eigen

lijk niet in staat een moreel begrippenkader te formuleren en te funderen. 'Het 

liberalisme is geformuleerd in een tijdperk waarin moraal in zekere zin het mo

nopolie van de kerk was. De liberaal had niet zozeer de behoefte daar een eigen 

moraal tegenover te stellen alswel kerk en staat van elkaar te scheiden. Moraal 

was immers vanzelfsprekend. Het uitdenken van een kader waarbinnen de deug

den de nadruk kunnen krijgen, is een grate uitdaging voor het hedendaags libe

ralisme' (F. Bolkestein, in 'Het debat over de moraal', pag. 30). 

Voor deze uitdaging staan we gezamenlijk in de (post)moderne samenleving. 

Waarbij het niet om losse deugden gaat, maar om uiteindelijke zingeving, om 

verankering van de moraal in een instantie die alle individuen en stromingen 



overstijgt. Andere deelnemers aan het debat over de moraal wijzen op deze nood

zaak. 'Democratie is aileen werkelijk bestaanbaar als zij zich richt naar een hoge

re norm dan zijzelf kan voortbrengen. Kent ze zo'n norm niet, dan is het ver

schil tussen meerderheid en minderheid haar enige maatstaf voor goed en 

kwaad' (prof. A.Th. van Deursen, o.c., pag. 63). 'Wanneer eenmaal wordt erkend 

- wat toch moeilijk kan worden geloochend- dat de ethische intentie (waarvan 

de heersende ethische opvattingen een concrete, eigentijdse verwerkelijking pre

tenderen te zijn) 'absoluut' is, dan is de vraag waar die absoluutheid haar grand

slag heeft. Moet ze niet worden erkend als een zin in de wereld die niet in de 

mens haar om·sprong heeft?' (prof. D.F. Scheltens, o.c. pag. 55). 

De grondslag van de fundamentele moraal is naar onze overtuiging niet !outer 

menselijk, maar transcendeert elke menselijke inrichting van de samenleving. 

Het is het ideaal van wat de bijbel 'gerechtigheid' noemt. Dit ideaal is de mens 

vanaf het begin van de geschiedenis meegegeven als opdracht en roeping. Hier

voor dragen we allen, persoonlijk en gezamenlijk, een onvervreemdbare verant

woordelijkheid, tegenover de God die ons het bestaan heeft: geschonken en ons 

de aarde heeft toevertrouwd, tegenover de mensen van vandaag en morgen, wier 

lichamelijk en geestelijk welzijn ons hier en nu niet onverschillig mag Iaten. 

Mgr A.H. van Luyn s.d.b. is bisschop van Rotterdam 
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Samenleving en 

georganiseerde 

misdaad 

PROF.DR. CYRILLE FIJNAUT 

Hoe ver het ook van je af lijkt te staan, de georganiseerde misdaad is gei'nte

greerd in onze samenleving, ja ook de Nederlandse, benadrukt prof.dr. C. 

Fijnaut, hoogleraar Criminologie en Strafrecht die de commissie-Van Traa 

adviseerde. Op het moment dat er sprake is van intimidatie en geweld in 

eigen kring en tevens van contra-strategieen tegen de overheid, wordt crimina

liteit als georganiseerd gei'dentificeerd. Georganiseerde misdaad is een maat

schappelijk verschijnsel, vervlochten in de samenleving en hierdoor moeilijk 

te bestrijden. De democratische rechtstaat moet blijven terugvechten en, vol

gens Fijnaut, daarbij niet terugschrikken het ultimum remedium toe te passen; 

direct afluisteren, deals met criminelen, infiltratie, enzovoorts. 

Het was in het rapport 'Samenleving en criminaliteit' uit 1985 dat in Nederland 

voor het eerst een beleidsprobleem werd gemaakt van georganiseerde misdaad. 

In nogal ronkende termen werd gewezen op de noodzaak om 'het thans opko

mende gevaar van een grootschalige en in de samenleving gewortelde onderwe

reld af te wenden'. En ook a! werd met deze zinsnede impliciet erkend dat geor

ganiseerde misdaad steeds vervlochten is met de samenleving waarin zij zich 

manifesteert, expliciet werd het gevaar dat dit fenomeen ook wortel zou schie

ten in de Nederlandse samenleving toch vooral als een buitenlands gevaar gede

finieerd: in de eerste plaats moest worden voorkomen dat 'door een terughou

dend opsporingsbeleid en een relatief mild strafl<iimaat Nederland voor de 

bedrijvers van dit soort misdaad een aantrekkelijke vestigingsplaats wordt dan 

wel blijft'. Met andere woorden: dergelijke misdaad is eigenlijk on-Nederlands 

maar kan door teveel repressieve tolerantie ook in dit land gedijen. 

In deze bijdrage zal niet worden geprobeerd om het historisch ongelijk van de 

auteurs van dit beleidsplan te bewijzen. Dankzij het onderzoek van vooral de his

torica F. Egnwnd is dit overigens niet zo moeilijk. Beter dan wie ook heeft zij in 

studies als 'Op het verkeerde pad' immers aangetoond dat de grote bendes die 

op het einde van de achttiende eeuw en in het begin van de negentiende eeuw 

in Noordwest-Europa opereerden, op tal van punten zonder moeite kunnen wor

den vergeleken met de criminele netwerken die tegenwoordig in deze contreien 



actief zijn. En in mijn onderzoeken voor de commissie-Van Traa heb ik beschre

ven hoe een dee! van deze netwerken- vooral natuurlijk die van inlandse her

komst- zijn voortgekomen uit Brabantse en Hollandse bendes die na de Tweede 

Wereldoorlog waren betrokken bij de smokkel van aile mogelijke schaarse con

sumptiegoederen over onder meer de Nederlands-Belgische grens. Wei zal ik het 

hierna hebben over- zoals mij door de redactie werd gevraagd- 'de maatschappe

lijke aspecten van de georganiseerde misdaad' in deze tijd. 

Traditionele georganiseerde misdaad: levering van illegale 

goederen en diensten 

Om de aspecten van de georganiseerde misdaad in beeld te brengen kan het best 

worden aangeknoopt bij de vormen die ze aanneemt. De traditionele en nog 

steeds dominante vorm in de meeste Europese Ianden is die van de levering van 

illegale goederen en diensten op zwarte markten. Bij goederen moet natuurlijk 

worden gedacht aan drugs, gestolen auto's en wapcns, maar in tocnemende 

mate ook weer- net als na de Tweecle Wereldoorlog- aan vlees en tabak. Tot de 

categorie van de illegale diensten behoren zwarte gokspelen, vrouwenhandel, 

ongecontroleerde portiersdiensten, incassopraktijken en woekerleningen. 

L:"en betrekkel~jk rationeel georganiseerde, maar illegale activiteit 

Zoals de gebruikte termen a! aangeven - levering, goecleren en diensten, markt

gaat hct bij deze hoofdvorm van georganiseerde misdaad meestal niet om een 

samenstel van toevallige en mysterieuze acties in een kleine kring van mensen, 

maar om een betrekkelijk rationeel georganiseerde en in bepaalcle opzichten vrij 

zichtbare activiteit waarbij tal van personen zijn betrokken. In het geval van cle 

clrugshandel zijn cr- afhankelijk van het soort drugs- natuurlijk de producenten 

in tal van delen van de wercld, inclusief- althans voor wat de synthetische drugs 

bctreft- delen van Nederland. Om drugs op enige schaal te verhandelen zijn er 

logistieke middelen nodig- van opslagplaatsen tot transportmiddelen, inclusief 

koeriers. En die handel heeft geen zin als er geen vraag naar is, dit wil zeggen 

consumenten: van zwaarverslaafde lastpakken tot ge"integreerde gebruikers. Een 

soortgelijke redenering gaat op voor zwarte gokspelen, of het nu illegale stad

slotto's zijn of clandestiene casino's. Allereerst moeten er in dit geval- zoals we 

weten uit politie-acties in onder meer de Ranclstad- 'gokbazen' zijn die over de 

nodige middelen- geld, knowhow, apparatuur- beschikken om dergelijke spelen 

te organiseren. Dan is er ook hier logistiek nodig: speelruimtes, 'behulpzame' 

winkeliers, horecafaciliteiten, 'runners', enzovoort. En ook zulke spelen zijn 

natuurlijk aileen lucratief als cr een markt voor is, als er met andere woorden 

klanten voor zijn, spelers dus. 
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Wie op deze manier tegen (deze vorm van) georganiseerde misdaad aankijkt, ziet 

dus dat zij geen wereldvreemde bezigheid is maar een door en door maatschap

pelijke, zij het ook illegale, activiteit. Dergelijke misdaad is altijd helemaal inge

weven in de economische, politieke, culturele en- niet te vergeten- demografi

sche structuren en ontwikkelingen in een samenleving. Om het voorbeeld van 

de drugshandel te nemen, en in het bijzonder het voorbeeld van de Turkse 

drugshandel in Nederland: E Bovenkerk en Y. Yesilgoz (1998) hebben onlangs in 

hun studie over 'De maffia van Turkije' genoegzaam aangetoond dat deze han

del, ook in Nederland, ondenkbaar is zonder er de politieke ontwikkelingen in 

Turkije bij te betrekken en zonder acht te sla~m op de- in economisch en cultu

reel opzicht- marginale positie van vele (Turkse en Koerdische) immigranten uit 

dit land. En deze misdaad raept natuurlijk niet aileen vragen op over de maat

schappelijke positie van degenen die haar bedrijven maar ook over de maat

schappelijke positie van degenen die de betrokken goederen en diensten afne

men. Waarom is er in een land als Nederland bij zoveel jongeren zo'n grate 

behoefte aan aile mogelijke verboden drugs? Welke mensen verkiezen om welke 

redenen clandestiene casino's boven de glitterzaaltjes van Holland Casino? 

Waaram maakt het vee! mannen kennelijk niet uit dat de buitenlandse prastitu

ees die zij bezoeken, op hondse manieren worden geexploiteerd? 

Het is opmerkelijk dat we op de meeste van deze vragen eigenlijk geen antwoord 

weten. Gewoon door gebrek aan voldoende diepgaand onderzoek. En wat geldt 

voor kwalitatieve kwesties als deze, geldt zeker ook voor vragen naar de kwanti

teit van bepaalde problemen: de schaal waarop woekerleningen worden afgeslo

ten en gebruik wordt gemaakt van illegale incassobureaus, de omvang van het 

zwarte gokken in steden als Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven en Maas

tricht, de grootte van de illegale wapenhandel en het feitelijk bezit van zwarte 

wapens, enzovoort. Daarom is het ook zo moeilijk om precies te zeggen hoe ern

stig de (betrokken hoofdvorm van) georganiseerde misdaad in een land als 

Nederland tegenwoordig eigenlijk is. En op Eurapese schaal valt deze vraag om 

tal van redenen al helemaal niet goed te beantwoorden. Vee! meer dan op grand 

van zoveel mogelijk onafhankelijke bronnen naar best vermogen schattingen 

maken is in de meeste Ianden niet mogelijk. Voor de rest komt het er vooral op 

aan om met behulp van gevalstudies te demonstreren wat bepaalde uitingen van 

traditionele georganiseerde misdaad maatschappelijk teweegbrengen en in het 

bijzonder wat zij voor aile betrokkenen concreet betekenen. 

Onwetendheid: een reden om niets te doen? 

Kan de verregaande staat van onwetendheid voor de overheid, ook die in Neder

land, een reden zijn om niets te doen? Bepaald niet. Niet aileen niet omdat er 

meer dan genoeg aanwijzingen en bewijzen voorhanden zijn dat allerhande 
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(deel)vormen van de onderhavige misdaad ook op enige schaal voorkomen in 

een samenleving als de onze, maar ook niet omdat een overheid die zich in 

de zen te passief opstelt, hun groei zal bevorderen en dus zelf meer en meer cleel 

van het probleem wordt. Dit laatste is niet enkel het geval wanneer een overheicl 

goederen en diensten waarnaar vee! vraag is in de ban cloet (en clus eigener 

beweging een zwarte markt tot Ieven wekt en clus in zekere zin ook de georgani

seercle misclaad creeert om die te beclienen). Het cloet zich ook voor wanneer een 

overheid wel wetten stelt maar die niet of onvoldoencle hanclhaaft. Dan schept 

zij immers zelfhet gezagsvacui.im waar illegale machtsgroepen zich maar al te 

graag meester van maken om hun criminele praktijken beter, en clus ook renda

beler, te kunnen organiseren. Een clergelijke situatie dreigcle enkele jaren gele

den te ontstaan in de Amsterclamse binnenstacl, zoals collega Bovenkerk en 

ikzelf voor de commissie-Van Traa hebben vastgestelcl. 

Wanneer de overheid het ontstaan van illegale stukjes samenleving, om het wat 

zwaar uit te drukken, wil tegengaan, ontsnapt zij niet, zoals ook reeds in het be

leidsplan 'Samenleving en criminaliteit' werd aangegeven, aan de inzet van re

pressieve methoden, dus ook niet, als dit nodig is, aan de inzet van de meest in

grijpencle varianten hiervan: direct af1uisteren, deals met criminelen, infiltratie, 

enzovoort. Een democratische rechtsstaat kan zich in deze tijd dit soort riskante 

micldelen niet ontzeggen. Maar wat zij niet moet doen, is aile heil aileen van de 

inzet van dit soort middelen te verwachten. Ook bij de bestrijding van georgani

seerde misdaacl komt het er namelijk in de eerste plaats op aan strikt toezicht 

uit te oefenen op de naleving van de geldende wetgeving en aile bestuurlijke 

middelen aan te wenden om die wetgeving desnoods af te dwingen. Dit is wat te

genwoordig ook in de binnenstad van Amsterdam gebeurt: met de steun van eli

verse gemeentelijke diensten, van ettelijke bijzondere opsporingsdiensten en na

tuurlijk de reguliere politie probeert de 'Wallenmanager' huis na huis, straat na 

straat, weer onder controle te brengen. Het ultimum remedium van het strafrecht 

moet aileen worden toegepast op degenen die zich op deze manier niet tot de 

orde Iaten roepen. 

Natuurlijk zal een overheid die actief opkomt tegen georganiseerde misdaad 

worden geconfronteerd met het 'ware gelaat' van deze misdaad. Dit betekent dat 

ze niet aileen te maken krijgt met (de clreiging met) het geweld dat door crimi

nele groepen in eigen kring en onderling wordt gebruikt om de orde te handha

ven en geschillen te beslechten -dat de buitenwerelcl vooral ziet in de vorm van 

liquidaties- maar ook met het gebruik van strategieen die tegen haarzelf zijn ge

richt, zogenaamde contra-strategieen dus, zoals contra-observatie en contra-infil

tratie, al dan niet gelieerd aan corruptie, intimidatie en daadwerkelijk geweld, 

en manipulatie van de media. Dit is de voorbije tien jaar ook in Nederland ge-
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noegzaam gebleken. Vanafhet moment- zo rand 1990- dat werd beslist om de 

'Hollandse netwerken' aan te pakken zijn al deze strategieen, de ene natuurlijk 

meer dan de andere, toegepast tegen de eenheden en de mensen die in hun aan

pak de spits afbeten (en nog afbijten). En het gebeurde niet onverwacht: de 

betrokken politiemensen wisten en weten heel goed dat georganiseerde misdaad 

zich nu eenmaal juist door het gebruik van deze middelen wezenlijk onder

scheidt van andere vormen van ernstige misdaad (professionele misdaad, organi

satiecriminaliteit en op zichzelf staande gewelds- en zedendelicten). Dit precies 

maakt haar bestrijding ook zo ingewikkeld, moeilijk en soms gevaarlijk. 

En waarom niet alleen ltaliaanse maffiagroepen of Joegoslavische bendes maar 

ook 'Hollandse netwerken' contra-strategieen aanwenden, ligt voor de hand: ook 

zij warenjzijn bereid om op een offensieve manier hun bezittingen en belangen 

in de Nederlandse samenleving te verdedigen. Het bewijst in zekere zin zelfs 

hoezeer zij in deze maatschappij zijn ge'integreerd. Criminele groepen die hier 

niet thuis zijn, onthouden zich meestal zo vee! mogelijk van acties tegen de 

overheid omdat zij daar geen enkel belang bij hebben, integendeel. 

Moderne georganiseerde misdaad: controle op legale sectoren 

van de economie 

De scheidslijn tussen legale en illegale ondernemingen is in praktijk vaak min

der gemakkelijk te trekken dan in theorie. Waar moet bijvoorbeeld de cafehou

der worden geplaatst die boven de toonbank keurig 'witte' drank verkoopt, maar 

onder de toonbank handelt in loten van de illegale stadslotto of in niet-gebando

rolleerde sigaretten? Waar de eigenaar van een legale seksclub die bij tijd en wij

len ook vrouwen accepteert die overduidelijk worden geexploiteerd door een of 

andere bende? Ofwaar bet transportbedrijf dat om uit de financiele problemen 

te blijven af en toe een drugstransport 'meeneemt'? 

Wat geldt voor bet onderscheid tussen traditionele vormen van georganiseerde 

misdaad en legale economische activiteiten, geldt ook voor het onderscheid 

tussen dergelijke activiteiten en die andere, meer moderne, hoofdvorm van geor

ganiseerde misdaad: illegale controle op legale economische sectoren. Waar 

moet de grens worden getrokken tussen enerzijds ondernemingen die op een 

bepaalde markt een machtspositie innemen en deze positie uitbuiten om exorbi

tante prijzen voor hun goederen of diensten te bedingen, of die de belastingen 

op grate schaal tillen en door investeringen van zwart geld in bijvoorbeeld de 

aanschafvan nieuwe technologie, de betaling van zwarte lonen en de verken

ning van nieuwe markten de concurrentie kunnen uitschakelen, en anderzijds 

ondernemingen die dezelfde dingen doen maar in handen zijn van maffiagroe

pen? 
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Oneerlijke concurrentie en oneerlijke concurrentie 

In de praktijk is de grens tussen legale en illegale ondernemingen inderdaad 

niet altijd zo gemakkelijk te trekken. Maar in de kern draait het verschil om 

dezelfde criteria als hiervoor al werden opgesomd: het gebruik van intimidatie 

en geweld tegen opponenten in eigen kring en tegen concurrenten op de markt, 

in samenhang met de toepassing van contrastrategieen tegen de overheid. Daar 

gaat het in wezen om! Hier ligt het verschil tussen legale ondernemingen die in 

onderling overleg de EG-wetgeving inzake vrije concurrentie in bijvoorbeeld de 

agro-industriele sector overtreden en capriolen uithalen om de opsporing te 

bemoeilijken (organisatiecriminaliteit, 'corporate crime') zonder gebruik van cor

ruptie, intimidatie of geweld en (eventueellegale) ondernemingen in eenzelfde 

of een andere kwetsbare economische sector- bouwnijverheid, textielindustrie, 

afValverwerking- die door georganiseerde criminele groepen worden gecontro

leerd. De !eiders van deze ondernemingen schrikken er namelijk niet voor terug 

om zulke mid de len wei te gebruiken met het oog op de verwerving of de hand

having van een machtspositie in legale economische sectoren. Met aile gevolgen 

van dien, zoals prijzen die ver uitgaan boven wat in een vrije markt normaal zou 

zijn, uitbuiting van werknemers, dating van de kwaliteit van de geproduceerde 

diensten en goederen, en intimidatie van klan ten die protesteren tegen hun 

ondergeschikte rol. Er bestaat dus een levensgroot verschil tussen een maffiaope

ratie om een grater aandeel van een bepaalde markt te verwerven en bijvoor

beeld de opera tie-Centurion die Philips enige jaren geleden lanceerde om haar 

marktpositie te versterken. 

Gelukkig komen dergelijke toestanden- voorzover we weten- in het noordwesten 

van Europa niet op enige schaal voor. Biimen de Europese Unie bestaan zij tot nu 

toe aileen in het zuiden van I tali e. Het recente proefschrift van L. Paoli ( 1997) 

over de 'ndrangheta' ('The pledge to secrecy') heeft dit nogmaals aangetoond. Waarbij 

echter direct moet worden aangetekend dat de tegenstelling niet zo zwart-wit is 

als net werd gesuggereerd. In de Belgische bouwnijverheid deden zich enkele 

jaren geleden bijvoorbeeld koppelbaaspraktijken voor die in alles doen denken 

aan de manier waarop maffiagroepen in Italie en Noord-Amerika de bouwnijver

heid naar hun hand zetten. En zo zijn er wel meer voorbeelden te geven. Om te 

voorkomen dater ook in andere lidstaten van de Europese Unie 'Italiaanse toe

standen' ontstaan, is het in de eerste plaats- opnieuw!- van belang om de con

trole op de naleving van alle mogelijke sociaal-economische wetgeving daad

krachtig te organiseren. Dit betekent- zoals de huidige Nederlandse regering val

gens haar regeerakkoord kennelijk ook van plan is- dat het stelsel van bijzonde

re politiediensten efficient en effectief moet werken en naadloos moet aanslui

ten op de recherchestructuren van de reguliere politie. In de tweede plaats moet 

in dit verband niet worden geschroomd om de zware strafrechtelijke middelen 
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in te zetten wanneer daar aanleiding toe is. Anders is het heel moeilijk om door 

de barriere van de contrastrategieen heen te breken. Wat dit betreft onderschei

den traditionele vormen van georganiseerde misdaad zich niet van meer mocler

ne vormen ervan. 

Ool< de vrije beroepen in de problernen 

Ofschoon het op zichzelf best denkbaar is dat criminele groepen rechtstreeks 

proberen controle te verwerven over bepaalde legale sectoren van een economie, 

in een stad, in een streek, of zelfs in een heel land, ligt clit om tal van redenen 

niet voor de hand. Om zo'n machtsgreep te kunnen plegen moet je flink wat 

beginkapitaal bezitten, moet je behoorlijk wat medestanders hebben, moet je 

beschikken over technische knowhow oftoch tenminste over toegangen daartoe, 

moet je weten hoe een overheid functioneert, enzovoort. De geschiedenis van de 

georganiseerde misdaad laat clan ook zien dat de indirecte weg de meest voor de 

hand liggende en dus gebruikelijke weg is, namelijk dat vermogens die zijn 

opgebouwd met het drijven van handel op zwarte markten, worden geinvesteerd 

in posities binnen legale economische sectoren. 

Om deze krachttoer te kunnen maken hebben criminele groepen in een geor

dende samenleving de hulp nodig van vele legale actoren in hun wettige omge

ving. De meest bekende actoren zijn banken- bijvoorbeeld in het kacler van wit

wasoperaties. Maar ook vertegenwoordigers van de zogenaamde vrije beroepen 

die de iure enjof de facto nu eenmaal in het be zit zijn van bepaalde onmisbare 

monopolieposities zoals het notariaat, gevolgd door de advocatuur, en in hun 

kielzog de accountancy -bijvoorbeeld met het oog op transacties van onroerend 

goed of de overname van ondernemingen. Dit betekent dat deze beroepsgroepen 

niet aileen bij de opbloei van traditionele georganiseerde misdaad in cle proble

men kunnen komen, maar juist ook wanneer de georganiseerde misdaacl een 

moderniseringsproces doormaakt: dan zijn hun bevoegdheden en vaardigheden 

belangrijker dan ooit. 

De problemen kunnen ontstaan doordat individuele !eden op een verwijtbare 

manier betrokken raken bij illegale opera ties, actief- bijvoorbeeld door zelf in 

het buitenland bij banken geld weg te zetten voor 'loan hack'-constructies- of pas

sief- bijvoorbeeld door wetens en willens niet ingrijpen in een bepaalde transac

tie waar dit wei geboden was. Het ligt echter voor de hand dat ook wanneer er 

helemaal geen sprake zou zijn van verwijtbare betrokkenheid, zowel hun eigen 

naam als de faam van de beroepsgroep in haar geheel wordt aangetast als 

bepaalcle advocaten of advocatenkantoren steevast heel hun Ieven lang enkel vol

uit de kant zouden kiezen van geheide verdachten uit de georganiseerde crimi

naliteit. Dit wordt in de kring van de vrije beroepen trouwens ook wei beseft. 

Niet voor niets willen (vee!?) kantoren onder geen beding worden geassocieerd 
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met klanten uit georganiseerde misdaadmilieus. Zij vrezen de gevolgen van 

mogelijke stigmatisering. 

Besluit 

Georganiseerde misdaad is, waar dan ook, een probleem met vele maatschappe

lijke kanten. Zoveel is, hoop ik, hiervoor wel duidelijk gemaakt. Daarom is het 

ook zo moeilijk het eftectief te bestrijden: het is geen onmaatschappelijk ver

schijnsel dat als het ware kan worden ge'isoleerd en vervolgens ongedaan kan 

worden gemaakt. Het is daarentegen altijd op de een of andere manier een 

manifestatie van de ontwikkelingen en verhoudingen in een bepaalde samenle

ving. En dus manifesteert georganiseerde misdaad zich in Zuid-ltalie anders dan 

in Nederland, en in West Europa anders dan in Rusland. En kan- moet ook- zij 

hier op een andere manier worden bestreden dan ginds. 

Waarbij wel moet worden bedacht dat de wijze waarop georganiseerde misdaad 

zich in een land manifesteert, ook afhangt van de manier waarop en de intensi

teit waarmee zij wordt bestreden: zij past zich als het ware aan haar bestrijding 

aan. Derhalve is het welhaast in principe onmogelijk om dit probleem eens en 

voorgoed uit de wereld te helpen, tenzij er langere tijd rigoureuze maatregelen 

genomen zouden worden, en dan nog ... zoals de keiharde en op het eerste oog 

succesvolle acties van Mussolini tegen de maffia hebben aangetoond. Het kan 

echter voor democratische rechtsstaten geen reden zijn om dan maar te berus

ten in het fenomeen van de georganiseerde misdaad. Daarvoor vormt zij een te 

gevaarlijke bedreiging voor beginselen en werkingsmodaliteiten op politiek, eco

nomisch en cultureel gebied. 

Profdr. Cyrille Fijnaut is gewoon hoogleraar Criminologic en Strafrecht aan de Katholieke 

Universiteit Leuven. 
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Integratie van 

allochtonen: een }{westie 

van lange termijn 

PROF.DR. L. ELDERING 

Allochtone jeugdigen hebben gemiddeld een lagere positie in het onderwijs 

dan autochtone, zij zijn vaker werkloos en komen verhoudingsgewijs meer met 

de politie in aanraking. In kringen van beleidsmakers vraagt men zich soms 

ongeduldig af waarom het zo lang duurt voordat de allochtonen in de Neder

landse samenleving zijn ge!ntegreerd en waarom het gevoerde minderhedenbe

leid tot nu toe zo weinig effect heeft. In dit artikel ga ik vooral in op de vraag 

waarom allochtonen nog niet zijn ge!ntegreerd. In plaats van steeds het recht 

op het behoud van de eigen cultuur van allochtonen te benadrukken, zou de 

aanwezigheid van allochtone groeperingen met een andere cultuur aanleiding 

moeten zijn zich te bezinnen op de Nederlandse publieke cultuur. 

Dit artikel is als volgt opgebouwd. Eerst wordt een korte schets van de verschil

lende aspecten van het assimilatieproces gegeven, daarna wordt de huidige posi

tie van de grootste allochtone groeperingen in Nederland beschreven en tenslot

te worden enkele kritische kanttekeningen gemaakt bij de ideolog1e van integra

tie. Mijn belangrijkste conclusies zijn dat assimilatie een proces is dat zich over 

verschillende generaties uitstrekt, dat sociaal-economische en educatieve partici

patie van allochtonen de hoogste prioriteit verdienen en dat het behoud van de 

eigen cultuur van allochtonen een fictie is. 

Assimilatie is een langdurig en veelzijdig proces. Sociale wetenschappers onder

scheiden verschillende deelprocessen of fasen van dit proces. De belangrijkste 

hiervan zijn culturele en structurele assimilatie (zie bijvoorbeeld Berry, 1997: 

Gordon, 1964; Todd, 1994). Onder culturele assimilatie verstaat men een verande

ring in cultuur die optreedt wanneer twee groeperingen met een autonome cul

tuur langdurig met elkaar in contact komen. Dit proces wordt ook wei accultu

ratie genoemd. Dergelijke contactsituaties hebben zich vooral voorgedaan na ko

loniale expansie en de import van slaven uit andere werelddelen en doen zich 

thans vooral voor na immigratie uit Ianden met een andere cultuur. Hoewel het 

in theorie mogelijk is dat beide partijen, de immigranten en de ontvangende sa

menleving, elementen van elkaars cultuur overnemen, is acculturatie meestal 
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een eenzijdig aanpassingsproces, vanwege verschillen in aantal- en machtsver

houdingen tussen de culturele groeperingen in contact. Structurele assimilatie 

heeft betrekking op de mate waarin de immigranten in de samenleving partici

peren. Hierbij moet een verschil gemaakt worden tussen participatie in de for

mete instituties van de samenleving, zoals het onderwijs, de arbeidsmarkt, het 

rechtssysteem en het politieke systeem, en participatie in informele circuits, 

zoals de buurt, de vriendenkring en clubs. 

Een belangrijke vraag is in hoeverre structurele en culturele assimilatie met el

kaar samenhangen. Volgens Gordon (1964) is acculturatie een noodzakelijke voor

waarde voor structurele assimilatie. Immigranten moeten eerst belangrijke waar

den en nonnen van de ontvangende samenleving overnemen, voor zij dee! kun

nen uitmaken van de (informele) participatiestructuur. Berry (1997) laat zich niet 

uit over de volgorde van de deelprocessen. Hij veronderstelt dat de uitkomst van 

het aanpassingsproces vooral afhankelijk is van de attitude van de immigranten: 

will en zij de eigen cultuur behouden of niet en will en zij relaties aangaan met 

andere groeperingen in de samenleving of niet. Op grond van de antwoorden op 

deze vragen onderscheidt Berry vier 'acculturatiestrategieen': assimilatie (geen 

wens tot behoud eigen cultuur en wel wens tot relaties met andere groeperingen 

in de samenleving), integratie (wel wens tot behoud eigen cultuur en eveneens 

wens tot relaties met andere groeperingen in de samenleving), segregatie (wens 

tot behoud eigen cultuur en geen wens relaties met andere groeperingen aan te 

gaan) en marginalisatie (geen wens tot behoud eigen cultuur noch relaties met 

andere groeperingen). Als cross-cultureel psycholoog is Berry vooral ge·interes

seerd in cle acculturatie-attitude van immigranten. Overigens erkent ook Berry 

(1997) clat de ontvangende samenleving hierin een rol speelt. Gordon onder

scheidt naast culturele en structurele assimilatie nog vijf andere fasen zoals de 

fase waarin op grote schaal etnisch gemengde huwelijken worden gesloten ('mari

tal assimilation') en de fase waarin de immigranten zich identificeren met de nieu

we samenleving ('identification assimilation'). Een indicator voor de laatstgenoemde 

fase is dat immigranten zich op grate schaallaten naturaliseren. De laatste fasen 

in dit proces leiden tot eliminatie van discriminatie en het verdwijnen van 

machtsverschillen in de samenleving. Op dit fasenmodel van Gordon is in Ame

rika vee! kritiek gekomen, onder andere omdat het onvoldoende rekening houdt 

met machtsverschillen tussen etnische groeperingen in de samenleving. Na de 

'Civil Rights Movement' in de jaren 1960 heeft men in de Verenigde Staten vee! meer 

oog gekregen voor de invloed van machtsverhoudingen op interetnische relaties. 

De fase van etnisch gemengde huwelijken wordt algemeen als belangrijk erkend. 

De staat Israel heeft in de eerste decennia na de massale immigratie van orien

taalse joden jaarlijks het percentage gemengde huwelijken (tussen joden uit ver

schillende Ianden) geregistreerc\ als indicator van de mate waarin immigranten 

in de samenleving worden opgenomen. Todd (1994), een historicus en cultureel 
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antropoloog, is van oordeel dat niet zozeer het feitelijk voorkomen van etnisch 

gemengde huwelijken, als wei de attitude van een volk of cultuur om 'vrouwen 

uit te wisselen' van be lang is. Culturen die positief staan tegenover uitwisseling 

van vrouwen hebben een universalistische grondstructuur en zijn geneigd ande

re culturen te absorberen (assimileren). Culturen, daarentegen, die meer endo

gaam zijn ingesteld, blijven langdurig onderscheid maken tussen de volken. 

Het moge duidelijk zijn dat assimilatie een langdurig en gecompliceerd proces is 

waarvan de uitkomst bepaald wordt door zowel de immigrantengroeperingen 

als de ontvangende samenleving. Zoals ik in de volgende paragraaf zal aangeven, 

blijft ook het land van herkomst, zeker in de eerste generatie, nog van invloed. 

Dit aspect is tot nu toe onderbelicht gebleven in de onderzoeksliteratuur over 

immigran ten. 

Allochtonen: eerste generatie immigranten en hun ldnderen 

Volgens de meest recente gegevens bestaat 6o% van de allochtonen, die tot de 

traditionele doelgroepen van het integratiebeleid gerekend worden, uit buiten 

Nederland geboren immigranten; bijna 30% is in Nederland geboren uit niet-Ne

derlandse ouders en ongeveer 10% is in Nederland geboren en heeft een Neder

landse ouder (Martens, 1999). De grootste allochtone groeperingen uit deze cate

goric zijn Surinamers, Turken, Marokkanen en Antillianen/Arubanen. Zij vor

men 75% van de doelgroepen van het integratiebeleid. Bij de allochtonen afkom

stig uit 'vluchtelingenlanden', zoals Somalie, Irak, Afghanistan, Iran en de (ex-) 

Sovjet-Unie is het percentage 'eerste generatie immigranten' nog vee! boger. De 

allochtonenpopulatie in Nederland bestaat dus in (overgrote) meerderheid uit 

immigranten, die buiten Nederland zijn geboren en getogen. 

Nag sterke band met het land van herkomst 

Een belangrijk kenmerk van immigranten is dat zij met een been in de nieuwe 

samenleving staan en met het andere been nog in het land van herkomst. Ter

wijl zij een bestaan trachten op te bouwen in de nieuwe samenleving, hebben zij 

vaak nog sociale, economische, juridische en politieke banden met het her

komstland. Dat gold misschien niet in die mate voor de Nederlandse emigranten 

die na de Tweede Wereldoorlog naar Canada en Australie emigreerden, maar dit 

geldt wel voor de huidige immigranten uit ontwikkelingslanden die hier om 

economische en of politieke redenen zijn gekomen. De meeste herkomstlanden, 

zoals Marokko en Turkije, hebben nog geen hoog ontwikkeld sociaal verzeke

ringsstelsel. De financie!e risico's van ziekte, werkloosheid of ouderdom worden 

door de (groot)familie gedeeld. De buitenlandse arbeiders investeerden in de 

periode voordat zij hun gezin naar Nederland lieten komen in goederen en pro-



jecten die de economische positie van hun familie in hetland van herkomst zou

den kunnen verbeteren (Van den Berg-Eldering, 1978; Boeker, 1994; Heinemeijer 

eta!., 1976; Lindo, 1996). Ook na hun komst naar Nederland investeren nog vee! 

gezinnen in huisvesting en economische goederen in hetland van herkomst. Dit 

gebeurt niet altijd omdat men vastomlijnde plannen heeft om terug te keren, 

maar men wil terugkeer niet bij voorbaat afsnijden. 'In slechte economische tij

den stuurt men eerder zijn gasten weg dan zijn kinderen', aldus een van mijn 

Marokkaanse informanten. Ongeveer de helft van de in 1994 geinterviewde hoof

den van huishoudens in het onderzoek naar Sociale Positie en Voorzieningenge

bruik Allochtonen (srvA-94) zei nog financiele verplichtingen in hetland van 

herkomst te hebben en in het bijzonder ten opzichte van de familie (Martens, 

1995). Een andere manier om de achterblijvers te steunen is via uithuwelijking. 

Verschillende onderzoekers wijzen er op dat Marokkaanse en Turkse ouders 

soms onder grote druk van hun familie of lokale gemeenschap in het land van 

herkomst staan om hun dochter uit te huwen aan een partner uit hetland van 

herkomst. Via zo'n huwelijk kan deze man een verblijfsvergunning krijgen en 

vervolgens zelfvoor zijn familie zorgen. Dit verschijnsel, dat zich niet aileen in 

Nederland voordoet, is een onbedoeld neveneffect van het restrictieve immigra

tiebeleid in de Noordwest-Europese Ianden. Het valt te verwachten dat het per

centage huwelijken met partners uit de Ianden van herkomst met de generaties 

zal afi1emen (Tribalat, 1995). Wat momenteel wei enige zorgen zou moeten ba

ren, is de (vermoedelijke) toename van huwelijken met familieleden, in het bij

zonder die tussen volle neef en nicht (Boeker, 1994; Eldering, Adriani, Hamel & 

Vedder, 1999; Reniers & Lievens, 1999). 

Behalve in economisch opzicht blijven de immigranten ook sociaal en emotioneel 

in de eerste genera tie sterk verbonden met hun familie in hetland van herkomst. 

De meeste Marokkaanse gezinnen uit mijn onderzoek in cle jaren '70 bezochten 

eens per jaar of per twee jaar hun familie in Marokko, om gezamenlijk de religi

euze hoogtijdagen, besnijdenisfeesten en huwelijksfeesten te vieren. Nu, na twin

tig jaar, is hun familienetwerk in Nederland zeer uitgebreid, terwijl hun ouders 

in Marokko vaak a! zijn overleden. De gezinnen gaan er meer en meer toe over 

hun feesten in Nederland te vieren (Van den Berg-Eldering, 1978; Eldering, 1998). 

De emotionele band met hetland van herkomst blijkt ook uit de sterke wens om 

in Marokko ofTurkije begraven te worden. Direct na de gezinshereniging hebben 

veel Marokkanen en Turken hiervoor een begrafenisverzekering voor zichzelf en 

hun kinderen afgesloten. Deze sterke identificatie met hetland van herkomst 

geldt niet aileen voor Marokkanen en Turken. Uit het SVPA-98 onderzoek blijkt 

dat hoewel meer dan de helft van de Turken en Marokkanen en ongeveer twee

derde van de Surinamers Ianger dan 15 jaar in Nederland woont, bijna aile Tur

ken en Marokkanen en 87% van de Surinaamse hoofden van huishoudens zich in 

cle eerste plaats Turk, Marokkaan of Surinamer voelen (Martens, 1999). 
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Structurele en culturele assimi!atie in de Nederlandse samenleving 

Hoe staat het met de mate waarin de allochtonen in de Nederlandse samenle

ving participeren? Een belangrijke indicator voor structurele assimilatie is de 

participatie op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktparticipatie (percentage van de 

potentiele beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar) van de grootste allochtone groe

peringen blijkt beduidend lager te liggen dan die van de autochtonen. De Suri

namers en Antillianen benaderen de autochtonen met respectievelijk 66% en 

62% tegenover 69%. Deze percentages liggen bij de Turken en Marokkanen vee! 

lager, namelijk 47% en 44% (Martens, 1999). Ook de percentages geregistreerde 

werkloosheid onder allochtonen zijn vee! hoger dan onder autochtonen. Deze 

slechte arbeidsmarktpositie hangt samen met hun onderwijsniveau. Ruim 6o% 

van de Turken en 58% van de Marokkanen in de leeftijd van 15 tot 64 jaar heeft 

geen of alleen een opleiding in het land van herkomst gevolgd. Voor de Surina

mers en Antillianen liggen deze percentages op respectievelijk 32% en 27%. Sa

menhangend met hun !age arbeidsmarkt- en onderwijspositie hebben allochto

nen een lager inkomen dan autochtonen. 40 tot so% van de ondervraagden in 

het SPVA-98 onderzoek zegt financiele problemen te hebben. Ook de huisves

tingssituatie van allochtonen is slechter dan die van autochtonen. Niet alleen 

wonen de allochtonen vaker in flat- of etagewoningen, ook bezitten zij minder 

vaak een eigen woning in Nederland (bij de Marokkanen is dit s% en bij de 

Surinamers, Antillianen en Turken is dit 15 a 20% tegenover 45% bij de autochto

nen). Concluderend kunnen we stellen dat allochtonen, en met name Turken en 

Marokkanen, een !age sociale positie in de Nederlandse samenleving hebben, 

ondanks het minderhedenbeleid van de afgelopen twintig jaar. 

Ook wat betreft informele contacten, is nog geen sprake van een structurele assi

milatie. In mijn eerste onderzoek onder Marokkaanse gezinnen van 25 jaar gele

den, heb ik kunnen waarnemen hoe deze gezinnen hun netwerken in Nederland 

opbouwden. Hierbij speelden vooral de eigen familie en streekgenoten een be

langrijke rol. Ook nu nog spelen familie en landgenoten een belangrijke rol in 

het netwerk van allochtonen (Boeker, 1994; Eldering, 1998; Lindo, 1996; Pels, 

1998; Nijsten, 1998). In het SPVA-98 onderzoek geeft 35% van de Turken en 48% 

van de Marokkanen aan zelfs nooit contacten met autochtonen te hebben. Dit 

wordt mede in de hand gewerkt doordat zij in wijken met een hoog percentage 

allochtonen wonen. Bij de Surinaamse en Antilliaanse respondenten zijn deze 

percentages 'slechts' 19 en 16% (Martens, 1999). Toch zegt de meerderheid van de 

allochtone respondenten in dit onderzoek er geen bezwaar tegen te hebben wan

neer hun kinderen vee! autochtone vrienden zouden hebben. Hun weerstand 

neemt echter toe wanneer er sprake is van een autochtone huwelijkspartner 

voor hun kinderen, vooral bij de Marokkanen en Turken. Deze bezwaren moeten 

in het licht van de religieuze traditie worden ge'interpreteerd. In het traditionele 



islamitische huwelijksrecht is het een moslimvrouw verboden te huwen met een 

niet-moslimman, terwijl een huwelijk tussen een niet-moslimvrouw en een mos

limman wei is toegestaan, omdat volgens deze traditie de kinderen in de religie 

van de vader worden opgevoed. Turkije heeft in de jaren '20 een civiele code 

naar Zwitsers model gekregen en erkent religie formeel niet meer als huwelijks

beletsel. Voor vee! Turkse immigranten in Nederland is een huwelijk tussen een 

Turkse vrouw en een Nederlandse (niet-moslim) man echter onacceptabel. Het 

Marokkaanse familierecht verbiedt nog steeds een huwelijk tussen een moslim

vrouw en een niet-moslimman. Een dergelijk in Nederland voor de burgerlijke 

stand gesloten huwelijk wordt in Marokko niet als rechtsgeldig gezien (Eldering 

& Bonn, 1996). Behalve juridische en religieuze bezwaren hebben Marokkanen 

en Turken ook culturele bezwaren tegen dergelijke gemengde huwelijken. Zij 

hebben kritiek op de Nederlandse opvoedingswaarden en normen en de vrije 

manier waarop mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Surinaamse en Antil

liaanse ouders delen deze kritiek, zij het in mindere mate (Martens, 1999). Bo

vendien hebben allochtone ouders vaak de indruk dat het onderwijs, de hulpver

lening en de politie hun ouderlijk gezag eerder ondermijnen dan ondersteunen 

(Coppes, de Groot & Sheerazi, 1997; Eldering, 1997). Een laatste cultureel aspect 

dat ik in dit kader wilnoemen, betreft de taal. De meeste Marokkaanse en Turk

se ouders spreken thuis overwegend de eigen taal met hun kinderen (Marok

kaans-Arabisch, Berbers of Turks), metals gevolg dat hun kinderen het onder

wijs beginnen met een achterstand in het Nederlands. Surinaamse en Antilliaan

se ouders daarentegen beheersen zelf het Nederlands goed tot redelijk en spre

ken thuis vaker Nederlands met hun kinderen (Extra, 1996). 

Uit bovenstaande schets rijst een beeld op van een allochtonenpopulatie die wel

iswaar de eerste schreden gezet heeft op de weg van assimilatie, maar die tevens 

nog sterke banden heeft met hetland en de cultuur van herkomst. Binnen deze 

populatie bestaan grote verschillen tussen de allochtone groeperingen met aan 

de ene kant de Turken en Marokkanen die een lagere positie in de Nederlandse 

samenleving en een grotere culturele afstand tot de Nederlandse cultuur hebben 

en aan de andere kant de Surinamers en Antillianen die gemiddeld een betere 

sociale positie hebben en meer georienteerd zijn op de Nederlandse cultuur. In 

deze schets heb ik mij beperkt tot een globale schets van de allochtone groepe

ringen en heb ik subculturele en andere verschillen binnen de etnische groepe

ringen buiten beschouwing moeten Iaten. 

Integratie met 'behoud van eigen cultuur'? 

Er is nog een lange weg te gaan voor allochtonen een gelijkwaardige sociale en 

culturele positie in de Nederlandse samenleving hebben. Allochtone ouders heb

ben thans gemiddeld een !age, vaak marginale, positie in de samenleving en ook 
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cultuurbeleid is 
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grond gekomen, 
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hun in Nederland geboren kinderen verkeren nog in een achterstandssituatie. 

Wat is de visie in het Nederlandse beleid op deze problematiek? Bij het analyse

ren van beleid moet onderscheid worden gemaakt tussen de ideologie waarop 

het beleid is gebaseerd, de beleidsvoornemens en de implementatie en effecten 

van beleid. De Nederlandse overheid heeft gekozen voor de ideologie van inte-

gra tie: enerzijds het bevorderen van gelijke sociaal-economische kansen en maat

schappelijke participatie, anderzijds de beleving en ontwikkeling van de eigen 

cultuur mogelijk te maken. Deze keuze is gemaakt op grand van een analyse van 

de positie van immigranten in de Nederlandse samenleving. In het rapport 'Etni

sche Minderheden' constateert de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid 

(WRR), dat de immigranten zich waarschijnlijk permanent in Nederland zullen 

vestigen en dat bij het uitblijven van een gecoordineerd, op de lange termijn ge

richt beleid de immigranten blijvend een !age sociale positie zullen innemen 

(wRR, 1979). Het ontstaan van een etnische onderklasse wordt als sociaal onwen

selijk gezien. Bij de uitwerking van de ideologic van integratie in concrete be

leidsvoornemens hebben de subdoelen die zich richten op het inhalen van soci

aal-economische achterstanden en het bestrijden van achterstelling meer aan

dacht en financiele middelen gekregen dan het subdoel de beleving en ontwik

keling van de eigen cultuur te bevorderen. Toch is ook de achterstandscompo

nent van het integratiebeleid, naar mijn mening, onvoldoende doordacht en uit

gewerkt, laat staan ge'implementeerd. Tien jaar later concludeert de WRR in haar 

tweede rapport 'Allochtonenbeleid' dat de werkloosheid onder allochtonen dra

matisch is gestegen en dat het onderwijs kennelijk niet bij machte is dit proces 

te doorbreken (WRR, 1989). Het perspectief van kansloosheid dreigt zich uit te 

breiden tot volgende generaties. De WRR bepleit het integratiebeleicl toe te spit

sen op arbeid, onderwijs en volwasseneneducatie en het cultuurbeleid hiervan 

los te koppelen. Niet alleen de WRR, ook de Commissie Allochtonen in het 

Onderwijs en de Commissie Evaluatie Basisonderwijs concluderen nog in de 

jaren 'go dat in het minderhedenbeleid te weinig structurele aandacht wordt 

besteed aan de verwerving van de Nederlandse taal van zowel kinderen als vol

wassenen, terwijl dit toch een basisvoorwaarde is om in cle Nederlandse samen

leving te kunnen participeren (Ministerie van Onderwijs, 1992: Commissie 

Evaluatie Basisonderwijs, 1994). Het Nieuwkomersbeleid dat nieuwe immigran

ten verplicht Nederlands leren is van zeer recente datum (Ministerie van Binnen

landse Zaken, 1996). 
Een cultuurbeleicl is eigenlijk nooit goed van de grond gekomen, hoewel er altijcl 

wel mooie volzinnen worden gewijd aan het multiculturele karakter van de 

Nederlandse samenleving, gelijkwaardigheid van culturen en de mogelijkheid 

de eigen cultuur te beleven en te ontwikkelen. Krach tens de grondwet hebben 

allochtonen het recht om eigen voorzieningen op te zetten die recht doen aan 

hun culturele/religieuze identiteit. Er zijn inmiddels enkele honderden mos-
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keeen en enkele tientallen islamitische basisscholen in Nederland. Toch zal het 

aantal eigen voorzieningen beperkt blijven vanwege het geringe aantal allochto

nen en hun geografische spreiding en vanwege de voorkeur die de overheid 

heeft voor algemene voorzieningen. 

Hoe realistisch is het beleidsdoel dat allochtonen hun eigen cultuur kunnen be

leven en ontwikkelen? Deze vraag heeft tot nu toe weinig aandacht gekregen bij 

het ontwikkelen van beleid (Eldering, 1996; Fermin, 1999). De ideologieen met 

betrekking tot het samenleven van groeperingen met een verschillende cultuur 

in een staat zijn op een continuum weer te geven metals polen assimilatie en 

pluralisme. De ideologie van assimilatie streeft naar culturele en structurele 

absorptie van de minderheidsgroeperingen, zie de Israelische absorptiepolitiek 

ten aanzien van de joodse immigranten. Bij pluralisme is het streven gericht op 

het voortbestaan van de verschillende culturen. Om dit te waarborgen is voor 

elke culturele groepering een eigen structuur met parallelle instituties nodig. 

Cultureel pluralisme kan, volgens de socioloog Van den Berghe (1967) nooit zon

der structured pluralisme bestaan. Belgie en Canada hebben bijvoorbeeld een 

uitgebreide infrastructuur voor de instandhouding van hun linguistlsch plurale 

samenleving. Ook de verzuiling in Nederland werd tot na de Tweede Wereldoor

log ondersteund door structureel pluralisme. 

Tussen de beide polen van dit continui.lm bevindt zich de ideologie van de inte

gratie die een combinatie van structurele assimilatie en cultureel pluralisme 

voorstaat. Deze ideologie gaat er van uit dat het publieke en bet prive domein 

twee gesloten cultuurdomeinen zijn. Immigranten moeten zich aanpassen aan 

de cultuur van bet publieke domein en mogen hun eigen cultuur in bet prive 

domein beleven. Volgens de sociologische theorie is deze ideologic niet houd

baar, daar aile systemen in een samenleving, dus ook het publieke en prive 

domein, met elkaar in verbinding staan en elkaar beinvloeden (Rex, 1991 ). Ter 

illustratie enkele voorbeelden. Zo geldt de leerplichtwet zowel voor allochtone 

als voor autochtone kinderen. Het onderwijs is hiermee bet belangrijkste accul

turatie-instituut voor allochtone jeugdigen met verreikende consequenties voor 

de cultuur van het prive domein. Op schoolleren zij de Nederlandse taal en 

komen zij in contact met Nederlandse waarden en normen, die zij thuis met 

meer of minder succes in de praktijk willen brengen (Eldering & Knorth, 1997). 

Omgekeerd krijgen de Nederlandse instituties zoals de hulpverlening, politie en 

justitie bijna dagelijks te maken met de niet-Nederlandse opvoedingswaarden en 

-praktijken van allochtone ouders. Deze interculturele interactie tussen Neder

landse instellingen en allochtone ouders heeft echter een asymmetrisch karak

ter, waardoor er een sterke druk tot culturele assimilatie ontstaat. Een onont

koombaar proces, volgens Todd ( 1994). 

Is dit wei een wenselijke ontwikkeling? Rex (1991) noemt nog een tweede be

zwaar van meer politieke aard tegen de ideologic van integratie. In cle ideologic 
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zijn om een aantal 

waarden en 
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publieke cultuur 

opnieuw ter 

discussie te stellen? 

van integratie worden de culturen van het publieke en prive domein als auto

noom beschouwd, terwijl de publieke cultuur, aldus Rex, in werkelijkheid het 

resultaat is van een onderhandelingsproces tussen belangenpartijen in de sa

menleving. Allochtonen zouden zich om aan dit onderhandelingsproces dee! te 

kunnen nemen, moeten organiseren. Hoewel dit een goed uitgangspunt is, biedt 

het op korte termijn geen oplossing van het probleem, daar allochtonen in 

Nederland minder dan 10% van de bevolking uitmaken en hun stem politiek 

weinig gewicht in de schaallegt. Het is evident dater momenteel een grate 

sociale en culturele kloof bestaat tussen de allochtonen, met name Marokkanen 

en Turken, en de Nederlandse samenleving. Vee! allochtone jeugdigen verlaten 

voortijdig en zonder diploma het onderwijs, vinden geen werk en marginalise

ren. Hun ouders verliezen de greep op deze jongeren en geven de Nederlandse 

samenleving met haar individualistische en gedoogcultuur hiervan de schuld 

(Akinbingol, 1998; Coppes, de Groot, Sheerazi, 1997). Zou de aanwezigheid van 

allochtonen niet de aanleiding moeten zijn om een aantal waarden en normen 

uit de publieke cultuur opnieuw ter discussie te stellen? Ik denk dan met name 

aan waarden en normen die betrekking hebben op de verantwoordelijkheid van 

ouders en instellingen voor de opvoeding van kinderen. Er wordt momenteel 

vee! gesproken over het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij ouders en 

sommigen menen zelfs dat scholen dit 'gat in de opvoeding' dan maar moeten 

opvullen. Maar hebben het Nederlandse welzijnsbeleid en het beleid van politie 

en justitie de afgelopen decennia niet juist de autonomie van de jongere voorop

gesteld en ouders hun verantwoordelijkheid voortijdig ontnomen? Tussen de 

politie en Marokkaanse ouders is hierdoor een problematische relatie ontstaan. 

Over en weer beschuldigt men elkaar van een gebrek aan verantwoordelijkheids

gevoel. Er zal de komende jaren vee! tijd en energie geinvesteerd moeten worden 

in de dialoog met allochtone ouders en herstel van hun verantwoordelijkheid. 

Een tweede punt dat ik wil noemen is dat ouders hun verantwoordelijkheid pas 

kunnen waarmaken als hiertoe gunstige randvoorwaarden worden geschapen. 

Het huidige gedoogbeleid ten aanzien van drugs en de plannen van een aantal 

gemeentes om zelf koffieshops te gaan exploiteren, bevestigen de mening van 

vee! allochtone (en autochtone) burgers dat de drugsscene een geaccepteerd on

derdeel is geworden van de Nederlandse publieke cultuur. Allochtone jongeren 

gebruiken dit zelfs als rechtvaardiging voor hun criminele carriere. De discussie 

over dit gedoogbeleid heeft te lang in het teken gestaan van de individuele 

drugsgebruiker en de kans dat een softdrugsgebruiker zou veranderen in een 

harddrugsgebruiker. Men heeft zich te weinig bekommerd om de veiligheid van 

gezinnen en kinderen om gewoon op straat te spelen. 

Profdr. L. Eldering is hooglemar Interculturele Pedagogiek aan de Universiteit van Leiden. 
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Zinloze privacy 

DR. WIM B.H.J. VAN DE DONK 

De privacywetgeving legt het in praktijk steeds vaker af tegen bet belang van 

de samenleving. Heeft een vandaal recht op bescherming van zijn persoonsge

gevens, of heeft hij die rechten met zijn daad opgegeven? De auteur behandelt 

aan de hand van het boek 'Limits of privacy' van communitarist Arnitai Etzio

ni, de grenzen van privacy, vrijheid en de balans tussen individu en samenle

ving en komt tot de conclusie dat Etzioni's opvattingen dichter bij de maat

schappelijke werkelijkheid staan dan het wetsvoorstel Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. 

Na een forse vechtpartij in het centrum van een Nederlandse stad worden enkele 

betrokkenen afgevoerd naar het ziekenhuis. De te hulp geroepen politie zorgt 

eerst dat het weer rustig wordt en haast zich daarna naar het ziekenhuis om een 

aantal van hen aan de losgeslagen tanden te voelen. Eenmaal in het ziekenhuis 

aangekomen blijkt dat een van de daar behandelde verdachten al snelna diens 

behandeling naar huis of elders vertrokken is. De politiefunctionaris vraagt aan 

de dienstdoende verpleger om naam en adres van betrokkene. Die weigert ze te 

geven, verwijzend naar de privacyregels die hem dat verbieden. Teleurgesteld 

!open de agenten naar de uitgang van de polikliniek. Tot hun verrassing krijgen 

ze -'ju!lie weten dit niet van mij'- een briefje met de eerder geweigerde gegevens in 

hun l1anden gedrukt van een van de behandelende verplegers. 

Nieuwe waardering privacy 

Wie met politiemensen op de werkvloer spreekt zal al snel meer van deze voor

beelden hm·en. De praktijk is de wetgeving al ver vooruit in wat we zouden kun

nen aanduiden als een nieuwe waardering van privacy. Juist in de tijd dat de in

formatiesamenleving gestalte krijgt, met alle gevaren van dien voor de bescher

ming van met name de informationele privacy, ontwikkelt zich op allerlei plek

ken in de samenleving een beginnende twijfel of we dat recht op privacy, en met 

name de manier waarop we dat in de samenleving proberen te regelen, niet eens 

aan een grondige herwaardering moeten onderwerpen. 

Ik schat in dater in het zich voorzichtig ontwikkelende maatschappelijke de bat 

over privacy meer begrip zal zijn voor de verstrekkende verpleger dan voor de bij 

de douane werkende gerechtsdeurwaarders, die, zo werd begin juli bekend, per-



j' De vraag of er 

sprake is van een 

ongeoorloofde 

inbreuk op 

iemands 

persoonlijke 

levenssfeer heeft 

blijkbaar niet 

aileen met privacy, 

maar vooral met 

andere motieven en 

omstandigheden te 

doen. 

soonsgegevens van belastingplichtigen lijken te hebben doorverkocht aan instan

ties die daar hun geldelijke en eigen voordeel mee wilden doen. De vraag of er 

sprake is van een ongeoorloofde inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer 

heeft blijkbaar niet aileen met privacy, maar vooralmet andere motieven en om

standigheden te doen. Wanneer Albert Heijn besluit niet Ianger aileen op de 

kleintjes, maar ook op de klantjes te gaan !etten, blijft het opmerkelijk stil. Wan

neer straks het automerk van invloed wordt op de hoogte van de te betalen ver

zekeringspolis zal het wellicht anders zijn. Maar gaat het dan over privacy of 

over solidariteit? 

Het heeft er aile schijn van, dat het inmiddels meer hoorbare maatschappelijke 

debat over privacy niet brengt wat de gemiddelde privacy champion daarvan ver

wacht. In plaats van een hernieuwde steun aan het in hun ogen bijna onaantast

bare recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tendeert dat debat 

naar een vee! meer contingente waardering van dat recht. In gevallen waarin de 

bescherming van de per definitie individuele rechten op bescherming van de 

eigen levenssfeer een adequate behartiging van meer algemene en collectieve 

belangen in de weg kan staan, wordt er, door persoonlijk handelen van functiona

rissen op de werkvloer of door aanpassingen van regels, steeds meer gekozen voor 

een beperking van het recht op privacy. Ook in dit dossier loopt de kleurige Eend 

van de jaren zestig vast in het rulle zand van de maatschappelijke werkelijkheid. 

Het is in dit verband niet verwonderlijk, dat een van de vooraanstaande verte

genwoordigers van het communitarisme, Amitai Etzioni, recent een boek publi

ceerde met de veelzeggende titel: The Limits of Privacy (Etzioni, 1999). Onder in

vloed van een vooralliberaal en individualistisch ge!nspireerde privacylobby is 

er in zijn ogen sprake van een privacydoctrine die, neergeslagen in regelgeving, 

de vanuit andere belangen zeer gewenste interventies in de samenleving hinder

lijk vertragen, en soms zelfs effectief blokkeren. Etzioni ontkent het be lang van 

privacy niet, en is ook niet blind voor de gevaren van met name de nieuwe infor

matie- en communicatietechnologie, die bijvoorbeeld in een steeds meer com

mercieel opererende gezondheidszorg steeds meer mogelijkheden bieden mis

bruik te maken van de omstandigheid dat men over vee! gegevens van patienten 

beschikt (denk aan de positie van verzekeraars, die op grond van een analyse van 

eerder betaalde behandelingen, een op de specifieke gezondheidssituatie van 

een verzekerde gebaseerd aanbod voor een polis kunnen doen). In dergelijke ge

vallen is het nog niet eens de privacy, maar ook de solidariteit (die bij nader in

zien voor een dee! bleek te zijn gebaseerd op een gebrekkig inzicht in risico's) 

die in het geding is. Zo is er in het domein van de gezondheidszorg volgens hem 

aile reden serieus werk te maken van een adequate bestrijding van een oneigen

lijk gebruik van persoonsgegevens. 
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In andere domeinen, zo laat Etzioni met vele voorbeelden zien, is er evenwel 

sprake van een omgekeerde situatie_ Daar waar het gaat om de veiligheid in de 

samenleving lijkt de dominante privacydoctrine een fataal vertragende hinder

nis op te werpen voor effectieve interventies die nodig zijn om leefbaarheid te 

kunnen herstellen ofte versterken. Zijn vele voorbeelden uit de Amerikaanse 

praktijk hebben we niet nodig om zijn punt te begrijpen. Ook in Neclerland zijn 

er voorbeelden van situaties waarin goed bedoelde privacyregels ongewenste hin

dernissen voor gewenste interventies zijn. Praat maar eens met agenten, die in 

bum·ten en wijken samenwerken met andere instellingen om iets van een inte

graal veiligheidsbeleid te ontwikkelen. Samenwerken in de buurt mag, maar sa

men 'buurten' niet. Als de politie iets wil weten, stuit ze op de gesloten databa

ses van zorginstellingen. Ook andersom !open de vanuit het belang van wijken 

en personen wenselijke informatie-uitwisselingen vast op soms zelfs onbedoelde 

gevolgen van privacyregels. Natuurlijk vindt hier de werkvloer wei weer manie

ren om hinderlijke regels te ontwijken_ Zo worden hier en daar, in de gesprekken 

tussen wijkagenten, vertegenwoordigers van woningbouwverenigingen, maat

schappelijk werkers en andere hulpverleners, namen van gezinnen en personen 

vervangen door nummers, die slechts door degenen die daartoe zijn geautori

seerd met behulp van een codelijst kunnen worden terugvertaald naar echte per

sonen. Het behoeft geen betoog dat betrold<enen het wat merkwaardig vinden 

dat een groot maatschappelijk en sociaal belang (veiligheid in en sociale revitali

sering van wijken) slechts kan worden bereikt door gecodeerd met elkaar te com

municeren of de jure illegale methoden te gebruiken. Vaak gaan daardoor ook din

gen mis. Soms worden privacyregels door een van de partijen handig gebruikt om 

een gebrek aan samenwerkingsbereidheid een formele grond te geven. 

Balans individu-samenleving 

Volgens Etzioni is de tijd gekomen voor een reconceptualisering van privacy, die 

meer recht doet aan de in zijn ogen immer noodzakelijke balans tussen indivi· 

duele rechten en sociale verantwoordelijkheid. Daar waar het om grenzen aan 

privacy gaat, zal telkens moeten worden geopereerd vanuit een positie van afwe

gen_ Etzioni ontwikkelt in zijn boek een aantal criteria, vragen zijn het eigenlijk, 

die beleidsmakers moeten hanteren bij het vormgeven van maatschappelijke 

interventies. Een veelmeer op de balans tussen individu en samenleving gerich· 

te privacypolitiek zou vier van die vragen suggereren: 

a. 

b. 

is een beperking van privacy geoorloofd omwille van een gewichtig ;meier 

be lang of een andere doelstelling? 

is dat andere be lang of die andere doelstelling niet op een andere manier 

te bereiken (of: kan privacy worden versterkt zonder dat dat het bereiken 

van die andere belangrijke maatschappelijke doelstellingen hindert)? 
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c. 

d. 

hoe kunnen de noodzakelijke beperkingen van de privacy op een zo mini

maal als mogelijk ingrijpende wijze (minimally intrusive) worden gereali

seerd? 

(hoe) is het mogelijk om de mogelijk negatieve nevenverschijnselen van 

dergelijke beperkingen (in het algemeen belang) weg te nemen of hen 

daartegen te beschermen? 

Volgens Etzioni leidt toepassing van zijn criteria tot maatregelen die echt nodig 

en tegelijkertijd niet overdreven bedreigend zijn. Hij beklemtoont, mijns inziens 

terecht, dat het bier gaat om algemene richtlijnen, die in verschillende situaties 

en samenlevingen en op verschillende momenten tot verschillende uitkomsten 

kunnen leiden. Feitelijk klinken in zijn analyses de geluiden van de werkvloer 

door, waar privacybescherming telkens een mix van afwegingen en motieven is. 

Een adequaat gegarandeerde openbaarheid en een niet door allerlei juridische 

risico's belemmerde dialoog zijn daarvoor belangrijker dan rigide regels en vor

men, die het zicht op de normen soms meer belemmeren dan verduidelijken. 

Een ander element in het maatschappelijke debat is daarom terecht ook de wijze 

waarop dat recht op privacy wordt behartigd. De meest belangrijke Nederlandse 

wet op dit terrein, de Wet Persoonsregistraties, heeft zich de afgelopen tien jaar 

ontwikkeld tot een monument van onbegrijpelijke en ontoegankelijke regelge

ving, waarbij de vierkante millimeter niet wordt geschuwd. Als bron van fatsoen

lijk informatiegedrag werkt de wet nauwelijks (Prins et al., 1995), en ook het 

thans bij het Parlement voorliggende voorstel van wet waarmee wordt gepoogd 

de Nederlandse wetgeving op dit punt in overeenstemming te brengen met de 

uit 1995 daterende Europese Richtlijn lijkt op punten van Ondoorzichtigheid, 

Ontoegankelijkheid, Onbegrijpelijkheid en Onwerkbaarheid weer hoog te gaan 

scoren. De vraag is echt of we zo'n algemeen en gedetailleerd regime van regels 

eigenlijk wei nodig hebben. Een wet met enkele open normen, die richting kun

nen geven aan een zich in onderscheiden maatschappelijke sectoren verder ont

wikkelende afwegingen en praktijken lijkt beter te passen bij een meer vanuit 

Etzioni's balansgedachte begrepen opvatting over belang en beleid van privacy. 

Dat de vorige wet bijna nergens echt werd uitgevoerd, en vooral symbolische 

betekenis had wil bovendien niet zeggen dat we zorgen moeten hebben over de 

praktijk. Uit het al genoemde evaluatieonderzoek naar de werking van de huidi

ge wet is gebleken dater tal van andere mechanismen zijn die er voor zorgen 

dater. daar waar het er echt op aan komt, zorgvuldig wordt omgegaan met de 

persoonsgegevens. Een bank kan het niet hebben dat er op dat punt twijfels 

bestaan, en ook de Belastingdienst zit met die knoeiende deurwaarders behoor

lijk in de maag. Beiden zullen het vertrouwen dat in hen wordt gesteld voortdu

rend moeten waarmaken. De bank riskeert verlies van klanten en de Belasting-
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dienst kan de verdere digitalisering van aangiften en modernisering van de werk

processen wei op de buik schrijven, als men er niet in slaagt de belastingplichti

gen te overtuigen dat men zorgvuldig met de daar in bewaring gegeven gegevens 

omgaat. De normen zijn duidelijk, de regels zijn dat intussen veelminder. 

Soms, en daarvan geeft ook Etzioni enkele mooie voorbeelden (als hij zoekt naar 

alternatieve, minder ingrijpende methoden) zijn er andere mechanismen, die 

veelmeer dan wettelijke regels, in staat zijn, adequate niveaus van privacybe

scherming te bevorderen. Paradoxalerwijze komt daarbij de veelal vooral als pri

vacybedreigend ervaren informatie- en communicatietechnologie als kansrijk 

middel naar voren. Computers zijn inderdaad minder slordig dan mensen, die 

soms vergeten een gevoelig dossier van hun bureau op te ruimen. Strenge au tori

sa ties kunnen soms beter in een informatiesysteem worden ingebakken. Chip

kaarttechnologie biedt mooie kansen om mensen zelf hun gegevens te Iaten 

bewaren. 

Zowel op het conceptuele niveau (een minder algemeen en absoluut privacybe

grip, meer aandacht voor afWeging en situaties waarin informatieverstrekking 

aan de orde is) als op het instrumentele niveau (regels relativeren, technische en 

sociale mechanismen als van be lang voor normhandhaving herontdekken) geeft 

Etzioni's boek belangrijke aanknopingspunten voor een hernieuwd debat over 

privacy. Het laat mooi zien, hoe en waarom de uitkomsten van dat debat per 

domein kunnen en ook moeten verschillen. Etzioni's boek biedt, met alle bezwa

ren die men tegen bepaalde uitwerkingen van zijn voorstellen hebben kan, bo

vendien belangrijke suggesties voor een meer vanuit het belang van een betere 

balans tussen individu en samenleving gestuurde wetgeving op dit terrein. Wat 

daarbij vooral opvalt is dat het boek zoveel dichter bij de maatschappelijke wer

kelijkheid staat dan de tekst van de Memorie van Toelichting (!)van het thans in 

behandeling genomen voorstel van wet (Wet Bescherming Persoonsgegevens). 

Dr. Wim B.HJ. van de Donk is verbonden aan het Centrum voor Recht, Restuur en 

lnformatisering van de Katholieke Universiteit Brabant 
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Twistgesprel{: 

Wie draait er op 

voor politiel{osten 

bij voetbalwedstrijden? 

DRS. DIRK JAN BOLDERHEIJ 

Een voor- en tegenstander discussieren in dit twistgesprek over de wenselijk

heid van bet bijdragen aan de kosten van politie-inzet door organisatoren van 

grootschalige evenementen. L. Bolsius (cDA-fractievoorzitter in de gemeente

raad van Rotterdam) is voor: de 'vervuiler' moet volgens hem betalen, te meer 

daar bet over evenementen gaat waar winst op wordt gemaakt. J.P.H. Donner 

(lid van de Raad van State) bestrijdt zijn argumenten: 'In essentie gaat bet bier 

om de overheidstaal< van bet handhaven van de open bare orde en dan vragen 

we voetbalclubs extra te betalen omdat we als overheid onze taak niet goed 

doen .. .' De tegenstellingen zijn groot, maar bet gesprek eindigt met een voor

zichtige toenadering. 

Het onderwerp 'bijdragen aan politiekosten' staat volop in de belangstelling. 1 

Geweldsuitbarstingen rond voetbalwedstrijden in de afgelopen jaren en de daar

mee gepaard gaande grootschalige inzet van politie hebben het thema (weder

om) op de politieke agenda doen belanden.' In het regeerakkoord is hierover de 

volgende passage opgenomen: 'Bezien zal worden of organisatoren van groot

schalige publieksevenementen met een recreatief karakter zullen worden ver

plicht bij te dragen in de kosten van de vooraf als noodzakelijk ingeschatte poli

tie-inzet. Deze client immers niet alleen de openbare orde, maar tevens de priva

te be Iangen van de organisatie.' 1 

In dit najaar zal een werkgroep onder Ieiding van de heer drs. J.H.H. Mans (bur

gemeester van Enschede) hierover rapport uitbrengen aan de minister van Bin

nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna een kabinetsstanclpunt ver

wacht kan worden. CDA-fractievoorzitter De Hoop Scheffer is in dit kader met 

het idee gekomen om kengetallen te ontwikkelen 'over wat een redelijke mate 

van politie-inzet bij een evenement bevat. ( ... ) Waar deze kengetallen noodge

dwongen worden overschreden, moet het meerdere aanvullend worden gefinan

cierd door de organisator.'4 Deze kengetallen zouclen volgens De Hoop Scheffer 



Donner: 'Het 

mechanisme 'als je 

niet betaalt, dan 

gaat de wedstrijd 

niet door' vind il< 

zelfs een moderne 

vorm van 

corruptie.' 

desgewenst ontwikkeld kunnen worden in samenspraak met belanghebbenden. 

Aanleiding voor Christen Democratische Verkenningen om een twistgesprek te 

entameren tussen de heren mr. J.P.H Donner. lid van de Raad van State en L. Boi

s ius, CDA-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam over 'bijdragen 

aan politiekosten.' Eerstgenoemde heeft vee! reserves bij het bijdragen aan poli

tiekosten, terwijllaatstgenoemde verklaard voorstander is. Na een korte terug

blik op de discussie over het bijdragen aan politiekosten volgt een verslag van 

het twistgesprek tussen beide heren. 

Korte terugblil<.' 

In 1985 wordt door de commissie 'Centrale politiesurveillance' een rapport uit

gebracht over oneigenlijke politiewerkzaamheden.'' De commissie stelt dat de 

kwalificatie 'oneigenlijke politiewerkzaamheden' niet automatisch tot afstoting 

dient te leiden, maar afhankelijk dient te zijn van financiele en praktische argu

menten. 

Het onderwerp 'doorberekenen van politiekosten' is hier volgens de commissie 

mee verbonden. In hetzelfde jaar komt ook de VNG met een rapport, waarin ge

steld wordt dat eigenlijke politiewerkzaamheden in aanmerking komen voor 

doorberekening indien in overheersende mate sprake is van een particulier be

lang.- Na een aantal andere werkgroepen en commissies wordt in 1989 de werk

groep 'doorberekening politiekosten' (wPD) onder Ieiding van mr. Th. C. de Graaf 

(toenmalig hoofd directie politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken) in 

het Ieven geroepen om concrete voorstellen te doen.' Beide politieministers en 

een meerderheid in de Tweede Kamer stemmen in met de bevindingen uit het 

WPD-rapport.'' In 1993 wordt een conceptwetsvoorstel terzake voorbereid." 

De commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten ('commissie-Kortmann') 

heeft vervolgens een aantal pun ten van kritiek op dit voorstel.'' Zo ontbreekt vol

gens de commissie onder meer een heldere bevoegdheidsverdeling. In 1995 trekt 

minister Dijkstal - een verklaard tegenstander- het voorstel in reactie hierop vol

ledig in.'' In 1998 ontstaat zoals gezegd hernieuwde belangstelling voor het 

vraagstuk van 'bijdragen aan politiekosten'. 

Twistgesprek Bijdragen aan politiekosten? 

Uitgangspunt van het twistgesprek is de vraag van CDV of het wenselijk is om als 

overheid aan organisatoren van grootschalige evenementen, zoals voetbalwed

strijden, een bijdrage te (kunnen) vragen voor de gemaakte politiekosten en hoe 

een dergelijke regeling vormgegeven zou kunnen worden. Ook staat de vraag 

centraal waar de verantwoordelijkheid van de overheid ophoudt. 
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B 015 I u 5: 'De organisator van grate evene111enten, zoals voetbalwedstrijden, 

heeft er financieel belang bij om vee! toeschouwers te trekken en spektakel te 

organiseren. Hij streeft massaliteit na 0111 winst te maken, maar daardoor wor

den overheid en samenleving op kosten gejaagd, omdat er vee! politie 111oet wor

den ingezet. De 'vervuiler' moet mijns inziens betalen.' 

J.P.H. IJONN~R 

D 0 NNE R: 'Bij 111anifestaties waarvoor de overheid kosten moet maken, moet in

derdaad de vraag gesteld worden of het nog proportioneel is 0111 dat ten taste 

van de algemene middelen te brengen. Het belang dat wordt gediend met de po

litie is om in een samenleving het samenleven mogelijk te 111aken. Hier kan spra

ke zijn van disproportioneel veel111iddelen die van de samenleving gevraagd 

worden.' 

no LsI u 5 : 'Voor mij is een van de sleutelvragen dat het aspect van winstmaken 

meegeno111en 111oet kunnen worden bij het bijdragen van organisatoren aan poli

tiekosten, ook al is er sprake van het 'sa111enleven mogelijk 111aken' door 111iddel 

van politie-inzet. Door het voetbal in het stadion worden we gedwongen vee! 

politie in te zetten rond het stadion. In het stadion is een en ander ge111akkelijk 

te definieren, maar ten aanzien van randverschijnselen die met de commerciali

teit samenhangen rond het stadion is dat moeilijker.' 

DONNER: 'Het doet er niet toe of er commercialiteit is. Wanneer een club finan

cieel verlies lijdt op de wedstrijd en er toch een gigantische rel op straat ont

staat, dan is er net zoveel politie-inzet nodig. Er is een groot aantal activiteiten 

in de sa111enleving waarmee winst wordt behaald en waarvan de overheid last 

ondervindt, zoals de toegenomen last vanwege winkeldiefstallen sinds Albert 

Heijn niet 111eer de goederen afweegt, maar de burger dat zelf doet, maar ook de 

verkoop van auto's die meer dan 120 km kunnen rijden, waardoor de controle

last van de overheid toeneemt. Dit soort lasten voor de samenleving wordt ook 

uit extra belastingen betaald.' 



De grenzen verl<end 

BOLsrus: 'Voor vegen mogen wei kosten in rekening worden gebracht en voor 

politie-inzet niet. Dat vine! ik merkwaardig.' 

DoNNE K: 'Een aantal activiteiten legt buitensporig veellast bij de overheid. Als 

'bijclragen aan politiekosten' betekent dat betrokkene kan zeggen: 'Doe maar wat 

minder politie', vine! ik dat ontoelaatbaar. Het mechanisme 'als je niet betaalt, 

dan gaat de wedstrijd niet door' vine! ik zelfs een moderne vorm van corruptie.' 

llOLsrus: 'Maar dreigen met een wedstrijdverbod gebeurt al.' 

DONNER: 'Ja, dat vind ik een zeer gevaarlijke ontwikkeling. De eis van een 

vergunning is gegeven vanuit een algemeen belang en een zekere controle. Er 

wordt echter niet gezegd: 'Dit is te gevaarlijk'. Er wordt gezegd: 'Er is een ver

hoogd risico en dat kunnen we dempen wanneer u iets betaalt.' Het is wel juist 

om in clit kader aan de club te vragen dit gat te dempen door maatregelen 

die de club zelf treft, zoals de inzet van extra stewards.' 

L. llOLSIUS 

Bor.srus: 'Water nu gebeurt, is dat de overheid aangeeft welke politie-inzet 

zij nog 'normaal' vindt. De Amstelcupfinale van 1998- die volgens mij trouwens 

beter gewoon 'KNVB-bekerfinale' kan heten- mocht niet om acht uur 's avonds 

worden gespeeld, want dan waren er 200 extra agenten nodig geweest. Dus werd 

het een tijdstip aan het einde van de middag. Zonder dit in bedragen uit te druk

ken wordt hier door de burgemeester gezegd: 'Dit vine! ik acceptabel als samenle

ving en dat niet.' Daar zit in feite een vorm van betalen in; dat heeft niet aileen 

met open bare orde, maar ook met een proportionele politie-inzet te maken. Het 

ging bij de Amstelcupfinale desondanks om Soo agenten!' 

DONNEK: 'Het gaat om activiteiten die gevaarzetting impliceren, waaraan om die 

reden eisen kunnen worden verbonden. Op een gegeven moment kan gezegd 
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Dat is een 

verkeerde weg: 

worden dat de gevaarzetting zodanig is dat de wedstrijd verboden moet worden. 

Dat zie ik los van commercie.' 

80 L 5 I u 5 : 'Maar als de KNVB of u ErA iedere keer, voornamelijk vanuit commer

cieel oogpunt, weer een nieuwe competitie verzint met meer (internationale) 

risicowedstrijden, dan wordt die druk telkens bij een regiokorps gelegcl. Zo'n 

regiokorps maakt een activiteitenkalender met de normale politie-inzet in de 

wijken en de capaciteit die kan worden vrijgemaakt voor allerlei evenementen. 

Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat- wanneer Feijenoord verder in de Champions

league komt dan wij verwachten- demonstraties moeten worden geschrapt. 

De vrijheid van meningsuiting mag weliswaar nooit in gevaar komen, maar de 

politie heeft de benodigde capaciteit niet waardoor geen toestemming voor een 

demonstratie kan worden gegeven. Voetbal gaat voor. Dan zijn we op een andere 

manier bezig de kosten in rekening te brengen.' 

DoNNER: 'Hiermee komen we voor de vraag of de beschikbare overheidsmidde

len een grens mogen worden voor het we! of niet accepteren van maatschappelij

ke activiteiten. Daar heb ik grate vraagtekens bij. Een voorbeeld om a an te geven 

waar we dan mee bezig zijn: per honderd auto's zijn een x-aantal controles 

nodig, er is maar een Y-aantal agenten om con troles te verrichten, dus: er mogen 

niet meer auto's verkocht worden.' 

8 0 LSI u 5 : 'Dat is een waterdichte redenering, maar wanneer houclt het clan op? 

Een risicowedstrijd van Feyenoord betekent het opsouperen van vier wijkagenten 

in Spangen voor het gehele jaar.' 

DONNER: 'Het is in elk geval onjuist om dat te beoordelen vanuit gemeentelijk 

perspectief Primair is de fundamentele politieke vraag: bepaalt het vermogen de 

kwantiteit en kwaliteit van de maatschappelijke activiteit of ga je uit van de acti

viteiten en moet de overheid de tering naar de nering zetten? Als de capaciteit 

uiteindelijk structureel tekortschiet, dan kan een aantal activiteiten, dat een clis

proportionele inzet vraagt, geschrapt worden. Dat zou dus ook voor een politie

ke demonstratie kunnen gelden, Het vragen van extra betaling staat gelijk aan 

de overheid kopen: een benadering die ik in sommige kringen proef. Dat is een 

verkeerde weg.' 

Creativiteit 

8 0 L 5 I u 5 : 'Een ander voorbeeld: Met een a an tal fysieke maatregelen buiten het 

stadion- zoals een supportersbrug- kunnen supportersgroepen beter gescheiden 

worden. Dat scheelt tachtig agenten per risicowedstrijd, Ik vind het redelijk c\at 



de gemeente aan De Kuip een bijdrage vraagt voor deze investering of uit leges 

de investering financiert.' 

DONN I·:K: 'Het gaat hier om de openbare weg. Wanneer mensen elkaar hier te lijf 

gaan als bijverschijnsel van voetbal, dan is de logische consequentie om voetbal te 

verbieden. Dit is een zaak waar we primair de gemeente moeten aanspreken.' 

no LS 1 us: 'Ik blijf het redelijk vinden om het stadion een bijdrage te vragen, 

maar kunnen we het private 'stadiongebied' niet ruimer definieren op wedstrijd

dagen, bijvoorbeeld het gebied tussen station en stadion? Dit gebied wordt nu 

toch al afgezet. Met een ruimere definitie van stadiongebied kan de overheid 

bepaalde eisen stellen die gekoppeld zijn aan het verlenen van de vergunning.' 

DONNLR: 'Dat zou in beginsel kunnen. Deze constructie zou vergeleken kunnen 

worden met horecagelegenheden die bepaalde 'terrasgebieden' tot hun beschik

king krijgen, maar dat laat onverlet de vraag of tot een speelverbod wordt over

gegaan.' 

Proportionaliteit en de achterkant van bet gelijl< 

BoLs!us: 'Laten we het uitgangspunt 'in een samenleving samenleven mogelijk 

maken' nog eens nemen. In Duitsland zetten ze drie a vier keer zo veel agenten 

in bij dit soort evenementen. Dat doen wij in Nederland niet omclat wij dat dis

proportioneel vinden.' 

DONNER: 'Dat is de andere keuze: met zo'n aantal zou sprake moeten zijn van 

voldoende afschrikking. In essen tie gaat bet hier om de overheidstaak van het 

handhaven van cle openbare orde en dan vragen we voetbalclubs extra te betalen 

omdat weals overheid onze taak niet goed doen .. .' 

HOLsius: 'Omdat de overheid de voetbalwedstrijden verbiedt omdat een inzet 

van elke week tweeduizend agenten als te veel wordt gezien.' 

DONNER: 'Ik denk dat bet welbeschouwd helemaal niet disproportioneel is, als 

je ziet welke voordelen er voor een stad aan vast zitten, welke extra be lasting het 

voor de overheid oplevert. Ik verwijs naar recente belastingmeevallers. Zo'n eve

nement !evert miljoenen aan salarissen open trekt enorm vee! toeristen; de ho

tels zitten vol. En niet te vergeten de televisierechten. Het totaal zou heel wel in 

verhouding kunnen zijn. Stedelijke overheden concurreren als gekken om clit 

soort wedstrijden aan te trekken. Voor de Europese Kampioenschappen wordt al

les uit de kast getrokken. De eventuele disproportionaliteit van de lasten zullen 
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die wijl< minder 

wordt.' 

we altijd moeten afzetten tegen de meerinkomsten die het evenement schept. En 

als er nu te vee! politie nodig is, Iaten we dan die balkonscenes schrappen.' 

Bijdragen aan politielmsten in bet buitenland 

In Frankrijk en Duitsland bestaat geen specifieke re~cling die voorziet in hct bijdragen 

aan politiekosten. In Hngeland geldt ecn standaard (hogc) vergoeding per 'bobby' in het 

stadion bij voetbalwedstrijden. Belgie hecft sinds juli 1998 de mogelijkheid gecreecrd om 

in een protocol tussen voetbalclub en gemeente stevige resultaatsvcrplichtingcn bij de 

voetbalclub neer tc lcggen. Wanneer dcze aj:Sprakcn niet worden nagekomcn, wordt de 

extra politie-inzet aan de club doorberekcnd. Deze variant beperkt zich dus tot de situ

atie in het stadion; de inzet buitcn het stadion blijft 'onvergoed'. Dczc rcgeling kan 

effect hebben op de Nederlandse situatie in verband met de Huropese Kampioenschap

pen voetbal in 2000. In Nederland bestaat tussen het Iaten doorgaan ofhet (onwaar

schijn!ijke?) middel van verbieden van een wcdstrijd immers weinig ruimtc om maatre

gelen af te dwingen. 

Bron: Nederlands Politic Instituut, maart 1999 

BoLsius: 'Dat heb ik een paar maanden geleden nog voorgesteld! Maar ik wil 

terug naar de vraag in de categorie 'de achterkant van het gelijk': Hoe is aan 

iemand in Spangen uit te leggen dater steeds meer agenten bij het voetbal wor

den ingezet, waardoor de politie-inzet in die wijk minder wordt.' 

DONNER: 'Dat is niet uit te leggen. Het is een schandaal dater niet voor meer 

politie wordt gezorgd. We Iaten ons door een onjuist knelpunt organiseren, 

namelijk: we hebben dit aantal agenten en daar moeten we het mee doen. Bij 

het toenemen van het aantal activiteiten in de samenleving dat risico's met zich 

meebrengt, moet gekeken worden naar de totale politiecapaciteit.' 

B 0 I. 51 u 5 : 'Maar hoe moet de overheid dat betalen?' 

DONNER: 'Door de belastingen te verhogen ofbeter gezegd: door meevallers hier

voor ten dele in te zetten. En om terug te komen op je oorspronkelijke vraag: eer

ste eis is dat Spangen bewaakt blijft. De basisvoorziening moet gegarandeerd 

zijn.' 

Op weg naar oplossingen 

BOLSIUS: 'De belasting zou verhoogd moeten worden bij degenen die gebruik 

maken van meer politie. Dat zou kunnen met een speciale vennootschapsbelas

ting bij 'voetbalbedrijven' omdat ze disproportioneel vee! agenten gebruiken.' 
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DONNER: 'Als sprake is van disproportionaliteit zou dat kunnen. En dan komje 

op de gedachte van de (oude) vennakelijkheidsbelasting: er is een aantal activi

teiten waarbij politie-, maar ook bijvoorbeeld schoonmaakkosten, gemaakt moe

ten worden, die de betrokkene kan afWentelen op de omgeving.' 

8 0 L 5 I u 5 : 'Dus eigenlijk moe ten we toe naar een specifieke belasting op rijksni

veau, gericht op die bedrijfstak!' 

DONNER: 'Niet op incidentele basis, maar op grand van 'gelijke monniken, gelij

ke kappen'. Je kunt hooguit een soort klassensysteem invoeren: als er zoveel 

mensen komen, zijn er in de regel zoveel extra agenten nodig. Zodra het afhan

kelijk wordt van individuele commissarissen die kosten in rekening kunnen 

brengen zijn we verkeerd bezig.' 

8 0 LSI us: 'Nu is de vraag: kan je objectieve criteria vaststellen voor wat een risi

cowedstrijd is of is het mogelijk een werkbare verhouding agentenjtoeschouwers 

te ontwikkelen, waarbij je dus de disproportionaliteit kunt vaststellen?' 

D 0 N N ~ R: 'We moe ten dan gebruik maken van de gang bare methodiek van 

belastingwetgeving: heffing naar ervaring bij wedstrijden waar het zich voor 

doet, uitgaande van disproportionele extra kosten. De toepassing zou dan best 

aan de lokale overheid kunnen worden overgelaten.' 

8 0 LsI u 5 : 'Maar de belastingwetgeving en de financiering van de politie is lande

lijk, dan is het toch niet logisch dat de lokale overheid extra belasting gaat hef

fen? De hele sector moet op basis van een bepaalde rekenmethodiek belasting 

betalen. Daardoor krijgt de landelijke overheid bepaalde inkomsten die weer ver

deeld worden over de korpsen.' 

DONNER: 'Zo kan ik me het voorstellen, maar nogmaals: de bewijslast zal bij de 

overheid moeten liggen om aan te geven dat tegenover de extra inkomsten dis

proportionele lasten staan. Wat vaak als disproportion eel gevoeld zal worden is 

dat de lasten voor een belangrijk dee! op het bordje van Rotterdam liggen en de 

voordelen in de vorm van inkomstenbelasting en BTW bij de rijksoverheid 

terechtkomen.' 

IJoLsius: 'Dus Rotterdam zou eigenlijk extra geld moeten krijgen uit het 

Gemeen tefonds?' 

DONNER: 'Er kan ook gedacht worden aan het verdisconteren van deze dispro

portionaliteit in de toewijzing van politieagenten.' 
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B 0151 u 5 : 'Daar kan ik me iets bij voorstellen, maar dan moet het rijk dat wei 

regelen. Zolang zo'n regeling er niet is, vind ik het redelijk en wenselijk om te 

werken met een vermakelijkheidsbelasting bij risicowedstrijden. Daardoor kun

nen we immers investeringen doen die de schade aan de stad verminderen en de 

inzet van het aantal agenten iets minder disproportioneel maken.' 

Drs Dirk Jan Bolderheij is beleidsmedewerker Binnenlandse laken bij de CDA-Tweede 

Kamerfractie 

No ten 

Er wordt consequent gesproken van 'bijdragen aan politiekosten' en niet 

van 'doorberekenen' om beter tot uitdrukking te brengen dat geen spra

ke behoort te zijn van 'betaalde politie', maar van een aanvullendc bij

drage aan politiekosten die afwegingen in verband met en regie over de 

handhaving van de openbare orde onverlet laten. Ook in het regeerak

koord 1998 wordt deze terminologie gehanteerd. 

2 In de seizoenen 1996/1997 en 1997/1998 was landelijk sprake van de inzet 

van ruim 240.000 mensuren politie bij betaald voetbalwedstrijden. Dit 

staat gelijk aan ruim f15 miljoen per seizoen. (Centra~ll Informatiepunt 

Voetbalvandalisme, Evaluatie voetbalseizoen 1996-1997 en 1997-1998). 

Ook de brief hierover van burgemeester Scholten van Arnhem aan de 

Tweedc Kamer (17 juli 1998) heeft het onderwerp onder publieke aan

dacht gebracht. 

3 Ontwcrp·rcgccrakkoord, 18 juli 1998, p. So 

4 Handelingen Tweede Kamer 2-15, 16 september 1998 (Algemene Politieke 

Beschouwingen) 

5 Voornamelijk gebruik gemaakt van: 'Schets van de discussie over het 

doorberekenen van politiekosten sinds 1985', bijlage bij: Nederlands Poli· 

tie Instituut Advies over doorberekenen politiekosten, maart 1999 

6 Rapport crsc, Oneigcnlijke politiewerkzaamheden, Den Haag, augustus 1985 

7 Rapport VNG, Doorberekenen van politiekostcn, Den Haag, november 1985 

8 Rapport WPD, Profijt en politic, oktober 1989 

9 Kamerstuk 21800 VI/VII, nr. 37 en 22300 VI/VII, nr. 34 

10 Kamerstuk 23900 VI/VI, nr. 20 (bijlage) 

11 Idem (bijlage) 

12 Idem 

13 Gebruik gemaakt van: Nederlands Politic Instituut, Advics over doorbereke· 

nen politiekosten, maart 1999, p. 6 
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De overheid en het 
. 
tnnemen van een 

moreel standpunt 

DR. C.J. KLOP 

Heeft de overheid een taak bij het beschermen van menselijke waardigheid? 

Wanneer wordt de verantwoordelijkheid voor eigen lichaam een zaak van de 

overheid? Aan de hand van de discussie over het verbieden van kooigevechten, 

in de gemeenteraad van Nijmegen analyseert de auteur de morele argumenta

tie van de overheid op het raakvlak van individuele wilsbeschikking en 'collec

tieve' normen en waarden: 'Er is meer tussen hemel en aarde dan aileen vrij

heid en gelijkheid. Niet alles wat juridisch is toegestaan, is ethisch geoorloofd.' 

Sinds een aantal jaren worden er in ons land onder benamingen zoals 'Ultimate 

~ Fight' en 'kooigevecht' vechtsportevenementen commercieel georganiseerd, bui

ten de sportbonden om. In deze evenementen gaat het erom de tegenstander uit 

te schakelen door hem letsel toe te brengen. Daartoe worden zo min mogelijk re

gels gesteld en zijn de technieken uit alle verschillende vechtsporten geoorloofd. 

Verschillende burgemeesters, waaronder die van Nijmegen, hebben deze kooige

vechten verboden wegens strijd met de open bare orde of de zedelijkheid, hetgeen 

tot rechtszaken heeft geleid die door de exploitanten uit hoofde van de onderne

mers- en de consumentenvrijheid werden aangespannen. Deze kwestie weerspie

gelt dilemma's waarvoor de overheid komt te staan als het vertrekpunt van haar 

beleid de vrije wilsbeschikking van individuen is, die anderen niet schaden. Zij 

biedt daarom een aanknopingspunt om te onderzoeken of de overheid behalve de 

individuele vrijheid nog andere normen en waarden in de samenleving hand

haaft, welke dat zijn en of er over zulke normen en waarden consensus kan ont

staan in een moreel gefragmenteerde samenleving, waarin de binding van de bur

gers aan gemeenschappelijke morele overtuigingen sterk verminderd is. Bij dit 

onderzoek zal ik zoveelmogelijk gebruik maken van de morele argumenten die 

in de politieke praktijk door de deelnemers aan het debat gebruikt worden. 

Het besluitvormingskader van de overheid 

In de Tweede Kamer hebben zich in de periode 1995-1997 enkele gedachtenwisse

lingen over het a! of niet toestaan van kooigevechten voorgedaan tussen Kamer-
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bijvoorbeeld 

gewelddadigheid? 

!eden, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) en de 

minister van Justitie. Kamer en regering zijn tegen kooigevechten, maar Iaten 

optreden over aan de gemeentebesturen. De conclusie van de bewindspersonen 

was 'dat de huidige plaatselijke verordening, aileen al daar waar het gaat om 

een combinatie van openbare veiligheid en goede zeden, ook nu al het lokale 

bestuur de mogelijkheid geeft 0111 dit soort evenementen wel degelijk te verbie

den'. Zij verwijzen daarbij naar het besluit van de toen111alige burge111eester van 

Breda 0111 op grand van goede zeden, 111enselijke waardigheid en openbare veilig

heid het dwergwerpen in zijn stad te verbieden. 

Met name de rechtsgrond 'goede zeden', of'zedelijkheid' zoals het in artikel 

2.2.2 van de Model Algemene Plaatselijke Verordening van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten heet, zou een aanknopingspunt kunnen bieden voor 

bestuurders die normen en waarden willen handhaven. Zeden zijn im111ers door 

normen, waarden en deugden goed gekwalificeerde gebruiken. De burge111eester 

van Nijmegen noemt deze rechtsgrond als hij stelt 'dat hier sprake is van ge

weldsamusement, een vorm van amusement die ik in strijd acht met de zedelijk

heid en die een ontwrichtende uitwerking zal hebben op de normale gang van 

zaken binnen de gemeente Nijmegen'. De Vereniging van Nederlandse Gemeen

ten (vNG) heeft haar ]eden geadviseerd om de vergunning te weigeren indien de 

reglementen het de deelnemers niet verbieden om bepaalde vechttechnieken te 

gebruiken of om hulpmiddelen te gebruiken in een onbeschermd )'ull contact

gevecht, dan wel de vergunning te verlenen onder strikte voorschriften die met 

name betrekking hebben op de organisatie van het evenement, welke voorwaar

den de aanwezigheid van een reglement en licenties, de gelijkwaardigheid van 

de tegenstanders, medisch toezicht, een minimumleeftijd van 16 jaar voor de 

toeschouwers (welke overeenkomt met de leeftijdsgrens voor de verhuur van 

geweldsvideo's) etcetera voorschrijven. De VNG stelt dat 'voor wat betreft het 

belang van de veiligheid van personen, de zedelijkheid en de gezondheid' uit

gangspunt zou moeten zijn dat de deelnemers 'elkaar niet mogen bijten, kopsto

ten geven, in de ogen prikken, aanvallen op geslachtsdelen ofwapens, stokken 

en staven gebruiken in een onbeschermd full contact-gevecht' en 'dat de scheids

rechters en ringartsen het gevecht onmiddellijk moeten staken indien een van 

de deelnemers zich niet meer kan verdedigen of een open wand heeft'. De VNG 

meent dat aldus de meest harde vechtevenementen kunnen worden geweerd en 

de overige vechtevenementen alleen onder zeer strikte voorwaarden plaatsvin

den. De Tweede Kamer kent dit advies van de VNG en is daar nooit op teruggeko

men, zodat men mag aannemen dat de gevolgde gedragslijn haar instemming 

heeft. Evenmin is de Kamer teruggekomen op de toezegging van de staatssecre

taris van vws om een commissie in te stellen die onder meer de ethische aspec

ten van de materie nader moest onderzoeken. De nakoming van deze toezegging 

is verzand nadat zij geweigerd had de VNG ter zake subsidie te verstrekken. 



oordelen zouden 

tezeer situationeel 

bepaald en te 

subjectief zij n om 

duidelijkheid te 

kunnen 

verschaffen. 

Helaas worden in de argumentatie van de VNG veiligheid, gezondheid en zedelijk

heid steeds in een adem genoemd, zodat het moeilijk te bepalen is op welke wijze 

de drie begrippen afzonderlijk, en met name de zedelijkheid, in concrete normen 

geoperationaliseerd worden. Oat geldt ook voor de onderhavige casus. In zijn 

'Tweede beslissing op het bezwaarschrift' hanteert de Nijmeegse burgemeester 

deze rechtsgrond nauwelijks meer en beperkt hij zich overwegend tot de openba

re-orde-op-lange-termijn. Deze verschuiving in de argumentatie werd ingegeven 

door overwegingen van opportuniteit. De verwachting was dat het beroep op de 

zedelijkheid geen stand zou houden voor de rechter. 

Zedelijkheid blijkt dus in het bestuursrecht als zelfstandige rechtsgrond aan be

tekenis te hebben ingeboet. Deze ontwikkeling sluit aan op een ontwikkeling in 

het strafrecht. In Boek 11 titel XIV WvS 'Misdrijven tegen de zeden' staan vrijwel 

aileen nog seksuele delicten genoemd. Tegelijk is aanstootgevendheid voor een 

meerderheid van de bevolking (het criterium dat de Hoge Raad aanlegt bij de be

oordeling van schendingen van de zedelijkheid) op seksueel gebied volgens de 

jurisprudentie niet meer aantoonbaar. Men ervaart het daarom als een enigszins 

ouderwets en ongemakkelijk begrip. Deze situatie wordt door de burgemeester 

en de raad van Nijmegen overigens niet als bevredigend ervaren. Een beleid 

tegen 'zinloos geweld' in het publieke domein valt niet te voeren zonder morele 

discussie en standpuntbepaling in de gemeenteraad. Door zich niet open te stet

len voor morele argumentatie gaat de rechter teveel op de stoel van het bestuur 

zitten. Gevolg van deze ontwikkeling is dat het wel door de rechter geaccepteer

de openbare-orde-begrip wordt opgerekt. Het omvat niet aileen meer de afWezig

heid van wanordelijkheden, maar ook de afWezigheid van aanstootgevende acti

viteiten en voorstellingen in de openbare ruimte. Het begrip groeit aldus uit tot 

'morele open bare orde'. Het is de vraag of dat wenselijk is. Waarom zou de 

rechtsgrond 'zedelijkheid' niet een nieuwe betekenis kunnen krijgen als het om 

de aantasting van normen en waarden gaat op andere terreinen dan de seksuali

teit, bijvoorbeeld gewelddadigheid? Zo een zelfstandige rol voor zedelijkheid als 

rechtsgrond zou aansluiten bij de werking die het begrip 'goede zeden' in het 

privaatrecht nog wel heeft. Dit bevat onder meer de bepaling dat overeenkom

sten in strijd met de goede zeden nietig zijn, zodat nakoming niet kan worden 

gevorderd. Bijvoorbeeld een overeenkomst om zichzelf tegen betaling te vermin

ken, of een overeenkomst tot betaald draagmoederschap zijn aldus nietig. Tegen 

een revitalisering van de zedelijkheid als rechtsgrond wordt wel het beginsel van 

behoorlijk bestuur aangevoerd, dat erop wijst dat de overheid van tevoren duide

lijk moet stellen welke rechtsnormen zij aan haar beleid ten grondslag legt op

dat de burger weet waar hij aan toe is. Morele oordelen zouden tezeer situatio

neel bepaald en te subjectief zijn om deze duidelijkheid te kunnen verschaffen. 

Uit het navolgende dee! van onze analyse zal moeten blijken of deze tegenwer

ping standhoudt. 
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De aangevoerde morele argumenten 

De exploitant van de kooigevechten beroept zich erop dat hij niemand schaadt. 

Niet expliciet. maar impliciet kunnen we in zijn verweer ook het stand punt aan

treffen dat de bezoekers en de vechters vrijwillig tot hun beslissing komen. In de 

literatuur wordt dit het 'adult informed consent'-argument genoemd, dat in combi

natie met het door de exploitant wel aangevoerde 'no harm'-principe, herkend 

kan worden als een argumentatie. zoals die in de liberate morele traditie en de 

ethische theorie van het liberalisme wordt beschreven. De kern van het liberale 

morele argument. zoals wij dat uit de theorie kennen, is: individuen moeten vrij 

zijn om zelf te bepalen hoe zij will en !even zolang ze elkaar maar niet schaden. 

Dat betekent dat de overheid moreel neutraalmoet zijn en er geen morele opvat

ting op na mag houden over wat individuen doen. 

Men kan de vraag stellen hoe deze morele claim op individuele vrijheid kan wor

den verantwoord. Draagt de claim bij aan een gelukkiger Ieven? De exploitant 

doet geen inhoudelijke morele uitspraak over de kooigevechten. Hij zou in prin

cipe alles kunnen exploiteren zolang hij er klan ten voor vindt en zolang er geen 

schade aan anderen optreedt. Wordt de samenleving gelukkiger als iedereen zelf 

kan bepalen hoe hij willeven, zolang hij anderen niet schaadt? Het antwoord 

van de liberalen is dat niemand voor een ander kan bepalen hoe hij gelukkig 

wordt. Een gevleugelde uitdrukking in dit verband is de uitspraak van Mill dat 

spelletjes spelen evenveel waard is als gedichten voordragen. Daarom moet dit 

aan de individuele vrijheid worden overgelaten. 

Binnen deze liberate traditie zijn nog verschillende varian ten te onderkennen. 

Om te beginnen een variant, die de individuele vrijheid zo groot mogelijk wil 

maken. De libertarist Hayek is hiervan een representant. Ook utilitaristische 

auteurs als Rawls, Ackerman en Larmore bepleiten een moreel neutrale staat. 

Liberalisme is in deze optiek vooral een procedurele politieke filosofie, die indi

viduen in staat stelt zelf te bepalen hoe zij willen Ieven. 

Er is ook een variant die men ontplooiingsliberalisme noemt. Volgens deze 

variant wordt een liberale staat gerechtvaardigd omdat deze het best bepaalde 

deugden zou bevorderen. Volgens Barry en Galston die hiervan de representanten 

worden genoemd, berust liberalisme op een concept van het goede Ieven, een Ie

ven van zelfbeheersing, zelfexpressie, het actief nastreven van kennis en een aan

vaarding van morele verantwoordelijkheid. Volgens liberalen die dit ontplooiings

liberalisme aanhangen heeft de overheid een belangrijke taak bij het opvoeden 

van mensen tot morele wezens. Er dient in het rechtsbewustzijn van de burgers 

bijvoorbeeld een innerlijke weerstand te bestaan tegen bet plegen van geweld. 

Een derde variant vormt het zogenaamde klassieke liberalisme, dat zijn oar

sprang onder meer vindt in de Schotse Verlichting van Hume en Smith. De 

Schotten zagen de vrije markteconomie en de rechtsstaat als het hoogste stadi-



um van beschaving. De markteconomie schept overvloed en overvloed maakt 

beschaving mogelijk in de vorm van de wens om gerespecteerd en gewaardeerd 

te worden door de medemensen. De ondeugden die aan de mens kleven kunnen 

op individueel niveau niet door de rede worden bedwongen en op maatschappe

lijk niveau niet door de staatsmacht, maar zij kunnen in een vrije marktecono

mie wei elkaar in bedwang houden en zelfs de welvaart bevorderen. Huidige aan

hangers van dit klassieke liberalisme stellen dat dit vrije spel der maatschappelij

ke krachten zich dient af te spelen binnen een kader van duidelijke spelregels, 

bepaalde principes zowel op juridisch als op zedelijk vlak. Tot deze principes die 

onder meer 66k door de liberale overheid bevorderd moeten worden - en daar

mee wordt de neutraliteitsidee dus verlaten- behoren verdraagzaamheid, verant

woordelijkheidsgevoel, voor zichzelf en voor zijn naasten zorgen, inzet voor de 

publieke zaak en het gebruik maken van democratische rechten. De negatieve 

kanten van de individualisering wil men tegengaan. Tegelijk benadrukt men dat 

deze morele revival het beste van de onderlinge sociale controle door burgers en 

hun organisaties zelf kan komen, de overheid past terughoudendheid. 

Een eerste vraag die bij dit liberale model rijst, is: kan ook 'aanstoot geven' als 

een vorm van schade worden beschouwd? De liberaal zal dit niet zonder meer 

beamen. 'Het valt moeilijk vol te houden dat elke handeling van een individu, 

die niet de goedkeuring van anderen wegdraagt, hen per definitie geweld aan

doet. Dat iemand een handeling als schandalig, verwerpelijk of onsmakelijk 

beschouwt, wil nog niet zeggen dat zijn domein wordt geschonden'. Aan de 

andere kant is de liberaal geen libertijn, die vindt dat 'alles moet kunnen'. 

Waarschijnlijk zou hij ermee instemmen dat de kooigevechten in elk geval niet 

waarneembaar mogen zijn voor derden die daarop geen prijs stellen. Waar hij 

niet mee instemt is dat het enkele feit dat bekend is dat kooigevechten worden 

gehouden a! schadelijk zou kunnen zijn voor anderen of de gemeenschap. 

Een andere vraag luidt hoe in de liberale manier van denken wordt geoordeeld 

over schade aan zichzelf. Moe ten mensen dat ook zelf we ten? Mogen anderen en 

in het bijzonder de overheid hen daarvan weerhouden? Dat laatste is in de casus 

het geval als de Nijmeegse burgemeester in zijn allereerste oordeel stelt dat hij 

opkomt voor de veiligheid en de gezondheid van de vechters. Later hanteert hij 

dit stand punt niet meer. Op welk moreel argument kan zo'n standpunt gefun

deerd worden? Overrulen zulke argumenten de individuele autonomie? Als van 

het wegvallen van het vermogen tot zelfbeschikking sprake was, kon de burge

meester iemand onder curatele stellen of in een psychiatrische inrichting Iaten 

opnemen. Thans geldt daartoe eerder het criterium dat men een gevaar voor de 

omgeving vormt. Bij het deelnemen aan kooigevechten is van aantasting van de 

eigen autonomie geen sprake, wei van schade aan de eigen gezondheid. Ook de 

geschiedenis van het duelleerverbod (verbod tot tweegevecht, artikel 152 e.v. 

Wetboek van Strafrecht) biedt een aanknopingspunt. De grondslag voor dit ver-
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bod lag in de inbreuk die het ereduel maakte op het monopolie van de overheid 

om conflicten te beslechten. In de literatuur wordt evenwel ook het gevaar voor 

!even en gezondheid van de deelnemers als primaire grondslag genoemd. 

Het liberale antwoord op de vraag of de overheid mensen ervan mag weerhou

den zichzelf te schaden, neigt ernaar ontkennend te zijn. De liberale opvatting 

luidt dat mensen zelf dienen te kunnen beslissen over hun lichaam, zo bleek in 

de discussie over orgaandonatie. Als liberalen die vrijheid beperken, bijvoorbeeld 

door een verbod op handel in organen te accepteren, ontlenen zij de morele ar

gumenten aan andere morele tradities, bijvoorbeeld de christelijke. Anderzijds 

nam de voorman van de Liberale Unie, Goeman Borgesius, rond de Eerste We

reldoorlog actief dee! aan de strijd tegen het alcoholisme en was dit ook een pro

grampunt van die partij. En thans steunt een meerderheid van de VVD het ver

bod op harddrugs niet alleen vanwege de maatschappelijke schade. Daarentegen 

werd bijvoorbeeld de plicht tot het clragen van een valhelm of een autogorclel in 

cle jaren '70 alleen maar door cle liberal en aanvaarcl omclat cle kostbare revalicla

tie na een onge1uk grote financiele schade voor cle gemeenschap met zich mee

bracht, niet vanwege het risico clat men voor zichzelf nam. Tijclens een recent 

clebat in cle partij werd wel gesteld clat voor cle vvn ook het verminderen van cle 

eigen autonomie en zelfreclzaamheicl mor·eel niet aanvaarclbaar zijn. Bijvoor

beelcl zichzelf afhankelijk maken door clrugsverslaving of door te weigeren om 

volcloencle inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt, wercl afgekeurcl. Naclat cle VVD

partijraacl van 22 juni 1996 clit type moraliseren evenwel krachtig van cle hand 

hac! gewezen, is cle cliscussie tot een voorlopig eincle gekomen met cle geamen

cleercle aanvaarcling van het rapport 'Vrij en verantwoorclelijk' door cle partijraacl 

van 24 mei 1997. Over schacle aan zichzelfworclt in dit stuk niet meer gespro

ken. De vvn-fractie in Nijmegen zegt in het raaclsclebat over de kooigevechten 

met zoveel woorden: 'Ons probleem zit niet zozeer bij cle gevolgen voor cle vrij

willige cleelnemers aan een clergelijk toernooi'. De liberale positie is clus ambiva

lent. Men kan aan cleze politieke overtuiging zowel argumenten voor als tegen 

kooigevechten ontlenen. 

De Nijmeegse burgemeester betoogt clat er op langere termijn wel clegelijk spra

ke zal zijn van schacle. Hij stelt clat agressie worclt aangewakkerd door geweld in 

films, in vicleospelletjes en clat clit ook gelclt voor kooivechten. Het toestaan van 

kooigevechten is het toestaan van een positieve waardering voor gewelcl. De 

staatssecretaris van vws stelt in haar antwoorcl aan het Kamerlicl Rijpstra, clat 

haar grootste beclenking tegen cleze evenementen is, clat het toebrengen van 

zwaar lichamelijk letsel als cle gewoonste zaak van cle were lei en zelfs als bron 

van vermaak worclt gepresenteercl. Een tolerante houcling claartegenover acht zij 

misplaatst. Daarbij denkt zij ook aan cle negatieve effecten op met name cle 

jeugcl die aanwezig is bij dit soort evenementen, clan wel er via video-opnames 

kennis van neem t. 



Ook dit kunnen wij opvatten als een liberaal argument, waarbij niet de directe 

schade op korte termijn, maar de indirecte schade op lange termijn meegewogen 

wordt. De burgemeester verwijst naar een flink aantal rapporten en beleidsdocu

menten die aannemelijk moeten maken dat deze schade inderdaad optreedt. De 

exploitant wijst op contra-expertise. Men kan stellen dat bij onzekerheid het 

voorzorgbeginsel door de burgemeester kan worden aangeroepen, zoals dat bij

voorbeeld ook functioneert in het milieubeleid, waar het betreft de gevolgen van 

hedendaags gedrag voor een mogelijke klimaatverandering in de toekomst. 

Zolang niet bewezen is dat kooigevechten niet schadelijk zijn, is het juist om 

geen vergunning te geven. De burgemeester van Nijmegen betoogt dan ook dat 

het toestaan van een positieve waardering voor geweld tegenstrijdig is met het 

streven van de gemeente om agressie tegen te gaan en een gemeente te besturen 

waarin iedereen zich thuis en veilig voelt. Een verlening van de vergunning zou 

het gemeentelijk anti-agressiebeleid ongeloofWaardig maken. De burgemeester 

beroept zich hier op de integriteit van het beleid. Integriteit wil zeggen: heel

heid, consequent zijn. Het argument sluit aan op de door andere gemeenten ook 

wei gehanteerde overweging dat het toestaan van kooigevechten in feite het faci

literen van criminele organisaties behelzen kan. 

Het gelijkheidsbeginsel 

De exploitant beroept zich ook op gelijke behandeling met andere evenementen, 

die wei zijn toegestaan, zoals een optreden van de groep 'Rock-bitch' en de 'High-life 

Hennepbeurs'. De rechter heeft dit beroep verworpen, hij vond dat muziekoptre

dens niet vergeleken kunnen worden met vechtevenementen. En de burgemeester 

verklaarde geen verstoring van de openbare orde te verwachten door het zijns in

ziens tamelijk besloten optreden van 'Rock-bitch', waardoor van een vergunning

plicht ook geen sprake was. Omdat de organiserende instelling subsidie van de ge

meente ontvangt, is in de gemeenteraad achterafbesloten dater in het vervolg 

voorzichtiger moet worden geprogrammeerd. Doorslaggevend argument daarbij 

was dat het geen grensverleggende kunst betreft, het optreden werd door de raad 

niet beschouwd als een representatie van avant-garde op seksueel gebied. Wellicht 

kan dit verschil in behandeling ook worden verklaard doordat aanstootgevend

heid voor een meerderheid van de bevolking op seksueel gebied volgens de juris

pruden tie niet meer aantoonbaar is. Deze verklaring wordt ondersteund door het 

beroep dat de burgemeester doet op het- anders dan het geweld als gevolg van 

voetbalwedstrijden - niet ingeburgerd zijn van kooigevechten, waardoor deze hef

tige reacties bij de Nijmeegse burgerij zouden oproepen. Als deze verklaring 

klopt, dan speelt de zedelijkheid als rechtsgrond voor het weigeren van een ver

gunning dus wei een rol: omdat de burgers wei aanstoot nemen aan geweld en 

niet (meer) aan seks, wordt het eerste niet toegestaan en het tweede wei. 
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Dat roept de vraag op waarom de burgers heftig zouden reageren op gewelddadi

ge vechtevenementen. Welke zeden zijn hier in het geding en waarom is dat bij 

seksuele uitspattingen niet meer het geval? Zou geweld als amusement op den 

duur ook kunnen inburgeren, of blijft zich hier iets moreels tegen verzetten? 

Hoe kan dat morele worden gelnterpreteerd? Misschien geven de morele argu

mentaties, die in het navolgende worden behandeld, daarop een antwoord. 

Algerneen welzijn 

De Nijmeegse burgemeester spreekt van een gemeenteraad die een beslissing 

neemt over het algemeen welzijn van de gemeente, die haar morele gevoelens tot 

uitdrukking brengt, over het ten onrechte juridiseren van deze beslissing, over 

het niet passend zijn van kooigevechten in een maatschappelijk gebeuren of een 

ordelijk gemeenschapsleven. Hierin kunnen wij een niet-liberale morele argu

mentatie proeven. Deze wordt weliswaar nog niet nader benoemd in termen van 

bepaalde waarden, normen of deugden, maar kan wei worden beschouwd als een 

verwerping namens de politieke gemeenschap Nijmegen van een activiteit die 

men 'niet passend' vindt en die dus niet aan de individuele vrijheid wordt overge

laten. De burgemeester spreekt in dit verband met afkeer van 'individualisme, 

onverschilligheid en gelegenheidsnormen' en hij opteert voor 'algemene normen' 

uit de sociologie, de filosofie en de theologie. Het is een pleidooi dat doet denken 

aan de rol van een algemeen rechtvaardigheidsbegrip, zoals dat het geval was in 

het denken over de staat bij Aristoteles, Augustinus en Thomas. In dit algemene 

rechtvaardigheidsbegrip was een opvatting over het goede Ieven opgenomen, die 

vervolgens de specifieke rechtvaardigheidsopvattingen (verdelende, correctieve en 

ruilrechtvaardigheid) inkleurde en hun plaats wees. Het goede ging vooraf aan 

het rechtvaardige, terwijl moderne liberale staatsopvattingen precies het omge

keerde pretenderen. Zij vertrekken vanuit de autonomie van vrije en gelijke indi

viduen en eisen van de staat morele neutraliteit. 

Op welke 'algemene normen' doelt de burgemeester? In de aan de casus ten 

grondslag liggende stukken, spreekt hij zich daarover niet uit. Ook de notulen 

van de gemeenteraadsvergadering verschaffen nauwelijks uitsluitsel over de 

vraag welke concrete normen en waarden de fracties op het oog hebben. Het 

raadslid Van Bergen stelt dat een vechtsport die bedoeld is om letsel te geven, 

hem te ver gaat. Het raadslid Van Hees stelt dat als mensen elkaar willen aftui

gen, zij dat zelf moe ten we ten. Toch volgt hij - en dat doen ook de andere raadsle

den op een na- de burgemeester. De ene tegenstemmer is het VVD-raadslid Boe

lens, dat persoonlijk kooigevechten afkeurt, maar op grand van liberale uitgangs

punten tach een andere afWeging maakt. Geven de politieke partijen en hun pro

grams meer uitsluitsel? De lokale verkiezingsprogramma's 1998-2002 van de 

Nijmeegse politieke partijen GroenLinks, PvdA, o66 en CDA spreken zich over dit 



onderwerp niet uit. Voor wat betreft de programs van de landelijke partijen 

spreekt het nieuwe ontwerpbeginselprogram van de Partij van de Arbeid van de 

'gedeelde moraal van de rechtsstaat die de individuele vrijheid beperkt'. Welke 

moraal dat precies is wordt daar echter niet nader aangeduid. Elders in het docu

ment wordt wel gesproken over 'een fatsoenlijke samenleving', welk begrip ook 

door de voorzitter van de beginselprogramcommissie wordt gehanteerd in een 

lezing over de rechtsstaat. In die lezing verwijst hij naar de lsraelische filosoof 

Margalit, die in het navolgende aan de orde komt. Het beginselprogram van de 

vvn en het landelijk verkiezingsprogram van het CDA wijzen hier op de menselij

ke waardigheid als norm. Ik ga daarom op beide begrippen afzonderlijk in. 

De goede smaakfhet fatsoen 

Het vvn-Kamerlid Rijpstra stelde dat de beoefening van deze 'vechtsport' in strijd 

is met de goede smaak en daarmee een negatieve invloed heeft op het besefvan 

normen en waarden van burgers ten opzichte van elkaar. De goede smaak is het 

vermogen om over schoonheid te oordelen en harmonieuze verhoudingen te be

werkstelligen. Hoewel het daarmee niet geheel samenvalt kunnen wij dit argu

ment van 'goede smaak' opvatten in samenhang met het door de vvn-leider Bol

kestein bepleite 'fatsoen'. Fatsoen is alles wat geacht wordt te behoren tot de 

maatschappelijke gemanierdheid. Het staat voor maatschappelijke waardigheid 

en eerbaarheid, geen armetierige indruk te willen maken. In die zin is het ver

bonden met het burgerlijk ethos van soberheid, spaarzaamheid, discipline, res

pect voor de regels, vormelijkheid, berekenbaarheid en zekerheid en is het de te

genhanger van hedonisme, mystiek, extase en geweld. Bolkestein meende dat de 

overheid de norm van het fatsoen niet kon voorschrijven. Burgers moesten daar

aan onderling zelf appelleren en het onderwijs diende ertoe bij te dragen. Daar

mee bleef hij binnen het kader van de libertaristische en utilitaristische stromin

gen binnen de liberate traditie. Zijn partijgenoot Rijpstra ziet er echter voldoende 

grond voor overheidsoptreden in. Hij betoont zich aldus waarschijnlijk een aan

hanger van het ontplooiings-, respectievelijk het 'klassieke' liberalisme. 

Ook een actuele wijsgerig-ethische auteur, A. Margalit, bepleit een fatsoenlijke 

samenleving. Hij maakt onderscheid tussen een civilized society, dat is een samen

leving waarin mensen elkaar niet vernederen, en een 'decent society'. Met een 

decent society bedoelt hij een samenleving waarin mensen door de maatschappe

lijke instituties niet vernederd worden, maar hun zelfrespect behouden, omdat 

zij allen !eden zijn van de Family of Man. Hij sluit daarmee aan bij Shklar, Rorty 

en ten onzent Boutellier, die stellen dat het vermijden van wreedheid en verne

dering voorrang heeft boven gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Hij gaat 

dus verder dan het liberalisme. Het gaat Margalit echter vooral om vernederende 

instituties, zoals het gevangeniswezen, de sociale dienst of de immigratiedienst. 
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De vraag of mensen er door de overheid van mogen worden weerhouden zichzelf 

te schaden, als zij daar zelf geen bezwaar tegen hebben, beantwoordt Margalit 

ontkennend, zolang er sprake is vrije contractuele relaties. Hij noemt in dit ver

band sadisme en masochisme. Het gaat hierbij weliswaar om activiteiten die 

door betrokkenen worden ondernomen met het oog op genot en niet op het uit

schakelen van de ander. Toch is duidelijk dat bij kooigevechten van zulke con

tractuele relaties wel sprake is. De theorie van Margalit zal kooigevechten wel 

onbeschaafd noemen, maar waarschijnlijk niet in strijd met een decent society. 

Dat betekent dat de verwijzing in het PvdA-beginselprogramma naar Margalit 

geen handvatten behelst om kooigevechten te verbieden. Daarvoor is een andere 

opvatting van fatsoen of zijn andere morele argumenten nodig. Zo'n argument 

is de menselijke waardigheid. 

De rnenselijl<e waardigheid 

Het vvn-Kamerlid Rijpstra noemt kooigevechten ook mensonterende en barbaarse 

toestanden. In haar antwoord stelt staatssecretaris Terpstra dat zij free fight in een 

kooi buitengewoon vindt indruisen tegen de menselijke waardigheid. Ook het Ka

merlid Rouvoet voert in zijn vragen de menselijke waardigheid aan als criterium 

tegenover de individuele vrijheid. De oorsprong van het begrip 'menselijke waar

digheid' ligt vermoedelijk in de christelijke traditie, de mens als bekroning van 

de schepping, geschapen naar Gods beeld en beheerder over de andere schepse

len. Daaruit vloeit een accent voort op de vrijheid en de onafhankelijkheid van de 

mens en op zijn onaantastbare waarde. In het moderne, geseculariseerde huma

nisme wordt menselijke waardigheid basis voor zedelijke autonomie van het indi

vidu. Zijn waardigheid is niet het resultaat van een louter subjectieve optie. Men

selijke waardigheid is een zelfevidente morele oerervaring. De medemens toont 

zich niet als een neutraal ding, dat wij kunnen mishandelen, verschoppen ofver

kopen. De Wilde zegt: 'De menselijke waardigheid is niet gebonden aan prestatie, 

zij gaat niet verloren bij wanprestatie. De mens draagt haar als persoon. Deze 

waardigheid heeft een element van heiligheid en onschendbaarheid in zich. Zij 

dwingt niet tot achting, maar tot ontzag. Zij behoort ontzien te worden, gerespec

teerd. Wij weten ons verplicht tot eerbiediging van de persoon van ieder, die een 

menselijk aangezicht draagt'. Simone Weil gaat nog een stap verder: 'In ieder 

mens is iets van het heilige. Maar dat is beslist niet diens persoon, nog minder de 

menselijke persoon in het algemeen. Nee, hijzelf, die mens, is het. Als het heilige 

in een mens die algemene menselijke persoon zou zijn, dan kon ik een ander best 

de ogen uitsteken. Als blinde zou die man ofvrouw precies dezelfde menselijke 

persoon zijn als voordien. Want ik heb immers aileen de ogen van die ander ver

nietigd ( ... ). Wat is het dat mij verhindert om een ander de ogen uit te steken, als 

ik er de vrijheid toe heb en het plezier? Omdat er vanaf de geboorte tot aan de 



dood toe diep in het menselijke hart iets is, dat ondanks de verpletterende erva

ring van alle begane, ondergane en waargenomen misdaden, onverflauwd erop 

wacht dat men wel doet en geen lcwaad berokkent. Dat nu is hetgeen in elk mens 

heilig is. Het goede is de enige bron van het heilige'. Dit geldt niet alleen ande

ren. In de christelijke opvatting heeft de mens het eigen lichaam in bruikleen en 

dient er als goed rentmeester mee om te gaan. Oak de humanistische opvatting 

kent in de idee van de humanitas een nastrevenswaardige toestand van innerlijke 

beschaving, die de mens pas werkelijk tot mens maakt en hem doet uitstijgen 

boven barbarij. Het menselijke cultiveert men niet door toe te geven aan het drift

matige, maar door cultivering van het redelijke. De Wilde operationaliseert het 

begrip menselijke waardigheid onder andere als volgt: in de omgang hoort het 

respect voor de persoon de dragende grand te zijn voor alle verdere verhandeling. 

Dit persoonsrespect is het dat de omgang menselijk maakt. Het houdt nieuwsgie

righeid, verbazing, winzucht etcetera in toom. De strijd tussen tegenstanders 

wordt er door op een menselijk plan gebracht, terwijl deze strijd zonder het per

soonsrespect verwordt tot grof driftenspel in sport en zakendoen, beestelijke 

moord of kille verdelging. In het spel neemt de persoon regels in acht, waardoor 

hij zich distantieert van zijn instinctieve aandriften. Het gaat niet om de knik

kers, maar om het spel; het spel is een oefening in respect voor zichzelf en voor 

anderen. Sportief is wie zichzelf en de anderen als persoon behandelt. Het maat

schappelijk leven heeft pas dan een zekere mate van gezondheid, wanneer het 

respect voor de menselijke persoon erin aanwezig is. Een maatschappij waarin de 

heersende praktijk is dat de ene mens voor de ander slechts winstobject is, is tot 

in het merg bedorven. In het recht geldt dat, oak waar een mens zijn vrijheid 

misbruikt, het respect voor zijn persoon onveranderd blijft. De misdadiger wordt 

door de politie beschermd tegen de menigte die hem willynchen. De behande

ling in gevangenis en rechtszaal wordt gedragen door het persoonsrespect. 

Evenals bij het vorige morele argument doet zich het interessante verschijnsel 

voor dat een Kamerlid en een staatssecretaris van de VVD voorrang geven aan een 

morele norm als menselijke waardigheid boven individuele autonomie. Deze 

norm is oak inderdaad te vinden in het VVD-beginselprogram, dat in artikel 3 

zegt: 'Een veelvormige samenleving, die bovenal gekenmerkt behoort te zijn door 

naastenliefde en erkenning van de menselijke waardigheid, biedt de beste voor

waarden voor verwezenlijking van het liberale mensbeeld'. Tach vloeit uit deze 

stelling nag niet automatisch voort dat de overheid een taak heeft om mensen 

tegen zichzelf te beschermen als zij hun eigen waardigheid aantasten. Elders in 

dit beginselprogram heet het dat 'het de plicht van de overheid is ervoor te zor

gen dat ieder een zo groat mogelijke vrijheid genit?t. Taken die in de samenleving 

als belangrijk worden onderkend en die niet of niet zelfstandig door individuen 

of groepen van individuen kunnen worden vervuld, behoort de overheid te 

stimuleren of op zich te nemen'. Tot deze 'secundaire' staatstaken wordt soms 
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ook gerekend de overdracht, met name aan de jeugd, van de waarden en morele 

standaarden, die de waarborg vormen van de democratische rechtsstaat en de 

rechten van het individu. 'Dit vereist een zekere generalistische en humanistische 

vorming, die de zelfregulerende orde niet kan verzorgen en daarom tot de staats

taken gerekend moet worden'. De vraag of hiervan sprake is bij het vormen van 

een oordeel over kooigevechten is niet zonder meer bevestigend te beantwoorden, 

maar er ligt zeker een aanknopingspunt in. Het is van belang om hierbij in acht 

te nemen, net als hierboven bij het fatsoensfgoede smaakargument gememoreerd 

is, dat liberalen in de vvo weliswaar van mening kunnen zijn dat de politiek 

geen taak heeft, maar dat zij kooigevechten wel degelijk afkeuren en ook van me

ning zijn dat burgers onderling van hun afkeuring blijk moeten geven. Zelfs poli

tici kunnen en moeten dat doen, als zij maar niet langs de weg van het overheids

optreden een verbod bewerkstelligen. Het vvo-standpunt verschilt hier van het 

stand punt van de exploitant, die geen morele opvatting over de kooigevechten 

huldigt en in die zin eerder libertijns ('alles moet kunnen') is. Het verkiezings

programma, Samenleven doe je niet alleen, van het CDA stelt in artikel 2.3.2: 'via wet

telijke normstelling dienen openbare manifestaties en evenementen aan mense

lijke waardigheid te kunnen worden getoetst'. CDA vindt dat deze opvatting van 

de menselijke waardigheid door de overheid als norm mag worden gesteld aan 

publieke evenementen, zoals kooigevechten, en tot een weigering van de vergun

ning mag leiden. De menselijke waardigheid, opgevat volgens de bovengenoemde 

christelijke interpretatie, prevaleert dan boven de individuele autonomie. 

Tolerantie, fair play, subsidiariteit en gerechtigheid 

Het vvo-Kamerlid Rijpstra stelt dat de sportwereld de plicht heeft om tolerantie 

en fair play te bewaken en te verdedigen. Hier worden normen naar voren ge

bracht die door de sportwereld zelf moeten worden bewaakt. De staatssecretaris 

heeft overlegd met de vechtsportbonden, die zich bereid hebben verklaard om 

de normen te handhaven en hen die zich daaraan, blijkens deelname aan kooi

gevechten, niet houden te royeren. De VNG wijst er in haar advies aan de ge

meentebesturen echter op dat bij de kooigevechten vanwege de commerciele 

exploitatie (in tegenstelling tot wedstrijden georganiseerd door sportbonden) 

sprake is van 'ontsporting': aspecten, die kenmerkend zijn voor de gebruikelijke 

sportbeoefening, zoals het verleggen van de eigen grenzen en bet verbeteren van 

de eigen prestaties, leiden op het terrein van de kooigevechten tot vermindering 

van het aantal regels. Het spelelement raakt daarmee op de achtergrond. Er is 

sprake van een voortschrijdende verharding. De sportbonden staan machteloos 

tegenover deze free riders, die zich aan hun normstelling onttrekken. Hierbij slui

ten nog twee morele principes aan: subsidiariteit en gerechtigheid, die niet met 

zoveel woorden worden genoemd, maar wel alles met het voorgaande te maken 
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hebben. Het subsidiariteitsbeginsel wordt gedefinieerd als 'hogere bestuursla

genjmeer omvattende gemeenschappen moeten geen taken op zich nemen die 

lagere bestuurslagenjkleinschaliger gemeenschappen kunnen uitvoeren', respec

tievelijk 'hogere bestuurslagenjmeer omvattende gemeenschappen moeten lage

re bestuurslagenjkleinschaliger gemeenschappen in staat stellen en ondersteu

nen om hun taak te kunnen uitoefenen'. Dit subsidiariteitsbeginsel is enerzijds 

herkenbaar in het stand punt van de regering dat de gemeentebesturen goed in 

staat zijn om met kooigevechten om te gaan en in de beslissing van de regering 

om dit beleid dan ook aan de gemeenten over te Iaten. Aldus treedt de overheid 

in haar decentrale verschijningsvonn op. 

In andere vorm is het subsidiariteitsbeginsel herkenbaar in de onderkenning 

van de regering dat maatschappelijke organisaties, zoals de sportbonden, een 

eigen verantwoordelijkheid hebben als het gaat om de handhaving van aan de 

sport inherente normen zoals tolerantie en fair play. Het subsidiariteitsbeginsel 

behelst dat de overheid hierin een taak heeft, als de sportorganisaties daartoe op 

eigen kracht niet voldoende in staat zijn. Terecht heeft de staatssecretaris bezien 

of mogelijk een dee! van de kooigevechtwereld alsnog in een sportief samenwer

kingsverband zou kunnen worden opgenomen teneinde maatschappelijke mar

ginalisering tegen te gaan. Voor zover dat laatste niet lukt, wordt het vergunnin

genbeleid van de overheid toch duidelijk afgestemd op de normen die in de geor

ganiseerde sportwereld Ieven. Aldus wordt getracht om de vechtevenementen 

zoveel mogelijk te Iaten voldoen aan de normen van de sportwereld, in plaats 

van aan die van de vrije markt. Deze benadering spoort met pleidooien als van 

de Amerikaanse filosoof Michael Walzer en de Nederlander Herman Dooyeweerd 

om de verschillende maatschappelijke sferen zich te Iaten ontwikkelen overeen

komstig hun eigen normativiteit en niet de normen van de ene sfeer te Iaten 

heersen in de andere. Met name de politieke en de economische sfeer vertonen 

gulzige trekken. Het wordt als een taak van de overheid beschouwd om de ver

schillende sferen tegen elkaar te beschermen. Zulke pleidooien refereren aan het 

gerechtigheidsbeginsel: de verschillende maatschappelijke sferen tot hun recht 

te Iaten komen overeenkomstig hun eigen normativiteit. 

Consensus, compromis of dis sensus? 

Overzien we nu het geheel van gebruikte morele argumenten dan constateren 

we dat de exploitant van de kooigevechten zich beroept op een liberalejlibertijn

se morele argumentatie: individuen moeten zelfkunnen beslissen hoe zij met 

hun lichaam omgaan, c.q. welk amusement zij waarderen, zolang zij anderen 

niet schaden. De burgemeester bewandelt twee wegen: enerzijds voegt hij zich in 

de liberale argumentatie en tracht aan te tonen dater indirect en op langere ter

mijn wel schade optreedt. Hij vindt hierbij de staatssecretaris aan zijn zijde. Te-
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gelijk opent de burgemeester een ander discours: er is bier sprake van een moreel 

gevoelen van de Nijmeegse gemeenschap, waarin kooigevechten niet passen. 

Steun voor zijn morele pleidooi vindt hij bij opvattingen die de goede smaakjhet 

fatsoen, de menselijke waardigheid en het daarvan afgeleide fair play boger ach

ten dan de individuele autonomie. Er is aldus sprake van een overlappende con

sensus over het openbare orde-op-lange-termijn-argument en het menselijke 

waardigheidsmotief, respectievelijk het goede smaakjfatsoensmotief. Deze over

lappende consensus lijkt het overheidsoptreden te dragen. Niet tot deze consen

sus behoort het stand punt van hen die de individuele autonomie in combinatie 

met het niet-schadenbeginsel aanhangen en daaraan in de politiek (een dee! van 

de Nijmeegse vvn-fractie) en de maatschappij (de exploitant) voorrang geven 

boven de motieven die samen de overlappende consensus gestalte geven. 

Een compromis tussen deze elkaar wederzijds uitsluitende stand pun ten lijkt 

mogelijk op verschillende manieren: 

(1) Op de eerste plaats in het besloten houden van de voorstellingen op grond 

van het geen aanstoot geven, waarin de liberalen iets van het schadebeginsel 

terugvinden en degenen die samen de overlappende consensus vormen in elk 

geval de publieke ruimte vrij houden van aantastingen van de menselijke waar

digheid. In het geval de vechtevenementen besloten zouden zijn, zijn het echter 

geen voor het publiek toegankelijke verrichtingen van vermaak meer en hoeft er 

geen vergunning te worden aangevraagd. Er moet daarbij overigens werkelijk 

sprake zijn van een beperking van de kring van personen. 

(2) De oplossing die door de overheid wei wordt gebruikt voor het tolereren van 

de verkoop van porno ('niet zichtbaar vanaf de open bare weg') en in het conve

nant met de videotheken is opgenomen ('kasten uit het zicht van minderjari

gen') voldoet niet aan het criterium van beslotenheid en kan dus als een zelf

standige compromisvariant naar voren worden gebracht. 

(3) Een derde mogelijkheid voor een compromis lijkt daarin te kunnen bestaan 

dat de kooigevechten worden toegestaan, maar dat tegelijk een gemeentelijke 

voorlichtingscampagne wordt gevoerd om het bezoek eraan moreel afte keuren. 

Het gemeentebestuur stelt zich dan in feite als een private deelnemer aan het 

morele discours op, het neemt bijvoorbeeld de positie in die morele actoren als 

kerken of actiegroepen kunnen innemen, maar het gemeentebestuur is geen pri

vate actor. Anderzijds moet erkend worden dat de overheid zich wei vaker in 

deze positie begeeft, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de gezondheidswaarschuwing 

op pakjes sigaretten en bij tabaksreclame. 

(4) Een vierde compromis ligt in het verbinden van reglementerende voorwaar

den aan de vergunning, zoals voorgesteld door de VNG. De scherpste kanten wor

den dan aan de kooigevechten ontnomen, maar tegelijk wordt de resterende ver

harding wei toegestaan. De exploitant toonde zich in Nijmegen hiertoe bereid, 

de burgemeester vond dit niet op zijn weg liggen. Een variant op deze compro-
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misvorm is het aileen toestaan van kooigevechten als zij door een sportbond 

worden georganiseerd. Daannee zou de theorie van Walzer en Dooyeweerd in 

praktijk worden gebracht. De overheid zou daarmee de vraag naar de morele 

aanvaardbaarheid in feite verplaatsen naar de georganiseerde sportwereld, het

geen ook aansluit bij de opvatting van de burgemeester dat normen en waarden 

een kwestie van de burgerij zijn. 

De burgemeester en de raad van Nijmegen zagen geen reden om voor een van 

deze varianten te kiezen. Vanwege de integriteit van het gemeentelijk beleid om 

agressie tegen te gaan, hadden zij er geen behoefte aan om de kooigevechten een 

acceptabel gezicht te geven, noch om deze buiten het zicht van minderjarigen te 

tolereren, laat staan om deze toe te staan. Uit dit begrijpelijke standpunt blijkt 

ook dater sprake is van onverzoenbare morele argumenten: men kan niet tege

lijkertijd kiezen voor individuele vrijheidjniet schaden en voor menselijke waar

digheidfatsoenjgoede smaakjopenbare orde-op-lange-termijn. Het naast elkaar 

bestaan van zulke strijdige opvattingen noemen wij dissensus. Wordt deze situ

atie geaccepteerd door betrokkenen, dan is er een agreement to disagree. De 

Nijmeegse vvo-fractie vertoont dit stadium, er mocht immers verdeeld worden 

gestemd en een stemverklaring afgelegd. Verwacht mag worden dat kwesties als 

deze zich nog wel enige tijd zullen aandienen, nude politiek het marktmecha

nisme in onze samenleving laat oprukken. Oat betekent ook dat de tegenstelling 

tussen de aanhangers van libertaristische en utilitaristische varianten van de 

liberale traditie en de aanhangers van de overlappende consensus zich zal blij

ven voordoen. Moeten wij ons erbij neerleggen dat zich hier twee onverzoenbare 

morele argumentaties aandienen, moeten wij compromissen zoe ken, of kan er 

gestreefd worden naar overbrugging van de tegenstelling? Voor compromissen 

hebben wij een aantal varianten opgevoerd. Geen van deze is bevredigend. 

Daarom tot slot een poging om de tegenstelling te overbruggen. 

In het kader van zo'n poging is de restrictie relevant die Hayek en Mill bij hun 

fundamentele interpretatie van de condition humainc maken. Zij erkennen dat 

mensen elkaar in de intieme sfeer wellicht wel werkelijk kunnen kennen, maar 

stellen dat dit op algemeen maatschappelijk niveau niet mogelijk is. Maar is dat 

werkelijk zo? Kan men het beginsel van de menselijke waardigheid niet beschou

wen als een waarde die voor alle mensen geldt, ook op maatschappelijk niveau? 

Kan de, ook binnen de liberale traditie erkende, notie van menselijke wa~u·dig

heid, niet- behalve in de richting van individuele autonomic- 66k leiden tot het 

stellen van een door het overheidsbeleid te handhaven ondergrens in de omgang 

met het eigen lichaam, respectievelijk de lichamen van medemensen, die van 

respect voor eigen en andermans waardigheid getuigt? 

Het begrip 'ondergrens' is hier essentieel. De liberalen zullen beducht zijn voor 

moreel paternalisme op basis van niet door ieder gedeelde levensbeschouwin

gen. Een door menselijke waardigheid bepaalde ondergrens in de omgang met 
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het eigen lichaam werpt echter ook een dam op tegen vrijblijvendheid en liberti

nisme, waarvan liberalen evenmin voorstanders zijn. De vraag is of liberalen niet 

zouden kunnen erkennen dat het begrip 'menselijke waardigheid' tot het stellen 

van zo'n ondergrens zou kunnen leiden, terwijl de aanhangers van de joodse, de 

christelijke, de burgerlijke en de humanistische tradities zouden moeten erken

nen dat hier voor de overheid een beperkte taak is weggelegd, die met dit begrip 

'ondergrens' kan worden weergegeven. Het meerdere dat boven die ondergrens 

uitgaat wordt daarmee niet moreel aanvaardbaar verklaard, maar als opgave toe

gewezen aan het moreel discours in de vrije maatschappelijke sfeer tussen de aan

hangers van de onderscheiden tradities. Kan zo'n ondergrens gedefinieerd wor

den? De criteria die de VNG opsomt, zouden voor de bepaling van die ondergrens 

een geschikte concretisering in normen kunnen bieden. Volgens cleze criteria 

zouden de vechters 'elkaar niet mogen bijten, kopstoten geven, in de ogen prik

ken, aanvallen op geslachtsdelen ofwapens, stokken en staven gebruiken in een 

onbeschermd full contact' gevecht', moet er sprake zijn van gelijkwaardigheid 

van de tegenstanders en zouden 'de scheiclsrechters en ringartsen het gevecht 

onmiddellijk moeten staken indien een van de deelnemers zich niet meer kan 

verdedigen of een open wond heeft'. In cle Nijmeegse situ a tie he eft de exploitant 

zich voor de rechter bereid verklaarcl deze regels te aanvaarden. Op basis van 

deze definitie zou op de voorgestelde wijze een consensus denkbaar kunnen zijn 

tussen standpunten die tot dusver in het politieke debat onverzoenbaar blijken 

te zijn. Deze consensus zou de even beperkte, als essentiele overheidstaak kun

nen dragen om een ondergrens te stellen aan commerciele (en niet-commerciele) 

activiteiten waarbij de menselijke waardigheid in het geding is. Tegelijk ontslaat 

zo'n door de overheid gehandhaafde ondergrens de burgers niet van het morele 

clebat met elkaar over datgene wat deze grens te boven gaat. Niet alles wat juri

disch is toegestaan, is ethisch geoorloofd. 

Biedt cle hier geschetste morele argumentatie een voldoende inhoudelijke norm

stelling en is de overheid bevoegd om zulke normen - a! is het maar in de vorm 

van een overlappende consensus- te stellen, zonder het verwijt van subjectivis

me en onvoorspelbaarheid tegengeworpen te krijgen door de rechter? Oat lijkt 

mij een uitdaging voor juristen. Vooralsnog lijkt het mij dat de rechtsgrond 

'zedelijkheid' of 'goede zeden' uit de Algemene Plaatselijke Verordening voldoen

de hanteerbaar kan worden gemaakt om de overheicl de mogelijkheid te bieden 

inhoudelijk een stand punt in te nemen terzake van gedragingen van burgers, 

die als moreel verwerpelijk kunnen worden beschouwd. Er is meer tussen heme! 

en aarde dan aileen vrijheid en gelijkheid. 

Dr. CJ Klop is bijzonder hooglemar Politieke Fthiek aan de Katholieke Universiteit 

Nijmegen. 



'Zes uitdagingen 

voor rechtshandhaving 

in de buurt' 

DAVID R. KARP 

In dit tijdschrift wordt regelmatig aandacht besteed ontwikkelingen binnen 

het Amerikaanse communitarisme. Wat Ievert een communitaristische kijk op 

veiligheid op? Op 28 februari dit jaar tijdens de Communitarian Summit in 

Washington leidde David Karp een uitvoerige discussie over 'community justice'. 

Vorig jaar kwam het door hem geredigeerde boek 'Community justice: an emer

ging field' uit. Onderstaand artikel van zijn hand is een ingekorte versie van 

een Ianger- nog nergens gepubliceerd - artikel waarin hij dilemma's van een 

communitaristische benadering inventariseert. Relevant voor Nederland waar 

~ de wijkgerichte justitiele aanpak terrein wint. 

Momenteel voltrekken zich grote veranderingen in het denken over rechtspraak 

en meer in het algemeen over de hele regulering van de maatschappij. Niet Ian

ger wordt uitsluitend naar de overheid gekeken voor de oplossing van proble

men, al blijft: het besef bestaan dat daarbij enige vorm van collectieve actie nood

zakelijk blijft. Naast de verantwoordelijkheid van de overheid wordt in beleids

vorming en -implementatie tegenwoordig vaker de eigen verantwoordelijkheid 

van de gemeenschap genoemd. Dit artikel gaat dieper in op de rol van de lokale 

gemeenschap bij de preventie van criminaliteit en het bevorderen van gerechtig

heid. 

Een definitie van rechtshandhaving in de buurt 

Rechtshandhaving in de buurt is een containerbegrip voor a! die varian ten van 

preventie en handhaving waarbinnen expliciet een rol is weggelegd voor de 

buurtbewoners en hun organisaties. Deze vorm van rechtshandhaving is geba

seerd op de inspanningen die individuele burgers, maatschappelijke verbanden 

samen met het gevestigde systeem van rechtshandhaving ontplooien bij het 

tegengaan van criminaliteit. Zij is gericht op resultaten op lokaal niveau. 

Daarmee wordt het zwaartepunt verlegd van het individu naar de sociale omge

ving van dit individu, van individueel geweten naar gemeenschappelijk gedeelde 

waarden en normen en van individueel belang naar algemeen belang. 
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Een effectieve vonn van rechtshandhaving in de buurt vereist niet uitsluitend 

het bestrijden van misdaad, maar het garanderen en verbeteren van de kwaliteit 

van de leefomgeving. Kwaliteit van de leefomgeving wordt primair door drie fac

toren bepaald: het 'gevoel van saamhorigheid' van de bewoners (McMillan en 

Chavis, 1986), het vermogen van de lokale gemeenschap functioneel en mm·eel 

competente individuen op te voeden (Selznick, 1992) en het vermogen van de 

gemeenschap het welbevinden van haar leden te verhogen door het aanbieden 

van collectieve voorzieningen zoals veiligheid (Bursik 1988). 

Rechtshandhaving in de buurt onderscheidt zich van traditionele rechtshandha

ving door zes kernelementen (ad. Clear en Karp, 1997) 

1) De coi:irdinatie van de diverse beleidsonderdelen vindt op lokaal niveau 

plaats. 

z) Rechtshandhaving in de buurt wordt aangestuurd door informatie. In een 

traject van interactieve besluitvorming worden wijkveiligheidsplannen 

gecombineerd met gegevens die door bijvoorbeeld wijkverenigingen wor

den aangeleverd zodat zoveelmogelijk tegemoet wordt gekomen aan de 

specifieke situatie in een wijk of stadsdeel. 

3) Het zwaartepunt van beleid ligt bij het oplossen van problemen zowel op 

korte als op lange termijn. Dit vereist een proactieve benadering, die pri

mair gericht is op het wegnemen van de oorzaak, en secundair op het 

bestrijden van de gevolgen, en een waarbij problemen niet gelsoleerd 

maar in hun sociale context worden aangepakt. 

4) Ten vierde vereist rechtshandhaving in de buurt decentralisatie van justi

tiele organisatie' en van verantwoordelijkheden naar de lokale gemeen

schap. Hiermee wordt de besluitvorming lager in de justitiele keten 

geplaatst en de samenwerking tussen rechtshandhavende en hulpverle

nende instanties vergemakkelijkt. 

s) Cruciaal is participatie vanuit de buurt. De bewoners leveren de informa

tie voor de feedback van het systeem en door groeiend verantwoordelijk

heidsbesef kan informele handhaving vanuit de buurt geleidelijk de for

mele hanclhaving vanuit het systeem aanvullen en vervangen. 

6) Vanwege de focus op lokale aandachtspunten en de benodigde actieve 

opstelling van de burgers is een open en procesmatige benadering vereist. 

Door af te zien van toepassing van externe gestandaardiseerde procedures 

kan de buurt de vrijheid geboden worden eigen prioriteiten te stellen en 

methodieken te kiezen die kunnen rekenen op brede consensus. 

De bovengenoemde elementen maken het mogelijk voor elk probleem maatwerk 

te leveren en vormen daardoor een belangrijke verbetering van bestaande bena

deringen. Zij brengen echter ook een aantal risico's met zich mee die onder-van

gen dienen te worden om succesvolle implementatie van dit model mogelijk te 



maken. 

Deze worden in dit artikel nader bekeken. 

1. Gebiedsgebonden werken, maar welk gebied precies? 

Wat is nu precies die buurt waarover gesproken wordt? Drie aspecten spelen een 

rol bij de definitie van de buurt: het geografische karakter van een omgeving, de 

mate van interdependentie binnen een gemeenschap en de eigen identiteit van 

een sociale omgeving. 

Voor het bepalen van de geografische grenzen van een gemeenschap kan worden 

teruggegrepen op de intuities van de bewoners. Dit 'wijkgevoel' is onder andere 

afhankelijk van de tijd dat men in een bepaalde omgeving woonachtig is ge

weest, en de hoeveelheid lokale sociale contacten die men onderhoudt (Guest, 

1984). Naarmate de lokale sociale contacten intensiever zijn, nemen de mogelijk

heden voor informele sociale controle immers toe. (zie pg. 4 Karp). Het voordeel 

van geografische aspecten is, dat zij eenvoudig te meten zijn en daarmee aan

trekkelijke empirische gegevens bieden, op basis waarvan beleid kan worden ge

maakt ofbijgesteld. Geografische bepalingen hebben echter hun grenzen: door 

de toenemende mogelijkheden voor communicatie en mobiliteit zijn de banden 

van burgers met hun directe sociale omgeving losser geworden: mensen werken 

in een andere wijk of stad, familiebanden en andere sociale contacten strekken 

zich nu uit tot ver buiten de directe sociale omgeving (Hawley 1971). In dit ver

band zijn de sociale netwerken van een individu wellicht betere determinanten 

voor zijn sociale inbedding dan de geografische nabijheid van andere individuen 

(Wellman en Leighton 1979). 

Interdependentie van individuen is een tweede belangrijk aspect bij het bepalen 

van de natuurlijke grenzen van een gemeenschap, omdat geen enkel individu in 

totale isolatie leeft. Deze interdependentie heeft betrekking op affectieve ban

den en materiele afhankelijkheid. Gesteld kan worden dat een gemeenschap 

sterker (hechter?) is naar mate de wederzijdse afhankelijkheid sterker is. Deze 

wederzijdse afhankelijkheid wordt fysiek zichtbaar in het voorzieningenniveau 

van een gemeenschap, maar vooral door de mate waarin bewoners van deze 

voorzieningen gebruik maken: waar werkt men en zoekt men ontspanning? 

Waar heeft men vrienden en betrekt men dienstverlening zoals rechtsbijstand, 

onderwijs of een schilder? Dergelijke sociale netwerken vormen een betere indi

ca tie voor sociale cohesie dan geografische nabijheid. Belangrijk is de constate

ring dat het voor het tegengaan van gettovorming, bijvoorbeeld in arme wijken 

in de binnensteden, van doorslaggevend be lang is juist de sociale netwerken die 

een verbinding tussen deze wijken en de rest van de gemeenschap vormen, in 

stand te houden en te versterken. 

ldentiteit tenslotte is de derde, belangrijke maar complexe determinant. ldenti-
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teit, en daarmee samenhangende solidariteit, wordt bepaald door nationaliteit, 

beroep, geloofsovertuiging, gedeelde opvattingen met vrienden, politieke voor

keuren etcetera en strekt zich daarmee uit tot ver buiten de lokale sociale ge

meenschap. Zij kan daarmee zelfs in conflict zijn (Firey 1947: Cans 1962; Suttles 

1968). 

Geografische nabijheid, interdependentie en identiteit zijn derhalve indicatoren 

voor het bepalen van de kracht van een gemeenschap, maar een hoge score op 

alledrie de indicatoren kan ook verstikkend werken. Een gelsoleerde leefomge

ving met beperkte en uit dien aard verplichtende economische en sociale contac

ten is niet bevorderlij k voor cul turele diversi tei t en kan binnenin de gemeen

schap conformisme afdwingen. Er moet derhalve een afgewogen evenwicht en 

mix van deze drie elkaar compenserende factoren gevonden worden. Zo wordt 

sociale interdependentie in positieve zin belnvloed door de aanwezigheid van 

een adequaat kleinschalig voorzieningenniveau, varierend van buurtwinkels tot 

wijkbureaus. Ook rechtshandhaving in de buurt, bijvoorbeeld door programma's 

als 'Kijk op de wijk' (preventief) en 'Attentie, buurtpreventie' kan een positief 

effect op de sociale cohesie in een gemeenschap hebben. Doordat dit soort pro

gramma's vaak vanuit de lokale overheid opgestart en begeleid worden, wordt 

het risico van gettovorming eveneens ondervangen. 

2. Een overvloed aan informatie 

Rechtshandhaving in de buurt is een multidimensionale, door infonnatie aange

stuurde benadering van misdaad en aan overtredingen gerelateerde overlast. 

Door de aard van de aanpak, die naast repressie voornamelijk gericht is op pre

ventie, is het aantal problemen dat aangepakt moet worden veel groter dan bij 

de traditionele aanpak. Factoren als: geestelijke gezondheid, armoede, gebrek 

aan sociale cohesie in een woonomgeving zijn elementen die in de nieuwe bena

dering meewegen. Bezonnen prioritering is dus vereist. 

Daarnaast vereist de nieuwe aanpak ook het samenwerken met nieuwe partners: 

bij het stroomlijnen van de nieuwe samenwerkingsverbanden zal energie geln

vesteerd moeten worden in het overwinnen van hindernissen op het gebied van 

opgedane ervaring, bestaande verantwoordelijkheden (Sadd en Grine, 1996) en 

organisatorische belemmeringen zoals niet geschakelde systemen van informa

tieverwerking. 

Met betrekking tot het eerste gesignaleerde probleem kan worden opgemerkt 

dat van politie- ambtenaren nu een veel meer proactieve opstelling wordt ver

wacht met betrekking tot het signaleren en rapporteren van misstanden die cri

mineel gedrag tot gevolg zouden kunnen hebben (Goldstein, 1990). Politieambte

naren worden in groeiende mate ingeschakeld als voorlichter (bijvoorbeeld op 

scholen). Speciale programma's als 'sTOP!' en 'HALT' richten zich op specifieke 
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groepen overtreders. In het kader van die programma' s worden taakstraffen ge

geven om de relatie tussen overtreding en sanctie duidelijker te Iaten doorklin

ken. Er is met andere woorden een steeds stijgend aantal problemen die met be

hulp van de nieuwe benadering kunnen (dienen te) worden aangepakt. Een in 

het oog springend voorbeeld is de surveillance op straat, waar nu niet Ianger ai

leen op overlast en overtredingen wordt gelet, maar veeleer op het voorkomen 

hiervan. 

Een dergelijke proactieve opstelling veronderstelt naast intensieve contacten met 

de buurtbewoners om de problemen in kaart te brengen, het leggen van contac

ten met derden en het gebruiken van hun beschikbare gegevens om een zo valle

dig mogelijk profiel te krijgen van de wijk. Een dergelijke benadering roept de 

vraag op of men van de politieambtenaren mag verwachten dat ze a! deze taken 

zelf opnemen en uitvoeren. Mogen dergelijke activiteiten gedelegeerd worden 

naar andere organisaties in de wijk? Loopt men niet het risico gewekte verwach

tingen te beschamen omdat de hoeveelheid gesignaleerde problemen vele malen 

grater is dan de hoeveelheid problemen die uiteindelijk opgelost kan worden? 

Inclien men alclus met cle nooclzaak tot prioriteren worclt geconfronteercl, welke 

criteria clienen claarvoor clan gehanteercl te worden? Welke institutionele (ver)

banclen zijn nooclzakelijk om effectieve oplossingen mogelijk te maken? 

De gevraagcle proactieve opstelling wekt verwarring over cle vercleling van verant

woordelijkheclen. Daarnaast worclt er vee! verwacht van !eden van cle gemeen

schap, niet aileen van inclivicluele burgers maar ook bijvoorbeelcl van beclrijven. 

Nieuwe eisen worden ook gestelcl aan het takenpakket van met name wijkagen

ten: was het vroeger volcloencle conflicten snel te kunnen oplossen; bij het huicli

ge takenpakket past een agent clie tegelijkertijcl sociaal werker is, alert in het 

omgaan met emoties. De agent functioneert nu ook als initiator in een gemeen

schap en als 'opvoecler'. Dit cloet een beroep op nieuwe capaciteiten als proactief 

werken, leiclerschap, vermogen netwerken te kunnen onclerhouden en claarmee 

te werken, en organisatietalent. Tenslotte zal een wijkagent geleiclelijk aan een 

cleel van cle wijk zelfworden, en kan van hem/ haar een normatieve invloecl op 

cle wijk uitgaan. Kan van een politieambtenaar gelijktijclige vervulling van cleze, 

wellicht in sommige gevallen tegenstrijclige rollen verwacht worden? Hoe kan 

gemeten worden of a! cleze taken/ rollen goecl vervulcl worden? Welke effecten 

heeft cle nieuwe rol clie cle politieambtenaar in cle wijk vetvult op cle rollen die 

andere actoren in de wijken spelen? 

Omclat cle implementatie van het concept 'rechtshanclhaving in cle buurt' nog in 

cle experimentele fase verkeert, is het nooclzakelijk clat met name voor cle infor

matievergaring en cle nieuwe taken ten aanzien van cle lokale gemeenschappen 

snel procedures voor prioritering ontwikkelcl worden. Als clit niet gebeurt 

bestaat het risico clat cleelnemers, overwelcligcl door cle informatie en toegeno

men verantwoorclelijkheclen, niet bij machte zijn aan de verwachtingen te vol-
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doen, hetgeen in de buurt zelf zalleiden tot frustratie en teleurstelling. 

3. Proactief werken: De problema tick van sociale ongelijkheid 

Essentieel voor de succesvolle implementatie van rechtshandhaving in de buurt 

is de mate waarin de negatieve effecten van sociale ongelijkheid en sociale isola

tie kunnen worden opgevangen. 

Onderzoek (Sampson en Wilson, 1998: p. 98 en Wilson, 1987) wijst uit dat de 

sociale omgeving van groat belang is voor bijvoorbeeld de subjectieve arl11oede

beleving van een individu. In achterstandsgebieden concentreren zich proble

men als hoge werkloosheid, kansarme gezinnen en misdaad, terwijl juist daar 

de sociale cohesie vaak zwak is. In sociaal opzicht zwak georganiseerde buurten 

kenmerken zich door hun onvermogen tot het uitoefenen van sociale controle 

en bet invullen van collectieve doelstellingen (Bursik, 1988). Individuen blijken 

in sterke mate te reageren op de normatieve invloed die van hun sociaal zwak of 

juist sterk georganiseerde leefomgeving uitgaat. Daarnaast biedt een sterk geor

ganiseerde omgeving structurele voordelen omdat zij mensen het houvast biedt 

van sociale en economische lokale netwerken, netwerken die in een achter

standsgebied vaak niet voorhanden zijn. Belangrijke aspecten 0111 mee te wegen 

zijn in dit verband de teruglopende vraag naar ongeschoolde arbeid, en ander

zijds het risico van gettovorming onder voornamelijk allochtonen.' 

Problemen die het gevolg zijn van deze twee ontwikkelingen, bijvoorbeeld de 

disproportionele hoeveelheid jonge, voornamelijk Marokkaanse mannen dat 

zich schuldig maakt aan enige vorm van crimineel gedrag, zouden rekening 

moeten worden aangepakt met in acht name van deze twee achtergrondvariabe

len. 

Lokale overheden hebben diverse strategieen ontplooid 0111 de problemen van 

armoedeconcentratie en segregatie tegen te gaan. Meestal zijn deze gericht op 

het versterken van de economische structuur van de achtergestelde wijk: verbete

ringen op het gebied van onderwijs, 'Scholing naar Werk'-trajecten, stimule

ringsprogramma's voor lokaal ondernemersschap, convenanten met lokale 

ondernemers gericht op het verbeteren van de werkgelegenheid etcetera. 

Rechtshanclhaving in de buurt zal niet snel succesvol gelmplementeerd kunnen 

worden als zij niet in cleze bredere structurele context wordt opgepakt. 

4. Decentralisatie van bevoegd gezag en informele sociale controle 

Wanneer gezag wordt overgedragen van overheid op de lokale gemeenschap kun

nen er twee problemen ontstaan: de buurt kan de gedelegeercle verantwoorde

lijkheid niet oppakken, terwijl aan de andere kant het gevaar bestaat dat zij de 

haar toegemeten verantwoordelijkheclen te ruim opvat, en te vee! gaat doen. 



Waar ligt de verantwoordelijkheid voor informeel uitgeoefende macht? Wie is 

aanspreekbaar als er middelen worden ingezet die in de algemeen maatschappe

lijke context ontoelaatbaar worden geacht? Met name burgerinitiatieven als 

straatpatrouilles leiden aan dit maJ1CO, omdat formele controle ontbreekt. 

Een aantal vragen dient beantwoord te worden: Welke relatie zou er moeten 

bestaan tussen de buurt en de formele justitiele keten? Eigenmachtig optreden 

van buurtbewoners kan risico's met zich meebrengen als gevolg van gebrek aan 

ervaring, en daarnaast resulteren in het gebruik van onorthodoxe en ontoelaat

bare middelen. De gevaren van discriminatie en conflictescalatie liggen op de 

loer. Dit alles noopt tot het ontwikkelen van duidelijke regels waaraan burgerini

tiatieven dienen te voldoen. 

In welke mate mag men de buurt inschakelen bij dit nieuwe systeem van preven

tie en handhaving? Er kan immers niet zonder meer gesteld worden dat de gehe

le buurt in een gegeven situatie wei of niet wordt ingeschakeld. Een genuanceer

de afweging zou moeten worden gemaakt op basis van informatie over de aard 

van de geconstateerde problemen, het te verwachten risico dat betrokkenen 

!open, de per buurt verschillende mogelijkheden, enniet in de laatste plaats de 

toe te passen sancties. 

Belangrijk is tenslotte de vraag in hoeverre een actie vanuit een buurt mag wor

den gezien als een initiatief dat ook door de gehele lokale gemeenschap wordt 

gedragen. Worden de gehanteerde normen -wat is toelaatbaar/ wat niet- door de 

gehele buurt gedeeld? Hoe is overeenstemming bereikt over de tolerantiegren

zen? 

Daarnaast komt de rechtspositie van de vermeende daders potentieel in het 

geding. Bij informeel optreden is onduidelijk tot wie de verdachte zich kan wen

den voor bescherming: er is immers geen aanklacht ingediend, geen rechtsgang 

gestart, de mogelijkheid raadslieden in te schakelen ontbreekt, terwijl er desal

niettemin gesanctioneerd wordt. Opsporingsambtenaren hebben bepaalde zorg

vuldigheidsbeginselen in acht te nemen alvorens iemand iets ten laste te leggen; 

mogen burgerinitiatieven vrijgesteld worden van het hanteren van dergelijke 

beginselen? De macht van het systeem van rechtshandhaving is vergaand gefor

maliseerd en wordt, teneinde rechtszekerheid te garanderen, op procedurele 

basis uitgeoefend. Jndien machtsuitoefening wordt gedecentraliseerd om de legi

timiteit en effectiviteit van rechtshandhaving te bevorderen, dienen de beginse

len van verantwoordelijkheid en rechtszekerheid eveneens met nieuwe waarbor

gen omkleed te worden. 

5. Participatie vanuit de gemeenschap 

Aan de andere kant loert het gevaar van een buurt die niet reageert op het appel 

tot delen van bevoegdheden en taken. Voorstelbaar is een situatie waarbij een 
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gedeelte van de gemeenschap een onevenredige inspanning Ievert ten bate van 

het collectieve goed veiligheid, waarvan de gehele gemeenschap profiteert, zon

der dat de anderen in deze gemeenschap hier zelf een bijdrage aan leveren (de 

zgn. free- riderproblematiek). 

Participatie is afhankelijk van een groot aantal persoonlijke factoren: de eigen 

mening die men over het aan te pakken probleem heeft, het vertrouwen in de 

kracht van het traditionele systeem en de verwachte effectiviteit van eigen 

inspanning (kosten- baten inschatting). Velen zullen participeren vanuit een 

diepgevoelde betrokkenheid bij de gemeenschap; zij ervaren het als prettig ver

antwoordelijkheid te kunnen dragen voor hun eigen leefomgeving (Skogan, 

1988; Goldschmith- Hirsch, 1998). De mogelijkheden wijkbewoners te betrekken 

is verder afhankelijk van een veelheid aan factoren: interessant is bijvoorbeeld 

de verhouding eigenaars en huurders in een buurt: huiseigenaren blijken mak

kelijker in te schakelen dan !murders (Skogan, 1988). 

Daarnaast speelt de omgeving waarbinnen collectieve actie moet worden onder

nomen een belangrijke rol. Voor sommige acties geldt dat een grote inspanning 

moet worden ondernomen die een relatief gering of onzichtbaar effect heeft. Uit 

onderzoek blijkt dat acties ondernomen tegen drugsgerelateerde overlast vee! 

succesvoller zijn dan acties gericht op bijvoorbeeld inbraakpreventie, omdat de 

resultaten van de inspanning direct zichtbaar zijn (Davis en Lurigio, 1996). 

Riskanter is nog een reactie van bewonersgroepen ofvoortrekkers in de gemeen

schap van wie maar moeilijk kan worden vastgesteld in hoeverre zij de diverge

rende belangen van de gehele gemeenschap behartigen. Sommige groepen 

buurtbewoners voelen zich wellicht niet betrokken vanwege hun traditionele 

wantrouwen tegen de politie ofvanuit de vrees tot vergelding (Grine, 1998). 

Gebrek aan vertrouwen in de gekozen oplossing werd a! genoemd. Daarnaast 

kan er frictie ontstaan tussen deelnemende groepen bewoners (Skogan, 1988), en 

in de deelnemende groepen kan een conflict ontstaan tussen bijvoorbeeld wijk

vereniging en wijkbestuur (Grine, 1998). 

Een andere verstorende factor kan gevormd worden door een scheve machtsver

houding tussen justitieel apparaat en groepen in de buurt (Crawford, 1995), 

omdat de laatsten niet beschikken over voldoende vakkennis en jargon, waar

door leiderschap en adviesfunctie in een task force onevenwichtig verdeeld zijn. 

Een en ander resulteert dan niet aileen in een op ondemocratische wijze tot 

stand gekomen beleidslijn, maar ook in een systematisch voorbijzien aan de 

behoeften van bepaalde achtergestelde en gemarginaliseerde groepen. Een 

gevolg hiervan kan zijn dat de aan te pakken misdaad niet wordt opgelost, maar 

zich bijvoorbeeld verplaatst naar een andere wijk. 

Het is mogelijk effectieve en representatieve participatie te bewerkstelligen, 

maar daarvoor is een stadsbrede wil tot versterking van de lokale democratie 

noodzakelijk (Berry, Portney en Thompson, 1993). 



Hiervoor dienen macht en middelen aan organen in de gemeenschap te worden 

gedelegeerd. Dit dient te worden gecombineerd met beleidsmatige aanpassingen 

in het ambtelijk apparaat, en vooral met het stimuleren van de ontwikkeling 

van een duidelijk en representatief stelsel van wijkverenigingen dat in staat is 

burgers te activeren. Op deze wijze kunnen de genoemde valkuilen voor een 

evenwichtige en duurzame participatie vanuit de gemeenschap mogelijk ontwe

ken worden. 

6. Eva!uatie en resu!taten 

Er blijkt nog weinig overeenstemming te bestaan over de wijze waarop geevalu

eerd kan worden in hoeverre de nieuwe aanpak van criminaliteit vanuit de 

buurt succesvol is. Uit de onderzoeksresultaten tot nu toe vloeit merkwaardig 

genoeg voort dat naannate de gehanteerde methoden voor evaluatie 'harder' 

zijn, de effectiviteit van de gehanteerde gedragslijn lijkt af te nemen. Een en 

ander lijkt voort te vloeien uit een fout in de gehanteerde onderzoekssystema

tiek, die onvoldoende recht doet aan het belang van resultaten geboekt in het 

functioneren van het proces of de organisatie (Bennett, 1998). Hieruit vloeit dan 

ook vooreerst het pleidooi voort om de nieuwe procesmatige benadering van 

misdaadpreventie en -repressie te betrekken bij het ontwikkelen en evalueren 

van beleidsprogramma's. 

De klassieke productgerichte evaluatie heeft behoefte aan 'harde' gegevens, die 

op georganiseerde, bureaucratische wijze verzameld en verwerkt dienen te wor

den. Door op deze wijze informatie te verzamelen wordt echter voorbijgegaan 

aan het -voor het langetermijn succes van organisaties- onontbeerlijke eigen leer

proces. Hun procesgerichte orienta tie heeft behoefte aan flexibele doelen, die 

kunnen worden bijgesteld naarmate de organisatie bedrevener wordt in het 

mobiliseren van participanten, het samenwerken met andere organisaties en 

instanties, en het ontwikkelen van nieuwe strategieen voor nieuwe probleemde

finities. Een organisatie die onvoldoende gelegenheid tot leren krijgt, zalminder 

effectief kunnen opereren in het aanpakken van lokale problemen. 

Het is nog niet geheel duidelijk hoe een goede balans gevonden kan worden tus

sen enerzijds de nog steeds noodzakelijke evaluatie van het product en ander

zijds de noodzakelijke aandacht voor de procesmatige behoeften van organisa

ties. Zo moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat een mager resultaat zonder 

gegronde reden wordt verklaard uit een ineffectief opererende organisatie. Het 

vinden van deze onontbeerlijke balans vormt een enorme uitdaging voor diege

nen die rechtshandhaving in de buurt willen doen slagen. 
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Conclusie 

In dit artikel is gepoogd de wezenlijke kenmerken en problemen van rechts

handhaving in de buurt te benoemen. Rechtshandhaving in de buurt vloeit 

voort uit een paradigmaverschuiving die ertoe leidt dat vraagtekens gezet wor

den bij enkele onderliggende vooronderstellingen van de traditionele bestrijding 

van criminaliteit. Rechtshandhaving in de buurt verschilt van de klassieke indi

vidualistische benadering van een overtreder tegenover de staat: een individu 

wordt nu beschouwd als ingebed in een netwerk van relaties, belnvloed door en 

verantwoording verschuldigd aan de lokale gemeenschap, meer nog dan aan de 

staat. Rechtshandhaving in de buurt vormt een deelaspect bij het opbouwen van 

de gemeenschap. Een van haar expliciete doelstellingen is het collectieve welzijn 

van de !eden van de gemeenschap, zodat aspecten als preventie, kwaliteit van 

leefomgeving en angst voor misdaad even serieus worden genomen als tegen

gaan van misdaad zelf. 

Boven alles biedt rechtshandhaving in de buurt een filosofisch perspectief op de 

noodzakelijke balans tussen individuele vrijheid en maatschappelijke orde. Het 

is dan ook onvermijdelijk dat deze vorm van rechtshandhaving verweten zal 

worden dat ze inbreuk maakt op bepaalde rechten, in haar zoeken naar het ver

beteren van het algemeen welzijn (Kelling en Coles, 1996). 

Indien duurzame consensus bereikt kan worden over de noodzakelijke balans 

tussen individuele vrijheid en de verantwoordelijkheid van elke burger voor het 

welvaren van de gehele gemeenschap, dan is er een goede kans dat rechtshand

having in de buurt gerechtigheid zal kunnen verschatfen aan slachtotfers, over

treders en lokale gemeenschappen. 

David R. Karp is verbonden aan de faculteit Sociologic van het Skidmore College in de 

Verenigde Staten. Dit artikel dat tevens gepublicecrd zal worden in journal of Community 

Psychology werd uit hct Engels vertaald door Anne Michiels-van Kessenich. 

2 

No ten 

Het project 'Justitie in de Buurt (Jin)' loopt van 1996 tot 2000. Op wijkni

veau werken Officier van .Justitie en politic samen zodat de procedures 

bekort kunnen worden, de relatie tussen overtreding en afdoening voor 

de overtreder duidelijker is, en de gedupeerden niet maandenlang hoe

vente wachten op justitiele afdoening. 

In de Verenigde Staten heeft het probleem van sociale segregatie voorna

melijk betrekking op de zwarte bevolking. In Nederland zij n er andere 

bevolkingsgroepen die dit risico !open (waaronder voornamelijk 

Marokkanen en Turken), en de aard van de problema tiel< is (o.a. door his-



torische verschillen) niet geheel vergelijkbaar. Daarom is in de volgende 

passage gekozen voor een parafrase van de oorspronkelijke paragraaf. 
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Zelfregulering in de media? 

THIJS jANSEN 

In de discussies over 'Samen Nederland veilig maken' komt keer op keer de 

verantwoordelijkheid van de audiovisuele media aan de orde. Kinderen en 

jongeren moeten via de bioscoop, televisie, video, computerspelletjes en 

Internet niet zomaar in aanraking kunnen komen met redeloos geweld en 

pornografie. Dit wordt door politici, ouders en wetenschappers inmiddels 

breed onderschreven. Het uitdijende audiovisuele aanbod maakt regulering 

echter ingewikl,eld. In Nederland kennen we de Nederlandse Filmkeuring die 

in opdracht van de overheid een groot dee! van de bioscoopfilms aan leeftijds

grenzen bindt. Daarnaast bestond tot voor kort de Raad van Toezicht 

Videovoorlichting: deze had het voortouw bij de morele zelfregulering van de 

videobranche met de zegen van de overheid. Er bestond echter de behoefte om 

te komen tot uniforme afspraken voor de gehele audiovisuele branche. In de 

afgelopen drie jaar is daarom gewerkt aan de oprichting van het Nederlands 

lnstituut Codering Audiovisuele Middelen (het NICAM). De methodiek van 

zelfregulering die zich in de videobranche ontwikkeld heeft, wordt uitgebreid 

tot de gehele audiovisuele branche. De publieke en commerciele omroepen 

doen hieraan ook mee. Het NICAM zal zich naar verwachting in oktober aan 

het publiek presenteren. De overheid trekt zich terug en laat de verantwoorde

lijkheid aan de audiovisuele branche. Naar verwachting wordt de 

Nederlandse Filmkeuring afgeschaft. Een publieke discussie over de voor- of 

nadelen van morele zelfregulering door de branche is er eigenlijk nauwelijks 

geweest. Is een dergelijk groot vertrouwen in de branche wei gerechtvaardigd? 

Kan zij zich de zelfbeperkingen opleggen die vanuit het algemeen belang ten 

behoeve van veiligheidsontwikkeling noodzakelijk zijn? Om deze discussie te 

stimuleren in dit artikel de twee verschillende kanten van de medaille. 

Verhagen: Zelfregulering zal goed werken 

R. A. C. Verhagen was in de afgelopen jaren lid van de Raad van Toezicht 

Videovoorlichting. Hij is nu namens de videobranche bestuurslid van het 

NICAM 

Verhagen: "Aan het einde van de tach tiger jaren bestond de videobranche uit 

twee verenigingen: de NVDO van de detailhandel en de NVPI van de videoleve

ranciers. Deze zagen in dat ze samen iets moesten doen om de consument voor 



l- Verhagen: Er 

zijn natuurlijk 

altijd rotte peren, 

maar de zelfregule-

ring gaat redelijk 

goed. 

te lichten. Er was voor de bioscopen immers filmkeuring. Met minister 

Brinkman is toen een gentleman's agreement gesloten: de overheid zou zich er 

niet mee bemoeien als de brancheverenigingen in de videowereld zelf de video's 

gingen voorzien van een leeftijdsadvies. Toen is het onderscheid ingesteld van 

video's voor alle leeftijden, voor 12 jaar en voor 16 jaar. Om op de naleving van 

de overeenkomst toe te zien werd een Raad van Toezicht ingesteld. Hierin bad

den onder andere zitting: ik als voorzitter van de vereniging van detailhandels, 

vertegenwoordigers van de Ministeries van Justitie en WVC(VWS, De Raad werd 

voorgezeten door Wim Koole. In de periode van minister d'Ancona werd het con

venant opnieuw ondertekend: alle partijen waren er tevreden over. 

Langzamerhand werd de kring van betrokken bedrijven uitgebreid: de koopvideo 

kwam in de winkels: bij warenhuizen als Blokker, bij benzinestations, gramma

foonplatenwinkels. Maar er l<Wamen ook andere audiovisuele middelen als 

Nintendo. De opzet bleef dat jongeren en ouders door middel van leeftijdsaan

duidingen gewaarschuwd werden voor porno en geweld. 

Stok achter de deur 

Tijdens het eerste paarse kabinet- onder staatssecretaris Terpstra-waren er inci

denten. Een daarvan hing samen met de beruchte video Faces of Death. De leef

tijdsaanduiding was 16 maar cle pers onthulde dat deze ook meegegeven werd 

aan jongeren van 15 jaar. Dit werd breed uitgemeten. Toen barstte cle kritiek los 

op deze vorm van zelfregulering: de slager kon toch ook niet zijn eigen vlees 

keuren. Ik were\ bij staatssecretaris Terpstra op het matje geroepen en er l<Wa

men Kamervragen. Ik heb in die discussie benaclrukt dat regels ook in het ver

keer door sommigen worden geschonden. Wij hebben het rumoer random het 

incident echter heel serieus genomen en als blijk daarvan de sancties bij overtre

cling aangescherpt. In 1997 werd een nieuw convenant getekend waarin de 

mogelijkheid van boetes, berispingen en uitsluiting van levering werd opgeno

men. Er ligt een behoorlijke druk op cle branches om de zelfregulering goed aan 

te pakken. Als het namelijk niet lukt zal cle overheid ingrijpen en dan is men 

nog verder van huis. Er is dus wei een stok achter de deur. De sanctiesjbeperkin

gen die de overheid zal opleggen zullen altijd zwaarder zijn, dus kunnen we het 

maar beter onderling regelen. Ik heb mijn achterban keer op keer in ledenverga

deringen op hun verantwoordelijkheicl gewezen en benadrukt dat door het sys

teem van zelfregulering tot nu toe voorkomen is dat volwassenen-video's- zoals 

in Duitsland- in een aparte ruimte moeten worden aangeboden. Staatssecretaris 

Terpstra is ook te gast geweest op een grote leclenvergaclering om hierover van 

gedachten te wisselen. 
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Videobranche van goede wil 

In de loop der jaren kwamen er zoveel nieuwe audiovisuele middelen bij waarop 

de regeling van zelfregulering eigenlijk ook van toepassing zou moeten zijn dat 

de Raad van Toezicht langzamerhand uitgroeide tot een Audiovisueel Overleg. 

Met name werd het van belang geacht ook de omroepen binnen te halen: de 

publieke en de commercie!e. Vooral de laatste waren moeilijk binnen te halen: 

hiervoor waren zware sessies nodig van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. 

Daarbij speelt een rol dat de commercielen toch vooral gericht zijn op de aan

deelhouders. Kijkcijfers staan voorop en het is toch zo dat dat doe! de middelen 

heiligt. Hun deelname aan het NICAM kan- hoop ik- een maatschappelijke dis

cussie op gang brengen over het vroeg uitzenden van reality tv als bijvoorbeeld de 

Jerry Springer- show. De omroepen waren tot nu toe aan de wet gebonden om 

films voor 16 jaar en ouder na 22.00 uur uit te zenden. Dit werd gecontroleerd 

door het Commissariaat van de Media. De overheid wilde echter zelfregulering 

stimuleren. Zo is het NICAM er gekomen. Een dee! van het bestuur van de oude 

Raad van Toezicht is weer terug te vinden in het Bestuur van het NICAM, waar

onder ikzelf. Kenmerkend voor zelfregulering is dat de overheid zich terugtrekt. 

Wei draagt zij bij aan de financiering van het NICAM : de ministeries van 

Justitie, BIZA en VWS betalen mee. 

Er is een onafhankelijke klachtencommissie en een commissie die boetes en 

sancties oplegt. Een grate verandering is dat het Commissariaat niet meer con

troleert of films voor 16 jaar en ouder na 22.00 uur worden uitgezonden. Dat is 

de verantwoordelijkheid van de omroep zelf. Deze kan de beslissing nemen om 

een dergelijke film tussen de middag uit te zenden, maar dan voor eigen risico. 

Het ter verantwoording roepen gebeurt achteraf en wordt afhankelijk gesteld 

van klachten en van nog nader in het Bestuur te maken afspraken. 

lk ben ervan overtuigd dat het zal werken zoals het ook in mijn eigen branche 

gewerkt heeft. Illustratief is hoe ik onlangs heb verhinderd dat de video Bands 

from tv op de markt kwam. Hierin werden echte dodelijke ongelukken vertoond, 

zoals iemand die met bungeejumpen omkomt ofiemand die tegen een trein aan

loopt. Toen ik hoorde dat iemand deze video in circulatie wilde brengen ben ik 

in de auto gestapt en heb ik persoonlijk ingegrepen. Ik heb de betreffende per

soon erop gewezen dat ik de bij mijn vereniging aangesloten detailhandels het 

dringende advies zou geven deze video niet in het assortiment op te nemen. Dat 

heeft gewerkt. 

Ik hoop op een attitudeverandering. De videobranche heeft Iaten zien dat ze van 

goede wil is. Er zijn natuurlijk altijd rotte peren, maar het gaat toch redelijk 

goed. Videotheken stonden in het begin slecht bekend, nu zijn het toch winkels 

waar je gewoon met je kinderen naar binnen kan. Ik hoop dat het meedoen aan 

het NICAM op de commercielen een beschavende invloed zal hebben: dat het 



excessieve geweld en de seks echt teruggedrongen zullen worden naar de late 

uurtjes. In het NICAM zijn a! afspraken gemaakt over de maximumboetes. De 

hoogte ervan verschilt per branche: wanneer een videotheek bijvoorbeeld een 

pornovideo meegeeft aan jongetjes onder de 16 dan is de boete daarop maxi

maal 5000 gulden; wanneer een omroep zich aan iets dergelijks schuldig maakt 

door een dergelijke film uit te zenden op een tijd dat kinderen de televisie aan 

kunnen zetten dan is de boete- omdat de schade potentieel vee! grater is- maxi

maal 50.000 gulden. 

Natuurlijk blijft het mogelijk dat kleine kinderen ook laat kijken of dat laat uit

gezonden films worden opgenomen en dan toch nog door minderjarigen wor

den bekeken. Bij aile partijen zou zoveel verantwoordelijkheid moeten worden 

opgewekt dat zij zich de vraag stellen of zij dat soort films uberhaupt welmoe

ten uitzenden. Het verschil tussen omroep en videotheek is dat een videotheek

houder kan zien aan wie hij de video meegeeft. Bovendien worden ouders door 

de verhuurder op hun verantwoordelijkheid gewezen: laat de video niet slinge

ren en huur geen 16-plusfilms voor jongeren onder de 16. Ook worden er folders 

uitgedeeld die uitleggen wat de leeftijdsaanduidingen betekenen. Je maakt je zo 

aanspreekbaar. Volstrekt duidelijk moet zijn waar men met de klachten terecht 

kan. Het NICAM zal een dergelijke bewustwordingscampagne ook gaan voeren. 

Met het potje dat uit boetes wordt opgebouwd zal het NICAM aan promotionele 

activiteiten doen: kijkers voorlichten dat zij klachten kunnen indienen." 

Crans: Zelfregulering betekent hier: alles uit 
handen geven aan het bedrijfsleven 

De heer C.C.N. Crans is Secretaris-directeur van de Nederlandse Filmkeuring te 

Den Haag. 

Crans: "De zelfregulering heeft in de afgelopen 13 jaar in de videobranche niet 

goed gewerkt. Deze branche heeft zich schoksgewijs aangepast. Toen in de pers 

(Haarlems Dagblad) op een bepaald moment bleek dat kinderen van 12 jaar 

films die niet geschikt waren voor hun leeftijd -zonder enige restricties -mee 

naar huis konden krijgen is de zelfregulering wat strikter geworden. Maar het 

blijft zo dat de zakelijke marketing belangrijker is dan de classificatienorm. Een 

bekend voorbeeld is de film C'est arrive pres de chez vous. Hierin wordt een serie

moordenaar gevolgd door een cameragroepje. In de openingsscene wordt een 

vrouw gewurgd. In heel Europa is deze film geclassificeerd voor 18 jaar en ouder. 

Door de videobranche wordt deze film aangeduid als 'komedie'! De film 

Independence Day die wat ons betreft voor 12 jaar en onder is wordt voor aile leef

tijden geschikt geacht en er wordt een kwart miljoen gulden besteed aan de pro-
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motie ervan. Een ander voorbeeld: de film Barbwire- door ons voor 16 jaar en 

ouder geclassificeerd -, wordt voor 12 jaar en ouder geschikt geacht. Of de film 

Rush Hour die door de filmkeuring tot twee keer toe als 16 jaar en ouder bestem

peld is krijgt van de videobranche de aanduiding 12 jaar en ouder en het genre

etiket 'aktiekomedie'. Het mage duidelijk zijn dat de classificatie in de markt 

een heel andere - aan de marktbehoeften aangepaste - invulling krijgt. 

Bij de films die op televisie worden uitgezonden is iets dergelijks aan de orde. 

Een paar jaar geleden heeft het Commissariaat van de Media aan de Filmkeuring 

gevraagd met de eigen classificatie eens te bekijken of uitgezonden films op het 

juiste tijdstip zijn uitgezonden. Het resultaat is vastgelegd in een lijvig rapport 

'De omroepen gekeurd' (bran: Commissariaat van de Media). De uitkomsten 

waren schrikbarend. In de Wet op de Filmvertoning uit 1977 is de regeling vast

gelegd dat distributeurs het recht hebben om een film niet aan de filmkeuring 

aan te bieden, maar dat deze dan wei automatisch geclassificeerd wordt voor 16 

jaar en ouder. Het is zo dat de laatste jaren de meeste films - 85% van het aan

bod- aan de filmkeuring wordt aangeboden. Er is een klein circuit van filmhuis

films waarvoor dat niet geldt, die voor een belangrijk dee! de overgebleven 15% 

vormt. De regeling uit 1977, vastgelegd in de Wet op de Filmvertoning, is niet 

afdwingbaar, een typisch voorbeeld van het optimisme uit de jaren '60. De 

Filmkeuring heeft enkele jaren geleden van de publieke omroep de vraag voorge

legd gekregen de NFK-expertise ter beschikking te stellen om niet eerder aange

boden films alsnog te classificeren. Dat is echter door de staatssecretarissen Nuis 

en Terpstra verboden. 

Geruststellende plussen en dramatische minnen 

Wat betreft het gedrag van de commerciele omroepen zijn er vee! geruststellen

de plussen en dramatische minnen te melden. Dit jaar krijgt RTL een paar dikke 

minnen. In 1998 zond men Clockwork Orange uit om 20.25 uur en classificeerde 

men deze voor 12 jaar. In Engeland en Zweden staat deze film nationaal op de 

index. De regisseur Stanley Kubrick heeft uitzending van de film zelfverboden. 

In 1999 was de score nog veelnegatiever. Weer om 20.25 uur zond men de a! eer

der genoemde film C'est arrive pres de chez vous uit. Of de film Mad Dog and Glory 

met Robert de Niro (om 20.55 uur uitgezonden), een gewelddadige film die RTL 

classificeerde voor aile leeftijden. Of de film The vanishing Son op zaterdagmiddag 

rand half twee uitgezonden, een film met uiterst gewelddadige beelden. Deze 

wordt dan bestempeld door RTL als een TV-movie en daardoor valt deze buiten 

het circuit van de filmkeuring. Het ernstigste voorbeeld is uitzending van de 

film Turtle Reach tussen de middag om half een zonder enige waarschuwing. Dit 

is een gewelddadige film met een enorme slachtpartij op het strand (lokatie: 
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Vietnam). Na uitzending hiervan zijn ouders de - overigens bepaald niet laag

drempelige - filmkeuring gaan bellen. RTL zegt in reactie hierop dat een derge

lijk ongelukje kan gebeuren als je een paar 1000 films per jaar uitzendt. De 

andere commerciele omroepen vertonen een wat genuanceerder beeld: RTL 4 en 

5 springen er extreem negatief uit. 

De zelfregulering in Nederland heeft vaak niet meer om het lijf dan: alles uit 

handen geven aan het bedrijfsleven. Dat is geen gelukkige keuze. Ook vergelij

kenderwijze in Europa is dat een keuze die nergens gemaakt is. In de Europese 

regelgeving is sprake van 'protection of minors and human dignity'. Overal he eft de 

overheid de vinger aan de pols gehouden. In Nederland zet men een pot geld op 

tate! en vervolgens wordt de regulering overgelaten aan marktpartijen. Hetzelfde 

speelt zich nu afbij de oprichting van het NICAM. Men gaat uit van het adagi

um: er zit toch een knop aan de tv. Het punt is dat het dan al te laat is. De kwali

tatieve aspecten van de samenleving worden overgeleverd aan het bedrijfsleven. 

De Filmkeuring is van mening dat de politiek er zich mee moet blijven bemoei-

en. 

Nieuwe blauwdrul< 

De filmkeuring heeft jaren geleden a! een nieuwe blauwdruk gemaakt voor een 

bijstelling van het systeem die zij ook noodzakelijk acht. Gezien de steeds maar 

groeiende hoeveelheid audiovisuele produkten moet er inderdaad iets verande

ren. Dat is ook in andere Ianden als Engeland en Duitsland gebeurd. Maar in 

Nederland gaat men in een keer van het systeem van de Filmkeuring naar een 

systeem dat geheel het tegenovergestelde is: de branches bepalen alles gewoon 

zelf. 

De Filmkeuring heeft ook aan tafel gezeten bij de gesprekken die moesten leiden 

tot het NICAM. Zij heeft bijna anderhalf jaar mogen meepraten en heeft ook con

crete tastbare voorstellen gedaan, maar deze zijn geheel van tafel geschoven. In 

het Business-plan is er niks meer van terug te vinden: er is gekozen voor het 

marktsysteem. Het Bestuur van het NICAM zal uitsluitend uit vertegenwoordi

gers van de branches bestaan. De staatssecretaris heeft geen benoemingsrecht 

inzake bestuursleden. In Nederland is een werkelijk fundamentele discussie over 

hoe ver zelfregulering moet gaan en wat weer precies mee bedoelen, niet goed 

van de grand gekomen. De verregaande wijze van zelfregulering waarvoor de 

politiek kiest is uniek in Europa. 

De vergelijking met het buitenland leert dat men daar ook zelfregulering kent 

maar dan wel met garanties als onafhankelijk toezicht en monitoring door een 

derde partij. In Duitsland is door de commerciele zenders vijfjaar geleden een 

Freiwillige Selbstkontrolle Femsehen ingesteld. Dat hield in clat alle produkten door 
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een onafhankelijke instantie geclassificeerd zijn en dat men zich heeft verplicht 

zich daaraan te houden. De zenders hebben dit instituut ook zelf bekostigd- dit 

in tegenstelling tot het NICAM - zonder aan de onafhankelijkheid afbreuk te 

doen. Dit werkt a! vijf jaar lang heel goed. Ik ben zelf lid van het Curatorium/ 

Raad van Toezicht in Berlijn 

In Engeland is de branche a! vanaf de jaren vijftig bezig met zelfregulering. Ook 

daar is onafhankelijkheid gegarandeerd en zijn de criteria uniform. 

De Filmkeuring had geadviseerd dat zij werd omgebouwd tot een classificatie

agentschap voor films in openbare vertoning. Dan zou denkbaar zijn dat het 

NICAM zich zou rich ten op televisie en de nieuwe media zoals Internet en com

puterspelletjes. Men heeft er echter jammer genoeg voor gekozen om het oude 

instituut en de bestaande expertise vooralsnog aan de kant te schuiven. 

Inmiddels zijn drie jaar verloren: de start van het NICAM is iedere keer weer 

opnieuw uitgesteld en er wordt in het openbaar tot nog toe weinig van verno

n1en'. 

Thijs Jansen is stafmedewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 

No ten 

Met dank aan dr. W.J. Koole. tot voor kort voorzitter ad interim van het 

NICAM en mevr. mr. D. Moussafiris. medewerker van de afdeling 

Juridische Zaken van de NOS en vanaf 1997 namens de publieke omroep 

betrokken geweest bij de oprichting van het NICAM. 



Horeca en veiligheid 

in Convenantenland 

DRS. FEMKE SLEEGERS 

Ook uitgaansgeweld wordt tegenwoordig in samenwerking beteugeld. Het ene 

na bet andere convenant wordt opgesteld en getekend door gemeente, politie 

en horeca. De nieuwe trend treft de horeca soms harder dan ze wenst. De af

spraken in bet convenant worden weliswaar in overleg geformuleerd, maar 

enige gemeentelijke pressie wordt daarbij niet geschuwd. Ook met de voorge

stelde wijzigingen op de Drank- en Horecawet schopt de minister de horeca 

tegen het zere been. De gemeentes zijn echter tevreden over de samenwerking. 

Een praktijkimpressie. 

Terwijl cijfers over andere vormen van crimineel gedrag in de statistieken stabiel 

blijven, neemt bet aantal geweldsmisdrijven elk jaar toe. Vooral jongeren -man

nelijk, werkloos en zonder verantwoordelijkheden zoals eerder in dit blad te le

zen is- blijken daarbij de daders. En omdat de meeste gewelddadigheden ge

pleegd worden onder invloed van alcohol en drugs, wordt de horeca als de broei

plaats bij uitstek van het geweld aangewezen. DirecteurJeu Claes van Koninklijk 

Horeca Nederland nuanceert die visie: 'De maatschappij is in bet geheel verhard 

en dat vertaalt zich ook naar de horeca'. Echter, door een strakkere handhaving 

van 'normen en waarden' door uitbaters in cafejbarbedrijven en discotheken zou 

het geweld zich nu naar de straat hebben verplaatst. Claes: 'Volgens politiecijfers 

vindt So tot go'){, van het horecagerelateerd geweld buiten de horecagelegenheid 

plaats. Geweld is een zaak van iedereen geworden en de horeca voelt zich mede

verantwoordelijk drankmisbruik te voorkomen'. 

Veilig uitgaan 

Na een enkele tragische incidenten heeft Koninklijk Horeca Nederland, de 

brancheorganisatie die So% van de werkgevers in de horeca vertegenwoordigt, 

het initiatief genomen om in samenwerking met de ministeries van Justitie, vws 

en de Vereniging Nederlandse Gemeentes (VNG) de Handreiking Veilig Uitgaan te 

formuleren, dat in november 199S werd gepresenteerd. Het dient als model, als 

basis voor gemeentes om convenanten op te stellen. De handreiking bevat voor

beelden van afspraken die lokaal gemaakt kunnen worden tussen horecabedrij

ven, gemeente, justitie en politie om overlast tegen te gaan. De afspraken voor de 
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gemeente betreffen bijvoorbeeld de bescherming van het woon- en leefldimaat, 

verlichting, urinoirs en parkeer- en taxifaciliteiten. De horeca zou regels kunnen 

opstellen voor happy hours, het bevorderen van alcoholvrije drank, het instellen 

van een cool downperiode -waarin een uur voor sluitingstijd geen nieuwe gasten 

meer worden binnengelaten, geen alcoholmeer wordt geschonken en de lichten 

aangaan. Verder kan de horeca zich in een convenant vastleggen om geluidsover

last te beperken, voor een goed toelatingsbeleid te zorgen, duidelijk te zijn over 

het niet tolereren van drugs, aangifte te doen bij strafbare feiten, een zorgvuldig 

personeelsbeleid, het opstellen van huisregels en het geven van voorlichting aan 

bezoekers. Mogelijke afspraken voor de politie betreffen het houden van toe

zicht, zichtbaarheid en aanwezigheid, een vast aanspreekpunt instellen, voor

lichting geven en assistentie bij het deurbeleid. 

Inmiddels zijn ruim 200 gemeentes in Nederland bezig met activiteiten op het 

gebied van veilig uitgaan en beschikken meer dan 100 gemeentes over een conve

nant. Over het algemeen gaat het goed in gemeentes waar een convenant is afge

sloten. Er zijn huisregels geformuleerd in de horecagelegenheden, er is door

gaans een goede communicatie tussen de convenantpartners. Geweld is afgeno

men, alcoholmisbruik ook en ongeregeldheden worden vaker gemeld aan de po

litie. Gedragsregels in discotheken en andere horecagelegenheden worden goed 

geaccepteerd. Claes: 'Daar waar de jongeren thuis in een onderhandelingshuis

houden zitten en alles bediscussieerd wordt, accepteren ze in discotheken strin

gente regels. Oat verbaasde ons.' Ook de samenwerking tussen de horecabedrij

ven onder ling verloopt goed. In kwaliteitcirkels of overlegcirkels wordt tussen

tijds geevalueerd. Daarbij blijkt dat de horecaondernemers elkaar zonder reser

ves aanspreken op het verbreken van afspraken. Als een bedrijf tegen de afspra

ken in om 2 uur 's nachts toch nog mensen toelaat, wordt hij daar door de om

liggende horecabedrijven op gewezen; een soort sociale opvoeding. 

Claes: 'Ondernemers die niet deugen vallen snel door de mand en isoleren zich 

in een gemeenschap. Daardoor merken ze dat ze verkeerd bezig zijn en keren ze 

op hun schreden terug. Een aantal trekt zich er niets van aan en dan is het tijd 

voor de politie of de gemeente om op te treden en de zaak te sluiten'. 

Koninklijk Horeca Nederland stimuleert zijn !eden om zich uit te spreken tegen 

overtredingen en wangedrag van collega-ondernemers. De brancheorganisatie 

kent een strenge ballotage. Bedrijven die zich rich ten op een te jeugdig publiek 

en beclrijven die zich inlaten met drugshandel en andere vormen van criminali

teit kunnen geen lid worden of worden eruit gestemd. Zo staat op het moment 

het lidmaatschap van cliscotheek It in Amsterdam ter discussie vanwege de be

trokkenheid van een dee! van het personeel bij drugshandel. 



Overleg en afspral<en 

Claes benadrukt dat de Handreiking Veilig Uitgaan een model is en niet meer 

dan dat. 'Resultaten worden uiteindelijk alleen bereikt als het model in goed 

overleg wordt besproken, als het wordt doorleefd door alle partijen, als er afspra

ken uit voortkomen waar iedereen zich in kan vinden. Hoewel de samenwerking 

op de meeste plaatsen voortreffelijk is, merken we dat het iets anders is om iets 

af te spreken dan om iets te handhaven. Het is een soort hype van de overheid 

om het bedrijfsleven te betrekken in het beleid, maar het blijft de vraag in hoe

verre ze echt in het bedrijfsleven ge·interesseerd zijn. We zetten dan ook vraagte

kens bij hun intenties'. 

'Or1Ze in ten ties? Leetbaarheid, gevoel van veiligheid bij de bewoners en ook de 

trekpleisterfunctie van de horeca,' aldus Gerdjan Kipping, jurist bij de afdeling 

vergunningen van Gemeente Den Haag. Hij is met collega Angelique Vaars nauw 

betrokken bij het aanscherpen van het huidige convenant in Den Haag. Naar 

aanleiding van de Handreiking Veilig Uitgaan werd besloten een nieuw conve

nant op te stellen met meer aandacht voor overlast en drankmisbruik. Vaars 

benadrukt dat het nieuwe convenant tegelijkertijd als impuls dient voor de hore

ca: 'De horeca is belangrijk voor de uitstraling van de stad. Het stimuleren van 

de horeca is een van de effecten die wij met het convenant hopen te bereiken'. 

De gesprekspartners van het overlegorgaan Horecaplatform in Den Haag gaan 

open en eerlijk met elkaar om. Daarbij wordt geen blad voor de mond genomen. 

'De manier waarop overlegd wordt en afspraken gemaakt worden, hangt sterk 

samen met de stadscultuur, de bevolkingsopbouw van een stad. Een stad als Den 

Haag, met zowel ambassades als sociale achterstandsbuurten, zal op een andere 

manier tot beslissingen komen dan een stad als Hengelo', aldus Kipping. 'Het is 

van belang om niet alles in een keer te willen. Stap voor stap moet gesignaleerd 

worden waar het mis gaat en welke dingen juist extra goed wordt opgepikt'. Dat 

is ook de ervaring van beleidsmedewerker EH. Paauwe van gemeente Zaanstad. 

Het creeren van draagvlak is bij het opstellen van het convenant in 1998 het 

belangrijkst gebleken. 'Het is beter een keer te vee! te overleggen dan een besluit 

te nemen waar niet alle partijen achter staan'. In Zaanstad is bijvoorbeeld vee! 

vergaderd over de sluitingstijden in het uitgaanscentrum. De gemeente had 3 

uur in het hoofd, de horeca 4 uur. Na een aantal afwegingen is het 4 uur gewor

den. 'De gemeente wacht met het verlenen van nieuwe vergunningen tot de 

nieuwe situatie beproefd is. Het hele jaar wordt er geevalueerd en pas daarna 

worden de vergunningen aangepast'. Aanleiding voor het convenant in Zaanstad 

was een stijging van het geweld en vandalisme in het uitgaanscentrum. Met het 

convenant hoopt Zaanstad op een betere sfeer in en tussen de horecagelegenhe

den. Die doelstelling lijkt gehaald: sinds het convenant in januari dit jaar van 

start is gegaan, is de overlast sterk teruggelopen en zitten de horecaondernemin-
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gen onderling weer op een lijn. De gemeente Zaanstad probeert de horeca verder 

tegemoet te komen door een aantal extra voorzieningen die zowel de sfeer als de 

veiligheid in het uitgaansgebied bevorderen, zoals gezellige boomverlichting. 

Tach wordt het convenant nog in te vee! gemeentes door de 'strot' van de hore

caondernemers geduwd, volgens Claes. 'Op die marrier schiet het convenant zijn 

doe! voorbij. Van een gelijkwaardige relatie tussen politie, gemeente en horeca is 

nog te vaak geen sprake. Als horecaondernemers zich niet aan de afspraken hou

den, volgen er bestuurlijke of strafrechtelijke sancties, maar wat kan de horeca 

doen als de politie het surveilleren verzaakt en de gemeente aan de nachtver

gunningen gaat morrelen?' Kipping bevestigt het verschil in positie, maar relati

veert het ook. 'Koninklijk Horeca Nederland en de Kamer van Koophandel zijn 

bij aile onderhandelingen en evaluaties betrokken. Op het moment dater klach

ten uit hun achterban komen vormen zij zeker een machtsfactor. Maar inder

daad, als bedrijven het convenant niet willen ondertekenen krijgen ze geen 

nachtontheffing. Dan moeten ze dus tussent uur en half2 's nachts sluiten'. 

Ook in praktijk, na het zetten van de handtekeningen, wordt druk uitgeoefend 

om 'rotte appels' aan het convenant te binden. De gedachte hierachter is dat 

noch de uitbater, noch de gemeente gebaat zijn bij een sluiting van een hore

caonderneming. Kipping: 'Op het moment dater vee! klachten over een disco

theek zijn, dreigen we met het afnemen van de nachtontheffing. Dit zou voor de 

ondernemer het faillissement betekenen. Een afspraak en enkele aanpassingen 

van de kant van de horecaondernemer zijn dan snel gemaakt'. Anders wordt het 

als er sprake is van wapens, harddrugs en mishandeling. 'Een nachtclub in het 

centrum van Den Haag vormde een zodanig ernstige bedreiging voor de open ba

re orde dat besloten is tot een spoedsluiting. Bezoekers hebben verklaringen 

afgelegd over mishandeling van portiers en wapenbezit. Maar ook dan wordt de 

inval niet gedaan om de ondernemer te straffen. Het doe! is ten eerste het her

stellen van de openbare orde en ten tweede de ondernemer dwingen om zijn 

zaak goed te regelen en een ander publiek in zijn zaak te krijgen. Als hij zijn 

zaak wil behouden, is zijn keuze beperkt: hij zal maatregelen moeten treffen'. 

Deurbeleid 

Het komt nu regelmatig voor dat een burgemeester beveiligingsbedrijven inscha

kelt, omdat er te weinig politie beschikbaar is, vanwege bezuinigingen of omdat 

ze elders nodig zijn. 'Wij vinden dat veiligheid op straat niet te koop mag zijn', 

aldus Claes, 'een werknemer van een beveiligingsbedrijf heeft niet dezelfde 

machtuitstraling als de politie'. Er zijn gemeentes waar stemmen opgaan om de 

kosten van de beveiliging van de open bare orde bij de plaatselijke horeca te leg

gen. 'Gelukkig', vindt Claes, 'zijn de meeste burgemeesters het daar niet mee 
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eens'. Portiers van horecagelegenheden worden ook door beveiligingsdiensten 

geleverd. Zij worden uiteraard door de horeca betaald. Uitsmijter De ]ong werkt 

voor dansgelegenheden in Haarlem en Den Haag. Hij voelt zich vaak machteloos: 

'Er wordt veel geknokt hier, zowel binnen als buiten, maar wij mogen niks 

doen'. De spieren mogen getoond, niet gebruikt. Overigens heeft hij nog niets 

gemerkt van een afname van geweld en overlast, sinds het in werking treden van 

convenanten. DeJong selecteert het publiek door 'het klinkt hard, te discrimine

ren'. Claes: 'Wij hebben een antidiscriminatiecode maar ik kan me voorstellen 

dat een portier of een ondernemer denkt: 'Die groep past niet in mijn bedrijf 

vandaag'. Horecaondernemers zijn er best een beetje angstig voor. Een grote 

groep jongeren kan spanningen met zich meebrengen'. Koninklijk Horeca 

Nederland is op dit moment in samenwerking met het ministerie van Justitie 

bezig met een richtlijn voor werknemers in de horeca met tips over hoe ze moe

ten omgaan met groepen allochtonen. 

Dranl{- en horecawet 

Claes weigert de schuld van de verstoring van de open bare orde en geweld onder 

invloed aileen bij de horeca te leggen. 'Slechts zo% van aile alcohol wordt in de 

horeca genuttigd. De rest wordt thuis gedronken, op illegale feesten, in sport

kantines, verenigingen of buurthuizen. Deze groep gebruikers gaat de straat op, 

bezorgt overlast in het dorpscentrum en vervolgens wordt er beschuldigend naar 

de horeca gewezen. De horeca is door de vergunning een makkelijk identificeer

bare groep. Buiten de horeca is het altijd happy hour', vervolgt Claes, 'De prijzen 

van het bier in sportkantines zijn absurd laag: 1,50 tegen 3 gulden in cafe's. Dat 

nodigt, vee! meer dan in het cafe of de disco, uit tot braspartijen. En bovendien 

weet het personeel achter de bar niet hoe het met dronken mensen moet 

omgaan'. In dat kader vindt Koninklijk Horeca Nederland het 31 augustus in de 

Kamer behandelde voorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet tekort 

schieten: 'Het is prima dat het gebruik van alcohol gereguleerd wordt. Ook wij 

willen alcoholmisbruik bestrijden. De horecaondernemer is de laatste die gebaat 

is bij dronken klan ten. De maatregelen die minister Borst wil treffen dragen ech

ter niet bij aan het voorkomen en bestrijden van alcoholmisbruik. De minister 

baseert het voorstel tot wijziging op de basale fout om een afname van alcohol

gebruik gelijk te stellen met een daling van alcoholmisbruik. Dat zijn twee 

totaal verschillende zaken'. Een van de ongewenste resultaten van de wet, zal 

een nog grotere rechtsongelijkheid tussen de reguliere horeca en de sport- en 

buurtkantines zijn doordat deze laatste groep meer vrijheid krijgt. Om de terug

loop van vrijwilligers voor bestuursfuncties tegen te gaan, is besloten om de eis 

tot het behalen van het diploma sociale hygiene door bestuursleden te Iaten ver

vallen. Claes: 'Er wordt door de minister met twee maten gemeten. Gelijke mon-
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niken, gelijke kappen is een beter principe als ze echt de intentie heeft het alco

holmisbruik aan te pakken. Bovendien is juist in verenigingen veel jeugd te vin

den'. Kipping van de gemeente Den Haag wijst erop dat sport-, buurt of studen

tenverenigingen een besloten karakter hebben. De barman kent de aanwezigen 

terwijl de reguliere horeca meer anoniem is. 'In verenigingen gelden eigen 

regels en ze hebben eigen machtsmiddelen, zoals schorsing of beeindigen van 

lidmaatschap. Bovendien is de sociale controle groter. Als het ons ter oren komt 

dater veel niet-leden op een vereniging worden toegelaten, wordt er opgetre

den'. 

Koninklijk Horeca Nederland voelt zich gepasseerd bij het opstellen van het 

wetsvoorstel Drank en Horeca. 'Wij zijn een dee! van de oplossing. Als iemand 

weet hoe er met jeugd omgegaan moet worden, dan is het de horecaonderne

mer. Dat zijn soms bijna maatschappelijk werkers. De jeugd laat zich niet betut

telen. Discotheken organiseren soms alcoholvrije feesten tot 22.00 uur voor jon

geren onder de 16 jaar. Het directe gevolg van de wetswijziging voor dat soort 

feesten is dat de discotheekhouder aile alcoholreclame af moet plakken. 'De 

jeugd zal dwars door dit voorstel van de minister heen kijken en de ondernemer 

zal het uit zijn hoofd Iaten om nog alcoholvrije feesten te organiseren. Het 

gevolg is dat de jeugd op straat komt te staan.' Claes is ook van mening dat de 

minister een verkeerde nadruk legt op verantwoordelijkheden. 'De verkoper van 

drank kan wel bestraft worden, volgens het wetsvoorstel, maar de gebruiker gaat 

vrijuit. De consument is en blijft verantwoordelijk voor het eigen gedrag: De 

autofabrikant krijgt ook geen bekeuring van politie als de bestuurder te hard 

rijdt, omdat hij een auto heeft geproduceerd die in staat is 210 kmfuur te rijden. 

Als de overheid het idee creeert dat de verantwoordelijkheid bij de ondernemer 

ligt, gaat het de foute kant op.' 

Drs. Femke Sleegers is Cultuur- en Godsdienstpsychologe. Ze is werkzaam op de 

CDA-redactie. 



Samen de 

grote stad 

veiliger mal<en 

PATRICK TETTEROO EN THIJS JANSEN 

cov in gesprek met vier wethouders van grote steden. Wilbert Stolte (Den 

Haag), Rene Paas (Groningen), Harro Hoogerwerf (Amsterdam) en Jaap Zwart 

(Utrecht) toetsen de discussienota 'Samen Nederland veiliger maken' aan de 

werkelijkheid in de grote stad. 'Er wordt in de nota keihard aangeschopt tegen 

het concept van de maakbaarheid van de samenleving vanuit de overheid' 

maar 'de ernst van de situatie in de grote stad wordt enigszins onderschat' en 

'handhaving van de open bare orde, veiligheid is een taak van de overheid'. 

In de discussienotitie 'Samen Nederland vei!iger maken' !igt sterk de 
nadruk op preventie? Bent u het eens met dat accent? 

PAAs: 'De her ken bare eigen, christen-democratische inbreng begint met de nu

ancering van het 'meer blauw op straat' als enige antwoord op onveiligheid. Het 

is daarbij misschien wei typisch christen-democratisch om aile individuen, orga

nisaties en instellingen die enige verantwoordelijkheid dragen voor veiligheid 

als gesprekspartner en medeverantwoordelijke te erkennen vanuit de notie dat 

de overheid de bestrijding van criminaliteit en onveiligheid niet aileen aankan. 

Ik vind de licht verplichtende toon in de nota naar aile verantwoordelijken een 

goede zaak. Er wordt in zekere zin keihard aangeschopt tegen het concept van 

de maakbaarheid van de samenleving vanuit de overheid.' 

ZWART: 'Ik wil er wei op wijzen dat vooral in de handhaving de overheid in het 

verleden in ernstige mate tekort is geschoten. Ik vind dat preventie en rechts

handhaving bij elkaar horen, dat deze twee aspecten niet van elkaar losgemaakt 

moeten worden. Van effectief optreden tegen zaken als graffiti, hondenpoep, 

rondslingerend huisvuil, schoolverzuim, onveilig verkeersgedrag gaat een pre

ventieve werking uit, is mijn stelling. Tevens krijgt de overheid bij een strikt 

handhavingsbeleid goodwill bij de burgers: het laat zien dater daadwerkelijk aan

dacht wordt besteed aan de leefbaarheid. Het oplospercentage van gepleegde 

strafbare feiten is vee! te laag. Hier ligt een duidelijke relatie met de aangiftebe

reidheid van slachtoffers.' 
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HOOGERWERF: 'Goede rechtshandhaving is inderdaad van cruciaal belang. De 

overheid had zich de afgelopen jaren op vele maatschappelijke decennia terugge

trakken, met name op het gebied van het toezicht. Met de introductie van de 

Melkertbanen is hierin vee! verbetering gekomen, a! gaat het soms nog niet ver 

genoeg.' 

STOLTE: 'In Den Haag zijn momenteel 3000 mensen werkzaam in de additionele 

werkgelegenheid. Het wordt met de huidige, krappe situatie op de arbeidsmarkt 

echter steeds moeilijker om dit goed te kunnen blijven volhouden. We naderen 

nu snel een kritische grens. De handhavingsteams, die operationeel zijn in onze 

stad en samen met onder andere politie en reinigingsdienst uitvoering geven 

aan ons programma 'schoon, heel en veilig', wordt voor een belangrijk dee! 

gevormd uit deze medewerkers. Als deze vorm van werkgelegenheid dro06TValt 

zullen vee! en belangrijke toezichtfuncties in de stad verdwijnen.' 

Is veiligheid een belangrijk item in uw stad? 

ZWART: 'Veiligheidsbeleid is voor de gemeente Utrecht al een jaar ofvijf een top

item, omdat uit de jaarlijkse monitor blijkt dat veiligheid scoort als prioriteit van 

beleid. Zaken als bevordering van de sociale cohesie en verhoging van het veilig

heidsgevoel zijn daarbij erg belangrijk. Neem bijvoorbeeld de grate impact die 

tasjesroof heeft op oudere mensen. Vee! ouderen durven nauwelijks de deur 

meer ui t'. 

PAAs: 'Veelmensen voelen zich onveilig vanwege overlast. En die is reeel. 

Daaraan is vee! te doen, gewoon door een stevig en doordacht beleid.' 

HOOGERWERF: 'Er is sprake van twee tegenstrijdige ontwikkelingen. Aan de ene 

kant blijkt uit de statistieken dat de criminaliteit in Amsterdam a! een aantal 

jaren is afgenomen. Anderzijds is er sprake van drie ontwikkelingen die het 

gevoel van onveiligheid vergroten: criminaliteit is gewelddadiger geworden, 

daarbij zijn meer jongeren betrokken en in de derde plaats is criminaliteit min

der voorspelbaar geworden, het kan spontaan op klaarlichte dag plaatsvinden.' 

STOLTE: 'Ik dee! deze analyse. Die ontwikkelingen in Amsterdam zullen denk ik 

ook niet zoveel anders zijn dan die in Den Haag. Naar mijn waarneming is voor

al de toename van het aantal incidenten waar het gaat om afrekeningen in het 

criminele milieu opvallend. Het aantal schietincidenten op straat is zorgwek

kend. Wat de nota Samen Nederland veiliger maken betreft herken ik in de analyse 

en de oplossingsrichtingen onvoldoende de veiligheidsproblemen waar de grate 

stad mee te maken heeft. De ernst van de situatie wordt naar mijn mening 
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enigszins onderschat. Zo ligt het accent we! erg sterk op het gezin en opvoe

dingsondersteuning, op zich goede en typisch christen-democratische noties, 

maar het geeft onvoldoende oplossingen voor het gezin in de Schilderswijk 

waarbij beide ouders 's ochtends om half acht naar hun werk gaan en waarbij 

hun drie kinderen in de buitenschoolse uren aan hun lot worden overgelaten.' 

Wat is dan precies het kenmerkende van de problemen in de grate ste
den? 

STO LTI': 'Dan gaat het om een combinatie van factoren zoals onvoldoende werk, 

de toegenomen individualisering, de afgenomen sociale controle, de afnemende 

betekenis van sociaal-culturele verbanden, de sociaal-economische situatie in 

achterstandswijken en de migratie in de afgelopen decennia met de bijbehoren

de aanpassings- en integratieproblemen.' 

Waar stuit u concreet op als wethouder als het gaat om het vciliger 
makcn van de stad, de buurt? 

PAAS: 'Zoals gezegd is er we! vee! te doen. Maar ook als je doet wat je kunt, word 

je a! snel geconfronteerd met de beperkingen van het lokale bestuur. Groningen 

heeft een landsdelige centrumfunctie. Normaal gesproken- bij de universiteit en 

andere voorzieningen- zijn we daar trots op. Maar zo'n centrumfunctie betekent 

ook dat we aantrekkingskracht uitoefenen op kwetsbare groepen, mensen die 

nergens anders terecht kunnen. Bijvoorbeeld (ex)psychiatrische patienten en ver

slaafden. De gebreken in de geestelijke gezondheidszorg vind je bij ons gecon

centreerd op straat terug. Die gebreken liggen- kort gezegd- in de zogeheten 

'vennaatschappelijking van de zorg' en in gebrek aan bevoegdheden. Tegelijk 

met het sluiten van de paviljoens in de bossen, kwamen kwetsbare mensen naar 

de steden. Vaak onvoldoende begeleid. In een mum van tijd uit hun huis gezet, 

verslaafd en in de war. De eisen die nu aan de maatschappelijke opvang en de 

verslavingszorg worden gesteld, zijn onvergelijkbaar met die van tien jaar gele

den. Conclusie: investeer weer wat meer in de GGZ, behandelmensen als het 

moet ook gewoon intramuraal en een heleboel onveiligheid verdwijnt als 

sneeuw voor de zon.' 

ZWART: 'Wat (ex)psychiatrische patienten en ernstig verslaafden betreft, consta

teer ik dat we er als samenleving blijkbaar niet in slagen om deze mensen op 

een adequate wijze op te vangen en te helpen. Het is wellicht zo dat deze groep 

in het straatbeeld aanleiding kan geven tot gevoelens van onveiligheid of on be

hagen bij anderen maar dit spoort niet met de criminaliteitscijfers. Ik maak mij 

we! grote zorgen over het groeiende aantal dak- en thuislozen. In Utrecht zijn 
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inmiddels drie corporatiehotels gevestigd, een tussentijdse opvangvoorziening, 

waar betrokkenen kortstondig onderdak krijgen. Daarnaast vindt begeleiding 

plaats, bijvoorbeeld door het Leger des Heils en worden door corporaties beheer

de wooncomplexen gecreeerd. Als het gaat om het voorkomen van dak- en thuis

loosheid is overigens ook een bepaald incassobeleid van belang, want de schul

denproblematiek is vaak het begin van aile eilende. Dat betekent enerzijds hel

dere regels over schuldaf1ossing, maar tevens ook het bieden van een tweede 

kans aan betrokkenen. Voor het CDA en corpora ties is volgens mij een forse taak 

weggelegd om voor (ex)psychiatrische patienten en verslaafden beleid op het 

gebied van begeleid wonen te ontwikkelen.' 

PAAs: 'Ik acht het hoog tijd dat we meer bevoegdheden (en budgetten) krijgen 

om eens een tijdje goed te zorgen voor een paar mensen die zichzelf en hun 

omgeving met een rotvaart naar de bliksem helpen. De Wet BOPZ (1994) is de 

opvolger van de oude Krankzinnigenwet uit de vorige eeuw. Daarin werd het 

'bestwilcriterium' vervangen door het 'gevaarscriterium'. Met aile gevolgen van 

dien. Ons respect voor de autonomie van individuen is zo groot, dat we wettelijk 

garanderen dat wie hulp weigert op straat mag creperen. Het beste wat we op dit 

moment kunnen bieden is een combinatie van vrijwiilige zorg en het tot op de 

draad versleten (en volkomen ongeschikte) strafrecht. Met beter gereedschap 

zouden we de stad een stuk veiliger en humaner kunnen maken.' 

Hoe geeft u als wethouders invulling aan het kernbegrip gespreide ver
antwoordelijkheid als het gaat om de betrokkenheid van maatschappe
lijke organisaties en instellingen bij het gemeentelijk (veiligheids)beleid? 

ZWART: 'Voorop staat dat de handhaving van de open bare orde, veiligheid een 

taak van de overheid is. Dat moeten we niet aan anderen uitbesteden. De betrok

kenheid van maatschappelijke organisaties vindt plaats op het niveau van de 

wijkbureaus, via een territoriale organisatiestructuur. Het is voor mij logisch dat 

in het hele veiligheidstraject vanaf het begin organisaties en insteilingen zij n 

betrokken, dater gebruik wordt gemaakt van professionele kennis. De gemeente 

Utrecht heeft de organisatie 'gekanteld', in die zin dater acht wijkbureaus zijn 

ingesteld in evenzoveel gebieden, die het gehele grondgebied van de stad 

beslaan. Er wordt op een gebiedsgerichte marrier gewerkt. De gemeente is op 

deze marrier herkenbaar in de wijken aanwezig en makkelijker bereikbaar voor 

burgers, insteilingen en maatschappelijke organisaties, die zich voor een dee! 

ook gebiedsgericht hebben georganiseerd. De lijnen zijn aanmerkelijk korter 

geworden. Ook de organisatie van de politie is afgestemd op de wijkindeling. 

Voorts is het van be lang dat Officieren van Justitie een plaats krijgen in de orga

nisatie op wijkniveau. Dit bevordert het tempo in de strafrechtelijke handhaving. 



~ Paas: 'Ons 
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Wat het veiligheidsbeleid betreft kiest de gemeente Utrecht voor een gezamen

lijke aanpak met burgers, politie, instellingen en maatschappelijke organisaties. 

Prioriteiten zijn de vergroting van het gevoel van veiligheid op straat, met name 

voor oudere mensen; de rol van jongeren bij criminaliteit en overlast, met name 

door Marokkaanse jongens. Verder wordt er gewerkt op basis van concrete 

projecten, zoals de winkelwacht in winkelcentra en projecten voor taakgestraf

ten.' 

PAAS: 'De gemeente Groningen werkt voor de organisatie van maatschappelijke 

opvang nauw samen met een aantal maatschappelijke organisaties. Vaak Stich

tingen, maar ook de verzamelde binnenstadskerken en het Leger des Heils. De 

meeste krijgen subsidie. lk probeer met die instellingen consensus te verkrijgen 

over de doelstellingen van het beleid. Dat heeft zeker ook een zakelijke kant. Als 

organisaties en instellingen subsidie van de gemeente krijgen, wil ik daar wat 

voor terugzien. De gemeente werkt op basis van een uitgewerkt stelsel van bud

getcontracten en ontwikkelt op dit moment prestatienormen. Maar vee! belang

rijker dan een contract met output-doelstellingen, vind ik dat we het eens zijn 

over de outcome: wat gaan we samen bereiken? 

Natuurlijk spelen daarbij de belangen van instellingen (soms met een miljoenen

omzet en een hele bos medewerkers) dwars doorheen. Maar over het algemeen 

zijn mensen goed aanspreekbaar op idealen. De stad moet er beter van worden. 

Dat loopt niet altijd soepel. lk heb laatst nog een confrontatie gehad met de 

ondernemingsraad van een instelling voor maatschappelijke opvang. Ik vond dat 

zo'n instelling er ook hoort te zijn om overlast tegen te gaan. De ondernemings

raad stelde zich op het stand punt dat hulpverleners geen politieagenten zijn. 

Het was geen vrolijk moment, maar we kwamen er uit met de afspraak dat het 

beperken van overlast geen doelstelling, maar wei degelijk een 'beoogd effect' is. 

En ook beoogde effecten moet je op straat kunnen vaststellen.' 

Ziet u een belangrijke rol voor allochtone zelforganisaties? 

HOOGERWI'RF: 'Ik geloof, als christen-democraat, als het gaat om het bereiken 

van allochtone groepen sterk in het inschakelen van zelforganisaties. Deze orga

nisaties zijn vaak beter in staat om hun achterban te bereiken. Een probleem is 

nog wei eens het ontbreken van kwalitatief goed kader bij deze organisaties. 

Coed opgeleide kaderleden zijn namelijk zeer gewild op de arbeidsmarkt. Ik wil 

wei benadrukken dat je niet in aile gevallen nieuwe verzuiling moet propageren. 

In tegenstelling tot islamitisch onderwijs, waarvan de resultaten overigens wisse

lend zijn, aarzel ik bijvoorbeeld over de vraag ofje de oprichting van allochtone 

sportverenigingen moet stimuleren. De 'verkleuring' van vee! sportclubs wijst in 

de richting van een vorm van geslaagde integratie.' 
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PAAs: 'Ik merk eigenlijk niet dat het onderwerp 'veiligheidsontwikkeling' onder 

allochtonenorganisaties erg leeft. Groningen is overigens een tamelijk 'witte' 

stad, zeker vergeleken met Amsterdam of Den Haag. Oat betekent dat organisa

ties van allochtonen hier per definitie geen 'bewonersorganisaties' zijn. Wei zijn 

sommige organisaties aangehaakt bij de 'wijkplatforms' in verschillende stadsde

len. je ziet ook dat juist de activiteiten van wijkcentra voor Antilliaanse jongeren 

de overlast wat hebben kunnen terugdringen.' 

Vindt u dat de gemeente bij een weigemchtige houding van zelforgani
saties consequenties moet verbinden aan de eventuele subsidieverlening? 

PAAs: 'Het is voor mij de vraag ofje van vrijwilligersorganisaties met weinig 

kader dingen mag verwachten waar ze niet voor zijn opgericht. Zelforganisaties 

zijn er vaak om de eigen identiteit te beleven. Als de gemeente zich te sterk 

focust op 'nuttige' dingen, zoals voorlichting, educatie en overlastbestrijding, is 

het ongelooflijk ingewikkeld het te Iaten Ianden. Het lijkt me niet erg effectief 

om direct naar de geldkraan te grijpen als ze niet meteen gretig a! het moois 

oppakken dat wij voor ze bedenken. En als we a! met geld willen sturen, dan 

geloof ik meer in de 'wortel' dan in de 'stok'. Hoe aantrekkelijk maken we het 

eigenlijk voor zelforganisaties om onze initiatieven op te pakken?' 

Sportorganisaties 

Kunnen sportclubs een bijdmge leveren aan veiligheid? 

STOLT~o: 'De maatschappelijke functie van sport is door de overheid in het verle

den te lang veronachtzaamd. Niet aileen breedtesport, maar ook topsport als 

voorbeeldfunctie. In Den Haag doen wij goede ervaringen met toptennisser 

Richard Krajicek op, die kinderen in achterstandswijken aan het sporten krijgt. 

Het valt namelijk in de praktijk niet altijd mee om daar kinderen actief lid te 

Iaten worden van een sportvereniging. In Den Haag starten we daarom ook met 

de actie 'Haagse jeugd in beweging' waarbij het de bedoeling is om kinderen uit 

groep zes en zeven voor een langere periode toe te leiden naar het lidmaatschap 

van een sportvereniging.' 

PAAs: 'Sportverenigingen hebben vaak grote moeite om de zaak draaiende te 

houden en kunnen een extra verantwoordelijkheid op het gebied van veilig

heidsbevordering niet aan, lijkt me.' 

HOOGERWERr: 'De erosie van sportverenigingen heeft ook een relatie met het 

vrijwilligerswerk. Sportverenigingen draaien op de belangenloze inzet van 



vrijwilligers. Ik zie een zekere verdringing optreden van vrijwilligerswerk 

door vormen van additionele werkgelegenheid. Dat is geen goede ontwikke

ling.' 

SToLTE: 'Ik vind niet dat de gemeente zich moet bemoeien met de interne 

bedrijfsvoering van (sport)verenigingen. Maar de gemeente heeft wel een taak 

als het gaat om het versterken van de randvoorwaarden voor vrijwilligerswerk 

zoals het bieden van faciliteiten, kaderversterking, opleidingen. cursussen en 

dergelijke.' 

Wat is uw ervaring met de bereidheid van horecaondernemers om bij te 
dragen aan veiligheidsontwikkeling? 

sTo L n: 'Op initiatiefvan burgemeester Deetman is de zelfregulerende taak van 

horecaondernemers gekoppeld aan de liberalisatie van de sluitingstijden van ca

fes. Er was een roep van horecabedrijven om ruimere mogelijkheden van de ope

nings- en sluitingstijden. In bepaalde gebieden van de stad kunnen individuele 

ondernemo2rs convenanten met de gemeente sluiten waarin zij worden verplicht 

toezicht te houden op de gang van zaken binnen en in de directe omgeving van 

de horecagelegenheid. In ruil hiervoor worden de openings- en sluitingstijden 

verruimd. Bij nalatig optreden wordt het oude sluitingsregime weer van kracht. 

Dit plan bevindt zich nog in de inspraakfase en moet nog door de gemeenteraad 

worden goedgekeurd.' 

HOOGERWERF: 'In Amsterdam loopt nu een experiment met het zogenoemde 'af

koeluurtje', dat wil zeggen dat het laatste uur voor sluiting geen alcoholmeer 

geschonken mag worden. Verder zijn er convenanten tussen de gemeenten en 

horecaondernemers afgesloten met betrekking tot drugsgebruik. Een strikte 

handhaving van de zogenoemde AHOJG-criteria (aantal voorwaarden die het 

Openbaar Ministerie aan de verkoop van sofdrugs stelt, red.) kan op politiek bre

de steun in Amsterdam rekenen.' 

En woningcorporaties. Zijn zij bereid om bij te dragen aan veiligheids
ontwikkeling? 

STOL1 E: 'Mijn ervaring is dater goede afspraken zijn te maken met woningcor

poraties over het beheer, graffitibestrijding en dergelijke.' 

PAAS: Wat de woningcorporaties betreft bestaan er convenanten met de gemeen

ten over de huisvesting van moeilijk plaatsbare personen, al bestaan er grote ver

schillen in de manier waarop corpora ties hiermee omgaan.' 
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HOOGERWERF: 'Woningcorporaties zijn in het algemeennog steeds erg gericht 

op het beheer van de woningvoorraad in enge zin. Soms moet de overheid zich 

wat meer Iaten gelden. Een voorbeeld. In onze deelgemeente werd geklaagd over 

zwervers die sliepen in portieken van woningen. De bewonerscommissie had 

tevergeefs deze kwestie meerdere keren bij de betrokken woningcorporatie aan

gekaart en verzocht om afsluiting van de portieken. Dan is het op een gegeven 

moment de taak van de gemeente om in het geval van ernstige overlast contact 

op te nemen met de woningcorporatie, die mijns inziens ook de kosten voor zijn 

rekening zou moeten nemen.' 

Zijn er nag bepaalde punten in de discussienotitie die nadere uitwer
king of bijstelling verdienen? 

HOOGERWERI< 'Wat mij wei opvalt is dat de link die gelegd wordt tussen zaken 

als de toegenomen individualisering, de verminderde sociale controle, de toene

mende economisering en de toegenomen democratisering binnen het gezinsver

band als verklarende factoren voor onveiligheid te simpel is. Ten aanzien van 

bepaalde groepen allochtone jongeren bijvoorbeeld, is er eerder sprake van een 

contra-indicatie, namelijk dat zij geconfronteerd worden met een grotere mate 

van sociale controle binnen de eigen leefgemeenschap en met nagenoeg ontbre

kende democratische gezinsverhoudingen. Ik bedoel te zeggen dat in de nota de 

balans ontbreekt als het gaat om het democratisch gehalte van gezinsverhoudin

gen. In sommige gevallen zijn deze verhoudingen juist te ver doorgeslagen, in 

andere zijn ze nagenoeg afWezig.' 

STOLTE: 'Ik ben het hier zeer mee eens. Er zijn nauwelijks culturele of democra

tische structuren aanwezig die een bemiddelende rol kunnen spelen in een ver

stoorde relatie tussen bijvoorbeeld een Marokkaanse vader en zijn zoon, met 

soms aile gevolgen van dien. Een ander groot probleem is de verloedering van de 

open bare ruimte en hoe je mensen daarover benadert. Natuurlijk is het belang

rijk om via buurt- en wijkorganisaties een appel op mensen te doen om buurten 

en straten netjes te houden. Maar hoe bereik je de niet georganiseerde of niet 

ge'informeerde mensen? De gemeente Den Haag is daarom met het project 'De 

Karavaan' gestart, waarbij straat voor straat bij de mensen wordt aangebeld en 

zij worden gewezen op bijvoorbeeld de regels voor het ophalen van huisvuil. Dit 

is inmiddels uitgegroeid tot een maatschappelijk doorverwijzingsysteem naar 

andere instanties en voorzieningen van de gemeente.' 

PAAs: 'Er zijn twee belangrijke zaken die in de nota minder goed uit de verf 

komen. In de eerste plaats wordt wei een zeer directe link gelegd tussen ontzui

ling, secularisatie en de toegenomen onveiligheid. Dat kan onbewust worden uit-



gelegd als een vorm van nostalgie naar het verleden. Dit gaat voorbij aan het 

kernprobleem, namelijk dat veiligheid of beter gezegd onveiligheid voor een 

belangrijk dee! om emoties, gevoelens en ervaringen van mensen gaat. Dat cri

minaliteit toeneemt door de secularisatie: ik geloof het niet echt. Maar dat is 

natuurlijk een heel geseculariseerde opmerking. 

Het tweede punt is dat de rol van de media te weinig wordt onderkend. De 

media zijn allang geen neutrale waarnemer van gebeurtenissen meer, maar heb

ben enorm vee! gezag en invloed op veelmensen. Van tijd tot tijd roept een poli

ticus of een geleerde op tot het voeren van 'het publieke de bat' om een lastig 

probleem op te lossen. De vraag ligt daarbij voor de hand waar dat debat plaats

vindt en wie het voert. Wie kritisch naar de praktijk kijkt, ziet dat de media in 

de afgelopen decennia zijn uitgegroeid tot de belangrijkste speler in het publie

ke debat. Dat geeft een grote invloed en dus vee! verantwoordelijkheid. Van die 

verantwoordelijkheid is meer te maken wanneer de pers een andere rolopvatting 

formuleert.' 

ZWART: 'Ik zou nog eens met nadruk willen stellen dat niet aile jongeren of 

allochtonen als het om onveiligheid gaat over een kam worden geschoren. Met 

het grootste dee! van de jongeren en allochtonen zijn er absoluut geen proble

men. Er zijn wei enkele uitzonderingen, zoals met name Marokkaanse en 

Antilliaanse jongens. Hier gaat het om het combineren van het bieden van per

spectief op werk door het behalen van diploma's (actief schoolverzuimbeleid) en 

strikte handhaving waar dat nodig is. Dat vraagt ook om het sluiten van allian

ties tussen het onderwijs en ondernemingen, waarbij afspraken worden gemaakt 

over korte stages of het adopteren van scholen door bedrijven.' 

Patrick Tetteroo en Thijs jansen zijn stafmedewerkers van het Wetenschappelijk Instituut 

voor het CDA. 
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Gogam: Polderen 

in welzijnsland 

T. VAN HUUT 

Gouda is een stad met ruim 70.ooo inwoners. Als het om criminaliteit gaat, 

scoort zij hoog op de landelijke ladder. Er is volop grote steden-problematiek, 

Gouda valt echter buiten bet potje van minister Van Boxtel van Grote Steden- en 

Minderhedenbeleid. Geen reden voor het gemeentebestuur om bij de pakken 

neer te zitten. Met vee! inzet kwam in deze mooie stad het project Gogam tot 

stand. Het bleek succesvol, niet in de laatste plaats omdat een goede samenwer

king tussen overheid en maatschappelijk veld tot stand kwam. Het maatschappe

lijl< veld werd herontdekt. Gogam is daarmee een voorbeeld van 'polderen in 

welzijnsland'. Immers, 'een leefbare samenleving staat ofvalt met een gemeen

schappelijke inzet (burgers, organisaties en overheid). Samenwerken is het hart 

van samen Ieven.' 

Met de meeste jongeren gaat het uitstekend in de gemeente Gouda. Dat geldt ook 

voor de meeste Marokkaanse jongeren. Te veel Marokkaanse jongens in Gouda beho

ren echter tot de zogenaamde risicogroep of be Ianden in het criminele circuit. Een 

cumulatie van problemen thuis, op school en bij het vinden van werk, leidt niet zel

den tot deviant gedrag (van Iichte delicten tot zwaar criminele activiteiten): meer 

dan de helft van het aantal processen-verbaal onder jongeren betreft Marokkaanse 

jongens. Overigens, 17% van de jongeren in Gouda is van Marokkaanse afkomst. 

Ondanks vele inspanningen op talrijke terreinen kreeg men in Gouda niet de in

druk dat de aanpak van criminaliteit onder Marokkaanse jongeren tot dan toe suc

cesvol was. De kentering kwam in 1995 toen men besloot tot een groot samen

werkingsproject tussen 19 partners. Gogam was geboren, Goudse Gemeenschappe

lijke Aanpak van Marokkaanse jongens. 

Doelstelling 

In oktober 1995 ging Gogam in Gouda officieel van start. Het doel van het project 

was tweeledig: 

1) Marokkaanse jongens met een strafblad weer op het rechte pad zien te krij

gen (geen recidive binnen twee jaar); 

2) Voorkomen dat Marokkaanse 'risicojongeren' afglijden in het criminele cir

cuit. De meerwaarde van dit project zat hem vooral in de samenwerking 



j: · Met Gogam 

ontspon zich een 

web van hulp 

rond de jonge 

delinquent, 

ontsnappen 

daaraan bleek 

bijna onmogelijlc 

Kortom: een 

sluitende aanpalc 

tussen talrijke partners op het gebied van jeugd en welzijn. 'Shoppen' van 

instelling naar instelling was hiermee uitgesloten. Een web van hulp ont

spon zich rond de jonge delinquent, ontsnappen daaraan bleek bijna 

onmogelijk. Kortom: een sluitende aanpak. In Gouda werd hiermee de ba

sis gelegd voor wat onlangs in het ad vies van de Raad voor Maatschappe

lijke Ontwikkeling (RMO) 'Verantwoordelijkheid en perspectief; geweld in 

relatie tot waarden en normen' als een van de sporen van beleid bij het 

terugdringen van criminaliteit onder jongeren uit minderheden wordt 

voorgestaan. 

Het project werd oorspronkelijk gefinancierd vanuit zowel de lokale, de provin

ciale als de rijksoverheid voor een periode van drie jaar. Uiteindelijk is er voor 

gekozen om nog een vierde projectjaar te financieren in verband met de defini

tieve in bedding van het project binnen de (reguliere) jeugdzorg. De participeren

de instellingen tenslotte (in totaal 19) hebben eveneens een substantiele (mate

riele) bijdrage aan het project geleverd. 

Het project werd ondergebracht in een stichting, waarbinnen de gemeente (bur

gemeester en wethouder), de politie, de koepelorganisatie voor het lokaal sociaal

cultureel werk (swc) en een vertegenwoordiger vanuit de Marokkaanse gemeen

schap het stichtingsbestuur vormden. Het Gogampersoneel (projectmanager, ad

ministratieve ondersteuning en twee casemanagers) werd aangehaakt bij de ge

meentelijke organisatie en inhoudelijk aangestuurd door het stichtingsbestuur. 

Samenwerldng tussen partners 

Kern van de Gogamaanpak betreft de gezamenlijke verantwoordelijkheid van en 

samenwerking tussen een zeer groot aantal organisaties binnen het project. Het 

stichtingsbestuur sloot met twintig partners (gemeente Gouda, het algemeen 

maatschappelijk werk, het sociaal-cultureel werk, de politie, jeugdzorginstellin

gen, de Ueugd-)reclassering, allochtone zelforganisaties) een convenant, waarin de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid concreet werd uitgewerkt en vastgesteld. 

Iedere convenantpartner leverde een concrete materiele bijdrage in de vorm van 

bijvoorbeeld personele inzet, budgetten en diensten. De convenanten werden af

gesloten voor een periode van drie jaar (inmiddels vier jaar). Reeds bij het afslui

ten van de convenanten werd duidelijk uitgesproken dat na afloop van de project

periode de 'Gogammethodiek' zou moeten inzakken in de reguliere jeugdzorg. 

Werl<Wijze 

Zoals gezegd richtte het project zich zowel op de zogenaamde 'harde kernjonge

ren' alsop de 'risicojongeren'. De werkwijze cq. methodiek toonde ten opzichte 

van de onderscheiden doelgroepen aanmerkelijke verschillen. 
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Bij de methodiek 'harde kernjongeren' werden verschillende instellingen verant

woordelijk voor de 'toelevering' van (potentiele) Gogamklanten aan het projectbu

reau: politie, Ueugd)reclassering, jeugdzorginstellingen, etcetera. Direct na toele

vering vond een eerste intakegesprek door een casemanager van het projectbureau 

plaats. De jongere werd in de gelegenheid gesteld zijn verhaal te doen en om aan 

te geven of hij vrijwillig wenste deel te nemen aan het project. Uiteraard werd het 

gehele proces geschetst (waaronder de consequenties van het niet-nakomen van 

afspraken: einde laatste kans!) en werd er een vervolgafspraak gemaakt. Na infor

matie te hebben ingewonnen vond zeer spoedig na het eerste intakegesprek een 

zogenaamd 'ronde tafelgesprek' tussen beroepskrachten van diverse maatschap

pelijke organisaties plaats. Op basis van dit gesprek werd een traject uitgezet en 

een verantwoordelijk casemanager (cq. organisatie) aangewezen. De casemanager 

werd vervolgens door het projectbureau gefaciliteerd met allerlei budgetten, 

diensten en activiteiten die door een of meerdere convenantpartners ter beschik

king waren gesteld. Getracht werd om de jongere een volledig dagprogramma 

aan te bieden, varierend van (diverse vormen van) hulpverlening, onderwijs, 

werk(ervaring) en vrije tijdsbesteding. Aanvullend werden diverse materiele zaken 

in voorkomende gevallen geregeld (huisvesting, uitkering, avondprogramma, 

etcetera). De bekende 'stok achter de deur' (voorgeleiding, dan wel terug de gevan

genis in) werkte prima. Nog veel beter echter werkte het instrument casemanage

ment. Een vaste contactpersoon voor de jongere gedurende het gehele (ongeveer 

een jaar durende) traject die naar welbevinden en op basis van individuele be

hoefte gebruik maakte van de diensten van de 19 convenantpartners. De samen

werking tussen de diverse organisaties verliep beduidend beter dan v66r de pro

jectperiode. Natuurlijk was het -zeker in het begin- erg wennen, maar al spoedig 

bemerkte men de voordelen van de samenwerking in de praktijk, het 'over de 

muren van de eigen organisatie heen kijken' en het stellen van gezamenlijke doe

len. Voor sommige instellingen was een totale cultuuromslag nodig om de Go

gammethodiek in optima forma toe te passen. Ook het bijstellen van lang vastge

roeste werkwijzen (weinig of geen contact met oudersjgezinnen, het ontbreken 

van intercultureel werken), het wijzigen van formele regels (bijvoorbeeld ten aan

zien van de case load) en het overtuigen van de financierder (bijvoorbeeld ministe

rie van Justitie of de provincie) was soms nodig om de Gogammethodiek uit te 

kunnen voeren. 

Na drie-en-een-half jaar kan er geconcludeerd worden dat de aanpak van de har

de kernjongeren sterk is verbeterd: er wordt beter samengewerkt, de financie

ring is beter geregeld, er wordt naar de klant toe meer maatwerk geleverd en de 

resultaten zijn zeer bemoedigend: ruim 40% van de zeer lastige harde kernjonge

ren is 'positief uitgestroomd' (het volledige traject is succesvol doorlopen en tot 

op heden is nog niet gerecidiveerd). Voorwaar voor een dergelijke doelgroep een 

zeer goede score. 



Meer preventie 

AI zeer snelna de start van het project werd duidelijk dat deze aanpak van bar

de kernjongeren zonder aanvullende maatregelen 'dweilen met de kraan open' 

was. Er werd daarom eerder dan gepland gestart met het ontwikkelen van meer 

preventieve maatregelen teneinde te voorkomen dat Marokkaanse jongens afglij

den in het criminele circuit. 

Op basis van de jarenlange ervaringen van de participerende instellingen, de 

veelvuldige contacten met Marokkaanse jongeren en gezinnen en de ervaringen 

binnen het project werd een groat aantal knelpunten gelnventariseerd en voor

gelegd aan de partners. Dit leidde tot de samenstelling van een groat aantal 

'verbetergroepen'. De verbetergroepen werden gevormd door maar liefst 2 5 

(maatschappelijke) organisaties die uiteindelijk 6o verbetervoorstellen formuleer

den. Een dee! van de verbetervoorstellen betrof overigens ook de aanpak van de 

harde kernjongeren. Het overgrote deel van de verbetervoorstellen is uiteindelijk 

opgepakt, gefinancierd en operationeel gemaakt. De voorstellen rich ten zich 

onder meer op zaken zoals versterking van de samenwerking, het signaleren en 

volgen van risicogroepen, het betrekken en ondersteunen van Marokkaanse 

ouders, vrije tijdsbesteding en privacywetgeving. 

Gogam en de toekomst 

Eind 1998 (het einde van het derde projectjaar) hebben alle convenantpartners in 

een tweedaagse sessie in Noordwijk uitgesproken bereid te zijn ook na de project

periode de ontwikkelde en beproefde Gogammethodiek voort te zetten en tevens 

op minimaal hetzelfde niveau middelen in te brengen. Tevens zijn op hoofdlijnen 

afspraken gemaakt over de financiering van de werkwijze na afloop van de pro

jectperiode en de in bedding van het Gogampersoneel binnen het nog te ontwik

kelen bureau Jeugdzorg. Vooruitlopend hierop is het personeel ondergebracht bij 

een van de kernpartners van Gogam: de stichting Jeugdzorg. Een en ander is we

de rom vastgelegd in convenanten die dit najaar zullen worden ondertekend. 

Dan is het de stichting Jeugdzorg die eindverantwoordelijk wordt voor het be

houd en de verdere verfijning van de ontwikkelde methode. De onderhandelin

gen met de provincie over de financiering van de methodiek zijn nog in valle 

gang. Gelet echter op de bijdragen van aile participanten (waaronder de gemeen

te), de enorme investeringen in de afgelopen periode en niet in de laatste plaats 

de behaalde successen mogen we verwachten dat de provincie haar (mede

)verantwoordelijkheid oppakt. 

Ton van Huut is Wethouder Welzijn (waar onder Intcgraal jeugdbeleid en Preventief 

Veiligheidsbeleid) te Gouda. 
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I<ocon: Een 

lol{aal initiatief 

tegen verslaving 

DRS. FEMKE SLEEGERS 

De discussie over drugsbestrijding wordt gedomineerd door de cojfeeshop. 

Daardoor wordt bet werkelijke probleem van de verslaving over bet boofd 

gezien, aldus H.C. Moolenburgb, voorzitter van bet Platform Verslavingszorg 

Katwijk. 'Elke (toekomstige) verslaafde beeft zijn eigen acbterliggende proble

matiek en die wordt niet opgelost met een besluit over het gedogen van een 

cojfeeshop in een gemeente'. Katwijk besloot tot een andere aanpak: Kocon werd 

geboren. Een succesverbaal over een lokaal particulier initiatief en een brede 

maatschappelijke samenwerking om de barddrugsproblemen aan te pakken. 

Een voorbeeld voor aile gemeentes die verslaving op kleine scbaal willen 

bestrijden. 

Begin jaren 'go werden de 40000 inwoners van Katwijk opgeschrikt door enkele 

inciclenten met zeer jonge zeer zwaarverslaafden. Problemen met harcldrugs ble

ken niet aileen in de grote steden voor te komen. lnitiatiefnemers uit verschil

lencle maatschappelijke organisaties besloten niet te wachten op maatregelen 

vanuit de politiek en ricbtten Platform Verslavingszorg Katwijk op. Hierbij wer

clen aile maatschappelijke geledingen in Katwijk betrokken die met de proble

men rond barddrugs te maken hebben -jongerenwerk, scbolen, politie, ouders 

van harddrugsverslaafden, JAC, gemeente, buisartsen, ceo, sociaal-cultureel 

werk en (cbristelijke) verslavingszorg. 

H.C. Moolenburgh, huisarts in Katwijk en voorzitter van het Platform Versla

vingszorg Katwijk vergelijkt cle ontwikkeling van een jongere met de ontwikke

ling van een vlinder: 'Beginnend als een rups spint hij zich na een tijdje in een 

cocon, om op wonderbaarlijke wijze weer als vlinder te voorschijn te komen. Het 

kind groeit op, spint zich in als puber in een soms ondoorclringbare cocon, om 

als volwassene verder te Ieven'. Het Platform Verslavingszorg Katwijk dat begin 

1993 were\ opgericht, ontwierp aan de hand van de clrie ontwikkelingsstadia van 

de vlinder het programma Kocon. Het woord Kocon is samengesteld uit de 'K' 

van Katwijk, coke als voorbeelcl van een harddrugs en het woord cocon. Kocon 

opereert op het snijvlak van preventie en curatie en heeft voor de risicojongere in 



drugsgebruik gaat, 

zijn jongeren vaal< 

redelijk goed op de 

hoogte van wat ze 

doen en wat de 

risico's daarvan 

zijn. 

zowel het rupsstadium, het coconstadium als het vlinderstadium een maat

schappelijk vangnet geweven. 

De ontwild<eling van een vlinder 

'De rups moet zich z6 ontwikkelen, dat hij tot en met het coconstadium kan over

leven. Dit betekent goed voeden, een goed milieu en niet teveel vogels op z'n 

weg.' Kocon richt zich in dit stadium op het eerste contact met genotsmiddelen/

harddrugs. De voorlichting aan de jongere wordt gericht op de risico's van ge

notsmiddelen en het maken van verantwoorde individuele keuzen. Voor ouders, 

aile scholen, aile wijkverenigingen en sociaal-cultureel werkers worden cursussen 

georganiseerd over symptoomherkenning, de vroegtijdige signalering van riskant 

middelengebruik en het ontwikkelen van preventiebeleid. In maart '99 is een 

door het platform samengesteld reglement 'Riskant genotmiddelen gebruik' aan 

een groot aantal organisaties in Katwijk. 

'Daarna,' vervolgt Moolenburgh de analogie, 'heeft de rups zich in een pantser te

ruggetrokken. Binnen zijn lichaam vinden enorme veranderingen plaats, een 'vol

komen gedaanteverwisseling', heet het in de biologie. De vergelijking met de pu

ber ligt voor de hand. Zijnjhaar lichaam verandert sterk, hijjzij verzet zich tegen 

de eigen leefomgeving tot na een paar jaar de 'gedaanteverwisseling' compleet is. 

Gelukkig verloopt dit proces bij de meeste jongeren goed. Het coconstadium 

vraagt om een eigen benadering. jongeren met problema tisch genotsmiddelenge

bruik en verslaafden Ieven vaak geisoleerd in een vijandig ogende wereld. Binnen 

hun cocon zoeken zij de ervaring van het vliegen (high) zonder vleugels. Wanneer 

zij proberen uit hun cocon te kruipen zijn zij vleugellam geworden. De cocon is 

vaak zo hard geworden dat niemand er doorheen kan breken. Het is een schild 

waar ouders, omgeving maar ook hulpverleners niet doorheen komen en waarbij 

elke doorbraak resulteert in terugval en teleurstelling. De beslotenheid van de co

con maakt het moeilijk risicovol gebruik van genotmiddelen tijdig te signaleren. 

Door training van jongerenwerkers en vrijwilligers in het signaleren en het gren

zen stellen treedt een betere herkenning van risicojongeren op'. Om de maat

schappelijke isolatie van de verslaafdejgenotsmiddelengebruiker in dit stadium te 

doorbreken, zijn er naast de reguliere jongerenwerkers speciale straatteams van 

vrijwilligers opgezet om de jongere in zijn eigen omgeving, in de eigen groep te 

benaderen. Moolenburgh: 'De onbevangenheid van vrijwilligers en hun open be

nadering wordt snel als ondeskundig afgedaan. Toch hebben zij in korte tijd con

tact we ten te leggen met een groot aantal harddrugsverslaafden'. Christelijk cen

trum De Brug organiseert sinds 2,5 jaar een inloophuis voor harddrugsverslaaf

den en een wekelijks spreekuur waar harddrugsverslaafden voor psychologische 

hulp terecht kunnen. Ouders van harddrugsverslaafden nemen dee! aan een zelf

hulpgroep en de harddrugsverslaafden zelf kunnen bij Narcotics Anonym us terecht. 

109 

< 
"" "' > 
z 

"' 0 
0 

"' 0 
H 



110 

'Wanneer de pop in een vlinder is veranderd pompt deze zich vol met Iucht 

zodat de cocon openbarst en de vlinder naar buiten kruipt. Om te kunnen vlie

gen pompt hij door heftig trillen bloed in de vleugeladers, strekt de vleugels uit 

voor de chitinehuid hard wordt en fladdert omhoog. Het is voor de jongere die 

ontspoort niet voldoende de cocon achter zich te Iaten. Hij of zij moet ook nog 

leren vliegen. Wanneer dit niet op een adequate manier wordt begeleid dreigt de 

jongere terug te vallen wegens niet-functionerende vleugels. De verslaafclen zijn 

niet in staat op eigen kracht de maatschappij weer in te komen. De manier waar

op de terugkeer in het eigen dorp plaatsvindt na een periode van afkicken is 

bepalend voor het verdere verloop. Maatschappelijke integra tie en reintegratie 

zijn afhankelijk van goede vlieginstructeurs en starten in de luwte'. Om de pro

bleemjongere in het vlinderstadium op te vangen en te (re)integreren in de 

samenleving is het Project Maatschappelijke Integratie (PMI) gestart. 

Moolenburgh: 'Met een intaketeam wordt gekeken wie in aanmerking komt voor 

verdere begeleiding. Door participatie van o.a. politie, categoriaal jongerenwerk 

en schoolarts wordt een optimale selectie nagestreefd. Jongeren die niet in aan

merking komen voor het project worden doorverwezen. Sinds een aantal jaar 

functioneren in Katwijk op de scholen voor voortgezet onderwijs Zorg Advies 

Teams. Het programma van het PMI client hier naadloos op aan te sluiten. Een 

begeleidingsteam zorgt voor een op het individu afgestemd traject. Dit is moge

lijk dankzij een uitgebreid netwerk met o.a. arbeidsbureau en bedrijfsleven. Het 

begeleidingsteam volgt de jongere in de loop van het traject. Ouders krijgen 

afzonderlijk aandacht. Verslaafden die uit een afkickcentrum of uit de gevange

nis komen, worden opgevangen en begeleid door politie, verslavingsreclassering, 

de Brug, jongerenwerk en ouders. Ook in de gevangenis wordt het contact met 

gedetineerden onderhouden met brieven en bezoek. Zo blijven zij een dee! van 

de gemeenschap en wij hopen dat dat de kans op terugval verkleint.' 

Voll<sgezondheid voorop 

Het primaire doe! van Kocon is volksgezondheid en daarmee onderscheidt het 

zich van andere initiatieven in Nederland waarbij openbare orde centra~ll staat. 

'Door de nadruk op volksgezondheid te leggen, is er meer aandacht voor de per

soonlijke problemen van iedere verslaafde', aid us Moolenburgh. Op het moment 

dater bij een jongere een (beginnend) verslavingsprobleem wordt gesignaleerd, 

wordt zijn of haar situatie in een multidisciplinair team besproken en wordt er 

een hulptraject opgesteld. De jongeren zijn over het algemeen gemotiveerd om 

mee te werken. 'Ze krijgen begrip voor hun situatie en worden niet aangevallen 

op de maatschappelijk ongewenstheid van hun gedrag, zoals in andere gemeen

telijke programma's gebeurt', aldus Annelies Slabbertje, projectmedewerkster 

van de gemeente Katwijk. 



'Wanneer 

je tegen een 

coffeeshop pleit, 

dan moet er een 

duidelijl< beleid 

tegenover staan'. 

De gemeente kiest bewust voor een ondersteunende achtergrondrol in het plat

form: 'Wij waarderen particulier initiatief en geloven dat de beste resultaten 

behaald worden als een project als dit vanuit de praktijk georganiseerd kan wor

den', aldus Slabbertje. 'Wij ondersteunen het project niet zozeer inhoudelijk 

maar vooral met subsidie, huisvesting, organisatie en ambtelijke kaders'. In de 

brede maatschappelijke samenwerking ontbreekt -vooralsnog- de horeca. Deze 

zullen in een later stadium bij het project betrokken worden, want het gaat het 

Platform Verslavingszorg Katwijk nadrukkelijk om verslaving in het algemeen. 

Ook alcohol- eet- en gokverslaving vallen daaronder. Tot nu toe concentreerde 

het platform zich vooral op harddrugs omdat harddrugsverslaving makkelijker 

te herkennen is. Bovendien heeft: de aanpak ervan een grater maatschappelijk 

draagvlak omdat het niet raakt aan eigen gewoontes, aldus Moolenburgh. 

Coffeeshopbeleid 

Landelijk gezien is er belangstelling vanuit de kleine christelijke partijen. 'Het 

CDA zou een vee! sterkere boodschap op dit gebied kunnen hebben', aldus 

Moolenburgh. 'Wanneer je tegen een coffeeshop pleit, dan moet er een duidelijk 

beleid tegenover staan'. De gemeente Katwijk gedoogt geen coffeeshop binnen de 

gemeentegrenzen. Dit nulbeleid zou echter een 'lege huls' tegen verslaving zijn, 

zonder een programma met preventieve maatregelen, zoals Kocon. 'Doordat de 

discussie in de politiek op het coffeeshopbeleid is gericht, worden de werkelijke 

problemen niet onder ogen gezien en komt men niet toe aan de vele andere 

oplossingen die er denkbaar zijn'. 

Het platform heeft niet de pretentie het drugsprobleem op te lossen, maar wil 

met een zo breed mogelijke maatschappelijke inzet het probleem in Katwijk be

perken. 'In Katwijk kunnen we geen invloed uitoefenen op de markt. Oat kan ai

leen in Den Haag of Europa. Wat wij wei kunnen be"invloeden, zijn de mensen in 

onze gemeente', aldus Moolenburgh. 'Door vroegtijdige signalering van proble

men en door goede samenwerking tussen aile betrokken instanties, heeft pre

ventie een goede kans'. De eerste resultaten zijn positief. Over de effecten en het 

succes van Kocon zijn nog tot nu toe geen cijfers bekend. Over recidive kan dus 

nog niets worden vermeld. In de loop van dit jaar starter een onderzoek naar de 

resultaten. 

Drs. Femke Sleegers is Cultuur- en Godsdienstpsychologe. Ze is werkzaam op de 

CDA-redactie. 

Literatuur: 

I<OCON: een I<atwijks model, H.C. Moolenburgh, 1998 
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Hoe meer sport, 

hoe veiliger 

Nederland wordt 

JOHANNES VANDERVEEN 

De grootste maatschappelijke organisatie van Nederland, de sport, krijgt van 

het ministerie van vws een behoorlijk budget voor veiligheidsontwikkeling en 

preventie. In onderstaand artikel schetst Johannes van der Veer, directeur van 

de Nederlandse Christelijke Sport Unie de invulling van veiligheidsbeleid in 

de sport. Enkele speerpunten passeren de revue en alweer komt het precaire 

evenwicht tussen verantwoordelijkheid van overheid en maatschappelijk mid

denveld ter tafel. 

Uw eerste associatie bij sport zal niet veiligheid zijn. Supportersgeweld, doping, 

agressie binnen en buiten de lijnen, alcohol in de sportkantines. 

De Nederlandse Christelijke Sport Unie (Ncsu) ziet wel degelijk een rol voor 

sport bij veiligheidsontwikkeling. De Ncsu gaat uit van het dubbelkarakter van 

sport: Sport heeft zowel een doe! in zichzelf (sporten om de sport, het spel, 

omdat het leuk is) maar daarnaast kan sport ook ingezet worden als een middel 

om maatschappelijke problemen aan te pakken. 

In Nederland nemen 4,5 miljoen mensen deel aan de georganiseerde sport. Met 

meer dan 35.000 verenigingen en 1 miljoen vrijwilligers is de georganiseerde 

sport de grootste maatschappelijke organisatie in Nederland. Daarnaast zijn er 

miljoenen die intensief meesporten vanaf de zijlijn of van achter de televisie. 

Sport wordt op prime time uitgezonden en ook in de nieuwsjournaals wordt vee! 

aandacht besteed aan sport. Sport heeft een groot draagvlak en kan daardoor 

een belangrijke rol vervullen bij veiligheiclsontwikkeling en preventie. Hoe meer 

sport, hoe veiliger Nederland wordt. 

Sport als Haarlemmer-olie? 

Ook staatssecretaris van Sport, Margo Vliegenthart ziet het belang van sport bij 

het verwezenlijken van maatschappelijke doelstellingen, zoals veiligheid. In haar 

nieuwe beleidsnota geeft ze de breedtesport op lokaalniveau een sterke impuls 

om bij te dragen aan het oplossen van vele maatschappelijke problemen. Ze ver-
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hoogt het budget van 55 tot 110 miljoen in 2002. Is sport dan een Haarlemmer

olie voor het oplossen van maatschappelijke prablemen? De staatssecretaris 

heeft grate plannen met de sport, maar hoe is het met de positie van de sport 

zelf? Hoe worden de rallen verdeeld tussen overheid en particulier initiatief? 

Vliegenthart wil het budget zodanig verdelen dat 30 miljoen naar de gemeenten 

gaat en 8 miljoen naar de georganiseerde sport. Hieraver wil de Ncsu nog stevig 

discussieren met het ministerie van vws. Het is niet duidelijk hoe de minister 

gemeentes zover wil krijgen om maatschappelijke thema's als veiligheid, toleran

tie en integratie van allochtonen te bespreken met de lokale sportbesturen. In de 

sportwereld vreest men de structuur, waarin rijks-. pravinciale en gemeentelijke 

overheden dadelijk de regie en de uitvoering van sport ter hand gaan nemen. De 

NCS u staat open voor een faciliterende ral van gemeenten om via de sport maat

schappelijke doelen, zoals veiligheid, te realiseren. Echter, het organiseren van 

kwalitatief goede sport (daar gaat het in de eerste plaats toch om), houdt de 

sportwereld liever zelf in de hand. Met andere woorden: het bestuurlijk en tech

nisch klimaat binnen sportverenigingen om goede sport te kunnen bedrijven, is 

de basisvoorwaarde om aan maatschappelijk engagement te werken. Als de sport 

goed loopt, zullen de gewenste neveneffecten vanzelf volgen. 

Speerpunten 

De Nederlandse Christelijke Sport Unie is van mening dat sport grate sociale, 

pedagogische en vonnende waarde heeft en ziet het sporten, de sportvereniging 

als een van de drie milieus die bij opvoeding en vorming van de jeugd een bij

zondere betekenis hebben. Het gezin is het primaire vormingsklimaat en de 

school en de vrijetijdsvereniging (sportfbuurthuis/hobby's/muziek) zouden ideali

ter geheel of gedeeltelijk in het verlengde van het gezin moeten staan. De Ncsu 

zou in het kader van veiligheidsontwikkeling en preventie vooral aandacht wil

len besteden aan de volgende speerpunten: 

2 

Ten behoeve van de preventieve zijde van veiligheid moet een stevig 

accent gelegd worden bij de begeleiding van jongeren. Binnen de sport

vereniging zal een veilig klimaat moeten heersen (pesten, discriminatie, 

onsportief gedrag) waar een ieder, vaardig of minder vaardig, gekleurd of 

blank, zich 'thuis' voelt. Een deskundig en pedagogisch geschoold kader 

is hiervoor noodzakelijk. 

De aantrekkelijkheid van een functie als bestuurder of trainer/begeleider 

in de sportverenigingen moet door middel van een landelijke campagne 

vergraot worden. Daarbij moeten ouders van sportende kinderen actief 

betrakken worden. Het lopende vrijwilligerspraject 'ouders graag gezien' 

(Ncsu/Ncs) dat gefinancierd wordt door het ministerie van vws stimu

leert de ral van de ouders in de sportvereniging. 
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4 

Opleidings- en scholingstrajecten, omdat goede en veilige sport niet denk

baar is zonder een bekwaam kader. 
Naast de bestaande spelregels en statu ten die binnen elke zichzelf respec

terende vereniging bestaan, moet meer en betere voorlichting gegeven 

worden over intolerant en onsportief gedrag. Het bestuurlijk en technisch 

kader moet meer inzicht krijgen in vormen van gedragsbe"invloeding. 

Samen Nederland veiliger mal<en 

Het CDA heeft in de discussienota 'Samen Nederland veiliger maken' een aantal 

accenten gelegd bij sport en haar rol bij veiligheidsontwikkeling en preventie. Er 

wordt bijvoorbeeld gesproken over het stimuleren van deskundigheidsbevorde

ring van de kaderleden in de sport en van het aanpakken cq. oplossen van het 

tekort aan vrijwillig kader in de sport. De vele miljoenen van vws zouden hier 

een goede impuls aan kunnen geven. Daarnaast kan een verdubbeling van de 

huidige vergoeding voor vrijwilligers en vereenvoudiging van vele administratie

ve procedures (bijvoorbeeld arbo- en milieuwetgeving) bijdragen aan de bereid

heid van vrijwilligers om een bestuurlijke functie binnen de sport op zich te 

nemen. Verder adviseert de Ncsu de vereniging om een Waarden- en 

Normenparagraaf op te nemen in de nota. Hiermee wordt duidelijk welke waar

den (vormende, ethische, pedagogische, sportieve waarden) er in de vereniging 

van belang zijn. voor zowelleden, kader, ouders en supporters. 

Sportiviteitsbevordering (fair play en tolerantie) en sociale veiligheid zouden 

daarbij op extra ondersteuning moeten kunnen rekenen. 

Als er wordt gesproken over overtredingen, zowel in het maatschappelijk verkeer 

als in de sport, zou ik ervoor willen waken om alleen over jongeren te spreken. 

Ook ouderen maken zich schuldig aan overtredingen en dienen evenzo op hun 

gedrag aangesproken te worden. Het is een idee om 'maatschappelijke boetes' 

door de lokale overheid en sportverenigingen in te voeren. Probleemjongeren 

vergen echter een eigen aanpak. Om. deze groep te bereiken zou een vernieuwde 

samenwerking tussen hulpverleners en overheidsinstanties opgezet kunnen wor

den. Sport- en opvoedingsdeskundigen zouden uitdagende sportprogramma's 

kunnen ontwikkelen. De Ncsu is gestart met het project 'Ouders en Sportieve 

Opvoeding' om ook de ouders te betrekken bij Waarden- en Normenprojecten in 

de sport. Ouders kunnen namelijk op verschillende manieren een rol spelen bij 

de sportbeleving van een kind. Zij kunnen fair play, tolerantie (en dus veiligheid!) 

bij hun kinderen stimuleren. Met behulp van een videoproductie, diverse spel

vormen, een gesprekswijzer en professionele docenten worden ervaringen uitge

wisseld over verschillende fair play- en tolerantiesituaties binnen de sportvereni

gingen. De discussies zullen de sportverenigingen stimuleren de jeugd een 'vei

lig klimaat' te bieden. 



Sport in het kort: je neemt dee! aan een spel, je zet je in, je wint, verliest of 

speelt gelijk en na het spel keer je gewoon weer terug naar het dagelijks Ieven. 

Als N c s u will en wij de sportverenigingen en haar !eden ondersteunen om sport 

in een veilige omgeving, goede en veilige sport aan te bieden. In samenwerking 

met overheid en politiek zou een maatschappelijk thema als 'samen Nederland 

veiliger maken' dichter bij de burger gebracht kunnen worden, door bestuur en 

begeleiders van Uonge) sporters een goed instrument in handen te geven. Veilig 

samenleven ligt in het verlengde van je veilig voelen bij het sporten. 

Johannes van der Veen is directeur van de NCSU, een koepelorganisatie van 1000 zaterdag

sportverenigingen met meer dan 200.000 !eden. 

Rectificatie 

Enkele passages in het artikel J.D. Dengerink Onderscheid en samenhang

samenhang en onderscheid in het juninummer van Christen Democratische 

Verkenningen zijn verkeerd weergegeven. 

De juiste weergave is alsvolgt: 

P-45, nv.o.: 

p-46, u6v.b.: 

Politiek domein moet zijn publiek domein 

Wellicht een mogelijkheid voor maffiosi om zich door aan

koop van aandelen via witgewassen geld een strategische positie in 

het geheel te verwerven. 

P-47, r.13v.b. ev.v.: Het is niet noodzakelijk de openbare vervoersondernemin

gen op te nemen in een omvattende organisatie. Om een log appa-

P-4 7, f.22V.b.: 

P-49, r.13v.o.: 

p.52, r.z1 v.b.: 

p.52, r.6v.o.: 

P-54. r.15v.b.: 

noot 12: 

noot 13: 

raat te voorkomen is het gewenst elk een eigen verantwoordelijk

heid te geven. Zo is het tevens mogelijk relaties tussen ondernemin

gen en overheden op verschillende niveaus ... 

lijnen ( ... ) zullen 

moeten betrachten 

in de richting van een staatsomroep in de geest van bijvoorbeeld 

de BBC. In feite is dit een vorm van machtsmisbruik. 

ouderen, verslaafden 

echter 

Het 'dient ook te stempelen' is geen overbodige toevoeging. 

Aan de Nederlandse universiteiten vindt steeds meer een 

vermenging plaats van wetenschappelijk en hoger beroeps

onderwijs, dit tot schade van beide. 

Onthullend hierover is Jaco Alberts, De universiteit gaat in 

zaken, NRC Handelsblad 24-12-1998. 
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Tijd investeren 

injongeren 

DRS. LINEKE MAAT 

Over jongeren en hun maatschappelijke betrokkenheid worden vee! negatieve 

woorden gesproken. Het is zinvoller actief te investeren in jongeren. Een kijk

je in hun werk- en leefWereld in de vorm van een maatschappelijke stage zal 

wederzijds begrip kweken, volgens Lineke Maat, voorzitter van jongerenorga

nisatie CNV. 'Maatschappelijke betrol,kenheid is tweerichtingsverkeer, niet een 

eis van de ene partij of genera tie aan de andere'. 

De jeugd van tegenwoordig. Volwassenen hebben er de mond van vol. Ze bezor

gen over last, hangen maar wat rond, zijn aileen in zichzelf en in hun eigen wel

zijn geinteresseerd en maken soms letterlijk de buurt onveilig. Een willekeurige 

uitspraak over jongeren: 'Van zuiver geestelijke idealen is bij hem niets te 

bespeuren. Idealen zijn bij hem beperkt tot vee! zakgeld en zo spoedig mogelijk 

van school af en dan vee! geld verdienen.' Deze uitspraak is niet van gisteren, 

maar komt uit een rapport getiteld 'Maatschappelijke verwildering der jeugd'. 

Dit rapport is opgesteld door een commissie die, in 1952, in opdracht van de 

regering het 'jeugdprobleem' ging onderzoeken. De discussie over betrokkenheid 

van jongeren bij de maatschappij is dus van alle tijden. 

Jeugdziel' 

Ook nu overheersen negatieve uitlatingen over jongeren, vooral in de media. 

Jongeren zijn meer individualistisch en materialistisch dan vroeger. En volgens 

het weekblad Elsevier (mei 1999) krijgen jongeren vee! te vee! hun zin. 'De poli

tiek is jeugdziek, willen jongeren een coffeeshop, dan krijgen ze een coffeeshop.' En 

blijkbaar willen jongeren niet veelmeer dan hangplekken, skatebanen en coJJee

shops. De link tussen jongeren, onveiligheid op straat en gebrek aan maatschap

pelijke betrokkenheid wordt moeiteloos gelegd. Een redenering die erg kort door 

de bocht gaat. Zo ook de oplossing die weer regelmatig wordt aangedragen: het 

invoeren van een maatschappelijke dienstplicht voor alle jongeren. Sommige 

voorstellen gaan zelfs zo ver dat jongeren verplicht moeten worden 10 maanden 

in een kazerne of op een campus te wonen en dee! moeten nemen aan program

ma's zoals burgerschapskunde en het omgaan met eigen agressie. Een dienstplicht 

instellen om jongeren meer te betrekken bij de maatschappij is echter bij voorbaat kans-



loos. Onclerlinge betrokkenheicl is immers niet afclwingbaar. Ik ben niet graag die 

bejaarde die afhankelijk is van iemand die met tegenzin een kop koffie komt 

brengen. Of die tiener die met een ongemotiveerde scheidsrechter te maken 

heeft bij het voetbailen. 

Dergelijke doldrieste plannen zetten geen zoden aan de dijk. Maatschappelijke 

betrokkenheid onder jongeren komt aileen tot stand als ze ook echt betrokken 

worden bij het maatschappelijk !even. En dat is meer dan het maken van hang

plekken na overleg met een lokale jongerenraad. 

Er zijn een aantal voorwaarden om die betrokkenheid te realiseren, die nauw 

met elkaar in verband staan. De eerste is jongeren serieus nemen en echt luiste

ren naar hun eigen wensen en verwachtingen. Tegelijkertijd kan gekeken wor

den hoe het voor jongeren aantrekkelijker gemaakt kan worden om zich maat

schappelijk in te zetten. Ten tweede moeten jongeren tijdens het onderwijs 

vee! meer buiten de schoolmuren komen om zich te kunnen orienteren op de 

maatschappij. Het onderwijs moet op meer voorbereiden dan een betaalde baan. 

Ten derde is de maatschappelijke orienta tie van jongeren aileen dan te realise

ren wanneer bedrijven en insteilingen tijd investeren en jongeren een blik in de 

eigen keuken gunnen. Maatschappelijke betrokkenheid is tweerichtingsverkeer, 

niet een eis van de ene partij of genera tie aan de ander. 

Concrete ldussen 

De eerste voorwaarde: luisteren naar jongeren en maatschappelijke betrokken

heid aantrekkelijk of anderszins lonend maken voor jongeren. Het is essentieel 

om aan te sluiten bij ontwikkelingen van deze tijd. Jongeren wisselen regelmatig 

van (bij-)baan en zijn flexibel, dus zoeken zij ook meer afwisseling buiten hun 

school en werk. Zij zuilen zich niet meer zo snel voor lange tijd binden aan een 

vrijwilligersorganisatie. Wei willen ze een concrete klus opknappen. Het hoofd

bestuur van de Jongerenorganisatie CNV, bestaande uit 14 jonge vrijwilligers, 

organiseert gedurende heel 1999 debatten metals thema 'grenzen aan de naas

tenliefde'. In plaats van een oordeel te vel! en over jongeren en hun onderlinge 

solidariteit, wil het bestuur zelf het de bat aangaan, uit de mond van andere jon

geren zelf horen hoe ze denken over hun positie in de maatschappij. De de bat

ten gaan over vrijwilligerswerk, zwerfjongeren en asielzoekers en worden afge

sloten met het slotdebat 'grenzen aan de naastenliefde'. Aan deze debatten 

nemen jongeren deeluit het hele land, samen met insteilingen, politici en 

bedrijven. Tijdens het debat over jongeren en vrijwilligerswerk hield een leerling 

goedbedoelende instanties bijvoorbeeld voor: 'Ik wil jullie wei eens voor een 

4-havo klas zien staan en horen zeggen 'juilie moeten vrijwilligerswerk doen, 

want dat is leuk', je wordt vierkant uitgelachen'. Deze scholier is zelfwel actief 

in een leerlingenraad en betrokken bij diverse initiatieven in haar eigen woon-
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plaats. Jongeren kunnen vaak haarfijn zelf aangeven waar hun eigen knelpunten 

en mogelijkheden liggen. Ze vinden het belangrijk dat ze zelf iets hebben aan 

vrijwilligerswerk, niet financieel, wel in de vorm van kennis en ervaring opdoen. 

Een voorbeeld van een 'concrete klus' is het project 'Employment Supporter' in 

Utrecht. Een grate groep migrantenjongeren is een half jaar lang mentor van 

allochtone jongeren die nog op school zitten. Scholieren die een extra steun in 

de rug kunnen gebruiken om hun opleiding succesvol afte ronden. De mento

ren helpen scholieren bij hun keuzes random vervolgopleidingen en bij hun 

orienta tie op de arbeidsmarkt. De mentoren zien zichzelf niet echt als 'vrijwilli

ger', maar zetten wel een groat deel van hun eigen vrije tijd in om anderen de 

weg te wijzen. Zij doen dit omdat ze betrokken zijn bij de problemen die alloch

tone jongeren tegenkomen op school en willen hun steentje bijdragen. Hun 

inzet dient minimaal beloond te worden door goede begeleiding en training. 

Het onderwijs is de plek om jongeren te betrekken bij maatschappelijke ontwik

kelingen. Hiervoor is het van groat be lang dat jongeren de kans krijgen zich te 

orienteren en om meer te zien dan de schoolmuren. Scholieren moeten tal van 

keuzes maken, in een steeds kortere tijd. Door maatregelen zoals de tempobeurs 

en het bemoeilijken van het veranderen van studierichting, moeten jongeren 

zich tijdens hun opleiding meer en meer focussen op het zo snel mogelijk ver

werven van een plek op de arbeidsmarkt. Oat het onderwijs ook moet voorberei

den op een plaats in de maatschappij dreigt daarmee in de vergetelheid te raken. 

Terwijl juist sociale vaardigheden als 'f1exibel', 'communicatief en 'stressbesten

dig' steeds belangrijker gevonden worden, ook door werkgevers. 

Maatschappelijke orientatieprogramma's dienen een dubbel doe!. In de eerste 

plaats om jongeren kennis te laten maken met maatschappelijke organisaties en 

verschillende groeperingen in de samenleving. In de tweede plaats -en minstens 

zo belangrijk- om jongeren de kans te bieden zich te orienteren op hun eigen 

wensen en mogelijkheden na hun studie. Nog steeds is afl<omst en het beroep 

van ouders in hoge mate bepalend voor de latere positie van jongeren op de 

arbeidsmarkt en in de maatschappij. Veenman e.a. spreken in 'Maatschappelijke 

tweedeling en sociale cohesie' over het ontstaan van een meritocratische samen

leving. Met wie je omgaat, bepaalt wat je weet en wat je kansen zijn. Initiatieven 

als Employment Supporter werken daarom blikverruimend voor jongeren. 

Een invulling van orientatieprogramma's in het onderwijs is het invoeren van 

maatschappelijke stages. Iedere jongere zou in de periode van het voortgezet 

onderwijs een stage kunnen !open van een maand als vrijwilliger. De stage !weft 

niet in een keer afgerond te worden. Een f1exibele invulling biedt meer keuze

mogelijkheden voor zowel de scholier als de organisatie waar het werk wordt 

verricht. Er zijn talloze stages te bedenken: een maand werken in een kinderte

huis in Oost-Europa, een jaar lang een paar uur in de week's avonds actief zijn 

in een buurthuis, op de sportvereniging ofbij een lokale omroep. Ofbij een poli-
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tieke partij, een vakbond, een milieuorganisatie, enzovoort. Jongeren leren het 

meest van zelf zien, doen en ervaren. lets wat overigens past in de gedachte van 

het studiehuis. Maar ook in het hager onderwijs kan vrijwilligerswerk vee! meer 

worden ge·integreerd. Studenten moeten de kans krijgen een dee! van hun stu

diepunten door middel van vrijwilligerswerk te verwetven. 

Tweerichtingsverl<eer 

Minstens zo belangrijk als kennismaking met vrijwilligerswerk is dat jongeren 

tijdens hun opleiding bij diverse organisaties binnenkomen. Hierbij valt naast 

maatschappelijke instellingen ook te denken aan bedrijven en instellingen in de 

omgeving van de school zoals banken, ziekenhuizen, gemeentehuizen, fabrie

ken, enzovoort. Het is tach te gek voor woorden dat de meeste leerlingen nog 

nooit binnen zijn geweest bij het bedrijf dat om de hoek van de school staat? 

Maatschappelijke betrakkenheid is tweerichtingsverkeer. Maatschappelijke orien

tatie van jongeren kan aileen een succes worden als in hen wordt gelnvesteerd 

en wanneer organisaties hun deuren voor jongeren openen. En dan niet alleen 

voor de geslaagde studenten, die in een showroom ontvangen worden om hen een 

baan met !ease-auto aan te bieden, maar voor aile jongeren. Er moet tijd voor jon

geren worden gemaakt om hen rand te leiden, een dag mee te laten !open in het 

bedrijf en de kans te bieden zelf een klus uit te voeren. De winst van orienta tie 

door scholieren bij allerhande organisaties en instellingen is wederzijds. 

Jongeren krijgen de kans in contact te komen met werelden die ze misschien 

van huis uit niet kennen. Ze krijgen meer begrip voor de tramconducteur wan

neer zij een dag met hem op stap gaan en zien hoe bedreigend agressieve zwart

rijders kunnen zijn. Maar dit geldt ook voor de werknemer, de tramconducteur 

in dit geval. Met name voor werknemers in de dienstverlenende sector kan het 

van grate waarde zijn dat ze de leefwereld van hun (potentiele) klanten leren 

kennen, eens met hen in gesprek gaan en elkaar wat beter leren kennen. 

Maatschappelijke orienta tie en betrakkenheid onder jongeren bevorderen is niet 

aileen een overheidstaak. ledere burgerfvolwassene zal hierin zijn eigen verant

woordelijkheid moeten nemen. Dat is meer dan roepen langs de zijlijn en klagen 

over de jeugd van tegenwoordig. Jongeren kijken de kunst afvan volwassenen. 

De maatschappij -lees: de oudere generatie- is medeverantwoordelijk voor de 

levenswijze van jongeren. Laten weer maar eens mee beginnen dat iedere werk

gever, werknemer en vrijwilliger een paar dagdelen per jaar vrijmaakt om jonge

ren een kijkje in hun keuken te bieden. 

Drs. Lineke Maat is voorzitter van de jongerenorganisatie CNV 
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Preventie als 

voorl<eursstrategie 

JO HERMANNS 

Preventieve acties moeten in de eerste plaats gericht zijn op gezinnen die met 

een opeenstapeling van risico's te maken krijgen. Preventie is vooral effectief 

als men protectieve factoren versterkt, benut ofbeschikbaar maakt voor het 

opvoedingssysteem. Verschillende voorzieningen kunnen een bijdrage leveren 

aan effectieve preventie. Dan zal echter de positie van het kind en diens op

voeding in de samenleving meer gewaardeerd moeten worden. Het gebruik 

van dwang staat op gespannen voet met een op opvoedingsondersteuning 

gerichte preventie. Het effect van een dwangstrategie zal minimaal of zelfs 

negatief zijn. 

Recentelijk verscheen in de internationale wetenschappelijke literatuur een 

aantal publicaties die inzicht gaven in de wijze waarop chronische jeugd

criminaliteit ontstaat. Onveranderlijk is de conclusie dat chronische criminali

teit een eindstadium van een lange ontwikkeling is, die vrijwel steeds al vroeg in 

het !even van het kind begonnen is. Onveranderlijk worden deze publica ties 

afgesloten met de verzuchting dat deze jeugddelinquentie eigenlijk aileen voor

komen kan worden door een preventieve aanpak die al heel vroeg in de ontwik

keling van het kind begint (zie bijvoorbeeld: Farrington, 1995; Lynam, 1996; 

Raine et al., 1996; Yoshikawa, 1994). Dat zou, op grand van de inmiddels opge

bouwde kennis over het ontstaansproces van criminaliteit volgens de meeste 

auteurs ook goed mogelijk moeten zijn. De redenering is dat als duidelijk is 

waardoor iets ontstaat, of met andere woorden de oorzaak bekend is, het in 

principe mogelijk is het ontstaansproces om te buigen door iets te doen aan die 

oorzaak. 

In deze bijdrage zal beschreven worden welke preventiestrategie volgens de 

huidige kennis en inzichten de meest effectieve lijkt te zijn. Om het betoog te 

kunnen opbouwen is het eerst nodig wat dieper in te gaan op de aard van de 

opvoedings- en ontwikkelingsprocessen waarbinnen criminaliteit kan ontstaan. 

Criminaliteit wordt daarbij gezien als een van de vormen die de marginalisering 

van jeugdigen kan aannemen. 



Wanneer gaat het fout in de opvoeding? 

In deze bijdrage wordt de stelling betrokken dat opvoeden meestal vanzelf gaat. 

De meeste ouders zijn, zonder speciale training of begeleiding, redelijk succes

volle opvoeders. Men kan opvoeding zien als een proces dat zich grotendeels zelf 

regelt. Volwassenen weten doorgaans intu!tief hoe met kinderen om te gaan en 

de meeste kinderen zijn voldoende toegerust om zelfs van onhandig opvoeders

gedrag nog iets positiefs te maken. Ontwikkeling en opvoeding kunnen gezien 

worden als processen die zich interdependent voltrekken. Deze interdependentie 

wordt vaak opgevat als een transactioneel proces. Een der eerste fonnuleringen 

van dit proces is te vinden bij Sameroff(1975) 'Practically speaking, the infant is 

effecting his caretaking environment at the same time that the caretaking environment is 

effecting the infant' (p. 67). Ook begrippen als 'coregulatie' van opvoeder en opvoe

deling' worden gebruikt (Koops, et al., 1996). Het transactionele proces heeft 

'autokatalytische' kenmerken, hetgeen wil zeggen dat de impulsen om het pro

ces op gang te houden voor een dee! van binnenuit komen. Opvoeding wordt 

aldus gezien als een proces met een hoge mate van zelfregulatie. Deze zelfregu

latie is niet alleen gericht op het doen functioneren van kind en opvoeder(s), 

maar ook op een adaptatie van het kind aan verschillende omgevingen. Boven

dien is de zelfregulatie, zoals alle processen, te ontregelen. Bij langdurige en 

ingrijpende ontregelingen ontstaan bij ouders en kinderen problematische 

opvoedingsgedragingen, respectievelijk een problematische ontwikkeling. Een 

van de gevolgen daarvan is dat de adaptatie aan de externe omgeving gaat falen. 

Een falende adaptatie in een sociale context leidt uiteindelijk tot een vorm van 

marginalisering. Criminaliteit is dan een van de mogelijke uitkomsten. 

Gebeurtenissen, condities of eigenschappen van ouders en/of kinderen die de 

zelfregulatie bedreigen worden risicofactoren genoemd. Het zijn variabelen 

waarvan in gecontroleerd empirisch onderzoek is aangetoond dat ze de kans op 

het voorkomen van problemen verhogen. 

Waaraan moeten we concreet denken bij risicofactoren? De eerste groep risicofac

toren heeft te maken met aangeboren ofverworven reactiestijlen ofstoornissen 

van het kind, bijvoorbeeld bepaalde gedragsstijlkenmerken (zoals 'low-reactive-unhi

bited', Kagan, 1997), of overbeweeglijkheid gecombineerd met een sterke afleid

baarheid. AI deze kenmerken van kinderen vertonen een Iicht maar consistent 

verband met latere criminaliteit. Ook bevindingen van een aantal neuropsycholo

gische onderzoekers dat sub-reactiviteit van het autonome zenuwstelsel een risi

cofactor is bij het ontstaan van criminaliteit kan genoemd worden (Lynam, 1996). 

Een tweede groep risicofactoren betreft persoonlijkheidskenmerken of functio

neringskenmerken van ouders. Psychische stoornissen (met name depressie), ver

slaving, overspannenheid en vee! andere problemen die volwassenen in hun 

Ieven tegen kunnen komen, kunnen hiervan de oorzaak zijn. 
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De derde groep van factoren heeft te maken met de context waarin de opvoeding 

plaatsvindt. Uit een serie onderzoekingen blijkt dat het opvoedersgedrag van ou

ders te lijden heeft onder spanningen in de omgeving en dat ouders dan niet meer 

kunnen opvoeden zoals ze dat zouden willen doen. Zowel uit experimentele als 

uit naturalistische studies blijkt dat opvoeders zich strenger, vaker kortaf en met 

meer negatieve gevoelslading gaan gedragen naarmate ze meer onder stress staan. 

Coulton eta!. ( 1995) Iaten bijvoorbeeld zien dat stressvolle sociaal-ecologische ken

merken van wijken (onveiligheid, drugshandel, slechte woningen) een goede schat

ting opleveren van de mate waarin kindermishandeling voorkomt. 

Blijkens een omvangrijk representatief onderzoek naar de leefsituatie van het Ne

derlandse kind, zijn er maar weinig kinderen (zo'n 10%), die niet te maken krij

gen met een of meer risicofactoren zoals conf1ictueuze relaties tussen de ouders, 

fysiek straffende en vrijwel nooit belonende ouders, een emotioneel onderkoelde 

opvoedingsstijl, gepest worden op school, andere schoolproblemen, een moeilijk 

temperament, chronische ziekte en dergelijke (Peeters & Woldringh, 1993). 

Dat er zeker geen oorzakelijk verband bestaat tussen het voorkomen van een risi

cofactor en een probleem in de ontwikkeling van kinderen, wordt duidelijk als 

tegenover de gegevens van Peeters en Woldringh de bevinding van andere onder

zoekers wordt geplaatst, dat slechts 10 tot 15% van de kinderen en adolescenten 

(van een vergelijkbare steekproef) serieuze ontwikkelingsproblemen kennen (Ris

pens eta!., 1996). Bij een verdergaande analyse van het begrip risicofactor is dan 

ook gebleken dat men risicofactoren niet zonder meer kan gebruiken als voor

spellers van problemen. Vele studies maken duidelijk dat risicofactoren aileen 

een negatief effect hebben als ze cumuleren. Een klassieke studie zal hier als 

voorbeeld kort beschreven worden. Rutter (1978) onderzocht de effecten van zes 

uiteenlopende risicofactoren in het gezin op de ontwikkeling van psychische en 

gedragsproblemen bij kinderen. De risicofactoren waren: een slechte relatie tus

sen de ouders, een laag inkomen, te klein behuisd zijn, psychische problemen bij 

de moeder, criminaliteit bij de vader en tijdelijk verblijfvan het kind buiten het 

gezin. Elke individuele factor als zodanig had slechts een zwak verband met bet 

ontstaan van problemen. Bij de aanwezigheid van twee factoren verdrievoudigde 

de kans op problemen en bij vier of meer factoren vertienvoudigde het voorko

men van psychische en gedragsproblemen. 

lnmiddels heeft een aantal studies Iaten zien dat een cumulatie van risicofacto

ren niet aileen gedragsproblemen en psychische problemen voorspelt (Garbarino 

& Kostelny, 1996; Sameroff, 1985) maar ook cognitieve problemen (Sameroff et 

a!., 1993) en antisociaal gedrag zoals criminaliteit (Stattin & Magnusson, 1996). 

Steeds bleek het aantal factoren en niet de specifieke inhoud daarvan te bepalen 

hoe groot de kans op problemen is. Elke combinatie van risicofactoren met een 

gelijk aantal telt bij benadering even zwaar, ongeacht het specifieke karakter 

van de risicofactoren in die combinatie. 
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In het onderzoek tot nu toe lag de nadruk vooral op risicofactoren bij de ouders 

of in de context van het gezin. In meer recente studies zijn ook de 'kindgebon

den' risicofactoren meegenomen zoals perinatale risicofactoren (bijvoorbeeld in 

een Duits onderzoek van Laucht et al., 1996). Een Deens onderzoek van Raine et 

al. ( 1996) is in dit kader om verschillende red en en interessant. 

De eerste reden is dat het een longitudinaal onderzoek betreft vanaf de geboorte 

tot de leeftijd van 22 jaar. Het onderzoek vond niet, zoals zo vaak, plaats bij Ame

rikaanse of Engelse high-risk graepen, maar bij een graep die in de welzijnsstaat 

Denemarken opgraeide. Dit maakt generalisatie naar de Nederlandse populatie 

eerder verantwoord. In het onderzoek werd gekeken in hoeverre het mogelijk was 

latere criminaliteit te voorspellen op grand van medische perinatale gegevens, 

inhoudelijke pedagogische gezinskenmerken en de sociale positie van het gezin. 

Het onderzoek betraf 423 willekeurig geselecteerde pasgeboren jongens in een 

kliniek in Kopenhagen. Bij deze graep werd gekeken welke jongens op 20 tot 22-

jarige leeftijd in het officiele Deense Misdaad Registratiesysteem te vinden 

waren. Een registratie betekende dat de jongen ooit was opgepakt, verhoord of 

veroordeeld voor een misdrijf zoals een geweldsmisdrijf, (winkel)diefstal, drugs

gebruik etcetera. Bijna 24% van de jongens bleek in de registratie voor te komen, 

waarvan 8,6% in verband met een of meer geweldsmisdrijven. 

De grate graep van predictoren van criminaliteit werd door middel van cluster

analyse opgedeeld in drie graepen gebaseerd op biologische, sociale en biosociale 

predictoren. De 'biologische' voorspellers van criminaliteit waren: zwangerschap

complicaties (zoals infecties of een voorliggende placenta), geboortecomplicaties 

(zoals omstrengeling door navelstreng of een suboptimale neurologische condi

tie), onrijpheid (zoals een vraeggeboorte of dysmaturiteit) en een vertraagde mo

torische ontwikkeling in het eerste levensjaar. Van sociale predictoren sprak men 

als de gezinnen duidelijk in ongunstige zin afweken op het gebied van inkomen, 

opleiding, werksituatie en woonomstandigheden. Deze sociale predictoren wer

den door de onderzoekers als 'armoede' gelabeld. De combinatiegroep van pre

dictoren, het biosociale cluster, bestond uit neurologische problemen in de eerste 

levensweek, een trage motorische ontwikkeling in het eerste levensjaar, een hoge 

score op een schaal voor 'afwijzing door de moeder' (metals items bijvoorbeeld 

poging tot abortus van het kind, of een tehuisopname in het eerste levensjaar), 

gezinsconflicten, instabiele gezinssamenstelling en criminaliteit bij de ouders. 

Alle drie de groepen bleken een verhoogd percentage van criminaliteit te verto

nen. De biosociale groep bleek het meest crimineel: er werd in vergelijking met 

de twee andere groepen twee keer zoveel geregistreerde criminaliteit van alle ty

pen gevonden in deze graep. In vergelijking met een controlegraep van jongens 

bij wie geen der risicofactoren werd aangetroffen was er zelfs sprake van vijftien 

maal zoveel criminaliteit. In de onderzochte graep nam de biosociale graep 

ruim 70% van de totaal geregistreerde criminaliteit voor haar rekening. De 'ar-
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moede'-groep, die in Amerikaans en Engels onderzoek vaak de meest problema

tische groep was, bleek in dit onderzoek de minst criminele van de drie onder

zochte risicogroepen. Dit onderzoek maakt duidelijk dat ook in West-Europese 

Ianden met een relatief hoge levensstandaard en een uitgebreid stelsel van socia

le voorzieningen en hulpverlening, criminaliteit een proces is dat a! vroeg in het 

Ieven van jongens geworteld is. De opeenstapeling van somatische, pedagogische 

en sociale risicofactoren is hier even effectief in het ontregelen van opvoeding 

en ontwikkeling als in Ianden met meer sociale problemen en minder voorzie

ningen. Wellijkt het erop dat risicofactoren die samenhangen met de sociale 

positie van het gezin in 'ons soort Ianden' minder meespelen dan in Ianden met 

een grotere en sterker sociaal gemarginaliseerde bevolkingslaag. 

Als ernstige problemen ontstaan is er vaak sprake van meervoudige problema

tiek. Problemen in de cognitieve ontwikkeling, schoolproblemen, gedragsproble

men, psychische problemen en delinquentie vormen evenzovele potentiele uit

komsten van stagnerende opvoedingsprocessen. Dat het ene kind meer met het 

ene dan met het andere probleem te maken krijgt lijkt op toeval te berusten. De 

overlap tussen de problemen is echter aanzienlijk. Zo blijkt bij 77% van de jonge

ren die op verdenking van een delict worden voorgeleid voor de kinderrechter 

een of meer psychiatrische diagnoses gesteld te worden. In 66% van de gevallen 

werd zelfs over een stellige psychopathologie gesproken (Doreleijers, 1995). Van 

de kinderen en jongeren die in de jeugdhulpverlening terechtkomen, heeft zo'n 

40% ook zodanig ernstige schoolproblemen dat ze naar het speciaal onderwijs 

verwezen zijn. 

De kans dat kinderen in de problemen komen wordt dus vooral bepaald door de 

risicocumulatie. Verondersteld wordt hier echter dat de specifieke inhoud van 

de probleemconstellatie waarmee het kind later te maken krijgt bepaald wordt 

door kenmerken van het kind, de ouders of de context van de opvoeding. Bij een 

kwantitatief gelijke risicocumulatie zullen kinderen met een gene tisch bepaald 

lager potentieel voor schoolse cognitieve vaardigheden waarschijnlijk problemen 

hebben op school, zullen overbeweeglijke kinderen naar verhouding wat vaker 

gedragsproblemen vertonen, zullen kinderen met een 'low-reactive-uninhibited tem

perament' uiteindelijk vaker antisociaal gedrag Iaten zien, zullen kinderen van 

ouders met een autoritaire opvoedingsstijl eerder problemen met het hanteren 

van agressieve impulsen hebben en zullen in een wijk waar criminaliteit aan de 

orde van de dag is eerder aan delinquentie verwante problemen ontstaan dan in 

andere wijken. 

Is er bescherming mogelijl< tegen de effecten van risicocumulatie? 

Men heeft in de afgelopen jaren ook de factoren kunnen benoemen die kind en 

ouders 'beschermen' tegen verstoringen van het opvoedingsproces (zie voor een 



overzicht Masten, 1994). Men noemt deze factoren doorgaans 'protectieve facto

ren'. Protectieve factoren zijn bijvoorbeeld persoonlijke veerkracht, intelligentie 

of een 'gemakkelijk' temperament. Ook bepaalde psychofysiologische kenmerken 

werken protectief tegen risico's voor bijvoorbeeld criminaliteit. Een hogere prik

kelbaarheid van het autonome zenuwstelsel bijvoorbeeld bij adolescenten (blij

kend uit cardiovasculaire en electrodermale reacties op auditieve prikkels) komt 

naar verhouding vaak voor bij jongens die wel antisociaal gedrag vertonen maar 

in de 15 jaar daarna toch geen criminele carriere opbouwen (Raine et al., 1995). 

Protectieve factoren worden ook in het gezin onderscheiden (minstens een ener

giek en evenwichtig gezinslid, een sterke band tussen twee gezinsleden) en in de 

wijdere context (vooral een ondersteunend netwerk van gezinsleden, familie of 

vrienden). Deze protectieve factoren beschermen het opvoedingsproces als het 

ware zo tegen negatieve invloeden dat de zelfregulatie zelfs in de aanwezigheid 

van ernstige bedreigingen toch plaatsvindt. 

Vooral sociale ondersteuning blijkt van grate invloed. Talloze onderzoekingen !a

ten zien dat ouders die kunnen terugvallen op een sociaal ondersteunend net

werk het als opvoeders beter doen, zelfs a! is de sociale ondersteuning niet op de 

opvoedersrol gericht (zie bijvoorbeeld Hermanns, 1996). Een voorbeeld is de stu

die van McLoyd eta!. (1994). Zij onderzochten de effecten van tijdelijke werkloos

heid op de opvoeding van alleenstaande Amerikaanse moeders met opgroeiende 

kinderen in een streek waar tengevolge van pieken en dalen in het succes van de 

automobielindustrie perioden van wel een baan en perioden van geen baan el

kaar voortdurend afWisselden. Op momenten van werkloosheid van hun moe

ders vertoonden de adolescenten een toename van depressieve symptomen. Door 

middel van een uitgebreide pad-analyse toonden de onderzoekers aan dat de oor

zaak-gevolgketen in grate lijnen als volgt was. Werkloosheid leidde tot depressie

ve symptomen bij moeders, die er onder andere toe leidden dat ze hun rol als 

moeder negatief gingen ervaren. Dit vertaalde zich in negatief, straffend opvoe

dingsgedrag. De effecten daarvan waren dat de adolescenten de relatie met hun 

moeder als negatief gingen ervaren en aangaven zich terneergeslagen en onge

lukkig te voelen. Sociale ondersteuning voor de moeder, dat wil zeggen de moge

lijkheid om in een aantalmoeilijke situaties op iemand terug te kunnen vallen, 

verminderde de depressieve symptomen bij de moeder, verminderde het negatie

ve opvoedingsgedrag en verbeterde de opvoedingsbeleving, en be'invloedde aldus 

de mate van welbevinden van de adolescenten. 

Het risicoprotectiemodel en strategieen van preventie 

In bovenstaand betoog is getracht enkele uitgangspunten van preventiestrate

gieen aannemelijk te maken. Kort samengevat luiden deze uitgangspunten als 

volgt: 
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opvoeding wordt gekenmerkt door zelfregulatie; 

zelfregulatie wordt bedreigd door een cumulatie aan risicofactoren; 

indien de zelfregulatie verstoord wordt neemt de kans op ernstige en 

complexe problemen toe. Doorgaans zijn deze problemen meervoudig en 

is delinquentie slechts een onderdeel van de problematiek; 

welk type problemen aldus ontstaat wordt bepaald door specifieke (voor 

een dee! aangeboren) kenmerken van kind. opvoeders en de sociale en 

culturele context; 

de effecten van de risicocumulatie worden gecompenseerd door protectie

ve kenmerken van kind, opvoeders en context, 

De vraag is nu welke preventiestrategie ten aanzien van chronische criminaliteit 

op grond van deze uitgangspunten plausibel is. leder van de bovenstaande uit

gangspunten leidt tot een aantal suggesties op dit terrein. 

• De aanname van het zelfregulerend karakter van het opvoedingsproces maakt 

het onwaarschijnlijk dat 'sociaal technologisch' gesleutel aan specifieke opvoe

dingsprocessen meer dan tijdelijk succes heeft. Het klassieke sociaal technologi

sche preventiemodel zou proberen de oorzaken van de ontsporende opvoeding 

en ontwikkeling op te sporen en aan te pakken. bijvoorbeeld door biofeedback

training te geven aan kinderen die psychofysiologisch onderprikkelbaar blijken 

te zijn, of gedragstraining aan kinderen met een moeilijk temperament of A o H o. 

De ingewikkeldheid van de transactionele processen en de afhankelijkheid van 

deze processen van kenmerken van kinderen en ouders en de context waarin 

deze processen plaatsvinden. verklaart de geringe resultaten van externe profes

sionele belnvloeding van opvoeding en ontwikkeling. Er is maar een zeer kleine 

groep (zonder uitzondering zeer intensieve) interventieprogramma's in deze tra

ditie die op de lange termijn effecten lieten zien op criteria zoals schoolsucces 

en criminaliteit (Yoshikawa, 1994). De grootte van de vastgestelde effecten is ech

ter klein. De verwachting dat voorlichting, 'cursussen' of gezinsbegeleiding een 

merkbare bijdrage aan criminaliteitspreventie leveren is weliswaar aantrekke

lijk, maar ongefundeerd, De paradox van de externe regula tie van zelfregulatie 

is op deze wijze niet goed te realiseren. 

• Dat een cumulatie van risicofactoren samenhangt met het voorkomen van 

ernstige problemen in de ontwikkeling van kinderen is inmiddels onomstreden. 

Het elimineren van risicofactoren in en rond een gezin zou dan ook een rende

rende preventiestrategie moeten zijn. Risko's horen bij het !even en er zullen 

altijd gezinnen zijn waarin risico's relatief meer voorkomen. De 'totaalbelasting' 

van risicofactoren die er op gezinnen zal druld<en is echter evident voor een dee! 

bepaald door de maatschappelijke condities waarin deze gezinnen functioneren. 

Verschillende voorzieningen en maatschappelijke verhoudingen kunnen een bij

drage leveren aan een effectieve preventie op dit terrein. Men kan denken aan 

preventieve gezondheidszorg, opvoedingsvriendelijke woon- en leefomgevingen, 
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voorbereiding van mensen op hun taak als opvoeders, versterking van de maat

schappelijke medeverantwoordelijkheid voor kinderen, het bieden van materiele 

en financiele bestaanszekerheid en levenskwaliteit aan ouders en kinderen. Om 

dergelijke veranderingen maatschappelijk en politiek te realiseren, zal echter de 

positie van het kind en diens opvoeding in de samenleving meer gewaardeerd 

moeten worden. 111ans lijkt het er op dat het kind en diens opvoeding sluitposten 

zijn. 

• Het uitgangspunt dat de specifieke aard van de problemen die ontstaan in si

tuaties van risicocumulatie minder samenhangt met de specifieke inhoud van 

die risicofactoren, maar meer met andere kenmerken van kinderen, ouders en 

context, maakt dat preventieve acties op de eerste plaats gericht moeten zijn op 

de gezinnen die met een opeenstapeling van risico's te maken krijgen, en pas op 

de tweede plaats op die specifieke kenmerken (zoals het low-reactive unhibited tem

perament of ADHD). De inhoud van deze preventieve acties client dan niet bepaald 

te worden door de specifieke problemen die men wil voorkomen (bijvoorbeeld 

criminaliteit) maar ook gericht te zijn op het voorkomen van ontsporingen in de 

opvoeding in algemene zin. Van veel vormen van ernstige jeugdproblematiek is 

inmiddels duidelijk dater een samenhang is met de risicocumulatie in de eerste 

levensjaren. Het gevolg van dat inzicht is dat de 'doelgroepen' bestookt worden 

met tal van specifieke interventieprogramma's, gericht op het voorkomen van 

schoolproblemen (bijvoorbeeld Opstap), gedragsproblemen (bijvoorbeeld 'Opvoe

den doe je zo') en binnenkort met anticriminaliteitsprogramma's. Als er al ooit 

van een beschavingsoffensief gesproken zon kunnen worden is dat nu wei. Een 

meer fundamentele en bredere aanpak van preventie lijkt aileen al om prakti

sche redenen aan te bevelen. 

• Deze ti.mdamentele aanpak kan ontworpen worden op basis van het laatst 

genoemde nitgangspnnt: protectieve factoren compenseren de destructieve wer

king van risicofactoren. Preventie is dus vooral effectief als men protectieve fac

toren versterkt, benut of beschikbaar maakt voor het opvoedingssysteem. Het 

concretiseren van deze gedachte is niet eenvoudig, omdat protectieve factoren, 

net als risicofactoren, voor een groot deel niet belnvloedbaar zijn. Een van de 

factoren die van buiten af is te belnvloeden, is sociale ondersteuning. Daar waar 

sociale ondersteuning aan opvoeders op een georganiseerde wijze wordt ver

sterkt of aangeboden spreken we over professionele opvoedingsonclersteuning. In 

de praktijk betekent dit het versterken van de sociale cohesie rond gezinnen, het 

opbonwen van persoonlijke sociale netwerken in en rond gezinnen en het invul

len van lacnnes aan informele opvoedingsondersteuning door professionele of 

professioneel georganiseerde opvoedingsondersteuning. Kenmerkend voor deze 

benadering is dat de actnele en niet de voorspelde toekomstige vragen en proble

men van de gezinnen het sturend principe zijn. Ondersteuning kan niet gegeven 

worden aan iemand die geen steun zoekt. 
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Opvoedingsondersteuning in de pral<tijk 

Sinds eenjaar ofvijfwordt er in Nederland door de overheid een actiefbeleid op 

het terrein van de opvoedingsondersteuning gevoerd. De bovenstaande uitgangs

punten worden in grate lijnen in een aantal concrete innovatieprojecten gecon

cretiseerd. In een onderzoek uit 1997 in opdracht van het Pragrammeringscolle

ge Onderzoek jeugd (Acquest, 1997), werden in Nederland in een beperkte inven

tarisatie almeer dan 350 opvoedingsondersteunende prajecten aangetraften. 

Deze prajecten bereikten naar schatting zo'n 500.000 personen. Doorgaans zijn 

deze projecten op wijkniveau georganiseerd en bieden een graot scala aan activi

teiten, varierend van inloopspreekuren in een wijkcentrum tot opvoedingson

dersteunende gezinsbezoeken door vrijwilligers. 

Leseman et al., (in druk) stellen dat opvoedingsondersteuning effectief is 'als het 

aanbod zo vorm wordt gegeven en zo wordt ingericht dat het voor een veelheid 

aan doelgroepen met een varieteit aan opvoedingsvragen een kleine stap is om 

er gebruik van te maken. Oat betekent dat ouders zich na gebruik van het aan

bod gesteund voelen, er voldoende aanbod is en andere vormen van ondersteu

ning of meer intensieve hulp' dichtbij zijn. Kern van deze opvoedingsondersteu

nende preventiestrategie is dat vragen en prablemen van de doelgraep het uit

gangspunt zijn. Men biedt de ouders enjof de kinderen een systeem van onder

steuning aan dat zoekt naar oplossingen voor de prablemen zoals het gezin zelf 

(al dan niet na onderlinge onderhandelingen enjof onderhandelingen met de 

professional) ze definieert. In de Verenigde Staten is deze preventiestrategie a! 

een aantal jaren bekend onder de naam family support'. 

Recentelijk is een maatschappelijke discussie ontstaan over de mate waarin er op 

bepaalde ouders dwang zou moeten worden uitgeoefend om gebruik te maken 

van het opvoedingsondersteunend aanbod. Door het benoemen van risicograe

pen aan de hand van bijvoorbeeld een cumulatieve risico-index of een andere 

vorm van screening zouden gezinnen opgespoord moeten worden die een gerede 

kans !open hun kinderen tot criminelen op te voeden. Daar zijn vee! bezwaren 

tegen aan te voeren van principiele en praktische aard. De discussie hierover is 

uitgebreid gevoerd in de media en zal hier niet in zijn volle breedte herhaald wor

den. In het kader van deze bijdrage volstaat het te constateren dat het gebruik 

van 'dwang' op gespannen voet staat met een op ondersteuning gerichte preven

tiebenadering. Als de in dit artikel beschreven uitgangspunten als valide erkend 

worden, zal de conclusie zijn dat het effect van de dwangstrategie minimaal of 

zelfs negatief (als toegevoegde stressfactor) zal zijn. Het zou beter zijn energie te 

steken in het beschikbaar en bereikbaar maken van een ondersteunend aanbod 

dat aansluit bij de concrete prablemen van gezinnen dan gezinnen te forceren 

hulp te zoeken. Op dit moment is er voor grate graepen gezinnen nog geen ge

schikt aanbod beschikbaar, terwijl deze gezinnen wei vee! vragen en prablemen 
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hebben. Zo bleek uit een onderzoek van Bertrand eta!. (in druk) dat in regio's 

waar experimenten op het terrein van de opvoedingsondersteuning werden uitge

voerd 35% van de autochtone ouders, 6o% van de Marokkaanse en meer dan so% 

van de Turkse ouders een 'onvervulde behoefte' aan opvoedingsondersteuning 

heeft. Voor een groot dee! werden de behoeften niet vervuld omdat men ontevre

den was over het bestaande aanbod. Men kan zich voorstellen dater meer maat

schappelijke winst is te behalen door de 'match' tussen het opvoedingsondersteu

nend aanbod en de behoefte aan steun te verbeteren in plaats van door de doel

groepen te dwingen gebruik te maken van een aanbod waar men toch a! niet te

vreden over was. Dat neemt niet weg dater ook gezinnen zijn waarin kinderen, 

als men aileen blijft uitgaan van de vragen en problemen van het gezin zelf, niet 

krijgen waar ze recht op hebben. Het is de taak van een samenleving die zich me

deverantwoordelijk voelt voor kinderen om te beoordelen of de rechten van dat 

specifieke kind zo ernstig geschonden worden dat justitieel ingrijpen noodzake

lijk is. Daarvoor bestaat nu reeds een reeks van instrumenten, waarvan de onder

toezichtstelling (oTS) er een is en die duizenden keren per jaar in Nederland 

wordt toegepast. Vervolgens zal beoordeeld moeten worden of een ondersteunen

de of meer ingrij pen de bege Ieiding van het gezin het meeste effect voor het kind 

zal sorteren. Het station van de preventie is daarmee echter allang gepasseerd. 

Jo Hermanns is werkzaam in de maatschap Coact Consult, maatschap voor beleids- en 

organisatie-ontwikkeling en hoogleraar Algemene Opvoedkunde, Vakgroep Pcdagogiek, 

Universitcit van Amsterdam. Ad res: Wibautstraat 4, 1091 GM Amsterdam 

Deze tekst werd eerder gepubliceerd in Comenius, jaargang 18, 1998, nummer 1. 
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Hoog tijd voor 

een jongens- en 

jongemannenbeleid 

HELEEN CRUL 

Wel eens joyriding door meisjes meegemaakt? Vrouwelijke voetbalsupporters 

een trein of een stadcentrum zien verbouwen? Wie stichten er brand? Moor

den? Randen aan? Plegen vandalisme? Beroven burgers, winkels ofbanken? 

Dat zijn als je justitie, CBS en de media moet geloven, 'jongeren'. Maar deze 

sekseneutrale aanduiding die zo algemeen in zwang is, versluiert dat de da

ders vrijwel altijd jongens en jongemannen zijn. De afgelopen 30 jaar heeft de 

brede maatschappelijke discussie over opvoeding, scholing, sociaal-wenselijk 

gedrag en toekomstperspectief zich vooral op meisjes gericht. Maar met meis

jes is niets mis. Het zijn de jongens die door aanleg en opvoeding een gevaar 

zijn voor zichzelf en anderen. Een jongensbeleid is dringend noodzakelijk. 

Niet alle mannen zijn crimineel, maar de meeste criminelen zijn man. Dit ge

geven doet zich wereldwijd voor. Het aantal wegens misdrijf schuldig verklaarde 

strafrechtelijke minderjarigen tussen de twaalf en achttien jaar bestaat voor 

ruim So procent uit jongens. Zij zijn, met mannen tussen de achttien en dertig 

jaar, grotendeels verantwoordelijk voor de verharding van de samenleving, de 

groeiende onveiligheid, maar vooral de hoge criminaliteit met zwaardere delic

ten. Weliswaar is de criminaliteit onder meisjes en jonge vrouwen iets gestegen, 

maar deze staat in geen verhouding tot de (bewegings)vrijheid die meisjes door 

het emancipatieproces hebben gekregen. Meisjes tussen de tien en de vijftien 

mishandelen geen peuters of dieren, ze verkrachten geen leeftijdsgenoten in het 

zwembad, en boven de vijftien trekken ze geen pistool of mes of sla~m weerloze 

voorbijgangers in elkaar. 

Op de website van het ministerie van Justitie staat te lezen: 'jongeren gebruiken 

steeds meer en zwaardere vormen van fysiek geweld. De leeftijd waarop jonge

ren voor het eerst met de politie in aanraking komen daalt'. 'Vroegtijdig, snel en 

consequent handelen' moet volgens het ministerie de jeugdcriminaliteit terug

dringen. 

Gerede twijfel aan deze aanpak is op zijn plaats, zolang ministerie en samenle

ving blind blijven voor de oorzaken van ontspoorde mannelijkheid of dit accep

teren alsof het om onstuitbaar natuurgeweld gaat. Hoewel dit laatste niet van 
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waarheid ontbloot is -er is een duidelijke relatie tussen dominant en agressief 

gedrag en het mannelijk hormoon testosteron- is 'vroegtijdig, snel en conse

quent handelen' vooral gebaat bij het inzicht dat problematisch en crimineel ge

drag bij jongens en jonge mannen ook gestimuleerd wordt door culturele veran

deringen in de afgelopen dertig jaar. Analyse van deze uiteenlopende verande

ringen is noodzakelijk om tot een gedifferentieerde aanpak van jongenscrimina

liteit te komen, preventief, restrictief en constructief. 

Gespierde christelijkheid 

Jongens van de straat houden en hun tomeloze energie in goede constructieve 

banen leiden is altijd een maatschappelijk probleem geweest. Kerk en staat heb

ben zich in het verleden gemeenschappelijk ingespannen om jonge, mannelijke 

burgers in het gareel te houden. Via de zuilen kregen ze in het onderwijs niet 

alleen rekenen en schrijven maar ook stringente normen voor sociaal wenselijk 

gedrag onderwezen, in hun vrije tijd werden ze gevormd tot gespierde christe

lijkheid, sobere socialisten of bestookt met Baden Powell-idealen. Lage welvaart, 

weinig vrije tijd en een strikt arbeidsethos van de grote agrarische-, arbeiders- en 

middenstandsklasse leidden gedurende een zesdaagse werkweek de energie en 

dadendrang van jongens en jonge mannen in goede banen. Ze kwamen bekaf 

van hun werk thuis waar ieder dubbeltje drie keer moest worden omgedraaicl 

voordat het werd uitgegeven. Tot in het midden van de jaren zestig bestonden er 

bovendien eensluidende normen en waarden, werden gezagsverhoudingen ge

eerbiedigd, bleven gezinnen bijeen en heerste er sociale controle van de buurt of 

van de politie. Ontzuiling en individualisering hebben die vroegere normen en 

waarden in diskrediet gebracht: de vrijheid-blijheidmoraal kwam in de plaats 

van de zedelijke bedilzucht en dwingelandij van de zuilen. 

'Er is een kern jongeren die niet meer reageert op de goede impulsen uit de Ne

derlandse samenleving. Dat is niet een exclusief probleem voor de discotheek

houders. Het is een probleem voor de gehele maatschappij. Niemand heeft de 

oplossing. De een zegt: werkkampen. De ander zegt: heropvoeding. Ikzelfweet 

het niet. Ik ben geen socioloog', aldus de Amsterdamse discotheekhouder Ton 

Poppes in een krant. Een andere discotheekhouder uit Zeeland meent: 'Een dis

cotheek is een spiegel van de samenleving. En die maatschappij is steeds verder 

verhard. Het is niet mis in de discotheek, het is mis in de maatschappij. Dat 

blijkt thuis, op school, op het voetbalveld, en in de horeca. Je hebt teveel slechte 

opvoeders. We krijgen nu een eigen koekje van eigen deeg. De afgelopen twintig 

jaar waren er geen regels, geen discipline'. 

Een analyse van het jongens- en jongemannengeweld leert dat dit uiteenvalt in 

drie categorieen: de harde kern van de jeugdcriminaliteit, het uitgaansgeweld en 

het grijze circuit van intimidatie, vandalisme, grove omgangsvormen, diefstalle-
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tjes, pesten, kortom irritante onhandelbaarheid waarvan wij iedere dag als bur

gers de sporen zien, maar die vaak niet in de criminaliteitstatistieken terug te 

vinden zijn. We hebben era! mee leren Ieven, het is er kennelijk bij gaan horen. 

Hoe uiteenlopencl de jongens en jonge mann en qua achtergroncl, opleicling en 

woonomgeving ook kunnen zijn, ze hebben hun sekse met elkaar gemeen. En 

die sekse is een kwetsbare sekse. Vervolgens is er een aantal andere factoren die 

jeugclcriminaliteit in een oplopencle schaal van ernst kunnen verklaren. Die ver

klaringen gelclen allen te samen of ieder voor zich voor jongens en jonge man

nen in verschillencle sociale klassen, allochtoon of autochtoon. 

Man worden is een moeilijl<er ontwild<elingsweg 

Dit gegeven !weft een biologische om·sprong maar worclt vervolgens versterkt 

door de opvoeding van jongem. Mannelijke geslachtshormonen be'invloeden in 

de prenatale fase het zenuwstelsel waarcloor een afwijkencle hersenstructuur bij 

de mannelijke foetus ontstaat en de basis worclt gelegcl voor agressief clominan

tiegeclrag. Vanaf het moment van conceptie tot in de volwassenheid zijn jongens 

lichamelijk en geestelijk kwetsbaarcler dan meisjes, hetgeen tot uiting komt in 

een grotere kans op complicaties bij de bevalling, meer sterft:e in de eerste we

ken en het eerste levensjaar. een grotere prikkelbaarheid, een verhoogde vatbaar

heicl voor ziekten en meer problemen in hun inclividuele ontwikkeling. Drie 

keer zoveel jongens als meisjes worden in de leeftijdsgroep van vijf tot negen 

jaar psychiatrisch behancleld voor emotionele stoornissen. In aile vormen van 

speciaal onclerwijs zijn jongens sterk in de meerclerheicl. 

Een maand na de geboorte is het verschil in rijping tussen jongens en meisjes, 

clat zich a! zes weken na de conceptie ontwikkelt, opgelopen tot vier weken. In 

de puberteit groeit clat uit tot twee jaar, in de jonge volwassenheicl tot clrie jaar. 

'Sekse lijkt de beste voorspeller van het voorkomen en het voortcluren van pro

blematisch geclrag dat zich a! op de kinclerleeft:ijd manifesteert', menen clan ook 

de Leiclse peclagogen L.Tavecchio, W. Oomen-Van de Kerkhof en J. Rom·da-Hone, 

in Gezin, tijdschrift voor primaire leefVormen. Niet aileen verloopt de psychologi

sche ontwikkeling van jongem aanzienlijk problematischer clan die van meisjes. 

hun opvoecling lijkt die aanleg te versterken. 

Een zoon luijgt een andere moeder en vader dan een dochter 

Binnen het normale onclerwijs vertonen jongens meer en ernstiger antisociaal 

gedrag clan meisjes. In de leeftijd van 5 tot 24 jaar vormen ongevallen bij jon

gens een belangrijke oorzaak van verwoncling en sterfte. Dat geldt in verhevigcle 

mate voor de leeftijd tussen 15 en 24 jaar. Die periode kan door zijn sterke nei

ging tot riskant geclrag zoals bij sportbeoefening. deelname aan het verkeer, 
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cafe- en discobezoek en rondhangcn op straat, levensgevaarlijk genoemd worden. 

Jongcns van vijftien jaar en ouder, en mannen in het algemeen hebben een aan

zienlijk grotere kans slachtoffer te worden van (seksueel) geweld dan meisjes en 

vrouwen. In de lecftijdsgroep 15-29 jaar worden meer mannen dan vrouwen op

genomen in psychiatrische inrichtingen. Aanzienlijk meer jonge mannen dan 

vrouwen hebben problemen met alcohol-, drugs-, gok- of seksverslaving. Jongens 

zijn oververtcgenwoordigd onder de jeugdige gebruikers van maatschappelijke 

zort,rvoorzieningen. 

Problema tisch gedrag van jongens en jonge mannen -geldingsdrang, roekeloos

heid, branie, agressiviteit- is, evenals hun grotere neiging tot verslaving en zelf

doding, terug te voeren tot wat psychologen 'onveilig hechtingsgedrag' noemen. 

Moeders praten minder tegen jongensbaby's dan tegen meisjesbaby's. Een half 

jaar na de geboorte treden er nog grotere verschillcn op in interactiepatronen. 

Dan begint een moecler op nabijheidzoekendgedrag (huilen, vastklampen, be

hoefte aan koestering, troost, contact) van ecn jongensbaby minder welwillend 

en gereserveerder te reageren. Het proces van hechting en losmaking vindt bij 

jongetjes niet geleidelijk en harmonieus plaats, de losmaking wordt geforceerd 

voordat de hechting zich heeft kunnen voltrekken. jongens krijgen, als kind, 

minder koestering en meer straf, en deze houding van de moeder zou vooral in

gegeven worden door de vader die 'zachtere interactievormen blokkeert uit be

zorgdheid om de mannelijkheid van zijn zoon'. De seksespecifieke socialisatie 

van jongens, en met name ook de druk zo snel mogelijk onafhankelijk en zelf

stanclig te worden, veroorzaken gevoelens van angst, onzekerheid en onveilig

heicl. Daardoor kunnen jongens in het algemeen minder goed omgaan met psy

chosociale stress en allerlei gedragsproblemen ontwikkelen. Met branieachtig 

gedrag, stoer en sterk zijn, overschreeuwen ze hun gevoelens van onzekerheid. 

Omdat jongens leren hun emoties te onderdrukken, kan alcoholgebruik een uit

barsting van deze gevoelens, onrijp, ongecensureerd, stimuleren. Dit alles ver

klaart waarom (uitgaans)geweld vaak veroorzaakt wordt door 'hele normale, aar

dige jongens'. jongens tussen de 12 en 25 jaar vall en in een emotioneel en rela

tionee I gat. 

Mannelijkheid heeft in onze cultuur geen ruimte meer 

Vroeger waren vee! eigenschappen van mannen een voordeel omdat de mens

heid leefde in een omgeving die nog helemaal tysiek veroverclmoest worden. Nu 

zijn deze eigenschappen een nadeel geworden. In eenland waar iedere vierkante 

meter ordelijk is verkaveld of bebouwd en het lijfsbehoud nauwelijks eigen in

spanningen vraagt, zijn er nog weinig legale manieren om tysiek daden te stel

len. Dankzij een evolutie van miljoenen jaren beschikken jonge mannen over 

krachtige, uiterst behendige lichamen en een tomeloze energie waarmee zij oor-
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log kunnen voeren, op voedsel kunnen jagen, kuddes vee kunnen drijven, zeeen 

kunnen bezeilen, nieuwe Ianden kunnen ontdekken, bomen kunnen rooien en 

onderkomens kunnen bouwen, kortom enorme tysieke inspanningen kunnen 

verrichten, constructief en inventief. Die hele evolutionaire erfenis is in Neder

land na de Tweede Wereldoorlog, met een versnelling in de afgelopen twintig 

jaar, 'uit de tijd' geraakt. Wat moeten Uonge) mannen in Nederland aan met hun 

energie, hun hang naar avontuur, hun natuurlijke drang tot expansie, de han

den uit de mouwen steken en grensverlegging die het voorbestaan van de stam 

en de gemeenschap waarvan zij dee! uitmaakten, altijd hebben gediend? Zelfs de 

dienstplicht is afgeschaft:. Het !even van jonge mannen kent geen initiaties en 

rituelen meer die een ultieme inspanningsproef van mannelijk vernuft, kracht 

en uithoudingsvermogen eisen, en jongens na gebleken geschiktheid als een vol

waardig lid begroeten van de mannelijke gemeenschap en de maatschappij. Het 

avontuur van het manzijn is in onze samenleving van A tot z gereguleerd, er zit 

geen enkele legale rek in. 'Voetbalgekte' en uitgaan zijn voor mannen compense

rende, rituele uitlaatkleppen geworden, waarbij vaak met behulp van drank en 

agressie de druk van hun psycho-tysisch systeem wordt gehaald. Fysieke arbeid is 

bovendien door onze high-techcultuur grotendeels overbodig gemaakt, en waar 

het nog nodig is. heeft het een !age status. Geen wonder dat de spirit van die jon

ge lichamen. de kracht die er in schuilt, de behoefte aan uitdagingen en het stel

len van daden bij sommige groepen een uitweg zoekt in wan- en gewelddaden. 

Het macho-ideaal is dubbelhartig 

De huidige mannelijkheidsidealen zijn een waaier van tegenstrijdigheden. Ener

zijds krijgen jongens vanuit het feminisme het gebod hun zachte kanten te ont

wikkelen, anderzijds moedigt de prestatie- en vechtmaatschappij ze voortdurend 

aan een winnaar te zijn, de held in hun eigen Jevensverhaal. Videospelletjes, Tnter

netsites en televisieseries wekken de indruk dat het gebruik van geweld en snelle 

radicale oplossingen bij de mannelijke stijl van !even hoort. Jongens hebben geen 

duidelijk beeld meer wat mannelijkheid in deze tijd zou moeten inhouden. Over

tuigende mannelijke autoriteiten zijn, sinds de jaren zeventig, uit onze samenle

ving verdwenen en hun potentiele rolmodellen in hun omgeving -leraren, agen

ten, sportleiders- ervaren zij niet als hun 'meerdere' maar als 'softies'. De puberteit 

die met tien jaar begint, is de start van een identiteitscrisis die voor jongens hevi

ger en met grote onzekerheden over hun rol verloopt. Ze moeten het grotendeels 

doen met verbeelding, fantasie, irreele beelden uit de media, blufvan oudere jon

gens, en vaders die zwijgen of zelf moeite hebben met aile tegenstrijdige eisen 

van hun rol. De puberteit is een periode waarin een kind zich vragen stelt: wie 

ben ik, wat wil ik, wat is mijn relatie tot de wereld om mij heen? Het is een 

krachtmeting met je zelf, die het moet hebben van experimenten en grensverleg-
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ging. Meisjes hebben het daarmee makkelijker dan jongens. Ze communiceren 

vlotter. worden nadrukkelijker gecorrigeerd door hun ouders en omgeving, en 

beschikken bovendien over meer reele rolmodellen waarmee ze zich positief kun

nen identificeren dan jongens. Juist omdat jongens geen duidelijk beeld hebben 

wat manzijn inhoudt, verleggen ze voortdurend hun grenzen. Omdat ze daarbij 

nauwelijks gecorrigeerd worden, blijven ze eindeloos naar een vorm zoeken door 

te experimenteren met allerlei uitingen van zogenaamde mannelijkheid. 

Laaggeschoolde, werldoze mannen zijn de nieuwe tweede sekse 

Kritische kanttekeningen bij het censureren en castreren van het begrip 'manne

lijkheid' door onze westerse cultuur onder invloed van vrouwenemancipatie en 

beschavingsdwang worden slechts mondjesmaat geplaatst. Feit is echter dat het 

streven van vrouwen naar gelijkwaardigheid een nieuwe groep slachtoffers heeft 

gemaakt: de ongeschoolde, ongehuwde werkloze mannen. Zoals vroeger het 

emancipatiestreven van vrouwen uiteenviel in twee, tegenstrijdige doelen, name

lijk het recht van de arbeidersvrouw om niet te hoeven werken en zelfvoor haar 

kinderen te zorgen, terwijl de 'burgermevrouw' juist buitenshuis wilde gaan 

werken, zo !open ook de idealen van werkende mannen uit de hogere en lagere 

sociale klassen uiteen. Voor de hoogopgeleide man met de witte boord en goede 

baan houdt het begrip 'zorgen' in dat hij thuis in opvoeding en huishouding 

daadwerkelijk een aantal zorgtaken op zich neemt. Binnen de tradities van de la

gere sociale klassen wordt het begrip 'zorg' voor mannen echter vertaald in het 

'voor vrouw en kinderen kunnen zorgen' door werk te hebben dat een redelijk 

inkomen verschaft. In tegenstelling tot wat wel eens gesuggereerd wordt, bestaat 

'mannenwerk' en 'vrouwenwerk' nog steeds. Vrouwen halen geen vuilnis op, ze 

zijn zelden bouwvakker, ze vinden hun banen in een snel groeiende sector: de 

thuiszorg, de gezondheidszorg, de kinderopvang, de gegevensverwerking, de 

zakelijke dienstverlening. Het 'mannenwerk' in de agrarische sector, in de indus

trie, in de middenstand, heeft de afgelopen dertig jaar een dramatische terug

gang vertoond. Water nog van over is, geniet weinig sociaal aanzien. Overal in 

Europa doet zich hetzelfde beeld voor: meer dan 6o procent van de langdurig 

werkloze jonge mannen heeft nooit werk gehad. Veertig procent doet er twee 

jaar of Ianger over om hun eerste baan te vinden. De groei van de economie is 

hand in hand gegaan met een verslechtering van de positie van de mannelijke 

arbeider. De combinatie van traditionele seksuele rolopvattingen en werkloos

heid onder jonge, laaggeschoolde mannen geeft ze een uitzichtloos toekomstper

spectief: geen werk, geen inkomen betekent ook dat zij niet aantrekkelijk zijn als 

huwelijkspartner. Ze missen in aile opzichten de maatschappelijke aansluiting. 

Hun kansarmoede op de arbeidsmarkt en hun kansarmoede op de huwelijks

markt belemmert hun socialisering in belangrijke mate. Mannen socialiseren-
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dat wil zeggen de wet gehoorzamen en voor vrouw en kinderen zorgen- niet van

zeit~ maar deze socialisatie is een proces dat grotendeels wordt afgedwongen 

door werk en gezin_ Dan raken ze, zoals dat heet 'hun wilde haren kwijt'_ Werk 

brengt mannen in contact met de wereld van discipline. het dragen van verant

woordelijkheid, maar ook met informele netwerken, clubs, e.d. Het hebben van 

een partner, kinderen en een huis, draagt eveneens bij tot een netwerk dat socia

liseert. Niet voor niets zijn de criminaliteitscijfers en het sociaal onwenselijk 

gedrag van jonge mannen tot hun 25, 30ste jaar het hoogst. Met de vaste vriend

in doemt oak het rechte pad van de maatschappelijke aanpassing op. 

Werkloosheid, en niet de annoede onder jonge mannen, is de hoofzaak van de 

desintegratie in binnensteden. Aanpassing aan onze beschavingsdwang loont 

voor hen niet. Werkloze jonge mannen trekken zich terug in een mannenwereld 

bij uitstek, de wereld van de straatbendes, van de sociale verbanden binnen de 

criminaliteit. Maar ook als zij dat niet doen, dan kunnen de stress en frustratie 

door het missen van doelen en uitdagingen in een tijd die de illusie van ge

lijkheid predikt, zo toenemen, dat deze voortdurend kunnen uitbarsten in agres
sief of desperaat gedrag. 

Jongens moeten liefde ervaren, discipline en zelfbeheersing 

'Een adequaat aanwezige vader die actiefbijdraagt aan een harmonieuze ont

wikkeling van kinderen, met name zijn zonen, zou op de langere termijn wei 

eens effectiever kunnen zijn in de strijd tegen criminaliteit en geweld, dan extra 

getralied beton en meer blauw op straat', meent dr. B. ter Heine, klinisch psycho

loog en gerechtelijk deskundige te 's Hertogenbosch. Dat eenoudergezinnen met 

afwezige vaders funest kunnen zijn voor de ontwikkeling en toekomstperspectie

ven van juist jongens, is een inzicht dat avera! in de westerse wereld daagt_ 

Jongens moeten de kans krijgen een stabiele relatie te leren opbouwen met een 

mannelijke autoriteit, dat stelt hen oak in staat een aantal rationele toekomst

verwachtingen te verwerven. 'Een gemeenschap die grate aantallen jonge man

nen laat opgroeien in gebroken gezinnen vraagt om chaos en krijgt die. 

Misdaad, geweld, onrust, wanorde zijn zo goed als onvermijdelijk', meent sena

tor Daniel Patrick Moynihand uit New York, de meest vooraanstaande sociale 

wetenschapper in de Amerikaanse politiek. Waar rijpe, verantwoordelijke man

nen ontbreken die jongens leren hoe ze goede volwassenen kunnen worden, 

doen benden dat. Het gebrek aan gezinsstructuur is een van de belangrijkste 

oorzaken van de huidige criminaliteit, met name het ontbreken van de vaderfi

guur. De rol die de vader in de opvoeding speelt, wordt zwaar onderschat. Ameri

kaans onderzoek toont aan dat naarmate zoons een beter emotioneel-affectieve 

band met hun vader hebben, zij minder neigen tot gewelddadigheid. Daarnaast 

dringen de feiten aan op het inzicht dat kinderen in het algemeen, maar jon-
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gens in het bijzonder de duidelijkheid van regels en discipline nodig hebben. 

Ook een lang beschimpte waarde als zelfbeheersing en het aanleren daarvan is 

als pedagogisch doe! weer gerehabiliteerd. jongens moe ten leren zichzelf in de 

hand te houden, iets dat tegenstrijdig is aan het opvoedingsideaal sinds de jaren 

zeventig: namelijk jezelf zijn. Discipline en zelfbeheersing vallen en staan met 

het stellen van eisen en grenzen, hetgeen haaks staat op de verleidingen van on

ze welvarende, consumptiemaatschappij die directe behoeftebevrediging en snel

le oplossingen voor onlustgevoelens predikt. Dat geweld en rellenschopperij zo 

vaak samengaan met alcoholgebruik, bewijst dat het toezicht op hun handelen 

en de controle daarvan bij vee! jongens ontbreekt. 

Hoog tijd voor een jongensbeleid 

Diskwalificatie van sekseneutrale aanduidingen als 'jongeren', 'jeugdigen' en 

scholieren' als het in feite om jongens en jonge mannen gaat, is een eerste vereis

te voor de maatschappelijke bewustwording dater een jongensvraagstuk is. Het 

inzicht moet groeien dat jongens, meer dan meisjes, een kwetsbare sekse zijn, 

wiens positie bovendien extra bedreigd wordt door ontbreken van eensluidende 

normen en waarden, de individualisering, de erosie van gezagsstructuren, het 

grotendeels wegvallen van sociale controle, de crisis in mannelijkheidsideologie 

en het gebrek aan ruimte waarmee de ontwikkeling van Inannelijkheid in een 

hoogontwikkelde cultuur letterlijk en figuurlijk gepaard gaat. De basis van een 

algemeen jongensbeleid moet gebaseerd zijn op het inzicht dat de emotionele, 

sociale en intellectuele ontwikkeling van jongens en hun rijpingsproces een lan

gere weg is, meer begeleiding en inspanningen vraagt van opvoeders en de sa

menleving, dan die van meisjes. Ouders leggen hun dochters beperkingen op ten 

aanzien van locatie, activiteit, gezelschap en tijdstip van thuiskomen die ze hun 

zonen niet opleggen. Deze zouden echter gebaat zijn bij extra zorg, aandacht en 

bescherming, en minder vrijheid, hetgeen ook een veiliger hechtingsgedrag ten 

goede zou komen. Aanwezige vaders spelen bij de opvoeding van jongens een 

grote rol. Meer betrokkenheid bij kinderen, met name zonen, staat en valt met de 

hechting van die vader aan die kinderen. Als deze in een zo'n vroeg mogelijk sta

dium op gang komt, ontwikkelt dit gedrag zich beter. Een verplicht, doorbetaald 

vaderschapsverlofvan een maand na de bevalling, alsmede het bevorderen van 

korter werken door mannen, kan leiden tot meer betrokken vaders. 'Vroegtijdige 

opsporing' van jeugdcriminaliteit is te laat, wanneer het plaatsvindt in een 

samenleving die een glijdende schaal van grove omgangsvormen tolereert; ver

nielingen, pesten, diefstalletjes, kortom gebrek aan respect voor anderen en 

andermans bezittingen. De puberteit begint tegenwoordig rond het tiende jaar, 

vandaar dat de daders van criminaliteit 'steeds jonger' worden: de fase waarin ze 

zich gaan afzetten en experimenteren is vervroegd. Bijsturing en herkansings-
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programma's hebben meer succes naarmate zij eerder beginnen, en individueler 

zijn. Bij echte probleemjongeren vol agressiviteit is er na het dertiende jaar 

meestal niet erg veelmeer aan te doen. Algemene beleidsmaatregelen en sociale 

programma's herstellen niets, zolang het meer om persoonlijke en psychologi

sche problemen van jongens en jongemannen gaat, zo weet men nu in Amerika. 

In ons land worden op dit moment op lokaal niveau allerlei initiatieven ontwik

keld om problematische jongens en jonge mannen te corrigeren en te resocialise

ren. Er zijn cursussen opvoedingsondersteuning voor en training van ouders van 

probleemjongens. spoedcursussen sociale vaardigheden voor probleemjongeren 

zelf, waarin ze leren hoe zich te gedragen zonder in de problemen komen, met 

coaching daarna bij het zelfstandig wonen, rondkomen van geld en op kamers 

gaan wonen. In Rotterdam wordt een cm·sus gegeven die jongens en jongeman

nen in staat stelt te overleven op hun werk. Op dit moment krijgt een tiental 

jeugdige 'draaideurcriminelen' in Amsterdam de mogelijkheid een vak te leren in 

de eel en daarna hulp bij het vinden van een baan en een waning. Ook wordt in 

Amsterdam mannelijke autoriteit ingezet in de vorm van Marokkaanse buurtva

ders die smveilleren om de sociale controle aan te wakkeren. Inventarisatie van 

a! deze uiteenlopende initiatieven en de ervaringen die ermee op zijn gedaan, 

zouden de basis kunnen vormen voor een samenhangend preventief. restrictief 

en constructiefjongensbeleid, dat rekening houdt met leeftijd, leefsituatie, oplei

ding, de oorzaken en de mate van crimineel gedrag. Het motto 'Leer een vak in de 

bak', zou voor aile jonge draaideurcriminelen in speciale jeugdgevangenissen mo

gelijk moet worden. Een divers scholingsprogramma clat maatwerk kan leveren 

voor ongeschoolde, werkloze mannen, meer prikkels om te gaan werken en een 

lonend verschil tussen uitkering en inkomen, kan voorkomen dat we in cle 21ste 

eeuw met een grate onderklasse in dichte concentraties in de steden zitten. Niets 

voor niets valt er in toenemende mate te beluisteren dat de dienstplicht nooit 

afgeschaft had mogen worden. Via de dienstplicht maakten sommige jongens 

voor het eerst in hun Ieven kennis met regels, discipline, het dragen van verant

woordelijkheid, actieve sportbeoefening en andere sociale klassen dan waaruit zij 

zelf kwamen. Beter dan een jongen een half jaar in een gesloten inrichting te 

Iaten verblijven en hem daarna weer doelloos de maatschappij in te sturen, is het 

om zo'n verblijf te Iaten volgen door een maatschappelijke stage. Beter clan jonge 

mannen werkloos te Iaten rondhangen op straat, is het om in een kader van bege

leide herintegratie een vorm van sociale dienstplicht in te voeren, waarin zij een 

vak kunnen leren, aan de veiligheid en leefbaarheid van de samenleving kunnen 

bijdragen, en zo het gevoel kunnen krijgen van waarde te zijn voor die samenle

ving. Het gevoel niet op een positieve manier van waarde te kunnen zijn is de 

kern van het problema tisch geclrag van jongens en jongemannen. 

Heleen Crul is publiciste en lid van het CDA 
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Preventief en 

curatief jeugdbeleid: 

positie van de school 

DR. P.M. SCHOORL 

De notitie 'Sam en Nederland veiliger maken' ( 1999) stelt dat juist voor ouders 

de drempel naar opvoedingsondersteuning moet worden verlaagd. Er is een 

helder aanspreekpunt nodig, met een zekere continu'iteit tijdens de ontwikke

ling van het gezin. De notitie bevat een interessante suggestie: ze stelt een 

'jeugdcoordinator' voor, die vanuit de scholen moet werken. Die nieuwe func

tie raakt echter direct de positie en de adequate toerusting van de school. In 

dit artikel wil ik de inhoud van zo'n functie bezien in het kader van een 

samenhangend jeugd- en gezinsbeleid. Het onderwijsbeleid moet ruimte 

maken voor taken in de opvoedingsondersteuning, want maatschappelijke 

ontwikkelingen maken een nieuwe afstemming tussen gezin en school nodig. 

In literatuur over opvoedingsondersteuning en preventief jeugdbeleid noemt 

men de kinderopvang en de school als belangrijke 'vindplaatsen' voor proble

men. Echter, de vraag in hoeverre de school op dat gebied een eigen taak heeft, 

roept discussie op. Men wijst op: de primaire onderwijstaak; de specifieke des

kundigheid die nodig is; de verantwoordelijkheid van de ouders. Ook tegenstan

ders van een ruime pedagogische taak van de school kunnen echter niet om de 

dagelijkse confrontatie met opvoedingsproblemen heen. Het voorkomen van nit

val door het bieden van een passende leerroute wordt door de wetgever als een 

verantwoordelijkheid van het onderwijs gezien. In experimenten met de imple

mentatie van 'zorgadviesteams' zoeken scholen en het Bureau Jeugdhulpver

lening thans naar een vonn van samenwerking voor het tijdig signaleren van 

problemen en het uitstippelen van een begeleidingstraject (Beckers, 1999). 

Daarin speelt het overleg met de ouders een belangrijke rol. Het werk speelt zich 

af in het grensgebied tussen vier systemen van regelgeving en financiering: 

onderwijs, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulpverlening en lokale welzijnszorg. Er 

is behoefte aan een heldere beleidsvisie in het onderwijs om de daarmee samen

hangende knelpunten op te lossen. Het is opmerkelijk hoe weinig de onderwijs

specialisten in de politick tot nu toe hebben deelgenomen aan overleg over een 

samenhangend jeugd- en gezinsbeleid. Het gesprek over de positie van de school 

vormt daarin een ontbrekende schakel. 
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Opvoeding: een opgave voor ouders 

Het Handvest van de European Parents Association (EPA, 1992) stelt dat ouders recht 

hebben op de erkenning van hun vooraanstaande plaats als opvoeders. Eigenlijk 

kan de overheid pas ingrijpen als problemen hoog zijn opgelopen. Het proces 

van sociale controle en ondersteuning door de naaste omgeving is gevoelig voor 

kleine signalen en biedt daardoor vee! meer mogelijkheden. Dat proces vraagt 

echter wederzijdse acceptatie op grond van consensus over normen en waarden. 

Mensen die zich recent bevrijd hebben van de knellende banden van sociale con

trole zijn zeer terughoudend in hun betrokkenheid. Het principe, 'dat is de ver

antwoordelijkheid van de ouders', is niet alleen de erkenning van een recht; 

vaak is het ook de rechtvaardiging voor distantie. Ouders worden door dit princi

pe sterk op zichzelfteruggeworpen voor de organisatie van hun gezin en hun 

opvoedingstaak. 

De Winter ( 1998) is van n1ening dater een 'gat in de opvoeding' ontstaat waar 

ouders minder tijd hebben voor hun kinderen en de opvoeding steeds meer bui

ten het gezin moet plaatsvinden. 'Als kinderen en jongeren steeds minder direct 

contact met volwassenen hebben, dan ligt het voor de hand dat ze elkaar gaan 

opvoeden. De normen en waarden die ze daarbij onderling overdragen hoeven 

lang niet altijd dezelfde te zijn als degene die de samenleving zich wenst, en: die 

ze zichzelf later zouden wensen. Met andere woorden: voor hun sociale en more

le ontwikkeling zijn volwassen opvoeders, binnen en buiten het gezin, onont

beerlijk.' (p.28). In die lacune wordt nog maar zecr ten dele voorzien. De school 

voedt weliswaar impliciet op, maar rekent dat lang niet altijd tot haar taak. 

Bestreden wordt dat ouders hun gezinstaken te licht opvatten; het wordt echter 

moeilijker om ze te organiseren. Opvoeding is een opgave die ouders niet in het 

isolement van hun gezin kunnen vervullen: steun uit een enigszins gelijkge

stemd sociaal netwerk is nodig. Van den Brink (1997) signaleert de opkomst van 

een nieuw gezinsideaal: 'Hoge eisen, ware liefde'. 'Het is waar dat collectieve 

nm·men en modellen weggevallen zijn, maar dat betekent niet dat mensen met 

hun gezinsleven de gemakkelijkste weg kiezen' (p.88). Men is tolerant over de 

wijze waarop andere mensen hun Ieven inrichten, maar voor zichzelf is men 

geneigd de voorkeur te geven aan traditionele waarden. Er tekent zich weer een 

zekere waardering afvoor duidelijke normen, voor het stellen van grenzen, het 

serieus nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Omgang in groepen van leef

tijdsgenoten vormt een belangrijk aspect van de leefwereld van jongeren; voor 

ouders en kinderen gelden vee! partiele loyaliteiten. Het ontwikkelen van sociale 

vaardigheden krijgt een belangrijker plaats: zien water in een groep gebeurt, 

weten hoe men zich kan onderscheiden; hoe men relaties in stand houdt, is een 

nieuw aandachtsgebied in de opvoeding. Het optreden van de ouders en de kwali-
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teit van hun relatie met de kinderen is cruciaal voor de vraag hoe kinderen zul

len kunnen functioneren. In dat opzicht is het gezin belangrijker geworden. Van 

den Brink waarschuwt tegen het opdringen van hulp en het scheppen van be

hoefte aan opvoedingsondersteuning. De meeste gezinnen hebben een goed ver

mogen tot zelti-egulatie. Opvoeders zijn niet zo onzeker; ze willen voorlichting. 

omclat ze hun taak belangrijk vinden. Hij analyseert vervolgens knelpunten roncl 

groepen van probleemgezinnen en komt tot de conclusie clat die wel in een vee! 

vroeger stadium gezinsondersteunende hulp moeten krijgen. Helpen zou moeten 

betekenen dat men samen met ouders zoekt naar een aanpak die past in hun si

tuatie. Schoolpersoneel en jeugdgezondheiclszorg zouden meer moeten doen met 

signalen en ouders durven aanspreken. Nu wacht men dikwijls af. Als problemen 

zwaar genoeg zijn voor jeugdhulpverlening is het voor de kinderen vaak te laat. 

School en ouders: partners in de opvoeding 

Het reeds genoemde Hanclvest (EPA. 1992) spreekt niet alleen over het recht van 

ouders om passende scholen te kiezen voor hun kinderen en invloed uit te oefe

nen op het beleid van de school, het noemt het ook een plicht van ouders om 

zich als partners in de opvoeding in te zetten voor de school, tijd voor kinderen 

en school te maken en cle nodige informatie te geven. 

Verancleringen in de samenleving hebben een discussie opgeroepen over de pe

dagogische opdracht van de school. Globaal zijn er twee visies te onderscheiclen: 

een smalle visie, die de nadruk legt op het stellen van regels en het oplos

sen van conflicten. De school client zich te concentreren op onderwijsta

ken, gericht op de cognitieve ontwikkeling; de ouders dienen hun verant

woordelijkheid te nemen voor de opvoeding; 

een brecle visie, waarin het helpen en begeleiden op weg naar volwassen

heid als taak wordt gezien. In de school client er aanclacht te zijn voor 

communicatie over en reflectie op morele principes, deugden en gedrag. 

Juist door samenwerking in groepen kan de school bijclragen tot de ont

wikkeling van sociale vaardigheden. 

Deze visies komen naar voren in recent onderzoek naar opvattingen van ouders, 

clocenten en leerlingen over cle afstemming tussen gezin en school (Klaassen & 

Leferink, 1998; Veugelers & De Kat, 1998). Die afstemming is geen vanzelfspre

kenclheicl meer. Het is nodig om duidelijkheicl te scheppen over elkaars verant

woordelijkheicl en elkaars opvattingen te leren kennen. Opvattingen over opvoe

clingsdoelen zijn te herleiclen tot twee ideologieen: autonomie-ontwikkeling en 

traclitioneel conformisme. Hierbij blijkt dat conformiteit geen negatieve !dank 

meer heeft: het gaat niet meer over aanpassing aan autoritair optreclen. Het is 

een praktische steunpilaar voor persoonlijke en sociale ontwikkeling, gedragen 

door regels, afspraken en het consequent aanbieclen van structuur in een veilig 
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en rustig klimaat. Autonomie wordt niet in een extreme betekenis opgevat; tus

sen zelfbepaling en sociaal gevoel als opvoedingsdoelen wordt door ouders en 

docenten geen onderscheid gemaakt. Het burgerschapsideaal van individuele 

autonomie wordt duidelijk gekoppeld aan het dragen van sociale verantwoorde

lijkheid, 

Over het algemeen zijn ouders voorstanders van de brede taakopvatting. Docen

ten neigen meer naar een smalle taakopvatting. Zij menen bijvoorbeeld dat 

ouders zelf te weinig structuur aanbieden, te weinig tijd hebben voor de kinde

ren en teveel aan de school willen overlaten, zelfs op het gebied van praktische 

opvang. Naar hun mening ontbreekt bij ouders soms inzicht in de verwachtin

gen die ze van hun kinderen mogen hebben in verschillende leeftijdsfasen. Er is 

behoefte aan opvoedingsvoorlichting, maar men vindt dat de docenten die taak 

er niet bij moeten krijgen. Men is over het algemeen beducht dat ouderavonden 

over pedagogisch beleid ontaarden in een heilloze emotionele discussie. Daar 

zou minstens een deskundige buitenstaander het gesprek moeten leiden. 

Scholen blijken te verschillen in hun pedagogische beleid, maar communiceren 

daarover niet helder met de ouders. Die willen een school kiezen die bij hun 

opvattingen past, maar krijgen daar niet voldoende zicht op. Ook de verwachtin

gen van ouders verschillen. Opmerkelijk is dat docenten er op wijzen dat ze niet 

voor zoveel verschillende kinderen individuele afspraken met ouders kunnen 

maken. Vermoedelijk wordt de afstemming van school en gezin gelnterpreteerd 

als: de school moet zich bij ieder kind rich ten naar de wensen van de ouders. 

Duidelijkheid zou bevorderd worden als het schoolteam, in overleg met de geko

zen doelgroep van ouders, een pedagogisch beleid ontwikkelt en daarover com

municeert. Het gaat dan om de kern van de identiteit van de school; sommige 

invullingen kunnen aangepast worden aan de wensen van de tijdelijke gebrui

kers van de school in casu de huidige groep leerlingen en hun ouders. (Zie ook: 

Ross-van Dorp & Van de Camp, 1999). 

Communicatie betreft nu meestal manifeste problemen en incidenten. In de 

onderzoeken zijn leerlingen met problemen slechts zijdelings ter sprake geko

men. Docenten stellen duidelijk grenzen: hun deskundigheid en tijd is niet toe

reikend om de functie van maatschappelijk werker op zich te nemen. In het 

onderzoek binnen de voortgezet onderwijs (vo)-scholen (Veugelers & De Kat, 

1998) is er wat meer aandacht voor deze problemen. De mentor is hier het aan

spreekpunt, maar die moet zich een beeld vormen uit gesprekken met vee! 

docenten in de school. Hij of zij zal dus voorzichtig zijn in het fonnuleren van 

een beeld en het trekken van conclusies. Naar ouders toe betekent dit dat een 

probleemsituatie wei heel manifest moet zijn wil de mentor hierover in contact 

treden. In de ogen van ouders kan de mentor ook niet alles overzien en is, ten-
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minste als collega-docent, betrokken in de problematiek. De gedachte aan parti· 

cipatie van ouders en een brede opvatting van de pedagogische taak komt sterk 

naar voren in het denken over de 'brede school'. 'De brede school staat voor een 

geintegreerde aanpak ter verbetering van de ontwikkelingskansen van kinderen 

enjongeren in hun diverse leefmilieus: op school, in het gezin, en in hun vrije 

tijd. Het gaat daarbij om de inrichting van een netwerk van onderwijs, welzijn 

en zorg rand kind en gezin, ter bevordering van de sociale competentie van kin

deren en jongeren en van hun actieve deelname aan samenleving, onderwijs, 

recreatie en werk' (Van Oenen, Van der Zwaard & Huisman, 1999). Het gaat niet 

om een uitbreiding van de taken van de school, maar om het actiefparticiperen 

met een centrale rol in een netwerk. Dat de school hier als centrale voorziening 

fungeert komt doordat ze een essentiele institutie is in de ontwikkeling van de 

jeugd. Ze is het meest bepalend voor de dagindeling van kinderen, en daarmee 

ook voor gezinnen; ze is laagdrempelig en biedt continuiteit. De mogelijkheden 

voor preventie zijn groat doordat aile kinderen daar dagelijks 'in beeld' zijn (o.c. 

p.so). Binnen zo'n netwerk zouden scholen zich werkelijk kunnen toeleggen op 

goed onderwijs omdat voor allerlei andere 'nieuwe taken' de samenwerking 

geregeld is. Het netwerk kan worden afgestemd op de behoeften in de gekozen 

doelgroep; experimenten zijn in verschillende vormen gaande. De ontwikkeling 

naar deze samenwerking vraagt versterking van het management in het onder

wijs. Het werken op het raakvlak van verschillende systemen van financiering is 

een van de meest genoemde knelpunten. 

School en jeugdbeleid 

De term jeugdbeleid is aanvankelijk sterk in verband gebracht met het bestrij

den van overlast. Politiek gezien dringt telkens de aandacht voor probleemjeugd, 

het bestrijden van overlast en criminaliteit naar voren. Geleidelijk is in de mees

te gemeenten de aandacht verschoven naar 'preventiefjeugdbeleid'. Daarbij 

wordt vooral gedacht aan voorzieningen voor de jeugd op het gebied van welzijn 

en sport en mogelijkheden om de jongeren bij de samenleving te betrekken. 

Opvallend is dat het onderwijs, bijvoorbeeld in het Eindadvies van de project

groep 'Ontwikkeling lokaal preventief jeugdbeleid' (WVC, 1998), maar zijdelings 

ter sprake komt. Niet aileen landelijk, maar ook op lokaal niveau zijn welzijns

werk en onderwijs duidelijk gescheiden portefeuilles. Onderwijs wordt een 

grensgebied van het jeugdbeleid genoemd. Uit niets blijkt dat het onderwijsbe

leid tot nu toe gericht is op een grotere inbreng. In lokaaljeugdbeleid nemen 

vertegenwoordigers namens het onderwijs zitting in een overleggroep, of in een 

wijkteam. Echt duidelijk ligt de verantwoordelijkheid niet; soms gaat het om 

beleidsadvisering, in andere teams bestaat de mogelijkheid om individuele pro

bleemgevallen anoniem te bespreken en contacten te leggen voor verwijzing. 
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Probleemdefinitie, privacy, medewerking aan verwijzing en wachtlijsten vormen 

daarbij flinke drempels. De schakel tussen preventieve en curatieve jeugdhulp

verlening blijft een probleem. Wat duidelijker is die schakel bij een initiatief dat 

binnen het onderwijs is ontstaan waar wettelijk de zorg voor kwetsbare leerlin

gen tot een verantwoordelijkheid van samenwerkingsverbanden binnen het 

onderwijs is geworden. Er moeten zorgplannen en aangepaste leerwegen worden 

gemaakt waarin eventueel extra ondersteuning is opgenomen. Men spreekt over 

'zorgleerlingen' en binnen de scholen is een 'zorgcoordinator' aangewezen. 

Meestal is dat een leerkracht die daar taakuren voor krijgt. 

Daar is ook een samenwerking in 'zorgadviesteams' tot stand gekomen waarin 

een 'voorpostfunctionaris' van het Bureau Jeugdzorg, algemeen maatschappelijk 

werk, jeugdgezondheidszorg en leerplichtambtenaren participeren. (De gebruik

te benamingen en organisatievormen kunnen verschillen. Deze informatie is 

ontleend aan een lokale nota (Beckers e.a. 1999) en een gesprek met medewer

kers van het Bureau Jeugdzorg in Leiden). De ervaring leert dater een flinke 

drempel is voordat men van een zorgleerling wil spreken. Het onderwijs rea

geert vooral op duidelijk teruglopende prestaties of frequent schoolverzuim; sig

nalen van verwaarlozing in de thuissituatie worden alleen ter sprake gebracht 

als een van deze symptomen aanwezig is. Naar schatting wordt aanvankelijk So% 

van de problemen anoniem besproken; het team dringt dan aan op het vragen 

van toestemming aan de ouders. Dat lukt meestal het best als dat niet op het 

niveau van de docent of de mentor gebeurt, maar door de schoolleiding zelf. Als 

voornaamste knelpunten worden genoentd: de niet structurele financiering, die 

jaarlijks uit allerlei potjes moet komen, en het te laat verwijzen, mede door 

beperkte deskundigheid van docenten die zorgcoordinator worden. Dat laatste is 

niet door een eenvoudige bijscholing, zoals voorgesteld in de notitie 'Samen 

Nederland veiliger maken'(1999), op te lossen. Er zijn uitgebreider kennis en 

andere vaardigheden nodig op het gebied van psychologie, pedagogiek, systeem

denken en de sociale kaart. Een vertrouwenspersoon zou ook niet moeten deel

nemen aan bijvoorbeeld de beoordeling van schoolprestaties van een leerling. 

Conclusie: een nieuwe collega in het schoolteam 

Onze conclusie is dat in het team van een school ook niet-onderwijsgevenden 

een plaats moeten krijgen. Zo'n staflid zou belast zijn met het expliciteren van 

het pedagogische beleid, de communicatie met de ouders en opvoedingsvoor

lichting. De samenwerking in netwerken, waaronder de coordinatie van een 

zorgadviesteam, zou de voornaamste taak zijn. 

De gedachte aan een 'jeugdcoordinator' uit de notitie 'Samen Nederland veiliger 

maken' biedt interessante aanknopingspunten. Deze functie wordt genoemd in 



verband met de afstemming tussen de strafrechtketen, de jeugdzorg en het 

lokaal preventieve jeugdbeleid. Het gaat om een gemakkelijk aanspreekbare ver

trouwenspersoon. Die zou vanuit de school moeten opereren. Als taken noemt 

de nota: 

op eigen initiatief hulpverleningsinstanties kunnen inschakelen; 

actief op bezoek gaan bij scholen en instellingen en bij kwetsbare gezin
nen; 

informatie van scholingsconsulenten, leerplichtambtenaar, leraar, buurt

agent en anderen naast elkaar leggen; 

individuele begeleidingstrajecten uitzetten. 

Er wordt ook een verband gelegd met initiatieven voor de brede school. Die bie

den, volgens de notitie, de mogelijkheid om jongeren die dreigen te ontsporen 

in spijbelen, drugsgebruik of criminaliteit bij de les te houden. 

Naar onze mening gaat het in deze taakomschrijving om niets anders dan het 

schoolmaatschappelijk werk onder een nieuwe naam. Wij willen pleiten voor 

een bredere opvatting van deze functie en een minder met 'zorg' verbonden 

benaming: gewoon een opvoedkundige. In het schoolteam van basisonderwijs 

(Bo) en vo is het een nieuwe collega; niet belast met onderwijs maar met peda

gogische zaken. Het accent ligt niet op een justitieel aanspreken op verantwoor

delijkheid, maar op sociale steun en controle in de betrokkenheid tussen school 

en ouders. Dat komt tot uiting in: 

een groepsgewijs aanbod van opvoedingsvoorlichting, thematische ouder

avonden; 

counseling van docenten die opvoedingsproblemen signaleren en zelf 

ouders daarover willen en kunnen aanspreken; 

vast aanspreekpunt zijn voor ouders over opvoedingsvragen; 

vast aanspreekpunt zijn voor jongeren met problemen; 

deelnemen aan lokaal overleg over jeugdbeleid en kinderopvang; 

schakel vormen tussen school, betrokken in de eerste lijn en het Bureau 

Jeugdzorg; 

verzorgen van professioneel overleg en de rapportage bij verwijzing. 

Voor zo'n nieuwe functie in de scholen zou in het onderwijsbeleid ruimte 

gemaakt moeten worden. Ten dele betekent dit ook een beleidsombuiging bui

ten het onderwijs: in het welzijnsbeleid worden de opvoedingsvoorlichting en 

het signaleren van problemen vaak als sociaal-geneeskundige taken van de 

jeugdgezondheidszorg gezien. 

Dr. P.M. Schaar! is orthapedagaag en verbanden aan de vakgraep Orthapedagagiek van de 

Rijksuniversiteit Leidcn. Hij is tevens lid van de commissie ]eugdbeleid van hct WI. 
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Conferentie in Amsterdam over 

maatschappelijl<e stage 

Hoe bevorderen we de betrokkenheid van jongeren bij de samenle

ving? Hoe maken we de samenleving meer toegankelijk voor jonge
ren? Is de maatschappelijke stage hiervoor een zinvol instrument? 
Op woensdag 27 oktober aanstaande organiseert het CDA in de 
Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam onder het motto 
'Maatschappelijke stage: zinvol of zinloos?' een de bat over deze en 
andere vragen. 

Op deze conferentie, die duurt van 19.00 tot 21.00 uur, zullen diver
se politici, wetenschappers, onderwijsdeskundigen en vertegenwoor
digers van maatschappelijke organisaties hun licht laten schijnen 
over onder meer het CDA-idee van de maatschappelijke stage. 
Medewerking zal verleend worden door onder andere de 
Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligers, Vrijwilligerscentrales en 

Jongerenorganisaties zoals CNV-Jongeren en de Stichting Jankor. 
De avond begint met een inleiding van CDA-voorzitter Marnix van 
Rij. 

Het de bat vindt plaats in het kader van het Jaar van de Veiligheid. 
Veiligheidsontwikkeling (preventie) staat centraal in deze discussie. 

De partijbrede discussie over Veiligheidsontwikkeling wordt afge

rond op de Najaarspartijraad van 6 november a.s. in de Lievekamp, 
Raadhuislaan 4 te Oss. 

Voor een aanmeldingsformulier kunt u bellen met Marjolijn Knol 
(wojdojvrij) (070-3424812). 

Meer informatie over deze conferentie treft u aan op het Internet 
(http:jjwww.cda.nl) en in de CDA-tijdschriften. 
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Het jeugdstrafrecht 

l<an meer van 

de ouders vergen 

MR. GERARD DEJONGE 

Het jeugdstraf(proces)recht betrekt de ouders niet wezenlijk bij de afhande

ling van strafzaken tegen hun zorgkinderen. In dit artikel wordt onderzocht 

op welke manier ouders op een zinvollere manier kunnen worden betrokken 

bij de afhandeling van jeugdstrafzaken dan thans het geval is. Daarbij wordt 

als uitgangspunt genomen, dat bestraffing van opvoedingsfouten een heilloze 

weg is omdat in dat geval niet aileen de kinderen maar ook nog eens hun 

ouders worden gecriminaliseerd. Het strafbare gedrag van kinderen kan beter 

worden beschouwd als een probleem dat door Justitie en ouders bij voorkeur 

gezamenlijk moet worden opgelost. Het huidige jeugdstraf(proces)recht biedt 

daartoe te weinig ruimte en dient te worden aangevuld met bepalingen die de 

opvoedingsverantwoordelijkheid van ouders activeren. 

Met het verschijnen van de rapporten Jeugd en Gezin I en Jeugd en Gezin II van 

de hand van Junger-Tas in 1996, respectievelijk 1997, is de rol van de ouders in 

jeugdstrafzaken in het centrum van de belangstelling komen te staan.' In Jeugd 

en Gezin I wordt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ouders voor 

strafbaar gedrag van hun kinderen als volgt verwoord: 'Ouders hebben niet ai

leen ten aanzien van hun kinderen, maar ook ten behoeve van de gemeenschap 

een bepaalde taak te vervullen. Als de ouders die taak goed vervullen is de kans 

dat een kind later crimineel gedrag ontwikkelt aanzienlijk kleiner dan wanneer 

dat niet het geval is. Daarmee wordt een bijzonder grote verantwoordelijkheid 

op de schouders van ouders geladen. Sommigen hebben die taak aldus omschre

ven: een eerste noodzaak is dat ouders voldoende om het kind geven om te inves

teren in zijn opvoeding; in de tweede plaats behoren ze het gedrag van hun kind 

te begeleiden en te sturen; in de derde plaats is van belang dat ze afwijkend en 

delinquent gedrag herkennen; en tenslotte behoren ze hun kinderen te straffen 

als zij onaanvaardbaar en/of delinquent gedrag vertonen. Oat laatste betekent 

dat ze op consistente wijze niet gewelddadige, adequate en effectieve discipline

ringtechnieken behoren toe te passen.'' 

Naast risicofactoren, die in het gedrag van het kind zelf gelegen zijn en naast 

sociaal-economische en omgevingsfactoren, lijkt de kwaliteit van de gezinsopvoe-



~::> Tussen de 

vrijwillige, meestal 

vrijblijvende 

hulpverlening en 

het justitiele 

ingrijpen gaapt een 

enorme ldoof. 

ding een doorslaggevende oorzaak te zijn van delinquent gedrag van kinderen. 

Als kwalitatieve factoren worden genoemd: een gebrekkig toezicht (door Junger

Tas een van de sterkste voorspellers van criminaliteit genoemd), criminaliteit 

van de ouders en van broers en zusters en een inconsistente disciplinering, voor

al als die gepaard gaat met schelden, bedreigen, slaan en schoppen. Maar ook 

extreem veel controle en discipline hangen samen, aldus dit rapport, met een 

grotere frequentie van delinquent gedrag: 'Te vaak, te streng en te hard straffen 

met gebruik van geweld lijkt delinquent gedrag zelfs te stimuleren.'l Volgens 

Junger-Tas blijkt de interne gezinsdynamiek (de manier waarop de gezinsleden 

met elkaar omgaan; GdJ) aanzienlijk belangrijker dan de gezinsstructuur (de 

gezinssamenstelling; GdJ). Gezinsfactoren blijken volgens deze onderzoekster de 

krachtigste voorspellers van later delinquent gedrag en vooral de mate van toe

zicht, de mate en kwaliteit van discipline en de affectieve band tussen ouders en 

kind. Ouderfactoren zijn volgens haar bepalender voor de ontwikkeling van 

delinquent gedrag dan kindfactoren: 'Daarom zal een goed preventiebeleid niet 

kunnen volstaan met maatregelen die uitsluitend op het kind zijn gericht. De rol 

van het gezin is dermate doorslaggevend, dat dit er altijd bij betrokken zal dienen te war· 

den, wil men blijvende resultaten boeken.' (cursivering GdJ) 

In haar rapport J eugd en Gezin I I geeft] unger-Tas a an in welke gevallen zij 

dwingende interventie in de opvoedingssituatie geboden acht. Zij zegt daar: 

'Tenslotte zouden meer preventieprogramma's voor adolescenten ontwikkeld 

moeten worden die zich op het snijvlak bevinden van vorming, educatie en straf

rechtelijk optreden, zoals bijvoorbeeld de schoolopvang van voortijdige school

verlaters ( ... ). Gegeven het feit dat ouders de eerstverantwoordelijken zijn voor 

het gedrag van hun kinderen, zou men ook voor de ouders van deze adolescen

ten een gedegen aanbod van niet-vrijblijvende cursussen op het gebied van psy

chosociale problemen, alcohol en drugsgebruik en delinquent gedrag moeten 

ontwikkelen. Vee! van deze ouders hebben een gevoel van machteloosheid en 

een aantal heeft de strijd met de kinderen al opgegeven. Opvoedingsondersteu

ning lijkt ook voor deze groep ouders zeker noodzakelijk.' 4 

De preventieplannen van Junger-Tas zijn in de pers en de vakbladen bepaald niet 

zonder kritiek gebleven. Pakes en Donker gaven in NRc-Handelsblad als hun me

ning te kennen, dat oudertrainingen en opvoedingscursussen onder dwang zin

loos zijn. 'Als de psychologie ons toch iets geleerd heeft', aldus deze critici, 'is het 

dat weinig zoveel invloed heeft op het leereffect van een cursus als de motivatie 

om die curs us te gaan volgen. ( ... ) Hulp geef je, straf leg je op. Het lijkt ons goed 

als dat zo blijft.'' De adviseur Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid van het ministerie 

van Justitie, de heer Boutellier, diende hen in diezelfde krant stevig van repliek. 

Volgens hem wisten Pakes en Donker niet waarover ze spraken. Hij stelde dat tus

sen de vrijwillige, meestal vrijblijvende hulpverlening en het justitiele ingrijpen 

een enorme kloof gaapt en dater in dit grijze gebied gezinnen zitten die wei 
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hulp willen maar niet kunnen vinden. Zijns inziens client er wei degelijk te wor

den nagedacht over de mogelijkheden om de meest problematische gezinnen te 

bereiken. Engelsman, directeur Jeugdbeleid bij het ministerie van Volksgezond

heid, Welzijn en Sport (vws) liet publiekelijk we ten dat hij de plannen van Jun

ger-Tas te ver vond gaan, zeker nu er van een goede samenwerking tussen het 

ministerie van Justitie en het zijne geen sprake was.'' Vos meende dat deelname 

aan preventieprojecten strikt vrijwillig diende te blijven en dat Justitie zich claar 

buiten diende te houden.' Hij kreeg weerwoord van Baartman, die onder verwij

zing naar artikel19 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind·' het in de 

daarvoor in aanmerking komende gevallen niet aanbieden van hulp aan ouders 

met het oogmerk het beschermen van be Iangen van kinderen en de samenleving 

formuleerde als schencling van een aan die kinderen toekomend recht.'J 

Men kan veronderstellen, dat wanneer een kind wordt verclacht van ofworclt ver

oordeeld voor het plegen van een strafbaar feit, zijn welzijn en vaak ook dat van 

ancleren (de eventuele benadeelden) in het geding is en dater op zijn minst een 

vermoeclen kan ontstaan van falend ouclerschap. Het jeugdstraf(proces)recht kan 

dan- mits daartoe toegerust- een instrument zijn waarmee in daartoe aanlei

ding gevende gevallen aan ouders opvoedingsondersteuning kan worden gebo

den met de bedoeling toekomstig strafbaar gedrag van hun kind te voorkomen 

en de actuele strafrechtelijk interventie op voor ouder en kine\ zinvolle wijze af 

te wikkelen. Het huidige jeugdstrat(proces)recht biedt daartoe onvoldoende 
mogelijkheclen. 

De ondergeschikte rol van de ouders in het 

huidige jeugdstrafprocesrecht 

De rol van de ouders tijdens het onclerzoek dat aan cle behandeling ter zitting 

voorafgaat is uiterst beperkt. Als een jeugclige wordt aangehouden en voor ver

hoor wordt ingesloten client, blijkens artikel 27, eerste lid van de Ambtsinstruc

tie voor de Politiet'', de politie zo spoedig mogelijk en uit eigen beweging een 

familielid of huisgenoot daarvan op de hoogte te stellen. Zolang een jeugdige als 

verdachte rechtens van zijn vrijheid is beroofd, is cle ouder op grond van de arti

kelen 490 en so Sv bevoegd hem op de plaats van detentie te bezoeken en vrij 

met hem te spreken en te schrijven. De ouders hebben geen recht op aanwezig

heid bij de verhoren van hun kind. Als een jeugdige in verzekering worclt gesteld 

of in voorlopige hechtenis wordt genomen kan op basis van artikel 493, derde 

lid Sv het ouderlijk huis worden aangewezen als plaats waar de vrijheidsbene

ming ten uitvoer wordt gelegd. Er zijn geen gegevens bekend waaruit kan wor

den opgemaakt in welke mate er van deze mogelijkheid tot 'thuiscletentie' 

gebruik wordt gemaakt. 



~r. Het jeugdstraf-

procesrecht betrekt 

de onder niet bij de 

oplossing van de 

problemen die door 

het strafbare 

gedrag van zijn 

kind zijn 

veroorzaakt. ( ... ) 

De ouderlijke ver

antwoordelijkheid 

wordt in het 

strafproces niet 

gehonoreerd. 

Als naar aanleiding van de inverzekeringsteiling van een jeugdige in het kader 

van de zogenaamde vroeghulp door de Raad voor de Kinderbescherming of de 

jeugdreclassering aan de Officier van Justitie wordt gerapporteerd, zal de rappor

teur als regel de ouders van de jeugdige om medewerking aan de rapportage vra

gen. Overweegt de Officier van Justitie een jeugdige te vervolgen, dan is hij inge

volge het bepaalde in artikel 494 Sv verplicht bij de Raad voor de Kinderbescher

ming inlichtingen over de persoon en de levensomstandigheden van de verdach

te jeugdige vragen. Bij deze rapportage worden de ouders als informant betrok

ken. 

Als in een jeugdstrafzaak tot het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek 

wordt overgegaan, dan heeft de rechter-commissaris niet de verplichting om de 

ouders daarbij aanwezig te laten zijn. 11 De ouders ontvangen niet aileen afschrif

ten van aile dat,rvaardingen, oproepingen, kennisgevingen, aanzeggingen of 

andere schriftelijke mededelingen aan hun minderjarig kind, maar worden ook 

persoonlijk tot bijwoning van de zitting12 opgeroepen." Ze zijn echter niet wette

lijk verplicht om aan zo'n oproep gevolg te geven. De kinderrechter kan evenmin 

hun medebrenging gelasten. De bedoeling van hun aanwezigheid ter zitting is, 

dat ze bij die gelegenheid zaken naar voren kunnen brengen die kunnen dienen 

'tot verdediging' van hun kind. De feitelijke rol van de ouders op de terechtzit

ting is in de praktijk sterk afhankelijk van de manier waarop de kinderrechter 

hen bij de behandeling van de feiten en van de persoon van de dader betrekt. De 

rechter is bevoegd om (op eigen initiatief, op vordering van de Officier van 

Justitie of op verzoek van de jeugdige zeit) de jeugdige buiten aanwezigheid van 

zijn ouders te horen (artikel 496, derde lid Sv). Andersom kan ook de jeugdige 

verdachte even de zittingzaal worden uitgestuurd, zodat de kinderrechter de 

ouders buiten diens tegenwoordigheid vragen kan steilen over zijn persoonlijk

heid en levenswijze (artikel 497 Sv). 

Zodra een verdachte, die volgens de bepalingen van het jeugdstrafrecht wordt 

berecht de achttienjarige leeftijd l1eeft: bereikt, worden de ouders niet meer tot 

het bijwonen van de (niet openbare) zittingen uitgenodigd. 

Aldus is de rol van de ouc\er in het jeugc\strafprocesrecht beperkt tot die van 

waarnemer en informant. Hij is geen procespartij. Het jeugdstrafprocesrecht be

trekt hem niet bij de oplossing van de problemen die door het strafbare gedrag 

van zijn kind zijn veroorzaakt. In die zin wordt de ouderlijke verantwoordelijk

heid in het strafprocesrecht niet gehonoreerd. 

Ook in het materie!e jeugdstrafrecht, meer in het bijzonder in het jeugdsanctie

recht, speelt de onder een te verwaarlozen rol. Hij wordt daarin niet of nauwe

lijks aangesproken op zijn verantwoordelijkheid als opvoeder, hetgeen men toch 

zou mogen verwachten als aan de tenuitvoerlegging van jeugdsancties mede een 

pedagogische functie wordt toegeschreven. 14 Kijkt men (met voorbijgaan aan de 
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~j· Wat de huidige 

strafWetgeving 

niet kent is een 

algemene 

strafrechtelijke 

aansprakelijkheid 

voor ouders voor 

onrechtmatig 

gedrag van hun 

kinderen. 

zgn. STOP-reactie'" voor 12-minners en de HALT-afdoeningll') alleen naar de rol 

van de ouders bij de tenuitvoerlegging van de jeugdsancties die zijn opgesomd 

in artikel 77h Sr dan blijkt dat de ouders in dat verhaal niet voorkomen. Er is 

een, tamelijke onbetekenende uitzondering: als de rechter de strafvan jeugd

detentie of de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (de zoge

naamde PIJ·maatregel) oplegt, dan zegt art. 77v Sr dat de minister van Justitie 

bij zijn beslissing om trent de plaats waar die straf of maatregel ten uitvoer moet 

worden gelegd moet !etten op de wens van degene die het gezag over de desbe

treffende jeugdige uitoefent. De ouderlijke opvoedingsverantwoordelijkheid 

wordt in de bijzondere bepalingen voor jeugdige personen in het Wetboek van 

Strafrecht compleet genegeerd. 

Drie modellen voor bet strafrechtelijk activeren 

van ouderlijl<e verantwoordelijkheid 

De Leerplichtwet en de Arbeidstijdenwet, waarin ouders strafbaar zijn als hun 

kind spijbelt, respectievelijk op te jeugdige leeftijd arbeid verricht, leren ons dat 

in het Nederlandse strafrecht de figuur van de aansprakelijkheid van ouders voor 

tekortkomingen in zorgplicht niet onbekend is. In de genoemde wetten is die 

zorgplicht toegespitst op de verantwoording voor de educatie van hun kind en op 

de bescherming tegen economische exploitatie. Wat de huidige strafWetgeving 

-anders dan in sommige andere Ianden- niet kent is een algemene strafrechtelijke 

aansprakelijkheid voor ouders voor onrechtmatig gedrag van hun kinderen. 

Als men vindt dat strafbaar gedrag van jeugdigen een legitieme aanleiding kan 

zijn om hun ouders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid als opvoeders en 

als men van mening is dat het Nederlandse jeugdstraf(proces)recht zich te zeer 

concentreert op de verdachte en veroordeelde jeugdige als individu en te weinig 

rekening houdt met diens familiale context, dan kan het zinvol zijn om te bezien 

of het strafrecht een geschikt middel is om bij te dragen tot het activeren van de 

ouderlijke opvoedingsverantwoordelijkheid. Om de discussie daarover vorm te 

geven worden hieronder drie modellen ontwikkeld waarin de ouders strafrechte

lijk kunnen worden aangesproken op opvoedkundig falen. Eerst wordt een model 

geschetst, dat als punitief kan worden betiteld en wei naar een voorbeeld uit de 

Verenigde Staten van Amerika. Vervolgens wordt een door dwang getypeerd 

model beschreven, waarna een derde, coi:iperatiefmodel wordt ontwikkeld. 

Hen punitief model - directe strajbaarstelling van opvoedingsfouten 

De meest vergaande reactie jegens ouders van kinderen die delicten plegen is 

het definieren van zulk gedrag als opvoedingsfout van de ouders. De ouders wor-



den dan strafbaar gesteld wegens het niet vervullen van hun zorgplicht, die me

de inhoudt dat zij hun kinderen van het plegen van strafbare feiten weerhou

den. Voorbeelden van een dergelijke wijze van aansprakelijkstelling zijn te vin

den in de Verenigde Staten van Amerika, waar het niet ongebruikelijk is om de 

ouders van kinderen die delicten plegen of zich in strijd met andere normen ge

dragen strafbaar te stellen. Als een kind een dergelijk feit begaat wordt dat in 

sommige staten en steden als een strafbare opvoedingsfout beschouwd. Een tref

fend voorbeeld van een dergelijke punitieve benadering vindt men in een veror

dening van de gemeente St. Claire Shores 17 in de staat Michigan, waarin onder 

meer de volgende bepalingen zijn opgenomen: 

Sec. 3. Parental duties 

a. It is the continuous duty of the parent of any minor to exercise reasonable control 

to prevent the minor from committing any delinquent act. ( ... ) 

Sec. 5. Parental violation and penalty 
a. No parent or guardian of any minor under the age of eighteen {18} years shall fail 

to exercise reasonable parental control over such minor. An adjudication that said 

minor has violated a provision of this code which is a misdemeanor or a finding 

that said minor is responsible for a violation of this code which is deemed a civil 

infraction shall be prima facie evidence that said parent or guardian failed to 

exercise reasonable parental control. 

( ... ) 

c. Upon the first conviction of a violation of this Ordinance, the parent shall be sub

ject to a fine of not less than seventyfive ($75.00) dollars, nor more than one hund

red {$100.00) dollars. 

d. Upon the second conviction of a violation of this Ordinance, the parent shall be 

subject to a fine of not less than one hundred {$100.00) dollars, nor more than five 

hundred {$SOO.OO} dollars, and in addition, shall be sentenced to probation with 

the condition that the parent participate in, through completion, a court approved, 

community based treatment program (such as parenting skills, family services, 

employment and training, etc.) or, at the discretion of the court, be imprisoned for 

a period of up to thirty {30) days. 

e. Upon the third or subsequent violation and conviction, the parent shall be subject 

to a fine of not less than two hundred {$200.00} dollars, nor more than five hund

red ($500.00} dollars, and at the discretion of the court, imprisoned for a period of 

up to ninety {90} days. 

Hoe zou - als men dat zou willen - een model als dat van St Clair Shores in Neder

landse strafrechtelijke termen kunnen worden vertaald? Allereerst zou het- om 

rechtsongelijkheid te voorkomen- niet aan te bevelen zijn om de ouderlijke ver-
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antwoordelijkheid in gemeentelijke verordeningen vast te leggen. Elke gemeente 

zou dan zo zijn eigen opvoedingsvoorschriften kunnen geven. Een andere beden

king tegen zo'n aanpak is, dat strafrechtelijke normering van ouderlijke verant

woordelijkheid in vee! gevallen neer zal komen op een inbreuk op het recht op 

eenfamily life zoals gegarandeerd in artikel 8, eerste lid EVRM. Inbreuken op dat 

recht zijn onder de voorwaarden vermeld in het tweede lid van dat artikel wel 

toegestaan, maar de Nederlandse wetgever formuleert dergelijke inbreuken bij 

voorkeur in wetten in formele zin 1
' en niet in lagere wetgeving als gemeentelijke 

verordeningen. Daarom zou, als men al tot strafbaarstelling van schending van 

de ouderlijke zorgplicht zou willen overgaan, het Wetboek van Strafrecht in die 

zin moeten worden aangepast. Men staat dan voor een aantal keuzes. Er kan een 

delictsomschrijving worden ontworpen, waarin - net zoals in St Clair Shores - een 

aantal ouderlijke zorgplichten limitatief is beschreven. Men kan ook een nieuwe 

delictsomschrijving creeren, waarin staat, dat ouders strafbaar zijn zodra hun 

kind onherroepelijk is veroordeeld wegens enig misdrijf. De veroordeling van een 

kind wegens een misdrijfwordt dan aangemerkt als een strafWaardige opvoe

dingsfout. Het resultaat is dan een delictsomschrijving van deze aard: 

De ouder of de voogd a an wiens schuld te wijten is dat een jeugdige als bedoeld in artikel 

77a van het Wetboek van Strafrecht over wie hij op dat moment het gezag uitoefende 

onherroepelijk is vcroordceld we gens een misdrijf wordt gestraft met ( ... ). 

Een juridisch-dogmatisch bezwaar tegen het introduceren van een dergelijke 

kwalitatieve risicoaansprakelijkheid in het strafrecht is het gegeven dat een voor

waarde voor strafbaarheid de verwijtbaarheid van het feit aan de dader is. Straf

recht is nog steeds een individueel schuldstrafrecht, ook alligt in sommige ge

vallen de schuldaansprakelijkheid dicht tegen de risicoaansprakelijkheid aan. 

Naast bezwaren vanuit de strafrechtsdogmatiek zijn er ook wel bedenkingen 

vanuit criminologische hoek te verwachten. Wat heeft het immers voor zin om 

een nieuwe strafbaarstelling te creeren zonder dat men enig idee heeft over de 

effecten ervan? Valt niet eerder te verwachten dat door medecriminalisering van 

de ouders in crimineel-politiek opzicht het paard achter de wagen wordt gespan

nen en dat Justitie het probleem van de jeugdcriminaliteit verergert in plaats 

van oplost. Zou het in ieder geval niet verstandig zijn om eerst eens te studeren 

op de effecten van de aanpak die in sommige staten en gemeenten van de 

Verenigde Staten in zwang is? 

Redenen genoeg om niet meteen te pleiten voor een directe strafbaarstelling van 

ouders wier kinderen strafbare feiten plegen. Er bestaan trouwens nog andere 

strafrechtelijke modellen die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor hun delin

quente kinderen kunnen activeren. In Engeland wordt op dit moment geexperi

menteerd met zogenaamde parenting orders. Een sprong over het Kanaal. 



Een dwangmodel- rechterlijke opvoedingaanwijzingen. 

Een andere marrier de opvoedingsverantwoordelijkheid van ouders van delin

quente kinderen te activeren is hen te binden aan rechterlijke opvoedingsbeve

len of -aanwijzingen, zoals bijvoorbeeld in sommige staten van de Verenigde 

Staten en in Engeland mogelijk is. Daar kan de (kinder)rechter een parenting 

order uitvaardigen. Als ouders zo'n bevel niet nako111en maken zij zich schuldig 

aan een strafbaar feit en kunnen zij daarvoor worden veroordeeld tot een geld

boete of soms zelfs tot een vrijheidsstraf. 

In de Amerikaanse staat Indiana zijn de ouders wettelijk verplicht om strafzaken 

tegen hun kind bij te wonen. Laten zij zonder aanvaardbare reden verstek gaan, 

dan maken zij zich schuldig aan het- in Nederland onbekende - delict contempt of 

court (minachting van de rechtbank) en kunnen zij op grond daarvan worden 

gestraft." Als zij bij de behandeling van de zaak aanwezig zijn, dan kan de recht

bank hun voorhouden water van hen als ouders wordt verwacht. De wetgever 

van Indiana heeft benadrukt dat het gezin een belangrijke rol speelt met betrek

king tot de oorzaken en de aanpak van delinquent gedrag van kinderen en wil 

dan ook dat het gezin een significante rol speelt bij het vaststellen van die oorza

ken en bij de bejegening van hun kinderen. Daarom kan de rechter een aantal 

zaken van die ouders eisen, bijvoorbeeld dat zij zo goed mogelijk 111eewerken 

aan de tenuitvoerlegging van de opgelegde sancties en behandelplannen, dat zij 

deelnemen aan ouderschapstrainingen, dat zij taken ten algemenen nutte ver

richten en zelfs kan van hen worden gevergd dat zij de kosten van de opvang van 

hun kinderen terugbetalen. 

Eventueel op te leggen ouderschaptrainingen moeten aan een aantal wettelijke 

minimumeisen voldoen."' De ouders moeten worden onderwezen in de fysieke, 

geestelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. De ouders moet 

worden geleerd hoe zij hun kind kunnen leren 0111 verantwoordelijk te zijn voor 

zijn daden. Het programma 111oet informatie bevatten over drugsmisbruik. Het 

moet gaan over de gezinsstructuur, de rol en het Iaten draaien van een gezin. De 

intermenselijke verhoudingen binnen het gezin moeten in a! hun aspecten aan 

de orde komen. Als de kinderrechter bepaalt dat ouders moeten deelnemen aan 

een behandel- of reclasseringsprogramma dat ten behoeve van het kind is op

gesteld, kunnen zij worden verplicht 0111 daarbij professionele hulp te aanvaar

den. De rechtbank kan zelfs bevelen dat zij deelnemen aan programma's die 

door of middels het gevangeniswezen worden uitgevoerd.' 1 

De Britse Crime and Disorder Act van 1998, een wetgevingsprodukt van Labourmi

nister Straw,'' introduceert de zogenaamde parenting orders in het Engelse jeugd

strati-echt. Een 'opvoedingsaanwijzing' kan uit twee ele111enten bestaan. Het eer-
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aanwijzing niet 
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is dat een strafbaar 

feit, waarvoor de 

desbetreffende 

ouder tot een 

geldboete van 

maximaal £ 1000 

kan worden 

veroordeeld. 

ste houdt in dat de ouders op basis van aanwijzingen van een justitieambtenaar 

gedurende maximaal 3 maanden (maar niet meer dan een keer per week) bijeen

komsten moeten bijwonen waar zij worden geadviseerd over de opvoeding van 

hun kinderen. Een tweede onderdeel van een opvoedingsaanwijzing kan erin be

staan dat de ouders (gedurende maximaal een jaar) controle moeten uitoefenen 

op het gedrag van hun kind. Oat kan onder andere betekenen dat zij toezicht 

moeten houden op het dagelijkse schoolbezoek van hun kind, maar bijvoorbeeld 

ook op het tijdstip waarop het kind 's avonds thuis moet zijn. Of de opvoedings

aanwijzingen worden nagekomen wordt gecontroleerd door een daartoe aange

wezen sociaal werker of een speciaal daartoe door het plaatselijke bestuur inge

steld jeugdcriminaliteitsteam (youth offending team). Ouders kunnen tegen opvoe

dingsaanwijzingen in beroep gaan. Als een opvoedingsaanwijzing niet wordt 

nagekomen is dat een strafbaar feit. waarvoor de desbetreffende ouder tot een 

geldboete van maximaal £ 1000 kan worden veroordeeld. 

Het lijkt juridisch-technisch mogelijk om in het Nederlandse jeugdstraf(proces)

recht een equivalent van de parenting order of opvoedingsaanwijzing te introdu

ceren. De kinderrechter kan bevoegd worden gemaakt om een vonnis te comple

teren met een aanwijzing aan de ouders om- eventueel samen met de jeugdige

een ouderschapscursus te volgen of een actieve bijdrage te leveren aan de tenuit

voerlegging van de opgelegde (alternatieve) sanctie(s). Het probleem is echter 

hoe het strafrecht moet reageren als de ouders opvoedingsaanwijzingen naast 

zich neerleggen. Neemt men zijn toevlucht tot strafbaarstelling van het negeren 

van opvoedingsaanwijzingen dan worden de ouders alsnog (secundair) gecrimi

naliseerd en is het maar de vraag wie er iets met een dergelijke afdoeningwijze 

opschiet. Men riskeert vooral een toename van het aantal strafzaken. Daarom 

lijkt het zinvol om te bezien of er naast de punitieve en dwangmatige aanpak 

een derde ander, meer bij de pedagogische inslag van het jeugdstrafrecht pas

send model te ontwikkelen is, waarbij ouders. kinderen en maatschappij het 

meeste baat kunnen hebben. 

Naar een cooperatief model- beloning van opvoedingsinspanningen 

Bij het hierboven aangeduide punitieve model en ook bij het daar beschreven 

dwangmodel waarin de parenting order de boventoon voert, is uiteindelijk de 

strafdreiging het instrument waarmee men de ouders op het rechte spoor pro

beert te houden. Gezien de te verwachten beperkte resultaten van strafdreiging 

als het gaat om gedragsbelnvloeding lijkt het de moeite waard om te onderzoe

ken of hetzelfde of een beter resultaat misschien bereikt kan worden door 

gewenst opvoedingsgedrag te belonen. Daarbij is de beoogde rehabilitatie van de 

jeugdige dader het aangrijpingspunt. 



~;-- De positie van 

de ouders ter 

zitting dient te 

worden aangepast. 

De huidige prak-

tijk, die erop neer

komt dat de ouders 

nadat iedereen is 

gehoord ook nog 

hun zegje mogen 

doen, bevredigt 

niet. 

De betrokkenheid van ouders bij de afdoening van jeugdstrafzaken kan worden 

vergroot door hen een substantiele positie te bezorgen in het strafprocesrecht 

voor jeugdigen, een positie die in het bovenstaande als marginaal is omschre

ven.'1 Een essentiele voorwaarde om als Officier van Justitie en als kinderrechter 

op een zinvolle wijze met de ouders van een jeugdige dader in gesprek te komen 

is dat die ouders als serieuze procespartij worden aangemerkt en in alle stadia 

van de procedure als belanghebbende worden gehoord. Het is van het grootste 

belang dat ouders al in een zo vroeg mogelijk stadium van het onderzoek wordt 

verteld wat hun kind wordt verweten. Water uiteindelijk op de dagvaarding 

komt te staan mag voor hen geen verrassing zijn. Daartoe dient artikel 504 Sv te 

worden uitgebreid met de bepaling dat de ouders bevoegd zijn kennis te nemen 

van processtukken en daar desgewenst afschriften van kunnen krijgen. Dat bete

kent dat artikel 51 Sv op hen van overeenkomstige toepassing zou moeten wor

den verklaard. 

Ook op een andere wijze zou de positie van de ouders in het jeugdstrafproces 

kunnen worden verstevigd, namelijk door de ambtshalve toevoeging van een 

raadsman als bedoeld in artikel 489 Sv uit te strekken tot de ouders van de jeug

dige verdachte. Macht blijken dat de stand pun ten over opvoedingskwesties van 

de jeugdige en die van zijn ouders botsen, dan dienen de ouders desgewenst een 

eigen advocaat toegewezen te krijgen. Professionele rechtsbijstand aan ouders 

lijkt onontbeerlijk wanneer het mogelijk zou worden dat de kinderrechter 

afspraken met de ouders maakt over hun rol bij de tenuitvoerlegging van de op 

te leggen jeugdsanctie. 

In de gevallen waarin de Officier van Justitie de bewaring of gevangenneming 

van de jeugdige vordert dienen de ouders wettelijk bevoegd te worden om de 

behandeling van die vordering bij de rechter-commissaris of de raadkamer van 

de rechtbank bij te wonen en daar ook het woord te mogen voeren. Verder zou 

het aanbeveling verdienen dat de Officier van Justitie niet aileen bij de Raad 

voor de Kinderbescherming inlichtingen over de persoon van de verdachte moet 

inwinnen als hij van plan is de jeugdige voor de rechtbank te vervolgen, maar 

dat hij ook de ouders moet uitnodigen voor een gesprek over dat voornemen. 

Artikel 494 Sv zou in die zin aangepast dienen te worden. 

Komt het tot een terechtzitting, dan dient ook de positie van de ouders ter zit

ting te worden aangepast. De huidige praktijk, die erop neerkomt dat de ouders 

nadat hun kind, eventuele medeverdachten, getuigen en deskundigen zijn 

gehoord ook nog hun zegje mogen doen bevredigt niet. De ouders (z6nder raads

man, z6nder talk) zijn vaak, ook al doet de kinderrechter nog zo zijn best om 

hen op hun gemak te stellen, ge'intimideerd en zitten om woorden verlegen en 

kunnen meestal weinig substantieels aan het al gezegde toevoegen. 

Het jeugdstrafproces zou de ruimte moeten gaan bieden om de mogelijke rol 

van de ouders bij de strafuitvoering in volle omvang aan de orde te Iaten komen. 

c 



162 

Jrf Bij de rol van 

de ouders valt te 

denken aan het (a! 

of niet sam en met 

het kind) volgen 

van ouderschaps-

cursussen, maar 

ook aan een onder-

steunende rol bij de 

tenuitvoerlegging 

van taakstraffen. 

Aileen op die manier kunnen ter zitting duidelijke afspraken worden gemaakt 

over de verwerkelijking van hun opvoedingsverantwoordelijkheid jegens hun 

terechtstaande kind. 

De jeugdstrafzitting zou idealiter in twee delen moeten worden gesplitst en we! 

in een eerste fase waarin juridisch wordt vastgesteld of het ten laste gelegde 

bewezen is, het bewezen verklaarde een strafbaar feit oplevert en of de verdachte 

strafbaar is. Als dat allemaal zo blijkt te zijn, dan volgt een tweede fase, waarin 

op basis van de eis van de Officier van Justitie een soort rondetafelgesprek 

plaatsvindt over de vraag welke sanctie de dader moet worden opgelegd. Daarbij 

dient expliciet aan de orde te komen welke rol de ouders bij de tenuitvoerleg

ging van die sanctie en in het kader van de voorkoming van verder delinquent 

gedrag van hun kind kunnen en willen spelen. De bepalingen betreffende de 

jeugdstraffen en jeugdmaatregelen moeten de kinderrechter dan wei de nodige 

ruimte bieden om ter zitting afspraken daarover te kunnen maken. 

Om ouders op een zinvolle wijze te kunnen betrekken bij de uitvoering van straf

fen en maatregelen zou er een bijzondere voorwaarde kunnen worden 

gecreeerd, die inhoudt dat een bepaald dee! van de op te leggen straf of maatre

gel niet ten uitvoer wordt gelegd als de ouders een in het vonnis te omschrijven 

rol vervullen bij de tenuitvoerlegging van de sanctie. Waaruit die rol kan 

bestaan dient te worden omschreven in een ministeriele regeling. Te denken valt 

aan het (al of niet samen met het kind) volgen van ouderschapscursussen, maar 

ook aan een ondersteunende rol bij de tenuitvoerlegging van taakstraffen. Het 

moet ook mogelijk worden dat de ouders op de een of andere manier worden 

betrokken bij de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sam·ties, zeker in de 

laatste fase ervan. Artikel 77X Sr, handelende over de voorwaardelijke veroorde

ling, zou in die zin kunnen worden uitgebreid. De beloning voor een voldoende 

participatie in de tenuitvoerleggingfase is dat het voorwaardelijk gedeelte van 

de sanctie niet ten uitvoer wordt gelegd. Een probleem is dat thans aileen de 

straffen van jeugddetentie en geldboete en de maatregel van plaatsing in een 

inrichting voor jeugdigen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk kunnen worden 

opgelegd. Om ouderparticipatie bij aile jeugdsanctie mogelijk te maken in het 

kader van een bijzondere voorwaarde, dient de werking van artikel 77X te wor

den uitgebreid tot aile jeugdsanctie, die worden genoemd in artikel 77h Sr. Oat 

betekent dat ook de alternatieve sancties geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk 

moeten kunnen worden opgelegd. 

Als ouders zich bereid verklaren om in het kader van de hier voorgestelde bij

zondere voorwaarden bepaalde opvoedingsinspanningen te verrichten, krijgen 

zij daarbij begeleiding van de jeugdreclassering of een daarmee vergelijkbare 

organisatie. Het moet mogelijk worden om- met toestemming van het Openbaar 



• , , Voldoende 

medewerking wordt 

beloond door een 

zo Iicht mogelijl<e 

afdoening van de 

strafzaak, waarvan 

zowel het kind als 

de onder profite-

ren. 

Ministerie- de inhoud van de bijzondere voorwaarde tussentijds te wijzigen. 

Blijken de ouders niet be reid of in staat hun beloften waar te maken, dan wordt 

dit door de begeleidende instantie aan het Openbaar Ministerie bericht. De offi

cier kan vervolgens besluiten een vordering tot tenuitvoerlegging van het voor

waardelijke gedeelte van de sanctie in te stellen, waarop de (kinder)rechter 

-gehoord door de ouders - kan beslissen het voorwaardelijk deel van de sanctie 

ten uitvoer te Iaten leggen. Het is bij deze aanpak uitdrukkelijk niet de bedoe

ling dat het niet of niet voldoende meewerken van de ouders wordt bestraft. 

Voldoende medewerking wordt beloond door een zo Iicht mogelijke afdoening 

van de strafzaak, waarvan zowel het kind als de ouder profiteren. Zo zou een 

goede medewerking kunnen resulteren in vroegtijdige voorwaardelijke invrij

heidstelling wanneer jeugddetentie wordt toegepast of ook in een eerdere beein

diging van de PI)-maatregel." Daarbij is het voorstelbaar dat de ouders een actie

ve rol spelen in het detentie- ofbehandelplan en bijvoorbeeld enige tijd met hun 

kind 'meelopen' in de straf- ofbehandelinrichting. 

Een beloning van materiele aard, bijvoorbeeld bestaande uit een financie!e ver

goeding voor deelname aan oudertrainingen, hulp bij (her)huisvesting of vrijstel

ling van schoolgeld als er niet of minder wordt gespijbeld lijkt niet aangewezen. 

Er wordt dan- zo kan men het College van Advies voor de Justitiele 

Kinderbescherming (CAJK) nazeggen- een premie gezet op slecht ouderschap'" 

en lokt schijncobperatie van ouders uit. 

Onvoldoende medewerking van de ouders kan er in resulteren dat het kind als

nog de sanctie krijgt die de kinderrechter in beginsel passend voor hem vond . 

Voordeel van de hier voorgestelde benadering is dat ouders dienen in te stem

men met participatie in de afdoening van de strafzaak tegen hun kind. Op die 

manier wordt voorkomen dat Justitie het recht op een ongestoord familie- en 

gezinsleven, zoals dat in artikel 8 van het Europese Mensenrechtenverclrag wordt 

gegarandeerd, schendt. Op dat laatste is veel eerder kans als men geen cobpera

tief, maar een punitief of dwangmodel zou toepassen. 

De ouderrol moet hoger op de politieke agenda 

Nu het beseflijkt door te dringen dat de oorzaken van een aantal vormen van 

jeugdcriminaliteit Inede in het gezin van herkomst moeten worden gezocht is er 

aanleiding te bezien hoe de ouders van clelinquente jongeren door toepassing 

van het jeugdstrafrecht op hun opvoedingsverantwoordelijkheden kunnen wor

den gewezen. Een eerste verkenning laat zien dat die ouders globaal volgens drie 

justitiele modellen kunnen worden benaderd. Hierboven is in de eerste plaats 

gewezen op een punitief model, waarin ouclers direct strafrechtelijke aansprake

lijk zijn voor delicten die hun kinderen plegen. In dat punitieve model worden 
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ouders qualitate qua gecriminaliseerd zodra hun kinderen een strafrechtelijke 

veroordeling oplopen. In dit model wordt vertrouwd op een preventieve werking 

van de strafbedreiging jegens de ouders. Een tweede hierboven beschreven 

model is het dwangmodel, waarin door de rechter gegeven opvoedingsaanwijzin

gen (parenting orders) een cruciale rol vervullen. Ook bij dit model wordt ver

trouwd op de preventieve werking van de straffen die ouders riskeren als zij de 

opvoedingsaanwijzingen in de wind slaan. 

Het derde hierboven geschetste model is een cooperatief model, waarbij ouders 

in het kader van aan de jeugdsanctie te verbinden voorwaarden afspraken 

maken met Justitie over de invulling van hun rol bij de tenuitvoerlegging van de 

(gedeeltelijk voorwaardelijke) sanctie die hun kind wordt opgelegd. De werk

zaamheid van dit cooperatieve model wordt niet nagestreefd door het straffen 

van de betrokken ouders als zij de afspraken niet nakomen, maar door beloning 

van geleverde inspanningen door het voorwaardelijk dee! van de opgelegde sane

tie niet ten uitvoer te leggen of het intramurale dee! van de sanctie zo kort 

mogelijk te houden door toepassing van voorwaardelijke invrijheidstelling of 

vroegere beeindiging van de PIJ-maatregel. 

Er zal, voordat er iiberhaupt aan wetwijziging kan worden gedacht, eerst verder 

moeten worden gediscussieerd over de inhoud en vorm van de aansprakelijkheid 

van ouders voor delicten die hun kinderen plegen. Het lijkt uitermate zinvol om 

in de Verenigde Staten en Engeland de ervaringen met de daar gehanteerde 

modellen te verzamelen. Intussen zou het mooi zijn als de minister van Justitie 

de kwestie van de ouderlijke rol in het jeugdstrafrecht wat hager op de agenda 

zette en de ouders dee! van de oplossing worden in pla~tts van dee! van het pro
bleem blijven. 

Mr. Cera rei cle jonge cloceert- oncler meer- jeugc!straj(proces)recht a an c!e Universitcit 

Maastricht en stone! als aclvocaat vele jeugclige verclachten (en hun ouclers) bij. 

Dit artikel is een bekorte versie van cle onclerzoeksnotitie De rol van de ouders in het 

Nederlandse jeugdstrafrecht (niet gepubliceercl). 

No ten 

J. .Jungcr-Tas, jeugd en Gezin · Preventie vanuit ccn justitieel perspectiej; Den 

Haag 1996 en jeugd en Gezin II · Naar ccn ejJectieJ prevcntiebeleid, Den Haag 

1997. Een bewerking van dl' eerstgenoemde nota verscheen onder de titel 

Gezinsbeleid vanuit een justitieel perspectief in de reeks justitiCle 

Verkcnningcn, 1996 nr. 6, biz. 17-:37. 

2 jeugd en Gczin I, biz. 25. 

3 jeugd en Gczin II, biz. 63-64. 
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F.J. Pakes en A.G. Danker, Preventieplannen justitie zijn naief, in NRC

Handelsblad van 18 september 1997. Volgens die krant waren de auteurs 

verbonclen aan het Neclerlancls Studiecentrum voor Criminaliteit en 

Rechtshandhaving in Leiden. 

Hulpvcrlening urgenter clan opvoeden ouders, in de Volkskmnt van 13 

oktober 1997. 

R.C. Vos. Het gezin als bran van aile kwaad? Ncderlands TijdschriJt voor 

Opvoeding, Vorming en Onderwijs, jaargang 13, nummcr 3, juni 1997. blz. 152-

164. 

7 H.E.M. Baartman, Over legitimering ennoodzaak van primaire preventie, 

Ncdcrlands Tijdschrif't voor Opvoeding. Vorming en Ondcrwijs, jaargang n, nr: S, 

blz. 303-304. 

8 Art. 19: - 1. De Staten die partij zijn, nemen aile passende wettclijke en 

bestuurlijke maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied om het 

kind te beschennen tegen aile vormen van lichamclijk of geestelijk 

geweld, letsel of misbruik, lichamclijke of geestelijke verwaarlozing of 

nalatige behandeling (curs. Gdj), mishandeling of exploitatie, met in be

grip van scksueel misbruik, terwijl het kind onder de hoede is van de 

ouder(s) (curs. Gel]), wettige voogcl(en) ofiemand anders die de zorg voor 

het kind heeft. 2. Deze maatregelen ter bescherming dienen, indien van 

toepassing, cloeltreffende procedures te omvatten voor de invoering van 

sociale programma's om te voorzien in de noclige ondersteuning van het 

kind en van clegenen die de zorg voor hct kind hebben ( ... ). 

9 Besluit van 8 april 1994, houdende regels met betrekking tot een nieuwe 

Ambtsinstructie voor de politic, de Koninklijkc marechaussee en de bui

tengewone opsporingsambtenaar en de maatregclen waaraan rechtens 

van hun vrijheid beroofde pcrsonen kunnen worden onderworpen, Stb. 

1994. 275-

10 Krach tens artikel 496a (oucl) Sv moest hij de ouclers of voogcl oproepen. 

11 M.J.C. Koens en G. de Jonge, /Jet nicuwc stnzJrcclH en straJproccsrccht voor jcug

digcn, Arnhem, 1995, blz. 124-125. 

12 J.A.C. Bartels, jcugdstmji-cchl - Hct nictiWC jeugdstmJrccht, Zwolle 1995. bl. 

114: 'Onder ouclcrs verstaan we hier ( ... ): ouders die het gezag uitoetcnen 

over de minderjarige verdachte (art. 131 Sv). De ouder niet-voogclna echt

scheiding wordt clus niet opgeroepen. Dikwijls heeft de jeugdigc we! con

tact met de 'ancien· oudcr' en indien deze is meegckomen naar de zit

ting, worclt cleze cloorgaans ook toegang tot de besloten zitting gegeven.' 

13 J.E. Doek en P. Vlaardingerbroek, ]cugdreciH en jcugdhulpvcrlcningsrccht, 

dcnlc herzicnc druk, 's-Gravenhage 1998, bl. 396: 'Wij hopen clat het jeugcl

sanctierecht ook in de (nabije) toekomst zal worden toegepast op een 

wijze die niet aileen de vergelclende functie van het strafrecht tot zijn 
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recht laat komen, maar die bovenal de pedagogische en (her)opvoedende 

doeleinden van dit bijzondere strafrecht zal trachten te verwezenlijken.' 

Aanwijzing stop-reactie, circulaire nr, 1999A003 van het College van procu

rwrs-genaaal, vastgesteld op 16-02-1999 en in werking getreden op 01-04-

1999, Stcrt. 31-03-1999, nr. 63. 

15 Richtlijn van de Procureurs-generaal met betrekking tot de Halt-afdoe-

ning van 10 mei 1995, Stcrt. 16 augustus 1995, nr. 157, in werking getre

den op 1 september 1995. 

Parental Responsibility Ordinance City of St. CL!ir Shores, Michigan- Ord. eff. 

July 26, 1994 

17 In de Memorie van Toelichting bij de Penitentiaire Beginselenwet merk-

te de minister van Justitie daar het volgende over op: 'Volgens de huidige 

opvattingen dienen inbreuken op grondrechten zoveel mogelijk een 

grondslag te vinden in een fonnele wet.' Tweede Kamer; 1994-1995, 24 263, 

nr. 3, biz. 3. 

18 Indiana Code 19-2-113 - Parental accountability. Internetbron: www. 

state.in.usjlegisla tive 

19 Indiana Code 19-2-304- Parental responsibility training programs- criteria. 

20 Indiana Code 31-37-19 (Dispositional Decrees)- 24. 

21 De bepalingen betreffende jeugdigen en hun ouders vloeien voort uit 

zijn nota 'Nu more excuses- a new approach to tackling you til crime in England 

and Wales', Home Oj]ice, November 1997 

22 Het coiiperatieve model wordt op deze plaats alleen uitgewerkt voor 

jeugdstrafzaken waarin de jeugdige voor de rechtbank wordt vervolgd. 

Het model kan (en client) ook uitgewerkt worden voor de andere afdoe

ningmodaliteiten 

23 Daarbij is het voorstelbaar dat de ouders een actieve rol spelen in het 

detentie- of behandelplan. 

24 College van Advies voor de Justitiele Kinderbescherming, brief aan de 

staatssecretaris van justitie van 11 november 1997, kenmerk 663415/97, 

inhoudende een advies over het rapport jeugd en Gezin II' (supra). 
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Slotbeschouwing 

DooR: THIJS jANSEN 

Terugkijkend op alle bijdragen bevat het openingsartikel van bisschop van Luyn 

in feite de belangrijkste thema's van dit nummer. De hoofdstelling van zijn arti

kel is dat geweld in wezen voortkomt uit de cultuur van vervreemding en onver

schilligheid die in Nederland gegroeid is. Zijns inziens moet de 'sense of urgen

cy' zich niet rich ten op het geweld alszodanig, als wei op de cultuur van afzijdig

heid. Dat is precies water in de bijdragen aan dit nummer gebeurd is. Er zijn bij

dragen waarin wordt beschreven wat de uitwerking is van die cultuur. Vee! daar

van- waaronder het artikel van Van Luyn zelf- zijn te vinden in het eerste dee! 

onder de titel 'Samenleving en criminaliteit'. Het tweede dee! met de titel 'Wie 

is verantwoordelijk?' is een uitwerking van de suggestie van Van Luyn om te 

komen tot een breed beraad gedragen door het maatschappelijk middenveld 

'om onder andere de krachten te bundelen voor initiatieven om het tij te keren 

en om consensus te bevorderen wat betreft fundamentele humane waarden zon

der we ike een samenleving dreigt te desintegreren'. Het derde dee! - onder de 

titel 'Jeugd-en gezinsbeleid' sluit aan bij het advies van de Raad voor 

Maatschappelijke Ontwikkeling dat Van Luyn regelmatig instemmend aanhaalt. 

Daarin wordt het belang benadrukt van affectie en stabiliteit voor de morele 

opvoeding en vorming vooral binnen het gezin, het onderwijs, de directe sociale 

omgeving. Jonge mensen schieten anders makkelijk tekort in het vermogen zich 

in anderen in te Ieven en zich met anderen te identificeren. Ze missen gebor

genheid en warmte. Hij citeert het RMO-advies: 'Wanneer deze gehechtheidsnet

werken ontbreken wordt de kans grater dat jongeren zich agressief en geweld

dadig gedragen'. Karter en treffender kan het verband tussen jeugd-gezinsbeleid 

en veiligheidsbeleid niet gelegd worden. In deze slotbeschouwing zal ik in het 

kart de belangrijkste conclusies inzake de drie verschillende thema's op een rij 

zetten. 

1. Samenleving en criminaliteit 

Waarin uit zich die cultuur van afzijdigheid? Verschillende bijdragen in dit num

mer geven te denken over de verhouding tussen de Nederlandse samenleving en 

criminaliteit. De vraag die verschillende bijdragen in dit nummer oproepen is: 

krijgt de Nederlandse samenleving niet gewoon de criminaliteit die ze verdient? 

Het positieve antwoord hierop kan uitgewerkt worden aan de hand van een aan

tal thema's die op verschillende plaatsen in het nummer aan de orde komen. 



Zeljbeschikking 

In Nederland is traditioneel een groot wantrouwen ten opzichte van instituties 

en collectiviteit. De uniciteit en zelfbeschikking van het individu is een 'heilige 

koe'. Een vergelijking die opmerkelijk goed opgaat: in India mogen de 'heilige 

koeien' overallopen en de schade of het ongerief daarvan neemt men op de 

koop toe. Zo is het in Nederland met de zelfbeschikkende individuen. De prijs 

voor de grote waarde van individuele vrijheid betalen we onder andere in de 

gestegen cijfers inzake criminaliteit. 

Een goed voorbeeld daarvan geeft Rene Paas die als wethouder in Groningen 

geconfronteerd wordt met mensen die niet goed voor zichzelfkunnen zorgen en 

'zichzelf en hun omgeving met een rotvaart naar de bliksem helpen'. De 

gemeente staat daarbij machteloos omdat aileen ingegrepen mag worden wan

neer gebleken is dat zo iemand een gevaar voor zijn omgeving oplevert. 

Ingrijpen voor iemands bestwil mag niet. Paas: 'Ons respect voor de autonomie 

van individuen is zo groot, dat we wettelijk garanderen dat wie hulp weigert op 

straat mag creperen. Het beste wat we op dit moment kunnen bieden is een 

combinatie van vrijwillige zorg en het tot op de draad versleten (en volkomen 

ongeschikte) strafrecht. Met beter gereedschap zouden we de stad een stuk veili

ger en humaner kunnen maken'. Het ongemoeid Iaten van het zelfbeschikkings

recht is ook te herkennen in de tolerantie voor het risicogedrag van jongeren. 

Het gedogen van cotfeeshops gaat ervan uit dat jongeren wei zelf kunnen bepa

len of zij will en gebruiken of niet. Experimenteren met sex, drugs en alcohol 

hoort nu eenmaal bij de puberteit. Pas als verslaafden overlast veroorzaken of 

zelfhulp zoeken gaat de samenleving zich met hen bemoeien. Het is moeilijk te 

bepalen waar het zelfbeschikkingsrecht overgaat in de onverschillige houding 

van 'zoek het maar uit'. Vaststaat we! dat het voor a! diegenen die zichzelf in het 

Ieven niet zonder ondersteuning kunnen redden nogal onbarmhartig uitwerkt. 

Het in dit nummer beschreven project KOCON van het Platform Verslavingszorg 

te Katwijk is een interessante uitzondering op de Nederlandse regel. Het 

gemeentelijk beleid waarin geen enkele coffeeshop toegestaan is, wordt onder

steund en aangevuld met een goed opgezet vangnet waarin preventie en maxi

male steun voor jongeren met verslavingsproblemen centraal staan. Het positie

ve van dit- door particulier initiatief opgezette- vangnet is dat jongeren en hun 

ouders niet aan zichzelfworden overgelaten. Er wordt een ondersteunende 

omgeving geschapen die perspectiefbiedt. 

jon gens- en jongemannenbeleid 

Heleen Crul analyseert in haar bijdrage aan dit nummer een ander opvallend 

hardnekkig fenomeen. De jeugdcriminaliteit wordt vaak in het algemeen aan 
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jongeren toegeschreven. En daarmee wordt verhuld dat de daders vrijwel altijd 

jongens en jongemannen zijn. Diskwalificatie van sekseneutrale aanduidingen 

als 'jongeren', 'jeugdigen' en 'scholieren' als het in feite om jongens en jonge

mannen gaat, is een eerste vereiste voor de maatschappelijke bewustwording dat 

er een jongensvraagstuk is. Het inzicht moet graeien dat jongens, meer dan 

meisjes, de kwetsbare sekse zijn. Hun positie wordt extra bedreigd door het ont

breken van eensluidende normen en waarden, de individualisering, de erosie 

van gezagsstructuren, het gratendeels wegvallen van sociale contrale en de crisis 

in de mannelijkheidsideologie. 'Wat moeten Uonge) mannen in Nederland aan 

met hun energie, hun hang naar avontuur, hun natuurlijke drang tot expansie, 

de handen uit de mouwen steken en grensverlegging. ( .. ) Het Ieven van jonge 

mannen kent geen initiaties en rituelen meer die een ultieme inspanningspraef 

van mannelijk vermtft, kracht en uithoudingsvermogen eisen en jongens na 

gebleken geschiktheid als een volwaardig lid begraeten van de mannelijke 

gemeenschap en de maatschappij. ( .. ) Geen wonder dat de spirit van die jonge 

lichamen, de kracht die er in schuilt, de behoefte aan uitdagingen en het stellen 

van dad en bij sommige graepen een uitweg zoekt in wan- en gewelddaden'. 

De Nederlandse samenleving biedt geen vaste kaders of instituties aan waarbin

nen mannelijkheid zin krijgt: 'De puberteit die met tien jaar begint, is de start 

van een identiteitscrisis die voor jongens heviger en met grate onzekerheden 

over hun ral verloopt. Ze moeten het grotendeels doen met verbeelding, fanta

sie, irreele beelden uit de media, blufvan oudere jongens en vaders die zelf zwij

gen of zelf moeite hebben met aile tegenstrijdige eisen van hun rol'. Ook hier 

zijn met name de zwakke groepen- de laaggeschoolde jonge mannen- die met 

deze onduidelijkheden niet uit de voeten kunnen. 

Het punt dat Crul aan de orde stelt is wei eens eerder aan de orde gesteld, maar 

heeft tot nog toe nauwelijks geleid tot een maatschappelijke discussie. Het 

hoofdpunt is dat mannen en vrouwen gewoonweg van elkaar verschillen en dat 

daarmee maar beter rekening kan worden gehouden. In het politieke debat mag 

dit verschil blijkbaar niet aan de orde komen. De politieke correctheid verbiedt 

dat. Het is opvallend dat in Nederland maatschappelijke discussies sexeneutraal 

gehouden worden wanneer het gaat over mannen en opeens sexespecifiek wor

den zodra het over vrauwen gaat. Datzelfde patroon is herkenbaar in de politie

ke discussie over arbeid en zorg, een discussie die uitsluitend over vrauwen en 

merkwaardig genoeg nauwelijks over mannen gaat. De toenemende criminali

teit te zien als een jongensfjonge mannenprableem zou tot geheel andere politie

ke discussies leiden: het toenemende geweld van jongens moet dan gelezen wor

den als een symptoom. Dit plaatst ook het geweld random voetbalwedstrijden in 

een ander daglicht. 



Integratie van allochtonen 

Het artikel van Eldering laat zien dat het integratiebeleid in Nederland niet erg 

geslaagd te noemen valt. Dat is relevant als achtergrond voor het gegeven dat 

een groot dee! van de jeugdcriminaliteit toe te schrijven valt aan allochtone jon

gens. 

Uit haar artikel blijkt heel goed dater nog heel vee! te doen valt en dat een 

lange adem vereist zal zijn. Het is onthutsend om te lezen dat hoewel meer dan 

de helft van de Turken en Marokkanen en ongeveer tweederde van de 

Surinamers Ianger dan 15 jaar in Nederland woont, bijna aile Turken en 

Marokkanen en 87% van de Surinaamse hoofden van huishoudens zich in de eer

ste plaats Turk, Marokkaan of Surinamer voelen. Dit komt tot uitdrukking in het 

gegeven dat 35% procent van de Turken, 48% van de Marokkanen, 19% van de 

Surinamers en 16% van de Antillianen zelfs nooit contacten met autochtonen 

hebben. 

Ondanks het minderhedenbeleid van de afgelopen 20 jaar hebben allochtonen 

en dan met name Turken en Marokkanen een lage sociale positie in Nederland: 

slecht opgeleid, vaak werkloos, een laag inkomen (40 tot 50% zegt financiele pro

blemen te hebben) en in veel gevallen slechte huisvesting. Net als Paas of Crul 

stelt Eldering een onderliggende ideologie ter discussie, de ideologie die ervan 

uitgaat dat het publieke en het prive-domein twee gesloten cultuurdomeinen 

zijn. Immigranten moeten zich aanpassen aan de cultuur van het publieke 

domein en mogen hun eigen cultuur in het prive-domein beleven. Eldering 

betoogt dat deze scheiding onhoudbaar is. Ouders van allochtone kinderen kun

nen de invloed van de Nederlandse cultuur niet buiten de deur houden: zij heb

ben vaak de indruk dat het onderwijs, de hulpverlening en de politie hun ouder

lijk gezag eerder ondermijnen dan ondersteunen. Hebben het Nederlandse wel

zijnsbeleid en het beleid van politie en justitie de afgelopen decennia niet juist 

de autonomie van de jongere vooropgesteld en ouders hun verantwoordelijkheid 

voortijdig ontnomen? Ouders en jongeren kunnen nauwelijks tegenwicht bieden 

aan de Nederlandse samenleving met haar individualistische en gedoogcultuur. 

Eldering betoogt dat de aanwezigheid van allochtonen aanleiding zou moeten 

zijn om een aantal waarden en nm-men uit de publieke cultuur maar eens ter 

discussie te stellen. Zij adviseert onder andere allochtone ouders de komende 

jaren in staat te stellen verantwoordelijkheid op hun manier te nemen. Aan de 

andere kant moeten er veel meer inspanningen geleverd worden om te zorgen 

dat allochtone kinderen geen ontwikkelingsachterstand oplopen. Ik verwijs naar 

de uitvoerige discussie die daarover in het mei- en juninummer van dit blad dit 

jaar is gevoerd. Al metal moeten er andere en vee! grotere inspanningen worden 

geleverd om te zorgen dat allochtonen zich betrokken kunnen gaan voelen bij de 

Nederlandse samenleving. Er zou een vee! intensiever wisselwerking tot stand 
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moeten komen tussen autochtonen en allochtonen. Het in dit nummer bespro

ken GOGAM-project in Gouda met Marokkaanse jongeren is een voorbeeld van 

hoe het anders zou kunnen. Het valt op dat daarin ook melding wordt gemaakt 

van het bijstellen van lang vastgeroeste werkwijzen en dat daar dan genoemd 

wordt geringe contact met oudersfgezinnen en het ontbreken van intercultureel 

werken. 

Georganiseerde criminaliteit 

Het is opvallend dat in de veiligheidsdiscussie in het CDA de nadruk heel erg 

sterk gericht is op het bestrijden van criminaliteit waar de burger direct overlast 

van heeft. De georganiseerde misdaad is eigenlijk geen onderwerp van discussie 

binnen de partij. Ook dit was wel een van de hoofdpunten van het CDA-rege

ringsbeleid. Waarschijnlijk is de belangstelling ervoor weggezakt doordat de aan

pak ervan nu juist in de afgelopen jaren het geloof in cle betrouwbaarheid van 

de Nederlandse rechtsstaat flink ondermijnd heeft. Alle affaires in de afgelopen 

jaren hebben de aandacht meer gericht op het functioneren van politie en justi

tie dan op de omvang van de georganiseerde misdaad. Fijnaut bestrijdt de opvat

ting dat het in Nederland toch allemaal wel meevalt. Opmerkelijk is de vaststel

ling dat de aarcl en omvang van de georganiseerde misdaad in Nederland een 

grotendeels onverkend gebied is. Hij spreekt over 'de verregaande staat van 

onwetendheid' inzake de maatschappelijke positie van de criminelen en de afne

mers van hun diensten en goederen. Dergelijke misdaad is altijd helemaal inge

weven in de economische, politieke, culturele en niet te vergeten demografische 

structuren en ontwikkelingen in een samenleving. Er zouden indringende vra

gen moeten worden gesteld: 'Waarom is er in een land als Nederland bij zoveel 

jongeren zo'n grote behoeft:e aan alle mogelijke verboden drugs? Welke mensen 

verkiezen om welke redenen clandestiene casino's boven de glitterzaaltjes van 

Holland Casino? Waarom maakt het zoveel mannen kennelijk niet uit dat de 

buitenlandse prostituees die zij bezoeken op hondse manieren worden geexploi

teerd?' Ook over de beweegredenen van degenen die georganiseerde misdaad 

bedrijven is weinig bekend. Het door Fijnaut bepleite onderzoek lijkt mij drin

gend noodzakelijk. Daarnaast zou het goed zijn zijn aanbeveling ter harte te 

nemen dat het er bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad in de eerste 

plaats op aankomt strikt toezicht uit te oefenen op de naleving van de geldende 

wetgeving en alle bestuurlijke middelen aan te wenden om die wetgeving 

desnoods afte dwingen. Gedoogbeleid is een uitstekende kweekvijver voor geor

ganiseerde misdaad. 



2. Wie is verantwoordelijk? 

Het tweede thema kan gezien worden als een uitwerking van de suggestie van 

van Luyn om te komen tot een breed beraad gedragen door het maatschappelijk 

middenveld om onder andere de krachten te bundelen voor initiatieven om het 

tij te keren en om consensus te bevorderen wat betreft fundamentele humane 

waarden zonder welke een samenleving dreigt te desintegreren. De overheid is 

niet de enige die verantwoordelijk is voor veiligheid. In de discussienotitie 

'Samen Nederland veiliger maken' is deze gespreide verantwoordelijkheid inzake 

veiligheidsbeleid het hoofdthema. Deze benadering is bepaald niet nieuw in het 

CDA, maar is een directe voortzetting van het beleid uit CDA-kabinetten. Het was 

namelijk een van de drie pijlers van het beleidsplan 'Recht in beweging' dat 

CDA-minister van Justitie Hirsch Ballin in 1990 presenteerde en dat tot intensie

ve discussies aanleiding gaf. Zoals deze op verschillende plaatsen heeft: toege

licht, kwam de doelstelling om maatschappelijke partijen bij het justitiele beleid 

te betrekken voort uit de ideologie van de christen-democratie en dan in het bij

zonder het beginsel van subsidiariteit. Dit lag geheel in het verlengde van het 

Program van Uiutgangspunten: Zoals Hirsch Ballin het verwoordde: 'Wat is het 

antwoord van het Program van Uitgangspunten op de justitiele problema tiel<? 

Rechtshandhaving is niet aileen de taak van de overheid. Ofhet nu gaat om bur

gers, hun gezinnen, scholen of om bedrijven en vakbonden: allen zijn op hun 

eigen manier verantwoordelijk voor het algemeen welzijn. De naam van onze 

partij duidt data! aan; het CDA wil een appel op burgers doen om zich in te zet

ten voor de sociale rechtsstaat. Ook het criminaliteitsbeleid zal uiteindelijk falen 

als er geen brede steun is in de bevolking'. 

Deze opvatting wordt nu breed gedeeld. De Raad voor Maatschappelijke 

Ontwikkeling doet recent een oproep om te komen tot een brede sociale bewe

ging waarin krachten tegen geweld binnen de samenleving worden gemobili

seerd en gebundeld. Het Twaalfstedendebat pleit voor een breed maatschappe

lijk draagvlak voor de verantwoordelijkheid. Het kabinet-Kok is druk aan het 

onderhandelen met allerlei maatschappelijke organisaties om hen zover te krij

gen hun bijdrage te leveren aan veiligheidsontwikkeling. Hierbij spelen allerlei 

afWegingen een rol: Is een buurt aileen maar een toevallige verzameling van 

mensen? Of hebben die mensen iets met elkaar te maken? Moet of mag een 

buurt de handen ineenslaan om overlast te weren? Is een cafe aileen maar om 

drank te schenken zoveel als de klant dat wil en om hem ertoe te verleiden 

zoveel mogelijk te drinken? Ofheeft de kroegbaas een verantwoordelijkheid voor 

hoe zijn klanten de straat opgaan. Is in een discotheek alles toegestaan? Kunnen 

commerciele omroepen maar alles op elk tijdstip uitzenden? Moeten sportver

enigingen agressief gedrag van ouders langs de zijlijn en van sportende kinderen 

en jongeren maar gedogen, of er actief iets tegen beginnen? 
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In het dee! van dit nummer dat gaat over verantwoordelijkheid worden de moge

lijkheden en grenzen van deze benadering aan de hand van verschillende voor

beelden geillustreerd. 

Ik Iicht er een paar opvallende pun ten uit. Bij de benadering om maatschappelij

ke organisaties en burgers medeverantwoordelijk te maken voor veiligheidsont

wikkeling is het in elke specifiek geval weer de kunst het juiste evenwicht vast te 

stellen tussen wat de overheid onontkoombaar tot haar taak moet rekenen en 

wat burgers en maatschappelijke organisaties beter zouden kunnen of zelfs moe

ten doen. Sommige principes kunnen niet ter discussie gesteld worden. Het 

moge duidelijk zijn dat het geweldsmonopolie bij de overheid moet blijven 

berusten. En politie mag niet te koop zijn. Oat laatste zal iedereen beamen. Oat 

het moeilijker is om aan dat principe vast te houden in een concreet geval blijkt 

uit het twistgesprek tussen Piet Hein Donner en Lucas Bolsius. Daar gaat het om 

de vraag of de gemeente Rotterdam (bijvoorbeeld) feyenoord voor de buitenpro

portionele politie-inzet voor risico-wedstrijden een rekening mag sturen? Het 

politieke dilemma wordt scherp onder woorden gebracht door Bolsius: een risi

cowedstrijd van Feyenoord betekent het opsouperen van vier wijkaganten in 

Spangen voor het gehele jaar. Donner wijst heel scherp de ruil tussen politie en 

geld af en dat lijkt mij terecht. Politie moet niet te koop zijn. Het idee waar 

Donner en Bolsius op komen is de oude vermakelijkheidsbelasting voor dit doe! 

te gebruiken. Er is een aantal activiteiten waarbij politie-. maar bijvoorbeeld ook 

schoonmaakkosten voor gemaakt moeten worden die de betrokkene kan afWen

telen op de omgeving. Onder voorwaarden die Donner noemt zou er een derge

lijke belasting kunnen worden geheven bij risicowedstrijden. 

Een ander interessant punt wordt aangesneden in het artikel van Kees !<lop naar 

aanleiding van een ander controversieel publiek evenement: kooigevechten. Hij 

verkent aan de hand van de concrete gevoerde politieke discussie hierover l10ever 

de overheid kan gaan bij het innemen van een moreel stand punt. De vraag is toe

gespitst op de vraag of de overheid kooigevechten mag verbieden omdat deze in 

strijd zijn met de menselijke waardigheid? Hij ziet mogelijkheden voor een door 

de waarde 'menselijke waardigheid bepaalde ondergrens in de omgang met het 

eigen lichaam. Voor de overheid is een beperkte taak weggelegd die met dit 

begrip 'ondergrens' kan worden aangegeven. Het meerdere dat boven die onder

grens uitgaat wordt daarmee niet moreel aanvaardbaar verklaard, maar als opga

ve toegewezen aan het morele discours in de vrije maatschappelijke sfeer tussen 

de aanhangers van verschillende tradities'. Klop redeneert hier ook volgens het 

principe van de subsidiariteit: de overheid verbiedt pas wanneer 'zelfregulering' 

door sportorganisaties niet effectief gebleken is. In het geval van de kooigevech

ten bleek dit het geval te zijn. Het artikel van Klop heeft direct betrekking op de 

dominantie van het beginsel van zelfbeschikking in de Nederlandse cultuur. Wat 

zijn de consequenties van zijn voorstel 'menselijke waardigheid' als uitgangspunt 



te hanteren voor overheidsbemoeienis met tv-programma's waar deze waarde 

geweld wordt aangedaan: de Jerry Springershow of een programma als Sex voor 

de Buch. Moet iedereen maar zelf we ten of hij/ zij daar naar kijkt? Mag Sex voor 

de Buch wel later op de avond worden uitgezonden? Op Internet is er dan voor de 

overheid ook nog wei het een en ander te doen. Ook is denkbaar dat het van toe

passing zou kunnen worden verklaard op drugsgebruik of excessief drankge

bruik. Past excessief drankgebruik in de door menselijke waardigheid bepaalde 

ondergrens? Hierbij is de Horecabond gesprekspartner. 

Aan de discussies over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van sportorga

nisaties, de media en de horeca wordt in dit nummer aandacht besteed. Ook 

daar is het evenwicht tussen overheid en maatschappelijke organisaties sterk in 

beweging. De directeur van de Nederlandse Christelijke Sportunie vreest dat de 

overheid in ruil voor geld de regie en de uitvoering van de sport ter hand gaat 

nemen. Hij opteert voor een grote mate van zelfregulering en betoogt dat de 

sportwereld van harte bereid is verantwoordelijkheid te dragen voor veiligheids

ontwikkeling. Dreigt in de sport een te grote overheidsbemoeienis, bij de media 

is precies een omgekeerde beweging aan de gang. De overheid trekt zich terug 

en laat de vraag welke programma's wanneer voor wie mogen worden uitgezon

den over aan de audiovisuele branche. In oktober zal het Nederlands Instituut 

Codering Audiovisuele Media de Nederlandse Filmkeuring overbodig maken. Is 

dat eigenlijk wel wenselijk? En wordt er niet teveel vertrouwen gesteld in de 

audiovisuele branche. Doordat het bestuur van het NICAM gevormd wordt door 

belanghebbenden zal het verhogen van de grenzen toch vooral afhankelijk zijn 

van de publieke druk die door kijkers en consumenten wordt uitgeoefend. 

Daarom is juist bij zo'n grote mate van zelfregulering vee! te zeggen voor het 

voorstel van Van Luyn voor een media-consumentenbond. In de horeca is het 

touwtrekken volop aan de gang. Het artikel van Femke Sleegers biedt daar een 

mooie inkijk in. De CDA-fractie juicht de door het kabinet gekozen benadering 

van onderop en in gespreide verantwoordelijkheid toe. Gezien de nauwe samen

hang tussen alcoholmisbruik en zinloos geweld moet de overheid de vinger goed 

aan de pols houden. De opmerking van de directeur Claes van de Koninklijke 

Horeca Nederland dat 'slechts twinitig procent van alle alcohol wordt genuttigd 

in de horeca' wordt in een ander daglicht geplaatst door een onderzoek van de 

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Daaruit blijkt dat van 

de automobilisten die gepakt worden met een te hoog alcoholpromillage dit 

voor meer dan vijftig procent ontstaan is in een horecagelegenheid en zo'n 

twintig procent afkomstig is van een bezoek of feestje. Sportkantines zijn voor 

vijf procent de bron. Daarom vindt de CDA-fractie dat het te ver gaat zoals het 

kabinet van plan is om de mogelijkheid te scheppen het verstrekken van alcohol 

in sportaccomodaties te verbieden. Het getouwtrek over verantwoordelijkheden 

is dus in volle gang. 
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De vraag in hoeverre burgers zelfverantwoordelijk zijn voor veiligheidsontwik

keling is ook niet zo eenvoudig te beantwoorden. Natuurlijk zal iedereen 

beamen dat goede sloten op deuren en ramen tot die verantwoordelijkheid 

behoort. Het artikel van de Amerikaanse communitarist David Karp werkt echter 

het idee van een verdergaande verantwoordelijkheid van burgers uit. Kan aan 

wijken ook verantwoordelijkheid inzake rechtshandhaving.worden overgelaten. 

De wijkgerichte benadering is in Nederland a! werkelijkheid geworden. Te den

ken valt aan Justitie in de Buurt of Attentie Buurtpreventie. Jaap Zwart- wet

houder van Utrecht neemt wat dit betreft de meest terughoudende positie in 

('Voorop staat dat de handhaving van de openbare orde, veiligheid een taak van 

de overheid is. Die moet je niet aan anderen uitbesteden'). Zijn lijn is wei dat de 

rechtshandhaving meer zichtbaar aanwezig in de buurt moet zijn. Daarom zijn 

initiatieven als de wijkagent en Justitie in de Buurt positief. Karp gaat echter ver

der. Hij probeert een weg te bewandelen waar de buurt ook rechtshandhaving 

zelf op zich neemt. De buurt als gemeenschap betekent ook dat gevoelens over 

recht en onrecht vorm moeten kunnen worden gegeven. Het beeld dat dan 

opdoemt is een stelletje potige buurtbewoners die bewapend met hockeysticks 

in de wijk gaat patrouilleren. Er zijn meer kansen om recht en moraal dichter 

bij elkaar te brengen, om mensen greep op hun omgeving te geven en passiviteit 

en anonimiteit te doorbreken. Er zijn echter ook allerlei risico's, of uitdagingen 
zoals Karp die noemt. 

Het tweede dee! van het zomernummer maakt duidelijk dat de verantwoorde

lijkheidsverdeling inzake veiligheidsontwikkeling volop in beweging is. Dat is 

buitengewoon positief. De samenleving wordt medeverantwoordelijk gemaakt 

geheel in lijn met de christen-democratische ideologie en eerder gevoerd CDA

kabinetsbeleid. Het binnenkort te verschijnen beleidsadvies inzake zelfregule

ring van het Wetenschappelijk lnstituut zal systematische handreikingen bevat

ten inzake zelfregulering op verschillende terreinen. 

3. Jeugd- en gezinsbeleid. 

Het derde en laatste thema is de relatie tussen jeugd-Jgezinsbeleid en veiligheids

beleid. Zoals in de introductie van dit nummer beschreven is dit om historische 

redenen voor het CDA een belangrijk onderwerp. Mede daarom wordt hieraan in 

de discussienotitie 'Samen Nederland veiliger maken' vee! aandacht besteed. 

Belangrijker is echter dat de steeds maar stijgende cijfers inzake 

jeugdUongens)criminaliteit dit onderwerp tot een buitengewoon actueel thema 

maken. Ook andere Ianden kampen met een stijgende jeugdcriminaliteit. In 

Engeland heeft de regering Blair gegrepen naar een combinatie van vroege sig

nalering en zonodig gedwongen hulp. Ouders worden stevig aangesproken op 



hun verantwoordelijkheid. Volgens de bekende 'parenting orders' kunnen ze bij

voorbeeld gedwongen worden om een opvoedingscursus te volgen. In Nederland 

is in de rapporten over Jeugd en Gezin van Josine Junger-Tas voorgesteld om de 

ouders van gezinnen waar kinderen duidelijk een groot risico !open te verplich

ten een opvoedingscursus te volgen. Precies zoals op andere terreinen moet het 

CDA aangeven hoe omgegaan moet worden met de ouderlijke verantwoordelijk

heid. Wil het CDA ook in bepaalde gevallen met dwang en drang ouders bewe

gen tot het serieuzer nemen van hun verantwoordelijkheid? Het CDA moet daar

op de beste en meest doordachte antwoorden kunnen formuleren. De bijdragen 

in dit nummer over jeugd-/ en gezinsbeleid bieden voldoende stof tot grondige 

discussie. Er kunnen twee momenten worden onderscheiden waarop de verant

woordelijkheid van ouders ter sprake gebracht kan worden: in de sfeer van pre

ven tie en in de sfeer van repressie (het kind kom t in aanraking met het straf

recht). 

Vanuit het perspectief van preventie is de belangrijkste vraag hier hoe scheef

groei van kinderen kan worden voorkomen. Opvallende rode draad in de bijdra

gen in dit nummer is dat de auteurs dwangmaatregelen afwijzen. Vee! goede 

argumenten hiervoor zijn te vinden in het grondige artikel van Jo Hermanns. 

Zijn uitgangspunt is dat de beste opvoeding tot stand komt door 'zelfregulering 

van het gezin zelf. Ook hier blijkt het beginsel van subsidiariteit het beste richt

snoer. De verwachting dat 'sociaal technologisch gesleutel' aan opvoedingspro

cessen meer dan tijdelijk succes heeft is niet gerechtvaardigd. Het zou beter zijn 

energie te steken in het beschikbaar en bereikbaar maken van een ondersteu

nend aanbod dat aansluit bij concrete problemen van gezinnen dan gezinnen te 

forceren hulp te zoeken. Op dit moment is er voor grote groepen gezinnen nog 

geen geschikt aanbod beschikbaar, terwijl deze gezinnen wel vee! vragen en pro

blemen hebben. Leerzaam is het gegeven dat 35% van de autochtone ouders, 60% 

van de Marokkaanse en meer dan 50% van de Turkse ouders een onvervulde 

behoefte aan opvoedingsondersteuning heeft. Men is ontevreden over het 

bestaande aanbod. Er is dus meer maatschappelijke winst te behalen door de 

'match' tussen het opvoedingsondersteunend aanbod en de behoefte aan steun 

te verbeteren. Daarnaast - zo betoogt hij - is van groot belang dat Nederland een 

kindvriendelijke samenleving wordt waarin waardering bestaat voor de waarde 

van opvoeden en dat ook breed ondersteund wordt. Verschillende voorzieningen 

en maatschappelijke verhoudingen kunnen een bijdrage leveren aan effectieve 

preventie: preventieve gezondheidszorg, opvoedingsvriendelijke woon-en leefom

gevingen, voorbereiding van mensen op hun taak als opvoeder, versterking van 

de maatschappelijke medeverantwoordelijkheid voor kinderen, het bieden van 

materiele en financiele bestaanszekerheid en levenskwaliteit aan ouders en kin

deren. Er moet nog vee! gebeuren: 'Thans lijkt het erop dat het kind en diens 

opvoeding sluitposten zijn'. 
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In het kader van preventie wijst Hermanns daarom dwang af. Niet aileen omdat 

de Nederlandse samenleving maar eerst eens moet zorgen voor een werkelijk 

goede pluritorme opvoedingsondersteuning, maar ook omdat uit onderzoek 

blijkt dat de stress die met dwang gepaard gaat het proces van opvoeden juist 

nag meer onder druk zet. 

Ter verbetering van Nederlandse systeem van opvoedingsondersteuning doet Piet 

Schoorl goede suggesties voor de invulling van de door het CDA a! meermalen 

voorgestelde, maar nag slecht uitgewerkte jeugdcoordinator. Hij stelt voor voor 

zo'n functie ruimte te maken in het onderwijsbeleid. Deze zou vervuld moeten 

worden door een opvoedkundige die aan het school team wordt toegevoegd. Deze 

zou niet belast moeten worden met onderwijs, maar met pedagogische zaken. 

Het accent ligt niet op het justitieel aanspreken op de verantwoordelijkheid 

maar op sociale steun en controle in de betrokkenheid tussen school en 

ouders.De taak van die coordinator zou onder andere bestaan in 'counseling van 

docenten die opvoedingsproblemen signaleren en zelf ouders daarover willen en 

kunnen aanspreken, schakel te vormen tussen school, betrokkenen in de eerste 

lijn en het Bureau Jeugdzorg en verzorgen van professioneel overleg en de rap

portage bij verwijzing. Het voordeel van deze constructie is dat het onderwij

zend personeel niet be last wordt met de opvoedingsproblematiek. 

Over de vraag of ouders tot iets geclwongen moeten worden wanneer hun kind 

in aanraking komt met het strafrecht gaat het artikel van Gerard de Jonge. 

Opvallend is zijn vasts telling dat het jeugdstrafrecht ouders niet wezenlijk 

betrekt bij de athandeling van strafzaken tegen hun kinderen. Dat is eigenlijk te 

gek voor woorden en zou dus moeten veranderen. Daarvoor zijn drie verschillen

de modellen. Ten eerste zouden de ouders kunnen worden gestraft, zoals in som

mige staten in Noord-Amerika het geval is. Hiertoe zouden criteria voor straf

rechtelijke ouderlijke aansprakelijkheid in het Wetboek van Strafrecht moeten 

worden vastgelegd. Een tweede mogelijkheid is de Engelse: ouders worden ver

plicht een opvoedingscursus te volgen. Of dit model in Engeland een succes is, is 

nog maar zeer de vraag. Waarschijnlijk in oktober aanstaande zullen de eerste 

evaluaties beschikbaar zijn. Het laatste en door DeJonge geprefereercle model is 

het cooperatieve model. Hierbij maken ouders in het kader van aan de jeugd

sanctie te verbinden voorwaarden afspraken met Justitie over de invulling van 

hun rol bij de tenuitvoerlegging van de (gedeeltelijk voorwaardelijke) sanctie die 

hun kind wordt opgelegd. In ruil hiervoor is dan op verschillende manieren ver

lichting van de sanctie mogelijk. De voorstellen van DeJonge zijn in ieder geval 

de moeite van het overwegen waard. Nader onderzocht zal moeten worden of 

het dwangmodel zomaar moet worden afgewezen. De evaluatie van de maatrege

len in Engeland zou bij die overwegingen een rol moeten spelen. 



Over jeugd- en gezinsbeleid in het kader van veiligheidsontwikkeling is dan nog 

lang niet alles aan de orde geweest. Natuurlijk is ook het voorstel voor een jon

gensfjongemannenbeleid relevant en moeten de aanbevelingen van Eldering 

inzake het integratiebeleid ter harte genomen worden. En niet te vergeten moet 

de jeugdhulpverleningfjeugdbescherming nu eens eindelijk goed op orde wor

den gebracht. Tenslotte moet de door het CDA voorgestelde maatschappelijke 

stage er komen (zie het artikel van Maat in dit nummer). In het najaar zal het 

Wetenschappelijk Instituut over het brede terrein van het jeugdfgezinsbeleid een 

beleidsadvies presenteren. 

Afsluiting 

Het CDA heeft in het veiligheidsdebat tot nog toe twee verschillende gezichten 

getoond: het repressieve van Kansen bieden, grenzen stellen en het preventieve van 

Samen Nederland veilig maken. De samenhang daartussen is niet echt duidelijk 

gemaakt. Door dit zomernummer wordt het CDA uitgedaagd het veiligheidsthe

ma niet primair te zien als een electorale kans, maar vee leer als een inhoudelijk 

vraagstuk. Bij nauwkeurige analyse zal blijken dat preventie en repressie niet 

van elkaar losgezien kunnen worden. In een liberale maatschappij waar zelfbe

schikking een 'heilige koe' is zalmen snel naar repressie grijpen omdat men het 

prive-domein onaantastbaar acht. Preventiebeleid raakt al te snel aan de indivi

duele vrijheid. Men kiest daarom onder andere voor end-of-pipe oplossingen 

(zwaarder straffen). Evenmin is het echter verstandig om zich aileen te rich ten 

op preventie. Het lijkt erop dat bisschop van Luyn daarvoor kiest als hij schrijft: 

'Niet repressie, maar preventie draagt bij aan de oplossing van het probleem'. 

Oat lijkt mij te optimistisch: zonder rechtshandhaving (repressie) werkt preven

tie ook niet. Het zou dom zijn oude wijsheden als 'al te goed is buurmans gek' in 

de wind te slaan. Die verbinding van repressie en preventie als schering en 

inslag is ook altijd een wezenskenmerk geweest van het veiligheidsbeleid dat in 

CDA-kabinetten is gevoerd. Het artikel van Fijnaut wijst er terecht op hoe belang

rijk rechtshandhaving is om de georganiseerde misdaad buiten de deur te hou

den. Wethouder Zwart uit Utrecht is ook buitengewoon duidelijk: 'Ik wil er wel 

op wijzen dat vooral in de handhaving de overheid in het verleden ernstig 

tekortgeschoten is. Ik vind dat preventie en rechtshandhaving bij elkaar horen. 

Van effectief optreden tegen zaken als graffiti, hondenpoep, rondslingerend 

huisvuil, schoolverzuim, onveilig verkeersgedrag gaat een preventieve werking 

uit. Tevens krijgt de overheid bij een strikt handhavingsbeleid goodwill bij de 

burgers' . Oat neemt echter niet weg dater vee! werk gemaakt moet worden van 

preventie. Het lijkt mij de plicht van een partij die in de christelijke traditie staat 

om ook ervoor te zorgen dat mensen uitgenodigd en geprikkeld worden om hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Organisaties en burgers mede-
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verantwoordelijk maken voor veiligheidsontwikkeling past daarin geheel. Ook 

van ouders mag dat gevraagd worden en hen moet daartoe ook voluit de kans 

geboden worden. Als het appel niet beantwoord wordt. mag er best wat dwang 

en drang uitgeoefend worden. Omdat de resultaten van preventie moeilijker 

hard te maken zijn is deze weg misschien minder verleidelijk. Het gaat daarbij 

echter om een lange termijninvestering die op den duur haar vruchten zal 

afWerpen. Bijvoorbeeld: wanneer het integratiebeleid anders aangepakt was 

kampte Nederland nu waarschijnlijk met vee! minder jeugdcriminaliteit; wan

neer eerder vee! meer werk gemaakt was van zelfregulering in de horeca. sport 

en media kampten we mogelijk minder met zinloos geweld. Het voordeel van 

preventiebeleid is tenslotte dat het bijdraagt aan het doorbreken van de cultuur 

van afzijdigheid die in Nederland zo overheersend is. 

1l1ijs jansen 

redactie-secretaris 
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De redactie hoopt datu na het driedub

beldikke zomernummer, toe bent aan dit nummer datu mee

neemt over de grens. Nico Drok heeft virtueel de oversteek naar 

Am erika gemaakt. In maart schreef hij over 'Civiele journalistiek: 

vaste waarden, nieuwe wegen?'. In dit nummer tekent hij voor 

een -per e-mail gehouden- interview met de Amerikaanse grond

legger van deze stroming: Jay Rosen. De redactie is voornemens 

dit thema nog enige tijd vast te houden. In het begin van vol

gend jaar zal de discussie over de taak en verantwoordelijkhe

den van de journalistiek worden vervolgd. De Europese Unie is 

in hoog tempo be zig met het verleggen van de eigen grens 

oostwaarts. Door die uitbreiding komen er op den duur 65 

miljoen mensen bij die in een oosters-orthodoxe cultuur 

Ieven. Een interessante vraag is welke rol dat orthodoxe 

geloof in de transformatie zal gaan spelen. En: ligt er voor 

de christen-democratie niet bij uitstek een taak om de dia-

loog met vertegenwoordigers van die geheel andere, maar 

ook christelijke cultuur aan te gaan? Onlangs hield de 

Eduardo Frei Stichting hierover een interessante confe-

rentie, waarvan u het verslag in Stand van Zaken aan-

treft. Hoe moeten Nederlandse militairen zich over de 

grens gedragen? Zij gaan tegenwoordig de hele wereld 

rond ten behoeve van vredesmissies. Bij het uitvoeren 

van deze nieuwe taken worden militairen geconfron-

teerd met allerlei lastige morele dilemma's die nieuw 

zijn en waarmee ze soms niet erg goed kunnen 

omgaan. Verwezen behoeft slechts te worden naar 

misdragingen van Nederlandse militairen in 

Angola, Haiti en Sebrenica. Opvallend is dat de 

Hoofdlijnennotitie geen aandacht besteedt aan 

morele vorming van militairen. Becker houdt een 

pleidooi voor een dergelijke vorming en doet een 

dappere poging de deugden die militairen moe-

ten bezitten te benoemen. In zijn periscoop 

houdt Van Gennip tenslotte een hartstochtelijk 

pleidooi voor een versterking van de Europese 

politieke partijen door Europese financiering 

van hun wetenschappelijke en vormingswerk. 

Ecn artikel van die strekking in het Verdrag 

van Maastricht is tot nog toe dode letter 

gebleven. 
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Jay Rosen is Professor of 

Journalism New York 

University. 

CDV 

gesprel< 
over 
civiele 
j ournalistiel< 

Journalistiek zou bedreven moeten worden om betrok

kenheid van burgers bij de democratie te stimuleren, de 

pers is immers medeverantwoordelijk voor de kwaliteit 

van democratie. Professor Jay Rosen, een van de grond
leggers van de civiele journalistiek: 'Als over democrati

sche politiek, het publieke debat en het dagelijks 

nieuws lacherig en cynisch wordt gedaan, dan worden 

de problemen van de gemarginaliseerde groepen in de 
samenleving ook een grap'. 

In Christen Democratische Verkenningen (nr. 3 1999) 

verscheen eerder een artikel van Nico Drok over civiele 

journalistiek. Voor dit nummer interviewde hij profes

sor Rosen, ter gelegenheid van het boek 'What are jour

nalists for' dat in november in zal verschijnen. 
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cov· 
· Professor Rosen, u wordt 

beschouwd als een van de grondleggers 

van de public journalism, oftewel de civiele 

journalistiek. Kunt u iets over uw profes

sionele achtergrond en motivatie vertel

len? 

RoO> EN: 'Nadat ik de universiteit verlaten 

had ben ik heel kort journalist geweest. Ik 

raakte al gauw meer gelnteresseerd in 

denken en schrijven over de pers. Ik kwam 

er echter al snel achter dat ik daartoe nog 

onvoldoende bagage had en ging daarom 

promoveren bij mediawetenschappen. 

Mijn proefschrift ging over "het publiek". 

Als uitgangspunt nam ik de vooronderstel

lingen over het publiek die gangbaar zijn 

in de democratietheorie. De hoofdvraag 

was: vertoont het werkelijke publiek 

eigenlijk wel overeenkomsten met het 

beeld dat daarvan in de democratische 

theorie wordt geschetst? En als het ant

woord nee is, zoals velen denken, wat 

moeten we dan met dat gegeven? lk was 

daarbij speciaal gelnteresseerd in de 

implicaties daarvan voor de pers. Moeten 

journalisten het publiek slechts van de 

juiste feiten voorzien? En bestaan er eigen

lijk wel de 'juiste feiten'? Of is het de eer

ste taak van de pers het publiek actief te 

betrekken in de democratie en hen te sti

muleren mee te doen aan het publieke 

debat en maatschappelijke activiteiten.' 

Publiel<e opinie wispelturig en onbe
trouwbaar 

CDV: I t· l .f l n uw proe sc 1n t nam 1et grote 

debat tussen de Lippmann en Dewey een 

belangrijke plaats in. Waarom? 

RosFN: ,0 d .. 1 1 . fi e vragen Ie 1 < 11ervoor ormu-

leerde vormden het strijdpunt van het in 

de Verenigde Staten beroemd geworden 

de bat tussen Walter Lippmann en John 

Dewey over de aard van het publiek. In 

zijn boek Public Opinion uit 1922 was 

Lippmann sceptisch: mensen zijn vee! te 

druk met hun eigen kleine besognes, ze 

worden overweldigd door de grate com

plexiteit van de meeste vraagstukken, zijn 

makkelijk te manipuleren en daarom niet 

in staat de politiek op een intelligente 

manier richting te geven. Lippmann had 

meer vertrouwen in experts. Deze moes

ten regeringsleiders de noodzakelijke fei

ten kunnen verschaffen ten behoeve van 

beleidsbeslissingen. Hij vond de publieke 

opinie te wispelturig en onbetrouwbaar. 

Hij achtte de pers niet in staat daarin ver

andering te brengen. Opvallend natuurlijk 

dat Lippmann als vooraanstaand journa

list zo weinig vertrouwen had in zijn 

eigen beroepsgroep. Dewey was het met 

Lippmanns analyse grotendeels eens, 

maar niet met zijn conclusie. Hij vroeg 

zich af: hoe kunnen we nou weten waar

toe het publiek in staat is, zolang mensen 

niet werkelijk worden gestimuleerd om te 

participeren? Laten we eerst uit aile 

macht proberen een politiek systeem, een 

onderwijsfilosofie, een betrokkenheid-ver

grotende pers en een democratische cul

tuur te scheppen die het publiek tot een 

evenwaardige 'macht' maakt. Eerder kan 

onmogelijk een afgerond oordeel uitge

sproken worden over wat de publieke opi

nie werkelijk vermag. Oat was de kern van 

zijn antwoord aan Lippmann.' 

CDV: Hoe leidde deze studie uiteindelijk 

tot de stroming civiele journalistiek? 



ROSEN: 'I . . .
1 

.. 
n eerste mstan t1e was 1 < gem te- publiek, burgers en de politiek- ook een 

resseerd in deze controverse vanuit een verstandige strategie is voor journalisten 

!outer wetenschappelijke invalshoek. Maar die zich zorgen maken over de toekomst 

hoe meer ik er over las en nadacht, hoe van hun vak.' 

meer ik overtuigd raakte van het belang 

en de relevantie van cleze cliscussie voor 

de heclenclaagse journalistiek. Rond 1989 

kreeg ik Iucht van enkele prille experi

menten van wat later civiele journalistiek 

zou worden. Deze speelden zich af in de 

marge, bij enkele kleine Amerikaanse dag

bladen. Naar mijn n1ening hadden die 

journalisten Dewey's boodschap ter harte 

genomen: de lezers te betrekken bij de 

publieke zaak en het maatschappelijk 

debat op een hoger niveau te tillen. 

.Journalisten die hierin geloofden, gingen 

hun werk heel anders bekijken. Ze zagen 

zich niet alleen meer als leveranciers van 

informatie of verhalen. Ze waren mensen 

aan het ondersteunen om zich tot een 

publiek te groeperen, zoals dat Dewey 

voor ogen had gestaan. Daarom nam ik 

het op mij om in de openbaarheid het 

belang en de achtergrond van deze experi

menten onder de aandacht te brengen. Ik 

began er over te spreken en te schrijven, 

en organiseerde seminars voor belangstel

lende journalisten. Mijn aandeel in het 

ontstaan van de stroming "civiele journa

listiek" bestaat in het ontwikkelen van de 

filosofie van de stroming: zodat nieuwe 

initiatieven gestimuleerd worden, de 

bezwaren van tegenstanders gepareerd 

worden en het werk van een aantal jour

nalisten in het ruimere verband wordt 

geplaatst van de grotere hedendaagse pro

blemen van democratie en publieke 

domein. Daarnaast heb ik betoogd dat het 

smeden van de juiste verbindingen -tussen 

pers en gemeenschap, journalistiek en 

CDV: " 'l l . f voorzover 1 < <an overz1en, gee t u 

de voorkeur aan de naam public journalism. 

Anderen, bijvoorbeeld Christians, prefere

ren communitarian journalism. Is dit een 

futiliteit of l1eeft deze naamgevingskwes

tie een diepere achtergrond? 

RosEN: 'Nou, we moesten natuurlijk een 

naam bedenken, anders zou niemand er 

aandacht aan hebben besteed. Bovendien 

was het zinvol om het -naar ons idee reeel

verschil met de doorsnee-journalistiek 

goed te markeren. Sommigen spreken lie

ver van civic journalism of zelfs community

assisted reporting. Uiteindelijk doet de 

naam er weinig toe: het gaat om water 

feitelijk gebeurt en de ideeen daarachter. 

Public journalism of civiele journalistiek is 

schatplichtig aan het communitarisme, 

maar is niet hetzelfde! lk geef de voorkeur 

aan public journalism, omdat ondersteu

ning van het publiek -in de zin van een 

verzameling alerte en betrokken burgers 

die bereid zijn hun rol in de democratie te 

spelen- het doe! van de journalistiek is of 

zou moeten zijn. Zander zo'n publiek ver

liest de pers haar bestaansrecht. 

Professionele journalistiek verliest makke

lijk het contact daarmee. Voorzover we 

succes hebben gehad, is dat dankzij het 

verrassende feit dat een aantal journalis

ten het met ons eens bleek te zijn.' 

CDV: d I .. I . Hoe zou u e <ern van C1V1e e JOUr-

nalistiek omschrijven? 
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RosEN: 'Help burgers niet alleen om zich 

te informeren, maar ook om betrokken te 

raken. Mensen voelen zich meer betrok

ken als ze het gevoel hebben dater naar 

hen geluisterd wordt; daarom is het zo 

belangrijk van onderop te beginnen. Een 

belangrijke leuze van ons is daarom: 

"Begin waar de burger begint, maar stop 

niet waar de burger stopt." We willen de 

grate instituties, beleidsdebatten of mach

tige spelers niet links Iaten liggen, maar 

hen benaderen met de zorgen van de bur

ger in het achterhoofd. De stem van de 

burger is overigens niet de Stem van God, 

maar wei vertrekpunt. Een ander leidend 

beginsel is: "Experts van voor- naar achter

grond." Deskundigen behoeven niet uit 

het nieuws geweerd te worden, als zij het 

maar niet meer zo domineren.' 

CDV: E d I I . d en an er <en mer< IS e grote 

nadruk op de 'context'. Waarom? 

RosEN: 'Civielejournalistiek zegt niet 

slechts "plaats feiten in hun context"; dat 

is iets wat alle serieuze journalistiek pro

beert te doen. Waar het om gaat bij 

publieke vraagstukken is perspectief te 

bieden: het niet Iaten bij een beschrijving 

van water mis gegaan is ofwie ruzie met 

wie !weft, maar ook een analyse geven 

van water nodig zou zijn om een zaak 

weer vlot te trekken. De benadering van 

de civiele journalistiek onderscheidt zich 

door het accent op inventarisatie van te 

maken keuzes en bijbehorende argumen

ten, op het bedenken van alternatieven en 

onder de aandacht brengen van ervarin

gen die anderen hebben gehad bij het 

oplossen van vergelijkbare problemen.' 

CDV: S . 11 ' b l . omm1ge van uw co ega s ep ei-

ten in dit verband een wat ruimere aan

dacht voor successen en voor positief 

nieuws ... 

Ro 
5 

EN: 'Ik voel me wat ongemakkelijk bij 

de omschrijving van civiele journalistiek 

als een zoektocht naar "goed nieuws". Het 

gaat er mij niet om dat het nieuws vrolijk 

en optimistisch moet zijn, maar wei dat 

sociale inzinkingen, politieke onenighe

den, mislukken van beleid, overheidscor

ruptie en bureaucratisch broddelwerk een 

te beperkt beeld van bet openbare Ieven 

geven. Om te gaan participeren moeten 

mensen het gevoel hebben dat er iets 

mogelijk is; dat is iets anders dan hen de 

illusie geven dat het allemaal prima loopt. 

Daarom moet het accent meer liggen op 

water geleerd kan worden van pogingen 

om problemen op te lassen en de vooruit

gang die daarbij geboekt wordt.' 

Crisis van de publieke zaak 

CDV: E b l "] 11· d en e angnJ <e ste mg van e 

civiele journalistiek is dater sprake is van 

een crisis in de publieke zaak. Welke 

bewijzen bestaan er voor die stelling? 

Ro 
5 

EN: 'Ten eerste zijn er diverse empiri

sche aanwijzingen voor de juistheid van 

deze Stelling. Een stem uitbrengen is de 

belangrijkste vorm van politieke participa

tie. Daarmee is het slecht gesteld. In de 

Verenigde Staten. beschikken we over soli

de, lange termijngegevens die een voort

durend teruglopende opkomst bij verkie

zingen aangeven. Ten tweede hebben we 

te maken met een afname van vertrouwen 

in belangrijke instituties: van regering en 



politieke partijen tot advocaten, artsen, 

scholen en de pers. Ten derde Ievert het 

werk van de Harvard politicoloog Robert 

Putnam harde bewijzen voor een terug

gang in vrijwilligerswerk, in de kerken, 

het Rode Kruis, de padvinderij, leesouder

groepen en vele andere informele arena's 

van het publieke domein. Deze zijn het 

sociale kapitaal van een samenleving. 

Buitenstaanders worden burgers wanneer 

ze zich inzetten voor anderen, dee! gaan 

uitmaken van verenigingen en netwerken 

en zich zo de normen van hun omgeving 

eigen kunnen maken. Mensen leren 

elkaar daar begrijpen, met elkaar samen 

te werken en problemen aan te pakken. 

Hoewel er in de Verenigde Staten, maar 

tot op zekere hoogte in het gehele Westen, 

een diep verankerde traditie van particu

lier initiatief is, zijn er zeker redenen om 

ongerust te zijn over afkalving daarvan. 

Naast empirische zijn er ook meer intul

tieve aanwijzingen voor de crisis in de 

publieke zaak. Lokale gemeenschappen en 

de natie hebben het steeds moeilijker met 

het aanpakken van problemen, het voeren 

van een eerlijk debat en mensen daarbij 

betrekken. De analyse dat het publieke 

debat niet goed functioneert worclt breed 

gecleeld, omdat het ontaarclt in hetzij ver

maak hetzij hard schreeuwen. Wij kijken 

niet nostalgisch naar een of andere (ima

ginaire) gouclen eeuw toen cle clemocratie 

nog perfect werkte. We vergelijken wat we 

nu hebben met wat nodig is om cle demo

era tie zo sterk mogelijk te maken.' 

CDV: . . h . cl De expenmenten mt et em evan 

cle jaren tachtig, die u noemcle, werden 

geclaan door kleinere regionale en lokale 

kranten. Waarom juist zij? 

ROSI'N' 
· · 'Het klopt clat de voorhoede van 

civiele journalistiek tot nu toe te vinden 

was in de kleine en miclclelgrote lezers

markten in cle Verenigcle Staten, en niet 

op nationaal niveau of in tot cle verbeel

cling sprekende steclen als New York of 

Washington. Wellicht sta ik hierin aileen, 

maar volgens mij is er niets -noch het 

cloel, noch cle centrale beginselen- waar

cloor civiele journalistiek beperkt zou 

moeten blijven tot het lokale niveau of cle 

kleinere kranten. Het is eenvoucligweg zo 

gelopen, omclat de journalisten van cleze 

kranten ontvankelijker bleken voor de 

argumenten en graag bleken te experi

menteren. Mogelijk voelclen zij het ver

slappen van cle aanclacht van hun lezers 

en het verbrokkelen van het gemeen

schapsleven beter aan clan ancleren. 

Mogelijk haclden zij een wat mincler starre 

opvatting over wat goede journalistiek 

kan zijn. Wellicht waren ze gewoon mak

kelijker aanspreekbaar. Hoe clat ook zij, in 

cle beelclvorming worclt civiele journalis

tiek geassocieerclmet kranten van kleine

re steclen, waar vee! goecl werk is gedaan.' 

CDV: Hoe goecl cloen de kranten uit cle 

Amerikaanse mainstream hun werk met 

betrekking tot het revitaliseren van het 

publiek? 

RosFN: 'De Amerikaanse kranten uit de 

mainstream beslaan het hele spectrum van 

zeer goecl tot zeer slecht. De meeste heb

ben geen lokale concurrentie, clus ze kun

nen op eigen houtje en in betrekkelijke 

rust bepalen welke cliensten zij het 

publiek leveren. Vee! Amerikaanse journa

listen zijn beter opgeleicl clan ooit en stre-
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z ven oprecht naar kwaliteit. Ze zijn intelli

gent, vastbesloten, vasthoudend en princi

pieel. lk heb steeds meer waardering voor 

hen gekregen en voor hun werk gezien de 

enorme druk waaronder gewerkt moet 

worden. In het bijzoncler moet cle toene

mencle economische clruk genoemcl wor

den. lk verwijt cle Amerikaanse journalis

tiek clan ook niet clat ze slecht werk 

Ievert, maar clat ze altijd en avera! hetzelf 

de op dezelfcle manier aanpakt: ongeacht 

plaats, gebeurtenis of onclerwerp. Dat kan 

verancleren wanneer journalisten zich 

meer verantwoordelijk zouclen voelen 

voor de kwaliteit van het publieke Ieven 

en bereiclwilliger zouden zijn te experi

menteren.' 

Het effect van civiele journalistiek 

CDV: AI .. I . 1· . l ffi s ov1e e JOurna IStie < e ect zou 

hebben, waaraan zouclen we clat clan mer

ken? Aan cle veranclerende attitude van 

journalisten, een andere inhoucl van de 

kraut, een veranderencle betrokkenheid 

bij het openbare Ieven bij het publiek, 

andere signalen? 

Ro 
5 

EN: 'Met clit punt heb ik lang gewor

stelcl en we moeten dit voor een deelnog 

uitvinclen. Natuurlijk is de ultieme toets 

of de kwaliteit van het open bare Ieven op 

enigerlei wijze verbetert ten gevolge van 

wat civiele journalisten cloen. Dat laat 

zich echter moeilijk bepalen. Vee! sceptici 

uit cle traclitionele journalistiek, die eerst 

will en weten of civiele journalistiek 

werkt, zouden het moeilijk krijgen als zij 

cle effectiviteit van hun eigen benadering 

zouclen moeten aantonen. Dat maakt mij 

wat achterclochtig over de becloeling van 

hun vraag. Aan de andere kant, omdat wij 

verancleringen voorstellen mag van ons 

een antwoorcl worden verwacht. 

Ik geloof niet dat het fair is om grate 

sprongen voorwaarts te verwachten: hoge

re opkomstpercentages bij verkiezingen, 

een toevloecl van nieuwe lezers of groat 

enthousiasme over onze clemocratie. 

Daarvoor zijn er vee! te vee! andere facto

ren en actoren in het spel. Mijn eigen 

maatstafvoor civiele journalistiek is of de 

betrokkenen iets leren van hun inspan

ningen. Dat is voor mij veruit het belang

rijkste ijkpunt. Worclt het inzicht van 

journalisten in hun gemeenschap vercliept 

en verrijkt? Ontdekken ze iets over de 

kloof tussen hen en cle burger? Leren ze 

door te experimenteren met civiele jour

nalistiek hoe ze hun clagelijkse product 

structureel kunnen verbeteren, of blijven 

het losse projecten? Krijgen ze weer meer 

plezier in hun werk? Vercler is het interes

sant of er iets veranclert in cle relatie tus

sen de krant en zijn lezers. Wordt het een 

meer open, eerlijker tweerichtingsver

keer? Begrijpen mensen wat hun krant 

probeert te bereiken? Worden ze erbij 

betrokken? En lukt clat of stu it men op 

achterclocht en onverschilligheid? De ant

woorden op deze vragen verschillen per 

plaats en situatie.' 

CDV· 
· Kunt u eens wat voorbeelden geven 

van succesvolle experimenten of clagelijk

se praktijken voortgekomen uit de ver

nieuwing door civiele journalistiek? 

Rosr:l\: 'Tot de meest succesvolle innova

ties behoort een andere manier om verkie

zingen te verslaan. Deze methode, die nu 

worclt gebruikt in vee! Amerikaanse ste-



den is gebaseerd op het ontdekken van 

een "agenda van de burger", een lij st met 

de thema's die de burger belangrijk vindt 

en die de journalist helpt zijn aandacht te 

houden bij onderwerpen die publiek 

belang hebben. Dat voorkomt dat het 

nieuws gedomineerd wordt door de peilin

gen en wie met de winst zal gaan strijken. 

Deze andere benadering, gebruikt door de 

Wichita Eagle in 1990 en de Charlotte 

Observer in 1992, is behoorlijk succesvol 

gebleken. Ook eenvoudige verbeteringen 

om mensen de kans te geven betrokken te 

raken -informatie in de krant opnemen 

hoe men kan helpen, waar vrijwilligers 

zich kunnen aanmelden of waar kandida

ten debatteren- hebben succes gehad. 

Kranten die getracht hebben een katalysa

tor te zijn van acties van burgers -rond 

kwesties als het verbeteren van onderwijs, 

het bestrijden van drankmisbruik, het 

bevorderen van democratisch leiderschap

hebben regelmatig enorme respons 

geoogst. Maar het komt ook vaak voor dat 

inspanningen van journalisten niets uitge

haald hebben. Je kunt immers een of twee 

keer burgers bij elkaar brengen rond een 

thema en toch niets bereiken.' 

CDV· 
· Wat kunnen we daar van leren? 

Ro s f-1'\: 'Wie wonderen verwacht omdat 

de krant zich ergens mee bemoeit, komt 

bedrogen uit. De beste resultaten worden 

vaak bereikt door diegenen die de 

gemeenschappen waarin ze werken goed 

kennen, daarbinnen een publieke behoef 

te signaleren en zich afvragen "kan een 

andere benadering misschien iets uitha

len"? Het eenvoudigweg kopieren van 

andermans successen of met anderen 

rneeliften is meestal niet effectief. Het is 

gewoon lastig om de maatschappelijke 

betrokkenheid te vergroten. De ene filoso

fie voor de andere inruilen betekent nog 

niet dat burgers en andere sleutelfiguren 

zich dan Ineteen aangesproken voelen. 

Civiele journalistiek vergt, net als alle 

andere vormen van journalistiek, diep

gaande kennis van het gemeenschapsle

ven op een bepaalde plek. Het vraagt om 

een goed gevoel voor timing, oordeelsver

mogen, pruden tie en weten waar je heen 

wil. Het heeft niets met wonderen te 

maken. Het is evenmin een kwestie van 

!outer techniek. Het gaat er om de goede 

vragen te stellen: wat is er voor nodig om 

mensen bij de publieke zaak te betrekken 

om de democratie tot Ieven te brengen in 

deze stad, in dit land, inzake dit onder

werp? Hoe kunnen wij als journalisten 

daarbij helpen?' 

CDV: l d . l d. Hoevee re act1es wer <en er op 1t 

moment volgens de principes van civiele 

journalistiek? 

RostoN: 'Dat weten we niet. Niemand 

l1eeft geprobeerd dat op een betrouwbare 

manier in kaart te brengen. Onderzoekers 

van het door mij geleide Project on Public 

Life and the Press schatten dat rond 1995 

ongeveer 200 nieuwsorganisaties op een 

of andere wij ze iets met die principes 

gedaan hadden. Dat getalligt nu waar

schijnlijk twee keer zo hoog, maar omvat 

ook kranten of omroepen die slechts aan 

een of twee projecten deelnamen en het 

daar vervolgens bij gelaten hebben. Nu de 

civiele journalistiekbenadering steeds 

meer naast de meer gewone wordt 

gebruikt, er zo nu en dan deels in opgaat 
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of soms zeit's een tweede natuur wordt, 

komt het steeds meer voor dat "doing 

public journalism" niet meer als zodanig 

wordt herkend en benoemd. Dat maakt 

tellen des te moeilijker.' 

Is civiele journalistiek haalbaar? 

CDV: De toekomst van het dagblad is in 

vele Ianden onzeker. Uitgevers lijken 

aileen nog bereid te investeren in nieuwe 

technologie en niet in lange termij me

search of andere methoden met hoge kos

ten en onzekere opbrengsten. Is civiele 

journalistiek eigenlijk wei haalbaar in een 

vercommercialiseerde samenleving en 

mediaomgeving? 

RosEN: 'Misschien zou de vraag moe ten 

luiden: is journalistiek iiberhaupt nog wei 

haalbaar? Want de commerciele druk in 

de media-industrie en de onzekerheid die 

de nieuwe technologie met zich brengt, 

bedreigt aile vormen van journalistiek die 

publieke dienstbaarheid beogen. Voor mij 

is het de vraag of de pers als democratisch 

instrument zal overleven. En nog veront

rustender: het is zelfs maar de vraag of de 

bevolking van zogenaamde democratieen 

als "publiek" zal blijven bestaan of dat de 

markt al!es zal gaan overheersen, niet 

aileen de zakelijke wereld, maar ook het 

gemeenschapsleven, de politiek etcetera. 

Er bestaan tenslotte alternatieven voor 

democratie, zelfbeschikking en een civiele 

cultuur als basis voor het openbare Ieven. 

Het meest voor de hand liggende alterna

tief is om de wereldmarkt, samen met 

maximale menselijke mobiliteit en voort

gestuwd door de motor van de techno Io

gie, aile andere vormen van maatschappe-

lijke organisatie te Iaten over nemen. Die 

trend is zeker zichtbaar in het Westen, 

maar ook in ontwikkelingslanden. Of de 

journalistiek zal overleven als een eigen

soortige vorm van publieke dienstverle

ning is onderdeel van een vee! omvangrij

ker vraag, namelijk: welke betekenis van 

"democratie" zal in de komende jaren 

overeind blijven? Anders gesteld: worden 

internationale marktkrachten oppermach

tig of zullen naties het lot in eigen hand 

houden? Volgens mij weten we het ant

woord daarop niet en civiele journalistiek 

kan het antwoord daar ook niet op geven. 

Maar het is wat nalef om je af te vragen of 

zo'n kleine hervorming commercieel haal

baar is, terwijl de complete serieuze jour

nalistiek wordt bedreigd. 

Tegelijkertijd denk ik dat het belangrijk is 

dat journalisten zich afVragen hoe hun 

werk commercieellevensvatbaar kan blij

ven, zolang ze dat maar doen onder het 

motto van de voormalige London Times 

redacteur Harold Evans: "The challenge is 

not to stay in business, it is to stay in journa

lism". Financiele levensvatbaarheid niet 

als doe!, maar als middel om je vak te 

kunnen blijven uitoefenen. Mijn claim is 

dat een betrokken publiek, een sterke 

civiele cultuur, een attent en dienstbaar 

bestuur, een gemeenschap die haar pro

blemen wil aanpakken, samen met kwali

tatief goede journalistiek de vooruitzich

ten voor de pers rooskleuriger maakt, 

inclusief de financiele vooruitzichten. Ik 

heb niet in het minst de illusie dat de cap

tains van de media-industrie deze opvat

ting delen en bereid zijn er in te investe

ren. Zij hebben meestal een beperkte kijk 

op wat "werkt" en een korte-termijnopvat

ting over de toekomst. Daarom is het zo 



belangrijk dat journalisten zelf -en ande

ren die geven om de gezondheid van de 

pers- hun eigen argumenten voor verande

ring verder ontwikkelen. Niemand weet 

precies hoe commercieel succes en het 

dienen van de publieke zaak in een nieu

we, meer concurrerende mediaomgeving 

gecombineerd kunnen worden. Civiele 

journalisten proberen daarin, met aile 

beperkingen, een weg te vinden. Wie zegt 

dat die paging tot mislukken is gedoemd, 

moet maar zeggen water dan gebeuren 

moet. Oftewel: hebt u een beter idee? Mij 

vertellen dat marktkrachten het tegen

woordig voor het zeggen hebben is het

zelfde als me er op wijzen dat het regent. 

Oat kan ik zelf ook nog wei vaststellen 

door even naar buiten te kijken.' 

CDV: W ll d . .. 1· . e <e veran enngen ZIJn noc 1g m 

de opleidingen voor de journalistiek? 

RosFr-;· 
· · 'In de Verenigde Staten verzorgen 

de scholen op adequate wijze de beroeps

voorbereiding, hoewel het steeds moeilij

ker wordt de technologische ontwikkelin

gen bij te houden en de tekortkomingen 

als gevolg van een verslechterend onder

wijssysteem recht te breien. Maar de scho

len doen het slecht als het gaat om inho-cJ

delijke discussies over het vale Zij zij n 

over het algemeen geen levendige centra 

voor reflectie en vernieuwing. Zij voorzien 

het ambacht niet van nieuw intellectueel 

bloed. De meeste redacteuren zouden niet 

op de gedachte komen om zich voor nieu

we ideeen ofvoor de oplossing van een 

bepaald praktisch probleem tot een van 

de scholen te wenden. Jonge mensen, fris 

van school, zouden het meest idealistisch 

en energiek moeten zijn, en het meest 

geschikt om ingesleten gewoonten en tra

ditionele denkwijzen ter discussie te stel

len. Helaas is dit niet het geval. Zij hebben 

de neiging a! bij voorbaat cynisch te zijn, 

volledig volgzaam binnen het denkraam 

en de conventies van het veld. Oat is niet 

hun fout, maar de fout van hun opleiding, 

hun docenten. Tijdens mijn bezoeken aan 

journalistenopleidingen van gerespecteer

de universiteiten is het me meer dan eens 

overkomen dat studenten dingen zeggen 

als: "Die civiele journalistiek van jou 

klinkt mooi, maar mensen willen niet 

betrokken zijn bij politiek en maatschap

pelijk Ieven. Ze willen geweld, sensa tie en 

spektakel, zoals de O.J. Simpsonzaak. Zij 

zijn gelnteresseerd in hun eigen leventje, 

niet in democratie of het publieke 

domein." Deze houding vind ik verbazing

wekkend, dus ik stel ze de vraag: als dit 

allemaal inderdaad waar zou zijn, hoeveel 

kans is er dan nog dat jullie na afstuderen 

serieus journalistiek werk kunnen doen? 

Daar hebben ze dan natuurlijk geen ant

woord op. Maar het onderliggende pro

bleem is dat het hoger onderwijs deze 

houding op een of andere wijze bevordert, 

of het op zijn minst door laat zeuren. En 

ik vind niet dat journalisten moeten bij

dragen aan het in diskrediet brengen van 

politiek en public culture. Als over demo

cratische politiek, het publieke debat en 

het dagelijkse nieuws lacherig en cynisch 

wordt gedaan, dan worden de probleiTten 

van de gemarginaliseerde groepen in de 

samenleving ook een grap. Als de belang

rijke democratieen niet in staat zouden 

zij n een brede basis van betrokken bur

gers overeind te houden, dan zullen zij 

evenmin in staat zijn hun problemen aan 

te pakken. En dat geldt zeker voor hard-
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nekkige en splijtende problemen, zoals 

immigratie, medische zorg en verdelings

vraagstukken. Ik wil duidelijk stellen dat 

cle journalistiek voor dit alles niet de 

oplossingen kan bieclen. Wat cle pers kan 

bijdragen is zeer beperkt in vergelijking 

met bijvoorbeeld de politiek. Maar wat de 

journalistiek wei kan, is zich afvragen of 

zij niet juist bijdraagt aan de verwijclering 

of vervreemding van mensen van de 

publieke steer. En clan gaat het om men

sen uit aile rangen, standen en klassen, 

om allen aan wie de democratie verplich

tingen heeft, dus ook om de journalisten 

zelf. Want ook zij maken dee! uit van de 

samenleving en hebben be lang bij het 

goecl functioneren van democratie en 

samenleving.' 

Inspiratie en innovatie 

cov· 
· Wat moet er anders? 

Ros~N: 'In Amerika is het mogelijk clat 

stuclenten afstucleren in cle journalistiek 

zoncler zich in het verschijnsel clemocratie 

te hebben verdiept. Het is niet nooclzake

lijk iets te weten van gemeenschapsleven, 

burgerschap en civiele cultuur. Er worclt 

niet van ze gevraagcl de zin van publieke 

instituties te begrijpen, anders clan hoe je 

er informatie uit moet zien te krijgen en 

hoe je het nieuws clat claar gemaakt worclt 

moet verslaan. Water op zijn minst zou 

moeten gebeuren is clat deze onclerwer

pen een vaste plek in het curriculum krij

gen. want zij zorgen ervoor dat journalis

tiek er toe cloet. Een ~mder probleem is 

clat vrijwel aile research worclt geclaan door 

hoogleraren of universitaire docenten met 

een (sociaal)wetenschappelijke benacle-

ring. Zelfs als hun werk van hoge kwali

teit is, staat het vaak te ver van cle praktijk 

af. Ook acaclemisch onderzoek zou gericht 

moeten zijn op het versterken van de jour

nalistiek in de dagelijkse werkelijkheid. lk 

zou graag experimenten zien waarin 

docenten, praktijkmensen en eventueel 

studenten samenwerken. En ik zou graag 

journalistenscholen zien die nieuwe 

manieren van verslaggeving ontwikkelen 

en uitproberen. Een voorbeeld. Vee! 

Amerikaanse kranten willen de religieuze 

sectie versterken. Ze zien religie op dit 

moment als een belangrijk onderwerp, 

ook in het kader van de behoefte aan 

sociale cohesie. Waarom zouden redacteu

ren zich niet wenden tot universiteiten en 

hogescholen? Uitzoeken hoe de behande

ling van godsdienst -of van arbeid, poli

tiek, milieu, multicultuur- verbeterd kan 

worden is een prima opdracht voor een 

instelling voor hoger onderwijs, met haar 

uitgebreide pool van toegewijde en geta

lenteerde mensen. En als teams van 

docenten, journalisten en studenten zich 

samen over dit soort vraagstukken zouclen 

buigen, zou dat het intellectuele klimaat 

van de opleiding zeker goed doen. Verder 

zou de journalistiekopleiding Campus

kranten en omroepen moeten hebben die 

niet proberen de praktijk blinclelings te 

imiteren, maar die iets anders, iets beters, 

iets met meer inspiratie en innovatie wil

len. Ook hiervoor zijn faculteit en studen

ten beide nodig. Ten slotte: de meest seri

euze artikelen over juridische zaken wor

den in de Verenigde Staten gepubliceerd 

in tijdschriften van rechtenstudenten. 

Deze tijdschriften zijn de intellectuele 

thuishaven voor de juridische professie, 

de belangrijkste plek voor ref1ectie en 



debat. Waarom zouden journalistenscho

len die ambitie niet hebben?' 

COV: E h.. d l ··c1 b I · r verse IJ nen e a a tste tiJ etrc <-

kelijk weinig nieuwe gezichtspunten over 

civicle journalistick. Hoe komt dat'? 

Ro s II\· 
· · · 'Vee! van de aandacht van de pers 

voor civielc journalistic!< is inderdaad ver

dwencn. Oat is het onvermijdelijke gevolg 

van het feit dat het enige tijd als "nieuws" 

were\ beschouwd. Een nieuwe trend blijft: 

nict eeuwig nieuw, dus is het logisch dat 

er minder wordt geschreven en gedebat

teercl. We zien rccentelijk welmeer 

belangstelling op het universitaire niveau, 

op journalistiekscholen, waarschijnlijk 

omdat de academische kant van de jour

nalistiek trager reageert. En de belangstel

ling uit andere Ianden neemt toe, bijvoor

beeld in Latijns-Amerika, Europa en 

Nieuw Zeeland. Ik vine\ dat heel bclang

rijk, hoewel het concept natuurlijk niet 

zomaar gekopieerd kan worden in een 

andere setting. Aileen a! het feit dat men 

weet dater ecn alternatief model bestaat 

binnen de Amerikaanse journalistiek is 

van groot gewicht, omdat de Amerikaanse 

journalistic!< wereldwijdeen gocde repu

tatie heeft en aanzien geniet. Ik was aan

genaam verrast door de grate belangstel

ling voor civiele journalistiek in andere 

Ianden. Oat heeft wellicht een grater 

gewicht dan het feit dat de journalisten 

van de New York Times er niets in zien.' 

COV: Kunt u ons ten slotte iets vertellen 

over uw nieuwe boek 'What are journalists 

j(Jr?' en over uw verdere plannen'? 

Ro s 1 
N: 'Mijn nieuwe boek zal in novem-

ber uitkomen, bij Yale University Press. Het 

is zowel een soort verantwoording van de 

"civiele jounalistiek"-stroming als het ver

haal over de lotgevallen van een idee. Het 

vertelt in 300 bladzijden de geschiedenis 

van de civiele journalistiek: het ontstaan, 

het opkomen als afzonderlijke stroming, 

de praktische experimenten en projecten 

die door het hele land zijn gedaan, de 

vloed van kritiek en polemieken, en de 

lessen die we hebben geleerd. Ik probeer 

de kritiek serieus te nemen. Zo heb ik een 

hoofdstuk opgenomen over wat de New 

York Times en de Washington Post aan te 

merken hadden. Ik bespreek ook de intel

lectuele wortels van de civiele journalis

tiek. En zo nu en dan kijk ik kritisch naar 

mijn eigen rol in het geheel.' 

COV: W .. I 7 at ZIJn uw p annen. 

Ros~o'l: 'E ]"] d .1 . · er IJ < gezeg weet 1 < nog met 

wat ik hierna ga doen. Ik verwacht enige 

tijd aan de promotie van het boek te gaan 

besteclen, want ik wil natuurlijk dat men

sen het gaan lezen. Ik hoop dat de publi

catie van "VI/hat are journalists for?'' de 

belangstelling voor civiele journalistiek 

zal docn opleven en een nieuwe ronde van 

belangstelling en debat zallosmaken. 

Maar, zoals ze bij de krant zeggen, de tijd 

zal het leren.' 

Drs Nico Drok is als docentjonderzoeker verbon

den a an de opleiding ]ournalistiek van de 

Hogesclwol Windesheim tc Zwolle. ln de periode 

1984-1996 was hij directeur van deze opleiding. 

Oit artikel is vertaald door Nico Orok en 

Thijs Jansen 
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OOSTERSE ORTHODOXIE EN DE 

CHRISTEN-DEMOCRATEN 

Met de ophanden zijnde uitbreiding van de 

Europese Unie naar en de intensivering van de 

betrekkingen met de Ianden van Centraal- en 

Oost-Europa neemt het belang toe van dialoog 

met de wereld van de oosterse orthodoxie. Oak 

de oorlogen op de Balkan Iaten de relevantie 

daarvan zien. De Ianden in kwestie zijn boven

dien volop bczig met ontwikkeling en hervor

ming van staat en samenleving. 

ACHTERGROND 

De conferentie die de Eduardo Freistichting 

medio dit jaar organiseerde (zie kader) speelde 

zich af tegen de achtergrond van de binnen de 

christen-democratic aangehangen overtuiging 

dat kerk, geloof en levensbeschouwing bijdra

gcn tot sociaal-economische, maatschappelijke 

en politieke ontwikkeling. Religie en levensbe

schouwing zijn belangrijke aspecten van cul

tuur en als zodanig zijn zij medebepalend voor 

de richting, de kansen en de belemmeringen 

van ontwikkeling. 

In de wijzen waarop kerk en religie hebben bij

gedragen aan de historische ontwikkeling van 

staat en samenleving bestaan grate verschillen 

tussen oosterse orthodoxie en westers christen

dom. In het licht van de intensivering van de 

contacten tussen Oost- en West-Europa is het 

van belang zich hiervan terdege rekenschap te 
geven. 

In het eerste millennium na Christus geboorte 

groeiden de kerken van Rome en 

Constantinopel langzaam maar zeker uit 

elkaar. De eerste was op het westelijke dee! van 

de anLicke wereld georienteerd, de laatste op de 

oostelijke helft. De Oosters orthodoxe kerken 

komen dan oak voort uit de Ryzantijnse tradi-

tie, <marin het christendom staatsgodsdienst 

was en de keizer de heerser over het christelijk 

gemenebest. 

De kerk van Rome, het westelijk dee!, lecrde op 

zichzelf te staan in de om gang met wereldlijkc 

aangelegenheden, als de bescherming van het 

grondgebied of de zorg voor de armen, zonder 

rechtstreekse bescherming door de keizer. Het 

westers christendom is in de loop der eeuwen 

bovendien bei'nvloed door de grote geestelijke 

stromingen als de Renaissance, de Reformatie 

en de Verlichting. Het maakte zich zo het 

belang van rechtsstaat, democratic, scheiding 

van verantwoordelijkheden van kerk, staat en 

samenleving en van het verrichten van goede 

werken eigen. 

De orthodoxe kerken die terecht waren geko

men in het islamitische Turkse rijk werden 

getolereerd en kregen ruimte voor de voortzct

ting van de religic onder de patriarch van 

Constantinopel. Zo werd langzaam maar zeker 

een nauwe band gesmeed tusscn orthodoxie en 

nationale identiteit. tussen kerk en volk. In de 

ncgentiende eeuw ontstonden zo in de inmid

dels onafhankelijk geworden orthodoxe Ianden 

op de Balkan staatskerken. In zijn inleiding 

ging de heer Groen met name in op de voor

beelden van Griekenland, Servie en Rusland. 

Hij begon met Griekenland, als een land met 

een orthodoxe kerk die niet door langdurige 

communistische onderdrukking was getroffen. 

De Grieks orthodoxe kerk is in de gnmdwet 

crkend als de dominante kerk. Er is een nauwe 

band tussen de kerkelijke en de staatsoverheid 

en de band tussen het Griekse volk en de ortho

doxie wordt in de kerkclijke literatuur als 

onlosmakelijk beschouwd. In de recente 

Balkanoorlogen heeft Griekenland een grate 

sympathie voor Servie getoond. Een brede stro

ming in de Grieks-orthodoxe kerk zag het con

flict om Kosovo als een godsdienstoorlog tegen 



De Fcluarclo Frei Stichting organiseercle op 12 

juni jl. een studoeconferentie over het onder

wcrp 'Oosterse orthodoxie: kerk, staat, samen

lcving en ontwikkeling'. Centraal stonden de 

informatieoverdracht over de oosterse ortho

doxie, de samenwerking tussen Oost- en West

Europa, de oecumene en de kansen voor de 

opbouw van cen vitale civil society. 

De conferentie werd mede mogelijk gemaakt 

dankzij de medewerking van het 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en de 

steun van de Nationale Commissie voor 

Internationale Samenwerking en Duurzame 

Ontwikkeling. De conferentie werd voorgezeten 

door drs. WK.N. Schmelzer, oud-minister van 

Buitenlandse Zaken en voorzitter van de 

Eduardo Frei Stichting. Dit verslag is geba-

een Turks-islamitisch ji-ont. 

Het tweede voorbeeld, Servie, laat een orthodox 

land zien dat na de Tweede Were1d Oorlog bin

nen het toenmalige ]oegoslavie bestuurd wcrd 

door een communistisch bewind. In Servische 

kerkelijke gcschriften identificeert de kerk zich 

met het Scrvische volk, clat als uitverkoren volk 

worclt beschouwd. 

Rusland, derde voorbeeld, werd in de tiendc 

ccuw bekccrd tot het oosters orthodoxe gcloof 

In zijn strijd tegen de islamitische Tartaren en 

de katholieke Polen ging het zich beschouwen 

als etfgenaam van de Byzantijnsc kerk. De 

Russischc Revolutic leidde tot onclerdrukking 

van de godsdienst. Nu zoekt de Russisch ortho

cloxe kcrk moeizaam naar cen nieuwe positie. 

Met de val van het communisme kregen de 

orthodoxc kerken direct met de vragcn van de 

moderne samenleving te makcn. Willen zij een 

rol spelen in de ontwikke1ing van democratic, 

economic en civil society, willen zij de kloof 

overbruggen tussen geloof en leven, dan moe-

seerd op de in1eiclingen die zijn gehouden door 

dr. B.]. Groen (lnstituut voor Oosters 

Christendom aan de Katholieke Universiteit 

Nijmegen), drs. WG. van Velzen (lid van het 

Europese Parlement voor CDA j EVP), de discus

sic met de deelnemers aan de ronde tafel drs. 

L.]. Hogebrink (secretaris Raad voor Overheid 

en Samenleving Nederlandse Hervormcle Kerk), 

drs. G.R.M. van Dartel (directeur Actie en 

Ontmoeting Oosterse Kerken), mw. N.A. van 

den Nieuwboer-Langenkamp (burgemeester 

van Raalte en voorzitter Commissie 

Internationale Aangelegenheden VNG), L. van 

Troost (Coordinator Politieke Zaken Amnesty 

International) en de zaal en het discussiepaper 

van het Wetenschappelijk Instituut. 

ten zij een antwoord ontwikkelen op de vragen 

van de moderne tijd. De uitdaging is nieuw. 

Het westers christendom moest diverse moder

niseringsgolven verwerken. De oosterse ortho

doxie heeft daarentegen een lange geschiedenis 

van isolement. 

Aanpassing is een moeizaam proces, niet aileen 

in Rusland, maar oak in de andere Oost

Europese landen die onder een communistisch 

regime geleden hebben. Het effect van de gods

dienstonderdrukking mag niet onderschat wor

den, zei de heer Van Ve1zen: kerk en staat 

waren gescheiden, godsdienst werd onderdrukt 

en athe!sme were! met kracht van bovenaf 

bevorderd. Hoe zien de kerken hun toekomst en 

de toekomst van hun samenleving? Ligt de toe

komst in aanvaarding en overname van wes

terse waarden? Enerzijds kampt de oosterse 

orthodoxie met een gevoel van minderwaardig

heid ten opzichte van de westerse cultuur. 

Anderzijds is er, zo was de ervaring van Van 

Velzen, een grondige afkeer van westers consu-
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mentisme en materialismc en zijn uitwassen. 

Of moetcn ze richting vinden in de eigen 

geschiedenis en waarden? Dan rijst het pro

blcem van het onvenverkte recente verleden, 

waar de orthodoxe kerken zwaar door zijn 

aangeslagen: wie was informant van de gehei

me dienst; wie collaboreerde? Niet mindcr pro

blenw tisch is de herleving van de traditionele 

band tussen kerk, volk en staat. Niet alleen 

binnen de kerken in Oost-J:"uropa is de verlei

ding groot om de gepriviligeerde positie van 

vroeg;er te herstellen, waarin de orthodoxe kerk 

garant staat voor nationale eenheid. Ook bui

ten de kerken wordt hct belang van die rol 

gezien. Kerken worden dan oak politick mis

bruikt. Oud-comnnmisten zitten prominent 

vooraan in de kerkbank en Iaten de linkerhand 

goed weten hoeveel de rechterhand wel niet 

doneert aan restauratie van kerkgebouwcn. 

Oude en nieuwe nationalisten gebruiken de 

orthodoxe kerk in hun land voor politieke 

machtsuitoefening. 

Hen aantal relativerende kanttekeningen wcrd 

tijdens de conferentie bij dit onderwerp 

gemaakt. Niet alleen in Oost-Europa is er een 

nauwe band tussen kerk en staat, aldus de 

hecr Groen. Oak in Polen is de katholieke reli

gie een kenmerk geworden van de l'oolse natio

nale identiteit. l:!n in Engeland fungeert de 

Anglicaanse kerk sinds eeuwen als staatskerk. 

Ook zijn niet alle vormen van identificatie met 

nation ale of regionale identiteit verwerpelijk. 

llet probleem, gafVan Vclzen aan, is misbruik 

van dergelijke gevoelens voor politieke doelein
den. 

Groen vertelde dat cr in Griekse en in Scrvisch 

orthodoxe kring·en toch oak pleidooien worden 

gelwuden voor verzoening en multiculturaliteit 

vanuit de opvatting dat geloof een spiritucle 

aangelegenhcid is en geen zaak van nationaal 

belang;. Ook de oecumenisch patriarch van 

Constantinopel waarschuwt voor misbruik van 

de godsdienst voor nationalistische doeleinden. 

Ook de Albanese orthodoxe kerk stelt zich 

terughoudend op in het conj1ict om Kosovo. De 

meeste orthodoxe christenen in Albanie zijn 

etnische Grieken, die grote sympathie hebben 

voor Servie. Maar de Ieiding van de kerk was 

zich ervan bewust dat men dit niet in lwt open

baar moest uiten en was geraakt door het lot 

van de Albanese vluchtelingen. Aartsbissclwp 

Anastasios is een man met gematigde stand

punten, die het gesprek met de rooms-katlwlie

ke kerk en de islam probeert gaande te hou

den. 

In de onderling;e verhoudingen tussen kerk, 

volk en staat in de oosters orthodoxe wereld is 

het echter de staat die over het algemeen het 

laatste woord heeft. De heer Groen vermeldde 

het voorbeeld van Griekenland, waar het parle

ment overheerst. Soms, als hij de politick niet 

welgevallig is, kan een bisschop of aartsbis

schop er worden ontslagen. Tens lotte moet wor

den vastgestcld dat de samenlevingen in Oost

Luropa sterk geseculariseerd zijn. In Rusland 

bezoekt bijvoorbeeld hoog;uit 1% van de bevol

king de kerk. 

0ECUMENJSCIIE DIALOOG 

Belangrijk in het waardendebat tussen Oost en 

West is de oecumenische dialoog. Oecumenische 

contacten zijn in de jaren van de communisti

sche regimes misbruikt ter wille van politieke 

doelstellingen. De heer Hogebrink vond dan 

oak dat er ten tijde van de Koude Oorlog van 

echte oecumene geen sprake was. Daar plukken 

wij nu de bittere vruchten van. In veel Oost

~Huropese Ianden is het begrip oecumene bcsmet 

geraakt en van oecumcne binnen de kring van 

Oost-Europese Ianden is nauwelijks sprake. 

'I(Jch zouclen oecumenische contacten een bij-



drage kunnen leveren aan het verminderen van zeggen zij veellast te hebben van Amerikaanse 

nationale tegenstellingen en verzoening. Dat protestantse sekten. De dialoog met West-

maakt oecumenische dialoog oak voor de poli- Europa zou in dat opzicht een tegenwicht kun-

tiek belangrijk. Oecumenische dialoog kan in nen bieden. 

politick opzicht voorts van betekenis zijn waar Niet minder wezenlijk in de dialoog is de 
zij bijdraagt aan versterking en verworteling 

van de waarden die aan democratic en rechts

staat ten grondslag liggen. 

De rooms-katholieke kerk, het protestantisme 

en de oosterse orthodoxie hebben ieder hun 

eigen opvattingen over oecumene en de toe

komst van l:"uropa. De heer Hogebrink gafhier

over zijn analyse. Rome hantecrt volgens hem 

cen triomfalistische visie en zegt uit te zijn op 

nieuwe evangelisatie van Europa. Kenmerkend 

voor de benadering van de protestantse kerken 

zijn meer beset van de schuldvraag, de zoek

tocht naar het hart van Tiuropa en de dialoog 

met de werkelijkheid. Typerend voor de wester

se benadering is trouwens dater vanuit wordt 

gegaan dat wij staan voor universele waarden. 

Die waarden worden in kringen van de oostcr

se orthodoxie volgens Hogebrink echter 

beschouwd als typisch westers. De Verlichting 

zien zij niet als iets moois, waar zij oak door

heen zouden moeten, maar als een historische 

aberratie waarin de mens zich van God heeft 

losgemaakt. Zij vinden het de hoogste tijd 

orthodoxe waarden aandacht te geven. Daarin 

gaat het hen om het streven naar een kerk in 

cen christelijk gestempeld Europa. 

Deze oecumenische dialoog verdient voortzet

ting. Tact is daarbij onontbeerlijk, zo bleek tij

dens de conferentie. Vertegenwoordigers van de 

oostcrs orthodoxe kerken hebben een soort van 

minderwaardigheidscomplex ten opzichte van 

de machtige wereldwijde rooms-katholieke 

kerk, wist Groen. Van Velzen memoreerde hoe

zeer zij zich overrompeld voelden tijdens de 

vorig jaar december gehouden Generale 

Assemblee van de Wereldraad van Kerken. Ook 

bereidheid aan westerse kant om van de erva

ringen van de oosterse orthodoxie te willen 

leren. Mr. ].].A.M. van Gennip ~id van de Eerste 

Kamer en oud-directeur van het 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA) 

bracht dit met nadruk naar voren. Wat veran

dert er bij ons? Wat kunnen wij leren van hun 

geschiedenis? Wat is de historische betekenis 

van het martelaarschap dat daar is opge

bracht voor het geloof? Kan het Oosten ons hel

pen om kritisch te kijken naar onze eigen 

geschiedenis? 

De bladzijden van de geschiedenis van de com

munistische tijd mogen niet ongelezen worden 

omgeslagen. Voorbeelden van wat er te leren 

valt werden tijdens de conferentie aangehaald. 

Hogebrink wees op de behoefte aan een theolo

gie van de Goelag. Die ervaringen moeten deel 

gaan uitmaken van de Europese oecumene. 

Vanuit de zaal noemden de heer A. Hordijk en 

mevrouw. drs. A. Bakker-Osinga het verticale 

denken en de spiritualiteit als waardevolle ele

menten in de oosterse orthodoxie, die het wes

terse denken zouden kunnen verrijken. De heer 

dr. G.]. van Butselaar (secretaris van de 

Nederlandse Zendingsraad) meende dat de dia

loog ook zou kunnen leiden tot bezinning op 

het nationalisme. Het heeft gevaarlijke kanten, 

maar kan oak betrekking hebben op identiteit, 

het verband waarin mensen samen komen, 

geloven en zin geven aan hun bestaan. 

POLITIEKE DIALOOG 

Oak voor de politick is de dialoog met vertegen

woordigers van de oosterse orthodoxie essen-
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tieel. In zijn inleiding vertelde de heer Van 

Velzen dater sinds 1996 een gestructureerde 

dialoog plaatsvindt tussen de EVP en de oecu

menisch patriarch van Constantinopel. De 

belangrijkste aanleiding voor die gesprekken is 

het simpele feit dat er door de uitbreiding van 

de Europese Unie 65 miljoen mensen bijkomen 

die in een orthodoxe cultuur Ieven. Ten tweede 

zal de Furopese Unie voor christendemocraten 

ook een gemeenschap van waarden moeten 

zijn. Reden waarom we oak hun waarden moe

ten leren kennen. Ten derde laat de 

Balkancrisis zien hoe groat het risico is van een 

isolement daar. We moeten een tweedeling in 

Europa zien te voorkomen. Ten vierde wordt 

oak binnen de oosters orthodoxe kerken het 

debat over de wenselijkheid en de ethische con

sequenties van de aansluiting bij de Huropese 

Unie gevoerd. 

Het is, aldus de heer Van Velzen, dus belang

rijk dat de discussie met de oosterse orthodoxie 

over de waarden van de democratic, de rechts

staat en de verantwoordelijke samenleving 

gevoerd wordt. Ook hier rees de vraag of dat 

exclusief westerse waarden zijn en of die vervol

gens aan de Oost-Europese samenlevingen opge

legd kunnen worden. De heer Hordijk uitte 

dam-over zijn zorg. Aanvaarding van de voor

waarden van het lidmaatschap en ovemame 

van het acquis communautaire van de 

liuropese Unie achtte hij in emotioneel opzicht 

voor de Oost-furopeanen een vrijwel onmogelij

ke opgave. 

Daarmee kwam het debat tijdens de conferen

tie op de politieke betekenis van het historisch

culturele verschil tussen het deel van Europa 

dat door het westers christendom gestempeld is 

en de oosterse helft, die door de orthodoxe be!n

vloed is. Is het verschil een politick onoverkome

lijke scheidslijn? De Amerikaanse wetenschap

per Samuel Huntington meent van wel in zijn 

studie naar de Clash of Civilizations. Hij 

rekent West- en Midden-furopa en orthodox 

Oost-Iiuropa tot verschillende beschavingskrin

gen, waarvan de oostelijke wat hij noemt wes

terse waarden als de scheiding van kerk en 

Staat, de heerschappij van het recht, een onar 

hankelijke civil society, pluralisme, en dergelij

ke niet in zich heeft opgenomen. 

Dat de overgang naar de democratic, de 

markteconomie en een vitale civil society in die 

helft van furopa problematischer verloopt dan 

in Midden-Europa zou ook aan die historisch

culturele verschillen te wijten zijn. Op grand 

daarvan wijst Huntington een eventueellid

maatschap van Roemenie, Bulgarije, of 

Rusland, van NAVO en Furopese Unie resoluut 

van de hand. 

Dat is niet de benadering die de christen-demo

cratic in beginsel voorstaat. De heer Van Velzen 

beantwoordde Hordijks zorg dan ook door crop 

te wijzen dat de Huropese Unie met haar toe

tredingscriteria niets oplegt aan de kandidaat

lidstaten. Zij zoeken zelj; en op basis van dcmo

cratische besluitvorming, de aansluiting. 

Kennelijk zien zij de waarden waar de Unie 

voor staat als zinvol, ook voor de eigen samen

leving. Bovendien vindt aansluiting niet van 

de ene op de andere dag plaats. Het volledig 

lidmaatschap van Ianden als Roemenie en 

Bulgarije zal niet voor 2010 zijn beslag hebben 

gekregen. Trouwens, merkte Van Velzen op, wel

iswaar worstelcn de nationale orthodoxe ker

ken met de aansluiting, de oecumenisch 

patriarch van Constantinopel is er een voor-

sta nder van. 

Van Velzen is in zijn hoedanigheid als vice

voorzitter van de fVP be last met de dialoog 

met Midden- en Oost-Europese partijen die aan

sluiting zoeken bij de EVP Hij acht het niet 

rceel om te verwachten dat vanuit de ortho

doxe cultuur partijen ontstaan naar het voor-



beeld van de christen-democratic in West

Europa. In zijn inlciding gaf hij een overzicht 

van de verschillende soorten partijen die aan

sluiting zoeken bij de IiVP. Ten eerste zijn dat 

partijen die te categoriseren zijn als burgerbe

wegingen, partijen van middengroepen, demo

cratische partijcn. Ten tweedc melden zich tra

ditioncle boerenpartijen aan. Op de derde 

plaats betreft het hervormingsbewegingen die 

grote waante hechten aan nationale identiteit, 

zoals de Oekraiense nationale beweging Roech. 

Tenslotte zijn er partijen die zich inderdaad 

christcn-democratisch noemen. Over het alge

meen zijn zij zeer klein, of hebben zij gewoon 

hct beginselprogramma van de CDU overge

schrcven. 

Wat die partijen volgens Van Vclzen in icder 

geval gemeenschappelijk hebben is een grote 

behoefte aan discussie over de politieke beteke

nis van uitgangspunten. Dankzij het werk van 

de Eduardo Frei Stichting investeert ook het 

CDA in de dialoog over principiele vragen. De 

uitbrciding van de l::"uropese Unie verplicht ons 

ertoe om daar met hen over te discussieren. 

Uit die discussic blijkt voor de heer Van Dartel 

dat we niet moeten doen alsof de kloof tussen 

de oosterse orthodoxie en de westerse cultuur 

onoverbrugbaar is. We moeten kritisch blijven 

om tc voorkomen dat tegenstellingcn als defini

ticf worden bcschouwd en een eigen Ieven gaan 

lijdcn. In ervaringcn van de heer Van Troost 

zijn er belangrijke aanknopingspunten in de 

tendens van aansluiting van de Oost-Europesc 

Ianden bij internationale en meer in het bij

zondcr Europese gouvernementele instellingen. 

Hij noemde met name het proces van opname 

in de Raad van Europa. 

In dat kader krijgen de Oost-Europese Ianden 

te maken met de naleving van het Europese 

Verdrag voor de Rechten van de Mens en het 

recht dat burgers hebben om staten aan te kla-

gen bij het Europese Hof van justitie bij schen

dingen van dat verdrag. Ook voor de staten die 

nieuw zijn aangcsloten bij de Raad van 

Europa zijn de uitspraken bindend. 

Mensenrechtenorganisaties, politieke partijen 

en kerken hebben bij uitstek de opdracht om te 

waken tegen uitholling van die instellingen. De 

heer Van Troost pleitte ervoor dat zij gebruik 

maken van hun contacten om de civil society in 

Oost-L'uropa daarvan bewust te maken. De hecr 

Hordzjk noemde daarnaast de Internationale 

Arbeidsorganisatie in Geneve, waar de Oost

Europese Ianden sinds jaren aan meewerken. 

Daar kunnen wij niet alleen sociaal-ethische 

elementen inbrengen in de dialoog, maar ook 

mensen uit de vakbeweging bij het proces van 

aansluiting betrekken. 

DIAI.OOG EN CIVIL SOCIETY 

Contacten met de civil society in Oost-Europa 

zijn belangrijk; noch de overheid, noch de 

markt kan immers volledig recht doen aan de 

ontplooiing van mensen. In de christen-demo

cratische filosofie bestaat daarom een sterke 

voorkeur voor ontwikkeling die voortkomt uit 

autonome maatschappelijke initiatievcn: lokale 

activiteiten van burgers, kerkelijke instellingen, 

vrouwenorganisaties, cooperaties, vakbonds

werk, het georganiseerde bedrijfsleven en orga

nisaties op het gebied van milieu en mensen

rechten. Helaas was er de afgelopen jaren bij 

de Nederlandse regering, de Europese Unie of 

de internationale financiele instellingen maar 

matig belangstelling voor een beleid richting 

Oost-Europa waarin aan de civil society een 

belangrijke rol wordt toegekend. 

Maar ook in de oosters orthodoxe Ianden zijn 

er helaas weinig initiatieven vanuit de samen

leving waar ontwikkelingsprojecten bij aan 

kunnen sluiten, zo was de ervaring van Van 
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Gennip. De samenleving ziet er daar nu een

maal heel anders uit dan hier, voerde de heer 

Hogebrink aan. De echte autonome groepen, 

die daar passen in het beeld van de civil socie

ty, zijn vaak ultra-nationalistisch, groepen 

waar we eigenlijk liever niets mee te maken 

willen hebben. 

Twee belangrijke oorzaken voor de zwak ont

wikkelde civil society werden tijdens de confe

rentie nader besproken: de lange jaren van 

communistische dictatuur en het specifieke 

karakter van de door de oosterse orthodoxie 

gestempelde cultuur. Om met de gevolgen van 

de dictatuur te beginnen: het zijn vooral ortho

doxe Ianden als Rusland, Oekraine, Belarus, 

vroegere lidstaten van de Sovjet Unie, die enke

le generaties Ianger dan de Midden-Europese 

Ianden aan het communistische regime en met 

name de grate terreur van Stalin onderworpen 

zijn geweest. Ook de ingrijpende godsdienston

derdrukking heeft grate gevolgen gehad voor 

de kijk van de kerk op de samenleving. 

Dat beinvloedt de vorm die de civiele samenle

ving aanneemt, meende Hogebrink. In een situ

atie waarin de rechtsstaat afwezig is, wordt de 

civil society een alternatief model voor het 

openbare !even. Zij wordt dan anders van 

karakter dan de civil society in een rechtsstaat, 

die over juridische bestaanszekerheid beschikt 

en dan de vorm kan aannemen van maat

schappelijke organisaties en gemeenschappen. 

In de communistische tijd waren trouwens alle 

charitatieve activiteiten van kerken verboden, 

aldus de heer Groen. De cultus moest binnen de 

muren van het kerkgebouw beperkt blijven.Wat 

betreft het specifieke karakter van de door de 

oosterse orthodoxie gestempelde cultuur, werd 

gewezen op de hechte verbondenheid tussen 

kerk, volk en staat. Daardoor zou de idee van 

onderscheid in verantwoordelijkheden tussen 

politick en samenleving er zwak ontwikkeld 

zijn. De heer Van Velzen leerde van zijn erva

ringen, dat in de wereld van de oosterse ortho

doxie in heel andere categorieen gedacht 

wordt. Wat betreft mensbeeld nemen wij de 

mens als verantwoordelijk persoon tot uit

gangspunt, terw(jl het hun in de eerste plaats 

om de Mens jezus Christus gaat, in die zin dat 

de oosters orthodoxe christenen sterk geinteres

seerd zijn in spiritualiteit en via de kerk per

soonlijk heil zoeken. Groen vulde dat met de 

sociale dimensie aan: persoonlijke redding 

maakt ook redding van anderen mogelijk. 

Sociale actie vindt slechts mondjesmaat plaats. 

In positieve zin werden genoemd de toenemen

de aandacht voor het godsdienstonderwijs en 

de aandacht voor het milieu. Daarnaast zijn in 

Rusland organisaties als Memorial, die de 

waarheid omtrent de behandeling van vroegere 

dissidenten hoven tafel probeert te krijgen, of 

de moeders van dienstplichtige militairen, 

belangrijke voorbeelden. Genoemd werden tij

dens de conferentie de activiteiten van klooster

lingen die het geloof vertalen in dienst van de 

gemeenschap, in bijvoorbeeld de ziekenzorg, 

ouderenzorg op de opvang van ontheemden. 

Aartsbisschop Anastasios van de Albanese 

orthodoxe kerk heeft zich uitgesproken over de 

maatschappelijke gevolgen van het piramide

spel in zijn land. 

Maar het beeld blijft wisselend en beperkt. Fn 

de consequenties van religieus ethische opvat

tingen worden niet doorgetrokken naar de poli

tick. Dit alles maakt dat de opbouw van de 

civil society in overwegend orthodoxc Ianden 

mocizamer verloopt dan in Ianden die behoren 

tot de westerse cultuurkring. 

De civil society is een terrein waar met name 

vrouwen actief zijn. Mevrouw Van den 

Nieuwboer roerde de positie van vrouwen aan 

in de dialoog met Oost-Europa. Zij stelde vast 

dat hier, zoals op veel plaatsen elders, vrouwen 



in lcidinggcvcnde positics ondervertegenwoor

digd zijn. Dat geldt oak voor hun positie in de 

kerken, hoewel de orthodoxe kerken zondcr 

hun declname niet zouden kunnen voortbe

staan. lin waar vrouwen in religieuze organisa

ties actief zijn, zo voegde mevrouw drs. 1::'. Kuyk 

(adjunct-secretaris Oecumene GKN) toe, werken 

zij vaak compleet langs de kerkelijke hierarchic 

heen. We zijn geneigd teveel naar de kerkelijke 

gezagsdragers te kijken en daardoor de rol van 

vrouwen te onderschatten. De hierarchic is 

bezorgd over een te grate invloed van Westerse 

vrouwenorganisaties. Dat Ievert spanningen op 

bij vrouwen in de oosterse orthodoxie, die dat 

als problcmatisch crvarcn. 

De heer Groen vreesde dat we oak hicr westerse 

opvattingcn niet zomaar aan Oost-Europa kun

ncn opleggen. Vrouwen zijn daar zelf het felste 

tegcnstander van. Oak voor de oosterse ortho

doxie geldt dat er geen theologische argumen

ten zijn tcgcn vrouwen in het ambt. Maar er 

zijn maar cnkelc oosters orthodoxe theologcn 

die daar voorstander van zijn, en dat zijn dan 

nog theologen in Noord-Amerika. Van den 

Nieuwboer pleitte er toch voor om dergelijke 

onderwerpen in politieke en kerkelijke contac

ten aan de orde te stellen. 

Daarmee kwam de discussie tijdens de confe

rentie tens lotte uit op het belang van contacten 

tussen organisaties in de civil society. Wat 

betreft vrouwenorganisaties merkte mevrouw 

Van den Nieuwboer op dat we vooral moeten 

zoe ken naar vertegenwoordigsters die zelf in 

contact zijn met vrouwen aan het grondvlak. 

Alleen op die manier kan de uitwisseling van 

idccen en ervaringen doorwerken. Zij vertelde 

dat zij ook in de VNG Commissie voor 

Internationale Aangelegenheden hecht aan ini

tiatievcn van lokale organisaties zelf 

Gcmcenten wcten zelf niet zoveel, de ervaring 

van kerken en maatschappelijke organisaties is 

dan des te belangrijker om te weten water in 

de samenleving omgaat. De meeste initiatieven 

in de sfeer van de civil society vinden in Oost

Europa trouwens vooral plaats op lokaal vlak. 

Contacten tussen gelijkgezinde organisaties 

zijn echter op zichzelf niet voldoende, bracht de 

heer Van Troost naar voren: Als de politic 

alleen discussieert met de politic, kerk met 

kerk, vrouwenorganisatie met vrouwenorgani

satie, mensenrechtenorganisatie met mensen

rechtenorganisatie, blijft het bij een dialoog 

over deelbelangen. Het zou er oak om moeten 

gaan verschillende organisaties bij elkaar te 

brengen. Op die manier kan de positie van de 

civil society als geheel worden versterkt. En zul

len ze in de dialoog met de overheid daar meer 

meetellen. De heer Hogebrink merkte tenslotte 

op dat er in het beleid van de Nederlandse 

overheid geen blokkade zou moeten liggen op 

subsidiering van kerkelijkc contacten. 

CONCLUS!ES 

Historisch-culturele verschillen zijn een belang

rijke reden waarom de ontwikkeling van de 

democratic, de markteconomie en de civil socie

ty in Oost-Europa problematischer verloopt dan 

in Midden-Europa. De conferentie met als 

thema: 'Oosterse ortlwdoxie: kerk, staat, 

samenleving en ontwikkeling' bevestigde die 

stelling, maar benadrukte tegelijk dat dat geen 

reden is om de Oost-l::'uropese landen maar af 

te schrijven. Integendeel, de intensivering van 

de contacten op gouvernementeel niveau moet 

worden aangegrepen voor oecumenische dia

loog en voor nauwere contacten tussen maat

schappelijke organisaties. Dat is in hoofdlijnen 

het onderwerp waar de conferentie zich mee 

hecft beziggehouden. Het biedt de nodige aan

knopingspunten voor verder werk. 

Hr is ten eerste geen reden om te veronderstel-
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len dat het westen eenzijdig zijn waarden aan 

het oosten zou moeten opleggen. Tijdens de 

conferentie werd met nadruk naar voren 

gebracht dat de spiritualiteit in de oosterse 

orthodoxie de westerse cultuur zou kunnen ver-

Volkspartij een bijzondere rol. Van Velzen 

beschreef a! hoe de partijen in Oost-Europa 

grate behoefte hebben aan discussie over de 

politieke betekenis van uitgangspunten. 

Gelukkig heeft oak de christen-democratic in 

rijken. Dat de Verlichting daar wordt gezien Nederland in de vorm van de Hduardo Frei 

als historische aberratie waarin de mens zich Stichting een instrument om in die dialoog een 

van God heeft losgemaakt, klinkt voor christen- bijdrage te leveren. Hoezeer het van belang is 

democraten ineens weer heel herkenbaar. De dat oak principii!le vragen in de projecten van 

christen-democratic is als beweging mede de EFS aan de orde komen, heeft hopelijk oak 

voortgekomen vanuit het ongcnoegen over de deze coJ~ferentie aangetoond. 

beginselen van de Franse Revolutie. Het mate-

rialisme in de cultuur en de afwijzing van de 

publieke betekenis van religie in de politick, 

erfenissen van die historische stroming, zijn 

tendensen waar Oost- en West-Europa mee te 

maken hebben. 

Aan de andere kant heeft West-Europa hun 

terecht het nodige te bieden. De rechtsstaat, de 

democratic, de welvaart en de relatief vreedza

me maatschappelijke betrekkingen zijn zaken 

waarnaar Oost-Europeanen verlangend uitzien. 

Het lidmaatschap van de Raad van Europa en 

het streven naar aansluiting bij de Europese 

Unie bevestigen dat. Met haar toetredingscrite

ria legt de Unie niets op aan de kandidaat-lid

staten. Zij zoeken zelf, en op basis van demo

cratische besluitvorming, de aansluiting. 

Kennelijk zien zij de waarden waar de Unie 

voor staat als zinvol, ook voor de eigen samen

leving. 

Ten tweede: om die waarden meer te Iaten 

leven is de civil society onmisbaar. Zij vormt 

met name een tegenwicht tegen de neiging om 

de wetten van de markt de vrije loop te laten. 

Het verdient aanbeveling om de waarden van 

de civil society te blijven beklemtonen ten 

opzichte van het nieuwe Europese Parlement en 

de nieuwe Europesc Commissie. 

In de contacten binnen de civil society speelt 

tenslotte de dialoog binnen de Europese 

TI1eo Brinkel 



HET INFORMATIEPARADIJS 

Levensbeschouwing en media staan centraal in het publieke debat 

'Congres' ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het 

Katholiek Instituut voor Massamedia. 

Het jubileumcongres onderzoekt hoe het publieke domein eruit ziet aan het einde van 

een halve eeuw waarin de massamedia zich stormachtig ontwikkelden en levensbeschou

welijke stromingen waaronder religies, langzaam van het podium werden verdrongen. 

Wat kunnen de media en levensbeschouwelijke organisaties doen om de relatie tussen 

levensbeschouwing en het publieke domein nieuw Ieven in te blazen? 

Sprckers zijn o.a. 

• Jan Greven 

voorzitter PCM landelijke dagbladen. 

Albert van den Heuvel 

president World Association of Christian Communication, 

Gerard van Tillo 

hoogleraar godsdienstsociologie aan de UvA, 

Kees Klop 

plaatsvervangend directeur van het Wetenschappelijk instituut voor het CDA. 

De KRO verzorgt tijdens het congres enkele videofragmenten waarin 'verschillende perso

nen' gelnterviewd worden over media, levensbeschouwing en cultuur. 

Monique van Dusseldorp, Internet-consultant, verzorgt een presentatie over levensbe

schouwelijke websites. 

Inschrijfformulier en verdere informatie bij de Thomas More Academic: {024} 361 SS SS. 
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Pseudo-rechtbankjes 

Medisch Contact publiceerde in augustus jl. twee 

artikelen over ervaringen met toetsingscommissies 

voor beoordeling van het handelen van artsen bij 

euthanasie. Uit het eerste blijkt dat in tegenstelling 

tot de verwachting die bij de instelling van de com

missies twee jaar geleden leefde, het aantal aange

melde gevallen niet is toegenomen. 

Het tweede maakt duidelijk waarom dit het geval is. 

Het is het verslag van een arts die bij zo'n commissie 

tekst en uitleg moest geven over zijn handelen in 

een bepaald geval. Geirriteerd constateerde hij dat, 

wat was aangekondigd als een palaver met verhelde

ringsvragen op hem overkwam als een soort examen. 

Artsen die moeite hebben met het melden, zullen 

door dit artikel zeker niet aangespoord worden om 

hun gedrag te veranderen. Het illustreert waarom er 

in meer dan de helft van de gevallen niet gemeld 

wordt. Artsen die niet melden hebben moeite met de 

soesa die melding met zich meebrengt, ongeacht of 

dat een melding is bij het Openbaar Ministerie of 

een toetsingscommissie. Dat zal met eventuele aan

vaarding van het onlangs door het kabinet ingedien

de wetsvoorstel, "toetsing van levensbeeindiging op 

verzoek en hulp bij zelfdoding" niet veranderen. Bij 

dit wetsontwerp wordt met de argumentatie "artsen 
Inelden niet, mndat zij niet als crim.ineel verdachte 
door Just itie will en worden benaclercl". het Openbaar 
Ministerie vrijwel buitenspPl gPzet. Er ontstaan 

T'I'Ot"'l,nl~;l.r ~;;.r.f- rlr. ~ ... ~ ...... .-,._ ... 1-..~.-·~~~....:11~---1--- --- _] _ 
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Ik ben het grondig met haar eens. Euthanasie is 

soms de enige uitweg in een zeer bijzondere situatie. 

Dat moet gecontroleerd worden. Niet door een toet

singscommissie, maar door het Openbaar Ministerie 

dat in dit land verantwoordelijk is en moet blijven 

voor het onderzoek naar elke niet natuurlijke dood. 

Daar ligt de expertise en de professionaliteit. En niet 

bij een toetsingscommissie waarvan de criteria voor 

de benoeming van de !eden, arts, jurist en ethicus 

volstrekt onhelder zijn. De arts kan door compassie 

worden geplaagd, de jurist heeft mogelijk de neiging 

voor rechter te spelen, terwijl de ethicus niet vee! 
n1eer kan doen dan het ordenen van Inorele princi
pC's. Als lid van de toetsingscon1n1issie prcvaleert zijn 
particulicn" nH·ning. ()bjectieve "\Neging; '\Nonlt dan 

N 
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drs. FJ. I.aning-Boersema 

Iunueu1net, on1uar LIJ ~lller a1s crrmrneel vercracnte 

door Justitie willen worden benaderd", het Openbaar 

Ministerie vrijwel buitenspel gezet. Er ontstaan 

n._unt..·lijk llll..'t de nteuwc bt..•vot..•gdhcdcn van de toct

singscOll1I11issies ecn soon gespccialiseerclc pseudo

rechtbankjes, clie op het gebiecl van euthanasie en 
hulp bij zelfdoding grote bevoegdheclen krijgen. Op 

basis van geformuleerde zorgvuldigheidseisen zal 

beoordeeld worden of er strafuitsluitingsgronden 

aanwezig zijn. De commissie is bij haar afweging vol

strekt autonoom. Als geoordeeld wordt dater zorg

vuldig gehandelcl is, komt er verder niemand aan te 

pas. De Raad van State adviseerde de regering de 

toetsingscommissies te verplichten hun beslissingen 

te melden bij het Openbaar Ministerie. De regering 

heeft dit advies terzijde gelegd en de commissies zul

len in de toekomst het Openbaar Ministerie niet 

meer inlichten over hun handelen en hun beslissin

gen, als dit wetsontwerp het haalt. 

Wat hier gebeurt is niet codificerend, het is zelts 

geen ontwikkelingswetgeving meer. Je zou het een 

lex experimentalis kunnen noemen. Het is de vraag of 

Nederland hierop zit te wachten. In de Volkskrant 

constateerde Lubbers dat deze wet sterk politick 

getint is. De wet is een gebaar naar D66, die het tot 

haar kroonjuwelen rekent. In Vrij Nederland (nr. 33) 

bevestigt de ethica Mary Zwiers: "Sorgdrager en 

Borst hebben hier naar toe gewerkt met de instelling 

van de toetsingscommissies twee jaar geleden. Hun 

gedachte was: we Iaten het volk langzaam aan eutha

nasie wennen, zodat we het over een paar jaar kun

nen legaliseren". Zwiers is daar pertinent tegen. Zij 

zegt: "Laat het maar gedoogbeleid zijn zoals we dat 

nu hebben. Die toetsingscommissies moeten zo snel 

mogelijk weer weg. Hier moet de wetgeving de 

moraal hoog houden". 

1t\eer l«m c!oen clan het ordenen van morele princi

pes. Als lid van de toetsingscommissie prevaleert zijn 

particuliere mening. Objcctieve weging worclt dan 

wei heel con1plcx. 

J\ls onze Inaatschappij, terc•cht, wil dat aile gevallen 

van euthanasie en hulp bij zclfdocling worden 

gemeld clan is het beter om het lmiclige beleicl te 

continueren, inclusief de controle van het Openbaar 

Ministerie. Daarnaast is er veel voor te zeggen om 

een landelijk aanwezig netwerk voor advies en con

sultatie te realiseren. Daar kunnen artsen v66raf 

advies en praktische hulp inroepen. Daar kan ook 

vooraf de melding besproken worden. Dit netwerk 

zou regionaal en voor artsen laagdrempelig gereali

seerd moeten worden. De structuren liggen er voor 

klaar. Daar kunnen waarschijnlijk ook de verpleeg

huisartsen, die nu terecht protest aantekenen, mee 

Ieven. Met de nieuwe wet zien zij aankomen clat er 

grote spanningen zullen ontstaan tussen bijvoor

beelcl de familie van vegeterencle patienten en hun 

verzorgings- en verplegingscocle. Het laatste wat zij 

willen is dat zij in een cultuur van 'clat hoeft: toch 

niet meer in deze tijcl dokter?' als een instrument 

gebruikt worden bij voortijdige levensbeeindiging 

van clemente bejaarden. 

Ik vrees echter dat de werkelijkheid anders zal zijn. 

Niet helder juridisch denken maar de politieke 

opportuniteit 'houdt D66 binnen boord' dicteert de 

wetgeving. 

Het Openbaar Ministerie is kennelijk a! gekneveld en 

gepasseerd. Wordt het geen tijd dat we van die zijde 

eens iets !wren? 

Whistleblowers gevraagd! 
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De morele dimensie van 

militaire interventie 

DR. M. BECKER 

Tijdens vredesmissies worden militairen vaak geconfronteerd met morele 

dilemma's. Ze komen terecht in situaties -zoals in Srebenica- waar zij moeten 

kiezen tussen essentiele waarden. De militairen dienen dapper, verstandig en 

rechtvaardig te handelen. Dat vereist morele vorming. Helaas besteedt de 

Hoofdlijnennotitie van paars II hier op geen enkele wijze aandacht aan. Deze 

aandacht is noodzakelijk, door het hele opleidingstraject been. Pas dan kan 

van attitudevorming gesproken worden en kan de Nederlandse krijgsmacht 

zeggen dat de militairen deugen voor hun taak. 

Bij de veranderingen die de krijgsmacht de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, 

is ethiek nadrukkelijk in beeld gekomen. V66r de val van de Muur beschouwden 

velen ethiek en het militaire bedrijf als moeilijk verenigbare grootheden. De 

harde praktijk van het militaire werk zou verstoord worden wanneer soldaten 

zich iets gelegen lieten liggen aan ethische argumentaties. Over de juistheid van 

deze gedachtengang laat ik me hier niet uit. Waar het nu om gaat is, dat met de 

veranderde constellatie zowel binnen als buiten de krijgsmacht toenemend 

behoefte bestaat om morele vraagstukken ter sprake te brengen. 

Hierbij zijn verschillende modaliteiten te onderscheiden. Sterk in het oog sprin

gend zijn misdragingen van Nederlandse militairen in Angola, Haiti en ook 

Srebrenica, waar enkele militairen tijdens hun verblijf meerdere keren op 

onaangename wijze uiting hebben gegeven aan extreem-rechtse sympathieen. In 

deze gevallen is duidelijk mOl-eellaakbaar gehandeld. Ret1ectie moet zich toe

spitsen op het vraagstuk of het op zichzelf staande incidenten betreft, of dat de 

eigen aard van het militaire werk in de context van vredesmissies mede-oorzaak 

is van de morele misstanden. De ret1ectie neemt geheel andere vormen aan wan

neer het gaat om morele dilemma's. Bij alle vormen van interventie komt de 

militair terecht in situaties waarin hij moet kiezen tussen essentiele waarden. 

Kennis van de eigen aard van een dilemma en de wijze waarop het gehanteerd 

moet worden is noodzakelijk voor goed functioneren. De situatie waarin de 

Nederlandse militairen te Srebrenica zich bevonden toen voor hun ogen demos

lims werden weggevoerd geldt als meest indringend moreel dilemma waarmee 



Tijdcns cen vrcdesmissie was een groep Nederlandse militairen er getuigc van dat ccn 

vrouw emstig werd mishandeld. Omdat de militairen op het hart was gcdrukt zich niet 

in tc laten met lokalc aangelegenheden en omdat zij ncutmal moestcn zijn, was het mili

tair gezicn nict gewenst dat zij zich erin zouden mengen. De soldaat die tach besloot in tc 

grijpen zci hier later over: 'Als militair hcb ik het op dat moment niet gocd gedaan, maar 

als mens kon ik niet lijdzaam toekijken.' 

Nederlandse militairen de afgelopen jaren te maken hebben gehad. 

In deze bijdrage geef ik allereerst een aanzet tot de vereiste vormen van reflec

tie, door het fi.mdamentele en onontkoombare karakter van de morele dimensie 

uit te werken. Van hieruit beschrijf ik wat in moreel opzicht van de moderne sol

daat wordt gevraagd. 

Moraliteit en militaire interventie 

Voor ieder handelen geldt dat het is terug te voeren op een overtuiging omtrent 

goedheid en waardevolheid van bepaalde zaken. Krachtig krijgt dit uitdrukking 

in de eerste regel van de recentelijk vastgestelde 'Gedragscode Nederlandse 

Krijgsmacht': 'De militair staat voor zijn taak'. 'Staan voor' geeft aan dat de mili

tair idealiter zijn taak een zinvolle taak vindt. Hoewel ook op de militaire werk

vloer motivatieproblemen spelen, achten militairen het doorgaans van waarde 

dat hun werk gedaan wordt. De motivatie om het werk te verrichten is niet !ou

ter gelegen in gehoorzaamheid aan het bevel van hogerhand noch in een finan

ciele prikkel; de werkzaamheden van de soldaat worden mede gedragen door 

besefvan zin en waarde van de activiteit. 

Het fundamentele karakter van de morele bekommernis verklaart voor een 

belangrijk deel de problemen die een moreel dilemma oplevert. Hierin staan 

strijdige waarden tegenover elkaar, die ieder op zich ons handelen kunnen stu

ren. Hun fundamentele karakter belemmert dat ze op een weegschaal worden 

gelegd. Toch zal een waarde opgeofferd moeten worden. Het is de uitdaging om 

in zo'n situatie niet tot cynische apathie te vervallen. Beslissen vanuit de gedach

te 'het maakt toch niets uit' is op termijn dodelijk voor ieder moreel besef. 

De morele component is als dragende waarde nadrukkelijk aanwezig in de moti

vatie om strijdkrachten te doen intervenieren, en in de opdracht die we ze mee

geven. Begrippen als 'vrede', 'veiligheid' en 'stabiliteit' hebben ontegenzeggelijk 

morele zeggingskracht. We zien dit sterk terug in de morele toon van het voca

bulaire dat politici, soms zelfs pathetisch, ter rechtvaardiging van interventie 

bezigen. Ook wanneer wij dat (terecht!) relativerend benoemen als 'retoriek', 

moeten we erkennen dat die retoriek slechts wordt gebezigd omdat zij bij het 

auditorium aanslaat. Hieruit blijkt dat ethische argumentatie algemeen geldt 
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als fundamentele handelingslegitimatie. 

Het fundamentele karakter van het morele vocabulaire gaat ermee samen dat de 

betreffende begrippen een zekere vaagheid in zich dragen. Eerst in de daden 

krijgen de morele woorden pas inhoud. Niet aileen in die zin dat de mooie woor

den dan pas waargemaakt worden, maar ook in die zin dat morele terminologie 

concrete invulling behoeft. De militair op de werkvloer moet op eigen wijze voor 

deze invulling zorgen. Deze actieve betrokkenheid bij de waarden die ten grand

slag liggen aan de missie is een groat verschilmet voorheen, toen de soldaat als 

onderdeel van een oorlogsmachine klakkeloos voorschriften opvolgde. Thans 

heeft de militair slechts houvast aan de formulering van de betreffende waarden 

in het mandaat, en de uitwerking daarvan in de 'Rules of Engagement' (RoE). De 

roep om duidelijk mandaat en 'Rules of Engagement', die met regelmaat vanuit 

het militair apparaat klinkt. is een vraag naar krachtiger articulatie van de waar

den en normen waar de militair voor moet staan. Maar hoe specifiek ook. ze blij

ven een algemeen karakter houden. en moeten op de werkvloer worden ge!mple
menteerd. 

Over deze opgave kan onmogelijk te Iicht worden gedacht omdat de militair 

terechtkomt in situaties van chaos. Hij treft mensen aan die in een historisch 

proces tegenover elkaar zijn komen te staan en die, door uiteenlopende factoren 

(als bijvoorbeeld het optreden van een demagogisch !eider) escalatieprocessen 

achter de rug hebben. Op treffende wijze heeft M. lgnatieff beschreven dat deze 

mensen gevangen zijn in een spiraal van angst en primair gericht raken op zelf

behoud. Ieder voelt zich bedreigt door( ... ) ieder die zich bedreigt voelt. De eni

gen die bescherming lijken te bieden zijn de !eden van de eigen club. De 

opdracht om de escalatie te dempen en de positieve humanitaire waarden te 

implementeren wordt dan door meerdere mechanismen belemmerd. Allereerst 

is er het probleem dat de opdracht op gespannen voet staat met essentiele ele

menten van het klassieke militaire ethos. In het trainen van gevechtshandelin

gen leert de militair hoe hij een situatie naar zijn hand kan zetten. Maar de pro

blemen waarmee hij wordt geconfronteerd vormen onoverzichtelijke situaties. 

die niet geheel zijn te beheersen. Hij kan niet meer doen dan er het beste van 

zien te maken. Het morele dilemma is hiervan een bijzondere vorm. Het hierbo

ven gesignaleerde gevaar van apathie geldt in a! dit soort situaties. Wanneer de 

militair er niet mee leert omgaan dat hij in 'no-win' situaties terechtkomt. kan 

hij vervallen tot risicomijdend gedrag, of een lethargische houding, die tot 

moreelnihilisme leidt. Daarbij komt, dat in de bizarre omstandigheden waarin 

de militair verkeert, ver van 11ltis en haard en alles wat vertrouwd is, het gevaar 

ontstaat dat het gevoel voor normen vervaagt. Zeker wanneer zich voor zijn ogen 

gruwelijkheden voordoen waartegen hij slechts in beperkte mate of helemaal 

niet kan optreden. Wellicht hebben deze mechanismen een rol gespeeld bij de 

hierboven gememoreerde misdragingen van militairen in Srebrenica. Angola en 
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Aan deze processen is tijdens het opleidingstraject tegengas te geven door te wer· 

ken aan bewustwording en versterking van het eigen morele kompas. Het leidt 

ertoe dat militairen, zoals ze emotioneel voeling houden met het thuisfront, tij

dens de missie ook in moreel opzicht trouw blijven aan de vanuit huis en cul

tuur meegegeven waarden. 

De militaire attitude 

In toenemende mate wordt de vorming in het militaire bedrijf toegespitst op 

omgang met morele problemen. De ethische theorie die hierbij het beste aan

sluit is de deugdethiek, omdat hierin morele karaktervorming centraal staat. 

Natuurlijk hebben voorschriften en codes hun nut, maar er is het gevaar dat de 

regels, onder keurig jaknikken en dankzeggen in de kast worden opgeborgen. 

Uiteindelijk moet de mentaliteit goed zijn. Een uitwerking van de eisen die aan 

de militair gesteld worden, geef ik in een schets van enkele deugden die de mili

tair moet bezitten. 

Dapperheid geldt als de klassieke militaire deugd. Dapper handelen is de mid

denweg tussen enerzijds de overmoed die, verblind door het goed dat op het spel 

staat, het gevaar niet zieten anderzijds de lafheid, die in het zicht van het 

gevaar meteen rechtsomkeert maakt. Soldaten ervaren de spanning hiertussen 

intens. Teveel betrokkenheid leidt tot roekeloosheid. Bij teveel afstand geeft men 

het wezenlijke van de missie prijs. Zoals een landmacht-militair na afloop van 

een missie zei: 'Het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat je allemaal weer 

heelhuids terugkeert in Nederland, maar het is uiteindelijk niet het doel waar

mee je weggaat. Primair ga je daar been om een taak uit te voeren'. 

De deugd verstandigheid is vereist omdat goed handelen vraagt om situationele 

afweging. Moraliteit ligt verstrengeld in een complex van militair-strategische en 

technische factoren. Dit geldt zeker voor de onderdelen van het militaire appa

raat waar hoogwaarclige technologische uitrusting wordt ingezet. De comman

dant van een marineschip die op de radar in de Perzische Golf een vliegtuig ziet 

naderen waarvan hij niet weet of het vijandige bedoelingen heeft, moet weten 

hoe lang hij een beslissing tot vuren kan uitstellen en welke mogelijkheden hem 

ter beschikking staan om de intenties van het toestel te achterhalen. Pas na het 

doorlopen van deze beslissingsprocessen kan hij een gerechtvaardigd besluit 

nemen om te vuren. Dergelijke inschattingen en berekeningen vereisen een hoge 

mate van technische kennis, waarin de morele component verweven ligt. De 

deugdzame militair laat zich door de complexiteit van de technische beoordelin

gen niet afleiden van de waarden en normen die op het spel staan. Hij weet zijn 

handelingen uiteindelijk in een moreel vocabulaire te verantwoorden. 

Van de militair wordt, als van ieder mens, verwacht dat hij rechtvaardigheid 
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betracht. De traditie van de deugdethiek leert ons, dat deze deugd op vee! meer 

betrekking heeft dan alleen verdelingsvraagstukken. Zij betreft in brede zin 

'eenieder geven wat hem toekomt'. Een voor ieder herkenbare invulling van 

rechtvaardigheid is gegeven in de mensenrechten. Als vast onderdeel van de 

Westerse traditie bepalen deze onvermijdelijk de attitude van de Westerse mili

tair. Altijd zal hij moeite hebben met schendingen ervan. Natuurlijk moet hij 

rekening houden met waarden en normen van de bevolking in het betretfende 

gebied. Maar dat mag nooit een excuus vormen om voorbij te gaan aan de 

'bodem-moraal' van de mensenrechten. 

Nu wordt de ideologie van de mensenrechten ten onrechte verward met een 

neutraliteitsethos. Het feit dat ieder mens elementaire rechten heeft, betekent 

niet dat ieder altijd gelijk behandeld moet worden. Neutraliteit is van belang in 

die zin, dat de militair zich niet duurzaam met een partij mag engageren_ Er 

zijn trieste voorbeelden geweest van soldaten die zich teveel inlieten met de 

bevolking van de plaatsen waar ze gestationeerd waren. Of die zich zo lieten 

meeslepen door onrecht waarvan ze ooggetuige waren, dat ze niet meer onbe

vooroordeeld te werk gingen. Neutraliteit met betrekking tot de strijdende par

tijen is evenwel iets anders dan morele neutraliteit. Zo zijn er situaties waarin 

de doelstelling van de missie vereist dat een partij (tijdelijk) relatief bevoordeeld 

wordt. Wanneer bijvoorbeeld algeheel on twa pend moet worden, lijdt de partij 

die de meeste wapens heeft, relatief de grootste schade. 

Tot besluit 

Het moge duidelijk zijn dat de militair, om zijn werk goed te doen, over een 

scala van morele kwaliteiten moet beschikken. Met enige nadruk moet erop 

gewezen worden dat dit ook geldt nu zich enkele veranderingen aftekenen in 

bet denken over vredesmissies. Zeker na 'Srebrenica' is het vertrouwen in het 

vermogen van de Iicht gewapende patrouille om de strijdende partijen uit elkaar 

te houden flink afgenomen. De blauwhelmen-formule lijkt over haar hoogte

punt heen. SFOR en KJ<'OR vertonen qua uitrusting meer overeenkomst met de 

klassieke gevechtsmacht. Maar nog steeds geldt bet motto 'speak softly, carry a big 

stick'. Primair staat niet optimale benutting van de gevechtscapaciteit, het gaat 

om het goed beslissen wanneer en hoe deze wordt ingezet. Helaas besteedt de 

Hoofdlijnen-notitie op geen enkele wijze aandacht aan morele vorming van mili

tair personeel. Deze aandacht lijkt me zeer gewenst, en wei door het gehele 

opleidingstraject been. Dan kan waarlijk van attitude-vorming gesproken wor

den, en kan de Nederlandse krijgsmacht zeggen dat haar militairen 'deugen' 
voor hun taak. 

Dr. M_ Becker is als universitair docent Wijsgerige Ethiek verbonden aan de Katholieke 



Universitcit Nijmegen. Hij verzorgt tevens colleges ethiek aan het Koninklijk Instituut voor 

de Marine te Den Helder. 

No ten 

Dilemma beschreven in R. Gerharts 'In zes maanden tijd kunje de wereld 

niet verbeteren' in Carre, themanummer 'ethiek in de krijgsmacht' 

1999/1, p. 20-21. 

2 M. lgnatief, The Warrior's honor. Ftnic War and the Modern Consicnce, New 

York, 1997. 

3 Wellicht ten overvloecle: hier worclt gedoelcl op het uiting geven aan 

bedenkelijke politieke sympathieen, niet op het moreel dilemma van het 

moeten toekijken terwijl de moslims werden weggevoerd. 

4 Geciteerd in R. Gerharts, 'Geefdaar maar eens handjes en voetjes aan', In 

CarrJ, themanummer 1999/1, p. 22-24; p.24. 

31 

< 
"' 



J2 CONCURRENTIE B E K E K E N 

De geest van Bram Peper waart rond in de 

tijdscbriften van de Wetenscbappelijke 

Instituten. Zowel in bet berfstnummer van 

'De Helling' bet blad van bet 

Wetenschappelijk Bureau van Groen Links als 

in het septembernummer van Socialisme en 

Democratic is het non-paper 'Op zoek naar 

samenhang en richting' van de minister van 

Binnenlandse Zaken afgedrukt. In het eerste 

gekortwiekt, maar met twee uitvoerige reac

ties. Onder andere van Ido de Haan: 'Politieke 

democratie heeft voor Bram Peper nog maar 

weinig betekenis: zij is een permanente 

komedie'. 

In S&D is voor het eerst de complete integrale 

versie (met notenapparaat) te vinden, maar 

zonder reacties. 

In zijn 'essay over veranderende verhoudin

gen tussen overheid en samenleving' neemt 

Peper een voorschot op het binnenkort ver

schijnende rapport van de staatscommissie 

'Dualisme en lokale democratie' onder voor

zitterschap van prof. Elzinga. Peper is onver

bloemd voor meer directe vormen van demo

cratic en wijst erop dat de burger het met 

hem eens is: de gekozen minister-president, 

de gekozen burgemeester en invoering van 

het referendum scm·en hoog. Deze discussie 

over staatkundige vernieuwing op lokaal 

niveau is politiek interessant omdat weer een 

van de kroonjuwelen van D66 in het geding 

is. Na het referendum wordt nu de kaart van 

de 'direct gekozen burgemeester' gespeeld. 

Peper is voor, D66 is natuurlijk voor, maar zal 

de commissie-Elzinga ook voor zijn'? 

nummer. Daar wordt het kroonjuweel a] vast 

geclaimd. Nog net op de valreep heeft: het 

Wetenschappelijk Bureau een beleidsadvies 

'De gekozen burgemeester in een dualistisch 

bestel' uitgebracht. De commissie stand 

onder Ieiding van de hoogleraar staats- en 

bestuursrecht (VU) Lex Michiels. Een groat 

interview met hem onder de voorspelbare 

kop 'Gekozen burgemeester moet voor D66 

breekpunt zijn' bevat toch nog een verras

sing. Op de vraag of het niet vreemd is dat 

D66 pas zo recent serieus naar de gekozen 

burgemeester is gaan kijken, antwoordt 

Michiels: 'ja, ongelooflijk. Thom de Graaf zei 

ook bij de presentatie dat nu eindelijk een 

fundament was gelegd onder het standpunt 

dat altijd was ingenomen' De interviewers: 

'Een blamage voor de partij toch eigenlijk'. 

Michiels: 'ja, ik vraag mij af hoe men jaren 

achtereen voor een gekozen burgemeester 

heeft: kunnen pleiten zonder serieus te heb

ben nagedacht over de gevolgen voor het 

lokale stelsel.' 

De andere verrassing in Idee is het interview 

met de nieuwe D66-minister van Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij. Zijn mestbeleid -zo 

legt Brinkhorst uit- is een grate kruistocht 

tegen de Nederlandse gedoogcultuur; een 

thema dat het CDA met nieuwe wegen vaste 

waarden op de politieke agenda heeft gezet 

(maar dan met het oog op de coffeeshops). 

Brinkhorst past het toe op de landbouw en 

zet het tegen de boeren in. De boeren hebben 

zich te houden aan de milieuspelregels die in 

1991 in de Europese Unie zijn afgesproken. 

'De gedoogcultuur die we in Nederland ken-

nen -wei wetten maken, maar niet naleven

ldee, het tijdschrift van het Wetenschappelijk die is zo diep verankerd, dat we het gek vin

Bureau van D66 is altijd goed voor verrassin- den dat er Europese regels zijn waar de ged-

gen. Dat geldt ook weer voor het oktober- oogcultuur niet voor geldt ( .. ) We moeten de 
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gedoogcultuur ter discussie stellen. De tje. Daarom denk ik dar wij ons moeten reali

rechtsstaat gaat ten onder als die de eigen seren dat vragen naar her waarom van ander

wetten niet nakomt. Zoals met de geluidsnor- mans handelen al een vorm van sociale 

men van Schiphol waar het kabinet de eigen dwang kan zijn.' 

wetgeving opzij zet.' 

Op de vraag hoe dit zich verhoudt tot het Thijs Jansen 

gedogen van coffeeshops door D66 zegt 

Brinkhorst: 'Daar heeft u een punt. Maar ik 

ben niet verantwoorclelijk voor de coffees-

hops. lk behoor tot de generatie die nog nooit 

een stickie heeft gerookt.' 

Tsja, een interessant gedeelte van Idee is ver

der gewijcl aan 'corporate governance', de demo

crarisering van ondernemingen. 

Ook de geest van het CDA waart rand. De 

Helling is voor een belangrijk dee! gewijd aan 

de spanningsvolle relatie tussen informele en 

professionele zorg. In een groat artikel boet

seerr Evelien Tonkens verschillen in deze tus

sen aan de ene kant Groen Links en de Pvdi\ 

en aan de andere kant het CDi\. Zij conclu

deert dater geen verschil in visie is tussen de 

twee 'linkse' partijen: 'PvdA en Groen Links 

profileren zich vooral op liberale waarden als 

zelfbeschikking, individuele rechten en zelf

standigheid.' Daaruit vloeit voort een nadruk 

op professionele zorg. 

Het CDi\ legt de nadruk op informele zorg en 

het gezin. Een beleid dat volgens Tonkens 

alleen maar de traditionele verdeling tussen 

zorgende vrouwen en werkende mannen ver

sterkt. In de column van Margo Trappenburg 

over 'Late abortus' Ill 'Socialisme 

&Democratic' krijgt oud-CDA-minister Hirsch 

Ballin cleels gelijk. Trappenburg heeft 'alle 

vertrouwen dat ons paars bewincl ouclers zal 

blijven toestaan mongooltjes te krijgen, maar 

het is wei voorstelbaar dat die ouclers het 

krijgen van een mongooltje gaan beleven als 

het kiezen voor het krijgen van een mongool-
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De Europese politiek is nog in de groei. 'Het democratisch tekort is 
breder en dieper', zo opent de auteur deze periscoop. Dit demoCI·a
tisch tekort is van een andere orde dan een corrupte Europese 
Commissie: het Europese volk moet aan de Europese Unie verbonden 
worden, maar hoe? De partijpolitiek in Europa moet een impuls krij
gen. Er is nauwelijks een Europees partijpolitiek landschap. Hier ligt 
een uitdaging voor de EVP: er moeten nieuwe instrumenten gecreeerd 

worden om een nieuwe generatie aan politiek te verbinden. 

Partijvorming 

De bevoegdheden van het Europees Parlement zijn met name sedert 

het Verdrag van Amsterdam sterk uitgebreid. Terecht. Het Europees 

Parlement heeft: de gelegenheid aangegrepen om bij de eerste -misschien 

niet de beste- gelegenheid zijn tanden te Iaten zien en de Commissie naar huis 

te sttn·en. Dat de sociaal-democraten hierdoor de kans kregen de exclusieve 

schuldigheid van 'hun' Commissarissen te veralgemeniseren, was voor de chris

ten-democraten een zware prijs, die zij omwille van hun afWegingen hebben 

willen betalen. Het zogeheten 'democratisch tekort' van de Europese Unie is 

sindsdien duidelijk minder geworden, maar zeker niet verdwenen. 

Het andere democratisch tekort 

Het democratisch tekort is echter breder en dieper. Toereikende competenties 

van het Europees Parlement zijn -hoe wezenlijk ook- slechts een aspect van deze 

zaak; een Europa, dat dichtbij de burgers staat, 'Biirgerniihe' is weer iets anders. 

Wil Europa uit de malaise komen, waarin het zich volgens de opiniepeilingen 

en op grand van de historisch !age opkomst bij de verkiezingen van het 

Europees Parlement bevindt, dan zal er vee! meer moeten gebeuren. 

Dan zal allereerst het Europese publieke debat verlegd moeten worden van in

strument naar inhoud, naar de vraag, wat voor soort Europese samenleving wil

len we eigenlijk.' 

Maar daarnaast veronderstelt een Europa, dat dicht bij de burgers staat, toch 

ook een andere competentiediscussie; zo men wil een nieuwe discussie over de 

vraag, wat verticaal wei en wat niet aan het Europese niveau kan worden over

gelaten. Dit liever nog positiever te duiden: in hoeverre kan een sterke Europese 

Unie bijdragen aan versterking van de nationale identiteit en kan zij vooral 

tegemoet komen aan die nieuwe behoefte van de Europese burgers, in het tijd

perk van globalisering, aan regionale en lokale identiteit en vertrouwdheid? 
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Nog belangrijker is het debat over de zogeheten horizontale subsidiariteit. Hoe 

gaat de Unie om met de instituties van haar burgers? In de afgelopen jaren is 

vanuit het Wetenschappelijk Instituut regelmatig gepleit voor een systemati

sche invulling op Europees niveau van het begrip 'verantwoordelijke samenle

ving',' De eerder gestelde vraag: willen wij Brussel tot een imitatie Iaten uit

groeien van de Washingtonse lobbysamenleving of hebben wij een eigen formu

le van omgaan met maatschappelijke belangen en instituties? De onbewuste en 

soms bewuste acceptatie van het Angelsaksische kapitalistische model komt 

nota bene op een moment, dat er een brede discussie gaande is in de Verenigde 

Staten over het gebrek aan waardering voor instituties, het onderwaarderen 

van de f~1ctor 'social capital' voor een menswaardige samenleving. en de nood

zaak van een scherpere demarcatielijn tussen het commerciele en het niet-com

merciele,' Als de EVP echt van mening is, dat zij meer is dan een instrument 

van machtsvorming. maar een partij van waarden met respect voor de eigen 

Europese tradities, dan zou in de nu net begonnen vijfjarige legislatuurperiode 

juist het hoofdstuk moeten worden geschreven, over de dragende beginselen 

van het Rijnlandse model en hoe deze kunnen worden vertaald op Europees 

niveau en naar de uitdagingen van de 21e eeuw. Hoe Europa omgaat met zijn 

instituties, van familie tot media, van onderwijs tot beroeps- en belangenorga

nisatie, bepaalt de vraag naar de menswaardigheid en de weerbaarheid van 

onze toekomstige samenleving, en kan een uniek selling point voor de christen

democratic zijn. Een eigen antwoord is ook beslissend voor het raison d'etre van 

de EVP. Alsop dit terrein de EVP zich niet meer zou mogen profileren, omdat 

dat de nieuwe samenwerking met de liberalen en conservatieven in gevaar zou 

brengen, dan verliest de EVP haar bestaansrecht.' 

Feit dat een van cle belangrijkste oorzaken van cle afstand tussen burger en cle 

Unie is het feit clat cle relatie tussen Unie en instellingen van de burgermaat

schappij niet geregelcl is. Daarnaast draagt het verwaarlozen van een specifiek 

onclerdeel van de burgerinstellingen, namelijk de politieke partijen, in het bij

zoncler bij aan cle vervreemding. Dat het democratisch tekort heel vee! te 

maken heeft met het gebrekkig functioneren van echt Europese politieke for

maries, is clezerzijds a! jaren betoogd. Maar cle recente, soms unfaire, houding 

van cle publieke opinie ten opzichte van het Europees Parlement en zijn parle

mentariers bevestigt meer clan ons lief is, dat het Europees Parlement bij velen 

niet zozeer gezien wordt als een instantie die cle burgers van Europa echt verte

genwoorcligt, maar vee! meer als een onderdeel van de Brusselse technocratie, 

Een -wat voorzieningen en competenties betreft- goecl toegerust Europees 

Parlement, is niet volcloende in een democratisch systeem, dat op participatori

sche, inhoudelijke en programmatische uitgangspunten client te berusten. Juist 

nu politieke participatie zo onder clruk staat, is er een vrachtwagen nodig, die 
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de zorgen, de verwachtingen, de waardenorienteringen en de beoordelingen in 

Brussel en Straatsburg bezorgt en de dilemma's, de verklaringen, de vragen van 

het Parlement met een retourlading bij de burgers brengt. Zo'n communicatie

instrument kan niet worden vervangen door de gewone instellingen van de bur

germaatschappij, door de pers, door single- issuebewegingen, door algemene 

voorlichting, hoe belangrijk deze aile ook zijn. 

En ook niet door de nationale politieke partijen? Is het niet voldoende, dat kan

didaatstellingen, campagnes, communicatie met burgers, controle op functio

neren plaatsvind en via nationale, of zelfs 'lagere' politieke eenheden? Europa 

is toch geen federale staat, maar ook in de formule van 'Nieuwe wegen, vaste 

waarden' een sui generis-instelling. En inclerdaad: er is niet zoiets als ern 

Europees forum, waar culturele, economische, wetenschappelijke elites het dis

cours voeren, een centrum, waar zoiets als een Europese eenheidscultuur wordt 

geanalyseerd, gevoed en gevormd. Er bestaat niet zoiets als het nieuwe Athene, 

het nieuwe Rome, en er is geen Europees Washington, laat staan een Europese 

Madison Avenue. Er zijn ook geen Europese persoonlijke symbolen, geen 

Europese roddelpers. Er is hoogstens in de woorden van Peter Sloterdijk 'het 

permanente heimwee' naar het verloren gegane Europees imperium als het 

kenmerk van Europese cultuur.' Maar Europa heeft wei eigen macht, een gigan

tische eigen macht, eigen verantwoordelijkheid, en heel vee! eigen geld. En die 

macht, die verantwoordelijkheid is meer dan een verlengde van de verantwoor

delijkheid en de macht van afzonderlijke lidstaten. De gezamenlijkheid heeft 

een eigen opgave en een eigen macht, op afstand van en soms tegenover die van 

de afzonderlijke lidstaten. Dus geen Europa van de Vaderlanden, en dus ook geen 

Assisscs van de nationale parlementen, zoals Giscard d'Estaing dat ooit heeft 

voorgesteld. We hebben ooit de keuze gehad om het Europees Parlement een 

verlengstuk te Iaten zijn van de nationale parlementen, en we hebben die 

mogelijkheid terecht verworpen, met een verwijzing naar de supranationale 

elementen in de Europese eenwording. Dat aileen a! zou moeten impliceren, 

dat macht en verantwoordelijkheid op Europees niveau een tegenmacht en een 

referentiekader moeten krijgen. Dat referentiekader moet geen verlengcle zijn 

van nationale politieke bewegingen, maar van een eigen, op dat niveau functio

nerende Europese politieke identiteit. 

Het is daarbij een misverstand om te denken, dat een politieke beweging op 

Europees niveau primair een tegenmacht tegen de Europarlementariers zou 

zijn. Integendeel: een Europese politieke beweging is vooral een referentiepunt 

over de wijze, waarop op het brede front van de Europese machtsuitoefening 

die macht georienteerd moet worden. Dan gaat het clus ook over de Raad, en 

het gaat, niet te vergeten, over de Commissie." Maar al te dikwijls wordt het 

Commissariaat vooral gezien als een (super)-ambtelijke functie, die het in for-
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mele zin ook is. Het gaat om het totaal en om de diverse segmenten van 

Europese besluitvorming. Maar meer clan we ons realiseren bepaalt besluitvor

ming in Brussel, Luxemburg en Straatsburg de inrichting van onze samenle

ving. Tot en met ons culturele klima at en zelfs inclusief vragen, die met Ieven 

en cloocl te maken hebben, zoals de grenzen van de (bio)-technologisch research. 

Derhalve is het nooclzakelijk om te werken aan een kacler, dat richtinggevencl is 

voor die besluitvorming, aan een instituut, clat de uitvoering van die besluitvor

ming kan stimuleren en volgen, aan een verbinclingskanaal, clat aan de burgers 

vertelt, water aan de orcle is, en aan de politiek verantwoorclelijken, wat de 

voorkeuren en opinies van de eigen achterban zijn. Kortom aan een politieke 

beweging. Aileen een volleclig toegeruste politieke beweging kan die centrale 

vraag terugbrengen op de agenda van de Europese burgers: wat voor soort 

samenleving willen we eigenlijk bereiken met clat Europa in de komencle 

decennia? 

De inzet voor de totstanclkoming van Europese politieke bewegingen is intussen 

niet van vanclaag of gisteren. De christen-clemocraten hebben hier, eerst in de 

Nouvelles Equipes Internationalcs, later in de EVP (waar clank zij Frans Andries sen 

in de onclertitel de verwijzing naar de christen-clemocratie gehanclhaafcl bleef) 

voor geijvercl, en Ill! clan in de nieuwe forma tie van Europese Volkspartij 

Christen-clemocraten en Europese Democraten. Zij hebben ook als eersten een 

politiek programma voor de verkiezingen geformuleerd, en zoals bekencl een 

eigen Program van Uitgangspunten, het Program van Athene. De sociaal-clemo

Cl'aten zijn op grote afstancl gevolgcl, met voor het eerst een gezamenlijk pro

gramma bij cleze verkiezingen, maar zij lijken hun achterstancl snel in te halen 

door naclrukkelijk hun nationale icleologische discussies op Europees niveau te 
tillen.-

Ook de liberalen kennen a! geruime tijcl een Europees samenwerkingsverbancl, 

terzijcle van hun forma tie in het Europees Parlement. 

Onclanks cleze en andere politieke skeletorganisaties kan echter nauwelijks 

gesproken worden van een min of meer onafhankelijk van het Europees 

Parlement functionerencl Europees partijpolitiek landschap. 

De voornaamste reclen voor het niet van de grand komen is waarschijnlijk gele

gen in het feit, clat de nationale constituerencle partijen niet in staat zijn om de 

aanzienlijke financiele miclclelen, die gemoeicl zijn met het Iaten functioneren 

van Europese politieke bewegingen (clenk aan vertaalkosten, reiskosten, publica

ties) op te brengen. 

De nooclzaak van Europese politieke partijvorming komt immers op een 

moment, clat bijna aile politieke partijen op nationaalniveau met leegloop en 

functieverlies te maken hebben. Maar clat functieverlies heeft ook iets te maken 

met het feit, clat de re!evantie van politieke partijen op nationaal niveau 

beperkter is geworclen. Vee! beslissingen worden op ;meier, en met name ook op 
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Europees niveau genomen, en zo ontstaat een duivelskring: geen echt verwor

telde politieke bewegingen op Europees niveau vanwege zwakte van nationale 

politieke partijen en daardoor weer minder stimulans om via die nationale poli

tieke partijen te participeren in de Europese beleidsbe!nvloeding en controle. 

In de afgelopen acht jaren is dezerzijds zeer aangedrongen op het doorbreken 

van die duivelskring door een gedeeltelijke en geconditioneerde subsidiever

strekking aan politieke bewegingen. De beperkte successen, die behaald wer

den, zoals de erkenning van de Europese politieke partijen in het Verdrag van 

Maastricht, -het beroemde artikel 138a- stuitten op passiviteit, onwil en verzet 

van een merkwaardige, en deels onbewuste, coalition of the unwilling. Daardoor is 

er op het terrein van de toerusting en versterking in wezen heel weinig tot 

stand gebracht. De praktijk komt er op neer, dat de Europese politieke bewegin

gen in hoge mate aangewezen zijn op de infrastructuur van de met hen verwan

te Europarlementariers en hun ondersteunende staf. Dit is een in wezen niet 

gezonde situatie, hoe erkentelijk de politieke bewegingen ook (moeten) zijn 

voor de hen geboden ondersteuning met de faciliteiten van het Europees 
Parlement. 

Het doorbreken van de duivelskring door financiele erkenning is daarom het 

kernthema in de volgende paragrafen ter zake de opheffing van dit aspect van 
het democratisch tekort. 

Subsidiering van politieke partijen: een nieuw hoofdstuk. 

Sinds 1 juni jl. is ook in Nederland voor het eerst een wet van kracht geworden 

inzake de subsidiering van politieke parijen. Daannee schaart ons land zich in 

de rij van de Bondsrepubliek, Italie, Frankrijk, de Verenigde Staten, Belgie en 

vele andere staten. Vrijwel overal ter wereld doet zich de behoefte gevoelen om 

de financiering van politieke partijen in een wettelijk kader te plaatsen. 

Daar liggen allereerst negatieve oorzaken aan ten grondslag. Denk aan de rol 

van "Hitler's bankiers" uit het Ruhrgebied. Denk aan de rol van de parastatale 

bedrijven in het naoorlogse Italie: denk aan de geheime kassen van de Franse 

politieke parijen: aan het huren van de Ovale Kamer door Aziatische tycoons of 

regimes; de Augusta-affaire, etcetera. In aile democratieen speelt op een of 

andere manier de vraag, of macht gekocht kan worden, en daarmee samenhan

gend de vraag naar de financiering van de instrumenten, waarmee de burger in 

een democratie zijn invloed tot gelding brengt. 

In wezen gaat het om een tweetal verschillende overwegingen. Enerzijds is er de 

behoefte aan duidelijke transparantie -wie geeft wat?- en is er dus ook behoefte 

aan begrenzingen: niet meer dan dit of dat bedrag, en niet van de zijde van bij

voorbeeld buitenlandse regeringen. Anderzijds is er de erkenning, dat een 



gezonde democratie niet kan functioneren zonder min of meer sterke en ver

wortelde politieke bewegingen. En dus is er een algemeen belang bij subsidie

ring van specifieke activiteiten of instituten (onder meer ten behoeve van 

wetenschappelijk werk en de bev01;dering van participatie van vrouwen). Een 

stap verder gaat de institutionele financiering van partijen, soms met uitslui

ting van bepaalde deelactiviteiten, zoals de campagnevoering. (In sommige !an

den is er weer juist een voorkeur voor subsidiering van campagnes, juist om 

misstanden te voorkomen.) 

De basis voor de financiering wordt dan soms gevormd door het !eden tal van 

een partij in de vorm van een medefinancieringformule, maar meestal op basis 

van het zetelaantal in de vertegenwoordigende lichamen. In de Verenigde 

Staten kent men nog de bij ons moeilijk voorstelbare regeling, dat de fondsen, 

die een kandidaat prive bij elkaar brengt voor zijn campagne, tot een bepaald 

maximum weliswaar, eenzelfde bedrag aan overheidsfinanciering genereert. 

In Nederland is de discussie over het of en hoe van de partijsubsidiering op zeer 

serieuze wijze gevoerd in de Staatscommissie- Van den Berg, die door het kabi

net-Lubbers III was ingesteld en die een zeer goed gedocumenteerd en zorgvul

dig onderbouwd advies ter zake heeft uitgebracht.' Na zeer lang stilzwijgen 

kreeg het rapport een oppervlakkige reactie in de vorm van een -gesneuveld

voorstel van minister Dales om aile subsidies aan activiteiten van onderdelen 

van politieke partijen maar op een hoop te gooien, en een in eerste instantie 

zeer lichtvoetige reactie van minister Dijkstal, die de politieke partijen het 

ongevraagde advies gaf om sponsoring bij het bedrijfsleven te gaan zoe ken (en 

dus de weg van de misstanden in te slaan, die het buitenland nu net trachtte in 

te dammen). Uiteindelijk is er nu dan toch, na vee! discussie, een wettelijk 

kader gekomen, dat enige basis geeft voor subsidiering van politieke partijen, 

als antwoord op een drievoudige druk: de eigen contributies van de !eden slin

ken door het inkrimpend ledental; de traditionele 'vrije' fondswerving Ievert 

vrijwel niets meer op;'J en vooral is er het fenomeen van de explosief stijgende 

kosten van de campagnes, nu men ook in ons land de grens is overgestoken 

naar reclame op radio en televisie. 

Ook in ons land zou het gat dat zo ontstaat, gevuld kunnen worden door orga

nisaties, instellingen en personen, die een duidelijk belang hebben bij politieke 

keuzes, voorschriften, subsidiebesluiten, of benoemingen. Maar omdat we hier 

niet de situatie willen krijgen, dat -om maar een voorbeeld te noemen- de 

Postcodeloterij haar directeur tot ambassadeur bij de Heilige Stoel kan Iaten 

benoemen, en om heel vee! andere redenen, werd derhalve ook in ons land een 

regeling voor de subsidiering van politieke partijen ingevoerd, die een combina

tie is van een positieve argumentatie -respect voor de onmisbaarheid in een 

gezonde democratie van op inhoud gebaseerde politieke stromingen- en nega

tieve: de verleiding tegengaan, dat partijen in nood bokkensprongen moeten 
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maken om zichzelf financieel te kunnen bedruipen. 

De journalist Dohmen heeft recent gesuggereerd, dat tot die bokkensprongen 

ook het beroep !wort, dat Nederlandse politieke partijen doen op 

Europarlementariers, zelfs voor hun kernactiviteiten. Met name de PvdA zou 

zich hier schuldig aan maken."' Het is inderdaad bekend, dat door die combina

tie van hoge ethische standaarden en teruglopende participatie de Nederlandse 

politieke partijen tot de armeluisklasse van de Europese democratie gerekend 

kunnen worden. Daarom ook is het niet verwonderlijk, dat al onze politieke 

bewegingen een beroep doen op de verhoudingsgewijs zo royale middelen, die 

Europarlementariers ter beschikking staan. Maar ook hier is er, in tegenstelling 

met de suggestie van Dohmen, een zeer strak regime en een duidelijke transpa

rantie, die slechts toestaat dat voor ten behoeve van Europa relevante activitei

ten, en dan nog onder zware nadere condities, middelen uit de voorlichtings

en ondersteuningsfondsen van de Europarlementariers gebruikt mogen wor

den. Een gezonde financieringsregeling zowel voor nationale partijen als voor 

Europese forma ties is echter ook hier gewenst om tot meer evenwichtige ver
houdingen te komen. 

De nieuwe Nederlandse regeling lijkt een weinig geslaagde poging te zijn om 

het accent in de financiering van politieke partijen te verleggen van de finan

ciering van deelactiviteiten en subsidie aan verwante organisaties naar een 

institutionele financiering. De optelsom van die eerdere financieringen - die in 

dit wettelijk systeem terecht gegarandeerd moeten blijven - evenaart vrijwel de 

nu voorziene bedragen. Dat was dan ook aanleiding voor de opmerkelijke uit

spraak van de minister van Sociale Zaken, De Vries, dat er een substantiele ver

hoging van de subsidie diende te komen. Maar erger nog dan het zeer magere 

karakter van de regeling, is dat zij voorbij gaat aan de nieuwe situatie, waarvoor 

politieke partijen in alle westerse democratieen, en dus ook in heel de Unie, 

gesteld worden. Daar is allereerst ook voor politieke partijen de vraag, hoe zij 

zullen omgaan met de commercialisering die ook het eigen functioneren steeds 

meer raakt. Campagne voeren wordt steeds duurder en publiek trekken voor 

politieke activiteiten vraagt kennelijk steeds meer een element van amusement. 

Tezelfdertijd en dikwijls staat daartegenover de noodzaak van eigen research en 

inhoudelijke diepgang, willen de partijen de noodzakelijke vertaalslag van hun 

waarden naar de praktijk aankunnen in de steeds ingewikkelder wordende 

maatschappelijke en culturele realiteiten. En tot slot staan alle partijen voor de 

noodzaak op korte termijn de informatietechnologie te gaan gebruiken als een 

uniek middel voor communicatie met, en raadpleging van de achterban. Zo 

niet, dan worden zij snel gepasseerd door opiniepeilers en door nota bene de 

overheid zelf, die op deze wijze aftast, wat preferenties en opvattingen van bur

gers zijn. Deze vragen zijn aan de orde in Nederland, waar met name ter discus-
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sic gesteld mag worden, of de gigantische subsidies aan overheidsadviesorganen 

wei in evenwicht zijn met de eigen onderzoeksmiddelen van politieke partijen. 

Denk in dit geval aan de vendetta, die het CDA moest voeren -met latere actieve 

steun van Professor Bomhoff- met het Centraal Planbureau (CPB). Denk aan de 

pogingen van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) 

om bijvoorbeeld ter zake van de gezondheidszorg een keurmerk aan de politie

ke programma's te geven. Denk aan de snel groeiende planningsafdelingen van 

de departementen. Maar die vragen zijn ook aan de orde op Europees niveau, 

waar afzonderlijke politieke bewegingen bijvoorbeeld nauwelijks in staat zijn 

tegenwicht te organiseren tegenover de Brusselse uitvoerende instanties met 

hun geweldig potentieel aan beleidsvoorbereiding, planning en research. Ook 

Europese politieke formaties, net als de nationale, vragen een mogelijkheid tot 

verdieping, tot research, niet op basis van de agenda van de Commissie- daar zijn 

ondersteuningsmiddelen voor het Parlement voor- maar op basis van de eigen 

prioriteiten van de afzonderlijke politieke stromingen. En dan is er ook nog dat 

andere aspect, waar ook een Europese politieke beweging zich niet aan kan ont

trekken. Waar macht is, is er het belang van belnvloeding. Er zijn in de afgelo

pen Eurocampagne nog geen majeure problemen geweest met de vraag naar de 

transparantie ter zake de campagnefondsen, ondanks de eerder genoemde 

publica tie van Dohmen. Maar is het Europarlement exempt wat de verleiding 

van andere parlementen betreft, en is het in de toekomst uitgesloten, dat 

'belangen' zullen trachten die of die in het Parlement te brengen of aanbieden 

zittencle !eden te helpen bij hun verkiezing? Ook de Europese politieke bewe

gingen zullen zich niet kunnen onttrekken aan die trend in heel de Westerse 

democratie naar meer transparantie en duidelijke spelregels. 

Van Maastricht tot Amsterdam 

De erkenning van de noodzaak van Europese politieke forma ties tegelijk met de 

constatering, dat nationale politieke partijen niet de inspanning kunnen (en -in 

sommige gevallen- willen) opbrengen om die Europese forma ties substantieel 

toe te rusten is a! sedert ruim een decennium een zorg voor een aantal 

Europese politieke !eiders. De overwegingen, die hierboven zijn aangegeven, 

hebben aile hun eigen advocaten gekregen. Zo was met name Wilfi·ied Martens, 

de toenmalige Belgische premier en toen ook voorzitter van de EVP, in 1990 a! 

geporteerd voor een algemene institutionele steun aan Europese politieke for

ma ties, terwijl vanuit het WI een sterk pleiclooi were! gevoerd voor een regeling, 

die parallelliep met de Nederlandse subsidieverlening aan het wetenschappe

lijk werk en het vormingswerk van Europese politieke partijen. Daarbij speelde 

voor ons, dat de totstandkoming van een Europese Politieke Academie een 

mogelijkheid en een nooclzaak leek om het christen-democratisch gedachtegoed 
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in een verwaterende EVP te verdiepen en uit te dragen. Het WI werd daarin 

gesteund door de EVP-top in het vo01jaar van 1990, waarin de toetreding van de 

Tories tot de fractie werd "uitgeruild" voor een serie verdiepingsmaatregelen, 

waaronder de totstandkoming van een eigen wetenschappelijk instituut voor de 

EVP. 11 Die keuze tegen algemene institutionele steun en voor doelgerichte 

wetenschappelijke activiteiten werd ook ingegeven door de overweging, dat 

algemene subsidie bij verschillende lidstaten -met name het Verenigd 

Koninkrijk- moeilijk lag en door de gemakkelijker verdedigbaarheid en contro

leerbaarheid van dit soort doelactiviteiten. (Later zou Kanselier Kohl, die nooit 

erg warm liep voor institutionele subsidies aan politieke partijen deze benade

ring ondersteunen.) In het voorjaar van 1990 slaagde Martens erin de twee toe

vallig ook Belgische voorzitters van de andere Europese bewegingen, de sociaal

democraten en de liberalen, te overtuigen van de noodzaak van een gezamen

lijk stand punt ter zake de voorbereiding van het Verdrag van Maastricht. 

Premier Lubbers werd intussen voor dit stand punt gewonnen, waarbij ook hij 

voorstander bleek van doelsubsidies, meer dan van institutionele financiering. 

In de zomer van 1990 werd binnen het WI een task force gevormd, bestaande uit 

de expert par excellence van het begrotingsrecht van het Europees Parlement, dr. 

H. Noteboom, de voormalig Directeur Generaal Europese Zaken, jhr. Drs. R. van 

Zwinderen, drs Th. Brinkel van het WI, en schrijver dezes. Deze werkgroep for

muleerde de modaliteiten, waaronder doelsubsidies mogelijk zouden worden. 

AI deze acties leidden uiteindelijk tot een artikel in het Verdrag van Maastricht, 

dat de Europese politieke forma ties erkende als van groat belang exact voor 

'het intermediairschap tussen de burgers en Europa'. Daarmee paste dit artikel 

ook in de systematiek van 'Maastricht', dat de basis legde voor een Europees 

burgerschap. Maar dit succesje was betrekkelijk. Al in de weken en maanden 

voor Maastricht bleek, dat de animo in het COREPER (Comite van Permanente 

Vertegenwoordigers) voor financiering van zoiets als politieke partijen uiterst 

gering was. Wat erger was, was dat deze reserve onvoldoende politiek tegen

wicht kreeg. En het allerbelangrijkst was: de formulering van dit artikel 138a 

bleek geen verplichtend karakter te hebben. En de verwachtingen, dat op deze 

basis tach een doorbraak tot stand zou kunnen komen, zijn in de latere jaren te 

hoog gespannen gebleken. Het is allereerst kennelijk onmogelijk gebleken om 

op basis van een unaniem Raadsbesluit een daartoe strekkende Verordening tot 

stand te brengen. Ook de Commissie heeft geen aanleiding gevonden om met 

nadere voorstellen te komen, die parallel bijvoorbeeld aan de financiering van 

het Europa-Instituut in Brugge of de Europese activiteiten van de vakbeweging 

althans bepaalde activiteiten zouden Iaten financieren. 

Maar ook de fracties zelfbinnen het Europees Parlement hebben tot op heden 

geen formule kunnen ofwillen doorzetten op basis waarvan financieringsvor

men mogelijk zouden worden, ondanks een resolutie van het Parlement in 
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1996 op basis van het rapport van Dimitris Tsatsos," waarin subsidies voor poli

tieke partijen worden aanbevolen. Het allerergste is echter geweest, dat de 

pogingen om in het Verdrag van Amsterdam een revisie op te nemen, waardoor 

bijvoorbeeld conform aan de Duitse Grondwet het Parlement uitdrukkelijk 

gemachtigd werd om een financieringsvoorstel te doen. onvoldoende politieke 

steun hebben gekregen om de reserves van de uitvoerende instanties te doorbre

ken. Hierboven had ik het over een 'coalition of the unwilling'. Zeker is, dat in het 

Iicht van de negatieve publiciteit rond het Europarlement nogal wat nationale 

politici huiverig waren om de schijn van bevoordeling van eigen instituties op 

te roepen. Binnen het ambtelijk apparaat van de Commissie en bij bepaalde 

Commissarissen bestaat traditioneel weinig gevoel voor de betekenis van poli

tieke partijen in het bijzonder en zelfs de rol van de civil society in het algemeen. 

Hetzelfde kan gezegd worden van vele (niet aile) Permanente 

Vertegenwoordigingen en de ambtelijke apparaten, waaraan zij in hun lidstaat 

refereren. Binnen de grote politieke stromingen was de animo ook onderschei

den in de mate, waarin belang werd gehecht aan Europese formaties, en in de 

vrees die bestond, dat de ander meer zou profiteren van de subsidies dan de 

eigen beweging. Binnen de EVP zelf werd het officiele stand punt niet altijd met 

voldoende energie en creativiteit ondersteund. Leden, die zelfbeschikken over 

een goed toegerust wetenschappelijk instituut, met bovendien nog directe sub

sidiering van bepaalde activiteiten door de Europese Commissie - dat wei - heb

ben bijvoorbeeld minder behoefte aan een echt Europees instituut dan anderen. 

En sommige Europarlementariers is de huidige verhouding van een zwakke par

tijstructuur en een sterk parlement niet onwelkom. Het dilemma van 1990: 

steun aan wetenschappelijk en vormingswerk of institutionele steun aan de 

politieke beweging in zijn geheel, is nooit helemaal opgelost. Een eenduidige 

keuze, althans in dit stadium, voor research- en vormingswerk zou zeker op 

minder weerstand in de Raad zijn gestuit en had -ik heb aanleiding om dat te 

vooronderstellen- ook op steun van Bondskanselier Kohl kunnen rekenen. 

Ook Paars I en Paars II hebben op herhaalde vragen vanuit de Eerste Kamer blijk 

gegeven weinig gevoel te hebben voor de traditionele en nieuwe overwegingen, 

die aanleiding geven voor versterking van de Europese partijpolitieke structuur. 

Een nieuwe ronde? 

De keuze van de auteurs van het Verdrag van Maastricht om de functie van 

Europese politieke partijen te duiden als bemiddelingsopdracht tussen de 

Europese macht en de Europese burgers heeft niets van haar actualiteit verlo

ren. Integendeel, zo is bij de laatste verkiezingen gebleken. Het Europees 

Parlement zou er daarom goed aan doen om zich opnieuw tot opgave te stellen 

dit aspect van het democratisch tekort op te heffen. De EVP en de Liberalen heb-
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ben de subsidiering van Europese politieke stromingen opnieuw in hun verkie

zingsprogramma's opgenomen.'' Er is in dit stadium geen aanleiding te veron

derstellen, dat de sociaal democraten geen gevoel zouden hebben voor de nood

zaak van 'Hiirgcrndhc' van Europa. De Nederlandse delegatieleider, Max van de 

Berg, heeft bovendien j uist campagne gevoerd met een inzet voor versterking 

van de burgersamenleving op Europees niveau. 

Is het argument van het noodzakelijke intermediairschap actueler dan ooit, de 

noodzaak van een inhoudelijke verdieping van de Europese keuzes en prioritei

ten van de diverse partijpolitieke stromingen is eveneens aileen maar gegroeid. 

Ik durf zelfs de stelling aan, dat de noodzakelijke vernieuwing van de demon·a

tie in onze Ianden wei eens eerder bij Europa zou kunnen beginnen dan op 

nationaal niveau. Maar daarvoor is toerusting, onderzoek, analyse en clialoog 

een absolute voorwaarde. 

Er treedt een nieuwe Commissie aan. De nieuwe voorzitter ervan heeft te ken

nen gegeven zeer gelnteresseerd te zijn in inhoudelijke vernieuwing, van een 

evenwicht tussen sociaal- en economisch beleid, van een aanpak van de proble

matiek van de grate steden tot een duidelijke bezinning op de externe verant

woordelijkheden van de Unie. Prodi is zelf thuis be zig geweest met partijpolitie

ke vernieuwing en hij heeft er aile weet van, hoe groat in vele Ianden de geloot: 

waardigheidscrisis van nationale partijen is. Maar het woord is waarschijnlijk 

het eerst aan het Parlement zelf. Dat kan dit najaar al een PM-voorziening ter 

zake in de begroting opnemen. Op die manier krijgt de Commissie groen Iicht 

voor het formuleren van een voorstel. 

Het Parlement kan ook, vooruitlopend op beslissingen van Commissie en Raad, 

andere wegen bewandelen. Er moeten formules zijn, waarin min of meer op ad 

hoc-basis a! een begin gemaakt kan worden met de verstrekking van subsidies 

voor onderzoek en voorlichting. Op een begroting van 900 miljoen Euro, die het 

Parlement voor zijn eigen functioneren heeft gereserveerd moet ruimte te vin

den zijn voor een bedrag van 18 miljoen Euro. Die zouden voldoende zijn om 

een embryonale structuur van samenwerking van bestaande wetenschappelijke 

en vonningsinstituten van de lidpartijen van de onderscheiden Europese forma

ties mogelijk te maken. Criteria om misbruik te voorkomen zijn voorhanden, 

zoals antwoorden op de vraag, wat een echte Europese politieke forma tie is, en 

welke werkzaamheden kwalificeren als wetenschappelijk ondersteunend en vor

mend. Een verdeelsleutel kan evenmin een probleem opleveren, gegeven de 

technieken die in het Europees Parlement zelf ter zake reeds worden gehan

teerd clan wei op nationaal niveau hun bruikbaarheid hebben bewezen. 

Voor de EVP is er een zeer groat belang bij het verkrijgen van een faciliteit voor 

reflectie, studie, dialoog en voorlichting. Er wordt binnen de lidpartijen van 
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onze Beweging vee! nagedacht en gesproken over onze toekomstige rol, nu de 

emancipatie van achtergestelde christenen of katholieken geen groot item meer 

is, nu de sociaal-democraten zoveel van onze ideeen hebben overgenomen, nu 

onze traditionele bemiddelingsrol tussen arbeid en kapitaal niet meer ons 

belangrijkste selling-point is. Tastend nog komen vele christen-democraten tot de 

conclusie, dat in een nieuwe driehoeksrelatie overheid- samenleving- waarden 

de sleutelligt voor de kwaliteit van onze maatschappij. Die driehoek vertalen in 

onderwerpen als veiligheid, onderwijs, technologiebeleid, sociaal beleid, media

beleid, milieubeleid, gezinsbeleid, inzet van vrijwilligheid, mondiale verant

woordelijkheid en uiteraard een toekomstgericht economisch beleid; dat kan 

een nieuwe ronde voor de Europese christen-democratie betekenen en een 

moeilijk vervangbare bijdrage voor herstel van de geloofWaardigheid, alsmede 

het nut en de zinvolheid van politieke participatie. Onze nieuwe verzoenende 

kracht kan juist gevonden worden in het verheffen boven nation ale tegenstel

lingen en tradities van deze onderwerpen op basis van een gedeeld, grenzen

overschrijdend mensbeeld en de referentie aan blijvende waarden. 

De EVP moet daarbij niet schuwen aan te sluiten bij het vele denkwerk, data! 

verricht wordt. Het zou een absolute misvatting zijn, als wij bijvoorbeeld het 

werk van de grote Stiftungen van onze Duitse zusterpartijen zouden willen 

dupliceren. Oat kan bij vele onderwerpen zeker als basis voor discussies en 

publica ties dienen, zoals ook door het werk van andere instituten de christen

democratic zou kunnen beschikken over een serie direct relevante publicaties. 

Misschien is het dan ook beter na tien jaar het begrip 'bunkerstrategie' om te 

zetten in 'inspiratiestrategie'. 

Het gaat bij de subsidiering van werk van Europese partijformaties om meer 

dan afWentelen van kosten, die eigenlijk door nationale lidpartijen zouden 

moeten worden gedragen. Het gaat erom nieuwe instrumenten te creeren, 

waardoor weer een nieuwe genera tie aan de politiek verbonden kan worden. En 

dat niet aileen door het herstel van het visioen maar ook aan het ontwikkelen 

van visies op de inrichting en taken van het nieuwe Europa. Oat is ook de enige 

mogelijkheicl om Europa weer bij de burgers te brengen, niet als doe! op zich, 

maar als middel tot. Hier ligt ook een kans voor een christen- democratie, die 

het zal moeten hebben van de kracht van ideeen en inspiratie, nu noch vrees 

voor het communisme noch massale kerkelijke betrokkenheid ons nog een 

automatische achterban bezorgen. 

Mr. ].].A.M. van Gennip 

Dit artikcl is cen bcwerking van de inleiding, die de auteur heeft gehouden op 4 juni 1999 

tijdens de WI-confcrcntic in de Hcrstc Kamer over l'ublieke Gerechtigheid en de Huropese 
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Unie. De schrijver is veel dank verschuldigd aan EVP- voorzitter W Martens, aan de hecr 

]. Westenbroek, plv. secretaris- generaal van de FVP- Fractie in het Huropees l'arlement, 

mecr in hct bijzonder belast met budgettaire verantwoordelijkheid en mevr drs A. Michiels 

van Kessenich, die vooral het bronnenmateriaal en de eindredactie gecontrolcerd en cum

gevuld heeft. De opinies in dit artikel komen voor de verantwoordclijkhcid van de auteur. 

2 

3 
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Mr. JJ.A. Gennip, van, 'Europa, een droom van gisteren of van morgen?', 

CDV, meinummer 1999, p. 48- 55. 

Zie o.a. l'uhlieke GereciJtigiJcid en de Europese Unie, een c1Jristen-democratiscl1e 

visie op de aard en de taken van de Europese Unie, WI. 1996 

Zie o.a. Robert N.Bellah, e.a. The Good Society, New York, 1991 

De benoeming van de heer Bolkestein op een portefeuille, die zeer vee! 

met dit onderscheidencl uitgangspunt te maken heeft, zou nag wei eens 

tot felle politieke controverses aanleiding kunnen geven, als de EVP ten

minste alert is op dit punt. Het is curieus, dat deze uitgesproken voor

stander van het Angelsaksische model nu een nieuwe kans krijgt, en wei 

op Europees niveau, om zijn roll-back-agenda te verwezenlijken. Zijn 

inzet, in 1994, om de muren van het Nederlands- Rijnlandse model te 

gaan slopen met de paarse formule, mislukten vrijwel totaal in de inter

nationale zaligverklaring van hct poldermodel. De komende Europese 

porteteuille biedt echter gigantische mogelijkheden om het beginsel van 

vrije marktwerking te Iaten domineren tegenover instituties, die eigen 

regelgeving, eigen bescherming, een eigen waardensysteem en een sta

keholders- benadering vragen. 

5 P. Sloterdijk, H. Driessen, Europa mocht lwt ooit wakker worden, Amsterdam 

1995 

6 In de novemberperiscoop van 1991 werd een nadrukkelijk beroep gedaan 

op de toenmalige christen-democratische Commissaris Andriessen om 

vanuit zijn christelijk sociale traditie de transitie in Midden Europa te 

benacleren, en dus de opbouw van de civil society grate beleidsmatige en 

financiele aanclacht te geven. De beer Anclriessen bleek zich zeer bewust 

te zijn van de eigen en niet technocratisch bepaalde visie op de inrich

ting van de samenleving. Aan hem clanken we de omvangrijke Phare- en 

Tacisprogramma 's. (Zie ook WaariJeid en Waardiglwid, civil society en sumen

werking in Europa, WI CDA, 1996) 

7 European Social Democracy; transformation in progress, Publicatie van de 

samenwerkencle Wl's van de sociaal democraten, Wiardi Beckman stich

ting, Friedrich Ebertstiftung, 1998, zie verder de verklaring van de soci

aal-democratische regeringsleiders, De Weg naar von·n voor Europa's sociaal

democraten, j uni 1999 

8 Waarborg voor kwaliteit, Rapport Staatscommissie v.d. Berg, Den Haag, 1991 



9 De traditionele fondswerving hing sa men met cle verzuiling: cle PvdA kon 

rekenen op steun van bijvoorbeeld het NW, de KVP van het NKV en soms 

van bijvoorbeelcl katholieke boerenorganisaties en de WD was favoriet 

van enkele multinationals. 

10 ]. Dohmen, l:'uropese ldealisten, maart 1999 

11 Th. Rrinkel, 'De christen-democratie in West- Europa', CDV, januari 1990. 

12 Zie het rapport van D. Tsatsos, De constitutionele positie van de Europese poli-

tieke partijen, commissie institutionele zaken, december 1996. 

13 Zie EVP- programma 1999, art.20 en het ELDR "Electoral Manifesto; 

Empowering the European Citizen 'ELDR wishes to build further the role 

of the political parties at the European level', 1999 
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[BEZINNINGj 

Herfstdag 

Heer: het is tijd. De zmner was zo rijk. 
Leg nu uw schaduw op de zonnewijzers 

En laat de winden op de velden vrij 

Beveel de laatste vruchten rijp te zijn; 
Verleen ze nog twee zuidelijker dagen, 

Bereid ze tot volkomenheid en jaag 
Een laatste zoetheid in de zware wijn. 

Wie nu geen huis heeft, bouwt er geen meer. 
Wie nu alleen is, zal het lang nog blijven, 
Zal waken, lezen, lange brieven schrijven 

En rusteloos door lege lanen dwalen 
Als de bladeren op de herfstwind drijven. 

Deze Herbsttag van Rilke, een van de grootte 

Duitse lyrische dichters, komt mij bij elke 

eerste herfststorm onweerstaanbaar in 

gedachten. Vanwege de weemoed om de 

voorbije zomer met a! zijn natuurlijke zor

geloosheid, en het verlangen die nog even 

vast te houden: 'noch zwei sudlichere Tage .. .' 

En het (comfortabele) contrast met de moe

deloze vaststelling dat wie nu geen huis 

heeft zich er geen meer bouwen zal en bij 

het ontbreken van gezelschap dat nog lang 

zal moeten ontberen. Het verlangen naar 

geborgenheid wordt verbonden aan de 

nadering van de winter en de fysieke nood

zaak van beschutting en cle nabijheid van 

lotgenoten. 

In mijn oog een heerlijk gedicht, dat blij

kens de achterflap van de bundel waarin ik 

de vertaling aantrof een liefdesgedicht zou 

zijn. Dat heb ik er nooit in gezien, ook niet 

nu ik dit weet. Maar dat ligt vast aan mij. 

Tincke Lodders-lc1Jferich 
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Ter introductie In het jaar 2000 -voor het CDA het Jaar van 

de Generaties- vraagt het CDA aandacht voor levensloopbeleid. De 

levensloop ziet er niet meer zo eenduidig uit. Sommigen ouders wil

len parttime werken in verband met de zorg voor kinderen, anderen 

juist fulltime met bet oog op de carriere. Sommigen willen een sab

batsjaar, anderen willen doorwerken na hun pensioen, etcetera. Zijn 

er wei voldoende mogelijkheden voor deze wensen in bet huidige 

beleid? 'De tweede levenshelft zit institutioneel dichtgetimmerd', is 

de diagnose van Knipscheer. 'Misschien zelfs wei de bele levensloop'. 

De tijd is dus rijp voor een nieuwe visie op de levensloop. 'Een leef

tijdsloze levensloop, met meer ruimte voor individuele keuzes', stelt 

dr. Ellie Smolenaars voor, 'waarbij het vooral gaat om vergroting van 

de toegangsmogelijkheden tot onderwijs, arbeid, zorg en vrije tijd'. 

'Met een andere visie op pensioenregelingen, verzekeringen en uitke

ringen", vult G. van Keeken aan. Die meer is aangepast aan deze tijd 

en zelfs 'onvermoede mogelijkheden biedt op beleidsterreinen die nu 

muurvast zitten'. Peter Cuyvers doelt daarmee onder andere op bet 

fileprobleem, personeelsscbaarste en solidariteit en zelfs op een pre

ven tief veiligheidsbeleid. 

Ondanks de nadruk op individuele keuzes, vraagt een nieuw beleid 

meer van solidariteit dan nu bet geval is en biedt het ook voor gezin

nen nieuwe mogelijkheden. 'Levensloopgericht beleid, schrijft Van 

Keeken, 'zal een toename van beslag op de sociale zekerbeid vergen 

en derbalve een grater appel doen op het solidariteitgevoel van 

Nederlanders en dat terwijl wij vandaag de dag praten over individu

alisering en afnemende solidariteit.' Het tbema is in lijn met de CDA

uitgangspunten. In de slotbeschouwing zet drs. G. Dolsma uiteen wat 

de buidige knelpunten en de bouwstenen voor een nieuw levensloop

beleid zijn. 

De laatste Christen-Democratische Verkenningen van de 20ste eeuw 

verschijnt aan de vooravond van hetJaar van de Generaties. Aan het 

eind van het jaar 2000 zullen concrete beleidsaanbevelingen voor een 

levensloopbeleid geformuleerd worden. 

De redactie 



Jeugd-, gezins- en ouderen

beleid in het perspectief van 

de moderne levensloop 

DRS. P. CUYVERS 

Hoe is het mogelijk dat het aantal echtscheidingen en eenoudergezinnen is 

gegroeid, dat het aantal alleenstaanden nog altijd (explosief) groeit, maar dat 

nog steeds driekwart van de bevolking nu - maar in 2020 ook - leeft in traditio

nee! gezinsverband? Een antwoord op deze vraag is aileen maar mogelijk van

nit een longitudinaal perspectief: in plaats van het nemen van momentopna

men worden burgers daarbij gevolgd in hun levensloop. In dit artikel wil ik 

Iaten zien dat vanuit een dergelijk levensloopperspectiefveel van dergelijke 

tegenstrijdigheden oplossen als sneeuw voor de zon. Het is dringend noodza

kelijk dat in het beleid rekening wordt gehouden met een dergelijk levens

loopperspectief dat toegesneden is op de mod erne Ievens loop van vandaag de 
dag. 

In de eerste paragraaf zal ik beschrijven hoe de moderne standaardlevensloop 

van de Nederlander eruit zieten hoe deze verschilt van de traditionele. Daarna 

ga ik in op de sociale, culturele en de economische dimensies van de verschillen

de fasen in deze levensloop en economische posities die burgers (achtereenvol

gens) innemen in de modale levensloop. In de derde paragraaf zal ik Iaten zien 

dater structurele verschillen zijn in de bestaanscondities van de verschillende 

levensfasen. Het risico bestaat dat, zonder een beleid dat gericht is op (herstel 

van!) de uitruil tussen levensfasen, de groeiende segmentering nog wordt ver

sterkt. In de slotparagraaf zal ik enkele opties noemen voor herverdeling van 

tijd, geld en aandacht over de verschillende levensfasen. 

1. Van oude naar nieuwe levensloop 

De moderne levensloop verschilt op twee pun ten sterk van de traditionele, die 

eigenlijk volledig 'gezinsgebaseerd' was. Materieel, omdat het gezin van geboorte 

redelijk snel overging in het eigen gezin. Psychologisch omdat het gezin de 

'poort tot de volwassenheid' vormde: getrouwd zijn betekende recht op eigen 

beslissingen, recht op seksualiteit en het dragen van verantwoordelijkheid. 

Paren trouwden na een verlovingstijd meestal rechtstreeks uit huis- en soms 

wegens gebrek aan woonruimte zelfs 'in huis', en het eerste kind werd binnen 

3 

" ~ 
< C'l -> 

" z -
" 

z 
V> 

" 
1: "' 0 z 
0 0 ., c 
"' 0 z tr 

'" ., 
z 

" '" 

" -z 



0: 

'" ..; 

" '" "' "' .., 
'" n 
::: 
'" '" 
< 
> 
z 
tJ 
01 

3: 
0 
tJ 

'" "' z 
"' ,.. 
m 
< 
m 
z 
"' 

~ 
,.. 
0 
0 

"' 

4 

> 
"' ::: 
"' '" ,.. 
;:-

'" c 
C"l 
tJ 

C"l 
m 

" z 
~ 
01 

z 
0 
c 
tJ 

'" "' m 
z 
"' m ,.. 
m 

tJ 

-z 

~ Het risico 

bestaat dat, zonder 

een beleid dat 

gericht is op (her

stel van!) de uitruil 

tussen levensfasen, 

de groeiende seg

rnentering nog 

wordt versterkt. 

]ans maakt maximaal gebruik van de praktijkcomponent en werkt vanaf haar 16e vier 

dagen per week bij het bejaardenhuis om de hoek. Zij krijgt tussen haar 20e en 26e drie 

kinderen, en is in die periode 10 jaar de organisator van de coiiperatieve creche in haar 

straat, en later op het niveau van de hele wijk. Na haar scheiding van Janus krijgt ze een 

jaar betaald verlof om de zaken op orde te krijgen. In de jaren dat haar kinderen al wat 

grater zijn volgt ze managementcursussen, en op haar 45e- haar jongste kind is dan al 

19 - wordt ze manager van de bedrijfscreches in een grate onderneming. (In de huidige 

situatie hadden gebrek aan diploma's en de uitkeringssituatie na de scheiding haar met 

45 jaar nag 20 jaar afhankelijk van bijstand of een eenvoudige baan gelaten). 

enkele jaren (of zelfs maanden) geboren. De 'oude dag' volgde vrij direct op het 

eigen gezinsleven, in vee! gevallen werden ouders nog verzorgd door een van de 

kinderen die was 'achtergebleven'. Dit patroon komt ons nu als wat achterhaald 

voor. Het huwelijk heeft (vooral) de betekenis gekregen van de feitelijke en psy

chologische bekrachtiging van een relatie tussen twee a! samenlevende individu

en. Deze individuen hebben enige tijd- en experimenten- nodig gehad om 

elkaar te vinden. De gemiddelde jongere in Nederland geniet al in de laatste 

jaren van het thuiswonen aile vrijheden die vroeger aan de volwassenheid waren 

verbonden, verlaat het huis rond het 22e levensjaar om aileen of samen te gaan 

wonen. en bevindt zich tussen 20 en 30 jaar eigenlijk in wat we het 'relationele 

speelkwartier' van de moderne samenleving kunnen noemen. Een speelkwartier 

met dezelfde grimmigheid en intensiteit overigens als op het schoolplein van 

vandaag en gisteren. De bedoeling is immers wei uiterst serieus: het gaat nog 

steeds om een partner voor het (verdere) Ieven, en het feit dat 50 procent van de 

samenwoners weer uit elkaar gaat is mogelijk op zich goed om langdurige rela

tieproblemen te voorkomen, maar voor de betrokkenen stressvol genoeg. De 

daaropvolgende fase wordt echter nog steeds gekenmerkt door de klassieke stabi

liteit. Van de huwelijken gesloten in de 70-er jaren (30 jaar geleden dus) is een op 

de vier in echtscheiding geeindigd, en als er kinderen zijn is het echtscheidings

percentage zelfs niet hoger dan een op zes: vijfvan de zes kinderen maken der

halve in hun jeugd nooit een wisseling van leetverband mee. 

Tussen 30 en 55 jaar domineert het (gehuwde) paar met kinderen. Daarna zien 

we- en daarmee zijn we bij de tweede 'vernieuwing' in de moderne levensloop 

gekomen - dat vooral het aantal paren zonder kinderen een serieuze omvang 

aan gaat nemen. Figuur 1 brengt dit moderne patroon in beeld. In de figuur is 

zichtbaar hoe de bevolking per leeftijdsgroep is verdeeld over leefsituaties. 

Binnen de leefsituatie is verder aangegeven in welk percentage sprake is van een 

leefeenheid met kinderen. Dat geldt voor bijna aile gehuwde paren tussen de 30 

en 50 jaar en natuurlijk voor aile eenoudergezinnen. De figuur laat ook zien dat 

het aantal alleenstaanden een stabiel percentage van de bevolking blijft: per leef

tijdsgroep nooit meer dan 10 procent van de burgers. Dit lijkt in tegenstelling 
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tematiek in zit. In de volgende paragraafwordt de moderne modale levensloop 

wat nader inhoudelijk beschreven aan de hand van zes stadia. 

2. Van infantia tot seniora 

Het gebruik van een aantal pseudo-latijnse benamingen voor de zes beschreven 

stadia hieronder is meer dan een grapje. Het gebeurt vooral om begripsverwar

ring met het gewone spraakgebruik te voorkomen. Van elke fase wordt zeer kort 

het belangrijkste kenmerk genoemd. 

INf<ANTIA: het jonge kind in een afhankelijkheidspositie. 

Het behoeft weinig betoog dat het centrale kenmerk van het kind ten opzichte 

van het eigen gezin de vrijwel volledige afhankelijkheid is. Kinderen hebben 

geen 'serieus alternatief voor verzorging ofvoor men tale orientatie: het beeld 

van het verdwijnen van (de relatie met) een van de ouders is een absoluut schrik

beeld, hoe goed of slecht die verhouding ook is. 

]UNIORA/ABSTRACTIA: het oudere kind met een zelfstandigheidspotentie. 

De fase van het junior-burgerschap betekent dat op beperkte en vaak aileen nog 

symbolische wijze aan de maatschappij kan worden deelgenomen. De omvang 

van de toegestane ruimte varieert per maatschappij en per gezin: in sommige 

Ianden mag met 16 jaar a! auto gereden worden, of zonder ouderlijke handteke

ning een zakelijke overeenkomst worden gesloten. Een belangrijk kenmerk van 

de junior-fase is het gespletene ervan, vandaar ook de dubbele benaming. 

Jongeren zijn- in de moderne levensloop!- sociaal en relationeel in staat alles te 

doen wat je vroeger pas mocht als je volwassen was, zoals het hebben van open

lijke seksuele relaties, maar ze zijn overwegend nog wei economisch afhankelijk. 

De enige vorm van 'afrekening' waar ze bijna allemaal- soms zelts tot ver in de 

twintig- mee te maken hebben, is het leveren van onderwijsprestaties. Het lijkt 

er overigens op dat ouders en school een dubbele boodschap uitstralen: het gaat 

om zelfontplooiing, maar wie zich ontplooit zonder rekening te houden met de 

maatschappelijke werkelijkheid wordt wei degelijk onder druk gezet. 

LIBERIA: jonge kinderloze volwassenen. 

Het 'vrije bestaan' is een nieuwe fase, en direct gerelateerd aan de modernise

ring van de levensloop zoals hierboven omschreven. Het gaat om de eerste vijf 

tot tien jaar van iemands bestaan als zelfstandig burger, ook op economisch ter

rein, voordat de 'klassieke verantwoordelijkheid' voor partners of met name kin

deren van de gezinsfase aanbreekt. Door de toenemende economische zelfstan

digheid van vrouwen, de liberalisering van relaties en de steeds grotere 'homoga

mie' (partners met ongeveer dezelfde leeftijd, opleiding en inkomen) is dit ook 

een fase die wordt gekenmerkt door relatief egalitaire posities van mannen en 

vrouwen. 



PARENTIA: ouderschap 

Deze fase behoeft weinig uitleg. Het begin wordt niet gemarkeerd door het 

huwelijk, maar door de geboorte van het eerste kind. De fase wordt door de 

grote meerderheid van de bevolking bewust gepland: elk opinie-onderzoek laat 

nog steeds zien dat 90 procent van de mannen en vrouwen ooit vader en moeder 

wil worden (en 80 procent lukt dat ook). 

CONSUMJYTIA: oudere volwassenen zonder inwonende kinderen. 

De tweede nieuwe fase in de moderne levensloop. Met de kinderen het huis uit, 

relatief !age woonlasten, een gestegen salaris van de hoofdkostwinner en de vaak 

weer er wat bijwerkende partner, is er vaak een financieel overschot. Oat over

schot wordt overigens maar zeer ten dele besteed aan- meer bij jongeren horen

de- opzichtige consumptievormen. Vee! geld gaat naar (pre)pensioenregelingen, 

recent wordt ook hetzij voor dit laatste doel, hetzij vanwege de 'sport' aardig wat 

belegd. En een flink dee! gaat ook 'retour' richting de eigen kinderen en klein

kinderen: banken zijn erin geslaagd om heel wat opa's en oma's een spaarreke

ning voor de studie van de kleinkinderen te Iaten openen, maar vermoedelijk 

vinden ook vee! directe transfers plaats. De gekozen term 'consumptia' moet in 

dit verband dus niet gezien worden als negatief, net zoals de term 'liberia' voor 

de eerste relatief zorgvrije fase in principe positief dient te worden ge!nterpre

teerd. In beide fasen wordt een flink dee! van de beschikbare middelen ingezet 

voor verstandige en vaak ook altru!stische doelen (niet aileen de eigen kinderen 

maar ook allerlei actie- en hulporganisaties profiteren van de dona ties van bur

gers in deze fase). De term 'consumptia' wil eenvoudig zeggen dat het belangrijk

ste kenmerk van deze fase is dat men in staat is deze middelen vrij te besteden: 

hoe men dit ook doet, het heeft uiteraard een effect op het zelfbeeld en de rela
tie met anderen. 

SENIORA 

De vraag waar consumptia ophoudt en seniora begint is per individu verschillend 

te beantwoorden. De grote meerderheid van de werknemers in Nederland heeft 

uitstekende pensioenvoorzieningen en daarom maar een kleine of zelfs geen 

inkomensachteruitgang na pensionering (zeker niet omdat de fiscale tarieven 

voor 65-plussers zeer gunstig zijn). De 'oude dag' lijkt eerder gekoppeld aan het 

probleem van de geleidelijk afnemende gezondheid: op dat moment wordt de 

mogelijkheid om geld uit te geven wat minder relevant voor het welzijn. 

Tot zover een globaal overzicht van de zes te onderscheiden fasen of stadia in de 

moderne levensloop. Uiteraard gaat het hierbij om ideaaltypische onderscheidin

gen: per individu kan het heel anders !open. Maar voor de overgrote meerder

heid van de bevolking geldt deze levensloop wei degelijk: meer dan driekwart 

van de jongste genera ties woont samen voor het huwelijk, vrouwen werken voor

dat ze kinderen krijgen vee! meer dan daarna, 80 procent krijgt die kinderen 
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~~ Het probleern 

is dat de belasting 

van de verschillen-

de levensfasen zich 

onevenwichtig ont-

wikkelt. 

ooit, en van de kinderen maakt maar een op de zes een echtscheiding mee, 

meestal ook weer snel gevolgd door hertrouwen. We kunnen dus met recht van 

een moderne standaard-levensloop spreken. 

3_ Scheve verhoudingen tussen fasen in de levensloop 

Op zich lijkt de moderne levensloop ten opzichte van de traditionele geen ver

slechtering. En dat hoeft het ook zeker niet te zijn: er is niets op tegen als het 

aantal situaties en opties dat mensen meemaken wordt verruimd. De 'verlengde 

jeugdfase' biedt mogelijkheden voor exploratie op allerlei terreinen en natuur

lijk voor een goede opleiding, de 'lege-nest-fase' betekent- zo blijkt ook uit 

onderzoek voor velen een hernieuwing van relaties en interessen, etc. Het pro

bleem is echter dat als gevolg van deze ontwikkeling- in samenhang met het tot 

nu gevoerde beleid- de belasting van de verschillende levensfasen zich oneven

wichtig ontwikkelt. Waarbij om het eenvoudig te zeggen de fasen waarin men 

het a! zwaar heeft steeds zwaarder worden belast en omgekeerd de lichtere fasen 

steeds meer voordelen krijgen. Het verlenen of moe ten ontvangen van zorg is 

hierbij uiteraard een sleutelwoord: naarmate het verlenen van zorg minder 

wordt gesteund door overheid en maatschappij, wordt de private druk zwaarder. 

Er is echter meer aan de hand dan dat aileen: ook wat betreft de welvaartsont

wikkeling en de culturele verhouding tussen generaties is er sprake van toene

mende vergroting van de klooftussen de fasen. We concentreren ons hier vooral 

op de welvaartsontwikkeling, omdat dat met harde cijfers is aan te tonen. Op 

cultureel terrein willen we daaraan voorafgaand slechts enkele algemene opmer

kingen maken, die betrekking hebben op de verschuiving in betekenis (waarde

ring) van de begrippen 'oud' en 'jong'. 

'Oud worden' is inmiddels een van de meest gevreesde en ongewenste zaken in 

het Ieven geworden. Paradoxaal genoeg gebeurt dat op een moment dat de voor

uitzichten van burgers op een lange en gezonde oude dag beter dan ooit in de 

geschiedenis zijn: de gemiddelde burger mag rekenen op meer dan tien jaar 

relatief goede gezondheid en inkomen nadat hij of zij gestopt is met werken. 

Maar Plato's klassieke uitspraak dat het echte geluk pas aanbreekt met de oude 

dag, wanneer de vreugden van de geest niet Ianger gehinderd worden door de 

fysieke behoeften en drang van de eerdere perioden, heeft vandaag de dag niet 

bepaald vee! aanhangers. Datzelfde geldt voor de 'klassieke verantwoordelijkhe

den' van het gezinsleven: mannelijkheid en vrouwelijkheid worden niet meer 

afgemeten aan de prestaties op het terrein van ouderschap (kostwinnerschap cq. 

kinderzorg). De levensfasen Parentia en Seniora hebben te lijden van de 'culturele 

hegemonie' van]uniora en vooral Liberia: succes gerelateerd aan de mate waarin 

de persoonlijke wensen en ontplooiingsmogelijkheden worden gerealiseerd. 
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Het is echter essentieel dater ook een materiele basis is voor het verschil tussen 

de fasen in de levensloop. In het recente 'Gezinsrapport' van het Sociaal en 

Cultureel Plan bureau staat tamelijk summier aangegeven dat ouderschap welis

waar niet zozeer tot een inkomensdaling leidt, maar wel degelijk tot een wel

vaartsdaling van een kwart tot een derde. In het kader van de opdracht om een 

tweejaarlijks Signaleringsrapport over gezinnen te maken (te beginnen in 2000) 

heeft de Nederlandse Gezinsraad inmiddels een aantal berekeningen gemaakt 

op basis van CBS-gegevens over de koopkrachtontwikkeling tijdens de levensloop. 

Het resultaat is zichtbaar in figuur 2, die enige toelichting behoeft. 

De twee lijnen geven aan wat de meest voorkomende welvaartspositie is op ver

schillende leeftijden: meer dan driekwart van de burgers volgt het patroon waar

bij na het uithuisgaan en zelfstandig of samenwonen de welvaart eerst explosief 

groeit, en vervolgens inzakt in de gezinsfase (dit kunnen we ook het 'gezinsdal' 

noemen'). De welvaart neemt daarna weer toe met het uithuisgaan van kinde

ren, en daalt vervolgens weer na pensionering. De bovenste lijn geeft de huidige 

situatie weer, de onderste die van 20 jaar geleden (uiteraard gecorrigeerd voor 

inflatie). Wat daarbij opvalt is dat de toename van welvaart met name heeft 

plaatsgevonden in de beide fasen zonder kinderen (Liberia en Consumptia), terwijl 

de Parentia-fase nog veel dichter bij het niveau van 1977 zit. 

Als we dan naar figuur 3 kijken, dan zien we dat de ontwikkeling van de druk in 

termen van tijd en inspanningen in de gezinsfase exact het omgekeerde patroon 
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volgt. In de figuur is het inkomensdal schema tisch weergegeven in de middelste 

lijn, en afgezet tegen het aantal uren dat mannen en vrouwen besteden aan zorg 

en opvoeding. Het is duidelijk dat juist in de fase waarin de middelen het 

geringst zijn de druk het grootst is. Zeker als we tenslotte bedenken dat de leef

tijdsfase tussen 30 en 40 jaar normaliter ook nogal belangrijk is als periode 

waarin een carriere gemaakt zou moeten worden. De figuur laat ook zien dat 

het verschil tussen mannen en vrouwen in deze fase feitelijk explodeert tot een 

nauwelijks meer in te halen kloof. 

Het bovenstaande maakt duidelijk dat in de huidige situatie Parentia en Seniora 

cultureel en structureel op achterstand staan ten opzichte van de nieuwe levens

loopfasen Liberia en Consumptia. Beide 'klassieke' fasen hebben te lijden van een 

afname van prestige van datgene wat van oudsher hun kracht was: volwassen 

zijn is niet Ianger een gevolg van het hebben van een eigen gezin, en oud zijn is 

niet Ianger synoniemmet ervaring en wijsheid. Toch maakt bijna iedereen deze 

fasen wei degelijk mee, maar in plaats van wensbeelden worden de gezinsvor

ming en het verlaten van de arbeidsmarkt eerder schrikbeelden. Op zijn minst 

zijn ze geassocieerd met verlies in plaats van winst, en we zien dan ook niet voor 

niets dat ouderschap- met name bij hoger opgeleiden- steeds vaker wordt uitge

steld of afgesteld uit vrees voor de onvermijdelijke keuze tussen vrijheidsverlies 

ofwelvaartsverlies (en meestal allebei). Ter indicatie hiervan: Nederland heeft 

niet alleen de wereldwijd hoogste leeftijd van vrouwen bij de geboorte van het 



eerste kind (bijna 30 jaar), maar ook een extreem hoog percentage kinderloos

heid (25 procent) bij hoger opgeleide vrouwen. 

4. levensloopbeleid? 

In het bovenstaande is gewezen op het dreigende risico van verdergaande seg

mentering van fasen, en daarmee groepen burgers in de levensloop. Jongeren, 

ouders en ouderen lopen het risico zowel ideologisch als materieel tegen elkaar 

te worden uitgespeeld, niet omdat ze dat zelf zo graag willen, maar omdat de 

maatschappelijke organisatie en structuur nu eenmaal het meest voordelig uit

pakt voor degene die zich 'calculerend' opstelt. Bijvoorbeeld door na een lange 

opleiding het ouderschap zolang mogelijk uit te stellen, het kindertal te beper

ken, en tussentijds een rugzak vol gespaard verlof, sabbatical etcetera te verzame

len. Dat kan uiteraard alleen door de meest efficiente- dat wil in dit geval zeg

gen: inkomstengenererende - opstelling in alle fasen van de levensloop. 

Ouderschap en zorg zelfvoor je rekening nemen is in dat geval dubbel onvoor

delig, vrijwilligerswerk doen tijdens je studie is zelfs riskant, het besturen van 

een sportclub kan nadelig zijn voor je carriere, etc. Het is echter een enorme 

denkfout dat hier 'egolsme' achter zit. Voor sommigen mag dit opgaan, de grote 

meerderheid van de burgers kiest onverkort voor het ouderschap, en daarmee 

voor de investering in anderen. Waarmee ze echter voor 'duivelse dilemma's' 

komen te staan: afzien van materiele goederen komt immers ook ten nadele van 

het eigen nageslacht; beperking van het kindertal is evenzogoed in het belang 

van de kinderen die straks moeten studeren, etcetera. 

Constructief overheidsbeleid gaat ervan uit dat burgers zelf hun positieve poten

tieel en creativiteit graag zullen inzetten, als ze maar de randvoorwaarden daar

voor hebben. Hieronder wil ik trachten een aantal voorwaarden en opties te 

schetsen voor een dergelijk constructief overheidsbeleid, met de (moderne) 

levensloop als uitgangspunt. 

Ouderschapsstelsel in plaats van kostwinnersstelsel 

De eerste voorwaarde van een dergelijk beleid is dat het alleen kan werken als 

het integraal wordt ingevoerd en als basis van het sociale stelsel gaat fungeren. 

We moeten niet vergeten dat het klassieke stelsel ook een levensloopbasis had, 

alleen met een wat eenvoudiger fasering. Kostwinnerschap begon met het huwe

lijk en eindigde met pensionering. Door de 'automatische koppeling' tussen uit

huisgaan, samenwonen/trouwen en (snel) kinderen krijgen was het mogelijk om 

alle voorzieningen voor vrouwen en kinderen als het ware in een enkel pakket te 

combineren en dat (via de man) aan het gezin ter beschikking te stellen. Het pro

bleem van de hervormingen - de individualisering van het stelsel -van de afgelo-
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janet werkt na het afmaken van de Havo als intercedente bij een uitzendbureau. Bij de 

geboorte van haar kinderen gaat ze met haar vriend jan, hypotheekadviseur bij een bank, 

sa men een jaar voor het eerste kind zorgen, het tweede doet zij aileen, in combinatie met 

drie dagen opvang per week, omdat jan in een intensieve werkfase zit. Daarna gaan ze 

beiden drie dagen per week werken. (In de huidige situatie was Janet na twee kinderen te 

lang weg geweest om haar werk te continueren, en was het maar de vraag of jan het 

belang van meer thuiszijn zag.) 

pen jaren is eigenlijk eenvoudig te karakteriseren als 'het weggooien van het 

kind met het badwater': voorzieningen voor kinderen verdwijnen tegelijk met 

die voor afhankelijke partners. En de oplossing daarvoor lijkt inderdaad gevon

den te kunnen worden door het stelsel niet op partnerschap maar op ouder

schap te 'ijken'. De cijfers Iaten immers zien dat de ouderschapsfase relatief 

zwaar onder druk staat, terwijl de fasen daarvoor en daarna veel ruimte hebben 

(zowel qua tijd als qua geld). Bovendien geldt- en dat is uit het oogpunt van een 

verdelingssystematiek erg belangrijk- dat in de moderne levensloop de periode 

dat kinderen in huis wonen ongeveer evenlang is als de periode dat men zonder 

kinderen leeft. 

Er zijn diverse wegen denkbaar om de ouderschapsfase financieel te ondersteu

nen, waarbij overigens aangetekend moet worden dat voor met name bovenmo

dale inkomensgroepen de beschikbaarheid van tijd belangrijker is dan die van 

geld. We gaan verderop nog in op de 'tijdsopties', maar in zekere zin zijn tijd en 

geld natuurlijk inwisselbaar, omdat je voor geld jezelf kunt vrijmaken van ande

re activiteiten of iemand anders in kunt huren. 

- Een eerste optie is ondersteuning van ouders via de belastingen door invoering 

van taxcredits, te financieren uit de tarieven voor hogere inkomens en winsten; 

hierdoor vindt automatisch verdeling tussen hogere en lagere inkomens plaats. 

- Een tweede optie, sterk daaraan gerelateerd, is het direct ondersteunen van 

ouders door verhoging van de kinderbijslag of een vorm van opvoedgeld. Elders 

heb ik al gesuggereerd om alle beschikbare middelen uit kinderbijslag, maar 

ook voor kinderopvang en de Bijstandswet in een Opvoedingsfonds onder te 
brengen. 

- Een derde optie, en naar mijn mening een zeer interessante omdat het hier 

gaat om een herverdeling binnen de eigen levensloop van burgers is het invoe

ren van levensloopspreidingsarrangementen zoals een aantal andere Europese 

Ianden die kent voor bijvoorbeeld hypotheken met een oplopend rentepercenta

ge (goedkoop voor jonge gezinnen). Of een stelsel zoals wij hier al kennen voor 

studiefinanciering: extra middelen worden ter besch1kking gesteld in de vorm 

van een lening waarbij de terugbetaling is gekoppeld aan het latere inkomen. 

Idealiter participeren burgers al voordat zij aan kinderen beginnen ondersteund 



door de belasting in een 'ouderschapsverzekering', genieten zij premievrijstel

ling als zij zelf kinderen verzorgen, en be tal en zij tij dens de inkomenspiek daar

na juist meer. De vraag naar de omvang van de ondersteuning die dergelijke 

arrangementen moeten bieden, kan hier niet uitvoerig aan de orde worden 

gesteld, maar idealiter zouden ze zo fors moeten zijn dat ouders vijf jaar per 

kind 'vrijgesteld' kunnen worden. Het lijkt misschien onmogelijk om bij een 

gezin met twee kinderen tien jaar vrijstelling op te brengen, maar afgezet tegen 

de 30 jaar vrijstelling van de partner in het oude stelsel is het maar een derde. 

Bovendien gaat het om vrijstellingen in de fase van de levensloop waarin het 

inkom en nog relatief laag is. 

Flexibele economie 

De tweede voorwaarde voor een levensloopbeleid klinkt mogelijk paradoxaal, 

maar dat is een flexibele economie. In het huidige stelsel zijn gezin en flexibili

teit elkaars natuurlijke vijanden: iedere vorm van uitbreiding van winkel- en 

arbeidstijden brengt ouders in moeilijkheden. Zo niet echter wanneer ouders 

gebruik kunnen maken van vrijstellingen. Het voert te ver om dit hier uit te wer

ken, maar waarom zouden we niet over kunnen schakelen op een 'dubbelstelsel' 

waarbij een aantal functies in de dienstverlening (ook die van de overheid) ver

vuld worden in meerdere 'ploegen'. Als ouders net zoals ze op vakantie mochten 

in het hoogseizoen voorrang krijgen bij de keuze van ploegen, levert ook met 

schoolgaande kinderen de combinatie van ouderschap en werk geen problemen 

op. En vanuit de werkgever gezien biedt meervoudige bezetting van functies ook 

een goed uitgangspunt om oplossingen te bieden bij ziekte, de gelegenheid posi

tief te werken aan zaken als periodiek verlof, gefaseerde uittreding, etcetera. 

Daar is zeker ruimte voor: de moderne levensloop is immers weliswaar nog 

steeds voor de grootste groepen in de samenleving relatief gelijk, maar vee! min

der gestandariseerd dan vroeger. Nog afgezien van de 20 procent volwassenen 

die geen kinderen krijgen, zijn er tal van groepen die om wat voor reden dan 

ook de middelen voor de ouderschapsfase niet juist op dat moment zullen 

gebruiken, maar ze liever op andere pun ten willen inzetten. 

Met de beide genoemde basisvoorwaarden, inkomensherverdeling ten gunste 

van ouderschap over de levensloop en een flexibel arbeidsstelsel waarmee werk 

en gezin beter kunnen worden gecombineerd, laten zich ook een aantal andere 

maatregelen treffen. Bespreking hiervan op basis van de huidige 'beleidssegmen

ten' als jeugd- ofveiligheidsbeleid is niet goed mogelijk, omdat de kracht juist 

ligt in het kunnen combineren van activiteiten voor en door burgers uit verschil

lende levensfasen (iets wat nu vrijwel onmogelijk is). Wei zal ik trachten per 

punt de verschillende mogelijke beleidsrelevante aspecten aan te geven. Als basis 

voor de bespreking dienen weer de hierboven onderscheiden 'segmenten' infan-
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tia, juniora, liberia, parentia, consumptia en seniora. 

Infantiafase 

De infantia-fase begint vanuit beleidsperspectief met het stelsel van (pre)natale 

zorg, kraamzorg, consultatiebureaus etcetera. Op dit terrein kent Nederland a! 

een van de beste stelsels ter wereld, maar in de afgelopen jaren zijn daarin de 

nodige gaten geslagen. Bovendien komt hier direct de kwestie van de betrokken

heid van beide ouders en hun taakverdeling aan de orde: ouderschap wordt mede 

uitgesteld in verband met ontbrekende voorzieningen voor de combinatie van 

arbeid en zorg. Ter vergelijking: in Noorwegen worden vrouwen gemiddeld bijna 

twee jaar eerder moeder, en wat minstens zo belangrijk is, bestaat er geen ver

schil in timing van kinderen krijgen tussen hoger en lager opgeleide vrouwen. 

Hier is de kinderloosheid onder de groep vrouwen die het meest arbeidsgericht 

zijn, die met een hogere opleiding, al opgelopen tot 25 procent. 

Een levensloopstelsel zou moeten voldoen aan de volgende criteria voor (aan

staande) ouders: 

- keuzevrijheid van 'geboortemoment': combineerbaar met zowel studie als 

betaald werk; 

- keuzevrijheid van zorgverdeling: geen doorslaggevende financiele gevolgen van 

keuzen van mann en of vrouwen om te (blijven) werken of tijdelijk te gaan zor
gen; 

- keuzevrijheid van zorgarrangement: geen voor- of nadelen van de keuze om zelf 

voor kinderen te zorgen dan wel gebruik te maken van externe opvang. 

Op de financiele en economische voorwaarden is hierboven al ingegaan: het is 

essentieel dat mannen en vrouwen voldoende ruimte hebben om juist de eerste 

cruciale hechtingsfase bij elkaar door te brengen. Zowel om te wennen aan 

elkaars nieuwe posities, als specifiek voor vaders om meer betrokkenheid bij 

zorg te krijgen. Er is echter nog veel gerichter beleid denkbaar. Zoals openstel

ling van consultatiebureaus in de avonduren, zodat ouders er gezamenlijk heen 

kunnen gaan. En vervolgens zou er in ieders omgeving een 'coi:iperatieve creche' 

moeten zijn, die wordt gedreven door ouders zelf. Twintig ouderparen, met een 

beetje professionele hulp voor coi:irdinatie, kunnen bijvoorbeeld op basis van 

deeltijdverlofuitstekend om toerbeurt de opvang draaiende houden. Het gevolg 

daarvan is niet aileen veel meer flexibiliteit in openingstijden, maar ook dater 

veelmeer 'natuurlijke communicatie' ontstaat tussen ouders in wijken. Mijn 

voorspelling is dat een wijk waarin een of meerdere van deze creches functione

ren, met betrokkenheid van zowel vaders als moeders, een enorm effectief cohe

sie-instrument heeft. De cruciale factor is hier telkens dat ondersteuning van de 

ouders met Uonge) kinderen hen de mogelijkheid biedt om de leefomgeving zelf 

vee! beter in handen te nemen en te organiseren. Daarmee ontstaat ook een 
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jeanette combineert haar studie rechten met het ouderschap. Na negen jaar heeft zij haar 

bul en een kind van 7, en gaat de advocatuur in terwijl haar man ]aap (ingenieur) zijn 

gespaarde ouderschapsverlof en sabbatical opneemt. Als hun kind wat ouders is beginnen 

zij samen een eigen advieskantoor. (In de huidige situatie was het zeer de vraag geweest 

of gezinsvorming had plaatsgevonden) 

natuurlijk aanspreekpunt voor het systeem van kinder- en jeugdzorg, een aan

spreekpunt in de vorm van (georganiseerde en samenwerkende) ouders dat men 

nu node mist. Deze georganiseerde ouderstructuren kunnen in de volgende ont

wikkelingsfasen van kinderen eveneens een centrale rol krijgen- en zullen die 

zeker ook nemen- als aanspreekpunt voor het onderwijs. En tenslotte kunnen 

deze 'oudercooperaties' een rol spelen in de hulpverlening bij groepen jongeren 

waar het mis gaat, en dan in het allereerste stadium (ouders helpen ouders). 

]uniorfase 

Om overigens misverstanden te voorkomen, de meeste jongeren hebben weinig 

tot geen problemen. Maar, zoals hierboven a! werd gesignaleerd, als ze ouder 

worden leiden ze wei een beetje een 'dubbel bestaan': vroege toegang tot sociale 

volwassenheid, steeds later tot economische zelfstandigheid. Het is mijn overtui

ging dat zeer vee! jongeren, met name degenen die niet echt academisch zijn 

georienteerd (en dat is misschien wei 90 procent) toch lijden onder het feit dat 

ze aileen 'symbolisch' kunnen scoren met cijfers en diploma's. Een groot dee! 

van hen is bereid en in staat om a! vee! eerder echt aan het arbeidsproces dee! te 

nemen. Dat zou kunnen als tegelijkertijd de leerplicht wat eerder partieel wordt 

gemaakt en de studiefinanciering niet meer wordt gebonden aan leeftijden of 

schooltypen. Vee! jongeren die nu hun tijd op school uitzitten (of gewoon spijbe

len!) zullen tien of twintig jaar later, als ze zelf een gezin hebben bijvoorbeeld, 

vee! intensiever en efficienter gebruik maken van onderwijs als ze nu doen. Voor 

wat oudere scholieren en studenten is het zeer nuttig om tijdens hun opleiding 

serieus in contact te komen met de arbeidsmarkt, en een tijdelijk arbeidscon

tract is heel wat dwingender dan een lange stage. En last but not least is de combi

natie van studie en ouderschap waarschijnlijk heel wat gemakkelijker als die 

van betaald werk en ouderschap. Kern hier is de opheffing van de 'segmente

ringsdwang' waardoor onderwijs gebonden is aan een bepaalde leeftijd. 

Liberiafase 

Met bovenstaande maatregelen wordt de overgang tussen leren en werken vloei

ender. Vervolgens komen we- ofliever gezegd de meeste burgers- terecht in de 

fase die hierboven 'liberia' is genoemd: jonge kinderloze volwassenen, meestal 

werkend en samenwonend in relatief egalitaire verhoudingen. Negentig procent 

van deze groep geeft a an ooi t zelf kinderen te will en. Honderd procen t wil een 
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vaste partner: de tolerantie ten opzichte van 'slippertjes' is in de afgelopen jaren 

sterk afgenomen. Het proces neemt enige tijd in beslag, omdat letterlijk sprake 

is van een proces van trial-and-error: van de samenwonende paren gaat ongeveer 

de helft weer uit elkaar, het is inderdaad het 'proefhuwelijk' geworden waar in 

de jaren zestig wei van gesproken werd. Interessant genoeg is men in deze fase 

ook a! zo concreet mogelijk bezig met het vervolg dater relatiefveel wordt 

gespaard: ongeveer 8000 gulden per paar per jaar volgens het CBS. Waarmee 

direct een verklaring gegeven wordt voor de sterk stijgende uitgaven aan bruilof

ten en baby-uitzetten. Een levensloopbeleid in deze fase zou eerder een zekere 

mate van in perking inhouden, door de invoering van heffingen of het fiscaal sti

muleren van de 'spreidingsverzekeringen' zoals hierboven genoemd. Op dit 

moment zijn bank- en verzekeringswezen zeer goede zaken aan het doen met 

spaarplannen voor studie van kinderen. Maar nu al is het zo dat de fase met 

jonge kinderen relatiefveel zwaarder ligt. Kortom, het is in hun eigen belang als 

jonge tweeverdieners wat extra opbrengen voor de ouderschapsfase. Verder is 

het in deze fase vermoedelijk uiterst nuttig als de voorlichting wordt gelntensi

veerd. Voorlichting over zowel de inhoud en eisen van het ouderschap, als de 

lange termijnperspectieven met betrekking tot de combinatie van ouderschap en 
werk. 

Parentiafase 

Op die marrier begint men zowel financieel als qua kennis beter aan het ouder

schap, de 'parentia'-fase. Op dit moment is het- zeker omdat er wat minder over

dracht is van oudere generaties, en omdat men een vrij bestaan gewend is!

nogal een overgang en hebben veel ouders het de eerste jaren extra moeilijk. 

Ondersteuning van de fase van ouderschap in het algemeen is bij de bespreking 

van het basisstelsel aan de orde geweest: in de kern gaat het erom dat ouders als 

primair verantwoordelijken voor de opvoeding in staat zijn om te kiezen voor de 

door henzelf meest gewenste situatie. Daarnaast zijn specifieke voorzieningen 

nodig voor de verschillende fasen binnen het ouderschap. Zoals een goed stelsel 

van kraamzorg, en snelle advisering en ondersteuning als ouders in de proble

men komen. Ook specifieke ondersteuningsvormen, als echtscheidingsbemidde

ling, leveren een belangrijke bijdrage in het kader van levensloopsteun. Bekend 

is immers dat de eerste twee jaren na een scheiding voor ouders en kinderen het 

ergst zijn, en goede begeleiding in die periode kan veel ellende in de latere jaren 
voorkomen. 

Consumptia- en Seniorfase 

Maar ook hier geldt dat het vooral gaat om de basisvoorwaarden, met name 

flexibiliteit. Naarmate kinderen ouder worden zullen immers ook de mogelijk

heden voor ouders om geleidelijk weer in te strom en of meer te gaan werken in 
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het arbeidsproces toenemen. En weer een fase verder, de 'consumptia'- periode 

gaat geleidelijk het omgekeerde gelden, liefst in een vloeiende overgang naar de 

senior-fase. Mensen van 50 jaar hebben meestal- 'jobhoppen' is 

veel beperkter dan men denkt- al 20 jaar of langer in hetzelfde beroep gezeten 

en willen graag iets anders proberen. Dat is nu onmogelijk zonder het schaden 

van rechtsposities. Naar mijn mening is het potentieel aan verzorgers. maar ook 

bijvoorbeeld aan docenten, politiemensen etcetera onder ervaren professionals 

enorm, maar de inzet en overdracht van levenservaring is totaal geblokkeerd in 

de huidige maatschappij. (Iedere jonge agent zou dolgraag net als vroeger eerst 

een paar jaar willen meelopen met iemand van 50 jaar die al het nodige heeft 

meegemaakt) Ook in het onderwijs kan de vraag gesteld worden ofhet goed is 

dat mensen gedwongen zijn om 30 jaar achter elkaar alleen maar 'abstract' 

bezig te zijn. En tenslotte zou ik kinderopvang en gezinshulpverlening graag 

minstens voor de helft willen bezetten met mensen die zelf jarenlang voor kin

deren gezorgd hebben. Op die marrier wordt ook voorkomen dat het grate uittre

den lang voor het echt ouder worden begint via de WAO bijvoorbeeld. 

5. Tot slot 

Het bovenstaande bevat uiteraard niet meer dan een aantal opties. waarvan de 

implicaties slechts schetsmatig zijn uitgewerkt. Een serieus en consistent levens

loopbeleid biedt veel meer onvermoede mogelijkheden op beleidsterreinen die 

nu muurvast zitten. Als bijvoorbeeld inderdaad in meer 'ploegen' gewerkt wordt, 

betekent dat ook het gedeeltelijk terugdringen van de files, omdat een groat 

deel van het personeel 's middags begint. Als jongeren eerder aan het arbeids

proces mogen deelnemen, betekent dat ook een gedeeltelijke oplossing voor de 

dreigende personeelsschaarste als gevolg van de ontgroening in de nabije toe

komst. En als ze bijvoorbeeld in de zorg werken om hun studie te betalen wordt 

tegelijkertijd het contact van jongeren met ouderen een institutioneel onderdeel 

van hun ervaring (met name van die jongeren die in de rest van hun carriere 

relatiefweinig met zorg in aanraking zullen komen). De implementatie van iets 

als 'maatschappelijke dienstplicht' is een stuk eenvoudiger als het op verschil

lende tijdstippen kan, afhankelijk van het stadium van iemands opleiding, etce

tera. En last but not least zijn er goede mogelijkheden voor een (preventief) veilig

heidsbeleid. Op de eerste plaats door vroegtijdig contact van jongeren met ver

plichtingen en verantwoordelijkheden (nu is de 'werkstraf aan het einde van 

het justitiele traject vaak het eerste serieuze arbeidscontact). Recrutering van 

gezinsbegeleiders. jeugdcoi:irdinatoren en dergelijke kan juist verder plaatsvin

den onder de oudere en ervaren krachten in het onderwijs, bij de politie, maar 

ook onder ervaren ouders. 
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In het bovenstaande is voorlopig niet meer dan een aantal opties genoemd, die 

nadere uitwerking behoeven. Waar het om gaat is de constatering dat een beleid 

dat zich baseert op de (moderne) levensloop en de overdrachten daarbinnen 

mogelijkheden biedt om impasses te doorbreken. Vanuit een dergelijk perspec

tief is het ook- zoals Marnix van Rij onlangs zeer terecht stelde - volledig zinloos 

te discussieren over de vraag of het nu jeugd-, gezins-, of ouderenbeleid beet. De 

jeugd l1eeft zijn bestaan te danken aan de ouderen, en de ouderen zijn afhanke

lijk van de volgende generaties voor hun verzorging. Gezinnen vervullen daar

tussen de scharnierfunctie, en aile beleidsmaatregelen voor een van die fasen 

hebben direct effect op de bestaansvoorwaarden in andere fasen. De eerste stap 

zal zijn om dit te onderkennen, de tweede om dat met een aantal zeer welgeko

zen voorbeelden en een paar goed onderbouwde plannen in een programma te 

vertalen. Een programma waarin de talrijke goede plannen die al op deelterrei

nen zijn ontwikkeld- zoals het veiligheidsbeleid, de ondersteuning van gezinnen 

met kinderen en van de middengroepen, de toekenning van budgetten voor kin

deropvang en zorg van betrokkenen zelf, etcetera - elkaar onder ling kunnen ver

sterken. 

drs. P. (Peter) Cuyvers is senior stafmedewerker van de Nederlandse Gezinsraad. 

Noot 

De gegevens in dit artikel zijn afkomstig uit een aantal analyses die in 

samenwerking tussen de Nederlandse Gezinsraad en het CBS zijn uitge

voerd. Zie voor meer informatie: J. Latten & P. Cuyvers (red), 'Gezinnen 

van deze tijd; P. Cuyvers & J. Latten(red)', J\lleen of sa men? Individu en gezin 

in de toekomst. 



Een heel Ieven lang leren 

PROF. DR. C.P.M. KNIPSCHEER 

'De filosofie van een Ieven lang leren vraagt om herschikking van aile levens

loopdimensies'. Het paarse actieprogramma 'Een Ieven lang leren', schiet dan 

ook te kort. Kees Knipscheer, hoogleraar Sociale Gerontologie, plaatst in 

onderstaand artikel drie kanttekeningen bij het programma. 'Er is op grond 

van maatschappelijke gewenning en individuele aanspraken en in verband 

met de institutionele verankering in talloze arbeidsmarkt- en sociale zeker

heidsarrangementen geen beweging in te krijgen'. Om deze verstarring te 

doorbreken zijn baanbrekende initiatieven en grote overtuigingskracht 

onontbeerlijk. 

Onder de aansprekende titel 'Een Ieven lang leren' is in januari 1998 een van de 

laatste actieprogramma's van Paars I gepubliceerd. Het actieprogramma is een 

vervolgactiviteit op het nationale kennisdebat dat bij het begin van Paars I door 

minister Ritzen werd gei:nitieerd. Het actieprogramma beschrijft een aantal 

maatregelen, concrete taken en verantwoordelijkheden die eraan bijdragen dat 

processen van 'een Ieven lang leren' ook werkelijk tot stand komen. Als zodanig 

sluit de idee direct aan bij de noodzaak om als burger en werknemer de snelle 

ontwikkeling van kennis en wetenschap te volgen en bij de overheidsintentie om 

van Nederland een kennisland te maken. Overheid, bedrijfsleven (werkgevers en 

werknemers) en burgers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een intensive

ring van scholingsprocessen in het algemeen en voor extra aandacht voor ach

terstandsgroepen onder de werkenden, zoals vroege schoolverlaters, werkzoeken

den en oudere werknemers. Aan nut en noodzaak van een dergelijke intensive

ring wil ik niets afdoen. 

Wei zou ik me enkele kanttekeningen willen veroorloven bij de beperkte 'scope' 

van het actieprogramma, gezien de stand van zaken op de arbeidsmarkt, de snel 

veranderende leeftijdssamenstelling van de (arbeidsmarkt)bevolking en een 

levensloopgeorienteerd loopbaandenken. Dit laatste impliceert een accent op de 

oudere werknemer, hoewel consequenties worden doorgetrokken naar de gehele 
arbeidsmarkt. 

Laat ik mijn kanttekeningen eerst kart noemen om ze daarna te bespreken. Ten 

eerste de argumentatie voor een Ieven lang leren. De noodzaak voor een Ieven 

lang leren wordt aileen onderbouwd met het oog op 'employability', op blijvende 

inzetbaarheid in het arbeidsproces. De wijze waarop 'leren' in de nota wordt 

gehanteerd lijkt te eenzijdig gericht op het bij de tijd zijn wat betreft 'techni

sche' kennis. Kwalificaties voor een groat aantal functies zijn echter slechts in 
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beperkte mate afhankelijk van technische kennis. Mijn tweede kanttekening ver

wijst naar een aantal veranderingen in de structuur van de arbeidsmarkt, met 

name wat betreft leeftijdsamenstelling, arbeidsverdeling tussen mannen en 

vrouwen en flexibelere arbeidspatronen. In het verlengde van de eerste twee 

kanttekeningen Iaten zich fundamentele vragen formuleren bij de structurering 

van het totale scala aan opleidingen ten behoeve van de arbeidsmarkt. Alvorens 

aan deze kanttekeningen toe te komen, formuleer ik enkele uitgangspunten. 

Een bibliotheel{ vol ervaring 

Deze bijdrage heeft de titel gekregen 'een heel Ieven lang leren', dit in reactie op 

het- maatschappelijk gezien - merkwaardige feit alsof het idee van een Ieven 

lang leren een moderne uitvinding zou zijn. Merkwaardigerwijze hebben wij 

blijkbaar uit het oog verloren dat het Ieven per definitie een proces is van een 

Ieven lang leren. Alles wat dagelijks van buiten af op ons afkomt wordt opgeno

men in een intern proces van confrontatie met aanwezige kennis, gevoelens, 

ervaringen en disposities (gedragsintenties) en allerend verwerkt tot een bijge

stelde balans van ervaringsleren. Wij leren een heel Ieven lang, van de wieg tot 

op het sterfbed; aileen de context van waaruit we leren verandert permanent ter

wijl de levensfase waarin we leren in belangrijke mate de wijze van leren 

bepaalt. Vanuit dit gezichtspunt schiet dus elke beschouwing over een Ieven 

lang leren, welke niet de hele levensloop daarin betrekt, tekort. 

Een tweede uitgangspunt is dat we in onze samenleving behept zijn met talloze 

institutioneel verankerde en gesanctioneerde vooroordelen ten aanzien van 

menselijke capaciteiten en leervaardigheden. Innovatieve experimcnten maken 

ons sensitief om dergelijke institutionele verstarringen te betrappen. Ik verwijs 

hier naar een TV-documentaire, eind 1997 uitgezonden door de AVRO, genaamd 

'Pas de vieux'. Deze documentaire doet het verhaal van het Nederlands 

Danstheater 3 (NDT 3) dat in 1991 speciaal werd opgericht voor oudere dansers. 

Hoewel het in de danswereld gewoon was om vanaf de leeftijd van 30 jaar de car

riere af te bouwen, werd dit gezelschap speciaal opgericht voor dansers van rand 

de 40 jaar. Tussen 1991 en heden blijkt deze groep nationaal en internationaal 

grate successen te behalen. Wat het meest intrigerend is aan de documentaire 

zijn niet deze successen maar het verhaal van de strijd, niet aileen de strijd om 

erkenning maar nog meer de strijd van de bewustwording dat het kon en hoe 

het kon. Op een gegeven moment zegt Jiri Kylian, initiatiefnemer van de groep: 

"Deze mensen hebben zo'n rijk repertoire om uit te putten, zij beschikken over 

een bibliotheek aan ervaring .. !" Diverse choreografen geven te kennen hoe er 

gezocht is met de dansers naar hun mogelijkheden, hoe hun grenzen zijn vcr

kend en welke rijkdom in uitdrukkingsvaardigheden zij aanboorden. Nooit eer

der heb ik een dergclijke zoektocht gezien naar de rijpheid, wijsheid en wijdte 
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van mogelijkheden van oudere 'professionals'. De zorgvuldigheid waarmee het 

NDT3 te werk is gegaan zou een inspiratiebron moeten zijn bij het nadenken 

over onze toekomstige loopbaanfilosofie. 

Meer dan technisch bij de tijd 

De eerste kanttekening bij genoemd nationaal actieprogramma betreft de eenzij

dige orienta tie op het leren van 'technische kennis'. Het be lang van een 'up to 

date' kennisniveau voor alle werknemers staat buiten kijf. De recente arbeids

markt geschiedenis met betrekking tot de oudere werknemer heeft dit nog eens 

duidelijk onderstreept. Het niet investeren in de bijscholing van werknemers 

boven de 40/45 jaar heeft sinds 1980 mede geleid tot een massaal vertrek van de 

oudere werknemer uit het bedrijfsleven (WAO, VUT). De laatste jaren wordt dit 

onderkend. Mede omdat er minder jongeren op de arbeidsmarkt komen, zijn de 

afgelopen jaren maatregelen getroffen om het vroegtijdige vertrek van oudere 

werknemers tegen te gaan. De indruk bestaat dat het effect van deze maatrege

len nog niet overtuigend is, maar ook dat het bedrijfsleven nog niet goed raad 

weet met de oudere werknemer. Dit laatste is ook wel begrijpelijk. De vraag is 

natuurlijk: waar te beginnen met de bijscholing van de 'oudere werknemer', bij 

de huidige 40/45-jarige of investeert men nog in de huidige 50- of 55-plusser? De 

vraag of de investering in deze laatste groep nog rendement oplevert is levens

groot. Niet alleen omdat het een groep is die eerst verwaarloosd is en dus extra 

inspanningen vraagt, maar ook omdat deze groep zich de laatste jaren georien

teerd heeft op een vervroegde pensionering en dus moeilijk 'om te turnen' zal 

zijn. Bovendien bestaat er nog steeds een negatieve beeldvorming ten aanzien 

van de oudere werknemer (getuige de landelijke melddag leeftijdsdiscriminatie, 

februari 1996). De doelstelling van het nationale actieprogramma om het kennis

niveau 'bij de tijd' te houden is dus ook voor oudere werknemers van het aller

grootste be lang. Maar dat is niet voldoende. 

De arbeidspsychologie heeft de laatste decennia herhaaldelijk aangetoond dat 

oudere werknemers niet onder hoeven te doen voor jongeren, dat ze bijscholing 

- zij het soms met enige extra inspanning- heel goed aankunnen en dat ze ook 

een aantal voordelen hebben wat betreft de kwaliteit van het afgeleverde werk. 

De basis voor een aantal vooroordelen ten aanzien van oudere werknemers is 

grondig aangetast. Maar is dat voldoende om de kwaliteiten van de oudere werk

nemer in de picture te krijgen? Ook de arbeidspsychologie heeft zich voorname

lijk laten leiden door de eenzijdige vraag naar de mate waarin het vermogen tot 

kennis- en informatieverwerking tot op de leeftijd van 60 a 65 jaar achteruit 

gaat. Dit blijkt over het algemeen reuze mee te vallen, en voor zover er sprake is 

van een beperkte achteruitgang kan deze gemakkelijk gecompenseerd worden. 

Gezien deze stand van zaken in de arbeidspsychologie is het echter niet zo verba-

21 

"' < 
'" z 
,.. 
> 
z 

" 



22 

> 
" :::; 

"' '" 
'""' 
~ 

"' z 

" ~ 
"' '""' 
'""' "' < 
"' z 

'""' > 
z 

" 

I 
'""' '" " "' z 

~ l 

zingwekkend dat het nationaal actieplan 'Een Ieven lang leren' niet vee! verder 

komt dan een permanent (bij)scholingsplan. 

Wat ik mis - zowel in het actieprogramma als in de arbeidspsychologie - is een 

levensloopgeorienteerde benadering van de problematiek. Het nationale actie

plan veronderstelt te gemakkelijk dat randgroepjongeren, vervroegde schoolver

laters, werklozen en oudere werknemers allemaal meer kansen op de arbeids

marl<t hebben als ze maar 'up to date' geschoold zijn. Afgezien van het feit dat de 

arbeidsmarkt hierin een cruciale rol vervult, is het de vraag ofwe nietjuist vee! 

specifieker naar de evolutie van leeftijdsgebonden kwaliteiten moeten kijken en 

dan niet aileen wat betreft kennisgerelateerde vaardigheden. 

Arbeidsdeskundigen zouden strategische trajecten van zowel verticale als hori

zontale mobiliteit moeten ontwikkelen die ieders capaciteiten in brede zin tot 

zijn recht Iaten komen. Oudere en jongere werknemers hebben differentiele 

capaciteiten en differentiele motivaties. Het heeft weinig zin om daarvoor de 

ogen te sluiten. Waar het om gaat is ieders kwaliteiten op hun waarde te schat

ten, deze te onderkennen en daarop gedifferentieerde takenpakketten te arran
geren. 

Het experiment van het NDT3 toor1t aan dat het kan, maar demonstreert even

eens dat het niet vanzelf komt. Daarnaast zijn er talloze voorbeelden in de sport

wereld, waarbij mensen na afloop van de actieve sportcarriere, terechtkomen in 

de rol van begeleider en trainer, en later in de bestuurlijke en beheersmatige 

functies. Het bedrijfsleven zou zich kunnen spiegelen aan dergelijke sectoren en 

de rijkdom van een brede ervaringsopbouw als uitgangspunt van loopbaanont

wikkeling kunnen nemen. Het identificeren van de sterke kanten van de werkne

mers op leeftijd vormt daarin een essentieel element, precies zoals de choreogra

fen in het NDT3 worstelden met het vinden van een passende choreografie voor 

de betreffende groep. Dergelijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van een 

loopbaanbeleid vragen niet aileen een specifieke aanpak, maar ook durf om van 

de gebaande wegen af te wijken. Er zijn echter nog meer redenen om voor een 
dergelijke aanpak te kiezen. 

Demografische hoogbouw en arbeidsmarkt: 

Hiermee kom ik aan mijn tweede kanttekening, welke deels gerelateerd is aan 

de vergrijzing van de samenleving en deels aan de algehele structuurverande

ring van de arbeidsmarktpopulatie. De samenstelling van de Nederlandse bevol

king naar leeftijd zal de komende decennia grondig veranderen. We zitten in 

feite midden in de overgang van een piramidale opbouw naar een demografi

sche hoogbouw. Een (tijdelijke) spectaculaire toename van het aandeel van de 

ouderen in de samenleving komt op ons af, terwijl de ontgroening almeer dan 

twintig jaar geleden is ingezet. Talloze apocalyptische visioenen zijn ons a! voor-
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geschoteld: onbetaalbaarheid van ouderdomspensioenen, de kosten van de zorg

sector, een tekort aan jongeren op de arbeidsmarkt. Dit laatste punt stelt vragen 

aan de structuur van onze arbeidsmarkt. Is het niet zinvol om nate gaan hoe wij 

onze jonge arbeidskrachten strategisch het best kunnen inzetten? Niet aileen de 

vraag welke sectoren van de arbeidsmarkt het meest van hun specifieke capaci

teiten kunnen profiteren, maar ook de vraag welke taken specifiek aan hen toe 

te de len zijn? Dergelijke vragen komen echter niet aileen op ten aanzien van jon

geren, maar ook ten aanzien van de vrouwen op de arbeidsmarkt. Tot 20 jaar 

geleden was het aandeel van de werkende vrouwen in Nederland minimaal. De 

laatste decennia is dit wat betreft de jongere vrouwen aardig bijgetrokken, maar 

van de vrouwen boven 50 jaar werkt nog steeds een zeer laag percentage. In 

welke arbeidsmarktsector zijn deze vrouwen inzetbaar? Nemen zij een groot 

dee! van de zorgmarkt over, die traditioneel een arbeidsmarkt is voor jonge vrou

wen? Wat te denken van de flexibilisering van de arbeid. Automatisering, deel

tijdarbeid en 24-uurseconomie kunnen het functioneren van de arbeidsmarkt 

flexibeler maken. Tegelijkertijd zullen ze echter het probleem van de verdeling 

van de beschikbare arbeidstijd aanscherpen. Het geheel van de genoemde ver

schijnselen leiden tot een ongekende structuurverandering van de toekomstige 

arbeidsmarkt en tot de noodzaak nieuwe verdelingsmechanismen te ontwikke

len. De verdeling over de leeftijdsgroepen is daarbij een van de belangrijkste, 

maar ook een van de meest uitdagende. 

Levensloop en arbeidscarriere 

Dit brengt mij bij de derde kanttekening. In een ander verband heb ik betoogd 

dat de beschikbare arbeid in ons land in principe vrijwel volledig verricht zou 

kunnen worden door dat dee! van de bevolking dat niet ouder is dan 50 jaar, 

onder voorwaarden dat deze volledig en optimaal wordt ingezet. Voor sommigen 

zou dit een ideaal toekomstscenario kunnen zijn. Toch ben ik van mening dat 

we niet op een dergelijk scenario zouden moeten varen en dat een verdeling van 

de beschikbare arbeid over zo breed mogelijke leeftijdsgroepen de voorkeur ver

dient. Een samenleving welke meer dan eenderde van de volwassen bevolking 

buiten het arbeidsbestel plaatst en in zijn inkomen laat voorzien middels een 

tweederangs verdelingssysteem (op basis van behoefte en niet op basis van werk) 

roept een desastreuze tweedeling op die zowel vanuit maatschappelijk oogpunt 

als vanuit het perspectiefvan de individuele oudere burger onwenselijk voor

kom t. ( Op de vraag of men verwach t er in de komende j aren financieel op voor

uit te gaan geeft momenteel minder dan 15% van de 60-plussers een bevestigend 

antwoord, geen aantrekkelijk perspectiefvoor een levensperiode van 10 tot 30 

jaar). Herverdeling van de beschikbare arbeid over een zo breed mogelijke range 

van leeftijdsgroepen zou uitgangspunt moeten zijn. De eerder genoemde strate-
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gie om op zoek te gaan naar leeftijdgerelateerde kwaliteiten is daartoe een van 

de middelen. Aan de andere kant zou een bezinning moe ten plaatsvinden op de 

vraag hoe de structurering van de arbeidsmarkt zelf te doen aansluiten op de 

leeftijdgerelateerde kwaliteiten, onder andere om zo de arbeidsmarkt voor oude

re werknemers te verruimen. Er zijn ongetwijfeld een aantal sectoren en soorten 

functies te onderscheiden die nauw aansluiten bij het prestatievermogen (tysie

ke inzet, snelheid van informatieverwerking, reactievermogen) van de jongere 

werknemer. Deze sectoren zullen dan ook beschikbaar moeten zijn voor degene 

die voor het eerst op de arbeidsmarkt verschijnen. Daarvoor zullen primair de 

jongeren opgeleid moeten worden. Vanuit eenzelfde perspectief zou het bijvoor

beeld de voorkeur kunnen verdienen dat mensen pas na 10 of 20 jaar als werkne

mer in een bedrijf gewerkt te hebben een (bij)scholing voor personeelsmanager 

gaan volgen. Met andere woorden personeelsmanager is bij uitstek een functie 

die vraagt om ervaring in de werksetting waarvoor de functionaris moet functio

neren. Ook zou een herverdeling van zorgtaken voor de oudere bevolking over

wogen kunnen worden en zouden leraren die niet meer in staat zijn om aan 

jonge scholieren les te geven op basis van hun leservaring kunnen worden inge

zet om als documentalist enjof schoolbibliotheekbeheerders het lesmateriaal 

mee voor te bereiden. Een systematische doordenking van de genoemde uit

gangspunten vraagt uit de aard van de zaak om 'een Ieven lang leren', sluit aan 

bij de reflexieve levensloopfilosofie welke in het kader van de modernisering 

wordt bepleit en resulteert in een zogenaamd cyclisch loopbaanperspectief. Het 

nationale actieprogramma 'Een Ieven lang leren' is te zeer arbeidsmarktgeorien

teerd en te technocratisch. 

Tot slot 

De overheidsnota 'Een Ieven lang leren' was de aanleiding voor bovenstaand 

betoog. De essentie van het verhaal is natuurlijk dat de tweede levenshelft in 

onze samenleving institutioneel 'dichtgetimmerd' zit, misschien wel de hele 

levensloop. Er is op grond van maatschappelijke gewenning en individuele aan

spraken en in verband met de institutionele verankering in talloze arbeids

markt- en sociale zekerheidgerelateerde arrangementen geen beweging in te krij

gen. Om deze verstarring te doorbreken zullen baanbrekende initiatieven en 

grote overtuigingskracht onontbeerlijk zijn. Enkele voorbeelden kunnen hierbij 

nog als suggestie dienen. Stel als doelstelling dat op termijn de AOW wederom 

een echte ouderdomsverzekering dient te worden en dat zij zal ingaan op de 

leeftijd van 75 jaar (dit maakt uiteraard een aangepaste arbeidsmarktgerelateer

de regeling noodzakelijk). Een andere doelstelling zou kunnen zijn om de 

arbeidsmarkt voor de zorgsector op een andere leest te schoeien en het tot een 

specifieke arbeidsmarkt voor oudere werknemers te maken, bijvoorbeeld vanaf 



de leeftijd van 50 jaar. Gekoppeld aan deze verschuiving zou men kunnen wer

ken aan een tweede variant in betaling voor zorgarbeid, namelijk door middel 

van het opbouwen van zorgrechten voor later. De uitdagingen van de komende 

decennia vragen om denken, om gaan en om doen! 

Prof dr. C.P.M. Knipscheer, is hoogleraar Sociologie, in het bijzonder Sociale Gerontologie, 

aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en hoofd van de opleiding Sociale Gerontologie. Hij 

is mede-eindverantwoordelijk voor de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). 
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LEEFTIJDSGRENZEN NAAR 

MAATWERK 

I Beleid gaat uit van een grate gemene deler, 

n uitzonderingen die de regels bevestigen, 

et v. an regels die de uitzonderingen bevesti
n.~ 

Leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving zijn 

soms gebaseerd op maatschappelijke opvattin

gen en veronderstellingen over welke activitei

ten een mens op een bepaalde leeftijd wel of 

juist niet behoort te vervullen. Voorbeelden zijn 

het pensioen, de leerplicht en leeftijdsgebonden 

voorwaarden voor studiefinanciering. Door de 

individualisering zijn levensfasen en sociale 

rollen (zoals leren, werken, pensioneren) aan 

het verschuiven. Veel beleidsmakers zijn zich 

bewust van de toenemende diversiteit aan 

levenslopen en hebben de weg ingeslagen naar 

een flexibilisering van wet- en regelgeving. 

Educatief verlof, zorgverlof en flexibele pensio

nering behoren bijvoorbeeld tot de mogelijkhe

den van steeds meer werknemers. Niet alle wet

en regelgeving is echter aangepast. In dit arti

kel wordt beoordeeld of een verdergaande her

ziening van beleid wenselijk is om een beper

king van individuele keuzevrijheid of maat

schappelijke uitsluiting van leeftijdsgroepen te 

voorkomen. 

Vanaf het begin van deze eeuw tot in de jaren 

zestig gingen bepaalde levensfasen gepaard 

met de uitoefening van bijbehorende maat

schappelijke rollen. Vrouwen gingen het huis 

uit om te trouwen en kart daarna volgde de 

geboorte van een eerste kind. Voor mannen 

was een huwelijk gekoppeld aan economische 

zelfstandigheid. De levensloop werd geken

merkt door een chronologische opeenvolging 

van sociale rollen die verwant zijn aan de kin-

dertijd, de jeugd, de volwassenheid en de 

ouderdom. Dit wordt oak wel de standaardle

vensloop genoemd. De standaardlevensloop 

berust op drie Jasen: een voorbereidende fase 

(scholing), een middelste fase die wordt geken

merkt door (re)productie (werken enjof een 

gezin) en een derde ajbouwende levensfase 

(pensioen). Volgens de wetenschappers Kohli en 

Baars is de standaardlevensloop het product 

van economische, bureaucratische en demogra

fische ontwikkelingen die worden gekanali

seerd door normeringen. Heiden onderstrepen 

dus dat de culturele factor (oftewel maatschap

pelijke normen en waarden) bepalend is voor 

de sta ndaa rdlevens loop. 2 

Beleid dat is gebaseerd op de standaardlevens

loop institutionaliseert de koppeling van oplei

ding, werken, het stichten van een gezin en 

pensionering aan opeenvolgende levensfasen. 

Om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor 

een pensioen moet men behoren tot een bepaal

de leeftijdscategorie. 

DIVERSITEIT AAN LEVENSLOPEN 

In de huidige samenleving voltrekken levenslo

pen zich op een minder vanzelfsprekende 

manier. Het aantal samenlevingsvormen dat 

een individu doorloopt is groter en activiteiten 

die voorheen gekoppeld waren aan een bepaal

de levenfase lopen steeds vaker parallel, zoals 

de combinatie van studie en werk, of werk en 

zorg. Du Bois-Reymond en De jong-Gierveld 

duiden deze ontwikkelingen met de term 'gein

dividualiseerde keuzebiografieu en jansweijer 

gebruikt de uitdrukking 'pluriforme levenscy

cli''. Allen doelen op de 'destandaardisering' 

van de levensloop, oftewel een verandering en 

vloeiender verloop van overgangen tussen 

levensfasen. 

De diversiteit van levenslopen manifesteert zich 



bijvoorbeeld in de fase die vooraf gaat aan 

eventuele gezinsvorming. Vee! jongeren stude

ren Ianger door, een eerste kind wordt uitge

steld en het zelfstandig wonen of ongehuwd 

samenwonen is in de moderne samenleving 

heel gebruikelijk. 

Oak neemt de diversiteit aan levenslopen onder 

vrouwen toe vanwege hun toetreding up de 

arbeidsmarkt. Naast vrouwen die zich geheel 

wijden aan het gezinsleven zijn de volgende 

levenslooppatronen steeds gebruikelijker: de 

combinatie van een deeltijdbaan en zorg, een 

loopbaanonderbreking vanwege ouderschap of 

mantelzorg, of een continue loopbaan op de 

arbeidsmarkt.' 

Daarnaast versterkt het multiculturalisme de 

diversiteit aan levenslopen. 

Voor de eerste genera tie allochtonen is het vaak 

moei!ijk om te beantwoordcn aan de stan

daardlevensloop, omdat ze kansen (bijvoor

beeld in het Nederlandse onderwijs) hebben 

gemist. Met name de pensioenopbouw en de 

studiefinanciering zijn afgestemd op de 

autochtone levensloop. 

Ondanks tendensen die wijzen in de richting 

van een flexibilisering van beleid, is een verder

gaande herziening van wet- en regclgeving 

wenselijk om voldoende ruimte te bieden aan 

de toenemende diversiteit aan levenslopen. Ons 

sociale zekerheidstelsel is namelijk voor een 

dee! gebaseerd op de traditionele levensloop. 

ADOPTIE 

Een voorbeeld van wetgeving waar normerin

gen over de levensloop aan ten grondslag !ig

gen is de adoptieprocedure voor buitenlandse 

kinderen." Als een van de twee potentie!e adop

tieouders ouder is dan 45 jaar komen zij niet 

in aanmerking voor adoptie. Als beide part-

ners (of een alleenstaande) de leeftijd van 44 

hebben bereikt op het moment dat zij een 

adoptieverzoek indienen, wordt hun verzoek 

ook afgewezen vanwege leeftijd. 

Aspirant-adoptieouders van 42 tot en met 45 

jaar doorlopen een intensievere procedure dan 

jongere potentiele adoptieouders. Ze krijgen 

een extra vragenlijst van de Raad voor de 

Kinderbescherming om aan te tonen dat ze 'op 

hun leeftijd' geschikt zijn voor de opvoeding en 

bovendien is het adopteren van een wat ouder 

of een gehandicapt kind verplicht. Het onder

linge leeftijdsverschil tussen de adoptanten en 

het adoptiekind mag maximaal 40 jaar zijn. 

In de toelichting op de 'richtlijnen opneming 

buitenlandse kinderen ter adoptie'' worden de 

leeftijdsgrenzen als volgt gemotiveerd: 'In ver

band met de leeftijdsopbouw van het bestaan

de gezin, zal het op te nemen buitenlandse 

kind doorgaans het jongste zijn. Het is dan 

wenselijk dat het qua leeftijd niet te vee! ver

schilt met het naaste oudere broertje of zusje. 

Het op te nemen kind heeft er daarnaast 

belang bij dat het wordt geplaatst bij jonge en 

flexibele adoptiefouders die voldoende energie 

en veerkracht bezitten om met hem op te trek

ken.' 

Niet aileen het veronderstelde belang van het 

kind wordt gehanteerd als argument, ook nor

men en waarden in 66 landen van herkomst 

van adoptiekinderen liggen ten grondslag aan 

leeftijdeisen in de adoptieprocedure. Het betref

fen landen waar mensen gemiddeld niet zo oud 

worden als in Nederland. Gebleken is dat 

donorlanden een leeftijdsverschil van ten hoog

ste veertig jaar aanvaardbaar achten." 

Opvattingen over leeftijd en ouderschap van 

het land van herkomst zijn kortom medebepa

lend voor de procedure, terwijl de toekomst van 

het kind ligt in een land met mogelijk heel 

andere normen en waarden. 
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Oak de veronderstelling dat de 'geschiktheid' 

tot opvoeding afneemt met het klimmen der 

jaren speelt parten. Onderzoek naar de invloed 

van leeftijd op opvoedkundige vaardigheden 

ontbreekt echter. 

Sommige beleidsmakers willen de standaardle

vensloop handhaven vanwege praktische voor

delen: het maakt de !evens loop organiseerbaar. 

Oak individuen lijken baat te hebben bij de 

standaardlevensloop als zij eraan kunnen 

beantwoorden, want dat !evert namelijk maat

schappelijke acceptatie op. Het behalen van 

diploma's in de eerste !evensfasen en de terug

trekking van de arbeidsmarkt na een actieve 

loopbaan worden door allerlei aanverwante 

voorzieningen en wet- en rege!geving aange

moedigd. De vraag is echter of de gestandaar

diseerde levensloop voldoende tegemoet komt 

aan individuele wensen. Willen mensen werke

lijk geen betaa!de arbeid meer verrichten na 

hun vijfenzestigste? Neemt de behoefte aan 

regulier onderwijs echt af nadat het recht op 

studiefinanciering vanwege de leeftijd is verlo

pen? 

CONTINUE SCHOLING 

De veronderstelling dat 'de gemiddelde stu

dent' een opleiding tegen het 30ste levensjaar 

heeft afgerond wordt door de overheid tot 

norm verheven door de leeftijdsgrens voor stu

diefinanciering. Oak op latere leeftijd bestaat 

echter behoefte aan scholing. Het gebrek aan 

financiele steun voor het volgen van een hbo- of 

universitaire opleiding kan voor niet-jongeren 

een belemmering zijn. Met name sommige her

intredende vrouwen en immigranten kunnen 

in latere lcvensfasen behoefte hebben aan der

gelijk onderwijs. 

Continue scholing is zowel economisch als soci-

aal gezien van steeds grater belang in een ken

nisintensieve samenleving. Bijscholing is boven

dien een noodzakelijk instrument om inzet

baar te blijven op de arbeidsmarkt waar flexi

bilisering het sleutelwoord is.' 

Scho!ing dient echter niet aileen te worden 

opgevat a!s een 'voorbereiding op een arbeids

marktpositie', maar moet oak voorzien in de 

behoefte aan persoonlijke ontplooiing. Als een 

!even lang leren (na het vervallen van het recht 

op studiefinanciering) vooral onder de verant

woordelijkheid van de sociale partners valt, zal 

scholing worden beschouwd als een economisch 

instrument, waardoor een Ieven lang leren in 

de betekenis van sociale en individuele ontwik

keling een utopie blijft. 

De gedachte dat het !even verdeeld kan worden 

in drie verschillende Jasen: 'leren', 

'werkenjouderschap' en 'rusten' is verouderd. 

Dit kan ertoe leiden dat mensen in onze 

moderne samenleving geen gebruik kunnen 

maken van een voorziening (studiefinancie

ring), of van een bepaalde wens (adoptie, door

werken na je 65ste) moeten afzien. Dergelijke 

leeftijdtijdsgrenzen in wet- en regelgeving zijn 

soms gebaseerd op veronderstellingen die zijn 

gerelateerd aan leeftijd. De pensioenleeftijd is 

bijvoorbeeld voor een deel gestoeld op aanna

mes over fysieke en mentale beperkingen van 

'oudere' werknemers. Dergelijke normeringen 

stroken niet met de toenemende levensverwach

ting en een groei van het gemiddeld aantal 

gezonde levensjaren. 

VERPLICHTE PENSIONERING 

De pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar is 

een van de meest abrupte en ingrijpende leef 

tijdsgrenzen. Sommige mensen voelen zich door 

de 'verplichte' pensionering in een keurslijf 



gedrukt, omdat ze oak na hun werk maat

schappelijke verantwoordelijkheid willen blij

ven dragen. De pensioengerechtigde leeftijd 

wordt zowel in de praktijk als in de sociale 

zekerheid gehanteerd als een belangrijke ce

suur tussen twee levensfasen van wel of niet 

meer deelnemen aan de betaalde arbeid. Het 

recht op pensioen lijkt uitgemond in een ver

plicht ontslag. 

Naast een beperking van de keuzevrijheid kan 

de pensioenleeftijd oak leiden tot negatieve 

beeldvorming. De 65-jarige leeftijd !evert bij

voorbeeld het etiket 'oudere' op, waardoor aller

lei leeftijdsstereotypen die samenhangen met 

een hoge leeftijd (zoals 'maatschappelijk inac

tief) iemand parten kunnen spelen. 10 

Oak de pensioenopbouw kan belemmeringen 

opleveren. Aan de pensioenopbouw ligt de tra

ditionele veronderstelling ten grondslag dat de 

man als kostwinner gedurende een ononderbro

ken veertigjarige loopbaan een volledig pen

sioen opbouwt voor zowel zichzelf als eventuele 

nabestaanden. Dergelijke onderliggende nor

meringen gaven een zekere houvast, maar zijn 

in de huidige samenleving minder geschikt 

door de sterk gestegen arbeidsparticipatie van 

vrouwen en toegenomen onderbrekingen van 

de loopbaan. Met zorgtaken wordt bijvoorbeeld 

nauwelijks rekening gehouden. Doordat loop

banen vaker worden onderbroken is een bezin

ning over eventuele j1exihilisering van het 

opbouwsysteem gewenst. 

Soms zijn leeftijdsgrenzen nauwelijks gemoti

veerd, zodat (mogelijk stereotyperende) aanna

mes over de Ievens loop niet ter discussie komen 

en zelfs worden versterkt. Algemene benaderin

gen van leeftijdsgroepen, zoals ouderen en jon

geren, kunnen worden vermeden door niet 

zozeer leeftijd, maar de situatie of levensfase 

centraal te stellen. De trend naar j1exibilise-

ring van beleid, zoals zorg- en sabbatsverlof, 

dient te worden doorgetrokken, zodat combina

ties van -vroeger gescheiden- maatschappelijke 

rollen, zaals leren en werken, werken en zor

gen, of (gedeeltclijk) pensioneren en werken, 

een plaats in beleid krijgen. Beleid zal in 

onderlinge samenhang moeten worden ontwik

keld. 

Daarnaast is het van belang te analyseren of 

onderliggende normeringen in wet- en regelge

ving de tand des tijds doorstaan, of we !Iicht 

gebaseerd zijn op verouderde ideeen over de 

levensloop. Be!eidsmakers zijn zich er vaak niet 

van bewust dat en welke normeringen soms 

een rol spelen bij de beleidsvorming, waardoor 

de effectiviteit van wet- en regelgeving nadelig 

kan worden be!nvloed en bepaalde lee_ftijds

groepen onbedoeld kunnen worden uitgesloten. 

CHECKLIST 

Het Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie 

(LBL) heeft daarom een checklist samengesteld 

als hulpmiddel om beleid te screenen op onge

wenste normeringen over de (standaard)levens

loop. 

Checklist voor (ongewenste) normeringen over 

de standaardlevensloop in beleid: 

1. Liggen aan beleid opvattingen over de stan

daardlevensloop ten grondslag? 

• door een strakke chronologische _fasering 

van leren, werkenjgezin, pensioenjrustpe

riode 

• doordat geen rekening wordt gehouden 

met de combinatie van sociale rollen, 

zoals leren en een betaalde baan, zorgta

ken en werken, of een pensioen en een 

baan 

• of vanwege leeftijdsgrenzen die ten grand

slag liggen aan overgangen tussen Ievens

Jasen (zoals voor studiefinanciering ofhet 
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pensioen), waardoor de vrijheid van leef

tijdsgroepen om zelf de aanvang van een 

nieuwe levensfase te kiezen wordt beperkt. 

2. Welke motiveringen zijn gebruikt voor 

beleid dat is gerelateerd aan de standaardle

vensloop? 

Bevat het beleid normeringen of veronder

stellingen over welke maatschappelijke acti

viteiten een bepaalde leeftijdsgroep wel of 

juist niet behoort te vervullen? Zo ja, zijn 

deze normeringen gebaseerd op vooroordelen 

of onjuiste generalisaties omtrent leeftijd en 

Ievens loop? 

Zijn de motiveringen vooral gebaseerd op de 

(traditionele) levensloop van (autochtone) 

mannen of vrouwen? Zo ja, dan is aandacht 

voor onevenredig nadelige consequenties 

voor vrouwen (of mannen) enjof voor allocht

onen wenselijk. 

Zijn motiveringen gestoeld op veronderstel

lingen over (traditionele) samenlevingsvor

men van leeftijdsgroepen? 

3. Zijn de betreffende motiveringen voor beleid 

dat is gerelateerd aan de standaardlevens

loop (zie vorige vraag) nog wel steekhoudend 

gezien de individualisering en een toene

mende diversiteit aan levenslopen? 

In plaats van een chronologische volgorde 

van leren, werkenjgezin en pensioenjrustpe

riode neemt de cyclische levensloop aan bete

kenis toe doordat sociale rollen vaker wor

den gecombineerd of afgewisseld. Indien 

beleid onvoldoende ruimte biedt aan deze 

variatie aan levenslopen kan dit ten koste 

gaan van de effectiviteit enjof de keuzevrij

heid van bepaalde leeftijdsgroepen. 

4. Zijn er alternatieve beleidsmaatregelen die 

meer ruimte bieden aan de toenemende 

diversiteit van levenslopen en de vloeiendere 

afwisseling van levensfasen en combinaties 

van sociale rollen?" 

drs. Annelies Scheepens is auteur van het lite

ratuuronderzoek 'Van leeftijdsgrenzen naar 

maatwerk, Wet- en regelgeving als markerin

gen van de biografie' (waarop dit artikel is 

gebaseerd) en projectmedewerker 

'Beeldvorming en leeftijd', bij het Landelijk 

Bureau Leeftijds-discriminatie. 

Noten 

Crui, H. (1999), met name 

gepubiiceerd in Gelders 

Dagblad, Limburgs Dagblad, 

Overijssels Dagblad, Utrechts 

Nieuwsblad en Rotterdams 

Dagblad, 7 j uli 

2 Smoienaars, E. (1999), 

Plusminus vijfenzestig, de sociale 

diversiteit van pensioenleeftijden 

en 'ouderdom' (biz. 26) 

3 Bois-Reymond, M. du, Jong 

Gierveid, J. de (1993), Van een 

standaardievensioop-modei 

naar een gelndividuaiiseerde 

keuzebiografie, In: Mens en 

maatschappij, Volwassen wor

den toen en nu: transities in de 

Ievens loop 

4 Jansweijer, R.M.A. (1987), 

Private leefvormen, publieke 

gevolgen, Voorstudies en achter· 

gronden naar een overheidshe· 

leid met betrekking tot individu

alisering, WRR 

5 Evenhuis, C.H.S. (1999), 

Gender en ieeftijd: verdere 

verkenningen, Nemesis, nr. 2, 

biz. 42-51 



6 

7 

8 

9 

Adoptiekinderen (die geen 

stiefl<inderen zijn) komen 

bijna allemaal (95 procent) 

uit het buitenland. In de 

adoptieprocedure voor 

Nederlandse kinderen wor

den geen expliciete maxima

le leeftijdsgrenzen gehan

teerd (de adoptieouders moe

ten wei ten minste 18 jaar 

onder zijn dan het kind) 

1998-11 

Stam. ].]. Schelven, N. Th. 

(1996), Leeftijdsgrenzen in wet

en regelgeving (biz. 49-50) 

Het Landelijk Bureau 

Leeftijdsdiscriminatie (LBL) 

pleit voor een leeftijdsonaf~ 

hankelijke studiefinancie

ring, oftewel een 'levenslang' 

geldig leerrechtsysteem, 

waarmee iedereen een aan-

tal jaren door de overheid 

bekostigd onderwijs toegewe

zen krijgt. Het betreft een 

soort vouchersysteem. 

Gedurende het gehele Ieven 

kan het recht op studiefinan

ciering worden verzilverd. Is 

het recht verbruikt, dan is 

verdere deelname aan oplei

clingen mogelijk tegen be

taling. Het LBL heeft het 

alternatief van een leeftijds

onafllankelijk leerrechtsys

teem onder de aandacht van 

Tweede-Kamerleclen 

gebracht. 

10 In een tijdperk waarin men

sen steeds meer gezonde 

levensjaren voor de boeg heb-

ben is een flexibilisering van 

de pensioenleeftijd een gun

stig alternatief. Het LBL pleit 

voor het loslaten van de pen

sioenleeftijd en is voorstan

der van een overgang naar 

een 'leeftijdszone' van 55 tot 

75 jaar, waardoor de keuze

vrijheid wordt vergroot. Het 

ultieme streven is 

afschaffing van aile leeftijds

grenzen voor het pensioen 

als de tijd daar rijp voor is. 

Werknemers moeten de 

mogelijkheid krijgen tot 

geleidelijke afbouw door 

invoering van een 'deeltijd

pensioen'. 

11 naar analogie van Carien 

Evenhuis, voorzitter van 

het Landelijk Bureau 

Leeftijdsdiscriminatie (LBL) 
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Levensloopmodel en 

pensioenregelingen 

G.J. VAN KEEKEN 

Het levensloopmodel, of liever levensloopgericht beleid kan van grote invloed 

zijn op pensioenregelingen. Op basis van de huidige definitie van pensioenre

gelingen is een beleid nodig gericht op flexibilisering van pensioendata en 

-mogelijkheden zodat pensioenproducten en -uitkeringen omgezet kunnen 

worden in producten en uitkeringen naar eigen preferenties. De in gang 

gezette aanpassingen in pensioenregelingen bieden voldoende ruimte voor 

verdere flexibilisering. 

1. Inleiding 

Op 3 november 1999 organiseerde de Wetenschapswinkel van de Katholieke 

Universiteit Brabant in Tilburg een congres onder de naam 'Levensloopmodel en 

sociale zekerheid'. Dit naar aanleiding van het proefschrift: 'Plusminus 65' van 

dr. Ellie Smolenaars.' 

Op dit congres stond de vraag centraal hoe beperkingen in leeftijdsgrenzen kun

nen worden opgeheven. In het bijzonder werden de mogelijkheden van levens

loopgericht beleid onderzocht. Op dit congres hield ik een lezing over 'Flexibili

sering en pensioenregelingen', een schets van ontwikkelingen die er thans op 

pensioengebied plaatsvinden. In dit artikel zal ik deze schets weergeven. 

Daarnaast zal ik aangeven in hoeverre de huidige ontwikkelingen in pensioenre

gelingen a! aansluiten op de voorwaarden die het levensloopmodel stelt aan pen

sioenregelingen. 

Voorafgaand aan de schets geef ik in paragraaf 2 kort weer hoe pensioen zich 

verhoudt tot sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden. Tevens ga ik nader in op 

financieringsvoorwaarden voor pensioenen. 

Vervolgens schets ik in paragraaf 3 water aan pensioenontwikkelingen thans 

gaande is. Daarbij stuit ik op het spanningsveld tussen flexibilisering en solidari

teit; dit spanningsveld zal ik in paragraaf 4 nader toelichten. Tevens vermeld ik 

hoe in pensioenregelingen met dit spanningsveld kan worden omgegaan. 

Tenslotte geef ik in paragraaf 5 aan in hoeverre het levensloopmodel en de ont

wikkelingen in pensioenregelingen elkaar bijten, dan we! met elkaar door een 

deur kunnen. 



2. Pensioen: sociale zel<erheid of arbeidsvoorwaarde? 

Het Nederlandse pensioensysteem is gebaseerd op drie pijlers: 

• De eerste pijler bevat de volksverzekeringen en werknemersvoorzieningen. Ik 

doe! dan op AOW, ANW en WAO. Voornaamste kenmerken van deze regelingen 

zijn dat de overheid eerstverantwoordelijk is voor deze regelingen en dat de 

financiering in omslag plaatsvindt. Dit laatste houdt in dat de uitkeringen wor· 

den omgeslagen over de premiebetalenden, de werkende bevolking. De premie 

wordt dusdanig vastgesteld dater op jaarbasis gelijkheid is tussen het totaal van 

de uitkeringen en de premie. Er vindt geen vermogensvorming plaats. 

• De tweede pijler omvat de (aanvullende) arbeidspensioenen. Deze worden door 

werkgevers aan werknemers toegezegd middels vastlegging in de arbeidsvoor

waarden (collectief dan wei individueel), dan wei in een pensioenreglement aan

sluitend op de arbeidsvoorwaarden. Derhalve zijn sociale partners eerstverant

woordelijk voor arbeidspensioenen in de tweede pijler. Kenmerkend voor deze 

toezeggingen is dat zij de deelnemerjwerknemer beschermen tegen de financiele 

gevolgen van lang Ieven, overlijden enjof arbeidsongeschiktheid. Door de relatie 

werkgever-werknemer zijn de te verkrijgen rechten gebaseerd op diensttijd. 

Tevens dient de financiering van de pensioenrechten dusdanig te geschieden dat 

de werkgever te allen tijde zijn toezegging gestand kan doen. Een dergelijke 

financiering is het kapitaaldekkingssysteem waarbij voor de deelnemerjwerkne

mer zoveel vermogen wordt opgebouwd dat de toezegging gestand kan worden 

gedaan. 

• De derde pijler omvat de individuele verzekeringen die een werknemer zonder 

inbreng van zijn werkgever kan sluiten. 

Als wij praten over pensioenen bedoelen wij doorgaans de arbeidspensioenen in 

de tweede pijler. Het vervolg van dit artikel handelt derhalve over deze arbeids

voorwaarde pensioen. 

De rechten en plichten van werkgevers die hun werknemers pensioen toezeggen, 

zijn vastgelegd in de PSW (Pensioen- en SpaarfondsenWet). Wij zeggen dan ook 

dat pensioenaanspraken in de tweede pijler PSW-gedekt zijn. Hiertoe behoort 

ook de eis dat pensioenaanspraken gefinancierd worden middels kapitaaldek

king. 

Dit houdt in dater tezijnertijd voldoende vermogen moet zijn om de toegezegde 

pensioenuitkeringen te kunnen waarborgen. Dit vermogen 'spaart' de deelne

mer (en zijn werkgever) gedurende zijn dienstverband, en daardoor deelname 

aan de pensioenregeling, bij elkaar. Om dit te kunnen realiseren zullen tijdstip

pen afgesproken moeten worden vanafwanneer de deelnemer wordt geacht 

deze uitkering te gaan genieten. Tevens moet een inschatting gemaakt worden 

hoe lang de deelnemer deze uitkering kan genieten. Je ontkomt er daarom niet 
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aan om afspraken te maken over de uitkeringsvoorwaarden waaronder ingangs

datumj-leeftijd van het pensioen. Immers, dan moet er voldoende vermogen zijn 

om de rest van het Ieven van een adequaat inkomen te kunnen genieten. Een 

misvatting is vaak dat deze ingangsleeftijd meteen ook een dogmatische uit

treedleeftijd moet zijn. Dit is niet het geval, het mag ook een spilleeftijd zijn 

met bandbreedtes waarbinnen uitgetreden kan worden. Veronachtzaamd moet 

echter niet worden hoe een dergelijke spilleeftijd (psychologisch) uitgroeit tot de 

'meest gewenste leeftijd' waarop eenieder zich richt. Ik kom later terug op het 

beeld van toch afgesproken uittreedleeftijden. 

3. Schets van de ontwikl<elingen 

Voorafgaand aan de inhoudelijke wijzigingen in pensioenregelingen stip ik aan 

welk 'web' om de sociale partners heen gebreid is, en nog wordt, aangaande de 

arbeidsvoorwaarde pensioen. Betrokken overheidsinstanties daarbij zijn de 

ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financien en Economische 

Zaken. Daarnaast controleert de Verzekeringskamer (VK) op de naleving van de 

PSW. 

• PSW. In deze wet zijn - zoals reeds gesteld - de rechten en plichten opgenomen 

waaraan een werkgever moet voldoen als hij pensioen heeft toegezegd. 

Aanscherping van de regels vindt vandaag de dag plaats in meerdere fasen: fase 

1. over toezicht, over verbod op uitstelfinanciering en over waardeoverdracht; 

artikel 2b over gelijke behandeling, zowel tussen alleenstaanden en deelnemers 

met partner als tussen man en vrouw; fase 2 over een algehele herziening van 

de PSW. 

• Convenant. Eind 1997 hebben sociale partners met het kabinet een Convenant 

afgesloten, waarin zij zich verbinden de pensioenregelingen te moderniseren 

(flexibeler te maken) en de kostenontwikkeling te beheersen. Indien sociale part

ners de afspraken uit het Convenant niet kunnen realiseren, heeft het kabinet 

zich voorgenomen een aantal 'stokpaardjes' op te leggen. Per 1-1-2001 moet 

bekend zijn of de naleving van de afspraken is gerealiseerd, anders valt "het 

zwaard van Damocles". 

• Taakajbakening. Door wijziging van de reikwijdte van pensioentoezeggingen 

begin 1997 is discussie ontstaan over water nu in de tweede pijler hoort en wat 

in de derde pijler ondergebracht moet worden. Met name gaat het om de terrein

afbakening tussen pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De pen

sioenkoepels VB (Vereniging voor Bedrijfspensioenfondsen), Opf (Stichting voor 

Ondernemingspensioenfondsen) en Verbond van Verzekeraars (VvV) hebben 

onder Ieiding van de STAR (Stichting van de Arbeid) overeenstemming bereikt 

over de afbakening, echter de staatssecretaris van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid wil dat op onderdelen bijstellen. 



• Cohen. Bekend onder de naam van de voorzitter van de werkgroep Markt en 

Overheid is er een discussie op gang gekomen over de reikwijdte van de invloed 

van pensioenfondsen. Met name gaat het over de vraag in hoeverre pensioen

fondsen preferenties mogen organiseren aangaande de financiele dienstverle

ning aan de bij hun aangesloten werkgevers en werknemers. Verzekeraars maken 

zich zorgen om hun marktaandeel. 

• Witteveen. Eveneens bekend onder de naam van de voorzitter van de voorberei

dingscommissie regelt de Wet Fiscale Behandeling Pensioenen tot hoever een 

pensioentoezegging in de tweede pijler mag reiken om voor de belastingen als 

pensioen te worden aangemerkt. Deze wet is media dit jaar in werking getreden. 

• Belasting 21e eeuwjpensioenparaplu. Dit jaar hebben de bewindslieden van 

Financien een nieuw belastingconcept gepresenteerd. Gevolgen voor de arbeids

pensioenen lijken mee te vallen, aileen is de ruimte voor individuele aanvullin

gen drastisch beperkt. Mogelijke gevolgen hiervan voor pensioenen zijn thans in 

studie. 

In het Convenant hebben sociale partners zich verbonden aan modernisering 

van pensioenregelingen en beheersing van kosten. 

Derhalve buigen vee! pensioenfondsbesturen (c.q. hebben zij zich gebogen) over 

een aantal pensioentopics. Zij dienen na te gaan welk pensioen het beste past bij 

de wensen van hun deelnemersbestand en of het goed aansluit op het arbeids

voorwaardenpakket. Immers het bestuur van een pensioenfonds is samengesteld 

uit vertegenwoordigers van de sociale partners, die het arbeidsvoorwaardenbe

leid bepalen. 

Onderstaand zijn de belangrijkste topics weergegeven; het is geen uitputtende 

opsomming. 

• Flexibele pensioendatum 

- Overgang van vur op pre-pensioen dan wel vervroegd pensioen met 

aanvullend tijdelijk ouderdomspensioen: 

Door de vergrijzing in Nederland en de financieringswijze van de VliT in 

omslag zullen de VliT-kosten gaan stijgen. Bovendien zijn de VliT-regelingen 

niet flexibel, er is geen enkele prikkel om niet zo vroeg als mogelijk van de 

uittreedmogelijkheid gebruik te maken; daarnaast ben je bij voortijdig ant

slag je VliT-rechten kwijt. 

Vervanging door een onder de PSW vallend pensioen biedt de bescherming van 

het kapitaaldekkingssysteem. Bij voortijdig ontslag ben je je aanspraken 

niet meer kwijt. Bovendien is de vergrijzing beduidend minder van invloed 

op de kosten. 

Het grootste voordeel is dat pensioen de mogelijkheid biedt de uitkering eer

der te Iaten ingaan dan we! later dan de afgesproken spilleeftijd (met dien-
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tengevolge verlaging c.q. verhoging van de uitkering). Thans is daarbij een 

bandbreedte van leeftijd 55 tot 65 jaar gangbaar, doordat menigeen nag 

hecht aan vervroegde uittreding, bewerkstelligd door de vur. Doch, oprek

king van de bandbreedte tot latere leeftijd, bijvoorbeeld 70 jaar, is zeer wei 

mogelijk. 

Gevolg van de omzetting in pensioen is wei dat uit kostenoverweging de 

ingangsleeftijd van het flexibele pensioen later zalliggen dan die van de 

VUT, dan wei dat er op andere onderdelen van het pensioenpakket bezui

nigd moet worden. 

• Niveau van de regeling 

- Eindloon of middelloon: 

Bij eindloonregelingen wordt het pensioen vastgesteld op basis van (ongeveer) 

het laatste salaris v66r pensionering: bij middelloonregelingen het verdien

de salaris gedurende het arbeidzame Ieven. Uitgaande van een stijgende 

loonontwikkeling zal, indien er geen beperkende bepalingen voor excessie

ve loonontwikkeling in de regeling zijn opgenomen maar dat komt bijna 

niet meer voor, de middelloonregeling goedkoper zijn dan de eindloonrege

ling. Daarnaast past een middelloonregeling beter bij een inkomen met vee! 

flexibele salariscomponenten; en een eindloonregeling beter bij een besten

dig inkomen. 

- Hoogte van de franchise: 

In pensioenregelingen wordt rekening gehouden met de volksverzekeringen 

door het salaris voor de pensioenberekening te verminderen met een fran

chise. Op grand van het toenemende aantal alleenstaanden en tweeverdie

ners wordt naar het niveau van de franchise gekeken. Een eventuele verla

ging van de franchise heeft wei een toe name van de pensioenkosten tot 

gevolg. 

- Niveau van het opbouwpercentage: 

Pensioenuitkomsten kunnen onder invloed van overgang van eindloon naar 

middelloon en aanpassing van de franchise wei eens tegenvallen. 

Compensatie kan geboden worden middels bijstelling van het opbouwper

centage. 

• Impact van het nabestaandenpensioen 

-Verlaging van het dekkingsniveau bijvoorbeeld door overgang op risico-nabe

staandenpensioen: 

Enerzijds tengevolge van een teruglopend gevoel van noodzaak voor een 

nabestaandenregeling bij zowel werknemers (alleenstaanden en tweeverdie

ners) als werkgevers, anderzijds uit kostenoverweging, worden nabestaan

denregelingen herzien. Mogelijkheden zijn afschaffing van de nabestaan

denregeling of een regeling op vrijwillige basis of overgang op nabestaan

denpensioen op risicobasis. 



- Bij overgang op risicobasis zijn de werknemers daarna aileen voor het overlij 

densrisico gedekt voor zover zij nag in dienstbetrekking zijn; bij het verlaten van de 

dienstbetrekking (ontslag of ingang pensioen) verliezen zij dus de dekking. 

- Inruil van nabestaandenpensioen in ouderdomspensioen of omgekeerd. 

Op grond van artikel 2b PSW moet in een pensioenregeling die 

nabestaandenpensioen op kapitaaldekkingsbasis heeft, de mogelijkheid 

worden geboden dit pensioen om te zetten in een hager of eerder ingaand 

ouderdomspensioen. 

Dit voorschrift geldt niet voor nabestaandenregelingen op risicobasis. 

Doorgaans wordt bij een dergelijke regeling de mogelijkheid geboden bij 

pensioeningang nabestaandenpensioen voor overlijdensdekking nadien te ver

werven uit het ouderdomspensioen. 

• Zorgverlof 

- Mogelijkheden van vrijwillige voortzetting 

Er zijn reeds pensioenregelingen waarin de mogelijkheid is opgenomen dat 

cen werknemer bij onderbreking van dienstbetrekkingen gedurende een 

bepaalde periode de regeling voor eigen rekening kan voortzetten. 

Dergelijke mogelijkheden worden uitgebreid, maar wel binnen de regels dat 

de onderbreking van beperkte duur mag zijn dan wel er tach een vorm van 

werkgever-werknemerrelatie in stand moet blijven. 

4. Flexibilisering en solidariteit: een spanningsveld 

Uit de beschrijving van de belangrijkste pensioentopics in paragraaf 3 blijkt dat 

de werknemer meer mogelijkheden heeft zijn pensioenaanspraken flexibel in te 

vullen. Aan het eind van deze paragraaf geef ik aan hoe dat kan worden inge

vuld. 

Eerst wil ik nader ingaan op wat dat voor een effect heeft op de regelingen, zoals 

wij die tot voor kart kenden. 

Basis van deze regelingen was de zorg van de werkgever voor een goede verzor

ging van de werknemer na pensionering. de nabestaanden na overlijden van de 

werknemer en de werknemer die door arbeidsongeschiktheid geen adequaat 

inkomen kon verwerven. Iedere werknemer (en zijn werkgever) betaalde eenzelf

de pensioenpremie (doorgaans een voor ieder gelijk percentage van het salaris). 

terwijl de verzekeringstechnische risico's tach voor iedereen verschillend waren. 

Als zodanig was er overdracht van de deelnemers met een gering risico naar de 

deelnemers met een groat risico. Een dergelijke overdracht wordt aangeduid met 

solidariteit. 

Het begrip solidariteit kan worden omschreven als bewustzijn van saamhorig

heid en bereidheid om de consequenties ervan te dragen. 
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~;- Sommige risi

co's willen indivi-

duen niet zelf dra-

gen. Zij zoeken dan 

andere individuen, 

die een gelijksoor

tig risico lopen en 

gezamenlijl< dragen 

zij hun gezamenlij-

ke risico's. 

De wens van de werknemer om zijn pensioenaanspraken flexibel in te vullen en 

meer af te stemmen op zijn eigen situatie geeft een spanningsveld met die soli

dariteit. 

Om dat nader te duiden ga ik eerst in op het begrip solidariteit in pensioenrege

lingen. 

In grote lijnen kun je solidariteit in pensioenregelingen in twee vormen aange-

ven: 

• risicosolidari tei t; 

• overdrachtssolidariteit. 

Risicosolidariteit is een uitvloeisel van het zuivere verzekeringsprincipe. 

Sommige risico's willen individuen niet zelf dragen. Zij zoeken dan andere indi

viduen, die een gelijksoortig risico !open en gezamenlijk dragen zij hun geza

menlijke risico's. Indien het risico zich voordoet bij een van de individuen. beta

len de anderen daaraan mee. 

Zo zullen binnen een groep, die huizen tegen brand verzekerd heeft. individuen 

van wie het huis niet afbrandt solidair zijn met hen van wie het huis wei 

afbrandt. En binnen een groep. die zich tegen de financiele gevolgen van overlij

den heeft verzekerd, zijn individuen die lang blijven Ieven solidair met hen die 

snel overlijden. 

Voorwaarde voor de bereidheid om solidair met anderen te zijn is dat de risico's 

gelijksoortig zijn qua aard en omvang. Als er factoren zijn die de aard of omvang 

van het risico be"invloeden, dan zal dit in de premie tot uitdrukking moeten 

komen. lemand met een duur huis zal meer bij moeten dragen dan iemand met 

een goedkoop huis; een jongere hoeft minder te betalen voor een eenjarige over

lijdensverzekering dan een oudere. 

Komen de factoren die aard en omvang van het risico belnvloeden niet tot uit

drukking in de premie, dan is er sprake van overdrachtssolidariteit. 

Overdrachtssolidariteit is belnvloedbaar en daardoor onderdeel van het beleid. 

Risicosolidariteit is onvermijdelijk verankerd in het verzekerings- en pensioenbe

drijf en staat derhalve niet ter discussie. Daarom richt ik mij in dit artikel op 

overdrachtssolidariteit. 

Overdrachtssolidariteit- verder aan te duiden als solidariteit- kan worden geme

ten op basis van verschillen in: 

-de kans dat een uitkering kan ontstaan; 

- de hoogte van de uitkering; 

-de duur dat een uitkering wordt betaald. 

De solidariteit in pensioenregelingen. waarbij wij met name zullen kijken naar 

de pensioenproducten ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen in een 

eindloonregeling, is dan schematisch als volgt in te vullen: 



SOLIDARITEIT IN SCHEMA 
------ ------ ------- ----- - -

Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen 

Leeftijd jongfoud => <=> 

Geslacht manfvrouw => <= 

Gezondheid gezondfongezond <= => 

Salarisniveau hoogflaag < = (>) < = (>) 

Salarisverloop steilfvlak <= <= 

Diensttijd veeljweinig <=> <=> 

Partner metjzonder <= 

Kinderen veeljweinig <= 

geslacht partner manjvrouw => 

leeftijd jongjoud <= 

nabestaanden 

Verklaring: de pijltjes duiden de richting van de solidariteit aan. 

Bijvoorbeeld bij salarisniveau betekent = > een solidariteit van hoge met lage salarissen, < 

= van 1age met hoge salarissen en < = > beide kanten op. 

Voor de gedachtevorming het volgende: 

Bij ouderdomspensioen is jong solidair met oud, omdat jongeren een kleinere 

kans hebben om de pensioendatum te halen dan ouderen. 

Bij nabestaandenpensioen hebben jongeren een geringere overlijdenskans dan 

ouderen: jong is dan solidair met oud. Echter bij overlijden v66r de pensioenda

tum wordt diensttijd tot de pensioendatum fictiefmeegeteld voor de bepaling 

van de hoogte van de uitkering. Jongeren profiteren hier meer van en ouderen 

zijn hier derhalve solidair met jongeren. Per sal do gaat de solidariteit be ide kan

ten op. 

Het gaat te ver om al deze solidariteitsaspecten hier nader toe te lichten, maar 

twee wil ik er tach uitlichten: 

• salarisniveau: soms is laag solidair met hoog, soms is er evenwicht 

Voorbeeld (bedragen * 1000) 

salaris 30 60 90 

franchise 25 25 25 

pensioengrondslag 5 35 65 

in % van salaris 17 58 72 

Pensioen wordt afgeleid van de pensioengrondslag. 

Premie' wordt geheven 6f over het gehele salaris 6f over de pensioengrondslag. 

Bij premieheffing over het gehele salaris betalen de hoge en !age inkomens (pro

centueel) evenveel premie. De pensioengrondslag is bij de !age inkomens daaren

tegen procentueel minder dan bij de hoge (17 respectievelijk 72%). In deze situ-
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atie zijn de lage inkomens solidair met de hoge. 

Bij premieheffing over de pensioengrondslag is er evenwicht in solidariteit . 

* salarisverloop: vlak verloop is solidair met steil verloop. 

De premie wordt geheven over de werkelijk verdiende salarissen (al ofniet ver

minderd met franchise). 

Bij een eindloonregeling wordt bet pensioen berekend op basis van de van (onge

veer) bet laatste salaris afgeleide pensioengrondslag. 

Indien bet salarisverloop in verband met carriere een steil verloop kent (meer 

naar bet eind van de loopbaan opschuift) is de verhouding pensioen: premie 

boger dan bij een vlak verloop. 

Vlak verloop is solidair met steil verloop. Een nuancering is echter op zijn plaats. 

Voorbeeld (bedragen • 1000) 

salarisverhoging3 1% 33 66 99 

Franchise 25 25 25 

Pensioengrondslag 8 41 74 

oude pens.grondslag 5 35 65 

Pensioenverhoging 60% 17% 14% 
.. .. 

WIJ z1en dat ten gevolge van deze gehjke salansverhogmg de penswenverhoging 

(door de gelijkblijvende franchise) voor !age inkomens forser uitpakt. 

Men moet zich derhalve bedenken dat bij !age inkomens er sneller sprake is van 

een 'steil' verloop. Vlak verloop is solidair met steil verloop betekent dan ook 

vaak dat hoge inkomens solidair zijn met lage inkomens. 

De vraag komt nu op, op grond waarvan mensen solidariteit accepteren. 

Daarvoor zijn drie criteria aan te geven: 

a) wederkerigheidscriterium; 

b) risicocriterium; 

c) nivelleringscriterium. 

Op basis van criterium a- wederkerigheid- accepteren mensen de solidariteit en 

zijn zij bereid daarvoor de premie te betalen zolang zij bet vertrouwen hebben 

dater (straks) weer een groep is die voor hen betaalt. Oftewel: groep A wil wel 

solidair zijn met groep B, indien zij bet vertrouwen heeft of bet waarschijnlijk 

acht dater (later) een groep C is (zal zijn) die weer solidair is met hen. 

Als voorbeeld is de solidariteit beide kanten op te noemen. Ander voorbeeld is de 

solidariteit van jong met oud. Jongeren hebben de verwachting ooit oud te wor

den en hebben bet vertrouwen dan wel achten bet waarschijnlijk dat de pen

sioenregelingen dan nog steeds gebaseerd zijn op bet huidige solidariteitsprinci

pe. 



~ Voor ieder is de 

acceptatie van de 

solidariteit verschil-

lend en mede afhan-

kelijk van de 'prijs-

prestatie-verhou-

ding'. Bij de huidige 

tendens naar indivi-

dualisering neemt 

de acceptatie af, 

maar dan meestal 

gericht op de solida-

riteit met anderen. 

Op basis van criterium b- risico- accepteren mensen de solidariteit ais het een 

risico betreft dat niet be1nvioedbaar en niet te voorzien is. Zoais aan het begin 

van deze paragraaf ai aangegeven is hierop het verzekeringsprincipe gebaseerd. 

Maar bij overdrachtssolidariteit gaat het verder. Mensen vinden het risico dan 

zeker te groat om zeif te dragen. Er is in die situaties sprake van een vergrote 

kans op optreden van dat risico dan wei is er sprake van een risico met verstrek

kende financiele gevoigen en wei zo dat mensen bereid zijn om tach ook ongelij

ke risico's met eikaar te deien. Dit geidt zeker bij verplicht gesteide pensioenre

gelingen, maar wij zien het ook tot op zekere hoogte bij vrijwillige verzekerin

gen. 

Ais voorbeeid is de solidariteit van gezond met ongezond te noemen. 

Op basis van criterium c- nivellering- is er acceptatie van solidariteit van rijk 

met arm. Dit vindt in ons maatschappelijk bestei nog steeds aigemene toepas

sing. Niet alleen bij solidariteit in pensioenregelingen maar ook aigemeen (zoais 

bij progressieve beiastingen, subsidieregelingen en dergelijke) geidt dat de 'ster

keren' de 'zwakkeren' steunen en tot op zekere hoogte onverpiicht. 

Voor ieder is de acceptatie van deze solidariteit verschillend en mede afhankeiijk 

van de 'prijs-prestatie-verhouding'. Bij de huidige tend ens naar individuaiisering 

neemt de acceptatie af. maar dan meestai gericht op de solidariteit met anderen. 

De keerzijde is dan wei dat ook de beschermende werking van solidariteit (ande

ren met mij) wordt opgegeven. 

Nederlanders zijn van nature erg solidair ingesteid (begaan met de zwakkeren in 

onze samenieving). Bovendien zijn Nederianders over het aigemeen risico-avers. 

Derhaive is het opgeven van soiidariteit tach tegen de Nederiandse cuituur 

gericht. 

Er is dus een spanningsveid tussen flexibilisering en solidariteit. 

Bij de modernisering van pensioenregelingen zai er een nieuw evenwicht gevon

den moe ten worden tussen de pensioentopics zoais weergegeven in paragraaf 3 

en soiidariteit in pensioenregeiingen. Daarbij zai dit evenwicht moeten worden 

ingebed in de waarde die werkgevers en werknemers toekennen aan pensioen 

ais arbeidsvoorwaarde. 

Daarbij zai de boodschap moeten zijn: Kijk naar de preferenties van je doei

groep(en)! 

Ik schets vier mogelijkheden hoe pensioenregelingen kunnen worden aangepast 

op basis van het voorgaande: 

• Collectieve regelingen met mogelijkheden van uitruil bij ingang van pensioen: 

Gedurende de opbouw van het pensioen geidt onverkort het soiidariteitsprincipe 
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bij een soort normpensioen dat beantwoordt aan de pensioenverlangens van de 

meerderheid van de deelnemers. Bij pensioeningang heeft de individuele deelne

mer het recht om de toekomstige uitkeringen te vervangen door een reeks van 

uitkeringen naar eigen preferentie. 

Gedacht kan worden bijvoorbeeld aan een pensioenregeling met voor ieder gelij

ke opbouw van ouderdomspensioen ad 1, 75% per pensioenjaar en risico-nabe

staandenpensioen voor het overlijdensrisico tot ingang pensioen; ten behoeve 

van flexibilisering is er de mogelijkheid enerzijds het ouderdomspensioen te ver

vroegen of uit te stellen en anderzijds bij pensioeningang een dee! van het 

ouderdomspensioen in te ruilen voor verdere dekking van het overlijdensrisico. 

• Collectieve regelingen met vrijwillige, collectieve aanvullingsregelingen: 

Voor de basisregeling geldt het solidariteitsprincipe bij het (eventueel verlaagde) 

normpensioen. Daarnaast bepaalt de deelnemer van welke van de vrijwillige aan

vullingsmogelijkheden hij gebruik wil maken. Binnen deze aanvullingsmogelijk

heden geldt weer het principe van solidariteit, maar aileen betrekking hebbend 

op de groep die voor deze aanvulling kiest. Binnen deze groep zal er meer sprake 

zijn van gelijkgerichte belangstelling. 

Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een basisregeling met voor ieder gelijke 

opbouw van ouderdomspensioen ad 1,6% per pensioenjaar; daarboven biedt de 

pensioenregeling een keuze voor 6f (0,15%) extra pensioenopbouw 6f eerdere 

pensioeningang (62 in plaats van 65 jaar) 6f dekking van nabestaandenpensioen. 

(NB. De premies voor deze aanvullingen dienen wei gelijk te zijn wil er sprake 

zijn van gelijkwaardige aanvullende keuzeregelingen.) 

• Collectieve regelingen met vrijwillige, individuele aanvullingsregelingen: 

Weer geldt voor de basisregeling het solidariteitsprincipe bij het (verlaagde) 

normpensioen. Voor de vrijwillige aanvullingsregeling geldt dat niet (meer). 

Iedere deelnemer verzekert zich voor het pensioen of dekking van het risico op 

basis van eigen preferentie. 

Als voorbeeld kan gedacht worden aan eenzelfde basisregeling als hiervoor aan

gegeven en een extra, beschikbare premie waarmee de werknemer een aanvul

lend pensioen naar eigen voorkeur kan verzekeren. 

• Gei'ndividualiseerde regelingen 

Het solidariteitprincipe is verlaten, iedere deelnemer bepaalt zelfwelke aanspra

ken hij wil opbouwen en voor welke risico's hij dekking wil. Deze vorm zien wij 

met name terug bij de zogeheten beschikbare premieregelingen. 

In bovenstaande opsomming van mogelijkheden zien wij de solidariteit succes

sievelijk afnemen. In hoeverre dat in een pensioenregeling aanvaardbaar wordt 



geacht is afhankelijk van hoe werkgevers en werknemers de balans tussen solida

riteit en t1exibiliseringjindividualisering willen laten doorslaan naar een van 

beide kanten. Daarbij moet men zich goed realiseren tegen welke voor- en nade

len dan ja of nee wordt gezegd. 

Bijvoorbeeld in het geval van ge"individualiseerde regelingen. 

Kort samengevat is het kenmerk van ge"individualiseerde regelingen een ver

schuiving van het risico van het collectief naar het individu. 

Dit heeft de volgende voor- en nadelen (dit is geen uitputtende opsomming): 

• Voordelen: 

- kostenbeheersing: er wordt niet meer aan pensioen besteed als de beschik

baar gestelde premie; 

- keuzevrijheid/f1exibel: de werknemer bepaalt zelf op basis van eigen prefe

renties het meest gewenste pensioenpakket; 

- geen pensioentekort: er wordt niets meer toegezegd dan een premie waar

mee een pensioenvermogen ter financiering van pensioen, kan worden 

gevormd; 

• Nadelen: 

- pensioenuitkomsten onzeker: men moet maar afwachten ofhet gevormde 

pensioenvermogen straks voldoende is om een adequaat pensioen te ver

werven, bijvoorbeeld als de int1atie hoger is dan verwacht of de opbrengst 

uit belegging van het pensioenvermogen minder dan verwacht. (Het kan 

ook gunstig uitvallen, maar dat betekent dat achteraf blijkt dat een te 

hoge premie aan het besteedbaar inkomen is onttrokken.) 

- versnipperdjvoorzichtig beleggen: de werknemer is ook verantwoordelijk 

voor een goed beleggingsresultaat op het eigen pensioenvermogen. Hijjzij 

kanjzal niet zo veel beleggingsrisico (willen) lopen met het gevaar met lege 

hand en te komen te staan. Daarnaast is hijjzij door het relatief beperkte 

vermogen niet in staat dat risico door spreiding te beperken. 

- moeilijk in driepijlersysteem: een andere ontwikkeling van de AOW in de 

eerste pijler dan verwacht kan niet meer worden hersteld. Er kan een pen

sioentekort ontstaan (maar ook een pensioenoverschot). 

Tot zover de schets van de huidige ontwikkelingen in pensioenregelingen. 

5. Levensloopmodel en pensioenregelingen; 

samen door een deur? 

Voor de omschrijving van Levensloopmodel ofwellicht beter levensloopgericht 

beleid leen ik de volgende omschrijving van dr. Ellie Smolenaars:4 

'Leeftijdscriteria worden afgeschaft. Toegang tot onderwijs, zorg, arbeid en vrije tijd is niet 

gebonden aan leeftijdsgrenzen. Om succesvol te zijn moet levensloopgericht beleid de toe-
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~~ Levensloop

gericbt beleid zal 

een toename van 

bet beslag op de 

sociale zekerbeid 

vergen en derbalve 

een groter appel 

doen op bet solida-

riteitsgevoel van de 

Nederlanders. 

gangsmogelijkheden voor individuele burgers vergroten, zonder de inkomensbeschermende 

werking van regelgeving op te heffen of de arbeidsmarkt te ontregelen, zonder een woud 

van nieuwe regelgeving te Iaten groeien en zonder financiele continuiteit van pensioenen 
op het spel te zetten.' 

Mijn eerste reactie op het levensloopgericht beleid is dat volledige 'vrijheid blij

heid' niet reeel is. Het thans gangbare patroon van studie, arbeid, vrije tijd en 

zorg kan niet op zijn kop (hoewel het soms wel aantrekkelijk is om arbeid bij

voorbeeld aan het eind van deze volgorde te plaatsen). Hooguit kun je denken 

aan meer overgangsfasen tussen de diverse stadia. 

Maar met elkaar moeten wij ook vaststellen dat het vooralsnog een minderheid 

is die voor doorbreking van dat patroon kiest. 

Levensloopgericht beleid vergt enerzijds een mentaliteitsombuiging van de 

Nederlanders om van het patroon afte wijken; anderzijds zullen de mogelijkhe

den om bestaansinkomen te verwerven gedurende de fase van niet werken ver

groot moeten worden. Dit zal een toename van het beslag op de sociale zeker

heid vergen (met name in de eerste pijler) en derhalve een grater appel doen op 

het solidariteitsgevoel van de Nederlanders. En dat terwijl wij vandaag de dag 

praten over individualisering en afnemende solidariteit. 

Ofhet levensloopmodel dan ook een model is dat veel mensen zal gaan aanspre

ken zal de toekomst moeten uitwijzen. Vooralsnog wijzen de tekenen niet in die 
richting. 

Zoals bij de vorige paragrafen uit de doeken gedaan, volgen pensioenregelingen 

de ontwikkelingen in het maatschappelijke bestel. Doordat in pensioenregelin

gen "gespaard" wordt voor een uitkering in de verre toekomst, kunnen deze 

regelingen pas aan ontwikkelingen worden aangepast als er daadwerkelijk spra

ke is van een nieuwe, langdurige, maatschappelijke trend. Derhalve trendsettend 

in de zin van vooruitlopen op ontwikkelingen, kunnenfzullen pensioenregelin
gen nooit zijn. 

Zo lang het nog niet zeker is dat dergelijke ontwikkelingen zullen doorzetten 

enjof een plaats vinden in het maatschappelijk bestel, kan bij heroverwegen van 

pensioenregelingen er hooguit rekening mee worden gehouden door de weg 

naar mogelijke richtingen open te houden. 

Vanuit dit laatste kijkend naar pensioenregelingen zie ik nog geen grate impact 
van het levensloopmodel. 

Op basis van de huidige definitie van pensioenregelingen (lang-leven, overlijden 

en arbeidsongeschiktheid) kom ik bij het levensloopmodel uit op flexibilisering 

van de pensioendata en keuzemogelijkheden om de pensioenproducten en -uit

keringen om te zetten in producten en uitkeringen naar eigen preferenties. 



De thans ingang gezette aanpassingen in pensioenregelingen bieden voldoen

de ruimte voor verdere flexibilisering. 

GJ. (Gerard) van Keeken is pensioenactuaris bij PGGM. 

No ten 

Officiele naam: Plusminus 65: De sociale diversiteit van pensioenleeftij

den en 'ouderdom'. 

2 Bedoeld is de totale doorsneepremie die werkgever en werknemer teza

men beta! en. Aan onderscheid in heffingsgrondslagen voor de to tale pre

mie en voor het werknemersdeel wordt hier voorbijgegaan. Met hoge en 

!age inkomens zijn derhalve niet aileen de werknemers bedoeld, maar 

oak werkgevers met werknemers met hoge dan wellage inkomens. 

3 Met salarisverhoging is hier de carriereverhoging bijvoorbeeld in ver

band met periodieken bedoeld. 

4 Proefschrift Plusminus 65: De sociale diversiteit van pensioenleeftijden 

en 'ouderdom'. 
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De leeftijdloze levensloop 

DR. E. SMOLENAARS 

Hoe kunnen beperkingen in individuele mogelijkbeden worden opgeheven 

zonder inkomensbescherming op het spel te zetten? Om deze vraag te beant

woorden vergelijkt de auteur eerst het 'klassieke' levensloopmodel met een 

meer eigentijdse versie. De levensloop 'leren, werken, pensioen' biedt een 

kader voor mensen in een samenleving, maar doet geen recht aan individuele 

levenspatronen en -keuzes. De vernieuwde versie, de leeftijdsloze levensloop, 
geeft die ruimte wei. 

'Iedereen mag zeggen dat ik oud ben! Niet dat ik het zo leuk vind, maar het is 

onmiskenbaar. Ik wil aileen niet bekeken worden vanuit een "categorisch stand

punt". Ik verschil nog net zoveel van mijn medemens als vroeger. Oud en aileen 

ben ik geworden op mijn eigen manier, die maar in enkele opzichten overeen

komt met die van mijn buren, mijn familie en mijn vrienden.' 

Aldus Heleen Swildens in 'M'n bril in de ijskast', een boek van twee journalistes 

vol bespiegelingen over de dagelijkse dingen en gedachten rand ouder worden. 1 

Niet bekeken willen worden vanuit een categorisch stand punt, dat is wat 

Swildens betoogt. Daarmee raakt zij de kern van het levensloopdenken: niet 

meer denken in termen van een levensfase, of een leeftijdsgroep, maar denken 

in termen van het Ieven en de individuele levensloop. 

Beperldngen 

In het debat rand leeftijdscriteria voor ouderen ligt de nadruk steeds vaker op de 

beperkingen. Men wil niet tot een categorie behoren, maar beoordeeld worden 

als een zelfstandig individu met eigen bijzonderheden en kennis. Met een eigen 

persoonlijke ontwikkelingsgang door arbeidsroutes, onderwijsroutes, zorgroutes 

en vrijetijdsroutes. Als dat betekent dat je op je 50ste een nieuw beroep met bij

behorende scholing kiest, dan moeten de regels die daarin beperken worden 

opgeheven. Als dat betekent dat je op je 35ste, -geplaagd door werk- en zorgdruk

een moment van bezinning wilt, dan zou daar een verlofmogelijkheid voor moe
ten zijn. 

Maar we kunnen natuurlijk wei van alles willen, op zelfgekozen momenten, 

maar hoe zit het met de bescherming, met dat fijnmazig netwerk van inkomens

bescherming waaraan verschillende eeuwen is gebouwd en dat we niet op het 

spel willen zetten !outer ter meerdere glorie van de individuele keuzevrijheid? 

De kernvraag van dit moment is dan ook hoe beperkingen in individuele mage-



~~- Toetredings-

moment, opbouw

periode en uitke-

ringsperiode bij 

een pensioenrege-

ling weerspiegelen 

bij uitstek de chro

nologische driede-

ling in de Ievens-

loop. 

lijkheden kunnen worden opgeheven zonder inkomensbescherming op het spel 

te zetten. Het levensloopmodel biedt een antwoord op deze vraag. Het is een 

reactie op het standaardlevensloopmodel dat lange tijd model stond bij de 

inrichting van arbeid en sociale zekerheid. 

Prototype van de standaardlevensloop 

Ons sociale zekerheidsstelsel sluit naadloos aan bij het prototype van een stan

daardlevensloop met drie fasen en bijbehorende instituties en activiteiten: 

1. Jeugd en onderwijs (onder andere studiebeurzen, jongeren-uitkeringen, jeugd

loon) 

2. Volwassenheid en betaald werkjonbetaalde zorg (onder andere kinderbijslag, 

gunstige belastingvoet voor echtparen die werkjzorg-taken naar persoon verde

len, bijstandsuitkeringen, werknemersverzekeringen) 

3. Ouderdom en pensioen (onder andere AOW, pensioen, ouderenaftrek). 

Het prototype van de standaardlevensloop stond model bij het ontwikkelen van 

onze verzorgingsstaat. De geschiedenis toont ook dat de uiteinden van de !evens

loop een van de eerste bronnen van sociale zorg waren. Het Kinderwetje van Van 

Houten met de arbeidsbescherming voor kinderen bijvoorbeeld, de hofjes, de 

Armenzorg en pensioenregelingen voor ouden van dagen.' 

De driedeling in de levensloop ontstond mede door toedoen van sociale zeker

heidsregelingen. Met een tijd om te leren, een tijd om te werken en een tijd om 

te rusten. 

De trias is nergens beter zichtbaar dan pensioenregelingen. Die bevatten een 

minimumleeftijd van toetreding (was dikwijls 25 jaar), een periode van 40 jaar 

lang opbouw door premie-betaling en met 65 jaar een pensioenuitkering mede 

gebaseerd op het laatstverdiende loon. Toetredingsmoment, opbouwperiode en 

uitkeringsperiode bij een pensioenregeling weerspiegelen bij uitstek de chrono

logische driedeling in de levensloop. 

Die deling heeft vee! voordelen, voordelen die vooral raken aan bescherming. 

Voor individuen betekende het dat je doorgaans wist waar je aan toe was. Er was 

de zekerheid van een pensioen indien je trouw 40 jaar bij dezelfde baas vol

maakte. Er was de zekerheid van een moment van vrijgesteld zijn van arbeid, die 

periode die vroeger 'Levensavond' werd genoemd. 

Evident waren ook de voordelen voor beleidsmakers en uitvoerders. Ondanks 

aile onzekerheden waar pensioenregelingen mee kampen (inflatie, economische 

groei, werkgelegenheid) maakt de driedeling toekomstplanning mogelijk en dus 

calculatie richting een betrouwbaar pensioen. 

Maar er zijn nadelen. En die raken aan ongewenste beperkingen: de ratio van de 

standaardlevensloop staat op gespannen voet met tal van levenslopen die niet 
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~ Het ideaalty

pisch standaardle

vensloopmodel 

biedt zel{erheid 

voor degenen die 

voldoen aan het 

verwachtingspa

troon, maar heeft 

weinig te bieden 

voor groepen die 

hiervan afwijl{en. 

volgens het vaste patroon verlopen. Bijvoorbeeld levenslopen van vrouwen die 

een paar jaar werkten voor hun huwelijk en weinig of geen pensioenrechten 

opbouwden of hun rechten vervroegd afkochten. Levenslopen van werknemers 

die wisselden van bedrijf, of van overheid naar bedrijfsleven overstapten. 

Weliswaar is het meenemen van pensioenrechten steeds makkelijker geworden, 

maar beslissingen om tijdelijk minder of niet te werken worden nog immer 

bemoeilijkt door de breuken die ontstaan in de pensioenopbouw. De individuele 
keuzevrijheid wordt erdoor ingeperkt. 

Er zijn kortom twee kernkritieken op het ideaaltypisch standaardlevensloopmo

del: ten eerste laat het weinig ruimte voor andere levenspatronen. Het biedt vee! 

zekerheid voor degenen die voldoen aan het verwachtingspatroon, maar heeft 

weinig te bieden voor groepen die hiervan afWijken. Ten tweede perkt het stan

daardlevensloopmodel individuele keuzeruimte in. 

Groenfgrijze leeftijdszone 

Tot zover het prototype. Er is de laatste jaren vee! veranderd. VUT-regelingen wer

den gei:ntroduceerd en zijn opgegaan in flexibele pensioenregelingen. 

Deeltijdpensionering behoort tot de mogelijkheden. Er zijn mogelijkheden te 

sparen voor vervroegd pensioen. Het is erg verleidelijk deze veranderingen in 

pensioenregelingen te interpreteren als uitvloeisel van de kritiek op de stan

daardlevensloop. Flexibilisering zou een antwoord zijn op de roep om meer indi

viduele keuzevrijheid. Dat is niet het geval. Niet een vergroting van keuzevrij

heid, maar financiele en economische ontwikkelingen hebben de pensioenrege

lingen doen veranderen. De argumenten, zo blijkt uit analyse van de ontwikke

lingen in de jaren negentig3
, refereren keer op keer aan kostenbesparing en ver

schuiving van financiele verantwoordelijkheid van maatschappijfwerkgever rich
ting individuele werknemer. 

Nadere beschouwing leert bovendien dat de individuele vrijheid toeneemt, maar 

onder strenge beperkende randvoorwaarden. Je moet: minstens zoveel jaar werk

zaam zijn in een bedrijfstak; zoveel pensioenjaren hebben opgebouwd; zelfheb

ben gespaard. Feitelijk is sprake van 'geclausuleerde rechten'', sterk ingeperkte 

rechten. Dat pleit enerzijds voor de hoeders van onze pensioenen. Immers, ach

terwege Iaten van clausules kan een niet te stuiten en wellicht ook niet te beta

len groei teweegbrengen van tal van vervroegde pensioneringsmogelijkheden. 

Anderzijds lijkt het erop of we een nieuwe leeftijdscategorie aan het scheppen 

zijn. Een groenfgrijze leeftijdzone van 55 tot 65 jaar waarbinnen de keuzevrij

heid nog immer het grootst is voor de werknemers met een traditioneel carriere

patroon. Die vee! pensioenjaren hebben opgebouwd en lang en onafgebroken 

binnen een bedrijfstak hebben gewerkt. Vee! fundamenteler dan deze ontwikke

ling richting een leeftijdzone, is de ontwikkeling richting een levensloopmodel 



~ Doel van Ievens-

loopgericht beleid 

is vooral vergroting 

van toegangsrnoge

lijl<heden tot onder-

wijs, arbeid, zorg en 

vrije tijd. 

dat een leeftijdloze levensloop omvat. 

Leeftijdloze levensloop: bet concept 

Het levensloopmodel gaat uit van een leeftijdloze levensloop, dat wil zeggen een 

levensloop zonder leeftijdsgrenzen die de nauwe verbintenis tussen levensfasen 

en -typen activiteiten doorbreekt. Onderwijs moet niet meer exclusiefverbonden 

zijn a an jongere leeftijdscategorieen. Full time arbeid of full time zorg is niet het 

dominante patroon in de tweede levensfase. Het ontbreken van betaalde arbeid 

is geen exclusief kenmerk van de levensstijl van 65-plussers. Daarmee is het doe! 

van levensloopgericht beleid doorbreking van normatieve patronen. Echter, zon

der dat het gaat om doorbreking perse; het gaat vooral om vergroting van toe

gangsmogelijkheden tot onderwijs, arbeid, zorg en vrije tijd. 

Een leeftijdloze levensloop klinkt als een utopisme. Dat is het niet. Natuurlijk 

blijft iedereen een leeftijd houden, met bijbehorende geboortedatum en verjaar

dag. Maar de instituties en de wijze waarop deze instituties gebruik maken van 

geboortedata veranderen. Sociologen die hun Iicht hebben doen schijnen op 

deze veranderingen zijn ondermeer Wohlrab-Sahr en Featherstone. 

De Duitse sociologe Monika Wohlrab-Sahr bestrijdt de idee dat we een concept 

van de levensloop nodig hebben'. De levensloop moet gezien worden als een 

open project, met tal van mogelijkheden voor het individu. Niet met maar een 

orientatiepunt (de standaard-levensloop), maar met verschillende orientatiepun

ten. Met naast een arbeidscarriere bijvoorbeeld ook een gezinscarriere. vVohlrab

Sahr spreekt, in navolging van Kaufmann, van 'Freisetzung von Zeitlichkeit', van 

bevrijding van een vaste tijdsordening. Die bevrijding is niet iets totaalnieuws, 

aldus de Duitse sociologe. Zij verrichtte onderzoek onder een groep Duitse uit

zendkrachten, veelal werkzaam in kantoorbanen. allen vrouw. Deze vrouwen 

gingen op heel verschillende wijzen om met hun gezins- en arbeidsleven. Waar 

de ene groep zich normeerde naar het standaardmodel, volgde de andere groep 

een volstrekt eigen weg. 

Wohlrab-Sahr onderscheidt vier groepen: 

1. vrouwen die zich richtten naar de standaard-arbeidslevensloop. Komend van

uit een milieu waarin arbeid voor vrouwen normaal was, beschouwden zij hun 

carriere als los-vaste arbeidskracht als een mislukking. 

2. vrouwen voor wie hun arbeidspositie dubbel zuur was. Zij kwamen uit een 

milieu waarin werken niet normaal was, hadden zich daaraan ontworsteld, 

maar niet de carriere gemaakt die ze hadden gewild. 

3. vrouwen die werken als uitzendkracht en zich continu schoolden. In die zin 

bezitten zij een soort eeuwige jeugd, aldus Wohlrab-Sahr. Zij stellen zich voort

durend nieuwe scholingsdoelen. 

4. vrouwen die werken wanneer het hen uitkomt en werk inpassen in hun 
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arbeids- en privesituatie. 

Duidelijk wordt dat geen van deze groepen vrouwen echt zekerheid ontleent aan 

de standaardlevensloop met drie fasen. Zij kennen elk een eigen ordening en 

waardering van hun arbeidstijd en zorgtijd. In relatie tot de ordening van de 

levensloop in de sociale zekerheid Ievert dit twee belangrijke gezichtspunten op. 

Ten eerste is de standaardlevensloop niet een onmisbare norm die ieder zeker

heid en bescherming verleent. Het loslaten daarvan is dus ook niet altijd even 

drama tisch. Ten tweede is er vee! varia tie in hoe een arbeidsloopbaan wordt 

beoordeeld en hoe deze vergezeld gaat van onderwijs, zorg en vrije tijd. Dat 

impliceert dat we niet los komen te staan van het verleden wanneer we spreken 

van een leeftijdloze levensloop, maar kunnen profiteren van ervaringen met 

mengelingen van arbeidjzorgjvrije tijdjonderwijs in heden en verleden. 

Leeftijdsloos gedrag 

Een meer toekomstgeorienteerde benadering van het levensloopvraagstuk is die 

van de Britse socioloog van de postmoderne samenleving, Mike Featherstone." 

Featherstone signaleert dat de poe! van gedragingen waaruit mensen kunnen 

putten steeds grater wordt. Hij spreekt van de mogelijkheid van een Uni-Age 

Behavioural Style, van leeftijdloos gedrag. Kinderen kunnen zich volwassener 

gedragen dan in vroeger tijden, terwijl volwassenen- als zij dat willen- zich 

juist kinderlijker kunnen gedragen. Bewijzen van het ontstaan van een !evens

loop waarin leeftijdsverschillen er minder toe doen, ontwaart Featherstone in 

het verdwijnen van stereotypen gekoppeld aan 'de middelbare leeftijd' en de 

'mid-life crisis'. Hij verklaart de veranderingen mede door te wijzen op de komst 

van de baby-boom-generatie die het beeld van 'op middelbare leeftijd zijn' niet 

Ianger accepteert. De verwachting is, hoewel door Featherstone en consorten 

niet hard gestaafd met empirische bewijzen, dat ook het standaardbeeld van 

'oud zijn' verdwijnt. Er is kortom een opening naar een 'age irrelevant society', een 
leeftijdloze samenleving. 

Essen tie van het betoog van Featherstone en de zijnen voor het levensloopdebat 

is de bemerkte vergroting van het repertoire aan gedragsmogelijkheden. Dit is 

positief te waarderen, denk aan de ouderen die 'moederen' en 'vaderen' over 

kleinkinderen, ouderen die toegang krijgen tot werk en scholing. Denk aan de 

jongeren die desgewenst eerder volwassen kunnen zijn. Natuurlijk is er ook een 

keerzijde. Leeftijdloos gedrag is niet per definitie positief te waarderen. We hoe

ven maar te denken aan de dertigers die zich op straat uitleven als in een school
jongensgevecht. 



Leeftijdloze levensloop in de Nederlandse sociale zel<erheid 

Is een levensloopmodel toepasbaar in de Nederlandse sociale zekerheid? Het ant

woord luidt zonder meer bevestigend. Het is deels al werkelijkheid in beleid en 

praktijk. Zo signaleren we een toename in aantal en type verlofregelingen die 

inspelen op de mogelijkheid tot combineren van arbeid, onderwijs, zorg en vrije 

tijd toeneemt. Sabbatsverlofbijvoorbeeld maakt het mogelijk er in het midden

dee! van de levensloop tussenuit te gaan. Investeren in scholing en omscholing 

op oudere leeftijd raakt uit de taboesfeer. In pensioenregelingen zijn toetre

dingsleeftijden geschrapt. 

Ook in de praktijk zien we een spreiding van mengeling in activiteiten over de 

levensloop: studenten hebben bijbanen; vrouwen en mannen werken in deeltijd; 

vijftigplussers leggen zich niet meer zonder meer neer bij definitieve uittreding. 

Aan het slot van Plusminus 65 stelde ik een pakket aan maatregelen voor. Dit 

waren geen geheel nieuwe maatregelen, maar maatregelen die al aandacht 

genieten en uitstekend passen binnen levensloopgericht beleid. Het gaat om drie 

typen maatregelen die elke een 'leeftijdloze' sociale zekerheid stimuleren: in de 

eerste plaats moet een levensloopgericht beleid worden gestuurd door een activi

teitenbeleid en niet door een werkgelegenheidsbeleid. Dit gaat in tegen elke 

Paarse leus van 'werk, werk en nog eens werk'. Maar bij levensloopgericht beleid 

kan dat niet anders; het gaat immers niet aileen om betaalde arbeid, maar om 

de combinatie van activiteiten gedurende de levensloop. Levensloopgericht acti

viteitenbeleid betekent verbreding en vereenvoudiging van de toegang tot activi

teiten. Door onderwijs toegankelijk te maken en te houden voor aile leeftijds

groepen; door een recht op deeltijdarbeid te formuleren en te effectueren; door 

zorgactiviteiten te erkennen en plaats in te ruimen voor reparatie van pensioen

gaten. 

In de tweede plaats is een verbod op leeftijdsdiscriminatie, maar meer nog een 

controle op consequente naleving ervan, essentieel. Hier is een lange juridische 

weg te gaan, waarbij de eerste hoopvolle stappen zijn gezet op nationaal niveau 

(anti-leeftijdsdiscriminatie-regelgeving en -toetsing; de inzet van ondermeer het 

Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie). Een verbod op leeftijdsdiscriminatie 

resulteert uiteindelijk ook in opheffing van starre leeftijdscriteria die het einde 

van de loopbaan markeren. Dat is echter nog geen garantie voor daadwerkelijke 

toegang tot de arbeidsmarkt. Leeftijdscriteria, zo wijst de pensioengeschiedenis 

uit, zijn juridische, maar bovenal economische constructies. De arbeidsmarkt 

bepaalt voor een groat dee! of en hoe ouderen worden ingezet. Met die beper

king voor ogen is er, onafhankelijk van die arbeidsmarkt, wei degelijk een con

creet effect meetbaar van anti-leeftijdsdiscriminatiewetgeving; werkgevers wor

den gedwongen tot nadere motivering van hun afwijzing van ouderen. Het mak

kelijke label '65-jaar-dus-te-oud' volstaat niet meer. Concrete verwijzingen naar 
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opleiding, ervaring en arbeidsgeschiktheid zullen leeftijdsbeoordelingen vervan

gen en devalueren. Dit zet een proces in werking waarin aandacht is voor de 

werkelijke kwaliteiten van oudere werknemers en ouderen op de arbeidsmarkt. 

De onvermijdelijke consequentie is ook dat vaker expliciet een hard oordeel zal 

worden geveld: u bent niet meer inzetbaar. De uiteindelijke grenzen van inzet

baarheid zullen moeten worden bepaald door rechterlijke toetsing van beroepssi

tuaties waarbij schade dreigt of schade wordt berokkend aan Ieven en gezond
heid van anderen. 

Tot slot dragen financieel-juridische maatregelen bij aan levensloopgericht 

beleid. In plaats van fiscale begunstiging van consumptieve bestedingen met een 

appeltje-voor-de dorst-karakter als levensverzekeringen, lijfrentepolissen en koop

woningen, zou juist inkoop van diensten (thuiszorg, kinderopvang, opleidingen) 

sterker fiscaal moeten worden begunstigd. Middelloonsystemen passen beter bij 

een loopbaan waarin onderbrekingen vanwege zorgtaken en deeltijdarbeid voor

komen. Ook niet-arbeidsperioden als leerjaren en zorgjaren zouden, naar Duits 

voorbeeld, meer mee kunnen tellen bij pensioenopbouw. 

Toekomst en heden 

Volgens de Poolse dichteres en Nobelprijswinnares Wislawa Szymborska is 

'Toekomst' een wonderlijk woord: 'Wanneer ik het woord Toekomst uitspreek, 

vertrekt de eerste lettergreep al naar het verleden', zo schrijft zij. Zo is het pre

cies op het terrein levensloop en sociale zekerheid. Er is al vee! in gang gezet. 

Toch bestaan er huiveringen. Op de werkconferentie die de Wetenschapswinkel 

maart 1999 organiseerde met politieke partijen, sociale partners. pensioenfond

sen en ouderenorganisaties, bleek dat maar weinigen zich overgeven aan het 

concept van een leeftijdloze levensloop en aan levensloopgericht beleid. De 

bezwaren? Bescherming, bescherming en nog eens bescherming. De financiele 

zekerheid van een levensloopmodel is een heet hangijzer. Bovendien is de vraag 

of de keuzevrijheid niet alleen toe zal komen aan de reeds bevoorrechten in 

onze maatschappij. En is de vraag of er voldoende draagvlak is voor solidariteit 

tussen werkenden en degenen die hun loopbaan onderbreken. 

Wat betreft de bescherming: natuurlijk kan het niet zo zijn dat te pas en te 

onpas iedereen ertussen uit gaat, of dat lange tijd niet werken kan worden 

beloond met een luxe pensioen. Deze voorstelling van zaken ridiculiseert het 

gedachtegoed van voorstanders van levensloopgericht beleid. Het is ook niet de 

praktijk. Wat we zien is dat loopbaanonderbrekingen- voor zorg, voor scholing, 

om bij te tanken- gewenst zijn en al realiteit zijn. En dat door sommigen gemid

deld 25 jaar naast de arbeidsmarkt staan aan het einde van de levensloop als 

ongewenst wordt ervaren. Voor de hand ligt een andere verdeling van arbeid 
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over de levensloop: met veertig jaar premieopbouw voor aanvullend pensioen, 

maar dan gerekend vanaf het allereerste moment van werken (ook studenten

baanjvakantiebaan) tot na het 65ste levensjaar.' Niet iedereen zal eenzelfde 

arbeidspreiding kiezcn; het grate voordeel is dat ook mensen die hun loopbaan 

onderbreken de mogelijkheid tot opbouw van een volledig pensioen krijgen. Dit 

voordeel is in de praktijk uiteraard alleen een voordeel wanneer leeftijdsdiscri

minatie wordt uitgebannen en de arbeidsmarkt niet krapper wordt. 

Wat betreft de keuzevrijheid: het feit dat sommige mensen geen gebruik willen 

maken van een keuze voor een andere spreiding van activiteiten over de !evens

loop hoeft niet te betekenen dat anderen ook niet mogen kiezen. Welmoet 

natuurlijk zoveelmogelijk voorkomen worden dat burgers geen gebruik kunnen 

maken van keuzemogelijkheden omdat de mogelijkheid tot extra pensioenop

bouw ontbreekt, of geen mogelijkheid tot scholing hebben omdat zij aangewe

zen zijn op dit ene inkomen. Een oplossing voor deze groepen kan gezocht wor

den bijvoorbeeld in de sfeer van de secundaire arbeidsvoorwaarden enjof door 

uitbreiding van studiejscholings-financiering. De keuzevrijheid hoeft overigens 

ook niet ten koste te gaan van de pensioenopbouw. Er is een effect van het losla

ten van de starre standaardlevensloop op de pensioenmentaliteit. Naarmate pen

sioen leeftijdlozer wordt, zal pensioen steeds minder iets zijn dat voor je 40ste 

ver weg lijkt, maar iets waar je bij alle keuzes in je loopbaan rekening mee 

houdt. En waarvoor je bereid bent extra geld te reserveren, net zoals nu al zo 

velen middels koopsom- en lijfrentepolissen extra sparen voor de oude dag. 

Wat betreft de solidariteit: een andere verdeling van werk over de levensloop en 

het loslaten van het 40 jaar aaneen werken voor je pensioen impliceert een ver

schuiving van solidariteit. Het gaat minder om solidariteit tussen jong en oud, 

maar het zal gaan om solidariteit tussen werkenden en niet-werkenden. De soli

dariteit voor ouderen was en is op te brengen vanuit de idee dat iedereen 

ouder(e) wordt. Het draagvlak voor de solidariteit van werkenden met niet-wer

kenden neemt toe wanneer iedere burger gedurende de levensloop wel eens niet 

werkt. En aan af en toe niet-werken is een grate behoefte. Welvaart afgedwongen 

door werkdruk blijkt slechts van beperkte waarde. De waarde van tijd besteed 

aan scholing, zorg en vrije tijdsactiviteiten neemt toe. Tijd wordt de luxe die 

geld mag kosten. 

Dit artikel is grotendeels gebaseerd op de lezing gehouden op het congres Levensloop en 

Sociale Zekerheid, 1 november 1999, Wetenschapswinkel, Katholieke Universiteit Brabant. 

dr. Ellie Smolenaars is zelfstandig gevestigd sociaal-wetenschappelijk onderzoeker en 

wetenschapsjournalist te Rotterdam. Ze werkt onder meer voor NYFER, ANBO en NRC

Handelsblad. 
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Slotbeschouwing 

DRS. G. DOLSMA 

2000 is voor het CDA het Jaar van de Genera ties. Aan de vooravond van dit Jaar 

verschijnt dit themanummer van Christen Democratische Verkenningen. In 

vijf artikelen wordt aangetoond dat generatie- en levensloopbeleid een actueel 

en uitdagend thema is. Het blijkt ook een relevant thema te zijn, waarmee het 

CDA de komende eeuw in kan. Het biedt handreikingen om de CDA-visie op 

verantwoordelijkheid en solidariteit in de veranderende samenleving handen 

en voeten te geven. 

1. Het perspectiefvan levensloop 

Het thema genera tie- en levensloopbeleid sluit aan bij verschillende ontwikkelin

gen die hoog op de agenda van de politiek staan. De wijzigingen in de samenstel

ling van de bevolking, de komende 'vergrijzing' en al ingezette 'ontgroening' 

van Nederland, worden veelal bekeken vanuit de problemen die deze ontwikke

lingen zouden veroorzaken. De hogere kosten voor gezondheidszorg en AOW-uit

keringen naast de versmalling van het draagvlak voor belastingen en premies 

worden gezien als financiele knelpunten. De knelpunten op de arbeidsmarkt, 

ook veroorzaakt door de lage arbeidsparticipatie van mensen ouder dan 55 jaar, 

zijn in deze visie economische knelpunten. Meerdere auteurs geven in deze uit

gave aan dat vanuit het perspectiefvan levensloopbeleid deze ontwikkelingen 

juist een stimulans vormen voor baanbrekende initiatieven om meer mogelijkhe

den voor zelfgekozen levenspatronen te scheppen. 

Culturele ontwikkelingen die zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan, 

zoals individualisering en emancipatie van vrouwen, worden tegenwoordig juist 

veelal benaderd als nieuwe 'blauwdrukken' van leefsituatie en levenswijze van 

mensen. Peter Cuijvers geeft in zijn artikel aan dat de werkelijkheid anders in 

elkaar zit. Driekwart van de Nederlandse bevolking zal ook in 2020 in gezinsver

band !even. Vanuit het perspectiefvan de levensloop komt duidelijker naar 

voren dat als mensen er ook in de toekomst voor kiezen, zij op andere wijze dan 

vroeger verantwoordelijkheid willen dragen voor anderen binnen een samenle

vingsverband. 

Allereerst zal in deze slotbeschouwing ingegaan worden op de vraag wat de ver

schillende auteurs verstaan onder levensloop en levensloopbeleid. Enkele wat 

fundamentelere vragen en knelpunten uit de bijdragen worden daarbij bespro

ken. 
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Vervolgens wordt een aanzet gegeven voor een CDA-benadering van levensloop

beleid en tot slot zullen enkele diverse concrete beleidsvoorstellen worden 
besproken. 

2. De l<enmerken van de levensloopbenadering 

Moderne levensloop 

De verschillende auteurs gaan uit van een gedifferentieerde of pluriforme 

levensloop in plaats van een chronologische levensloop. In de levensloop. zoals 

die zeker tot in de jaren zestig voor het overgrote dee! van de bevolking normaal 

was, zijn bepaalde vormen van maatschappelijke participatie of activiteiten 

gekoppeld aan een bepaalde levensfase. Smolenaars stelt dat in de moderne 

levensloop perioden van niet-werken, scholing, zorgverlening en arbeid elkaar 

afWisselen. Vroeger was scholing gekoppeld aan eenjeugdige leeftijd,fulltime

arbeid ofjulltime- zorg aan volwassenheid en niet-werken aan ouderdom. Nu zien 

we tijdens aile leeftijdsfasen ook combinaties van verschillende 'activiteiten'. In 

feite betekent dit een leeftijdsloze levensloop. 

Scheepens wijst op de koppeling van maatschappelijke rol aan levensfase. 

Maatschappelijk normering en acceptatie lagen ten grondslag aan de 'standaard

levensloop'. Ook Knipscheer wijst op de institutioneel verankerde en gesanctio

neerde vooroordelen over leeftijdsgebonden capaciteiten en leervaardigheden, 
die nog steeds opgeld doen. 

De moderne levensloop kenmerkt zich dus door verscheidenheid in mogelijke 

leefsituaties, die niet gebonden zijn aan een bepaalde leeftijd. 

Het gezin centraal 

Cuijvers geeft in zijn artikel een grondige analyse van de moderne levensloop. 

Hij stelt dat de traditionele levensloop volledig gezinsgebaseerd was. Het gezin 

stond centraal: men leefde gedurende het hele Ieven in gezinsverband. Huwelijk 

en gezin waren de 'poort naar volwassenheid'. De huidige levensloop kent meer

dere fasen. Hij onderscheidt er zes. Deze fasen en de overgang daartussen ver

schillen per individu, maar zijn in zijn visie wei chronologisch. Met name voor 

en na de periode van ouderschap onderscheidt hij een 'extra' fase: die van jonge 

kinderloze volwassenen en die van oudere volwassenen zonder inwonende kin

deren. Hij benadrukt dat de verschillende levensfasen met elkaar samenhangen, 

waarbij het gezin een 'scharnierfunctie' in deze moderne levensloop vervult. 

Opvallend zijn met name de cijfermatige gegevens in zijn bijdrage. Door een 

andere benadering van de bevolkingsstatistieken blijkt dat het aantal alleen

staanden redelijk stabiel op 10% van de bevolking blijft. Negen van de tien men-



sen wil graag kinderen en 80% van de bevolking slaagt er ook in een gezin te 

stichten. Dit zijn cijfers die we bij alle beschouwingen over individualisering in 

het oog moeten houden. 

Keuzevrijheid centraal 

In de verschillende bijdragen staan de vergrote keuzemogelijkheden en de keuze

vrijheid van mensen centraal. Pluriformiteit in de wijze waarop mensen hun 

Ieven en daarmee hun participatie in de samenleving vorm geven is daarvan het 

gevolg. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat uit het artikel van 

Cuijvers blijkt dat toch de overgrote meerderheid van de bevolking een bepaald 

chronologisch patroon volgt, waarbij wel het aantal fasen is toegenomen. 

De moderne levensloop als uitgangspunt voor beleid? 

Het huidige beleid houdt onvoldoende rekening met de moderne levensloop en 

de pluriformiteit in levenssituaties, zo concluderen bijna aile auteurs. Er zijn 

verschillende knelpunten te constateren. lk noem er enkele. 

1. In de sociale zekerheid, met name de volksverzekeringen en pensioenen, zijn 

van oudsher het bieden van bescherming en een verzekering tegen bepaalde 

'risico's' (bijvoorbeeld van ouderdom) doelstellingen geweest. De regelingen gaan 

veelal uit van de traditionele levensloop. De vraag is, vanuit het perspectiefvan 

de moderne levensloop, welke vorm van bescherming via volksverzekeringen, 

werknemersverzekeringen en aanvullende pensioenregelingen geboden moet 

worden. De kabinetten- Kok hebben deze vraag beantwoord onder andere door 

de oude Algemene Weduwen en Wezenwet te vervangen door een Algemene 

Nabestaandenwet en deze vergaand te versoberen en vrijwel af te schaffen voor 

jongere generaties. Verder wordt door dit kabinet als uitgangspunt van beleid 

genomen de economische zelfstandigheid van individuen. Met betrekking tot de 

aanvullende pensioenregelingen is door het kabinet een convenant gesloten met 

sociale partners om tot modernisering van de aanvullende pensioenen te 

komen. De aanpassingen hebben onder andere betrekking op het aanpassen aan 

tweeverdienerssituaties en op het stimuleren van doorwerken tot het 65e levens

jaar. 

2. Op welke wijze wordt de solidariteit georganiseerd? Bestaat het draagvlak voor 

de huidige solidariteit, zoals die is vastgelegd in regelingen nog wel? Of is er 

behoefte aan nieuwe vormen? Van Keeken stelt de vraag naar solidariteit in rela

tie tot de vergrote keuzemogelijkheden nadrukkelijk aan de orde. De solidariteit 

tussen verschillende samenlevingsverbanden wordt ook door Cuijvers besproken. 
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In de actuele discussie over wijziging van de Pensioen- en Spaarfondsenwet staat 

de solidariteit van alleenstaanden met gehuwden of samenwonenden volop ter 

discussie. Het blijkt breed geaccepteerd dat alleenstaanden niet meer mee hoe

ven te betalen in een collectieve pensioenregeling aan nabestaandenpensioenen 
van anderen. 

3. De gezinsfase is de fase waarin de middelen het geringst zijn en de druk het 

grootst is, zo concludeert Cuijvers. Ook stelt hij dat zowel de gezinsfase als de 

fase van pensionering te kampen hebben met 'prestigeverlies'. Volwassenheid 

wordt niet !anger gerelateerd aan het hebben van een gezin, ouderdom is niet 

!anger synoniem met wijsheid en ervaring. Deze beide fasen staan onder druk. 

Het uitstellen van het krijgen van kinderen is een gevolg van de druk die op 

deze levensfase gelegd wordt. In het beleid zijn de (groeiende) economische zelf

standigheid en individualisering uitgangspunten. Aan de andere kant worden 

opleiding, arbeid en niet-werken nog steeds aan bepaalde levensfasen gekoppeld. 

De moderne levensloop is niet op consistente wijze in overheidsbeleid verwerkt, 

waardoor vooral de druk op de gezinsfase toeneemt. 

4. Opleiding en scholing worden volgens Knipscheer te zeer vanuit het perspec

tiefvan employability, economische waarde bekeken. Ook stelt hij dater vooroor

delen over leeftijdsgebonden capaciteiten en leermogelijkheden aan het beleid 

ten grondslag liggen. Op deze wijze blijft de nadruk bij opleiding op de levensfa

se van de jeugd liggen en is voor latere leeftijdsgroepen slechts arbeidsgerela

teerde bijscholing beschikbaar. Ook de andere auteurs noemen de opvattingen 

over opleiding een van de knelpunten vanuit het perspectiefvan de moderne 
levensloop. 

CDA-uitgangspunten en moderne levensloop: verantwoordelijkheid en solidariteit 

De moderne levensloop is vanuit de CDA-uitgangspunten beter aan te duiden en 

te omschrijven dan vanuit paars perspectief. We zien ook dat zowel de PvdA als 

de VVD en D66 slechts enkele aspecten van de ontwikkelingen en diversiteit in 

levenssituaties onderkennen. Individualisering en economische zelfstandigheid 

van individuen, uitgangspunten van het huidige kabinet, zijn slechts onderde

len van een bredere stroming naar pluriformiteit in levensloop. 

Het CDA ziet mensen als verantwoordelijke mensen die in vrijheid deze verant

woordelijkheid ook moeten kunnen nemen. Betrokkenheid en verbondenheid 

van mensen onderling zijn belangrijke waarden. De christen-democratic ver

werpt een benadering die mensen ziet als !outer losstaande individuen. 

Mondige, betrokken burgers die in staat gesteld worden in vrijheid keuzes te 



maken voor zichzelf en voor degenen voor wie zij verantwoordelijkheid dragen, 

is een mensbeeld dat het CDA aanspreekt. Verantwoordelijkheid, keuzevrijheid 

en solidariteit zijn dan begrippen die met elkaar samenhangen. Daarom kiest 

het CDA ook voor een benadering waarbij samenlevingsverbanden en niet losse 

individuen centraal staan. Respect voor en bescherming van verbanden van bur

gers die hun verantwoordelijkheid vormgeven hoort daar ook bij. 

Overheidsbeleid dient dus de keuzevrijheid van mensen om in de verschillende 

levensfasen voor zichzelf en voor anderen op verschillende wijze zelfstandigheid 

vorm te geven te ondersteunen en mogelijk te maken. Uit de analyses van de 

moderne levensloop blijkt dat deze uitgangspunten heel goed aansluiten bij 

wensen en verwachtingen die mensen met betrekking tot hun eigen !even heb

ben. Moderne jonge en oudere mensen kiezen er steeds meer voor in elke levens

fase hun behoefte aan ontplooiing, arbeid, zorg en vrije tijd te combineren. In de 

diversiteit van mogelijke leefsituaties komt deze keuzevrijheid ook daadwerke

lijk tot uiting. 

Bouwstenen voor een nicuw levensloopbeleid 

Voor het CDA liggen er met dit thema dus kansen om te tonen dat het een 

moderne partij is met ideeen die aansluiten bij wensen en verwachtingen die in 

de samenleving !even. In dit nummer van Christen-Democratische Verkenningen 

worden door de verschillende auteurs suggesties gedaan voor een beleid dat 

rekening houdt met verschillen in levensloop. Hieronder worden er enkele tegen 

het Iicht gehouden, mede in relatie tot de eerder genoemde knelpunten. 

Daarnaast worden enkele recente initiatieven van het CDA geplaatst in het Iicht 

van het Jaar van de Generaties. 

1. Levensloop en inkomen. 

Cuijvers toont aan dater tussen de verschillende levensfasen van mensen grote 

verschillen zijn wat inkomenspositie betreft. Met name de gezinsfase staat onder 

druk. Hier is zelfs sprake van een zogenaamd gezinsdal. Niet zozeer het inkomen 

gaat achteruit, maar de welvaart neemt fors af. Solidariteit en overdracht tussen 

verschillende levensfasen biedt een oplossing. Hij doet verschillende suggesties 

hiervoor. Allereerst stelt hij maatregelen voor die rechtstreeks gezinnen met kin

deren ondersteunen: een taxcredit, verhoging van de kinderbijslag of opvoedgeld. 

Deze voorstellen gaan uit van overdracht naar gezinnen met kinderen. Verder 

stelt hij maatregelen voor die spreiding van kosten binnen de eigen levensloop 

meer mogelijk maken, zoals andere vormen van hypotheken. 

Vanuit de opvatting dat mensen ofliever samenlevingsverbanden in elke levens

fase zelfstandig en in vrijheid hun keuzes moeten kunnen maken, heeft het CDA 
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ervoor gekozen bepaalde kosten (voor wonen, gezondheidszorg, kinderopvang, 

studie) te maximeren aan een bepaald percentage van het inkomen. Op die wijze 

wordt bereikt dat mensen in hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

ondersteund worden, waarbij ze hun keuzevrijheid behouden. Als de kosten de 

draagkracht te boven gaan, subsidieert de overheid deze kosten. Als uitgangs

punt van een modern inkomensbeleid lijkt dit goed aan te sluiten bij de analy

ses van de auteurs over hoe mensen hun levensloop vormgeven. 

Met betrekking tot gezinnen heeft het CDA tot nu toe steeds gepleit voor verho

ging van de kinderbijslag. Dit is een vaste bijdrage in de kosten die samenhan

gen met de verantwoordelijkheid en ook onderhoudsplicht van ouders voor hun 
kinderen. 

Een vraag die gesteld kan worden is tot welk niveau deze levensfase door de over

heid gesubsidieerd moeten worden en wat precies de eigen verantwoordelijkheid 

van mensen is om zelfbinnen hun levensloop voorzieningen te treffen. Vanuit 

christen-democratische visie moeten mensen in staat gesteld worden om zelf 

hun verantwoordelijkheid te nemen. Keuzevrijheid speelt hierbij een belangrijke 

rol. Een beleid met een combinatie van gerichte inkomensondersteuning en 

meer mogelijkheden om zelf te sparen voor verlof en om kosten van bijvoorbeeld 

een hypotheek te spreiden over verschillende levensfasen past hierin. Het schept 

ruimte voor mensen om zelfhet gezinsdal te 'overbruggen'. 

2. Staatsschuldreductie. 

In het jaar van de Genera ties staat solidariteit tussen genera ties vanzelfsprekend 

centraal. Daar hoort tevens bij dat huidige generaties hun verantwoordelijkheid 

niet afschuiven op toekomstige generaties en hen niet opzadelen met aflossen 

van schulden van een vorige generatie. Zeker met het oog op de toekomstige ver

grijzing en ontgroening, die onherroepelijk extra kosten met zich mee zullen 

brengen, zal een verantwoordelijke overheid de keuze van solidariteit met toe

komstige generaties door staatsschuldreductie moeten maken. Toekomstige 

oudere generaties moeten zekerheid over inkomen en gezondheidszorg geboden 

worden. Voor toekomstige jongere genera ties geldt dat zij de kosten daarvan op 

zullen moeten brengen. Een extra last in de vorm van een staatsschuld is dan 

onverantwoord. Juist nu de economische en financiele situatie het toelaat om 
aan afbouw hiervan te werken. 

3. Pensioenen. 

Van Keeken geeft in zijn artikel een grondige analyse van mogelijkheden tot 

afstemming van pensioenregelingen op de moderne levensloop. Hij stuit daarbij 

op het spanningsveld tussen flexibilisering en solidariteit. Meer mogelijkheden 
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tot individuele arrangementen leiden tot afname van solidariteit in pensioenre

gelingen. Hij ziet vooralsnog geen grate wijzigingen in de pensioenregelingen als 

gevolg van het moderne levensloopmodel. Pensioenregelingen zullen pas aange

past worden als er daadwerkelijk sprake is van een langdurige maatschappelijke 

trend, omdat voor pensioenen gespaard wordt. Toch is wel duidelijk dat in de 

huidige pensioenregelingen belemmeringen zitten om een andere levensloop te 

kiezen dan de standaardlevensloop. Pensioenregelingen zijn een zaak van werk

gevers en werknemers. Daarnaast ligt er hier een eigen verantwoordelijkheid 

voor mensen zelf. De wensen van werknemers en werkgevers voor afstemming 

op een andere levensloop zullen zo 'vanzelf leiden tot aanpassing van pensioen

regelingen. Overheidsingrijpen in de pensioenregelingen metals uitgangspunt 

individualisering en economische zelfstandigheid van individuen kan dit echter 

doorkruisen. De overheid dient zich te beperken tot (fiscaal) faciliteren van pen

sioenregelingen, het toezicht daarop en eventueel stimuleren van modernise

ring, zoals nu gebeurd is via een convenant. 

4. Onderwijs, schoiing en arbeidsmarkt. 

Het volgen van onderwijs is gekoppeld aan jeugdige leeftijd. Kinderen en jonge

ren worden geacht zich vooral te rich ten op leren ter voorbereiding op het verde

re leven. Verschillende auteurs stellen dat dit moet veranderen. Cuijvers vindt 

dat jongeren eerder arbeid moeten kunnen verrichten en de opleiding moeten 

kunnen uitstellen, zodat ook combinaties van opleiding op latere leeftijd met 

gezinsvorming mogelijk worden. Knipscheer heeft kritiek op het programma 

'Een leven lang leren'. De scope van het programma moet verbreed worden en 

meer aansluiten bij de veranderde arbeidsmarkt en het levensloopdenken. Hij 

benadrukt dater toegewerkt moet worden naar een cyclisch loopbaanperspec

tief. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een herbezinning. Ook het toene

mend beroep datal op jongeren gedaan wordt om te participeren op de arbeids

markt nog tijdens de opleiding moet hierbij betrokken worden. Dit onderwerp 

verdient nadere uitwerking. Het CDA zou in het kader van het Jaar van de 

Genera ties deze analyses en suggesties nader kunnen bestuderen en aan de hand 

daarvan eigen voorstellen ontwikkelen. 

Dit zijn slechts enkele van de thema's die als concrete uitwerkingen van het con

cept van de moderne levensloop gepresenteerd worden in dit nummer van 

Christen-Democratische Verkenningen. Een ander beleidsterrein waarop lijnen 

getrokken kunnen worden vanuit levensloopperspectief en keuzevrijheid is de 

gezondheidszorg. Vanuit dat perspectief discussieert het CDA volgend jaar over 

het persoonsgebonden budget en de invoering daarvan. Vanzelfsprekend zijn 

voorstellen om te komen tot meer mogelijkheden voor het combineren van 
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arbeid en zorg, zoals uitbreiding van verlofregelingen, noodzakelijk voor een 
goed levensloopbeleid. 

Tot slot 

Met het Jaar van de Genera ties heeft het CDA opnieuw een thema gekozen dat 

trendsettend en actueel is. Ook kan met het thema levensloop een volwaardig 

alternatief geboden worden voor de opvattingen van de huidige coalitiepartijen, 

als tegenwicht tegen de eenzijdigheid van denken in termen van individuen en 

overheid. Dit denken schept onvoldoende ruimte voor de wensen en verwachtin
gen van mensen in onze samenleving. 

De verschillende auteurs doen voldoende suggesties en voorstellen die nadere 

bestudering en uitwerking verdienen het komend jaar. De verwachtingen van 

ditjaarthema zijn na dit nummer van Christen-Democratische Verkenningen 
alleen maar vergroot. 

Drs. G. Dolsma, beleidsmedewerker sociale zaken en werkgelegenheid, CDA-Tweede 
Kamerfractie. 
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[BEZINNING] 

'Gij badt op eenen berg' 

Gij badt op eenen berg, aileen, 
En ... Jesu, ik en vind er geen 

Waar 'k hoog genoeg kan klimmen 
Om U aileen te vinden: 

De wereld wilt mij achterna, 
Alwaar ik ga 

Ofsta 
Of ooit mijn oogen sla; 

En arm als ik en is er geen, 
Geen een, 

Die nood hebbe en niet klagen kan; 
Die hanger, en niet vragen kan; 
Die pijne, en niet gewagen kan 

Hoe zeer het doet! 
o, Leert mij, armen dwaas, 

Hoe dat ik bidden moet! 

Guido Gezelle 

Een rubriek met de naam Bezinning is in deze 

laatste weken van het jaar bij uitstek geschikt 

om ons rekenschap te geven van wat dat 

begrip inhoudt. De Adventstijd zou een perio

de moeten zijn waarin het tempo van het 

dagelijks Ieven even wat afzwakt, waarin wij 

de tijd nemen voor reflectie op dat wat wij 

verwachten: het is immers Advent! 

Kamen wij daar nog toe? 

'De wereld wil mij achterna', ondervond ook 

Gezelle. Met haar jachtigheid, met haar druk, 

met haar beslommeringen. 

Neem die tijd en !dim op die berg, die hoog en 

ver genoeg is! 

Ik wens u goede en vooral gezegende 

Kerstdagen. 

Tineke Lodders-Elfferich 
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