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W
at men kan lezen in 

een tijdschnft als dat 

nu voor u ligt, is uiter

mate bepcrkt, vergelc

ken met water allcmaal te lczen valt op 

de pagina's die gebruikcrs van hct 

Internet kunnen opvragcn Op hct 

Internet is onafzienbaar vee] in forma tie 

beschikbaar, maar we moeten ons wei 

rcaliseren dat mensen niet eindeloos 

vee! informatie in zich op kunnen nc

men. Het wezenlijke verschil tussen het 

Internet enerzijds en kranten, tijdschrit

ten en radio- of televisieprogramma's 

anderzijds is dus dat hct Internet gcen 

selccterende redactie hecft, en de voor

heen bekende media noodzakelijker

wijs altijd wei. Is dat een 

voordcel van het Internet? 

Als we de aandacht rich

ten op Ianden waar cen

suur selecteert is het ant

woord stellig ja. In een 

samenleving als de onze 

ligt het antwoord minder 

voor de hand. Het zijn 

vooral mensen die een kri-

de medewerkers en auteurs op het 

spoor te komen. AI realiseert lang niet 

icdereen zich dat hctzcltde geldt voor 

omroepen. Zcnders en omroepvereni

gingen herken je niet aileen aan deaf

zonderlijke programma's. maar ook aan 

de keuze die door de 'redacteuren' van 

die omroep (programmadirecteuren l 

wordt gemaakt. Op het Internet moet 

de gebruikcr het zondcr zo'n 'redactic' 

doen. Je kunt natuurlijk zeggen. ieder 

is daar verantwoordelijkheid voor de 

eigen keuze. 1\laar dat lijkt, bij de onaf

zicnhare overvlocd van silr en pagina's 

mooier dan het is. Sommige Internet

gehruikcrs vinden intus<,en dan ook 

haat bij de adviezen die her en der in 

de vorm van adresboeken 

met 'links' worden gege

ven. 

Teken van de tijd 
Er is reden genoeg de 

overvloed van eindeloos 

uiteenlopende gegcvens 

en contacten op hct 

Internet tc zien als een te-

tische, vorsende instelling ken van de tijd Ordcning 

hebhen die met het hrengen in die overvlocd 

Internet zijn gehaat. Er Prof. dr. EJ\.1H. Hirsch i'>, of we het willcn of niet, 

zijn evenwel ook mensen Balli11 de opgave waarvoor we 

die op hct Internet het spoor hijster ra- ons geplaatst zicn. De tijd is voorhiJ 

ken en hij obscure sites Ianden. Een waarin mensen - door plaats van wo-

krant of tijdschrift ontleent zijn kwali

teit aan het vermogen van de redactic 

een gocde, voor de lezers overtuigendc 

selcctic te maken uit het aanbod van 

mogelijke puhlicaties, en uitcraard goe-

ncn, wcrken en tcr kcrke gaan gehon

den aan een afgcbakcnde kring van ge

sprekspartncrs - als vanzclf kennis, 

ervaringen en heoordelingen met elkaar 

deelden. Dat betckende niet dat ze in 
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saaie eendracht wegzakten, maar dis

cussie had wei een vaste hodem van 

gemcemchappelijke gcschiedenis en 

principes. Als resultaat van mobiliteit, 

communicatie en '>Chaalvcrgroting zijn 

we dat houvast kwijt De socioloog 

Giddens spreekt hier van 'disembed

ding' Nict meer ingehed in ccn ge

meenschappelijkc horizon van kennis 

en ervaringen wordt het voor mcnsen 

moeilijker tot een gemeenschappclijke 

bcoordeling te komen. 

Losse meningen 
De democratisering in deze en de vori

gc eeuw was niet aileen een staat<,rech

teliJk vcrandcringsproces. Het was eerst 

en vooral de ontwikkcling van een 

'openbarc mening' door cer1 steeds gro

terc kring van meedenkende burgers: 

mcn'.en die her nict over hun kant lie

ten gaan hoc de staatsmacht wcrd uit-

van socialc 

pijvisic Niet aileen de Ncderlandse 

christen democratic, maar ook andere 

traditionele grote partijcn hinnen en 

buiten Nederland kennen spectaculairc 

ups cmd downs in kiezerssteun. Zc kunnen 

vee! mindcr dan vroeger <,tcuncn op 

een vaste, vanzelfsprekende steun van

uit een groep van mensen die tot die 

politieke stroming 'behoren' 

De tijdsfactor 
De politiek wordt misschien nog mecr 

dan andere lcvcnsterreinen meegezo

gcn in de haast wcrcldwijde openheid 

van informatie en mcningen, zondcr 

veel samenhang Daarin speelt de tijds

factor cen rol. Echte resultatcn van po

litick handelen - uit het oogpunt van 

de kwaliteit van rechtsstaat en samen

lcving- kunnen pas op de (middel)lan

ge tennijn worden vastge<,teld Om wil

lc van de controkerbaarheid van de 

macht is ecn politiek mandaat cchter 

aan een tennijn van (in de 

geoefend of ten ovcrstaan 

nood Jlli'>t vcrstck liet 

gaan. De openbare mc

ning '>tcunde dus op een 

met elkaar - onder mccr 

via kranten en tijdschriften 

- delcn van kennis en er

varingen om zo. in discus

sic met anderen, tot cen 

politrek oordecl te komen. 

Is zoicts als de vorming 

Vtlll ccn openbarc n1cning 

nog wei mogeliJk als de 

kadcrs van gemeenschap

pelijke kennis en ervaring 

Wil politiek van 
rcgcl) vier jaren gcbon

den. Het tijdsper<,pectid 

van de beoordelrng is dus 

haast per ddinitie korter 

dan van water beoordceld 

zozccr vcrvagcn en over

gaan in CCn grotc. ongeor

dcnJc baaicrd van gege

verls en meningcn van het 

moment? 

waarde zijn in een 

samenleving met 

zoveel losse kennis 

en meningen, dan 

moet ze een punt 

hebben waarop ze 

zich richt en 

waaraan ze zich 

verbindt: haar 

politieke idealen. 

moet worden, hoogsten'> 

vier jaren, en mcestal - bij 

het nadercn van de verkie

zingsdatum - nog korter. 

De directe reactie in opi

niepeilingen en media 

heeft het tijdspcrspectief 

van de politiek nog kortcr 

gemaakt. Op de gebeurtc

nissen van de dag moet 

nog veel sneller worden 

gereagecrd- lief.,t onmid-

Lossc brokstukkcn informatic roepen 

lossc opinies op, npinie<, die op zichzelf 

best dnordacht kunnen zrJn, maar 

amper hcrlcidbaar tot een maatschap-

dellijk Zo lijken politici 

in staat tot werkelijk wonderhaarlijke 

prestaties: binncn ccn paar uur zijn zij 

gerced omvangriJkc wetsvoorstcllcn, 

adviezen en rapporten, waaraan maan-

UlV I 'J7 



denlang is gewerkt, van een vastbeslo

ten commentaar te voorzien. 

Kunnen kiezers dat beter? 
Is het in deze situatie redelijk van de 

kiezers te verwachten dat ze zich bij 

hun politieke voorkeur door iets anders 

dan wisselende sympathieen Iaten lei

denJ Men kan dat in elk geval niet 

doorbreken door simpel te verwijzen 

naar het roemruchte verleden van een 

politieke partij of beweging. De staat 

van dienst in het veri eden is op zichzelf 

niet onbelangrijk Het verleden kan ai

leen een inspirerende traditie worden 

als daarin motieven werkzaam zijn die 

mensen iets te zeggen hebben. Die mo

tieven- waarden en beginselen- moe

ten iets voor de toekomst betekenen, 

anders zijn ze geen traditie die wordt 

doorgegeven, maar een object van 

ideeenarcheologie. Traditie zet zich dus 

voort in motiverende idealen voor de 

toekomst. Wie de Evangelien leest, ziet 

zich dat voortdurend ontrollen langs 

Jezus Christus' levensweg: de onver

wachte herinterpretatie van de traditie, 

opdat die tot een levensideaal wordt. 

Ook dat was een tijd waarin de komst 

van allerlei nieuwe cultuurpatronen ver

warring had veroorzaakt en de kramp

achtig volgehouden oude gewoonten 

geen perspectief meer boden. 

Wat wei kan, en waartoe een door be

ginselen gedreven politieke beweging 

als de christen-democratische in staat 

moet zijn, is dit: de kiezers een verbond 

aanbieden dat de politick van aile dag 

in het perspectief plaatst van een ver

bond dat gericht is op politieke idealen 

en zich daarnaar de maat laat nemen. 

Dan worden tradities gekarakteriseerd 

door hun betekenis voor de toekomst, 

een samenleving die niet de erfenis van 

een vernietigd milieu hoeft te dragen, 

waarin misdaad niet in maatschappelij

ke posities is omgemunt, en menscn -

ook waar verschillen in welstand en le

vensvervulling zijn- tach een gemeen

schap vormen, die bereid is op te ko

men voor wie kwetsbaar of zwak is. 

Is dat te idcalistisch? Er zijn vee! dingcn 

in de politick waarvoor alternatieven 

hestaan, maar wil politick van waardc 

zijn in een samenleving met zoveel 

losse kennis en meningen, dan moet ze 

een punt hebhen waarop ze zich richt 

en waaraan zc zich verbindt haar poli

tieke idealen. 

Prof. dr. EMH. Hirsch Balll11 

In de column geven de led en va11 de redactle hun 

persoonlJjke opvattlngen weer. Zlj hopen daarmee 

een aanzet te geven voor reflectle of debat. 
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0 
m te beginnen wenst de 

redactie u een zeer voor

spoedig 1997. Wij hopen 

weer vee! lezenswaardige 

artikelen te bieden. Moge dit nummer 

daarvan een voorproefje zijn. 

Op donderdag 12 december 1996 pre

senteerde het Wetenschappelijk lnsti

tuut het nieuwe rapport 'Gaven in over

vloed. Europees cultuurbeleid in 

christen-democratisch pcrspectief'. 

De commissievoorzitter prof.dr AG. 

Weiler overhandigdc het rapport aan 

staatssecretaris drs. A Nuis van Onder

wijs, Cultuur en Wetenschappcn. Het 

rapport bestaat uit twee delen. In het 

eerste dec! is een normatieve cultuurfi

losofie te vinden die gdnspireerd is 

door de christelijke traditie. Het uit

gangspunt daarvan is dat cultuurvor

ming vooral gcworteld is in crvaringen 

van zin en waarde. In het rapport wordt 

exemplarisch belang tocgekend aan ccn 

zinervaring in het bijzonder: de gave

ervaring. 

In het slothoofdstuk van het rapport 

wordt gesteld dat over de cultuurfiloso

fie en de consequenties die daaruit ge

trokken zijn, een breed maatschappelijk 

gesprek mogelijk zou moeten zijn. Bij 

gelegenheid van de aanbieding is de 

publieke discussie over het rapport - en 

dan vooral over de cultuurfilosofie - ge

opend door mevr. dr Aatke Komter en 

prof.dr.Arjo Klamer. U vindt hun prik

kelende reacties en een korte inleiding 

op het rapport van de heer Weiler in 

dit nummer 
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Klamer is in zijn bijdrage nogal pessi

mistisch over de Europese eenwording, 

onder andere naar aanleiding van de 

verwaarlozing van de culturele dimen

sie. Hij beschouwt het conflict tussen 

Nederland en Frankrijk over de drugs

problematiek als een veeg teken. Dit 

sceptische geluid wordt in dit blad niet 

vaak gehoord. Misschien moet de dis

cussie over Europa als culturele bedrei

ging of culturele verrijking maar eens 

goed gevoerd worden. Hoe het ook zij, 

in iedcr geval is het noodzakelijk dat 

wij in Nederland grondig kennisnemen 

van de politieke discussies die in de an

dere lidstaten spelen (in de hoop dat de 

anderen hetzelfde doen). Dat kan vee! 

wederzijds onbegrip voorkomen. 

Wat dat betreft is de bijdrage van prof. 

dr W. Albeda voorbeeldig. Deze geeft 

op onovertroffen manier een overzicht 

van de Franse discussie over de verzor

gingsstaat. Het lijkt de redactie ver

plichte kost voor politici en ambtena

ren op het ministerie van Socialc Zaken 

en Werkgelegenhcid. 

Dit nummer opent met ecn artikel van 

mevr.dr.H.AK.Kiatter-Folmer over de 

positie van minderheden in het onder

wijs en sluit met een periscoop van on

dergetekende en de heer N_J P Mol 

waarin een paging is gedaan om door 

middel van scenario's greep te krijgen 

op de razcndsnelle ontwikkelingen in 

medialand. 

Drs. M. Janse11 

redaclie-secretaris 
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De sleutel tot vergroting van kansen van allochtonen op de ar

beidsmarkt is vooral gelegen in een adequate, gedegen opleiding 

en een goede beheersing van de Nederlandse taal. De positie van 

allochtonen in het Nederlandse onderwijs is echter nag altijd 

zwak. Nodig zijn: activiteiten en initiatieven die de begeleiding en 

ondersteuning van allochtone kinderen door hun ouders verster

ken, structurele diagnostisering en redemiering met betrekking tot 

de beheersing van het Nederlands en vergroting van de algemene 

effectiviteit van scholen. 

D 
e positie van minderhe

dcn in het Nederlandse 

onderhavige artikel. llit de hieronder 

te hcsprekcn bevindingen van Tesser 

onderwijs is 

a! vele jarcn 

een punt van grate zorg. 

Alhoewcl er duidelijke 

verschillen in onderwijs

succes aan tc wijzen zijn 

tussen vcrschillende groe

pen allochtonen, is de po

sitie van velen van hen 

nog steeds aanmerkclijk 

mindcr florissant dan die 

van hun Nederlandse lccf

tijdgenoten. De 'Rappor

tage minderhcden 1996' 

Dr. HAK Klatter-

e.a. ( 19961 zal hlijken dat 

de posit1c van met name 

Turkse en tvlarokkaanse 

lccrlingen in hct Neder

landse onderwiJs nog altijd 

zwak is. De situatie van 

Turkse leerlingen en mo

gelijke verklarende facto

ren voor hun relaticf ge

ringe schoolsucces zullen 

in dit artikel worden geil

lustrecrd aan de hand van 

rcsultaten uit hct promo

tieonderzoek van de au-Folmer 
(Tesser e.a. 1996) die op 13 november 

1996 door hct Sociaal en Cultureel 

Planbureau is gepresenteerd, bevat de 

jongste gegcvcns over de positie van al

lochtonen op de gebieden onderwijs, 

arbeid en huisvesting. Deze rapportage 

zal als uitgangspunl dicnen voor het 

teur van dit artikel dat in september 

199fi is algerond met de vcrdediging 

van hct proelschrift Turbe kinderen en 

hun schoolsucces. Een dieptestudie 

naar de rol van sociaal-culturele oricn

tatie, taalvaardigheid en ondcrwijsken

mcrkcn' (Kiattcr-Folmer 199fi) In dczc 
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studie is een kleine groep van negenen

twintig Turkse leerlingen uit Eindhoven 

enkele Jaren van dichthij gevolgd in 

hun school- en thuissituatie en is ge

zocht naar verklaringsgronden voor 

hun achterblijvende onderwijssucces. 

In het eerste gedeelte van dit artikel 

zullen de belangrijkste hevindingen uit 

de 'Rapportagc minderheden 1996' wor

den besproken De aandacht gaat daar

bij sreciaal uit naar het thema onder

wijs, maar gezien de relatie tussen 

orlciding en arheidspositie zal ook het 

onderdecl arbeid besproken worden. In 

het tweede gedeclte komcn orzct en 

re.,ultatcn van het gcnoemde promotie

onderzoek naar schoolsucces van 

Turkse lcerlingen aan de orde. Het arti

kel zal hesloten worden met aanbeve

lingen gericht op vergroting van de 

kansen or schoolsucccs van allochtone 

leerlingen Mogelijk kunnen deze aan

dachtsrunten bijdragen aan discu.,sies 

hinnen het CDA over (onderwijs)he

leid ten aanzien van minderheden. 

Arbeid en onderwijs 
In de genocmde 'Rapportage minderhe

den 1996' (Te.,ser e.a. 1996) wordt de 

situatie van minderheden in ons land 

uitgehreid heschreven en wordt het 

overheidsheleid met hetrekking tot 

minderheden gcanalyseerd In hct vol

gende worden enkclc uitkomsten van 

dcze rarrortage hesproken; de bron 

van deze informatie i'> steeds bovenge

nocn1de ropportagc. 1 

Voordat in de rarrortage wordt inge

gaan or de speciheke thema's arbeid en 

onderwijs, wordt stilgestaan hij de ge

talsmatige ontwikkeling van minderhe

dcn. Het allochtone dee! van de bevol

king hlijkt nag altijd snel toe te nemen 

en het aantal !eden daarvan groeit bo

vendien vee! sneller dan dat van de au

tochtone bevolking In tahel I wordt 

(JlV I 'l7 

een vcrgelijkcnd overzicht gegeven van 

de omvang van de vier grootste minder

heidsgroepen en de autochtoon-Ncdcr

land.,e bcvolking in 1990 en 1995. 

In tabcl I op ragina 8 is te zien dar het 

totale aantal personen uit de vier groot

ste minderheidsgroeren is gestegen van 

zo'n 700.000 in 1990 tot ruim 850.000 

in 1995. De Turkse gemeenschar hecft 

door haar relaticf sterke groei de Suri

naamse groep bijna ingehaald a!., groot

ste minderheidsgrocpering. Overigens 

wordt de laatste jaren door steeds mecr 

allochtonen de Nederlandse nationali

teit aangevraagd, met name ook door 

Turken en l\1arokkanen, wat weer leidt 

tot een afname van dezc groeren wan

necr gerekend wordt naar nationaliteit. 

De immigratic van Surinamers, Turken 

en Marokkanen bestaat op dit moment 

hoofdzakelijk uit gezinsvorming 

Sinds 1994 is de immigratie in Neder

land in haar totaliteit aan het teruglo

pen. Dcze afname wordt wellicht mcde 

veroorzaakt door wijzigingcn in het toe

latingsbelcid (wijziging Vreemdclingen

wet in 1994) en in de procedure'> voor 

orvang van asielzoekers en afhandeling 

van asielverzocken (Tesser e.a. 1996) 

Arbeid 
Sinds het einde van de jaren tachtig is 

het aantal werkenden uit de vier groot

ste minderheidsgroepen met 70.000 

toegenomen, wat aangceft dat er weer 

enige beweging te bespeuren is in de 

positic van allochtonen op de arbeid'>

markt in vergelijking met de jaren daar

voor waarin voornamelijk stagnatie or

trad. De afname van werkloosheid en 

de toenamc van arbcidsmarktparticipa

tie betreffen echter vooral Surinamers 

en Antillianen/ Aruhanen. De rositie van 

Turken en Marokkanen is nag '>teeds 

zcer zwak. Ecn positieve uitzondering 

vormen jonge Turkse en Marokkaanse 
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1990 1995 verschil index 

Surinamers a) 237 278 41 117 

Turken a) 206 264 58 128 

Marokkanen a) 168 219 51 130 

Antillianen/Arubancn a) 81 93 12 115 

Totaal 692 854 162 123 

Autochtonen b) 14.251 14.667 416 103 

a) naar herkomstgroepering b) naar nationaliteit 

Tabel1: De vier grootste minderheidsgroepm en de autochtone bevolking, 1990 en 
1995 ( aantallen x 1000; index 1990= 100) (bran: CBS-registertellingen '9ol'95; 
bevolkingsstatistieken; Tesser e. a. 1996) 

vrouwen, van wie de arbeidspositie 

duidelijk aan het verbeteren is. Marok

kaanse mannen en dan vooral de jonge

ren onder hen scoren op aile arbeids

positie-indicatoren het mcest ongunstig. 

Alhoewel Turken en Marokkanen voor

namelijk werkzaam zijn in de industrie

le sector en daarin op de laagste func

tieniveaus, treffen we hen de laatste 

jaren ook meer aan in hager gewaar

deerde niveaus (Tesser e.a. 1996). 

Verschillen in arbeidspositic tussen 

allochtoncn en autochtonen worden 

volgens Tesser e.a. ( 1996) voor een aan

zienlijk dee! vcroorzaakt door verschil

len in opleidingsniveau en beheersing 

van de Nederlandse taal. Helaas speelt 

soms ook 'selectieve selectie' van perso

neel een rol. De bovengenoemde Iichte 

verbetering in de arbeidspositie van al

lochtonen betreft voornamelijk de kans

rijken onder hen die een behoorlijke 

opleiding hebben en goed Nederlands 

spreken. In de Rapportage minderhedcn 

1996 wordt geconcludeerd dat de effec

ten van bijvoorbceld de belcidsplannen 

'Etnische mindcrheden bij de overheid' 

(EMO), de evenrcdigheidstaakstelling 

van de Arbeidsvoorziening, het akkoord 

in de Stichting van de Arbcid en de Wet 

Bevordering Evenrcdige Arbeidsdeel

name Allochtonen (WBEAA) om ver

schillende rcdenen niet erg positief zijn. 

De groep die hier hct zwaarst door 

getroffen wordt, zijn de kansarmc 

allochtonen. 

Tesser c.a. ( 1996) stcllen een grotere rol 

voor de Arbeidsvoorziening voor in het 

kader van verbctcring van het arbeids

aanbod van minderhcden. Door bij

voorbeeld bemiddelingstaken te Iaten 

uitvoercn door commerciele bemid

delaars, zouden Regionale Besturen 

Arbeidsvoorziening (RBA:s) meer ruimte 

krijgen om de kwalificatie van werkzoe

kenden te verbeteren. Ook wijzcn de 

onderzoekers op de mogelijkheden van 

verbetering van de arbeidspositie van 

kansarme allochtonen die besloten zou

den kunncn liggen in de voorstellen van 

Vander Zwan & Entzinger ( 1994) voor 

de invoering van een concessiestelsel 

waarbij bedrijven onder bepaalde voor

waarden ontheffingen kunnen krijgen 

van geldende regelingen met bctrekking 

tot loncn, vestigingseisen en arbcidsom

standigheden (Tesser e.a. 1996) 

Een factor die in de werkgelegcnheid 

van etnische mindcrheidsgrocpen een 

grotcre rol lijkt tc gaan spelen, is het 
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zelfstandig ondernemerschap Van 

I 986 tot 1995 is het aantal allochtone 

ondernemers gestegcn van I 0.000 tot 

22.000. Deze aantallen zijn gebaseerd 

op het criterium geboorteland, waar

door tweede en volgende generaties 

nog niet in de tellingen zijn meegeno

men. Een onderzoek van het Econo

misch lnstituut voor het Midden- en 

kleinbedrijf ( 1995) laat zien dat na 6,5 

jaar 55% van deze bedrijven nog be

staat In het algemeen is de horecabran

che bij allochtone ondcrnemers sterk 

favoriet. Ook de groothandel blijkt een 

aantrekkelijke oplie. De detailhandel 

en zakelijke dienstverleningsonderne

mingen zijn minder in trek. De bran

chekeuze verschilt echter per etnische 

groepering Naast de traditionele 

Chinese, Criekse, ltaliaanse en ook 

Vietnamese restaurants, komen we ook 

wat meer Turken en Marokkanen in dc

ze sector tegen. Marokkanen zijn ver

der te vinden in de detailhandel, Antil

liaanse en Arubaanse ondernemers 

veelal in de zakelijke dienstverlening en 

Turken in de confectie-industrie. Wel

licht mede door de evenwichtiger 

spreiding van de ltaliaanse en Chinese 

bevolking in ons land en hun relatief 

geringe omvang, richten deze groepen 

onderncmers zich minder exclusief op 

klanten uit de eigen etnische groep dan 

ondernemcrs uit andere allochtone 

grocpen. Terwijl een aantal jaren gelc

den motieven van allochtonen voor het 

zclfstandig ondcrnemerschap vaak 

meer ncgatief van aard warcn (bijvoor

beeld de ongunstige arbeidsmarktposi

tie van allochtoncn en di'>crirninatie in 

loondicnst), wordt momcnteel veelal 

vanuit ecn positievere houding voor de

ze sector gckozcn (Tesser e.a. 1996). 

011derwijs 
In de 'Rapportage minderheden 1996' 
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wordt geconstateerd dat het oplei

dingsniveau van minderheden stijgt, 

maar in cen heel langzaam tempo. De 

achterstand ten opzichte van de au

tochtone bevolking is nog steeds groat, 

ook omdat het opleidingsniveau van 

Nederlanders blijft stijgen. Marok

kaanse mannen en vrouwen en Turkse 

vrouwen zijn degenen met de laagste 

opleidingen, Turkse mannen doen het 

iets beter. Surinamers en Antillianen/

Arubanen bevinden zich qua opleiding 

tussen deze groepen en de Nederlandse 

groep in. Jongere allochtonen zijn be

ter opgeleid dan hun ouders en in de 

loop van de tijd Zllllen zij het oplei

dingsniveau van minderheden in het 

algcmeen dus doen stijgen. 

Wanneer we wat gedetailleerder kijken 

naar het onderwijssucces van allochto

ne leerlingen, treffen we in de gcnoem

de rapportage de volgende resultaten 

aan. De participatie van allochtone lecr

lingen aan het onderwijs is vrijwel op 

peil en qua leeftijd zijn er nauwelijks 

mecr achterstanden (dat wil zeggen: er 

zitten gecn relaticf oude allochtone 

leerlingen mecr tussen vee! jongere 

klasgenoten) Eveneens positief is dat 

allochtone leerlingen in het voortgezct 

onderwijs meer zijn gaan dcclnemen 

aan Algemeen Vormende Onderwijs 

(AVO)-vormen en minder aan Voort

gezet Basisonderwijs (VBO) In de ho

gere vormen van AVO vinden we ech

ter nog relaticf weinig Turkse en 

Marokkaanse leerlingen 

Tegenover de positieve ontwikkelingen 

met betrekking tot dee! name, staan ne

gatieve bevindingen met name ten aan

zien van behaalde resultaten in tennen 

van schoolvorderingen en bereikt on

derwijs(eind)niveau Lcerlingen uit 

minderheidsgroepen komen vaak al 

met cen achterstand in vooral taalvaar

digheid Nederlands de basisschool bin-
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nen en deze achterstand blijkt na acht 

jarcn hasisondcrwijs nict tc zijn ver

dwenen. Dit is des tc ernstigcr daar 

Nederlands niet aileen ccn kernvak is, 

maar ook instructie- en voertaal in an

dere vakken. Ook in het voortgezet on

dcrwijs blijven de resultatcn van veel 

allochtone leerlingen achter, vooral wat 

hetreft Nederlands en wiskunde. Zorg

wckkend is de rccente constatering dat 

Surinaamse leerlingen in de loop van 

het voortgezet onderwijs atzakken naar 

het (lagere) niveau van Turkse en 

t\larokkaanse scholiercn (Tcsser c.a. 

1')96) Helaas komt ook voortijdig 

ongcdiplomccrd schoolvcrlaten in vcr

houding nog vcelvuldig voor bij 

allochtonc leerlingen, zcker de schrik

harend hoge percentages voor Marok

kaanse leerlingen springen in d1t 

vcrhand in hct oog. Ook in het ,\lid

delhaar Beroepsonderwijs (1\\BO). dat 

een <;terke toename van allochtone stu

dcnten heeft gckend, halcn veel van 

deze leerlingen de eindstreep nict 

(Kiatter-Folmer 19')6. Tesser c.a. 1996). 

In de rapportage worden als oorzakcn 

van de onderwijsachterstand van leer

lingen uit minderhcidsgroepen vooral 

de lagc taalvaardigheid Ncdcrlands. 

waarmee velcn van hen aan 

De sociaal-culturele 
het primair onderwijs begin

nen, genoemd alsmedc de 

achterstand in cognitievc 

ontwikkeling hij intrede in 

de basisschool. Dit laatsle 

kenmerken van 

leerlingen en hun 

ouders hangen zeer 

sterk samen met de 

schoolvorderingen 

van de leerlingen. 

punt zou volgens Te-.scr c.a. 

( 1996) te maken hebben met 

het fcit dat de informelc in

structie die allochtonc oudcrs 

hun kindcren geven minder 

gocd en adequaat lijkt te zijn 

als voorberciding op het 

Nederlandse onderwijs dan het instruc

tieve gedrag van Nederlandse ouders, 

ten gevolge van verschillen in oplci-

ding~nivcau en in opvocding tu~..,cn 

uilturen (zie ook Lese man I 'J'B) 

1'det betrekking tot hct tcrugdringcn 

van onderwijsachterstandcn van lcerlin

gen uit ctnische minderhcidsgroepen 

zijn rcccnte vcranderingen in het hebd 

grolcndeels gd'nt op voorstellen van 

de commissie- Van Kcmenadc I Com

missic allochtone lccrlingen in het on

derwijs I'J'l21 De taak van de landclij

ke overheid met hetrckking tot hct 

hestrijden van achtcrstandcn wordt he

perkt tot het tormulercn van doelstcl

lingen, gemecnten en scholen worden 

verantwoordelijk voor inhoud. onder

wqsleermiddelcn en organisatic. Ook 

de organisatic van het OnderwiJs in 

Allochtone Leven de Talen I OALTI -

het voormaligc Onderwijs in Ligen Taal 

(OLTJ- komt in handen van de ge

meentcn. llovendien is hepaald dat dit 

onderwiJs huitcn het rcguliere UIITICIIIIIIII 

moet worden gegevcn Verder is er hct 

voorncmcn om allochtonen niet mecr 

automatisch als doclgroep van voor

rangs- of achterstandshcleid aan tl' wiJ

zen (Tesser e.a. I'J'J6i. 

Tesser e.a. IJlJ'J(i 1 onderschrijvcn de 

keuze voor OALT huitcn de regulierc 

schooltijd. maar zette11 vraagtekcns hii 

het Iaten vallen van de grocp allochto

ne lcerlingcn als expliciete doelgrocp 

voor achterstandsbeleid. Ten aanzicn 

van de genoemde decentralisatie vra

gcn zij zich tcvens at of de overheid 

niet het voortouw zou moeten ncmen 

in de ontwikkeling van voor- en huiten

schoolse stimulcringsprogramma's voor 

kinderen uit minderhcidsgroepen om 

zo een degelijk en centraal ontwikkeld 

aanhod te crecren. Ten slotte ziJil zij cr 

niet zekcr van dat gemeentclijk onder

wijsachterstandsbekid el lccticvcr zou 

zijn dan landelijk belcid. Het risico he

staat immers dat de gcmeentclijke plan

nen ecn optelsom zullcn worden van 
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het he'ilaande helcid op de ver.,chdlen

de '>cholen 

Turkse kinderen en hun 
schoolsucces 
Na de hovemtaande hc.,preking van de 

'>land van zaken ten aanzien van de po

'>itle van mindcrhedcn in ondcrwiJ'> en 

arheid volgen-, de 'Rapportage minder

heckn I'J'J(,' iTe.,.,cr e.a. I'JC)(il, wordr 

111 het volgende cen !weld ge-,chct'>r 

van ccn groep Vtlll negcncnt\vintig 

Turk'>e lccrlingen uit Findhoven en hun 

'>chool-,ucce'> 

Fen van de uitg;mg'>punten van het pro

morieondcrzoek dat door de Zluteur van 

dit Mtikel i'> Ultgevoerd ('Turk.,e kinde

ren en hun '>chool.,ucce'> Fen diepte'>tu

die nailr de rol Villl <,ociaal-culturele 

oncntatie, lilalvaardigheid en onder

wij.,kcnmerken'. Klatter-l·olmer 19Wii 

wa., darer in Nederland inm1ddcl-, een 

omvangrijk hc-..tand aZin gcgcvcn.., bc

<,taat over de '>choolloophanen VZ\11 lcn

lingell u1t crni'>che mindcrheid.,groe

pen, maar dater veclmimkr ondcrzoek 

1~ gcdaan natlr vcrklaringcn voor de 

vaak ongun...,tigc onderwij;.,po..,itic die 

deze lccrlingen innemcn. ()m die rcden 

leek her z1nvol om aamluiting te zoe

ken hi) het ondcrzoek llililr vnklarendc 

lactoren llinnen d1t ondcrzoek.,gehinl 

i'> vcrvolgem gekozen voor cen klein

'>chalige dieptc<,tudie, vanuit de gc

dachte dat een dergclijk gedetadlcerd 

onderzoek mi.,.,chien nieuwe houw'>tc

ncn zou kunncn lcvcrcn voor groot

'>chaliger ondcrzock. 1\lct de diepre<,tu

die werd heoogd om gedurende de 

pcriode von de overgang van hct ht~-,is

onckrwij<, naar her voortgczct onder

wij., de <,choolloopbaan en de thui.,.,itu

aric van een rclatid klcine groep Turkse 

lcerlingen inten-,id rc volgen, tc be

'>chriJven en te analy.,cren tencinde 

meer inzicht tc verkri)gcn in her com-
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plex van verklarendc lactorcn voor he

haalde onderwii'>rcstdtaten. 

Her onderzoek i'> uitgevoerd hij negen

cntwintig Turbe lecrlingen. hun ouder., 

en de schulen die zij bezocht hchhen. 

Hct onderzoek vond rlaab in Eind

hoven en <,tartte in het schooljaar 1992-

1993, tocn de hctrellcnde lecrlingen in 

gruep achr van het ha-,iqmckrwiJS za

ten. De gemiddelde lcdtijd van de 

deelnemende zesticn jongen<, en dertien 

mei.,jes was bij de start van het onder

zock ell par en acht mailnden Aile 

lccrlingen zijn indertijd als zogenocm

de 'onderinstromer< ailn het Neder

land-,e ha'>i.,onderwijs hegonnen, dat wil 

zcggcn dat zc in de ondcrbouw gestart 

zijn. De lccrlingen warcn verspreid over 

drie hascsscholcn. De aan het ondcr

zoek deelnemende ouders zijn allen ge

horcn in TurkiJe en ziin islamiet. Hun 

leelti)den vanenden van achrentwintig 

tot vijtcnvi)ttig jaar De groohte groep 

ouders is russen 1 97() en I 979 naar 

Nederland gckumcn, her merendeel 

van hen hcelt in Nederland het !angst 

in Eindhoven gcwoond en cr i~ gccn 

sprake geweest Viln substanticle I tus'>en

tijd'>e I rcmigratie De mee<,tc oudcrs 

hchben, voor zover zij al onderwijs ge

norcn hebben. dit onderwijs gcvolgd in 

Tu1-kiw Het gaat daarhij in de mccste 

gevallcn om basisonderwiJs en eventu

ccl ccn lZlgc vorm van vcrvolgondcrwij-,. 

Nogill wat moedcrs hcbben geen basis

ondnwijs genoten. Ecn dcel van de ou

der'> hccft 111 Nederland curq"sen 

Nederlands gevolgd Fen klein aantal 

ouders hceft ecn baan in Nederland, 

voornameliik in productichcdrijven. 

Ook in hct schooljaar 199~-1 ')'!4 parti

cipeerdcn de leerlingcn in hct onder

zock. In dat jaar zaten zij allen in de 

brugklas van hct voortgczct onderwijs 

en warcn zc vcrspreid over elf verschil

lende <,cholen In de twee daaropvol-
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gende schooljaren zijn op kleinere 

schaal data verzameld over de onder

wijsresultaten van de leerlingen. 

De drie centrale variabclcnclusters 

waarover in het onderzoek gegevens 

zijn verzameld en geanalyseerd, zijn 

kenmerken van lcerlingen en ouders, 

onderwijskenmerken en schoolsucces. 

In het kader van leer! i ng-

merken van leer! i ngen en ouders zeer 

stcrk samenhangen met de school

vorderingcn van de leerlingen Sociaal

culturele kenmerken onwatten in dit 

onderzoek etnisch-culturele en religieu

ze orientatie, onderwijsondersteunend 

thuisklimaat, taalgebruik en taalbeheer

sing in het gezin en aspiraties van de 

leerlingen met betrekking 

( achtergrond)kenmerkcn 

is onderzoek gedaan naar 

de sociaal-culturelc ken

merken en de taalvaardig

heidskenmerken van de 

leerlingen, hun ouders en 

de gezinnen waartoc ze 

behoren. Met betrekking 

tot onderwijskenmcrken is 

informatie geanalyseerd 

over de door de leerlingen 

bezochte scholen/klassen. 

Deze leerling- en onder

wijskenmcrken zijn vervol

gens in vcrband gebracht 

met de onderwijsresultaten 

die de lecrlingen hebben 

behaald. De schoolresulta

ten van de leerlingen ble-

Wat bestrijding 
tot hun schoolcarriere. 

De sociaal-economische 

variabelcn beroeps- en op

leidingsniveau van de ou

ders vertonen geen sterke 

samcnhang met de school

prestaties van de kindercn. 

In dit onderzoek is een zo 

gedetailleerd mogelijke ni

veau-indeling ontwikkeld 

om tussen oudcrs te kun

nen differentieren, juist 

omdat vee! allochtonen in 

Nederland zich in de laag

ste opleidings- en beroeps

schalen bevinden. Toch 

bleek het verschil in oplei

di ng en beroep tusscn de 

van onderwijs-

achterstand van 

allochtonen betreft 

kan meer verwacht 

worden van een 

centrale 

overheidsverant-

woordelijkheid dan 

van decentralisatie 

naar gemeenten en 

scholen. 

ken goed vergelijkbaar met het algeme

ne beeld van Turkse leerlingen in 

Nederland hieromtrent. Uiteindelijk 

functioneerden in het dcrde jaar in het 

voortgezet ondcrwijs vijf leerlingen op 

lndividueel Voortgezet Basisonderwijs 

(IVBO)-niveau, tien leerlingen op 

VBO-niveau en elf leerlingen op 

Middelbaar Algemeen Voortgezet 

Onderwijs (MAVO)-niveau Een leer

ling zat op het Hoger Algemeen 

Voortgezet Onderwijs (HAVO) en 

twee leerlingcn volgden Voorbereidend 

Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) 

Tot slot 
De voornaamste conclusie uit het on

derzoek is dat de sociaal-culturele ken-

verschillcnde ouders tc 

klein om samenhang met het school

succes van hun kinderen op te leveren. 

Overigens bleck het opleidingsniveau 

van de moeder in verhouding meer sa

men te hangen met de schoolloopbaan 

van de kinderen dan de opleiding van 

de vader of hct beroep van beide ou

ders. Dit heeft waarschijnlijk te maken 

met het feit dat in de Turkse gezinnen 

uit dit onderzoek de dagclijkse opvoe

ding van de kindercn een taak van de 

moeder is, terwijl de rol van de vader 

zich beperkt tot het uitstippclcn van de 

grote lijnen van de opvoeding. 

Uit deze bevindingen blijkt dus dat in 

cen etnische minderheidsgroep zoals 

dezc kleine Turkse steekproelgrocp 

waarin weinig vcrschil in oplciding<,- en 
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berocrsniveau tussen ouders hestaat, 

het zinvol is orn le zoeken naar andere 

factoren die vcrschillcn in ondcrwijsrc

sultalen tussen leerlingen kunnen ver

klaren. llit dit onderzoek is naar voren 

gckornen dat lcerlingen uit gezinnen 

waarin de ouders rrohcren orn hun 

kindercn te onderstcunen in hun 

schoolloopbaan, beter presteren dan 

leerlingcn die die <;teun ontberen. 

Onder<aeuning hetekcnt dan niet per 

dcfinitie dat ouders bijvoorbeeld zelf 

hun kinderen rnoeten kunnen hegelei

dcn bij hct rnaken van huiswerk. De 

laag-opgeleide ouders uit dit onderzoek 

hchben andere wcgen gcvonden, zoals 

aanrnclding van hun kinderen voor 

huiswerkbcgeleiding, het creeren van 

een rustige studieruimte in huis, kiezen 

voor ( t)huiswerkvrije scholen voor 

voortgczet onderwiJs, aanschaf van 

woordenboeken, enz. Vcrder werden 

deze gezinnen ook gekcnmerkt door 

cen open houding tegcnover de 

Nederlandse sarnenlcving en het strc

vcn naar integrt1tie in die sa1ncnleving 

met hchoud van de eigen culturele en 

religieuze waardcn. Ook werd in deze 

gezinnen mcer Nederlands gesproken. 

De samcnhang tusscn de taalvaardig

hcid Turks en Ncderlands van de leer

lingctl en hct school'>ucces dat zij hcha

len is evcncens '>tcrk, maar hier speelt 

mogclijk ook de sterkc samenhang tus

scn de <,ociaal-culturele kenmerkcn en 

de taalvaardigheid van de lccrlingen 

ccn rol. In elk geval hlcek een goede 

hchecrsing van hct Ncderlands voor de 

lcerlingcn cen cssenticlc voorwaarde 

voor <,ucccs in zowel hasisondcrwijs al' 

vnortgczel onderwij'>. 

Kcnmerkcn van de scholen waaror de 

lccrlingcn zatcn, zowcl in de zin van 

algemenc cf fectiviteit a], speciale tacili-

( llV 1''!7 

teiten voor allochtone leerlingen, 

blcken in het onderzoek rninder sarnen

hang te vcrtonen met de onderwijs

re,ultaten van de lcerlingen dan de an

dere genocmde variabclen. Het is 

mogclijk dat het aantal scholcn te klein 

is gcweest om substantiele sarnenhang 

te kunnen vaststellen. 

Conclusies en aanbevelingen 
In het bovcnstaande is een uitgebreide 

descriptieve analyse van de positie van 

minderheden in Nederland, de 'Rapror

tage minderheden 1996' (Te'5er e.a. 

1996), vergeleken rnet een besrreking 

van ecn longitudinalc dieptcstudie or 

dit terrein (Klatter-Folrner 1996) De 

laatstgcnoemdc studie leent zich uitcr

aard vanwege het <,pecilieke karaktcr 

mindcr voor gencralisatic. maar kan 

middels de geforrnuleerdc hypothescn -

die in grootschaliger onderzoek getoetst 

kunnen worden- bijdragen aan ecn betcr 

inzicht in verklarende bctoren. 

De sleutel tot vcrgroting van kan<;en van 

allochtonen op de arhcidsmarkt is voor

al gelegen in een adequate, gedegen op

leiding en ccn goedc heheersing van de 

Nederlandse taal. Fen succesvol ondcr

wijstraject i'>, naast individuelc tactoren 

zeds aanleg, weer vooral athankelijk van 

de onder<,teuning en begelciding door 

de oudcrs en ecn goedc beheersing van 

het Nedcrlands. Alhoewcl er in de on

dcrzoehwercld vcrschil van mening be

staat over de rol van onderwij,kenmcr

ken in het schoolsucccs van (allochtonc) 

kinderen, i'> het altijd zinvol om naar 

vcrhoging van etfectiviteit van ondcrwijs 

te strcven. lk zou in aansluiting bij dcze 

factoren willen bcsluiten rnel de volgen

de conclusics en aanhcvelingcn: 

I Het is van helang dat allochtone ou

ders hun kinder-en in hun schoolloop

haan begcleiden en ondcrsteuncn (het-
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zcltdc geldt natuurlijk voor autochtonc 

ouders). Fen eerste stap ten behoeve 

van die allochtonc ouders die hicr nog 

weinig ervaring mce hebhen, is hen he

wust te mak\11 van hct belang en de 

haalhaarheid van onderwiJsondersteu

ning. Een tweede stap is oude:Ts concre

te handreikingen te hieden. Activitciten 

en initiaticven' die in comhinatic met 

elkaar in dit proce:, een rol zuuden kun

nen vervullen zijn onder andere 

oudercursussen op hct gehied van 

begelciding van schoolgaande kinde

ren, hijvoorheeld 'undcrwiJsonder

steuning in het basisonderwijs', 

'kcuzc voor voortgezet ondcnvijs', 

'onderwijsondersteuning in het 

voortgezet onderwijs', die door <,cho

len, wijkccntra en/of schoolhegelci

ding'>diensten aangeboden zoudcn 

kunnen worden, 

voor- en buitenschoolse stimulerings

programma's voor kinderen en ou

ders (zic ondcrmeer hct aanbud van 

de Averrocs Stichting), 

cur<,u<,<,en Nederlands voor ouders: 

* goed cursusaanhod in tcrmen van 

kwaliteit en toegankelijkheid 

consequent stimuleringshelcid 

voor nieuwkomers, hijvoorheeld in 

de vorm van inhurgcringscontrac

tcn en -progran1n1a's 

* beleidsvorming met hetrekking tot 

onderwijs Nederland' voor al

lochtone ouders van schuolgaande 

kinderen die in het verlcden nfet 

aan taalcursussen hehben kunnen 

deelnemen, 

vergroting voorzieningenaanbod 

voor additionele (huiw;erk)bcgelci

ding in schoolverband of op wijkni

veau en voorlichting hierover aan de 

ouders. 

2. Een goede heheersing van de Neder

land'>e taal is voor allochtonen een es-

<,entii'lc voorwaarde voor school-;ucces 

en succcs op de arlleid,markt en in an

dere maatschappeliJkc instellingen. 

In dit verhand i<, de startpositie in hct 

hasisonderwijs van vee! leerlingcn uit 

etnische minde,·heidsgroepen bijzonder 

ongunstig te noemen. Vee! allochtone 

kinderen hehben tot hun intrede in de 

hasis-,chool weinig ol gccn crvaring n1ct 

het Nedcrlamk ,\let het oog op het 

-;cheppen van gelijke kanscn is het 

noodzakclijk om aan het begin van hct 

hasisonderwijs een voorzicning te trcl

tcn vuor intensicl underwijs Nederlands 

voor allochtone onderbouwlcerlingen, 

hijvoorbeeld in de vorm van specialc, 

frequent ingeroosterde 'taalcursussen', 

ontwikkeld vanuit de didactiek en peda

gugiek voor deze leeltijdsgroep 

In hct vervolg van het hasisonderwijs, 

maar ook in het voortgezet onderwijs, 

zouden diagno~tisering en rcn1ediCring 

met betrekking tot de hehensing van 

het Ncderlands <;tructureel mocten 

plaatsvinden Speciale aandacht is ciaar

hij vereist voor hckende prohlcem

gehieden, zoals woordenschat, hegrlJ

pend lezen en school- en vaktaal tzie 

Appel I 9'!6 en Cummissie-Kohmtamm 

1 Commisste lndicatiestelling undcrwijs

achter<,tanden I '!96) voor concrete sug

gc~tJes). 

De verwerving van het Nederlands 

dour allochtone kinderen wordt bcvor

derd wanneer zij ook huiten school in 

de gelegenheid worden gesteld om vecl 

Nedcrlands te gchruiken. In steeds 

mecr allochtonc geztnnen spreken kin

deren onder elkaar naast hun moeder

taal ook l',;edcrlands. ,\ laar communica

tie met de ouders in het Nederland, 

kon1t in vcrhouding nog \Vcinig voor 

De onder punt I genoemde cur<;ussen 

Nederlands voor allochtone uuders 

zouden in dit opzicht een pmitievc in

vloed kunnen hebbcn. 
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3. Llit vecl onderzock i'> gcblekcn dat 

dfccticf wcrkcndc scholcn beterc leer

tT'>Uitaten hchalcn hiJ allochtone lcer

lingen dan minder effcctievc scholeo en 

dat de algemene eHectiviteit van '>cho

len dus meer gewicht in de <;chaal lcgt 

dan '>pcciliek heleid ten aJnzien van al

lochtone lcerlingen aileen ( vergelijk 

TcuniS'>en 1990) 

Vngroting van de algemene eHectivi

teit van '>cholcn is gecn onderwerp om 

hicr in cnkele woorden te hcspreken. 

Wei kan crop gewczen worden dat 

voor helcid met hetrekking tot vermin

dering van onderwij<,achter'>tanden van 

allochtonc lcerlingen en ontwikkeling 

van onderwij.,leenniddelcn voor deze 

leerlingen meer verwacht kan worden 

van een centrale overheidsverantwoor

dclijkheid dan van deccntrali'>atie naar 

gemccnten en scholcn. 

Dr H A K. Klaltn is ll'ClcnschaPf'c/,jk ondcr

zockcr clc/11 de Katholickc Unil'crsllcit Hrahant 

Z1j IS in 1 '1% <JcfnoiiiOl'ccrd op de disscrlal1c 

'Ti1rksc kinderr11 c11 hun schoolsucccs. Em dicf>

lcstudic nam de roll!i111 sociaal-cullurcle Oi'ib1-

ll111r, laailhlilrdi_qhcid en 011dcrwijskenmcrke11' 

No ten 
I In vcrhond met de lcco.,hJcnhcJd vJn de tck-.t en 

hct !c1t den hct '>teed'> om dczcliJe bron gu.Jt, 

lllllllc111k Tc-.-.cT c <1 I lJ')(J' ,.., Ill de hetrdtcnde 

pJ<.,<,Jgc<., cdgczicn VZJ.n "V'>Lcrnothchc vermclding 

VJil dczc hron 

Voot cdlc lc hc-.prckcn voorhccldcn VJ!l JctivJ

tutcn en lllltiJlJcvcn gcldt UllLTJJrd den vcrderc 

dhLll'><,lc nod1g I'> ovc1 \ crJntwoordell)khcclcn 

ove1 110odz;JJk tot ontwlkkcl1ng VJil 111euw ma

tcJIJJI enol Jcl11pZh'-.111g \'J.Il bc.;,taandc malt.'rl<l

lcn 0\'lT illltlllLilTIIlg Jau]lll'rlllg CllZOVOOrt<, 
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Aile Europese Ianden, aangesloten bij de Europese Unie worstelen 

met dezelfde problematiek: De hardnekkige massawerkloosheid en de 

daarmee samenhangende crisis van de verzorgingsstaat. De discussie, 

die daarover plaatsvindt heeft uiteraard nationale aspecten, maar be

langrijke elementen komen overal terug. Ook in Frankrijk, zelfs nog 

meer uitgesproken dan hier, geldt dat massawerkloosheid de verzor

gingsstaat in gevaar brengt. Maar voor herstel van de werkgelegen

heid is meer nodig dan een stroomlijning van die verzorgingsstaat. In 

dit artikel worden enkele elementen uit de Franse discussie belicht. 

N 
ct als bij ons hct gcval i'>, 

komt de Frame verzor

van de sociale zekcrhcicl. De verzekc-

ring-,c.;taat i~ de <;taat van de gcorgani

gings~taat 

naar vorcn 

aan het einde van de vori

gc en het begin van deze 

ccuw, allerccrst als een 

systeem van verzekering. 

In zijn indrukwckkende 

studie 'L'Etat flrovidence' van 

19H6 1 gaat Ewald, die ja

renlang mcdewerker was 

van Michel Foucault aan 

het College de Fnmce, uit van 

de 'filosofie van het risico' Prof dr. W Albeda 

<,eerde solidaritcit Ewald 

rclativecrt hct hcgrip 'de 

cri"is van de vcrzorging~

staat' In de vcrzorgings

staat zeit is de crisis ingc

houwd. Dit volgt uit de 

noodzaak dat, wannccr 

men de soliclaritcit ccn

maal accepteert, zc ook 

gckwantiticeei·d moct wor

den. Wclk inkomen krijgt 

de uitkcring':-.gercchtigdc~ 

Wat is een aanvaardhaar 

Toen men ccnmaal oog hac\ voor de re

gelmaat in het risico, dat individuen !o

pen in een indu<,triele samcnlcving, wist 

men ook, dat daar de oplossing lag 

voor de 'sociale kwestic' De samenlc

ving zou z'n harmonie hervindcn door 

zichzelf tc zicn als 'univcrsclc aS'>uran

tie', met als programma hct verzekeren 

minimum' Omcbt clit slechts door on

derhandelcndc maatschappclijkc orga

nisatie'> is vast tc stcllen, is hct ook 

nooit onomqrcdcn. Voortdurcncl gaan 

cr stemmen op die zeggen, clat hct be

tcr kan maar evcnzccr gaan er altijcl 

stcmmen op, die zcggen dat de sociale 

lasten niet te dragcn zijn. Zodocndc i" 

C llV 1 <J7 



er in de verzorging<,staat zelf een inge

houwde maahchappelijke discussic. De 

crisis, stelt Ewald, l10ort bij de verzor

gingsstaat Zij hewijst, dat de verzor

gingsstaat er is en dat ze gezond is. 

Nieuw sociaal model 
introduceren 
Alain Touraine, cigenzinnig -.;ocioloog, 

die sinds het begin van de Jaren zeslig, 

aanvankelijk vooral a!, onderzoeker 

maar later meer a is sociaal hlosoof wer

kend stelt (in een interview met 'Le 
1\ londe' van 12 decem her 1995 ): Frank

rijk heeft na de Tweede Wereldoorlog 

een uniek stelsel van sociale zekerheid 

ontwikkeld. Dat <;tclsel hedt goed 

gewerkt, maar met de economische om

slag van de Jaren zevcnttg en de interna

tionalisering is het model in toenemen

de mate uitgeput geraakt We hehhen 

hehocfte aan een nieuw model, om de 
ontwikkeling naar een 'wild liheralismc' 

te vcrmijden. Dominique Strall',s-Kahn 

is her daar (parlementslid voor de socia

li'>tische partij, voormalig adjunct-com

missaris van het Plan, het cconomisch 

Plan, te vcrgelijken met het Nedcr

land<>e Centraal Lconomisch Plan, red ) 

mee een<,: '·Hct liherabme i'> een fa,e 

Vtln regrcssie, ccn dcsorgani~tJtie tu-;sen 

twee pcrioden van organisatie" 

Touraine is pes'>imisti'>ch over een oplus

-.;ing. lrnnltT.;.; om ecn nieu\v sociaal mo

del tc construercn heh je 'acteurs' nodig, 

werkgcvers, vakverenigingen, intellectu

elcn, mensen die vcrnicuwen. In de afgc

lopen 15 jaren zijn de wcrkgevcrs 'verd

wenen', hip1a niemand staat mccr aan de 

kant van de vakverenigingen. Er is niet<; 

tu'>SCil het Matignon (het C:atshuis in 

Frankrijk) en de '>traat. 

Van schadeloosstelling naar 
inschakeling 
Dat klinkt heel wat somberder, maar 

CllV 1 '!7 

december 1995 was dan ook de maand 

met de wijd uitgebreidc socialc onrust. 

naar aanleiding van de ingrepen van de 

regering in de socialc zekcrheid. Pierre 

Rosanvallon (sociaal-democraat), direc

leur van de Ecole des Hatlles Etudes en 

Sciences Sociales, schrcef a! in 19H 1 over 

de crisi'> in de verzorgingsstaat-' In dat 

boek stclt hij vast, dater in ieder geval 

een financicle crisis i'> De sociale lasten 

maakten in 1959 9,7'!'il uit van hct Bruto 

Nationaal Product. In 1973 13,4% en 

18,1 ')(, in 1980. Cegeven het fcit, dat 

inmiddels ook de <,taatsuitgaven gcste

gen waren (.06,6% van Bruto Nationaal 

Product in 1973 en44,4% in 1980) was 

hct onmogelijk om de sociale lasten 

'mechanisch' door te Iaten groeic11. Hij 

probeert inzicht te krijgen in het wezen 

van de Etat-PrOPidwce en stelt: 

I. De moderne '>taat kan niet andcrs gc

zien worden dan als heschermencle 

staat; 

2. De vcrzorgingsstaat is een verhrc

ding en voortzctting van de bescher

mende '>taat; 

3. De ovcrgang van de heschermendc 

staat naar de verzorgingsstaat ver

taalt op staatsnivcau de verandcring, 

waarin de samenlcving zich niet 

meer denkt a!, 1/JI 'corfJs' (een lichaamJ 

maar zich ziet a!, een markt; 

4. De verzorgingsstaat drukt het idee 

uit van de suhstitutie van de religieu

ze onzckcrheid, naar de zekerheid 

van de statclijke voorzorg. De vcr

zorging<,<,taat vormt het laatste 

woord van de geseculariseerde 'Etat~ 

L1ique'7 

5. Door de gcbruiktc techniek van de 

verzorgingsstaat, wordt de staat de 

grate verzckeraar. 

Het nicuwe in de huidige situatie is. 

zegt Rosanvallon, clat terwijl de verzor

gingsstaat altijd bloot staat aan aanval-

r 

m 

n 

0 

z 
0 

nl·l 
I. 

m 

0 



z 
0 

u 

u 

len vanuit hcpaalde belangen, deze 

aanvallen thans weerklank ondervinden 

in kringen, die daarvoor altijd ongcvoe

lig waren. Daarmcc wordt ge"illustrccrd, 

dat we ons in een 'post-sociaal-demo

cratisch' tijdperk bcvindcn, dat gekcn

merkt wordt door de wenselijkhcid van 

nicuwc compromissen over de verzor

ging<,<,taat. 

De grote opgave, stclt hij in 1985 vast 1 

i'> hoc we van een socic'tc d'i11dcm11isatio11 

(van schadeloos<;telling) komen in een 

societe d' i11scrtio11 (van imchakcling) We 

moctcn zeker nict vallen voor de verlci

ding van de 'salaricring van de uitslui

ting', in de vorn1 van ccn algcn1ccn ha

'>isinkomen. 

Het Rijnlandse model 
In 1 ')') 1 sclued l\1ichcl Albert (die zich 

tijdcn<, de introductic van de Ncdcr

lamhe vcrtaling van zijn hock uitdruk

kelitk al'> christclijk gc"impirccrd uitte) 

zijn 'Ct~fliirdisiiiC co11lrr ( tl/lilrdislllr' Hij is 

oud-algemeen secrctari'> van het !'ian. 

en p!Tsident van de A'>Surantiemaat

schappiJ ACF 

,\loest de ineenstorting van het SovJct

stel,el lciden tot een nicuw hberali'>me, 

wa<, er ecn complete overwinning van 

individualistisch kapitalismcJ Zcker 

niet, was zijn <,telling. Vee leer is er een 

nieuw dchat, dat tu<,<,en hct Europees 

Rijnland-, model van ecn communautair 

kapitali,mc en het Angel,aksischc mo

del van individualistisch kapitalismc 

loopt. Op dit punt is Albert zecr uitgc

sprokcn Hct Rijnlandse model i'> niet 

-,lcchh sociaalmccr aanvaardhaar, maar 

ook culnomi-,ch dhcicntcr 1\laar, op 

hetzelldc moment, dat de n11ndcrc elli

ucncy van hct Amcrikaanse modelnaar 

vo1Tn komt. li1kt het R11nlandse model 

terug tc tiTckn. 

Hoc komt dat~ 

I 11icr en daar were! ec11 tc groot be-

rocp gedaan op de solidariteit. Bij

voorbeeld Zweden; 

2. Vcrzwakking van de vakverenigin-

gen; 

3. De concurrcntie tussen de verzor

gingsstatcn in de Europesc Llnic. Zo

lang cr geen sociaalluropa i'>, zal het 

land met de laagste sociale lasten (en 

de minst omvangrijke staat) concur

rentievoordclcn hebben. Er vindt ccn 

"concurrerende afbraak der verzor

gingsstatcn plaats" 

In de ogen van Alain Cotta 1 (hooglc

raar Economic aan de univcrsitcit van 

Paris-Dauphi11c en cen zeer vruchthaar, 

en intelligent publicist) is het 'Rijn

landsc' karakter van Duitsland maar 

schijn. Het gaat vcclccr om een land 

met ecn gecentralisccrde financiclc 

macht, die in kite protectionisch 

wcrkt. Het Europa van 'Maastricht' 

bc'l"c<,tigt de Duitsc hegemonic. Hij 

vrccst voor een luropc<,e tcderatic, die 

geen echt luropcc<, beleid mogclitk zal 

makcn en slecht<. de Duitse financiclc 

autoriteiten vooral de macht in handen 

<,peclt llij Cotta speelt duidclijk nog 

anti-Duit<, sentiment. 

Dictatuur van de financien 
De invloed van Europa speelt ook een 

zecr bclangrijke rol in fitou'>Si\ '/)(hal 

i111ndit', hct vcrboden debat 5 (Fitou'>Si i'> 

onder mccr hooglcraar aan hct ln'>tituut 

d'Etudcs Jlourlnqucs in l'arijs en ontwikkclt 

zich -,nel tot ecn in heel Europa gczicn 

-,chrijvcrl Frankriik hcdt. na Spanje, de 

hoog<,te wcrkloo-,heid in Europa. Ver

gclijkt men de huidigc wcrklooshcid 

met die van de jaren dertig, dan is wel

i<,waJI" de pthitlc dcr werklozen than<, 

hetcr, door de bctere voorzicnlllgen, 

maJI" de duur van de recessic i-, wei 

Ianger llovendicn kwam toen de 

Kcync-,ioan~c oplo~~ing naar vorcn, tcr-
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wiJI men nu went aan de gedachte dat 

er niets aan te doen is. 

Het zit hern niet in de technologie, de 

werklomheid steeg bij een geringere 

productiviteitsstijging Het zit hem ook 

niet in de concurrentie der arme Ianden 

en niet in een relatieve overbevolking. 

Het zit hern, stelt l'itoussi, vooral in de 

dictatuur van de financicn, nu de 

Keynesiaanse methodiek niet blijkt te 

werken, en du., de keuze tussen werk

loosheid en inflatie niet meer bestaat, 

omdat we wcrkloosheid en inflatie bad

den, stagflatie in de jaren zcventig. Zou 

rnen die keuze nog wei hebben, dan 

zou bet niet lukken orn de weg naar de 

inllatie te bewandelen, gegeven de 

'voogdij' van de linanciele mark ten over 

de staten. Elke 'onvoorzichtige' staat 

ziet onmiddellijk valutaspeculaties re

gen z'n munteenheid. De liberale op

lo'>'ing kan er slechts in gelegen zijn, 

de arheid overeenkomstig z'n rnarginalc 

productiviteit te belonen, waardoor 

rnarktruiming optrcedt. Minirnumloon 

en werkloosheidsuitkeringcn verhinde

ren dit. I )a a rom zouden Iibera len werk

loosheidsuitkeringen en rninirnurnlonen 

moeten alwiJzcn. Maar als 

gen? Niemand. Daar ligt het verboden 

de bat. 

Maar andcrzijds, stelt Fitoussi, als bijna 

aile Ianden in de wercld klagen over 

een zwakke concurrentiepositie, nie

mand verbetering bereikt, moet rnen el

ders zoeken naar de werkelijke oorzaak 

van de problernen. In wezen kornt het 

er op neer, dat men de verkeerde priori

teiten stelt. In het begin van de jaren 

tachtig waren overal de overheidstekor

ten en dus de staatsschuld uit de hand 

gelopen. Maar nu hecft rnen deze ont

wikkeling weer redelijk in de hand. 

l:llijft daarrnee de prioriteit dezelfdc7 Is 

het risico van inflatie nog onbepcrkt 

aanwezig en vraagt het blijvende grote 

voorzichtighcid, of wordt het tijd orn 

te denkcn aan de gevolgen van de 'con

currerende desinflatic' voor de werkge

legenheidJ 

Een 'malaise francais' 
Op 25 augustu'> 1995 treedt Alain 

Madelin, minister van Financien in her 

kabinet-)uppt' af. In zijn 'Owmd les au

truches rclcvcront Ia tEte' (als de struisvogels 

hun kop weer opstekcn) zet hij uiteen, 

dat men niet bereid was 
nu het loon al bencden het 

'-;OCiaJc flllllllllllfll Jigt~ 

Frankrijk koos voor 'con

currcrende desinflatie' om 

door concurrentic op de 

wncldmarkt z'n werkgclc

gcnheid tc hcr·stellcn. 

Hclaas doen vee! Ianden 

cbt. Het resultaat rs cen 

overal overhecrsend res

trictiel linanciccl-eunw

rnisch heleid en klimaat -

In de Franse zijn visie te accepteren, 

dat wij (Fransen) een 

zwaardere staat hebhen, discussie over de 

verzorgingsstaat 

wijst men vaker op 

de Europese kant 

dan in de discussie 

in ons land. 

rneer gecentraliseerd dan 

andercn. J\;laar ondertus

sen zijn we met die ande

ren wei in concurrentie 

Hii ziet die concurrcntre 

niet skchts in de over

heidstinancicn. de hoogtc 

van de interest, maar ook 

en dus massawerklooshcid. Wie zou het 
in de kmten van het stel

sel van socialc zekerheid. )uppc wil 
altematicf van cen zwakke franc, ecn 

verhrek111g van de hans-Duitse samen

wcrking en hct tcrugdrZ!aicn van de 

constructie van l'umpa willen verdedi-

(J)V I 'J7 

hem nict de ruimte geven voor de vol

gens hern noodzakclijke sanc1·ing. 

Eerder had de C:ornmissie-l\1inc'' zich 

gehogen over de tekorten in de sociale 
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zekerheid. Alain Mine is ccn van de 

meest vruchtbare en creatieve publicis

ten over politiek-economische vragen 

van de laatste jaren De diagnose is hel

der, stelt de Commissie, "het voortbe

staan van het stelsel is in gevaar, als 

geen enkele structuurhervorming plaats

vindt". In de Commissie waren er twee 

stromingen. De eerste vindt het nood

zakelijk, dat de uitgaven voor de socia

le zekerheid niet meer stijgen, dan de 

gemiddelde groei van het Bruto Natio

naal Product. De tweede wil, dat die 

groei lager is dan die van het Bruto 

Nationaal Product. Niemand in de 

Commissie wilde de sociale zekerheid 

verminderen of bevriezen. In de woor

den van de Commissie: rationalisercn, 

niet rantsoeneren van de sociale zeker

heid. 

Eind 1995 is er dan de grote onrust 

over de sanering, die _luppe (ondanks 

het aftreden van Madelin) toch door

zet. Rosanvallon en Fitoussi reageren 

op deze explosie met een hoek: le 11011-

ucl aqe des mcgc~litcs 7 Fr is nu echt een 

'"''liaise Jr!/11\clis' stellen zij va'>t. Deze 

malaise is gehonden aan de massawerk

lomheid maar tegelijkertijd is cr mecr 

aan de hand. Zowel de socialc organi

satie als de collectieve vertegenwoordi

gingen worden tersluiks (scuiCtcmcnt) af

gebroken. De Fransen weten niet meer 

bij welke groepering ze horen, en wat 

de een aan de ander bindt, nu de oude 

klas<,enverdeling niet meer allesbeheer

send is. Mensen kijken 6f vanuit een 

houding van resignatie, of vanuit blind 

verzet tegen de ontwikkeling aan. "We 

Ieven aan het einde van een model, en 

aan het einde van een oud raamwerk 

om de wercld te begrijpen" 

Hoewel de ongelijkheden (vooral door 

de werkloosheid) toenemen (of mi'>

schien omdat ze toencmen), blijft het 

land als geheel zich verrijken. Het 

nieuwe individualisme hccft nict aileen 

positicve kanten I wees autonoom. wees 

verantwoordelijk) maar ook negatieve 

(geniet, en denk aileen aan jezelf). 

Tegenover 'individualismc-emancipa

tie' staat 'individualisme-kwetsbaarheid' 

(jr,u;illsatlo/1). 

Door de achteruitgang van de interme

diairc structuren ontlecnt men z'n iden

titeit niet meer aan de groep waartoe 

men hehoort maar aan zijn persoonlijk 

lot. De politieke partijen verliczen hun 

geloofwaardigheid, omdat ze geen kam 

zien de massawerklomheid - en daar

mee de nieuwe ongeliJkhcid ( tweever

dieners tegenovcr CCn \age uitkcring, 

armoede tegenover aandelenbezit)- cl

fccticf te bestrijden. 

Het falen van Europa 
Overeenkomstig htoussi\ cerdere ge

schriften wordt ook nu het falen van 

Europa onderlijnd: 

de onmogelijkheid om echte eco!lO

mische politick te voeren in de lid

staten,-

de onmogclijkhcid om het han<,c 

model te bchouden en te herijkcn,

het eindc van de nationale soeve

reiniteit. dus de macht van het volk 

over zichzclf, van de mechanismen 

van de democratische vertegenwoor

diging. 

Keynes wist de antwoorden te vinden 

op de vragen van zijn ti)d Waar blijven 

onze antwoordenc Men kan loch niet 

goedpraten, dat ons type samcnleving 

zich slechts kan verrijken, doordat de 

meest kwetsbarc groep verarmtc In we

zen komt het er thans op neer, dar het 

bcstaan van de verzorging<,<;taat voor

komt, dat massawcrklomheid lcidt tot 

'Keynesiaansc onderconsumptie' Zo 

kan de huidige ontwikkeling doorgaan 

zonder tot een majeure crisis door on

dcrconsumptie te worden becindigd. 

( llV 1 '17 



Kwartaire sector ontwikkelen 
Heeft men werkelijk alles geprobcerd 

om de werkloosheid te elimineren, 

vraagt Philippe Seguin" zich af In 

Frankrijk bedragen de kosten van de 

werkloosheid nu zo'n 4 % van het 

Bruto Nationaal Product. Tcgelijkertijd 

lijkt het onmogelijk om de overheidste

korten de baas te worden. De verlei

ding van het Amerikaanse model wordt 

steed, sterker. Hexibiliteit wordt het 

magische woord. Maar komen we er 

zoJ Is er niet een ontwikkeling, die men 

kan kwalificeren als 'de economie tegen 

de samenleving'? In zijn ogen moeten 

we koersen in een andere richting. Het 

geld, dat nu gebruikt wordt voor werk

loosheidsuitkeringen, moet gebruikt 

worden om de (wat wij noemen) kwar

taire sector te ontwikkelen, waar werk 

in voldoende mate voorhanden is. Het 

gaat dan om sectoren, die niet in con

currentie staan met het buitenland, 

maar die zich door de hoge arbeidskos

ten niet ontwikkelen. Welnu, gebruik 

dan de (werkloo'>heids) uitkeringen om 

de burger ertoc over te halen deze 

diensten te gebruiken 

De 'uitsluiting' 
Kort geleden verscheen een omvangrij

ke hundel, onder de redactie van Serge 

l'augam (socioloog aan het CNRS, het 

bekende centrum voor socioiogie) over 

de stand van zaken met betrekking tot 

de wetenschappeiijke kcnnis over het 

fenomeen van 'uitsluiting' ('Exclusion 

l'Etat des SdiJoirs', editiom Ia decouverte, l'arijs 

1996). Hoewel het begrip 'uitsluiting' 

niet gemakkelijk tc definiercn is komt 

het steeds duidelijkcr naar voren. 

Claude Dubar ziet uitsluiting als een 

wegvallen van 'iociale verbonden, wat 

het gevolg is van cen dubhe I proces; de 

schaarste aan banen en het zwakker 

worden van de sociale verbonden. 

C:DV Ji<J; 

Iedereen, die niet de 'nieuwe logica van 

de bekwaamhcid' binnenkomt, zoals 

die bepaald wordt door autonomic, ini

tiatief en verantwoordelijkheid wordt 

sociaal gediskwalificeerd. 

Jacques Donzelot zet in dezelfde bun

del uitecn, dat zich vanaf het einde van 

de negentiende eeuw tot de jaren zestig 

een 'Etat de progres' ontwikkelde. Dezc 

staat nam op zich de opgave om de 

economische ontwikkeling te leiden, 

om de ruimte te hebbcn voor sociale 

politiek. Dezc staat is sinds de zestiger 

jaren nog slechts een schaduw van 

zichzelf. Men ziet geen kans meer om 

die rol te spelen. Daarmee neemt ook 

de ruimte voor sociale politiek af Hij 

ziet de ontwikkeling van een nieuw ty

pe staat, l'etat aninwteur, die inziet dat 

men de ontwikkeiing niet kan Ieiden. 

Zij beperkt zich ertoe te trachten de 

sociale samenhang van de natie te 

handhaven in een voortdurend veran

derende samenlcving In plaats van de 

staat die de economic van het land diri

geert, en zodoende zich ruimte schept 

voor sociale politiek, komt er de staat 

die weet dat de nationale economic 

slechts een onderdeel vormt van bo

vennationale ontwikkelingen. De 'ftat 

anima/cur' tracht de sociale adhesie on

clanks de internationale stormwind, die 

daaraan voortdurend afbreuk doet, te 

handhaven. Dat lijkt een bescheidcn 

opgave. In feite is het veel moeilijker 

zoals men overal in de werkclijke we

reid ervaart. 

Verzet tegen transnationale 
invloed 
Ook in de bundel van Cuy Roustang en 

anderen ('Vcrs HI! no1weau contract social', 

Desclee de Brouwer, 1996) komt het 

verzet naar voren tegen de transnatio

nale invloed op de Franse nationale ar

rangementen. Het is legitiem om te 
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weigeren, dat internationale handelsre

laties de nationale onafhankclijkheid 

hedreigen of die van ccn grocp natics 

waarmee men zich verbondcn heeft, de 

Europese Unie bijvoorbeeld. lnteres

sant is het pleidooi voor het veranderen 

van het nationale consumptiepatroon 

op zo'n manier, dat mensen cen grater 

dee! van hun inkomen bestedcn aan ar

bcidsintensieve producten (met name 

diensten). Ook in dczc bundel maakt 

men zich zorgen over de 'overheersing 

van de economic' door het hnanciele 

aspect waardoor wat wezenlijk belang

rijk is ondergesneeuwd raakt en waar

door met name de vcrzorgingsstaat in 

de verdrukking komt. 

In wezen is de Franse discussie (waar

van ik uiteraard maar een zeer globaal 

beeld kan geven) niet zo verschillend 

van de onzc. Wei valt op, dat men va

ker wijst op de Europese kant van de 

problematiek. In een enkel gcval (Alain 

Cotta) is er zelfs een anti-Duits ondcr

toontje Hij laat een kaart zicn, door de 

Nazi's tijdens de oorlog gemaakt van 

het Europa van 1964, en vraagt zich at 

of Duitsland dit niet nu, langs ccn an

dere weg realiseerde. Ook Fitoussi wijst 

op de rol van de Bundesbank, die uit

eindelijk vcrantwoordelijk is voor het 

restrictieve economisch-financiele kli

maat in het Europa. 

Ook voor Frankrijk geldt dat de hoge 

werkloosheid de verzorgingsstaat on

dermijnt. De reactie op dczc ontwikke

ling is ook daar een stroomlijning van 

de verzorgingsstaat. Maar wordt daar

mee het problecm wcrkelijk opgelost? 

De onopgclostc problemen blijven: de 

uitsluiting van zo velen, ongcschool

den, immigrantcn uit de arbeidsmarkt, 

de tekortschietende groci en vooral de 

vraag hoe een activcrcnd stclsel van so

cialc zckcrhcid eruit moet zien. Deze 

onzekerhedcn zijn verantwoordelijk 

voor een klimaat waarin cconomischc 

sanering meer verzet dan bcgrip ondcr

vindt. Ook in Frankrijk, - zelfs nog 

meer uitgcsprokcn dan hier- geldt dat 

massawcrklooshcid de verzorgingsstaat 

in gevaar brengt Maar voor herstel van 

de werkgelegenhcid is mccr nodig dan 

ccn stroomlijning van de verzorgings

staat. 

Prof. dr W Albeda is oud-minister l'tl11 Sociale 
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Het rapport 'Gaven in overvloed. Europees cultuurbeleid in chris

ten-democratisch perspectief' pleit er consequent voor de blikrich

ting van het Verdrag van Maastricht te herorienteren en meer te 

richten op culturele waarden. Over die waarden zou in de Euro

pese Unie overeenstemming bereikt moeten worden. Vervolgens 

zouden ze in een Europese Grondwet verankerd moeten worden. 

V
an het beg111 af was dul

deilJk dat een werkbare 

dehn1t1e van wat onzc com

mlssle onder 'cultuur' wdde 

verstaan aan de basis moest liggen van 

aile concrete uitwerkingen Over die 

grondslag is heel wat 

gediscussieerd Van het 

begrip 'cultuur' bestaan 

immers vcle omschrijvin

gen, van functionele en/of 

van inhoudclijkc aard. AI 

die omschrijvingen nemen 

steeds weer ecn of mecr 

een lndianenstam kijkt waar hij of zij 

gcen dee! van uitmaakt -, maar een he

grip dat het fenomeen 'cultuur' benadert 

vanuit de eigen positic in de samen

leving, waarin ieder commissielid in zijn 

cigen veld van deskundigheid een kri

tisch betrokkcn deelnemer 

is. Het kritische aspect van 

die betrokkenheid oricn

teert zich op de idee van 

'het goede Ieven' In die 

idee, in wat als 'het goede 

Ieven' wordt beschouwd, 

zijn mensen gelijkwaardi-
aspecten van de 'geleefde ge, verantwoordelijke, op 

cultuur' onder ogen, en elkaar bctrokken partners. 

pogen die in ecn beschrij- Zij staan in pluriforme re-

vend model vast tc leggen laties van wederkerigheid 

zodat de werkelijkheid er Prof dr. A G. Weiler van geven en ontvangen 

mee verkend en cventueel mee geme- Het gaat hier niet om een waardenneu-

ten kan worden. De commissie heeft in traal ruilverkeer van goedcren, maar om 
die veelheid van modellen gekozen 

voor een normaticf cultuurbegrip, dat 

wil zcggcn ecn hcgrip dat de inhoud 

van een cultuur niet onverschillig be

schrijvend wcergceft, - in de afstande

lijkhcid van de antropoloog die naar 

CDV L''J7 

* Deze lckst werd 11itgesproken tijdens de 

presentatie vm1 hct rapport van het WetcnsciJap

/'elijk Inslit11ul uoor het CDA 'Gauen iH ouer

uloed. Eurofms cllltllltrbeleid in chrislen-demo

cralisch perspcctiej' op 12 december 1996. 
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ccn proccs dat iets wil bereiken voor 

meerdere mensen, voor de eigen groep, 

voor de nationale gemeenschap, voor 

Europa, voor de mensheid. Het uitwis

selingsproces van gaven wil doelgericht 

zijn Oat doe! is de versterking van de 

humaniteit, de menswaardigheid van de 

klcinc of grotc samenlcving. 

De gave-ervaring 
Niet elke mening of opvatting binnen 

die samenleving is ongeacht zijn inner

lijke gerichthcid zonder mecr aanvaard

baar Er moet steeds gekeken worden 

naar de intentie van die meningen. De 

intentie oordeelt alles. De tocts van 

meningen en opvattingen aan de norm 

van 'het goede Ieven' maakt duidelijk 

wat in het culturele bewustzijn van een 

gemeenschap opgenomen kan worden 

en wat client te worden buitengesloten. 

Cultuurrelativisme, in de zin van 'alles 

kan' is voor de commissie geen houdba

re filosofische positie, evenmin als cul

tuurabsolutisme, waarin een dogmati

sche set van opvattingen bij dictaat aan 

mensen wordt opgelegd, aanvaardbaar 

is. Het publieke debat over de gemeen

schappelijkc en particuliere waarden 

client zonder ophouden gevoerd te 

worden. De grondslagen van de ver

schillendc standpunten moeten helder 

op de voorgrond geplaatst worden en 

aan elkaar getoetst. Dit rapport is daar 

in de eerste vier hoofdstukken zeer ex

plicict over Daarin aileen al ligt een 

wezenlijke bijdrage van dit rapport naar 

het publieke forum. Bij de publieke pre

sentatie van een christen-democrati

sche cultuurfilosohe, die overigens ook 

concreet wil zijn, onderstreep ik dit 

fundamentele belang 

Cultured engagement vraagt naar de 

mening van de commissie om een lei

dinggevende idee. Die idee wordt in dit 

rapport ten diepste gevonden in hct 

concept van de gave-ervaring en aile bij 

die ervaring bchorende positieve con

notaties van vrijheid in geven en ont

vangen, van onverplichtheid van zowel 

het een als het ander, van verantwoor

delijkheid ten opzichte van de breek

baarheid van de rclaties tusscn gevcr en 

ontvanger die de samenleving structu

rercn, van respect voor de eigcnheid 

van de partners. 

De crvaring van de 'gave', van de zin

volheid van gcvcn en ontvangcn, wordt 

in de visie van de commissic opgevat 

als een steeds weer herhaalde manifcs

tatie van de grondstructuur van de ge

schapen werkelijkheid Uitdrukkelijk 

plaatst de commissie haar visie op cul

tuur in het perspectief van de christelij

ke visie aangaande de relatic tussen de 

mens en zijn Schepper In het Woord 

Gods is alles geschapen, en het Woord 

is het Ieven en het Iicht van de mensen 

(Johan. 1. 3-4) l\1ensen die, in vrijheid 

gesteld want naar Cod<, beeld gescha

pen, in vrijheid antwoorden kunnen en 

mogen op het aanbod van het Leven en 

het Licht. Vrijheid en verantwoorde

lijkheid zijn kernbegrippen van een 

christelijk verankerde cultuurfilosofie. 

De opvatting over vorm en inhoud van 

de uiteindclijke bctrokkenheid van de 

mens op zijn Schepper is het sjabloon 

waarnaar de opvatting over de culturelc 

relaties van mensen onderling wordt 

gemodelleerd. Ceen willekeurige norm 

dus, die uit pragmatische consensus is 

bereikt, maar een norm die verankerd is 

in een allerlaatste opvatting over de re

latie van de mens tot 'de laatste dingen', 

over het uiteindelijk fundament van 

zijn. Die relatie wordt ten diepste ver

staan als gave. Vandaar het motto van 

dit rapport. 'Van Zijn volheid hebben 

wij allen ontvangen, genade op genade' 

CDV I 197 



Prof. dr A. G. Weiler overha11digt staatssecretaris Nuis va11 011derwijs, Cultuur m 

Wetenschappel1 bet eerste exemplaar va11 'Gave11 in overvloed'. (jato Dirk Hoi) 

(Johan I: 16). En ook: Tegelijk met zijn 

Zoon heeft Cod ons alles gegeven' 

(vgiRom 8:32). Die teksten betcke

ncn: Het mensenlcven bestaat uit on

verplichtc, om niet gegeven gaven in 

overvloed, die voortkomen uit Gods 

zelfmededeelzaamhcid. Als zodanig 

stellcn die gaven mensen in staat naar 

Gods gelijkcnis tc strcven, niet aileen 

in hun persoonlijk Ieven maar ook in de 

opbouw van de samcnleving, die ge

kcnmerkt wordt als 'het komcnde ko

ninkrijk Gods'. 

Zulk een cultuurbegrip heeft iets 

ideali'>tisch. Hct lijkt voorbij tc gaan 

aan de hardc dagelijks aangetroffen 

wcrkelijkheid van de weigering van ge

ven en mecdelcn, of van het ego"istisch 

opeisen en consumptistisch aanspraak 

makcn op wat voor iederecn beschik

baar moet zijn, maar ook aan de reali

teit van hct uitgeslotcn-zijn uit de gift

relaties en aan de marge van de 

samcnleving terechtgekomen zijn De 

CDV 1/97 

normatieve lading van het cultuurbe

grip lijkt te kort te doen aan de ade

quate beschrijving van de dagelijkse 

werkelijkheid van mcnsen in ongelijke 

sociale, economische en culturele posi

ties. lnderdaad, een cultuurfilosofie die 

zich als grondslag van cultuurbeleid en 

cultuurpolitiek wil verstaan, client gron

dig rekening te houden met aile tegcn

krachten en weerbarstighcden die in 

culturen te vinden zijn 

Karakteristieken van een 
samenleving 
Terwillc van het ontwcrpen van een 

perspectief voor positicf cultuurbeleid 

moet de richtinggevende inspiratie tot 

voortgaand opbouwend handelen dui

delijk aan de dag treden. Die inspiratie 

wordt door de commissie gevonden in 

de gave-relaties en de daannec verbon

den zincrvaringen. Van daaruit komt zij 

tot een aantal karakteristieken van een 

samenleving zoals de christen-demo

cratic die voor ogen staat. Dusdoende 
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kan zij aanduiden welke rol de overheid 

kan spelen bij het verwerkelijken van 

een samenleving d1e blijven wil binnen 

de grenzen van de publieke gerechtig

heid. lk verwijs naar pagina 105/6 van 

het rapport, en de berhaling van de 

betreffende tekst op pagina 272-/3. 

Zeventien richtinggevende sterren 

staan daar, sterren die doen denken aan 

het Europa-symbool, sterren die rich

tinggevend zijn voor de toekomst van 

Europa. Het ware te wen sen dat aan het 

eind van dit millennium de ogen van 

mensen gericht zouden kunnen zijn op 

die blinkende sterren, als 

eerste instantie een moreel complex, 

met bijbehorende beheersmechanismen 

en sturende symbolen. Dat morele 

complex is zeer wei te schetsen op een 

voor Europeanen herkenbare wijze. 

Er was een tijd dat dat morele complex 

cum mmexis richtinggevend was voor de 

inrichting van de samenleving Hoeders 

en bestuurders van dat morele complex 

waren de politieke !eiders, de priesters 

en dominees, de intellectuelcn, schrij

vers en geleerden, vooral ook de chris

telijk-humanistische opvocders van het 

jonge geslacht Hun rol i'> in de loop 

van de moderne geschie

in een vcrwachtingsvolle 

Kerstnacht waarin Licht 
De economische 

denis grotendeels overge

nomen door de kooplie

den, het handel drijvende zal opgaan voor een volk 

dat wandelt in duistcrnis . 

dimensies van de 

Wat is Europa? 

onderlinge, interne 

en externe Europese 

dee! van de Europese na

ties. De onderlinge relaties 

binnen Europa, maar ook 

die met andere regio's, zijn 

meer en meer getekend 

door de nieuwtijdse opvat

tingen over handel drijven 

en winst maken. De eco

nomi'>che dimeno;ies van 

de onderlinge, interne en 

externe Europe'>e betrek

kingen hebben de morele 

dimensies van de wcsterse 

samenlcving(en) naar de 

Wat is EuropaJ Hct ant

woord is niet zo moeilijk 

als veelal gedacht wordt. 

Als cultuurgebied wordt 

de geografischc regio 

Europa gekenmerkt door 

de gemeenschappclijke 

wortels van de antieke, 

joods-christelijke en de 

Germaanse, c.q. Slavische 

tradities. Deze tradities 

hebben in een langlopend 

betrekkingen 

hebben de morele 

dimensies van de 

westerse 

samenleving( en) 

naar de achtergrond 

gedrongen. 

historisch proces, dat grotc omwente

lingen hecft gekend, vormgegeven aan 

de in Europa geldende opvattingen 

over recht en wet, over overheidsgezag 

en gemeenschap, over gerechtigheid in 

de samenleving, over bekommernis en 

zorg voor de zwakken, over persoonlij

ke en politieke deugden Bij die waar

den zijn de instrumenten geschapen tot 

handhaving ervan. Er zijn symbolen 

ontworpen en aanvaard, die de geza

menlijk gedeelde overtuigingcn repre

senteren. Strikt genomen is 'Europa' in 

achtergrond gedrongen. 

Voorbeelden daarvan zijn er te over, en 

het rapport schuwt niet die oncigenlij

ke dominanties duidelijk aan te wijzcn, 

onder andere in het omgaan met de 

media en met het onderwijsveld. 

Een herorientatie 
Consequent pleit het rapport ervoor de 

blikrichting van het Verdrag van 

Maastricht te herorienteren en mede te 

richten op de culturelc waarden. Deze 

moeten in hun eigen rclatieve autono

mic worden erkend. Het rapport con-
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cretiseert die herorientatie op de terrei

nen van de betrekkingen tussen gods

dienst en <>arnenleving, van onderwijs

beleid, ornroepbeleid en kunstbelcid 

De dominantie van de economische di

mensie op die terreinen wordt aange

toond en er wordt een weg gezocht 

naar mogelijkheden om de specifieke 

culturele waarden op die terreinen tot 

hun rccht tc doen komen, 

Deze vier hoofdstukken hebben een 

verkennend karakter. Andere mogelijke 

velden van Europees cultuurbeleid als 

bijvoorbeeld het rijk van de arbeid, het 

gezin, de gezondheidszorg, ouderen

zorg en jeugdzorg, maar ook de pro

blcmen van immigratie, van multicultu

raliteit en ctniciteit, van regiovorming 

en nationalisme verdiencn zulke ver

kenningen De commissie hecft zich 

wijselijk beperkt tot her genoemde 

viertal. Maar op die velden wordt dan 

ook consequent gcwezen op de heers

ende culturele onevenwichtigheden. 

Vervolgens wordt steeds verwezen naar 

de na te streven waarden en naar de 

noodzaak 0111 over die waarden over

eensteml11ing te bereiken, 0111 dan vcr

volgens te pleiten voor cen verankeren 

van die waarden in een Europese 

grondwet Op de achterzijde van het 

rapport zijn de belangrijkste lijnen van 

argumentatie te lezen. In het laatste 

hoofdstuk: Terugblik en uitzicht' vindt 

men ook de conclusies en aanbevelin-

gcn samengevat. 

lr zullen lange wegen gegaan moeten 

worden om tot die waardenconsensus 

tc komcn. Hct is van belang dat de par

ticipanten in het eenwordingsproces 

duidelijk aangeven wat zij willen en 

waarom zij dat willen. Dit rapport heeft 

gepoogd voor de christen-democratic 

zulk een perspecticf te schetsen en de 

haar iospirerende grondslag van een 

UlV 1:'17 

Europese cultuurpolitiek aan te geven. 

Het persbericht voor deze bijeenkomst 

zegt: "Het is opvallend dat aan de voor

avond van het Nederlandse voorzitter

schap de kwestie van het cultuurbeleid 

nauwelijks politieke en publieke aan

dacht krijgt Ook in de notitie van de 

Nederlandse regering over het voorzit

terschap wordt zeer weinig aandacht 

besteed aan dit thema. Het Weten

schappelijk lnstituut wil dat politieke 

zwijgen over Europees cultuurbeleid 

doorbreken en cen stevige bijdrage le

veren aan hct opnieuw op de agenda 

zetten van dit zwaar verwaarloosdc on
derwerp." 

Prof dr. A G Weiler is uoorzitter van de WT

stlldiecommissie die !Jet mflflort 'Caven in ouer

vloed. Ewoflees CllltuHrheleid in christen-democm

tisch perspectief' sclmef Hlj is ementlts-hoog!CJaar 

A1iddelecuwse geschiedenis en wijsbegeerle am1 de 

Katholieke Universiteit Nijmei}CIJ 
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Geven is, net als het bieden van gastvrijheid en solidariteit, een 

soort tweesnijdend zwaard: wie tot de kring van regelmatige ge

vers en ontvangers behoort zit goed, maar wie daarbuiten valt zal 

maar moeilijk toegang krijgen tot de goede gaven die rondgaan 

binnen deze kring. Voor deze andere kant van het geschenk heeft 

het rapport 'Gaven in overvloed. Europees cultuurbeleid in chris

ten-democratisch perspectief' te weinig oog. 

D 
e Dikke van Dale vermeldt 

onder 'gave' het volgende 

spreekwoord: giften en 

gaven maken nichten en 

mager (verwanten), oftewel: door ge

rijkste zincrvaringen in het menselijk Ie

ven. De gave van het bestaan als zoda

nig, van tradities, van cultuurgoederen 

werkt als een moreel appel dat oproept 

om te streven naar een rechtvaardige 

samcnlcving, zo stclt hct 

rapport. Esscntiele elemen

ten in de gave zijn volgem 

de opstellcrs de vrijheid en 

de onverplichtheid van de 

gave. Met hun cultuurfilo

sofie pleiten de opstellers 

voor pluriformitcit en in-

houdelijke verscheiden-

hcid als fundamcntele 

schenken krijgt men be

trckkingcn Hicrmee is het 

meest fundamentele ken

merk van het onderlinge 

geven aangeduid. Door te 

geven aan anderen, ont

staan onderlinge banden 

en wordt het mogelijk ge

schenken uit tc wissclen. 

En het is deze onderlinge 

betrokkenheid van mensen 

op elkaar die aan de basis 

ligt van gedeelde normen Dr. AE Komter 

maatschappelijkc waardcn 

waarvoor de overheid na

drukkclijk moet opkomcn 

en waarden en een gcmeenschappelijk 

gedragen cultuur, zo blijkt uit de antro

pologie 

In 'Caven in overvloed. Europees cul

tuurbeleid in christen-democratisch 

perspecticf' wordt een visie op de cul

tuur gepresentccrd die stoelt op het 

idee van de 'gave' als een van de bclang-

als het gaat om cultuurpolitiek in de 

Europesc context. 

* Dezr tekst werd uitgesprokc11 lijdens de tm
seHtatie vall het mppor·t vall het Welc11-

schappclijk voor !Jet CDA 'Caue11 in oueruloed. 

Europees cultuurbeleid i11 chrislell-dcmocrrrlrsch 

perspectiej' op 12 december 1996 
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Het rarport is niet !outer bedoeld a!-, 

een cultuurtheologie voor christcnen, 

maar wil in het publieke debat erover 

uitdrukkclijk ook andersdenkcnden be

trckken. Zeit behorend tot de laatste 

categoric wil ik dezc handschoen graag 

orncmen lk zal mij daarbij vooral rich

ten op de onderliggendc visic op 'de 

gave' die uit het rarport spreekt, en op 

de geschikthcid ervan voor cen per

spectief op cultuurpolitick. 

Geven is levensnoodzakelijk 
Her rapport ondcrscheidt twec soortcn 

mcnselijkc drijfvercn tot het vormen 

van cultuur, grofvvcg te typercn als ge

brck versus vrijhcid De ecrste catego

ric drijfvcren hccft als uitgangspunt dar 

de mcm ccn gchrckkig wczen is en hct 

is dit gehrck dat cultuurvorming nood

zakelijk maakt. Ander<, dan dieren zijn 

menscn niet in staat om aile binncn

komcndc prikkcls te ordencn. Zc hcb

hcn ccn 'tweedc natuur' nodig om hun 

gcdrag tc coiirdinercn. Vanwcge de 

schaar'>tc van hulphronncn, her verschil 

in taknten, de noodzaak tot arhcidsver

deling, hcbhcn mcnsen morcle rcgels 

en .;,anctic-, op ovcrtrcdingcn nodig. 

Cultuur i'> hovendien nodig om het on

derlingc samcnlevcn enigszins efficient 

tc Iaten vcrlopcn. Vocg daarbij nog de 

drang van mcnsen om zich a!<; per<,oon 

or a!., grocpslid van andercn te ondcr

schciden in taal, gcschicdcni'>, gewoon

tcs, en de noodzaak van cultuur lijkt al

docndc vcrklaard. In dczc visic is de 

mens ecn <,tcrk door hiologischc of 

praktische noodzaak gcdrevcn wczen. 

In hct twcedc type verklaringen zijn 

vrijhcid en de daaruit voortvloeicndc 

crvaringcn van zin en waarde de drijf

vcrcn om ecn cultuur te ontwikkelcn. 

Hier staat de crvaring van 'zin' centraal 

hijvoorbecld tcwceg gebracht door cen 

onverwacht en belangeloos gegeven 
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geschenk. Deze ervaring roept gevoe

lcns van dankhaarheid en verschuldigd 

zijn op. Van die ervaring gaat een appel 

uit om cen in vrijhcid gcgeven tegenge

haar te makcn. Het geven van gaven is 

volstrekt helangeloos. De ervaring van 

zin berust nict op enigcrlei noodzaak, 

maar komt voort uit een spontaan aan

sprcken en aangesproken worden. 

Dcrgelijke ervaringen zoudcn de mens 

bcvrijdcn uit ervaren tckortcn en de in

spiratiehron vormcn tot creativitcit en 

de realisering van waarden. Het uit

drukken, delcn en overdragen van der

gclijkc zinervaringen is in dcze visie de 

basis voor cultuur. 

l:lcide verklaringcn sluitcn clkaar niet 

uit en in de praktijk komcn zc ook ge

mcngd voor, aldus de auteurs. 1\ 1aar zij 

hrengcn wei een hierarchic aan: ziner

varing i5 volgem hen de hclangrijkstc 

motor voor cultuur. Ondanh het voor

behoud dat de auteurs maken, denk ik 

dat de twcedcling in soorten drijfvcren 

- gebrek versus vrijheid- te strikt is en 

te wcinig recht doet aan de realiteit van 

de menselijke conditie. Antropologen 

als Malinowski en Levi-Str·auss hehben 

beschrevcn hoc het over en weer geven 

en ontvangcn aan de basis ligt van so

cialc relatie'>, samcnleving en cultuur 

lliologische, p'>ychologische en sociale 

hehocften vormen tezamen de crvarin

gcn op grond waarvan tot onderling 

gevcn wordt overgcgaan. l)c oorsprong 

van dit gevcn is niet gclcgen in ecn vol

lcdige vrijhcid, noch in cen overwe

gend gebrek Het wedcrzijdse gcven 

ontleent zijn impuls in de ecrste plaats 

aan hct feit dat menscn met verschillcn

dc biologische, psychologische en so

ciale vennogcns, mogelijkhcden en 'ga

vcn' (in de zin van talentcn) met elkaar 

samenlcven en zich voor de opgave gc

plaatst zien die vcrschillen tot ccn aan-

m 

mt 

n 

c 
r 

c 
c 

m 

r 



u 

vaardbare oplossing te brengen. In die 

oplossing - het ontstaan van gccf- en 

ruilrclaties - zit zowel een element van 

noodzaak als van vrijhcid. Zoals de so

cioloog/antropoloog Marcel Mauss in 

zijn Assai sur le do11 ( 1923) opmcrktc: in 

vee! niet-westerse culturcn staat het 

zich onttrekken aan het onderlinge ge

ven gelijk aan een ooriogsvcrkiaring te

gen de gemeenschap. l\1en moet wei 

gcven om ais voiwaardig lid aan de sa

menieving te kunnen en mogen deeine

mcn. En toch wordt een geschenk door 

te geven zeit dikwijls ervaren ais een 

vrije en spontane handeiing, niet uit op 

cen tegengih Karakteristiek voor de 

dynamick van hct gcvcn is dan ook dat 

vrijheid en noodzaak intrinsiek met ei

kaar verwevcn zijn. De ais vrij crvaren 

gift is zowei psychoiogisch ais sociaai 

cen noodzakeiijkheid Ceven is levens

noodzakciijk 

Hoe belangeloos is het 
geschenk? 
Het rapport steit uitdrukkeiijk dat de 

ratio van het geven er niet op is gericht 

om iets tcrug tc ontvangcn. Dczc ge

dachte is echter in tegcnspraak met in

zichtcn uit de antropoiogie. De hasisre

gel die aan het geven ten grondsiag 

iigt, bestaat volgens Mauss uit ccn dric

voudige verpiichting de piicht tc gc

vcn, de piicht te ontvangen, en de 

piicht om terug te geven. Do ul ,b, ik 

gee! opdat jiJ zuit gcvcn, ligt volgcm 

hem ten grondsiag aan elke gift, ook al 

wordt dat niet noodzakelijkcrwijs zo 

crvarcn door de gever. En inderdaad: 

ccn relatie waarin een van de twce par

tijcn altijd gceft en de ander steeds de 

ontvangende partij is, is doorgaam 

geen lang Ieven beschoren. Nict mcer, 

of nooit teruggeven is een teken dat 

men de relatie niet (meer) in stand kan 

of wil houden. Een geschenk nict in 

ontvangst willen ncmen of eerder ont

vangen geschenken terug wilien geven 

duidt crop dat men gecn prijs (meer) 

stelt op de relatie. Wanneer men de re

iatie in stand wil houdcn, is teruggeven 

nodig, al heeft de oorspronkeiijke gever 

zijn geschenk vermoedeiijk niet met 

het oog daarop gcgcvcn. 

Wat is nude vcrklaring voor hct gcvcn 

van ecn tcgengift' i\1arcel 1\lauss he

schrcd hoc in de Maori-cultuur gc

schenken als 'bezield' wcrden gezien 

ze hczaten hcru: de gccst van de gcver, 

die net zoiang tcrugwil naar waar hiJ 

vandaan komt (zijn gehoortcpiaats, de 

clan), totdat de ontvanger iets van on

gcvccr gclijkc waarde heeft teruggege

ven. Ook in onze cultuur gaat het bij 

het geven niet zozeer om het materielc 

of immatericic gcschcnk zeit, maar om 

de gee~t van waaruit gegevcn is: 'Het is 

niet veel, maar het komt uit ccn gocd 

hart' 'Fen gegeven paard moct je nict 

in de bek zien' Onzc cigcn volbwijs

hcdcn vcrwijzcn naar de 'geest' van de 

gilt, de achtcrliggcndc moticvcn en gc

voeiens van de gever r-:n hct is die 

'gccst' die de ontvanger aanspoort tot 

teruggevcn. 

Mcnscn ondcrhouden niet aileen we

derkerige geefrelaties met elkaar. maar 

ook met hct hovenmaame en met de 

natuur. Reiigicuzc olkrs zip1 nict aileen 

tc zicn ais uiting van dankhaarheid, 

n1aar ook a]-, poging de gocdgun~tig

hcid van de godhcid tc vcrkrijgcn De 

vruchthaarhcid van de aardc wordt 

door vccl vnikcrc11 hclccld als ccn gc

schcnk wcElrvoor n1cn ict., tcrug: n1oct 

doen in de vorm van otters en ntuclc 

vieringcn. In zijn hock T/,,. c;,ft' i I 'Jil3 I 

nncmt Lewis Hyde tallozc voorhcel

den, ontleend aan de antropoiogic, de 

letterkunde, icgendcs en sprookjcs. Zo 

warcn de Noord-Amenkaan<,c indianen 
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gewend de eerste zalm van het jaar uit

gebreid en fcestelijk welkom tc heten. 

Na de cercmonie kreeg iedereen een 

moot zalm te eten. Tenslotte werden de 

graten van de zalm tcruggeworpen in 

de zee. Eenmaal schoongespoeld, zou

den de graten zich weer samenvoegen, 

de zalm zou herboren worden en voor 

de winter terugkercn naar zijn cigen 

verblij(plaats. Wanneer 

goede gaven zijn er ook 'slechte' gaven. 

geschcnken waarbij de motieven van de 

gever bcpaald niet geheel belangeloos 

zijn. l\1ct geschenken kan men een an

der omkopen of chanteren. Soms is de 

grens tusscn een geschenk en een com

mercielc transactic moeilijk te trekken. 

Ceschenken kunnen gegevcn worden 

om rnacht en prestige te verwerven. 

Met een geschenk kun je 
niet aile gratcn aan de zee 

werdcn teruggegevcn, zou 

de zalm belcdigd worden 

en hct volgende jaar nict 

tcrugkercn De zalm 

moest als gift bchandeld 

worden door ecn dec! er-

Degenen die het het cen ander, bedoeld of on

bedoeld, kwetsen of bele

digen. Sornmige giften 

zijn bczield door vijandi

ge gevoelens als wraak, de 

wens iemand te straffen of 

schadc tc berokkencn. 

Voorbeelden van boosaar

dige giften zijn de gifbe

ker, de vergiftigde appel 

van Sneeuwwitjc, het 

paard van Troje en de 

meest nodig hebben 

om geschenken, 

hulp, zorg, 

van tcrug te gcven aan de 

natuur. Aileen op die wijze 

konden de indianen hun 

dcelname aan, en alhanke

lijkhcid van de natuurlijke 

rijkdorn gestalte geven. 

gastvrijheid te 

ontvangen, blijken 

ze juist het minst te 

ontvangen. 

'De gilt moet in beweging bli)ven' zegt 

Hyde Het is de beweging van de gift, 

de cyclus van gift en tegengift, waar

door de ware geest van hct geven intact 

blijft 

De antropologie laat overtuigend zien 

dat niet de pure, belangcloze gilt de re

gel i'> in men<,elijkc samenlcvingen, 

maar her principe van de wcderkerig

heid. Hierbij hodt men niet bcwust uit 

tc zijn op ccn tcgcngilt. noch daarop te 

'rckcncn', tnwijl deze in de meeste gc

vallcn toch ooit vcrschijncn zal 

De andere kant van het 
geschenk 
In ht"t rapport wordt ht"t gcschenk hij 

uit-,rck a\-, ret-.. gocd gczi~n: de gave i~ 

hclangcloos, nict gcricht op terugkrij

gcn cr1 doet daarmee cen appcl op de 

ontvtlngcr on1 even bclangcloo'-; terug 

tc gcvcn. Ce,chenkcn kunnen cchtcr 

ook cen ander gez1cht hebben. Naast 
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doo<, van Pandora. De 

oor<,prong van het woord 'gift' laat dit 

boosaardig karakter zicn het woord 

'vergif' is etymologisch vcrwant aan de 

term 'gift' (van 'ueJ1CI1l1111'- vergif -, naar 

hct neutralcre 'dosis' of 'gift} Het ge

schenk, de gave, is dus niet zonder 

rneer 'goed' Het hele scala van rnense

lijke moticven, van puur altru'isme tot 

kocle berekcning, is terug te vinden in 

het geschcnk 

l\1aar ook de sociale handeling van het 

gcven heeft een andere bnt. Uit t"en 

onderzoek naar 'Cevcn in Nederland' 

dat Kecs Schuyt en ik in 1992 uitvocr

dcn ter gelcgenhcid van hct 50-jarig ju

bileum van Trouw, bleek dat er in hct 

gczcgdc 'Wie goed doct, goed ontmoct' 

cr1igc waarheid schuilt. Wcdcrkerigheid 

blcek sociologi'>ch gezien indcrdaad de 

regel. dicgenen die relatid vee! gcven. 

zijn tcvens de grootste ontvangers. 

vrouwcn, Jongercn en hoger opgelei

dcn. ,\Jaar cr zit ook ecn andere kant 
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aan deze wcderkerigheid: zij die weinig 

(kunnen) gcven, vaak als gevolg van 

hun heperktc matericlc en sociale mo

gclijkhedcn, ontvangen ook weinig te

rug: ouderen (vooral alleenstaanden) en 

mcnsen met een uitkering. Diegcnen, 

die het hct meest nodig hebhen om ge

schenken, hulp, zorg, gastvrijheid te 

ontvangcn, hlijken ze juist het mimt te 

ontvangen. Wie loch a! vee! heeft krijgt 

nog n1eer, en \vie wcinig hcch krijgt 

steed-. minder Wie niet (meer) in staat 

is om dee! tc nemen aan de netwerken 

waarhinncn underling gcgeven wordt, 

vall uit de boot. Wedcrkerigheid wordt 

zo tot een principe van uitsluiting. 

Tot slot 
Het pleidooi voor pluraliteit en accep

tatie van ver-.cheidenheid is in het Iicht 

van een multicultureel en supranatio

naal Europa ecn helangrijke en prij

zenswaardigc inhreng van 'Caven in 

overvloed' Her rapport legt cen inte

ressant verband tusscn cultuur en 

cthiek, tussen aanvaarding van plura

liteit en her geschcnk, ol 'de gave'. 

Ceven is te zien als een vorm van ac

ceptatie van verscheidenheid, een he

vestiging van de andcr als 'andcr', en 

wordt daardoor tot een toctssteen van 

ethiek en moraal. Ook de filosool 

Ogletree trekt in zijn hoek 'Hospitality to 

the slmru}o-' ( 1985) cen parallel tusscn 

gastvrijheid, een vorm van immatcrieel 

geven, en moraal. Castvrijheid ziet hij 

als de fundamentelc erkenning en aan

vaarding van her 'andere' en i-. daardoor 

te bcschouwen als metafoor voor mo

raal als zodanig. 

Maar het gcschenk heeft ook ecn ande

re kant. Zoals bekend, bestaan er grote 

ver<,chillen tussen burgers in de mate 

waarin zij deelhebbcn aan culturele 'ga

ven'. Dat heeft nict !outer met hun indi

viduele 'gaven' of talenten te maken, 

maar ook met ecn ongelijke '>Ocialc 

kansenstructuur. Cultuur- en onderwijs

declname is een van de kerngebieden 

waarop zich sociale ongelijkheid mani

fcsteert en waar zich proceS'>en van 

n1arginalisering en uitsluiting voordocn. 

Onderling gevcn speelt zich af binnen 

sociale nctwerken van familie, vrien

den, kcnni'>Sen. Vele burgers !open het 

risico als gevolg van werkloosheid, ar

beidsongeschiktheid en ouderdom bui

ten de sociale nelwerken te vallen waar 

men elkaar onderlinge steun en zorg 

hiedt. Dcclhehben aan ondcrlinge uit

wisseling van geschcnken gcdt mensen 

het gevoel dat zij 'er toe doen', ver

sterkt hun gevocl van eigenwaarde en 

identiteit- een belangrijke voorwaarde 

voor cultuurdeclname -. Ceven is, net 

als het bieden van ga-.tvrijheid en soli

dariteit, ecn soort tweesnijdcnd zwaard: 

\Vie tot de kring van regcln1atigc gcver~ 

en ontvangcrs hehoort zit goed, maar 

wie daarbuitcn valt zal maar moeilijk 

toegang krijgen tot de goedc gaven die 

rondgaan hinnen deze kring. Voor deze 

andere kant van hct geschcnk heeft her 

rapport naar n1ip1 n1cning tc \Vcinig 

oog. 

Dr. AE. Komter is hoofddocmt Ali]eurene 

Sociale Welenschllf'f'e" am1 de Ri;klrwruersileil 

Utrec/Jt. Zr; is miactcur 1>1111 ,!e o11lmrl}s ucr

schwerr /mrrdrl The (;ift' A11 lntmllscif'/intlry 

Persf,ecliuc' ( 19"1i ,1 
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Economische regelgeving en monetaire constructies maken nooit 

een verhaal dat het Ieven zinvol maakt en een gevoel van gemeen

schap teweeg kan brengen. En de Europese Unie heeft een ge

meenschappelijk verhaal nodig. De culturele dimensie wordt daar

mee het grate struikelblok voor de Europese Unie. Het CDA 

heeft met het gedurfde rapport 'Gaven in overvloed' dan ook het 

paard van Troje de politieke wereld binnengesleept. 

A
], econoom hen 1k bll) met 

Caven 1n ovcrvloed', orndat 

het de culturelc drrnens1e Ill 

het Europc<>e vcrhaal er u1 l· 

Iicht. De analyse van de gave is zondcr 

mecr helangwekkcnd Als 

Nederland<; burger hcb ik 

cchtcr gcn1cngdc gcvoe

lens. Encrzijd<; ben ik on· 

dcr de indruk van de wijze 

waarop de -.amcnsteller-. 

zich <,terk hehben durven 

te maken voor de christclij

ke traditie maar teleur<;tel

lcnd i'> het gebrek aan eni-

nauwelijks. Bij navraag blcek -,lccht-, acht 

percent van mijn <,tudentcn te weten wie 

Delors heeft opgevolgd "Dat was toch 

die Bclg7", wist icmand nog Dat de euro 

in aantocht i'>, bleek ook hct merendeel 

niet tc bescffen /\len lijkt 

nict te hegrijpen water op 

het spel staat. De publica

tic van de rnuntbiljetten op 

de voorpagina'-, van de 

dagbladen rnaakt de curo 

concreter maar wat het ge

sprek pas echt op gang 

krijgt, is Chirac die de 

Nederlanders een lesje wil 

ge belangstelling voor de lercn wat de drugs betreft 

typcrende rnanier waarop Niets hceft zoveel losgc-

die traditie tot uitdrukking Prof dr. A. Klamer maakt als deze discussie 

komt in de Nederlandse samenleving voor de Europese Top in Dublin. Vee! 

Tot op dit moment is het Europcse 

verhaal vooral technocratisch gewcest 

Hct gaat over handclsbarrieres, wi<;<;c]

koersmechanismes, juridi-,che af<;praken, 

convergentiecriteria en nu dan een stabi

litcihpact. Daar worden de rneeste men

sen niet warm of koud van. Europa leeft 

(JlV I '!7 

Nederlanders voelcn zich hicr aange

sproken als Nederlanders. De discussie 

* Deze tekst IPerd uitqes{!roko1 lijdeiiS de /Jre
senlalie lhiJI l1et ra/>/Jorl '(;,H'Cil 111 oucmloed 

Euro{!ecs culluurheleid ill dnisteJI-dcmocmtisch 

perspcctiej' op 12 decemher 1990. 
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gaat hier in termen van 'wij Neder

landers' en 'zij Fransen.' Dat wij-gevoel 

duidt op een Nederlandse cultuur in de 

ruime, antropologischc zin. !'vlaar daar is 

in hct technocrati'>che Europaverhaal 

geen aandacht voor. 

Cultuur en economie 
Als econoom bezin ik me op de waarde 

van cultuur voor de economic. Een van 

de vragen die me bezighouden, is in 

hoeverre sociale en culturele samen

hang belangrijk is voor hct hmctione

ren van de economic. In het geval van 

de Nederlandse economic gaat het dan 

bijvoorbeeld over de hctckeni'> van de 

corporatisli<,che traditie met de waar

den waar die voor staat. Verder houd ik 

me bezig met de vraag hoe waarden tot 

stand komen en bevestigd worden in 

een economic. De markt \cent zich daar 

slecht voor omdat die geba.,ecrd is op 

objectiverende principes. Op de markt 

hoeven men<,en clkaar niet te kennen, 

ja, het is zelfs betcr als ze clkaar nict 

kcnnen. Morelc gevoelens spelen geen 

rol Toch hebben mensen die morelc 

gevoelens. In mijn onderzoek richt ik 

me daarom op het opmerkelijkc gege

ven dat mensen zeer vindingrijk zijn in 

hct omzcilcn van markttransactic<;. Als 

hct cnigszins kan vermijden mensen de 

afrekening in strikte cquivalenten zoa]<, 

dat op een markt gcbcurt. Met vrien

den, familiclcdcn. maar ook met volsla

gcn vreemdcn cn met collcgal~ gaan \VC 

om op basis van reciprociteit. Daar 

<,pcelt de gift cen cruciale rol. We gevcn 

elkaar complimenten. aandacht, licfde 

maar we geven ook tip'>. helpen elkaar 

in het werk, en wijzen klanten door 

Wat de tegenpre'itatie moet zijn. i-, 

meestal onduidelijk Ook de timing van 

de tegenprestatie wordt meestal in het 

midden gelatcn Zoals bli1kt uit de bij

drage van Aafke Komter (zie pagma 

2H), laat de literatuur over de gift zien 

dat dcrgelijke tramacties de ontwikke

ling van het <,ociale kapitaal bcvorde

ren. De aandacht voor de gave in dit 

rapport trot me dan ook. De bc-,chou

wing is echter tc idealistisch en houdt 

tc weinig rekening met de wcrkelijk

heid van de gift. 1\laar het is een goede 

Vl.n r. prof.dr. A Klamer, drs. M. Jansen (secretans studiecommissieJ fnof. dr. A.C 
Weiler (tJoorzitter studiecommissie J en mr. JJAM. t){lfl Cnmip ( directeur WI.) 
tljdens de presentatie van het rapport (folo /)irk Hoi) 
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aanzer en in<,pireerr tot meer onderzoek 

in deze richting Zoal<, de samcnstellers 

zeit aangeven, i'> dit eer<;te gedeelte her 

meest helangwekkende deel van her 

rapport. Belangwekkend is het zeker 

ook omdat het uitkomt voor de chri<;te

lijke traditi<: zonder daarmee chri'>telij

ke waarden aan ck [uropcse of Neder

land'>e gemeemchap op te lcggen. Het 

wordt ti)d dat we uitkomen voor her 

geloof dat we hehben. Teveel ruimte 

wordt ander<, gcgeven aan degenen die 

in kunst en wcten'>chap gel oven. De be

hoclte aan een invulling van de spiritu

ele dimensie is groot, zo mocht ik ont

dekkcn in een onderzoek in het kader 

van hct Kennisdebat. 

Stuklopen op Europees 
cultuurbegrip 
De inklcuring van her Europc-;e verhaal 

i'> minder gt''>laagd zoals de samenstel

ler<; ook toegeven. Dit verbaast me 

niet'>. Net al'> anderen die hun gedach

ten over de culturcle dimen'>ie hebben 

Iaten gaan, !open de C:DA-breinen -of 

i'> hier <,prake van het CDA-geweten~

'>tuk op het begrip 'Europese cultuur.' 

Dat een Europe'>e gemeemchap niet kan 

zondcr een gemeenschappelijk vcrhaal, 

hesdt nu zeit, de Europese Commi'>'>ie 

maar- wat dar verhaal i'>, wcet n1cmand. 

Ook dit C:DA-rapport komt cr nict uit. 

Ia, we kri)gcn de gehruikclijk cliche's zo

al'> her helang van cen culturelc ruggen

graat voor de verschillendc bevolkings

groepen zonder dat de eigen cultuur een 

pantser wordt. Dus de Nederlandse en 

I )eense taal moe ten in ere gehouden 

worden zondn dat die talen een barrie

rc vormen voor de Europe<;c identiteit. 

l\1aar de Denen en de Ncderlander<, 

mocten icl'> gcnwenschappelijks hebben 

met elkaar en de Fransen opdat die 

turope<;e identiteit wnkelijk gaat wor

den. Hoe dat moet, zie ik niet. 

CIJV I 'l7 

'Caven in overvloed' wijst np de Zwit

ser-; die ondanh hun verschillende talcn 

duidelijk een gemeenschappelijke cul

tuur en identiteit hebben. De voorgeno

men Europese vercniging doct me ech

ter cerder denken aan her gdorceerde 

huwelijk tus<;en de llosnicrs, Kroaren en 

Servicrs. De 1-ransen en Duitser<; blijven 

aardig voor elkaar zolang her hen uit

komt lals dat zo blijft heeft Nederland 

weinig '>leun van Duitsland re VCT\vach

ten voor haar drugsbeleid) Voelt cen 

van beide volken zich benadeeld dan 

kan de rest van Europa beter dekking 

zoeken. Cdorcecrde huwelijken wcrken 

nict lk hen bang dat een publieke om

roep en stimulans voor lokale culturcle 

activiteiten, zoals dit CDA-rapport 

voor<;telt, daar weinig aan kunncn doen 

De culturele dimensie wordt, zo voor

spel ik, her grote struikelblok voor de 

Europesc Cemeenschap. Het is een typi

schc tout van technocraten om daar 

geen rekening mee tc houden. Econo

mi~che rcgelgcving en n1onetaire con

structics maken nnoit cen verhaal dar 

het Ieven zinvol maakt en een gevoel 

van gemeemchap tewceg kan hrcngen. 

lnregendeel lk denk dan ook dat her 

C:DA met dit rapport het paard van 

TroJ<: de politiekc wcrcld binnen'>leept 

Hct is cen gcdurtdc zet, temeer ook 

door de inhoudelijke discu<;<;ie die het 

hevat. ln<,pirerend i'> de nadruk op de 

zinervaring in de Olll'>chriJving van her 

cultuurbcgrip. lntrigcrend is de koppe

ling met de chrisrelijke tracl!tic. Kortom, 

ik ben bliJ met dit rapport omdat hct on

ze aandacht richt op dcze zo cruciale di

mcnsie van de economic. Maar ecn bij

dragc aan de vorming van een Europese 

gemeenschap Ievert het niet 

Prof. dr. A Kla111er is hooylmwr Econm11ic Prill 

de kimsl e11 ndl11w· aa11 de Ems>>IIIS1111il'ersilcil II' 

Rollcrdmn. Drzc lcmlocl is 1111iek i11 de !Perc/d. 
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ange l1Jd 1' de schaarste van 

ctherh equent1e' het belang

rlJkste en voor verschdlende 

pol1t1eke partiJen steekhoudcn 

de argument geweest voor overheidsbe

moeienis met de media in het algemeen 

en met de publieke omroep in het bij

zonder. Op grond daarvan kon de over

heid de toegang tot de infrastructuur in 

sterke mate reguleren. In de afgelopen 

jaren zijn de technische mogelijkheden 

cnorm toegcnomen. Niet aileen de 

ether en de kabel, maar ook het telc

foonnet en de satelliet kunnen gebruikt 

worden voor het verzenden en ontvan

gen van televisie- en radio-program

ma's. Niet aileen de infra- structurele 

voorzieningen zijn toegenomen. De 

enorme uitbreiding wordt nog extra 

versterkt door digitalisering Digitaal 

staat tcgenover analoog en betekcnt dat 

de tc vervoeren data worden omgezet 

in een systcem van nulletjes en eentje,. 

Daardoor wordt datacompressie moge

lijk, ook voor radio- en televisiesigna

lcn. Voor het bereiken van hetzelfde 

beeldresultaat hoeven er minder gcge

vens te worden verstuurd, omdat aileen 

de variabelcn worden doorgcgeven. llij 

een voetbalwcdstrijd is het hijvoor

beeld niet Ianger nodig om talrijke ma

len per seconde de gegevens van een 

groene mat door tc sturen. Aileen wijzi

gingen in hct beeld- de positie van de 

spelers op het veld bijvoorheeld - hoe

ven nog te worden overgestuurd. 

Daardoor kunnen met hetzelfde fre

quentiebereik en hetzelfde zendvermo-

gen veel mccr zenders worden ver

stuurd. Waar voorheen ruimte was voor 

een tclcvisiekanaal ontstaat nu ruimte 

voor misschien wei tien kanalcn. 1 De 

digitale tcchniek kan in principe ge

bruikt worden bij verzending van infor

matie door ether, kabel, telefoonnet en 

satelliet. 

De ruimte om per televisie en radio uit 

te zcnden is al verveelvoudigd In de 

komende jaren zal er - naar verwach

ting - een ware explosie plaatwinden. 

Het aantal televisiezenders zal zodanig 

toenemen dat de centrale vraag wordt 

hoe men nog een rendahelc zendcr kan 

starten. De ontwikkclingen richting be

taal-telcvi,ie hehhen daarme<: tc ma

kcn. llij een vcr,plintering van de markt 

zal bet namelijk steeds moeilijker zijn 

om via reclame voldoende hnanciering 

te vcrkrijgen; ecn combinatie van recla

me (maar vcel minder) en vooral heta

lendc abonnees zal de enige manier 

worden. 

De cxplosie aan mogelijkheden heeft 

onvermijdelijk gevolgen voor de taak 

van de overheid. De discussic over de 

publieke omroep is mede door al dcze 

verandcringen aangcz\vengeld. Heeh 

een publieke omroep nog wei zin na de 

enorme veranderingen7 En hoe kan de 

publiekc omroep kijkers en luisteraars 

vasthoudcn in de baaicrd van zenders7 

Een van de directe gevolgen is dat de 

overheid in toencmende mate beleid 

moet richten op het reguleren van de 

sterk toenemendc concurrentie. 

Regulering van eerlijke concurrentie 
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hetekent bijvoorheeld scherpe wetge

ving ten aanzien van nationale en 

grensoverschrijdende monopolies die 

er nu a! volop zijn. Daar ligt cen be

langrijke taak voor de nationale overhe

dcn, en dan met name voor de 

Europese Unie. 

Een bclangrijk instrument voor media

beleid kan de ontwikkeling van scena

rio's zijn. Met name bij zo'n voortdu

rend veranderend landschap zou het 

voor de overheid en voor een politieke 

partij als het CDA van groot belang 

kunnen zijn om de beschikking te heh

hcn over een aantal scenario's. Voor elk 

scenario zou dan- vanuit de eigcn poli

tieke uitgangspunten - beleid kunnen 

worden geformuleerd. In deze peris

coop presenteren wij de eerste resulta

ten van een poging om dcrgelijke sce

nario's te schetsen. Het gaat 

nadrukkelijk om voorlopige resultatcn. 

Het is nog tc vroeg om aan de scena

rio's ook a! bcleidskeuzcs te koppelen. 

De scenario's zijn gebaseerd op litera

tuurstudie en op orienterende gesprek

ken met deskundigcn. 

Landkaart 
Ter introductie is het zinvol op een rij 

tc zetten welke weg de informatie van 

producent tot consument aflegt. Die 

weg loopt langs de volgcnde stations: 

- De informatieverschaffers; dit zijn de 

producenten van de inhoud zoals tv

produktiestudio's. Zij ontwikkelen of 

combineren de inhoud voor de gebrui

kers. 

- De fysieke netwerkcn, marktkanalen 

en transportmedia Dit zijn de telcfo

nic-, ether-, satelliet- en kabel infra

structuren. 

- lleheerders van de infra<;tructuren; de 

dienstvcrlcners die een faciliterende rol 

spelcn bij het verschaffen van toegang 

CDV J."J7 

tot de netwerken en het transport van 

informatie over de netwerken. 

De apparatuur die een koppeling maakt 

tussen consumentenelektronica en de 

informatie-infrastructuur2 De Engelse 

term 'consumer galctuay' is cen goede om

schrijving voor deze schakel in het pro

ces van informatievoorzienig: dit is het 

elektronische mechanisme dat de kijker 

gebruikt om een keuze te maken uit ecn 

groot aanbod van diensten waarbij hct 

mogelijk is om de kijker individueel en 

per gelcverde dicnst te Iaten hetalen. 

Het gaat om de zogenaamde set top boxes 

waar de decoder cen onderdeel van is. 

- De randapparatuur of consumentene

lektronica; de apparaten waarmee con

sumenten de informatie ontvangen zo

als tv, pc en telcfoon. 

- De consument van de aangeboden in

formatie; de kijker 

Vier verschillende 
infrastructuren 
In het verleden bestond de idee dater 

een eicktronische sncfweg ZOLI Ont

staan. Door integratie van de kabel- en 

telefoonnetten zou een g6ntegreerde 

glasvezelinfrastructuur ontstaan. Nadat 

de pogingen tot samenwerking tussen 

de PTT en de VECAI op niets waren 

uitgelopen werd duidelijk dater in ie

der geval twee afzonderlijke vastc in

frastructuren zouden blijven bestaan. 

Daarnaast moet rekening gchouden 

worden met twee andere infrastructu

ren: de ether en de satclliet. In deze pa

ragraaf besprekcn wij de (te verwach

ten) ontwikkelingen van de 

infrastructurcn: het kabelnetwcrk, het 

telefonienctwerk van de PTT, satclliet 

en de aardse zenders (ether). 

De kabel 

Volgens een rapport van de BllC 

( l 996) 1 kan de kabcl, afhankclijk van 
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de vernieuwing van het netwerk en di

gitaliscring1, zo'n IOU tot 400 kanalcn 

tramporteren. De dicnstcn die ziJ ver

voercn zijn nict aileen omroepcn, ook 

telecommunicatic. datadiensten lbij

voorbeeld Internet) en interactieve vi

deodicmtcn zullen worden aangebo

den Het gehruik van al dan niet 

digitalc decoder-, maakt abonneetelevi

'>ie en {'ily f'cr ""'" mogelijk. De diemten 

die de kabelcxploitanten hiJ de klanten 

willen hrengen zip1 te onderscheiden 

\Tl: 

1 ongcrichtc ver-,preiding van pro

gramma·, ikla-;-;icke radio en tv), 

2. gcrichte vcr<.,preiding; 

a. via co11dilio11ill dCCC\\ I v1deocliemten a is 

ahonnce-tv. {'ily flu Pino. (llcdrl Pi,lco 011 

,/niiliidl; 

h. op andere wijze hpraaktclelonie. cla

tiltranspon)-

Voor het ilanbieden van de nicuwe 

cliemten i-, een verhetcring van het ka

belnet nodig. Twcewegvcrkcer i-, op de 

kabclnetwerken nog niet mogeli1k cn 

de capaciteit van de meeste nctwcrken 

is nog hcperkt De capKiteit kan wor

den vcrgroot door digitali-..cring van de 

signillen De ontwikkeling Viln de ka

hclinlrastructuur hlijft achter Dati'> on

der andere te wijtcn ililn onvoldoende 

ilf-,temming tussen de ver-,chillende ka

helexploitanten. Het gevolg hiervan is 

dat de inve<,tcringen achterhlijvcn. Een 

andere helangri(kc lilctor i-; onzeker

heid over de vrailg of de enorme i nve<,

tcringcn ook terugverdicnd kunncn 

worden. De exploitanten van de kahcl 

willcn cerst nieuwe diemtcn die hun tn

vesteringen rendahcl kunnen maken, de 

dienstvcrleners willen ccr<,t een aanleg 

van cen nieuwe infrastructuur met een 

hoge capKiteit die aile consumenten 

hereikt. 

Vooralsnog kan de schaarste op de ka-

bel opgehcvcn worden door compre'>

-;ietechnieken. Verglazing van hct net is 

nog nict direct nodig, dit vorn1t ovcri

gcm ook niet de groot<,te kostenpost 

Het geschikt makcn van hct netwcrk 

voor een groot-,chalig aanhod van telc

communicatiedicmten verei-,t de groot

-,re i nvc-,teri ngcn. I )ezc i nvc~tcri ngcn 

in de vernieuwing van het kahclnet 

moetcn gedaan worden door de kahel

exploitanten. Voor de ontwikkcling van 

het kahelnet tot cen hreedhandig medi

Lilll waarovcr tw~cwcgverkccr n1ogclijk 

"· zijn twee scenilrio\ te schehen 

- Het illllOilcllicsu'ntlno· lnnovtltic vindt 

op grote -,chaal plaats llinnen alzien

hare tijd wordt een complcu nieuw 

verg!Jtl'·,d nctv~'crk aangclcgcC watlr

langs een grote ver<,cheidenheid aan 

nicuwe dicmten aan de consumcnt kan 

worden aangehoden 

- Her cpo/uticscclliltio Volgens het tweedc 

scenario vindt de ontwikkcling van hct 

kahelnetwerk zccr gelcickli1k plaah. 

Her innovatie'>cenano zal zich op dit 

moment nog nict voordocn. Hct i-, im

mcr~ nog nlttJ.r de vraag of de con-.u

ment hct 11ctwerk wil gaan gehruiken 

De meestc expcrimenten op dit terrein 

zi_in n1i-,lukt vttn\vegc ccn tc gcringe bc
lzmgstclling en te huge kmten van dc 

nicuwc dicn'iten die viJ. hct gc.{nnovccr

de net aangchodcn kunnen worden 

!-let misluktc kahckxperiment 111 

Limburg is hier cen voorhcelcl van 

Op dit moment i'> duidelqk <,prake van 

cen ontwikkeling volgcm her cvolutic

scenario. Het tempo waarmce clit gc

bcurt is vooral alhankelijk van de nnt

wikkelingen in de markL de vraag van 

consumenten en hedrijfslcven naar he

paalde diensten 

Op basis van hct voorgaandc mag cch

ter nict gcconcludeerd worden dar de 
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ontwikkcling van hct bbelnet ook op 

langcre tcnnijn I> I 0 jaar) volgens het 

evoluticscenJrio plaatsvindt. In de toe

komst bcstaat de mogcli1kheid dat de 

hchoeltc van de comument aan tclevi

sickJnJicn sterk tocnecmt en de vraJg 

naar hctaaltclcvisic groter wordt''· 

DaarnaJst moct rekenlllg gchouden 

worden met her JJnhicdcn vJn dicn

stcn J!<. tclccommunicJtic en Internet. 

Wannccr de vraag van de consun1ent en 

hct hcdrijtslcvcn nJar dczc dicnstcn 

cnorm tocneemt zJI wedcrom schaJr<;te 

op de kabcl ont<.tJJn en is een groot

<.challge inllOVJtie 111 de vorm vJn de 

Janlcg von cen nicu\vc inlra.:.;tructuur 

nooclzJkcliJk In dit Iicht hczien is vcr

groting van de capaciteit van de kahel 

door comprcssictcchnicken cen tussen

oplossing en zJI uitcindelijk hct eerste 

')Lcnario in wcrking n1octen trcdcn. 

Zipl de bhclcxploitanten 11ict hercid 

om dczc enorme stJp tc maken dJn zul

lcn ziJ het JantJI Jbonnces zien dalen 

en grotc i11komstcn. ook op her gehicd 

VJ!l de tclccommunicJtie. mi<;lopen. 

De hu1digc ontwikkclingcn in de kJhcl

hrJnche kunncn nu al gdntnpretecrd 

worden Jls hchoedzamc stappcn op 

wcg naar hct ccrstc .:.;cenario. I)c vcr

koop van de bhclnetwerkcn dom gc

meenten hectt gelcid tot cen enornw 

compctitic tusscn de gmte kahelexploi

tJntcn met prij<.opdrijving Jls gcvolg. 

zo wcrd 111 Amsterdam mccr dan 1400 

gulden pn aansluiting hetaald door de 

exploitant A2000. Schaalvergroting is 

ccn hclJngrijkc fJctor voor succes, de 

noodzakelijke investeringen in het net 

kunncn heter 'gedrJgcn' worden. BiJ de 

NOZF,\IA hestJat de verwachting dat 

cr hinnen vier jaJr nog maar drie of vier 

grotc bhelcxploitanten zullen ziJn. 

Ook gaan de exploitJntcn steeds vaker 

stratcgische alliJnties met elkaar aan. 
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Te dcnken valt daarhiJ aan projecten op 

het tcrrein van hetJaltelcvisic en de sa

menwcrking tusscn exploitantcn 1n 

Enertcl voor de ontwikkel1ng van tclc

communicatiedien<,ten. Llit her leit dat 

de twce grootste bhelcxploitantcn 

(C:ASE\!A en CasTell in dezc ontwik

kcling vooroplopcn hliJkt a! dat de 

grootte van het afzetgehied bepalend is 

voor het nivcau van inve.:.;tcringcn. 

Naast schaalvergroting (op horizontaal 

niveau1 treden ook andere organisaties 

toe tot de bhclhranche (verticale inte

gratiel Met hetrekking tot de tllltwik

kcling van betaaltelcvisic zicn we toe

treding tot de kabelhranche van ccn 

organi<;atie als Reiss .".!cdia waarvan de 

toonaangevendc film<;tudio TiPmltdh 

Ccutury Fox van Murdoch grontaandecl

houdcr is.-

Onk grnte tclccommunicatiebedriJvcn 

zoals PTT Telecom en LIS \\'e~t nemen 

dec! in de organisaties van kabelcxploi

lJnten. I'TTTelecom is al geruimc tijd 

op deze markt aanwczig. waarschiJnliik 

in de verondcrstelling dater twce ver

schillcnde markten voor telccommuni

catie zullen ont<;taan, via hct hcstaande 

telclonicnetwerk en via de kahcl. 

AfgaJndc op de beschreven ontwikkc

llngen is reali.,ering van hct ccrste <;ce

nano over ongevccr 10 jaur zecr waar

<,chiJnlijk 

Het telefonie-netwerk 

1-let teldonienctwerk is in tcgen<;telling 

tot her kabelnet ccn geliJkvormig gc

hcel waarop vrijwel ieder hui<;houdcn 

in Nederland is aangesloten Dit net

werk is al geschikt voor tweewcgver

kecr. Volgcns hct rapport 'lnfrastructu

ren voor de clektronische snelwcgen' 

( 19961 zal het tcldonienetwerk zich 

autonoom ontwikkelcn naar ecn ge

schikt nctwerk voor grootschalige ekk

tronischc dienstvcrlening. 
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De ontwikkeling van bet telefonienet

werk tot een ISDN (lntegrnted Services 

Digital Network) heeft cen enonne toena

mc van bet dienstenaanbod via bet net

werk tewceg gcbracht. Een verdere 

ontwikkeling tot een breedbandig 

ISDN, bet IBN (Tntegrated Broadband 

Network), maakt bet dan mogelijk om 

beelden, geluid, en data te combineren. 

De kostcn voor deze ontwikkeling zijn 

enorm. Het is rendabel mits er genoeg 

vcrkeer is om te vcrvoeren. Dit bete

kent dat naast telefonie ook bijvoor

beeld tv-programma's mocten worden 

getransporteerd-" Om in de vraag naar 

nieuwe toepassingen te voorzien hreidt 

PTT Telecom de transmissiecapaciteit 

uit door de introduktie van glasvezcl en 

nieuwe technologic die bet gebruik van 

koperdraad verbeteren. De switches in 

bet lokale en centrale netwerk zijn a! 

volledig gedigitaliseerd. lnmiddels 

heeh PTT Telecom in bet centrale net

werk a! meer dan tienduizend kilometer 

glasvezel aangelegd. Voor een verbete

ring van de lokale uitwisselingsnetwer

ken is een investering nodig in de aan

leg van 15 miljoen kilometer optische 

kabel. Het zal nog enige jaren duren 

voordat dit netwerk gereed is. Een ver

glazing van koperdraad ten behoeve 

van particulier gebruik is voorlopig nog 

niet aan de orde omdat zo'n 95% van 

de diensten waarnaar vraag is over de 

bestaande koperdraad getransporteerd 

kan worden.'J 

Uit het voorgaande blijkt dat nog on

duidelijk is wanneer het huidige tclefo

nienctwerk breedbandig (B-ISON) zal 

zijn. Waarschijnlijk zal dit de eerstko

mende tien jaar nog nict het geval zijn. 

PTT Telecom lijkt ecn flexihele strate

gic te volgen ten aanzien van de evolu

tie van het netwerk. Zij lijkt niet ge

neigd hoog in tc zetten op de 

realisering van een grootschalige ver-

nieuwing tot ecn breedbandig verglaas

de informatie-supersnelweg. (Mansell 

e.a , 1995) 

De consument is nog niet ge"intcres

seerd in de diensten die via bet ISDN 

en eventueel IBN kunnen worden aan

gcboden. Voor de investeerders in het 

ISDN-net is bet primair van belang dat 

de nieuwe diensten gcacceptecrd wor

den door het bedrijfsleven. De toepas

singcn voor het bedrijfslcven kunnen 

evcntueel leiden tot de ontwikkeling 

van diensten voor het publiek.'" De 

mecste nicuwe telecommunicatiedien

sten zijn stukgelopen. Een goed voor

beeld daarvan is Viditel (Videotex) 

Nieuwe telecommunicatiediensten zou

den de volgende kenmerken moeten 

hebben om een groot bereik onder de 

consumenten tc krijgen: 

- communicatie met andere individuen 

of organisaties; 

- mtertainment bieden (bijvoorbeeld 

video games en video on dmumd); 

- ecnvoudige toegang tot compacte in

formatic over onderwerpen die bet gro

te publiek aanspreken zoals het weer, 

sportuitslagen e.d.; 

- functionalitcit; de diensten moelen ge

bruikt kunnen worden ter ondersteu

ning van essenticle taken. 11 

Een voorbeeld van ecn toepassing die 

wei heeft geleid tot een doorhraak is 

Internet. Deze dienst volcloct aan de 

genoemde vier kenmerkcn en is zowel 

voor het bcdrijfslcven als de consumcnt 

intcressant. Na cen verbetering van hct 

telefonienetwerk zou PTT Telecom 

ook videodienstcn kunnen aanhiedcn. 

PTT Telecom hecft al geexpcrimen

teerd met compressietechnieken die de

ze dienstverlening mogelijk maken. 

Satelliet 

Dit netwcrk is aileen nog maar gebruikt 
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voor allocutiediensten'2, tweewegver

kccr is nog niet goed mogclijk. De 

dienstverlening via <>ateiliet is stcrk ver

ticaal gc'integreerd: de aanbieder van 

inhoud heeft ook het beheer van de ge

helc infrastructuur, inclusief decoder, tot 

aan de consument in handcn. 

De mogclijkheden van dit soort Direct 

Hroadcasting Satellites zijn enorm. Aileen 

al de twec voornaamste satclliet-exploi

tanten in Europa (SES en Eutelsat) bie

den binnen drie jaar meer dan zeshon

derd digitale televisiekanalen aan -

naast de honderden die nu al in de 

Iucht zijn. De eerste honderd digitale 

kanalen zijn in het begin van 1996 be

schikbaar gekomen. De toekomstige 

beschikbaarheid van duizend op 

Europa gerichte televisiekanalen binnen 

vijf jaar is geenszins denkbecldig. 11 

In Nederland is NetHold de organisatie 

die sateilicttelevisie aanbicdt. Onder

dclen van NetHold zijn MultiChoice en 

FilmNet. i\1ultiCho1ce is de aanbieder van 

abonnee-televisie. De kanalen FilmNct 

en SuperSport zijn eigendom van NetHold. 

Sinds september 1996 heeft het Franse 

satciliettelevisieconcern Cmal Plus 

NetHold in handen waardoor een onder

neming is ontstaan met 8,5 miljoen 

abonnees. Canal+ heeft voor de overna

me ongeveer 1600$ per abonnec be

taald aan Nethold. Verder heeft NetHold 

ecn aandeel van 20% in Canal+ gekre

gen.14 De prijs die Canal+ betaald heeft 

voor de overname is twee keer zo hoog 

als de prijzen die kabclexploitanten uit

gevcn voor de aankoop van de kabel

netten. Het verschil in prijs wordt ver

klaard door strategische kansen die 

schaalvergroting biedt. Ten eerste is de 

nieuwe organisatie beter in staat om de 

uitzendrechten voor films, programma's 

en sportevenementen aan te kopen. Ten 

tweede kan de organisatie Europese 

themakanalen lanceren welke zij op 
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grote geografische schaal kan uitzen

den. Ten derde wordt het risico, ver

bonden aan de lancering van digitalc 

DTH-diensten in Nederland en 

Scandinavie, verkleind.'' 

Digitale sateiliet-televisie is door 

Ncthold in augustus 1996 gelanceerd. 

Digitalisering leidt tot lagere distribu

tiekosten, en de ruimte voor het in ge

bruik nemcn van nieuwe kanalen wordt 

vergroot. 16 Een uitgebreidere themati

sche programmering, herhalingen van 

programma's op verzoek, films op ver

zoek en een elektronische programma

gids kunnen nu aan de kijker worden 

aangeboden. Volgens A1ultJCIJolce sluit 

digitalc televisie aan bij de verandcren

de eisen van de kijker. Het grootste na

deel van de digitalisering betreft de 

aanschaf van een digitale decoder: deze 

kost op het ogenblik fl. 1600,

MultJChoice stelt, op basis van onder

zoeksgegevens en marktvoorspeilingen 

over reeds operationele digitale uit

zendsystemen in de Verenigde Staten 

en Zuid-Afrika, dat de initiele kosten 

geen belemmering hoeven te zijn voor 

een gebruik op grote schaal. Zoals met 

vele nieuwe technologiecn het geval is 

dalen de prijzen in deze markten snel 

wanneer er meerdere systemen beschik

baar komen en de produktievolumes 

stijgen. MultiChoice wil deze herfst haar 

movies on demand-service lanceren in de 

Benelux en Scandinavie. De abonnees 

kunnen het signaal rechtstreeks via een 

schotel ontvangen (DTH) of via de ka

belmaatschappijen en de telecommuni

catienetwerken. 

Ether 

Ook hier is tweewegverkeer moeilijk te 

realiseren, aileen hybride oplossingen 

zijn voorhanden. De verwachting is dat 

dienstverlening via dit kanaal vooral in

teressant zal zijn voor de kleine mark-
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ten voor specialistische grocpen, zoals 

lokale televisie. De NOZFtv1A start 

hinnenkort met testuitzendingen voor 

aardse digitale tv (OTT) via de DVH-T

(digltal Pidco lnoadcast for tmest1·ial tu) 

norm; DVB is ecn Europecs consortium 

dat standaarden formuleert die in toc

nemendc mate wcrcldwijd worden gc

acceptcerd. Zo'n duizend huishoudcns 

zullcn dan kcnnis kunnen maken met 

digitale interactievc tv. Volgcns direc

teur Vader van NOZEMA wordt 'tv via 

de Iucht' een helangrijke uitzendmetho

dc, aardse televisie vormt een alterna

tief voor onder andere kabeltelevisie en 

satelliettclcvisie. Daannec wordt DTT 

de derdc concurrerende digitale va

riant. NOZEMA hccft zich vcrcnigd in 

D1giTaq, een samenwerkingwerband 

met de Britsc Dicjital TV CroufJ en ecn 

aantal !eden van de EBU (de furoflrall 

J-lroadwsti11g liHioll, samenwerkingsver

band van de Europese publieke omroe

pen). Het doc! is op Europees niveau te 

lohbyen voor DDT 

Het Engelse ondcrzoekshureau CDC 

concludeert in het rapport 'Digital 

Terrestrial Televisio11 - a11 eco110111ic altm111tiue 

to satellite cmd cable' dat DTT op de lange 

termijn waarschijnlijk het dominante 

digitale systcem gaat worden in een 

aantal belangrijkc Europcse Ianden. 

Het bureau zegt dat door de steeds 

grotcr wordende publicke acccptatie 

van betaal-tv en de stijging van de ad

vertenticbudgettcn de behocfte aan tv

kanalen stcrk zal toenemen. Aan de 

grociende bchoefte aan capaciteit kan 

OTT goed voldoen. Wanneer wordt 

uitgcgaan van een land waarin dertig 

kanalcn worden aangeboden aan vijftig 

miljoen huishoudens hlijkt aardse digi

talc tv verrcweg de goedkoopste in

frastructuur te zijn. Kabel is het duurst 

vanwege de enorme investeringen die 

noodzakelijk zijn CDC stelt dat 'het 

hctcr i<. om ccn infra'itructuur gclcide

lijk uit te houwen dan ccn complcet 

systccm te bouwcn en te hopen dat de 

con<.ument dat wil gaan gchruiken', vcr

gelijk de kip-ei-situatie bij de kabel. In 

vcrgelijking met digitalc satellict-tv i<. 

DTT tot een pcnetraliegraad van R3'){, 

vee! goedkopcr. Aangezien DTT uni

vcrscle toegankelijkhcid hiedt en de sa

tellict niet, kan OTT de katalysator 

vormen voor de informaticmaat<.chap

pij. Het CDC verwacht dat in het jaar 

2000 acht miljoen Europcse huishou

dcns digitalc tv zullen ontvangcn waar

bij 'aards digitaal' de meest toegepaste 

methode zou zijn. 1-

T wee scenario's 
De verschillende informatickanalen 

ontwikkelen zich nict onafhankelijk 

van elkaar. De cigenarcn en exploitan

ten van de kanalen willen allcmaal een 

groot aandeel in het inlonnatieverkcer 

verkrijgen. Zij bcgeven zich np de 

markt voor het aanbieden van verschil

lcnde diensten zoals omroep, tclcfonic. 

datavcrkeer, abonnee-tclcvisie, interac

tieve dienstcn als P1dro 011 dc1111111<l, toe

gang tot hct Internet etc. Het lijkt erop 

dat de vcrschillende infrastructuren nict 

Ianger gekoppcld zijn aan het vcrsprei

dcn van bepaalde, infrastructuurspcci

fiekc diensten. Nu duidelijk is dat er 

verschillcnde 'elcktronische snelwegen' 

zullcn ontstaan is bet de vraag we ike de 

mccst gebruikt gaat worden. Cczien de 

ontwikkelingen he<.taan cr verschillen

de mogclijkhedcn die elk van zecr gro

te invloed zullen zijn op de tocgang tot 

informatie en de prijs die betaald moet 

worden voor het verkrijgcn van infor

matie. 

De overhcid wil concurrentic op het 

gebied van bet aanhiedcn van telccom

municatiediensten stimulcren. Daarom 



mag I'TT Telecom niet Ianger de enige 

aanhieder zijn. De gedachtc i'> dat bier

door gunstige prijzen zullcn ontqaan 

voor het gehruik van de voorzieningen 

voor zowel con<;ument als bedrijfslc

ven. De concurrentie moet plaatsvin

den tussen de aanbieders van diensten 

via verschillende infrastructuren: bhel

en vast telefonienetwerk en via de 

ether. 

Nict aileen op het gebied van telecom

municatic is concurrentic vereist, maar 

voor de gehcle inforrnatievoorziening. 

Aangezicn het beheer van de verschil

lende inlrastructuren in steeds groterc 

mate geprivati<;eerd is, moeten voor her 

verkrijgen van iedcre dicnst voor de 

consument alternatieven voorhanden 

zijn. Zo wordt ernaar gestreefd dat ver

schillendc dicnstenaanbieders telefonie 

aanbieden. De PTT over het telefonie

netwerk en de kabelexploitanten over 

het kabelnetwerk Daarnaast bn ook 

via hctzelfde netwerk concurrentie Ius

sen dienstenaanbieders plaatsvinden. 

Zo kunnen zowel de exploitanten van 

een bbelnet als A1ultiC!Joice via hct ka

belnet pakkctten van televisieprogram

ma's en ppv-diemten aanbieden. 

Op her tcrrein van de gehele inlorma

tievoorziening is er een aantal scena

rio's te construcren volgens welke de 

ontwikkeling van verschillende infor

matiebnalcn en bijbehorende diensten 

zal plaatsvindcn. De focus van concur

rentie betrdt voornamelijk de doorgiftc 

van televisiebnalen en diensten die 

zich op het grensgebied van de massa

mcdia en telecommunicatie bevinden; 

de interactieve diensten waarhij heel

den verstuurd worden. In deze para

graaf bespreken wij twee scenario's. In 

het eerste scenario wordt de bbel de 

dominante infrastructuur. In hct tweede 

scenario ontstaat er werkelijk concur

rentie tussen de verschillende infra-
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structuren (en hun beheerders). 

Scenario 1: de kabel dominant 

De liberalisering door de Mediawct 

heeft grote gevolgen voor de ontwikke

ling van de distributie-infrastructuren. 

Het stimuleert de ontwikkeling van de 

kahel tot een verglaasd medium waar

over op grote schaal tweewegverkeer 

mogelijk is: het geeft de exploitanten 

mcer mogelijkheden om de investcrin

gen in de kabelnetten tcrug te vcrdie

ncn. Liheralisering moct de concurren

tie op het gehicd van telecommunicatie 

bevorderen. De mogelijke keerzijdc 

van een liberalisering op deze wijze is 

echter dat de kabelexploitant een 

machtspositic verkrijgt ten opzichte 

van diensten- en programma-aanhie

ders. 

In een rapport van het ministerie van 

0C&W 1
' wordt gezegd dat ten gcvol

ge van de hoge kabelpenetratiegraad in 

Nederland (93'){, van de huishoudens 

heeft een aansluiting) en de afwezig

heid van effectieve concurrentic van al

ternatieve signaaldistributiesystemen de 

omroepprogramma-aanbiedcrs aileen 

via de kabel hun diensten aan een groot 

publiek kunnen aanbieden: 

- de kabcl heclt een kostcnvoordeel ho

ven de satclliet, voor een directc ont

vangst moct de consument zowel ecn 

digitale decoder kopen als een schotel. 

Naast deze hogere kostcn hecft de sa

telliet een klciner aanbod, de publicke 

omroepen maken (no g) gcen dec! uit 

van de diensten die de satelliet bn aan

bieden, 

de infrastructuur van I'TT Telecom is 

nog niet breedhandig, het zal nog min

stens tien jaar duren voordat via dit net

werk op grote schaal heelden verstuurd 

kunnen worden, 

- aardse televisie is nog niet gedigitali-
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seerd en heeft bijgevolg een beperkte 

transportcapacitei t 

Naast deze sterke punten investeren de 

exploitanten in hun netten om ook an

dere diensten dan ornroepdiensten aan 

te biedcn, zoals telefonie en Internet 

access. De toegang tot het Internet via 

de kabel is vee! sneller dan via het tele

fonienetwerk Het aanbieden van toe

gang tot Internet kan een belangrijk 

sterk punt worden, orndat telefonie in 

toenernende mate via het Internet zal 

gaan plaatsvinden 19 Het is denkbaar 

dat vee! consurnenten niet aileen voor 

het ontvangen van ornroepdiensten, 

maar voor aile inforrnatie- en telecorn

rnunicatiediensten aileen een aanslui

ting hebben op de kabel Dit rnaakt de 

concurrentiepositie ten opzichte van 

het bestaande telefonienetwerk aileen 

maar grater. 

Voor het verspreiden van ornroeppro

grarnrna's is de kabelexploitant mono

polist in zijn verzorgingsgebied. 

Daarnaast willen de kabelexploitanten 

via de eigen infrastructuur diensten 

aanbieden die bijvoorbeeld onder bete

re condities aan de abonnee kunnen 

worden aangeboden dan de diensten 

van concurrenten. De notitie 'Liberali

sering Mediawet' ( 1995) biedt de kabel

exploitanten de rnogelijkheid om zelf 

diensten aan te bieden. De rneeste ex

ploitanten Iaten deze rnogelijkheid niet 

onbenut: de ontwikkclingen in de ka

belbranche als schaalvergroting, het 

ontstaan van sarnenwerkingsverbanden 

tussen exploitanten onderling met het 

doe! betaal-tv en telecornrnunicatie

diensten aan te bieden en de toetreding 

tot de kabelsector van contentaanbie

ders zoals Philips en Reiss Media zijn 

een aanloop naar het aanbieden van 

dicnsten op grate schaal 

Binnen deze ontwikkelingen past ook 

het aanbieden van de huidige program

rna's in de vorrn van pakketten. Dit be

tekcnt voor de cxploitant narnelijk een 

vergroting van de inkornsten. In het 

rapport van OC&: W worden de ontwik

kelingen vergeleken met de huidige 

stand van zaken in de kabelbranche in 

de Vcrenigde Staten waar hct aanbie

den van programma's in pakketten a! 

lang plaatsvindt. 

In de Verenigde Staten heeft 96% van 

de huishoudens een kabelaansluiting, 

slcchts 63% neernt een abonnernent. 

Dit kan niet verklaard worden op grond 

van concurrentie van alternatieve sig

naaldistributiesysternen zoals satelliet 

om de eenvoudige reden dat maar 67% 

van de bevolking een aansluiting heeft 

op ecn van de infrastructuren. Met an

dere woorden: 4% heeft een aansluiting 

op een andere infrastructuur dan de ka

bel Concurrentie tussen infrastructuren 

is blijkbaar afwezig orndat de kabel cen 

groot cornpetitief voordeel heeft. De 

ether wordt niet rneegeteld als medium 

orndat deze aileen signalen van lokale 

stations uitzendt die gratis te ontvan

gen zijn. De vcrklaring voor het !age 

percentage huishoudens dat een abon

nernent heeft op kabeltelevisie is het 

feit dat kabeltelevisie voor een groat 

dee! van de bevolking te duur is en cr 

geen goedkopere alternatieven voor

handen zijn. 

De afwezigheid van concurrerendc 

structuren geeft de exploitanten de rno

gelijkheden om de prijzen voor de aan

geboden diensten zelf te bepalen. Zij 

bieden de programma's aan in pakkct

ten: in de vorrn van een basispakket en 

aanvullende pakketten van tv-kanalcn. 

Uit het onderzoek blijkt dat 53°,{, van 

de kabclabonnees aileen een basispak

ket neernt en 47% (van de gcnoemde 

53%) een of rneerdere pluspakketten. 

Voor de verschillende pakketten wor-



den bedragen van gemiddeld 2 1 dollar 

per maand betaald. Voor individuele 

abonneetelevisiekanalen en pay per view

kana len moeten dan nog eens aparte 

kosten betaald worden. De inkomsten 

voor de exploitant bestaan voor twee

derdc dee! uit de opbrengst van de pak

kettcn. Zo'n 22% van de inkomsten 

worden verdiend met individuele abon

nee- en ppv-kanalen. De tarieven voor 

kabeltelevisie namcn fors toe. Hct bc

staandc aanbod is in de periode 1987-

1993 drie keer zo duur geworden om

dat het opgesplitst is in drie delen: 

basispakket, pluspakketten en individu

ele kanalen. De prijs per onderdeel is 

dezelfde prijs die men voorheen voor 

het gehelc aanbod betaalde. Volgens 

het rapport worden de explosieve prijs

stijgingen veroorzaakt door de rol van 

de exploitant als dienstenaanbieder Hij 

koopt programma's van de leveranciers, 

beschouwt die vergoeding als inkoop

kosten en geeft ze vervolgens met een 

marge door aan de consument. 

Tweederde van de kosten voor de ka

belexploitant bestaan dan ook uit mar

keting- en programmakosten. In 

Nederland bestaan de kabelkosten voor 

90% uit infrastructuurkosten en alge

mene kosten. 

De explosieve stijging van de tarieven 

voor kabeltelevisie werd in 1993 een 

halt toe geroepen Toen werd de Cable 

TelevisioM Consumer Protection and 

CompetitioM Act door het Huis van 

Afgevaardigden aangenomen waardoor 

tarieftoezicht mogelijk werd. 

De toegang uoor andere dieMstenaanbieders 

In de Verenigde Staten kunnen kabel

exploitanten ertoe verplicht worden 

bepaalde programma's door te geven 

via het basispakket (publieke diensten 

etc). Daarnaast benaderen de exploi

tanten zclf aanbieders van zenders en 
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programma's die zij willen doorgeven 

via hun net. De programma-aanbicders 

ontvangen een vergoeding voor door

gifte. Deze kanalen worden tegen een 

hogere vergoeding doorgegeven aan de 

consument in een pluspakket. Overi

gens is het tarief wat de exploitant voor 

een pakket mag vragen afhankelijk van 

de kosten voor de aankoop van pro

gramma's. Een derde mogelijkheid voor 

een omroep om toegelaten te worden 

tot de kabel is tegen betaling Het gaat 

om programma-aanbieders die (nog) 

niet commercieel interessant zijn voor 

de exploitanten. De kabelmaatschappij 

kan in zo'n geval een vcrgoeding vra

gen die net zo hoog is als de hoogste 

vergoeding die zij zelf betalen aan pro

gramma-aanbieders die zij commercieel 

interessant achten voor hun pluspakket. 

Cezien de schaarste op de kabel bepa

len de exploitanten de toegang tot de 

kabel en de kosten. Aileen de commer

cieel interessante kanalen hebben een 

grote kans op doorgifte Dit geldt ook 

voor de opname in pakketten van aan

bieders van satelliettelevisie. 

Volgens bovenstaand scenario wordt de 

kabel de belangrijkste 'elektronische 

snelweg'. Niet aileen voor het aanbie

den van omroepdiensten, maar ook 

voor het aanbieden van aanverwante 

diensten als pay per view-diensten en te

lecommunicatiediensten. Ook in 

Nederland blijft voor de kabelexploi

tanten echter voorlopig (5-1 0 jaar) de 

grootste inkomstenbron: pakketten van 

tv-programma's. De enorme aankoop

sommen voor de kabelnetten en de ex

tra investeringen om het kabelnet te in

noveren kunnen, vanwege geringe 

opbrengsten die telecommunicatiedien

sten op een termijn van vijf tot tien jaar 

zullen genereren en de onzekerheden 

met betrekking tot de opbrengstcn van 

nieuwe diensten als ppv, shopping, 
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Internet c1ccess e.d., aileen terugverdiend 

worden wanneer het huidige program

ma-aanbod drie keer zo duur wordt. De 

inkomsten uit de pakketteo zullen de 

komende tien jaar de belangrijkste bran 

van inkomsten zijn. 

Het lijkt er sterk op dat de exploitanten 

de netten gekocht bebben met het idee 

dat de ontwikkeling van de opbreng

sten hetzelfde zal verlopen als in de 

Verenigde Staten. De kabelexploitant 

ziet het lieh,t een klein basispakket. De 

andere programma's en (commcrcielc) 

omroepen verdwijnen dan achter een 

decoder in een pluspakket. Op dit mo

ment bevinden we ons in dezelfde situ

atie als de Verenigde Staten in 1987, 

voordat de explosieve stijging van de 

tarieven began. 

In Nederland kunnen de ontwikkelin

gen volgens dit scenario de eerstko

mende vijl jaar plaatsvinden, athanke

lijk van de komst van een digitale 

decoder. 

Scenario '2: Concurrentie tussen de 

verschillende infrastructuren 

Dit scenario zal pas over een aantal jaar 

kunnen plaatsvinden omdat de afzon

derlijke infrastructuren nog zecr onge

lijk ontwikkeld zijn. Volgens dit scena

rio zullen zowel de kabel als het 

telcfonienctwerk van PTT Telecom 

zich ontwikkelen tot een 'elektronische 

snelweg' welke toegang biedt tot aile 

mogelijke elektronische diensten. Om 

deze situatie te bereiken invcsteren de 

kahelexploitanten in hun netwerk om 

het geschikt te maken voor tweeweg

verkeer en PTT Telecom investeert in 

haar netwcrk om op grote schaal allo

cutieve diensten aan te bieden. Ook in

vesteert I'TT Telecom in de ontwikke

ling van het Bror~dllillld Video Netll'or·k. Dit 

kan een alternaticf netwerk zijn voor 

dat van de NOZEMA en de -,chakel 

vormen tussen de verschillende kabcl

netten in Nederland, het kan in plaats 

van NOZEMA de kabelnetwerken voe

den mel signalen. Dit kan overigens 

ook beschouwd worden als een strate

gic om de kabelexploitanten te ont

moedigen hun structuren te integreren 

voor hct aanbieden van telecommuni

catiediensten 2 " 

De kabelexploitanten zijn al hegonnen 

met innovatie van het net. In Enertel 

vindt samenwerking tussen de exploi

tanten plaats voor hct aanbieden van 

telecommunicatiediensten. Om de ka

belnetten underling met elkaar te ver

binden zal worden samengewerkt met 

bijvoorheeld de NS of mel de energie

hedrijven die zelf a! een groat percen

tage van de kabelnetwerken beheren. 

PTT Telecom trekt zich, verplicht, te

rug uit de kabclbranche en is genood

zaakt om de concurrentie op het gehied 

van telccommunicatie en interactieve 

diensten met de kabcl aan te gaan. 

Wanneer het gehruik van de consument 

van interactieve diensten toe zal ne

men, zal dit voor een belangrijk dee! 

via het Internet plaatsvinden, daarnaast 

zal telelonie in toenemende mate via 

het Internet plaatsvindcn. Om de con

sument cen snellerc toegang tot het 

Internet te bieden en het opvragen van 

beelden in de vorm van films en sporte

venementen mogelijk te maken 1s inno

vatie tot een breedbandig netwerk 

noodzakelijk De CAl Westland bewijst 

dat toegang tot het Internet via de ka

bel vee! sncller is en meer mogelijkhe

den biedt. Om drie redenen noodzaken 

deze ontwikkelingen PTT Telecom tot 

innovatie van het bestaande telcfonie

net: 

- afname van de inkomsten u1t telcfonie

diensten; 

- een toename van het aantal gchruikers 



van het Internet via de kabel: 

- nieuwc hronnen van inkomsten, zoals 

/lil)' f>cr PinP, crceeren. 

In dit scenario is binnen een termijn 

van zo'n tien jaar het netwcrk van PTT 

Telecom een gelijkwaardige concurrent 

van hct kabelnet. Volgens ). van den 

lkukel van de VECAI is dit mogelijk 

omdat PTT Telecom binnen deze ter

mijn het netwerk hreedbandig kan ma

ken. Dit geeft I'TT Telecom ook de 

nwgelijkheid om tc concurrcren met de 

kahel<,ector op het gcbied van allocu

tieve diensten: PTT Telecom gaat, 

evenals de kahelexploitanten omroep

dicmtetl aanbieden aan de consument. 

Voor de consument zal dit leiden tot 

ecn daling van de kosten voor het ont

vangen van televisiekanalen. Voor de 

aanhicders van omrocpdiemten leidt 

dit tot een hctere onderhandelingspo'>i

tic voor doorgifte van de diensten aan 

de con<,ument. Fr be.,taan nu twce 'vas

te' intrastructuren die heiden fungeren 

als een 'super elektroni'>che snelweg' 

Naast het teldonienetwcrk en kabelnet 

ontwikkelen ook de satelliet en ether 

zich tot intra<,tructuren waarover een 

groot aanbod van omroepdienstcn vcr

V()(:r·d kan worden. De satelliet zendt 

nu Jl digitaal u1t, n1atJr i;., nog te duur 

voor de comument. Warmecr de condi

ties voor toegang tot de kahel omhoog 

gaar1 vom de aanbicder van satellict

dren<,ten zal ZIJ dczc via hct telcfonie

netwerk kunnen aanhieden. Daarnaast 

hestaat de nwgclrJkhcid dat 'dmct to ho

nrc' satellicttelevisie enorm zal toene

men. Nu er a! digrtalc satelliet-tv i'> 

nwctcn de anderen op korte tcrmijn 

het transport van cliellSten cligitaliseren 

omdat zq ander<, de slag om de consu

ment clreigen te verliezen. Het aantal 

kanalcn dat <,atcllict-tv kan hreden is nu 

velc malcn groter, het kabelnctwcr-k bij-

(I)V 1 '17 

voorbeeld moet deze nieuwe kanalen 

kunnen transporteren om het aanbod 

zo groot en interessant mogelijk tc ma

ken, vooral Pidco on dcmmrd-dicn<,ten ver

eisen vee! ruimte op de kabel omdat 

hiervoor vee! kana len nodig zijn. 

Zowel de kabelexploitanten als NOZE

MA gaan digitaal uitzenden. De ver

wachting is clat digitale tclevisie via de 

kabel in 199H-1999 zal plaatsvinden 

Aarcl<,e cligitalc telcvisie zal naar aile 

waarschijnlijkheid cen tot twee jaar 

daarna een teit zijn De kosten van 

aardse digitale televisie zijn lager clan 

bij de kabcl. Vanat I januari start NO

ZEI'v1A een experiment met aarclse cligi

tale tv in Amsterdam. Wanneer aards 

digitale tv slaagt zal zij cen alternatiel 

zijn voor kabel en satelliet. Dit draagt 

bij aan het in stand houdcn van een 

aanvaarclbaar, realistisch prijsniveau 

voor zowel de aanbieders van clicnsten 

als voor de consumenten. 

Ontwikkelingen volgcns dit scenario 

zullcn zich op lang ere tennijn ( >5 jaar) 

voordoen. Over het algcmeen verwacht 

men clat de bestaande combinaties van 

cliensten en infrastructuren de komcncle 

vijf jaar zullen blijven bestaan. Dever

schillencle infrastructuren zullen speci

fieke diensten blijven aanbieden. Zo 

blijlt de kernactiviteit van de kabelcx

ploitanten het aanhieden van omroep

cliensten en blijft de I'TT de belangrijk

ste aanbiecler van tclecommunicatie

cliensten. Deze diensten zullen ook vra 

de bestaande speciheke randapparatuur 

ontvangen worden. Op langcre termip1 

(>5 jaarl ontstaat een convergerende 

beweging: de tv, teleloon en pc groeien 

naar elkaar toe wat uiteinclelijk zal lei

den tot ccn multimedia-apparaat waar

mee een aansluiting op aile infrastructu

rcn mogeliJk is. 

De concurrentie tu<;<,en de infrastructu-
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ren zal vooral plaatsvinden op basis van 

prijzen, gebruiksvriendelijkheid en 

'content' die aangeboden wordt. 

Drs. M. ]a11Sell is stafmedewerker vall bet 

Wetellscbappelijk fllstituut voor het CDA 

NIP A1ol studeert Bestuurs- en 

Orgmtisatiewetenscbap aan de Katholieke 

Ulliversiteit Nljmegen ell is !Jail september 1996 

tot nt met jamwri 1997 stageair bij bet 

Wetenschappelijk lnstiluut. 

No ten 
R. van den Boogaard: 'De slag om tv-voetbal i'> 

nog maar net begonnen', 1n NRC Hondelsblud 
14 fehruan 1096 

Overigen<:> blijkt uit de literatuur dat de set top 

hox (stb) onderdcel kan ziJn van encrzijds de 

1nfra~tructuur en anderzl)d<:> de con<:>umenten

elektronica. Aangez1en nag niet geheel duide

lijk i.;; waartoe de stb gerekend moet worden i.;; 

crvoor gekozen om hct apparaat als cen apart 

onderdeel van de keten van informatievoorz1c 

ning tc bcschouwcn. 

3. BBC, Extendi11y tho1ce 111 tiJe digital (Ji}e, Lon den, 
1996 

4. De transmissic door hct convcrtcrcn van becld 

en geluid in h1naire eenheden. Dtgitale <;tgna

len zijn minder gevoelig dan analoge signalen 

en kunnen del en van het spectrum inncmen 

die analogc stgnalen nict kunnen tnm:'mcn. 

Een prnces van compresc;ie maakt het verder 

mogelijk dat vele digitale signalen de ruimte 

op kunnen vullen die een analoog signaal 

nodig heeft. (BBC 1996) 

5. Twccde Kamer, vergaderjaar 1995-1996,23-

968, nr21 

Voor het doorgeven van voldoende kana! en 

door de kabel werd dJgJtale compress1e 111 eer

c;te inc;tantte voorgesteld ale; de doodsklap voor 

satellicttransponders Nu cchtcr blijkt dat de 

betaal-tv tycoo11s a lie transponderruimte kopen 

die zc maar kunnen kriJgen om hun {lay per 

111eu)( ppv )-d1en~ten aan te bieden, zal de 

capac_itelt van de kabel verder moeten toene

men om de enorme hoeveelhcid kanalen, dte 

nod1g zijn voor ppv, te kunnen transportcren 

Cebeurt dit met, dan valt te betw1jfelen of de 

betaal-tv-concrms nog ru1mte zien voor de 

kabel. Macht deze !e duur worden of onvol

docnde ZIJ!l toegcruc;t dan zijn er alternatieven 

v1a ether en Direct To Homr-satcl!tet, eventueel 

111 combl!latJe met de telefoon. (T.Sytret, 

'Mind.;; over matter'. in Coble md Satellite Europe, 

mci 1095) 

7 1-lctl\noo/, 22-10-1996 

litem, .I\1.C.J, lnte~}mted Broodbond l'Jetu1orks 

TIJe Puh/J( Policy lssun, New York, 1991 

t\1anc;ell, R., A Davte<., en W Hul<:.tnk Tl1r 

t'.le!P TclrcommrmJWIJOJJ m the Nt'lherlmds 

Stmteg1c Development:. in Teclmolo!}Jc:. dnd 

A1.nkcts. Den Haag 1995 

10 Carey, J.. The market tor new rec;idcntta! 

services', 1n. ~~1.C ./.Fit on, !11tet)ruted Bro11dhmui 

NrttPorks, North-Holland, 1991, p 19 

11 Carey, 1991, p. 14 

12 Dit is hct cenziJdig versturen van heel den van

utt een punt naar meerdere ontvanger':>. 

13. lJeze voor':>pellingen zijn lctterliJk van R. van 

den Boogaard: 'De ~lag om tv-voetbal is nog 

maar net begonnen', 1n NRC Hmdcl~hl11d 14-

2-1090 

14 INC Haring~, Dutc/1 Telw1ston Altnkets 

Serv1ng up Vanety, Landen 1996. 

15 JN(; Bttr111_t)s, 1996. 

16 Voor de doorgi!te van een analoog <:.tgnaal 

welke cen kanaa\ tranc;portcert, ic; een (durel 

':>atelltettran':>ponder nodig. Na digita\iscnng 

kan een tran~ponder 6 kanalen, gebundcld in 

CCn c;ignaal, verzenden 

17 R van der Schah, 'Oftcnsicf aardse digitalc te

lcviste bcgonnen', 1n: Kabelui~ie 8, oktoher 

JC)C)(i 

18 ~\,1imo;;terie van OC& W, Rr1pport Pmt hwmdm-
yen Ol'et .Je re~}e/_l}ePttt!J 01 !Jet !OCZJC/Jt of! de 111tlrkt POOl" 

kt~beltelemSJC 111 de Vemugde StJJtw, 18 april 1996 

I 9 n 2003 zal 23(7(1 van het telefoonverkeer vta 

het Internet plaatsvJnden, aldu~ Peter Sornme

rer, d1recteur van Newbrid_t)e Networks CorportJ!!on 

20. Man<ell e a , 1995, p 43-49 
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A
an he t ac tuel e debat over de 

publieke moraa l he bbe n 

onlangs ook he t GPV en de 

RPF ee n gezamen lijke bij 

drage ge leverd met he t rapport 'Geluk

ki g is het land '. Volgens de kl e ine chri s

te lijke partijen is het met de publie ke 

mo raa l in on s land slecht geste ld . En 

dat komt voo ral omdat het liberali sme 

met zijn opvattinge n over vrij he id , 

markt e n com merc iali se rin g do min ant 

is geworde n. Teve ns wordt o nze sa

me nlev in g geke nme rkt door indi vidu 

ali sme , moree l re lativisme, seksuele los

bandighe id, gezagsondermijning e n 

verva l va n de de mocra ti e. Allem aa l ve r

sch ijn se le n va n des integ ratie va n de 

samen lev ing . 

Vol ge ns de klei ne ch ri ste

li jke part ijen zou e r een 

'po liti ek va n e rkennin g' 

moe ten komen: de e rken

ning va n God e n zijn ge

bode n in de publi e ke sa 

me nlev ing. Di e erke nning 

wo rdt bescho uwd als ken

merkend voo r de geschi e

de ni s van ons land . Na de 

bijbe l behoort de geschi e -

geschi ede ni s. Bepaa lde hi sto ri sche ge 

beurte ni sse n worden geïnterpreteerd 

als Gods g rote daden . Aa n d ie ge beur

ten isse n word t ee n normerende e n 

insp irerende beteke nis toegeke nd . 

Bijvoorbee ld ee n ove rheid die gara n t 

staa t voor vrijheid va n godsdienst en 

andere vrij he idsrechten word t be

schouwd a ls ee n uitin g va n Gods voor

z ieni g he id . Zo'n interpretatie va n de 

gesc hi ede ni s kan me n verdedi ge n , mits 

e r goede argume nten voor zijn e n Gods 

voorzie ni ghe id nie t wo rdt gemonopoli

see rd . 

H et ge noemde rapport gaa t mijns in 

z ie ns net iets te ver. Er wordt ges teld 

dat in de zes ti ende eeuw de men se n in 

ons land z ich geheel af 

ha nke lijk va n God wisten 

en dat de dienst aa n God 

door het o nderhoude n va n 

bij be lse gebode n in de pu 

bli e ke moraal was vera n

kerd . Op die manie r t rek 

ken GPV e n RPF de 

geschi eden is te vee l naar 

zi ch toe en ontaardt chri s

telijk-hi stori sc h de nke n in 

een ro mantisere n van be-

de ni s onze lee rmeesteres Prof dr. HES Woldring paalde perioden va n de 

te zijn. 

Als zodanig toont het G PV-RPF-rap

po rt een christelijk-h isto rische mani er 

van denken: 'Er staat geschreven' (in de 

bijbe l) e n 'er is geschied' (in de geschi e

deni s) Dat w il zegge n dat het ge loof in 

God e n z ij n voo rzienighei d doorwerkt 

in de belev ing en in te rpretatie va n de 

gesch iede ni s. 

Religieuze retoriek 
H et rapport toont ook een ant irevolu

t ionai re denktrant: er wo rdt verzet aan

getekend tegen hoofdgedach ten va ~ de 

ve rl ichtingsfi losofic en de Franse Revo

luti e , terwij l goede voortbrengsele n uit 

CDV i/97 



die tiid dankbaar· worden aanvaard, 

zoal-, vrijheidsrcchten van burger<, en 

af,chaffing van privrlcges. Her rapport 

maakt echter dezelfde lout die vcel an

tirc-volutionaircn vrocgcr n1aaktcn. Zij 

he.,chouwden hct calvinisme al., de 

'knn dn natre' en '>trccfden naar ecn 

puhlicke erkerming van de 'norm van 

Cod-, woord' en 'goddelijke gchoden' 

lndren men echtn niet precic'> aangeeft 

wat cbamndcr wordt vn-

de wet. Bovendicn kunnen zij vanuit 

hun eigcn opvattingen een bijdrage 

lcvercn tot de puhlicke moraal, zondcr 

te claimen dat hun hijdrage de enig 

jui<;te t'>. 

Terechte kritiek 
De kritiek van CI'V en Rl'f op het lihc

rali-,me en de de'>integr<Jtie van de 

'>arnenleving i'> terecht Dre kritiek 

toont grotc ovcrccn...,tcm

...,taan in vcrhand met tiCtu

clc pol it iekc vraagstukkcn, 

dan ontaardt antirevolutio

nair dcnken ir1 relrgieuzc 

GPV en RPF lijken mrng met het gedachte

goecl van het CD;\, zoals 

te lczcr1 is in het 'Program 

vZin uitgang...,puntcn' 'Pu

hlieke gercchtigheicl' er1 

'Nicuwc wcgcn, vo...,tc 

waardcn' t'dijn vraag i-, 

welke nreuwc hwlr·age 

het rapport Ievert aan het 

dehat over- de puhlieke 

n1oraal Vonwcgc hct 

chri'>telirk getuigenis kan 

moeite te hebben 

r-ctorrek 
met het aanvaarden 

CI'V er1 Rl'f li,kcrl mocitc van onze 
tc hchhen met het aan

vaJrdcn van onzc <..,ZJJllcn
samenleving met 

lcving met hilar lcvens

hesclwuwclijkc plurilormi

haar Ievens-

lert. I )c puhlickc nwraal rn 
beschouwelijke 

ccn plurrlorme samenlc pluriformiteit. 
\'ing hctckcnt cbt cr cnigc 

OVCITC!lqCillllli ng hcr..,tJJt (U<..,'-.CJl tllCil

'>etl met vcr-<,chillcncle lcvcnsovcrtuigin-

gcn waMdoor zi1 met clkililr in vrede 

kur1ncn '>amcnlcven. Dankzq die pu

hlicke nwraal kunr1en zi1 hurl opvattirl

gcrl in hun cigcn Jc,·cn in pr·<lktirk hrcn

gcn, uitcriJllrd hinncn de grcnzcn VJ!l 

t I l\' ' · 

het rilpport in elk geval 

worden gewaardend als een hiidrage 

tot vcrstnking van de puhlieke mo

raal 

flro[ dr. I IE S WoUriii<J j, f,oo,JI"""' f'olr
lickc filo5o{IL' <1<111 de l'r i1c l/rrir'cr<r.lcrl It 
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at 1s prcucs de rclatic 

tL.l'-'L'n de chn<,tc.n-de

nwcratischc ovcrtui

glllg Cll de poiJtJcke 

prakt11k van allcdag~ l)at is de rode 

di-Ji!d Viln dit lchnlilrillllmmcl· In deal

gclopcn twec iailr heclt het C:DA 

enorm geinvcstccrd in de 1nhoud. I let 

rtlpport 'N1cuwc wcgcn, va.:...tc waardcn' 

van hct Strillegisch Ber<:1ad is daMva11 

onder andere hct rcsLdtaal De CDA

Iractie in de Twccde Kamer hcell in de 

zdgclopcn twcc ioJr <.;y..,tcmatl'->ch frac

tic..,pccia\-, gcorgani~ccrd WJJrin n1cn 

grond1g van gcdJchtcn wi-,-,clt over bc

li!ngriJkc politickc thcmil's. 

In die hcrhczinning pi!<,t het ITCeJlle 

hock van prot dr I I.E S Woldring '/)r 

clnt5irll-,lriiiOUdilr Ew krili'cl' <Jidrrzork 11<1<11' 

h<J<Jr /lOiilirkr filoso{ir' l)it wordt bc-,pro

kcn door dr A. Klink, die mcdevcrant

woordelijk is gcwcc<,t voor hct rapport 

van hct Strategisch Bcraad. Klink juicht 

toe dzn Woldring vcrstarring van de 

praktische chri<,ten-demonali.,clw poli

tick wil hcqriJckn Klink llli'>t ccn hcar

gumcntecrdc cohercntc politieke lilo

.,olic van Woldring zell die a]., basis kan 

dicncn voor een kritischc heoordeling 

van actuelc christcn-democratische 

standpunlen. Buitcngcwoon in<,truUiel 

is de discu.,.,ie die Klink aangaat met 

Woldnng over hct <,tandpunt inzake 

het wcttclijk minimumloon uit hct rap

port 'Nicuwc wcgcn, va'-.tc \VJardcn' 

Om tot een gocdc en vruchtharc dis

cu<,<,ic tc komen over de politieke con-

crctl'ilTing van Ultgtlng...,puntcn i..., hct 

ook noodzakcli1k ccn gocd i11zicht tc 

kri1gen in de 'tandpunten d1c ziJil en 

worden ingenomcn door hiJvoorhceld 

de C:DA-Iract1e in de Tweede Kamer 

De redactie 1·ekcnt het tot haar laak om 

daarvan toch ook periodiek ccn dcgc

liJk ovcrzicht te gcvcn .'.let cen dcrge

lijk a1-chiel' wmdt in dit nummcr ccn 

hcglll gcmaakt De hcren dr AC.\\'il. 
l.aJNnk en drs. H.de V1·ics hehhcn een 

zecr dcgciJJk en gocd gcactual"ccrd 

ovcrzicht gemaakt v<:1n de politickc d"

cu-,.,ie lllzakc nwdisch-cthi.,chc vraag

stukkcn. De standpuntcn die de IJ·auic 

hcclt ingcnon1cn en de OVLT\\Tg1ngcn 

d1c cbaraan ten grond...,]ag l1ggcn, wor

den op ce11 r11 gezet 

Zondcr kennis van het vcrledcn gcen 

kcnni'> in hct hcdcn. LccTzaam is de hc

<,prcking door drs. 1\1. van Amclwoort 

van hct reccntc hock van dr. H.A.CJ\1. 

Notcnhoom over de linancii.'lc politick 

van de K VI' in de pniodc I '!67-1 '!73. 

In zijn pniscoop doct mr I l.i\ 1\l. van 

Ccnnip temlottc een <,uggc<,tic voor de 

klankklcurcn van hct vcrkiczingspro

grtHllfllZI. In hct nicuwc pZinccl van de 

chri<;tcn-dcmocratic moctcn vier tintcn 

hcrkcnhaa1· ziJn, de pcrsoon, de sJmcn

lcving, waardcn en tockom<,tgcricht

heid 

I J,,_ 1\ I lilll'tll 

rcdac t ic<.ec ret a ri., 



Woldring wil met zijn hoek 'De christen-democratie. Een kritisch 

onderzoek naar haar politieke filosofie' de politieke overtuiging van 

de christen-democratie levend houden en kritisch ondervragen. Oat 

kan volgens hem helpen de kitsch te hestrijden. Woldring slaagt 

daarin. In zijn zeer toegankelijke hoek koppelt hij de vaak genuan

ceerde hlik op het verleden aan markante uitspraken over hestaans

recht en toekomst van de christen-democratie. Een hespreking. 

H 
ct lcvcnd houclcn en kri

ti-;ch ondcrvr~"Cil van de 

rolitickc ovcr~11g111g v~n 
de c.hri<;tcn-dcmocraltc 

bn hclrcn 1dc1 kit,ch lc hc-;trijdcn 

J)~artoc '' clit hock hc-

C:omtatcrcn d~t n twinttg zctc!, zip1 

vcrlorcn in de loor v~n 1994, natuurlijk 

cbt dwingt tot hczinning i\laar con<,ta

tcrcn dat n t.Tn <;chcidi ng i' ont<;tazm 

tu"cn lTil rolitickc overtuiging en 

doclcl" aldu-, H.F.S 

\Voldring in de uitlciding 

v.Jn zip1 onlang<.., vcr-.chc

nctl hock 'i)c c.lni<;tcn

dcnwc.r~tic Fen krili<;ch 

ondnzock n~ar hJar roli

tickc lilmolic' Van kit'>c.h 

i'> '>Jlrakc hit val, <;cnll

nlcnt. I )c -;pirituJlitcit van 

de ovcrtuiging en de Ju

thcnticitcit van hct h~ndc

lcn worden dan ovcrwoc- Dr. A. Kli11k 

doarin vcrvattc argunlcn

latic'> cncrzijcl' en hclcid-;

voorncnlcn-, en gcvocrd 

hclcid andcrzqch, 1a dat 

chvi ngt op ccn nog vee! 

rijnli,kcr manicr tot hc

zinning Uitgchrcid hct 

woord gcvcn JJ!l 1 de ont

'-.tJJ.nsgc<.,chicdcni" van 1 de 

chri<;tcn-dcmocrati-;chc 

rolttlckc lilmohc, maakt 

wat Woldring hctrdt. dec! 

uit v~n de hroodnodigc 

kcrd door de amhitic om de ctgcn 

macht,po'ltic tc hc<;tcndtgcn ol tc vcr

hctcrcn 'Kit,ch~ [n de kt·itick v~n 

gcc-..tvcrwantcn en buJtcn..,tZiandcr-. zal 

de rartiJ dodcliik ttTikn. 01 zou her 

mccvallcn:'. zo vraJgt de ,criJwnt zich 

rctori,ch Jt. Hct z~l immcr<; nicl mcc

vJllcn. 

vernicuwing en bcz1nning. !-let voorlig

gcnclc hock J<; cr de vrucht van 

Woldring houdt zich daarhiJ nict Jllccn 

hczig met hct hc,cht-iJvcn en ana!y,c

n:n van de gc,chicdcni' vJn de chri<;

tcn-dcmocrati-;chc hlmohc Zijn hock 

hcvat ook a~nhcvcltngctl. A~nhcvc-

z 
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lingcn die nu, an no I CJ97, tcr harte 

moctcn worden genomcn. Zo '>tclt hij, 

sprckcnd over hct samcnstelkn van 

kandidatenliJ<;rcn, dar daarhij de vcr

tcgenwoordiging van Joel- en helan

gcngroepen een aandacht<;punt kan 

zip1. maar dar pertinent en onvoorwaar

dcliJk moet gcldcn de 'hogc kwalitcit 

va11 vcrdicnsten van kandidaten' 

Volkwcrtegenwoordigcrs hchoren de 

politickc ovcrtuiging van ccn parriJ he

argumcntccrd tc kunncn uitdragcn 

Waar kwalltcit<;ci'>cn en hct 111tcgrcren 

van helangen hinnen een partij lrictics 

oplevciT11, mag daarom de uitkom'>t 

nicr zipl: middelmat1ghcid. [en hclang

rijk dcvics, zo liJkt me, en gc<;c.h1-cven 

op cen JUist moment' lk vocg eraan toe, 

dar hct daamm overdrevc11 i<; om vccl 

waardc tc hechten aan formclc uitcna 

a\<, lceltiJd<;grcnzen, hlocdgmepcn etc 

Laat kwalite1t het hcslis<,endc critnium 

zip1 hij de komende kandicbahtcllings

procedurcs. W'e moctcn echt cen<, van 

de situat1c af dat hct succe'> van een 

Kamerknngvoorzitter vooral wordt af

gcnlctcn Zltlll hct criterium hocvccl 

memen uir zip1 ol haar regio uireincle

liik op een liJ'>t z1jn gekomen, ongcacht 

ol dar ten kmte ging van zccr capahck 

mel1'>el1 die tocvallig net ee11 paar kilo

meter vcrdcr wcg \\'oncn. 

\X:o\d,·ing Joel mecr aa11hcvelingcn 

Hl) plcit voor ccn intcn.:...1cvc vorn11ng 

van her kadcr Waakz0amheid is gcho

dcn h1j hct vcTccnzclvlgcn v<Jn portiigc

lcdingcn lllCl hct ovcrhcid,hc'>luur 

lkhoedzaamhcid i' op haa1· plaah hi1 

ccn al tc gouvcrncmcntclc inqc]ling 

lnhoudeliJk piclt h11 onder mccr voor 

her uithrciden van de kernhcgrippen ot 

hcg111selcn van her CUi\ het omarmen 

\'Jn ccn corrcctict \\'l'tgcving.:...rclcrcn

dtiill een krili'>che houcl111g regcnovcr 

hct gelool in hct nlarktmcchani'>lllC en 

een op de mensclijke waardigheid toc

gcsneden cconomisch hc,tcl. Op ecn 

aantal van de aanhcvelingen zal ik in 

dcze bockbc<,preking nog komen tc 

<,prckcn. Hooldintentic van de auteur 

blqh cchter hct inzichtclijk makcn van 

de politieke hlmolie van de christen

clcmocraric. Zo kunncn her kriti,ch po

tenticcl en de dynamick die in die lilo

sofie be,\otcn liggcn. '>Lhcrp lot hun 

rccht komcn 

Llit dezc 1nlcicling moge hli1kcn dar 1k 

vccl van hct te hc'>prckcn hock mel in

<,temming hch gckzen Dar nccmt nict 

weg dat op ondcrcklcn knt~<;che kant

tckcningen op hun pick zip1 In dcze 

bockbc,prcking wil ik '>ti\,taan hiJ 

a 1 de ophouw en '>rructuur van her 

hock, 

h 1 de 0\ genocmdc hoold111rcntic van 

de puhlicatic 

c' W'oldring<, dtiiding van Luther c11 

hct vrocgc calvini<..,nlc en 

d: h11 rcactle'> op de I rall'>C Re,·olutlc 

lliJ dit laarste zal 1k prohcren duideliJk 

te makcn clat de dom \li/oldri ng gckn

tiSCTrcle Crocn van l'r111'>lercr aan de 

ha'i' <,toi1Cl van cen polit1eke ti\o<;otic 

die, alhoewel de 1ndividuelc vnant

woorclelijkhc,d van mcnse11 cllldcrken

ncnd en ondcr,u·epcncl, 11ict vcrvalt in 

indrvidu~di...,nlc, n1aar oog hcclt \·oor 

maat<.chappc-lijke '>truLlurcn c-11 hun 

normativitell lht hcclt hc-t i\jcckr

land,e nco-calvin"mc hehocdt voor ck 

harde '>ocialc ethick die her zo lll· 

vlocdrqkc puritanJSmc <.oms •nict al

tljd 1 111 de .-\ngclSak'i'che lande11 hc\,. 

chaamdc len l'untan"mc dill Jid0JI 

ee11 hardkJpitali"llC 111 de kaart 

'>pecldc .-\a11 her ,Jot van her hctoog 

zal ik c '>lil'>laan hiJ cnkclc van de- Jall· 

hcvcllllgcn die \Voldnng doer rom! ac

tuclc thcma' 



Opzet van het boek 
Woldring opcnt zijn hock met een uit

ccnzctting van de politit::kc ovcrtll1ging 

van het C:DA Hq hchandclt daarhij de 

kemwoordcn die in hct Program van 

Llitgang,punten ecn centrale plaat<; 

hchhen gekregcn (gerechttghcid, <;oli

dariteit, rentrnce<;ter"_hap en gc<>preide 

vcratltwocmkliJkheidJ De auteur gaat 

daarhij na welkc cvangeli,che inzichtl'n 

hi) de mt<:q1retatie van dezc hegin,elen 

kunncn hclpen Woldring kan met de 

kcmhegrippcn uit de voetcn, zij ver

wotnden inderclaad e<,<;etltialia van ecn 

door cvangc]i..,chc in~.,piratic ingcgcvcn 

poltticke ovcrtlllging Hi1 doet hct 

voor<;tel om aan de kcrnbegrtppcn rwg 

hct hegin,cl van de vrijhcrd toe l<: 

vocgcn 

In de vier volgendc hoofdqukken pa<;

<;ct-cn de edlater' van hct chri<;tcn-dc

nwcrati<;<-hc dcnkcn de revue Klas<;icke 

dcnkcr' al, Auguqtnu<; en Thoma<; van 

Aquino komcn vrij rurm aan bod. De 

qaatkundigc gcclachten var1 rclormato

rcn, vJandcldrllgcr~ van hun gcdJchtcn 

al, 1-lotmatl cr1 Althu<;tU<, er1 tcgcnvoc

ter<, al, Vrtorta hevolkcn ccn volgcnd 

hoold-,tuk Op de r1oemcr van 'Vn

lichtrng en vcr-,tarnng - rcvolutrc en 

tT<;laur·atic' richt \\-'oldring de aandachr 

op onder- men Burke l.amcnnai<; en 

Crocn van l'rrn<,tcrn 'Hct begin van de 

<-hri<;tcn-dcmocratic in Nederland' gaat 

in op polrti<-i aJ, Kuyper en Schaepn1an 

en op cknkcrs al, !\1arirain cr1 J)ooye

wccrd. I kzc hootdqukkcn hi eden vee I 

nuttige inlmmatic Hooldstuk 6 zet 

vcrvolgcn-. hct dcnkcn 'in de waag

-.chaol' Hct gc.{nvcntori...,ccrdc nlatcrit~td 

wordt gc('valueercl in hct ltcht van de 

prcrcntic om gc'J'mpircnd door hct 

evangelic politick te hcclrijvctl. 1\Lluclc 

themas trekketl aar1 hct oog vood1ij 

,· vcrzorging-.'-.toot, privati...,cring, dcccn

trolr-.tltJc, dcmocrati'-.lTtng etc. 1. Len 

( ll\' ''C 

vergelijking met het lihcralisme en de 

-;ociaal-dcmocratic vindt plaah, waarna 

het betoog tcn,lotte uirmondt in een 

aantal hc,chouwingen over met name 

het CDA, bc<><-houwingcn waarvan in 

de inlciding van dit hetoog de <;trek

king dec\'-; is weergcgcvcn 

Bedoeling van het boek 
Woldrings hooldintcntic deed mij <;til

<,taan btJ cctl dagboeknotitie van de 

Dccnsc hlmoor Kierkegaard \I ~02-

1855 I. ''Ecrst komt het Ieven. dan vroe

ger or later !maar daarna) de thcoric, 

niet omgekecrcl, cer<;t de thcorie, dan 

her Ieven. 1\laar vaak verschl)nt cr dan 

nog ccn derdc: ccn poging on1 lang-. 

clcze lijn met hchulp van de thcoric Ie

ven tc scheppen. Dat i-, hct eindc, dat i-, 

de pamdtc Hct proces hccft zijn eind

punt herc1kr - er· moct wen nicuw 

Ieven komcn. Neem nu het chri<;ten

dom. Dat vcr,checn al-, Ieven. al' !outer 

hcldendom dat a lies voor hcl gcloor op 

hct spcl zette. Tocn volgclc er ecn t!Jd 

waarin men dacht met hehulp van de 

thc<mc het Ieven voort tc hrengcn, de 

rl)d van hct sv<;tccm, van de parodic En 

nu i' dit pro<-cs argc-,lotcn Her chri'

tcndom tnoct opnieuw al, Ieven bcgtn

ncn .. , lk denk dal \\/oldring zich van 

dn gcvaJr hcwu-.r i-. gcwcc-.t en cen 

dcrgclijkc rhcoretJSchc VLT<;tarnng JUtst 

wil hc,rri)derl Daarom wij<,t hi1 cr in de 

ccr,te plaah met naclruk op dat het 

evangelic in-.plrJtichron moct zijn en 

blt)verl van de chri<,ten-dcnwcratie. Om 

die redcn plcit hij cr vcrder voor on1 al' 

i gcwczcn 1 he<,tuur·dcrsparlil tlJCt met de 

rug llJJr de burger en zijn lcct'-;ituJtic 

toe tc gaan <,taJn Her zicht op con

crete noden en hchocl ten van lllCil<;CJl 

houdt hct oog -,chnp en hct hart warm. 

zou hicr als <;tclrcgcl kunr1en gcldcn 

Tcn-.lotle wil h1j het gcVZlZlr VZlll vcr-.tZlr

ring hcslri)ckn dom hct kriti,ch potcn-

z 
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ttccl VJil de chn,tcn-dcmocrJtt<,clw po

lllickc hlmotic i11 hct Iicht tc qcllcn 

Zo hegrqp ik JlthJm hct omlcr,chctd 

dJt hq lllJJkt ru"e11 politickc ovntut

ging en politicke hlmotic Die lilmolic 

zockt llJM de WilJrhcid VJil. 

Jl politicke 111tnprctJtic' en ovcrtui

gJngcn die de i in dit gcval chri~tcn

dcnwuJti<,chc 1 rrJditic kenmcrken 

Cll 

hi concrete politiekc qJndpuntcn 

1 pJgtnJ I H 1. ( lnthrcekr die httt<,che 

rcllcctte don drcigt ccn politiekc 

ovcrtu1ging ccn zciiJTchtvaJrdiging 

tc worden. 

\Voldring don (Hik nog ccn' cen nieuwc 

kriti,chc lllqJntte in: die VJil de univcr

<,Jit,eerhilJrheid Om vJq re qellcn wilt 

gocd i~ voor ccn ..,Jmcnlcving ,.., Zljn<.., 

inztem c:cn heoordcling van de poli

tiekc overtuigtng e11 hlo">lic 111 rciJttc 

tot COllLrctc politickc vrilag,tukkcn 

nodig "Fn voor dtc heoordeling zipl we 

ook JJngcwczcn op andere rncn<..,cn, en 

du, op dhcu"ic lk zJI de loohre zijn 

om tc ontkcnncn dJt mcn-.,cn gocd 11JJr 

elkilar moctcn lut<,rctTil, en dJt de 

chriqcn-dcmocrJtic pt-cremlccrt hct 

gocdc mer icdnecn voor re hchhen. 

lllJJr kit hlqlt dot hicr 

Hct moct miJ op dit punt 

vJn het hJrt dat ik de uit-
Het is overdreven toch weer l'Cil Jnderc ken

hron VJil WilJrhe1d i 11 hct 

verhilill wordt i ngcvloch

tcn dJn het c\·angcltc 

Bovcndrcn vrJag ik me al 

of \X'oldring meent dilt die 

'di..,cu..,..,Jc' garant -..taat voor 

lTil door icdn gcdceld hc

lH>rdellllg,kMicr voor poli

tJckc ovcrtu1g1ngcn en li

lo"'t tei'n 

wcrking VJ!l dczc notic 111 

her hock niet qcrk vind. 

\\/oldring qclt cbt de poli

rickc hlmolic het \\'JJr

hctd<,gehzdtc van idcecn en 

at·gumenten kriu,ch on

derzockt'pJgina lSi. llat 

lllJJkt nicu\\''-,gJcng nJar 

de kenhron c11 inhoud vJn 

die 1 hiti,chc 1 WJJrhcid 

\Voldnng <,prcckt over' de 

veel waarde te 

hechten aan formele 

criteria als 

'leeftijdsgrenzen, 

bloedgroepen' etc. 

Laat kwaliteit het 

criterium zijn bij 1 univcr<,illt,ccrhilJrhctd 1 

Zo )a. dJn 1' cr kcnneli1k 

ccn moJt...,tal die z1ch aan 

poltrickc hlmolicc'n ont-

con<..,r<..,tcnttc van orgumcn

tJllC en over de wi,-,clwn-

kandidaatste llings-

procedures. 
king ru-,-,cn cvangclic-tn-

tcrpretJtic' en polittekc vrJJg<,tukkcn' 

,\laJI' waJrin die politick gconi'ntcndc 

cvilngclic-tntcrprctJtie'> ztch nu onder

'cheiden vJn de politiekc ovcnutging i' 

lllil 111et duidcli1k gcworclcn luiq dczc 

mocqen cchrcr knti,ch hcoordecld 

worden. Hct kiln nJtuuriiJk zip1 dot 

Woldring de nJdruk wil lcggctl op de 

vnhouding tu<,<,en de leer en hct Ieven 

tu<,<,cn de hclcdcn OJWJtting en de 1 he

lcid-,lprJktl)k .\iaJr zon kriti,chc 

t-cllcctic hodt wen bcpJJid ntct per"" 

I ilmol i'ch van aJrd te zijn Die bcoor

dcling lllJilKt clkc gcmiddcldc kiczcr 

om de zovccl )JJr Op paginJ 23 vocrt 

trekt: ~\IJJr dJt li1kt 

\Voldring nu net weer tc onrkenncn ill, 

htj vccl IJrcr in her hock 1 paglllil :l001 

'rclt dot politickc hewcg111gen ol pal·

tlJCn huttell de crircriil VJil hun ctgcn 

OJlVattingcn Olll lliCt ill<, LOil'>CI"Vilrlef of 

progrc"td heoOI"dccld kunnc11 worden. 

f lin i' kcnncli)k geetl univcr,clc lllilJt

IJt.' 

Op ztchzclt zoudctl dczc bnttckcnill

gcn nog atgcdaan kunncn \\'ordcn a]-, 

cen JcJdcmi'lhe aJngelcgenhctd. DJr 

is het nict lui<,t omdot niet dutdelijk 

wordt hi) wclkc lllilJhrJven \X'oldnng 

nu pt-cuc<, uitkomt, hlt1tt hoofd,tuk h 

toch cen hcct[c in de Iucht hilngen In 



dit hootdquk gool \X'oldnng, Jk ge

zegd, 111 op vn-.chillendc Jctucle 

tiH.'IllJ·~ 1 privJtl' .. cring. dcccntrzdi-..otlc, 

clcmou-Jtie, hurgcT'>chJp' J)e '>tond

punterl die hit doJr-hij inneemt zrrn rn 

de regcl Jonnemelirk. mJJr tegelirker

tird loch ook tJmclirk gJrlghoM, met M

gunlcntotJc.., die \'Zltlk naar hct vcrkdcn 

\'Jil de chriqen-dcmouJtie verwirzen 

DoM \\'oM kr·itick worc!t geurt. vind ik 

hoM nret oltiid overtuigend. lk kom 

dJJmp tnug. \X'Jt kortom. nJ de hiqo

ri,che he,chrl)vrngen onthreekt. h 

ergenlirk een heMgumenteerde. cohe

rente polrtieke lilmolie VJil Woldring 

zeit. die Ji'> ho'>i'> k<Jn dierlell \'001' de in 

het vooruitzrcht ge-.telde kriti-.che he

oordeling von de ntlotlT'> VJil de chr·i-.

terl-demouotre encrzrrd' en vJn Jctuelc 

c h ri'>ten-denwcJotr'>che '>tJ ndpun ten 

ondnzrJck I k -.y'>tellloti-.che JollpJk 

WJJrover de om-.IJg vJn het hock 

'>prcckt. komt wot llliJ hctrelt niet voor 

lwndcrd pmcent uit de vert. DJt lllJJkt 

de he-.clll'iJvrngen vJn hen die in de 

loop vJn de tijd een hijdr·oge ooll de 

chnqen-denlocrJtr-.che polrtreke lilo<,o

tie hehhen gelcvnd overigem nret pn 

-.e mrnder Woordevol. ( lver die hr'>tor·i-

-.che JJrlpJk r1u een enkcl woord 

Een levende traditie 
Het i-. in de regel n'>konl om rn vrrJ kurt 

he'>lek, in dit gevJI z<in 15(1 hiJdzijden 

ccn ovcrzicht tc gcvcn van c1rco vijhicn 

eeuwen politieke ideecnge-,chiedenr' 

De ri-.rco'-, liggen voor de hond: de oll

teur moet zich heperkcn tot hootdlij

nen. WJJr-door de '>chct-.en Ji '>llCI te 

grotn1azig en -.onl<.., zcll-. ongcnuancccrd 

worder1. \X'oldnng weet cbJrooll cchter 

vJJk op cen knoppc mJnicr tc ont-.nJp

pen. Hir vcrloot zich nict zomoJr op 

ccn cnkclc hron en goat vaak tcrug lot 

de oor<,pronkelrrke tek-.ten von de men

'>en ooll wie hrr JondJcht he-.teedt. Ook 

C I lV ~ ''~ 

de -.telling VZlll Lindchoonl 1 pagrno /() 1 

die hij citeert i' op veel p<1gir1a-. vJn 

ZIJn vcr-toog voelhoM ·I )c tmrten en te

kortkomrngcn zicn wij doorgzEtn<., zccr 

durdelijk wrr hemcr-ken minder vorl de 

zcgcnJngcn en van de hcvordcnng \'Zlll 

wot gocd, rccht en waar nlJg hctcn: hct 

kwJde volt doorgooll'> mecr op don het 

gocdcr" 

f)Jt nccn1t ovcrigcn-.. nict wcg dJt ook 

\'foldring hier en dJJr nict ~on cer1 te 

grove '>Chct-. onhrlJpt Zo rocpt de 

wecrgove von hijvoorheelcl Althu'>iu-,' 

politieke lilmolie hit mij de nodrge \To

gen op Het onder-.chcid tu'>'>en eer1 

lcderJtrevc mde vJn puhliekrechtelirke 

organcn cncrzijd..., en ccn corporaticvc 

ordc, waarmcc de vcrhouding tu...,...,cn 

ovcrhcdcn en rriva tc i n<..,tcll!ngcn ~cgc

ven zou zip1, lirkt '>lerker ~on Doove

wecrd dJn ~on ,\lthu-.ru-. ontleend tc 

zrjn I p~girlJ I I'> r. I )ooyewcerd leg deer 

- terecht - veel nJdnrk op omdat ge

meerllen er1 pmvincic,, cvenol'> de rirk'>

ovnheid de hoedJnighcid von '>lJJt'>

lllocht gemeen'>choppelirk hchhen en 

dJorin rlJJr hurl oJrd er1 opdrocht vcr

-.chillcn von prrvate verhJnclen Brr 

Woldr·ing'> wecr-gJvc van Althu-,iu-. lrrkt 

hct '>Oill'> Jl,ol loot'>tgerwemde J)ooyc

wccrd hicrop hcclt nagc-;]agcn 1 naar in

houd en terminologic. AI-. Althu-.iu'> de 

kcrk cchter echt in ccn adem noemt 

met provincie'> cr1 dorpcr1. zool'> op 

pagina 11 CJ wccrgcgcvcn, dan 1..., daar

mee hij hem hct onder,cheicl Jl hepoold 

nrct mecr· zuivcr tc noen1en. I Ovcrigen'> 

precic'> ccn onzuivnherd wJJrvan 

Dooycweerd Croen vJn l'rimterer he

tichtte) Op pJgino 120 lirkt Althu,iu' 

hier er1 dJJr zcll-, op de laal von een 

CDA-cr onno 1997 tc hehhen geprelu

dccr-d. Ook Woldring'> oordclcn over L 
llurke <,]uiten noM mijn hcleven toch 

ook net wat tc gcn1akkclijk aan hii gang

hMe opvottingen. t\iJtuurlrrk. Woldring 
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De /Jeer \\1 Dectn11111 IICC/111 hct hoek '/)e clmllm-delilocrotie' i11 Ol11th111iJsl uil hmuiw 
I hill fnoj H ES Woldnilt} Uoto I )Ilk flo/! 

"''l't op de- tocn zccr controver,iclc

<,tcun die llurkc gat aan de ,-\mcribamc 

vrijhcJd<,q,-ijd Zi}n kritick op het llrit<,c 

koloJJJali'i11C en op de kolonialc pl-aktlJ

kcn 111 India JTuf, in de achttJcnclc 

ccuw' l)ar kon hcpaald niet comerva

tiel worden gcnocmd voorzm'er dJJr

ondcr vcr'>tJan wordt het omkT'>teuJJcn 

VJil 'd1c clcmcnten 111 cen cultum die 

voldocndc kracht lwhhcn zich te hand

haven'' pag111J .iO'\' AI, \X'old1·111g cbn 

vccl later 111 her hock- met dank aan I 

,\hritJin- progrc'"''ltcit verh1ndt met 

de "1 rc IVJta]i...,cring \'<Jil morclc waZtrdcn 

Ill lOIKITte <,Jillenfl'\'JilgwerhJllllcn 

da11 "''" dJJr\'Jn l111 llm"c toch zckcr 

'Jlrakc DJt die WJJrdcn ccn traditio

nee! karJktcr kendcn doct daJrJJil nict 

at hct gtng hem om de \\'Ziardcn, ntct 

om de gc,chicdkundJgc procc<,<,cn per 

'l' ! I )at ook ccr1 ncgJtrel oordcel -

vanurt dcrgclijkc WJJrclcn - 0\'Cr de 

FrJn'e Rcvolutic niet Jltiid ITJclronarr 

hoelt te ZIJil, hoop ik verdcr 111 dit Jrtl

kcl Jan tc gcvcn 1 

Luther, de vroege calvinisten 
en het puritanisme 
I let gcrJuarlLcTrdc oordeel WJJrO\'lT ik 

<,prJk kornt cbJrTntcgcn wei degcliJk 

tot urtdrukkrng 111 de hchJmlclrng \'Jil 

Luther, \'hrc op de <,taat 7ccr tcrccht 

\\i}<,l \'\'oldrrng crop dat Luther zecr 

lwchtte i!Jil het <llldcr,chcrd tt1"er1 wet 

er1 n·ilngciJe en in hu vcrlcngdc cbJr

\'Jil tu"er1 onThe1d en kcrk. De wet 

de morek rcgc·l gcldt 211m rr1z1cm 'ten 

voile' \'Oor hct wcrcldlrJk regrr11e11l 

111JJr hct cvZlngclic- de hcvniding VJtl 

zondc en van de \\Tl -- \'<H>r hct gcc...rc

lrJI,c rcginwnt DaJmnJ i' hct niet goed 

dJt de ovcrhe1d <JIJckr kcrkelr1kc voog

diJ '-ltJJl 1 pJgina S/ 1 Von ccn '-lkcrvcr

nlcngJng kunncn aileen lllJar ongcluk

kcn komcn. lkzc rwtic heclt hr1 Luther 

een drcpc rlll'ologi,chc achtcrgrond 

l:crder hracht 1k d1e zri onder \\'Oordcn 

· Hu tcgcmkcl \'JJ1 mcmclijke mi,qap

pcn lrgt luther': gcz1en nrct in de 

deugcl, 111Jilr in hct geloo/ Sterkcr nog, 

de cthick, de wctwolhrcnging bn ge-



zien vanuit dCze inval-,hoek rurc JJn

vechting hctckenen Aon het krui<, ol'> 

hrzllldpunt Voll de Cod,openhoring 

dreigt dan 111ll11tT<.., voorhijgcgaan tc 

worden, omdot de relotic met Cod ot

honkelilk wordt gc<,teld von plicht,

hetrochting f--lier" '>proke vJn 'hoog

nwc·dige zeltverhelling von de men< 

\\'oorvon uitemdeli1k 'de lcer,clwol vJn 

het liiden vcrlmt' Dt11deli1k zol zijn dot 

de wcrcld nooit llJJr dczc LiJ.tcgonel;n 

te rcgne11 \'Zlit I let gelool over,tijgt 

'en ,u,pc!Hkert' 1111mcr' de cthick en 

mookt de chri<,~en vrij von de wet 1" 

,\loJr ook ol omkr,cheidt Luther he1de 

rcgirncntcn op ccn tunc_bmcntclc llltl

nln loch wil dat nll'l zcgge11 clot h11 hct 

'loot,hc<,~uur onttrckt aan de llllhcl,e 

hood,chap 111legemlccl \\'o!dring wi1q 

n tcrccht op dot I .uthn ochter de over

hcid de wcrkzaamhc1d zag van C"d om 

de wcrcld in <,loild te houclen. 'I)oJrom 

deed h11 c-cn rcligieu,-uhi,chc oproep 

tot clll'i<,~cnen om medcvc'l Jill\\ ool·ck

liikheld in de ,,lmenlcv111g tc ck1gen' 

'p<lgllld H'?1 C~od..., ordcningcn zi111 \\'et

ten gcldcn \'()()r hct tltird...,c Ieven lllJZlr 

Luther "-,Ide die 111ct vcrh1nden aan hn 

C\'ZlllgclJc J].., de 'Ill glT\tl'lllkc Zlll: 

hc\·1-l[demk hood,chop \'oil de \\'l'l 

'"'" dJt nu he-cit vcr,ll-ckkcntk <,locll

kundlgc Ullhequclllll'' VJn de drie 

wclkc ik =:Jl \\'CL'l}~C\'Cil L!Jil L'! twcc_· hr1 

\\'oldr111g tc Vllldc11 

I kzc ouktll IHJemt ten cn,tc hct kit 

c_Llt V<llgcn<.., luther god...,dicn'-ltrgc 't\\ i'-1-

tcn met geeqeliikc n11ddckn gc,lrcden 

d1c1Hicn tc \\ orckmlc pagmJ S--!1_ ( lp 

gcc<,~el11k gchied nwcht de overhcid 

hct Z\\'oMtl' llll'l gehruikcn Lool de 

gecqc11 moor op clkJJr hohcn, oldu, 

luthu Van dwang bn hii her oJil\'aal-

dcn van hct evangelic inlllllT'-. gccn 

'!ll'okc Zl[n, god,dien<,~nqhcid ligt dan 

\'<lm de hand. Ook al hcclt l.uthn ck· 

qell111g in 211n loterc kH-n niet Jltlll1 

l I l\ " -

vo<,tgchouden, toch i' hct de innLTII)kc 

con-;equent1e von ziin theologie ecn 

thcologic die nict i'-. gericht op rcgel

voigcml geclrog e11 moreel pcrkuio

ni'-.nlc van gelovigen, nlaar jui-,t op ecn 

Codwertrouwe11 dot in zckcre zin in 

wcerwil von hct gewctcn en clc morool 

door hct L'Vongclie wordt verlccnd. 

In clc tweedc ploah 110emt \Voldnng 

zecr tnccht l.uther' vnzet tegcn de 

rcvolutionaire hcwcg1ng \'dll ThonlJ<.., 

,\\lintzn en de zijnen. Zee1· juiq " 

\X'oldrmg' oh,ervotic dJt Luther oog 

had voor hct omccht dot l<1ndhcrcn de 

hocrcn 111 tocncmenck lllotc oondedcn 

Hit tekcllClc doJrtcgen pmtc't ooll 

,\!Jar tocn ,\hintzcr uit lloolll van hct 

l'\'ollgclic lot de gcwclddadigc hocrcn

op<..,tand aon<..,poordc zag hi1 c_barin -

:::ccr con<..,cquent - opn1euw ccn vcr

lllcnging \'Jll hct gce'-.tcl!)kc rcgllllcnt 

van hct e\'ollgclic en hct wcrcldlijkc re

giment en dat onder de vlJg \'Jll de 

Rclomlotic' Ander, cion velc ondcren 

hcclt \X'oldring oog \·oor dczc thcolo

g"che dimen,ic in Luther, oll\'i[zing 

\oil de llocrcnop<,tJnd ' !52 o;' ook ol 

gat dczc de hocrcn 'puhlich·l,,k' gcl11k 

111 hun klachtcn , p0g111o S'J F\'cnwcl 

omdat puhlickc ill,tclllllgcn door Cod 

,,.ZliT!l gcgcvcn. \\'J'-. ccn op..,tand ongc

l'l!md, en llHJc<,l onrccht \Tekcr gnluld 

worckn .. \llccn 111 uitLT<;lC gc\·allcn \·an 

onrccht\·aardig en gcwclddJdJg optrc

ckn \ Jll de 0\ nhcdcn hclwordcn la

gcrc ntagJ'-ItrZttcn de ovcrhc1d \Tccd

ZJJill tc \I'CLT,loon" zo 'tclt \\'oldr111g 

.. \ndtT'-1 dan in de gcnoenllk pJ<.,<.,Jgc<.., 

gcclt \\'oldring hier luther' op,·attlllg 

lllZ,lKc' hct rccht von \'LTZcl nict ,-ollc

d,g wcc1 lndcrdJad, l.uthcr dulddc 

gcen ongchoorzaJn1hcid JCgcn<.., de 

t>\Trhcrd 111 naam vJn hct cvJngclrc hct 

gcc-.;tcliik regllllcnt 1\ bJr ZtlldlT'-. dan 

\X'oldring 'tclt, l1ct l.uthcr zich roml 
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15.'\0 wei clegelijk ovcrtuigen vJn een 

rccht op vcrzct,' en wei een rccht dJt 

111ct ollccn lagcrc magi-,trotcn ,: cvcnccn-. 

door Cod inge5telde mede-overheden 

en daarn1cc in zckcrc zin gc]ijkwaardig 

attn de kcizcrJ tockomt, mZJ.or 111 hcgin

'>el JJrl elke burger like burger konll 

dJt rccht toe voor zover een vor·q zich 

0an onrecht schulclig mJJkt. zich ciJM

rnee buitcn zijn Jmbt begecil en du-, 

ccn privC-pcr<..,oon \'./Ordt, waartcgcn 

vcrzct bn worden a0ngetekencl. 1-let 

kit dat het JUri<,ten -en geen theolo

gen- waren, die Luther· lot die opvJl

ting bewogen. i'> niet onbeiJngrrrk: hij 

gzd zich gcwonncn voor oan hct wc

reldli)k regiment en niet prirnJir Jan hct 

evangelic ontlccndc argun1cntcnY In 

het nJtuur-rccht zJI Luther de uitdnrk

krng v0n Cods regering van het werclcl

lijke r-cgrrnent hehhen gezien. Onder 

h0ndhavir1g vJn zrJn Twee Rirkenlcer 

kon hir derhJive. rnet behulp v0n ruridi

sche in pi0Jh v0n pr·irnJir theologische 

argumcntcn, n1ccgaan n1ct ccn rccht 

v0n vcrzet eer1 vrir r·0drcalc st0p. Fen 

stJp die hij ovcrigens met moeite deed 

Fen die des0lnictlemin op de kcper be

schouwd zell-, r0dicakr w0s dan die vJn 

C:0lviJT1 - 1\ let dezc weergJve v0n 

Luthcrs wirze VJn Jrgumenteren op 

staJtkundig gcbicd, is een derde come

qucntic van de Twec Rijkenlecr wcerge-

gcvcn 

Ook C:Jlvirn honor·eerde- ziJ het even

zccr erg hchocdzaan1 - ccn recht Vtln 

verzct. Hij kende cbt toe aan idee]-,) 

door het volk gekozen magistrJtcn, 

WJJrmee cen democrJlisch en rcpubli

kcrns clement in de discus-.ie wcrd gc

brJchts lnderdaJd moeten we de dcrno

cr0tische con-.cqucntics van het 

cJivinisme in dit vcrband met over

schJttcn 1 pagll1a 'J'Ji. maar onmi5kcn

bJJr is door hen een r10tie van volb-,oc-

vcrernrtert ontwikkeld. De cJivinisten 

putten trrt k!Jssieke dec], door kJtho

lieke theologen ontwikkelde idcecn 

over het r1Jtuurli1k rccht vJn de mens 

op ccn gocdc rcgcring, en warcn in d'tc 

z1n zckcr nict origtnccl. :\lJar wCl we

zen ziJ de in5tJnties JJr1 die Jls volksrc-

prc'-.cntJntcn de goedc gJng VJn zJken 

mocstcr1 bewJken. luiq dc\t hJd cen 

5cherpe polrticke hetekenrs. Zii voeg

clen aan de kJtholreke nJtuurrechhlcer 

de idee van een rcpresentJtid stelsel 

toe I Het eerst in llczJ\ 'I )rr 3rorl ,lc-, llld

,,Jslrdls srrr lcrrrs sriJc/s' v0n 157-l.''r L.H. 

Ko">mJrln wiJ<,t cr 111 dit verband met 

klcm op_ hier gocd tc onderschciden. 

De reprcserHJntcn, de gckuzen mJgi

strJtcr1 vertegenwoordigden in de op

V{Ittingcn v.Jn de vroegc cJlvini...rcn nict 

<.'l'n vriJ tc vormen en tocvJllig onhtJrle 

volk-,wil '.ot de wen<,en vJn Jtzclllclcr

lr]ke indrvrduen' maJr hct cornplc~ VJn 

oude rnstellingcn, van tc eerbicclrgen 

rcchten en pnvJlcge'->. ol V{lll - 111 de 

gcc'>t VJI1 Althusius - de corporJtreve 

orde '" lk mcm is 'lrd vJn ecr1 gczim

ccn grldc-, een lokJic ecn provincrJic, 

CCll '-.tJJt'-.gCillCCI1'-.ChJp'' II 

lurst dit iJJt'>tc verandert <,tcrk hij de 

met de pcrr·iteincn vcrwJnte J. Locke.'' 

In ziJI1 politickc thcorie domrnnen het 

indiviclu, ZlJI1 I r1Jtuur)r·echten, zfjn con

trJctuclc rol hi1 hct stichtcn vJn 

gcmccnschappen en de hesturrng d0Jr

van. Locke brak derhJivc met corpo

rJtieve clementcn die in hct cJivinistr

'>chc den ken hcslotcn IJgen I waardoor 

het volgen'> KoS'>mJnn 11Juwelijk-, mo

geiiJk i'> om hem Jls crlgcnaJm vJn hiJ 

voorhceld Althusru<, tc zien! lnder

dJJd, dit rnclividuJlismc drong tot in 

Jlic hoeken van zijn stel-.cl door 

Woldring wij-.t in t.bt vcrhJnd- zrJ hct 

zijdelings- met nJme op socrJJI-cco

nomische consequenties vJn dit indivi

duJlismc.1' Hi1 volgt dai!rin ,\IJx 

( IJV" •c 



\X'chcr, k1<1"ieke the"· cbt het klikt' 

tu"cn 'de prote'>ti1nhe gce'>t en het ki1-

pito]i...,mc: ccn protc<..,tJ.Ilt'-.c gcc<..,t die 

ZWJi1r de nJdruk lcgt op pcr<,oonll)ke 

plichhhctri1chtttlg, iJver e11 ccn tli1uw

gezette lcvemwi1ndel 'Ji'> vruchten Vi11l 

ccn WJtH gclooh. C~cvolg wa-, 1ndcr

d<1Jd cTn \Til i1'>Leti<,che lcvetl<,<,tijl en 

een <,(llll'> hMck '>OctJlc ethiek mededo

gcn wa-, gcpo'-.t, op voorwaardc dat 

nletl'>en ecr<,t zell hun uitcr<,te he<,t de

den i 11 het eigen omlcrhoud te voor

ztetl_ Hovendten_ zo voeg ik cr<1<1n toe, 

werd medelcven met de ander voorJI 

al, een per<,rH>nlijk na te <,treven deugd 

gcz1cn. Voor -.tructurclc, moot<..,chappc

li)ke Jchtcrgronckn van ontheringen en 

Jrmoede he<,tJi1t dJn 111 de regel ntet 

zoveel hegnp '\Vi1t ertoe doet Zt)n 

niet de om<,ti1ndigheden_ maJr het b

,-aktcr" <llll met TJwnev te <,pt-cken 1 1 lk 

teken daMhtJ wei Jan dJt de puntcinen 

eetlzellde 'kMaktervollc' houding hij 

pet·<,oonli)ke ondcrlinge hulp verwJcht

tcn1" ccn houd1ng waaraan hct Amcri

kZlon-. conllllllllltan<..,nlc mi)n.:... tnzicn<.., 

nog rekrecrt en appellcert '" ,\laar dat 

laat de gehrekkige heiJng<,telling voor 

'-.tructuurvrZlago..;tukkcn c>nvcrlct. 

Groen van Prinsterer en het 
begin van de christen
democratie 
lk 'contrJ'>leer' dit individmliqi,che pu

riti1tli'>me in zekcre Zlll hewu<,t met het 

<H>r'>pronkelijke mecr corpor<1t1eve cal

vini-.ti'-lchc den ken over '-.tattt en <..,Jmcn

lcvlllg omdat dtt 11aar mip1 helcven cc11 

hepJJid Iicht werpl op het begin van de 

chn<,ten-democrJtie in NcdcriJilCL Van

Lilt dtt pcr'>pccticl <,ta ik nomcli1k cen 

-.tuk po...,iticvcr tcgcnovcr C~rocn van 

l'nn<,tcrcr dan Woldring in zip1 recente 

puhlicatie Hct moel ook hier met na

druk gczcgd worden- Woldring hcelt 

ook htJ de '>chet<, VJtl Croen'> denkcn 

( llV ~ 'C 

oog voor de nuJnce'> ,\let recht '>chriJit 

hiJ dat Crocn gccn recht,hcgimclen uit 

!outer hi'>tOrt'>che lciten wtlde Jllciden 

maar daarhiJ het kompa-, van het chri'>

tcliJk gelool gclxuikte Ook het lett dat 

voor Croen het hcrocp op de goddc

li)kc oor'-;prong van hct gczag van ovcr

heden ! vor-,tent eerdet· de normJtieve 

hcgrenzing van de politickc macht im

pliceet·de dan een <,r)()rl vor<,tenah-,olu

ti.,ne maJkt \X1oldring helder ,- Hq 

hcdt echtcr hcdenkingetl hiJ Crocn-, 

maat<,chappij-opvatting Die zou gctui

gcn van ccn gchrckkig inzicht in ')truc

turelc maat<,chappeliJke vcrandcringen 

en teveel ZiJil hliiven <,tekcn in waarde

,-ing voor de oude <,tandenmaat-,chJp

ptJ. llovcndicn zou hiJ- in '>amenhJtlg 

da<1rmec- tcveel hehhctl henadrukt dat 

de hame Revolutie IT'>ultante wa'> van 

een gee'>teliike omwenteling lliJ dat ai

le'> ging Croen "hooldzJkcliik voorhij 

<1<1n de politieke lilmolie van her vrocge 

calvtni<,me, dte- zo mocten we wei con

cluderen - hun tiJd ver vooruit waren" 

1 pagina 1761. In hoolcJquk ze-, gaat 

Woldt·ing dieper in op dit contra<,t tu<,

'>Cil Crocm opvattingen over de volh

...,ocvcrcinitcit en dat VJ!l de vrocgc 

calvini<,ten_ HtJ <,preekt daar van cc11 

rcactionair vcrzct tegcn de volk-,...,ocvc

rcinitcit vJn de kant van ccr-;tgcnocmclc, 

onder invloed van negentiende-eeuw<,e, 

con'>crvatteve religtcu<,-politieke <,tro-

n1ingcn 

llij clit aile-, pa'>l naar mip1 helcven in de 

ecr'>te plJat'> de bnttckening dat Croen 

het repuhlikeime hegin-,el van her 

vrocge calvini-,me op zichzell niet hliJ

vcncl !welt veroordeeld_ "Het calvi

ni-,me nwge in '>trekking repuhlikeim 

zipl, het i'> in hegin-,el mel nadruk ilnti

rcvolutionair', <,chriJit hij wJarderend in 

de IJtere 1 I H!JHI hewcrking van zi1n 

hooldwerk. 1' In de tweedc plai1l'> geldt 
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dJt dit JntirevolutionJire brJkter VJI1 

ook Croem politieke vi<,ie, qcrk te 

mJken hedt met zip1 vcrzet tegen een 

politieke lilmofie d1e mecnt dJt de 

ovcrheid met cen hcrocp op de mccr

dcrheld vJn <,te1nme11 de '>Jillenlcving 

llJJr eige11 inz1cht kJil inrichten, de

'-.nood-, n1ct voorhJjgJan JJn 1undan1cn

telc zich in de hi<,torie llllkr,.,tJIIi,e

rellC!c 1_ vrqhcid, lrechtcn VJil per"lllcn 

e11 mJJhchJppeli)kc vcrhJnden_ 1' 1-liel

" ecrdcr '1"-Jke vJn vcrwJnhchJp met 

de ccrdcr gcnlclllc)JTcrdc vrc)cg-calvi

ni,ti,che OJWJlting VJ!l her hcgrrp volk 

dJn vJn een contrJ<,L lr i' h11 deze lle

gentiende-eeuw<,c denker dJil ook vee

leer 'PrJke vJn ee11 mJrkJnte herhron

ning dan vJn ccn rcactionair gcbcurcn 

In de dere-k p!JJl' moct n1el worden 

uitge'>loten dJt Juiq Crocm introductie 

vJn dcze normJtieve en tegcn het indi

viduJii,mc gekJnte vi'>ie op de <,Jmenlc

ving (a]., conglonllTJJt vJn knngcn die 

111 ck eige11 'leer <,oeverein ZIJil' het 

chri<,telijke polit1ek denken heelt he

hoed voor een ee11zirdige lndividu

Zlli-,nlc Lbt cvcnccn.., 111 aankg in her 

cJlvin"nle he,loten ligt, en met nJme 

in de Angel,Jk<,r,che IJnden ruirn hJJil 

k.rccg. 1 Fen vcrzct tcgcn ccn doorgc

'choten individuJii,me dJt hit gemeen 

k1d met, en op ondcrdelcn orltlcende 

JJ!l btholieke politieke denkcr' 1 

Kuyper kon dJMO!ll met zijn Jrchrtec

loni,che krrtiek' op Cr-oem he,chou

wingen \'Oorthmr\ITil_ \V1e z1ch dJJI-

von wil ovcrtulgcn. lczc \\'Zll c:rocn in 

I N-+H rn zip1 'Vr1rhe1d, gelrrkhe1d e11 

hroedcT'L hJp' 'Lhrqll over de Jrnwcde

kwc,tle rn reiJtrc tot het <lllgchrerdelde 

bpitJI"me en hct weg\"<1llcn VJ!l g1lckn 

cr1 L<lrporJtlc,_ VoordJt h1crrn rHr weer 

CCII lOil'-.CIYJticJ trckjc \\ ordt f.!CZIL'Il 

h,lct"-Jt 1k 11111 croJn toe tc \'<>cgcrl dJt 

( ,ri>Cll lllct lcrug \\·!Ide n,1,1r \Tocgcr 

lll,LH =iL h llll\t C\i)]IC. IL't JhTJJf.!t 1>f cr 

gcen middcl i' om, gew!Jzigd, de J">o

ciJtre'> te doen herlcven die men zo 

roekeloo<, onder de ITvolutJ<lllJire 

hou\\'VJ!lcn hcctr vcrgui'-!d": 11 1 cur'-livc

ring van A.K. 1. 

lk meen me de <,telling le kunncn pcr-

mitteren dJt het gecbchtegoed YJil 

Kuvpcr e11 I )ooycwend c.,. goeddec·J, 

in het tcken 'lJJt van llli<,l dft krrti'>che 

-..trcvcn llZlllr ccn 111odcrnc vormgcving 

YJ!l dit J'>'ociJtieve 11lJJhclnppeliike 

weel,el Hoezeer met llJme Kuypn 

zich ook orii'mende op hct pur1tcrn' 

',[JJtkundig dcnken_ quJ 11lJJt,chJppit

opvzltting- dJZlrlll hcgrcpcn de rol VJll 

de ovcrherd - herlcelde ook h!J hem 

het orgJni,che e11 """LIJtieve denken 

van de vroege cJlvinr<,Len ! vngeli1k 

\Voldr!llg pJgim I H'! en verder1 I kt i' 

typnencl voor het NcdcrlJnd,e calvl

nr<,nlc: het vngJ\ niet de pcT<,oonlitke 

VLTJ!ltwoordelitkhcrd VJ!l mcmen te 

henJdrukkcn voor het ergen Ieven 

t\bar c.bt ging nict ten ko'-!tl' Vt1!l LT!l \"1-

'rc op men,_ lllJJt,chJppiJ en ovcrherd 

dre terdege rekcning houdt met lllJJt

'chappclirke <,trullul-en e11 hun invloed 

op hct memei!Jkc he<,tJJn_ VJilurt het 

gczondc '-~PZllllli!lg'-lvcld c.bt dJJrn1cc 

gcgcvcn i'-1. hcch de chri'-!tcn-dcmocra

lie llJJI- 1111p1 heleven haM politiekc 

'-!tempe! op onzc '-!Jmcnlcving gczct 

I)Jt heelt hJJI- zowel helwed voor ecn 

hMd indi\rduJJi,me JJ, voo1 het wegre

!Jtivcren VJil pcr<,oonlitkc \'LT,111\Woor

delijkheden in hitvomheeld ccorwlnr

'che en 'trJirechtcllrkc zrn_ 

Actuele betekenis 
I )c orrc:ll\c1\Je op het "'l IJic 1\Tel,c·l " 

hepJicml ,-oor hct denkc11 \'Jil chr,.,Lc-rr

dcnwu.ltcll 1\'J,lrondn \\'oldrr11g Het 

hl1rkt Ult de 'tdmlpunten d1c h11 111-

llLT!llt ,lJ, h11 Ill Jwold,tuk ZL" \,Ill ~1111 

h"ek nlccr actuelc <>lllic111C:pc-n de rc-

' uc IJ,ll Jld\\CIL'Il ( J1n d1c 1 nlcn lc-:-:t hrr 



cr hijvoorhccld de nadruk op dat parti

cipatle op de arbcid,lllarkt nict mindcr 

hclJngrijk i-.. dun her gJranclcrcn vJn 

ccn hc<,taan<,llllllillllllll c11 dat hcrvcrde

ling van wcrk ccn hclangrijk aandilcht<,

punt 111oct worden voor ch,-i,ten-demo

u-atcn. 0111 d1e rcden wcrpt hij zich 

ook op zt!-, vcrdcdigcr vJn hundhovi ng 

van hct minlmumloon. Loon moct 

mcn....,cn in -..tJtJt o..,tcllcn ccn nlcn-,waar

dig Ieven tc lcidcn. Die nmm h<1d cbn 

ook, wilt Wold,·ing hctrdt, <;tnkn in 

hct vcrtoog van hct Stratcgi.,ch lkraild 

tot uitdrukking dicncn te komcn. Wei 

i.., hct 'vcrzuin1' zijn-, lllZIC!lo., gocdgc

maakt doo1· hct voorqcJ om de over

held hct vndic11dc loon tc bten aanvul

lcn tot her 'ociillc mmimum. ,\\aar hin 

en hij de <JIWiJzing door hct Stratcgi-;ch 

llnaad van hct llllll~<;tcl,cl ontbrcckt 

ZJjn"i inzicn'-. hct argument van de 
mcm\\'ilardJghc,d van hct minimum

loon. ,\let hct oog op her gcnocmde 

<;ocialc wccl,cl maakt hi1 zich vcrdn 

<;tcrk "'""- hct hc'>taamrecht van maat

'chappeliJkc organi,atic' al hcclt hiJ 

hcgnp voor dcgcncn die wi1zcn op de 

ri.,iu>'' van ondcrdrukk111g door in-,tcl

lingen d1c z1ch allcng<, hchhcn lo-,gc

maakt van de mcme11 waar het hun 

ilanvankcliJk om wil' hcgonncn. Llit dc

zeltdc mot1cvcn i' Woldring-, vcrzct gc

horcn tcgcn hct prival!<,cJ-cn van taken 

die tot de ''' /'11/'llcd hchorcn 'hi j voor

hccld de zo1·g voo1· de i nlril<,tructuur 

hct gJrondcrcn van ccn minin1u1nloon, 

pol1tic c11 ju-;t1tic her 'lhcppe11 van 

voorwaordcn voor ccn gczin .... lcvcn, on

dcTWII' en kun't i ( )ok l'l'n nlOdleU<, 

-.,trcvcn 11JJr lllJrkt\\'crking en commcr

u~dJ...,lTJllg ,·indt gcc11 gcnadc 111 zijn 

ogcn. ,\let cbt aile, 'J1<H>rl Ultelndel,,k 

1>1>k hct pJcidO!>I \'OOr lTn clLlicl hrll·

gciVh,lp l.cn hr11gcr,chap waarh11 war 

\'l'old1·111g hctrclt m·n1gcn' <H>k ccn 

L<)rJCLlJcJ \\'Ctgc\·ing...,rc!crcndum pJ-..t 

r I l\ - ., 

jui<;l ook om te verhoeden dat politiekc 

partiJen al-, hct C:DA teveel met de be

-,ruurlijkc rug naor burger~ g~.Jn toc

<;taan. 

I let i-, verlcideli1k op ver<;ehillcndc 

runtcn vt1n Woldring-, aanbevelingcn in 

te gaan. Zo vind ik dat Woldring ccht 

tc wcinig rccht doer ailn kilhincttcn 

WilJrilan het C:J)A zijn naillll verhond, 

~1., hi1 -,tclt dat ch1·i<,tcn dcmocraten tc

vccl over uitkcringcn '-.prokcn en tc wci

nig over her ,cheppen van wet·kgelc

genheid ! pag111J 24-ll. Her ecollomi<;eh 

hn-,tclhelcid lcverdc vccl hanen op 

Ook deelttJdha11en~. zu merk ik hoven

dien in hct Iicht van \'l'oldring., <;tclllllg 

over de verdeling van arbcid op. De 

<;telling dat her Stratcgi-,ch Ber<1Jd het 

mini-,tel-,el 111ct illwij<;t op gmnd v~n de 

notie van de mcnc,waardighcicl van het 

llllnin1un1loon ontgoZlt mij 

vollcdig De alwijzing komt 
Het blijft gaan om 

de kritische 

z 

'~ ,' 

immer., niet uit de Iucht val

len; zi1 <,taat met nadruk in 

hct tckcn van de <,ocialc he

wogenhe,d die \'l'oldring be

plcit Dat gcldt zcker ook 

waar het Strateg,.,ch llcraad 

\\'Jorschu\\'t voor hct '-.ttmcn 

oplopcn van vcrlagJngcn van 

het -,ociaal minimum (en de 

privatJ'-,CTJng v.Jn .... ocialc vcr

zckcringen'l en de tlexihili,c

ring van arheid-,tl)dcn. lui<,t 

omdat cl<it zo gcmakkell)k 

ccn An1crikt1niscring van 

onzc cultuur in de hand 

wcrkt Len cultuur namclijk 

w.JJrin 0rmcn lange dtJgcn 

vormgeving van een 

maatschappelijk 

weefsel waarin 

n1octcn n1akcn. en op irrcgu-

mensen zich 

geborgen kunnen 

weten, maar dat 

(juist daarom ook) 

een appel doet aan 

elkaars persoonlijke 

verantwoordelijkheid. 

J,ctT liJclcn moctcn wcrkcn. CJill aan cen 

1·cdcliJk i11komcn tc· komcn I .en cul

tuur waarin ook hctcr vcrdJCill'ndcn 

!Jngc dttgcn moctcn mJkcn (Jill ::::::ich 111 

de mee't ,·:talc la-,c \·an hct lcvcn tc 

\Uzckncn \'clll \'oid~>cmlc geld ,."'" 
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ecn onzckcr-c toekom<,t 1 wcr·kio<hhcrcl 

zrckte, rrw;J\iditcit r. \);Jt hct StrJtcg"ch 

\ln;JJd her morclc principe vJn hct 

jurqc loon nrct nocnll, kan toch in 

crn<..,t nict in mindcring worden gc

hr·acht op de "JLiJic inzct drc de Jch

tcrgrond vornlt van hct Jlwijzcn von 

ccr1 lllttl"tc\<,c\' 

Had hct Stratcg"ch llcrJad cr dan nict 

hctn aan gcdaan crop tc wiJzcn dct her 

vcrl<Jgcn vJn hct minimum!oon t onder 

handhJvrng van hct -.,ociaal nlinin1u1111 

cen noodgrccp WJ'>~ Fen tqdc\qkc in

gr·cep, omdat dczc cigcnliik niet paq 

hrr de norm vJn hct mcn<,wJardige 

loon. A\, Woldring dJt hcdoclt tc zcg

gcn, dJn hen rk ook dJt nil'l met hem 

ccn'>. A\, hct minimumloon cen hMrrcre 

wordt voor pMticipJtrc op de Jrhctd'>

nnr-kt, cr1 n ;J\tcrtlJticvcn zrrn om hct 

<..,oLiaal n1ininlun1 tc gorandcrcn 1 de 

onTheid vult hct loon a;Jn tot hct mini

llHJill1, dan zrc 1k nict in \\'JJrom de no

tic VJil hct gcn:chtvaordigd loon daar

JJn per '-.C 111 de wcg zou moctcn r.;tJJn 

Stcrk.cr nog. hct "mcn<..,\\'llJrdrgc loon' 

zou dJn lcite\qk JJtl hct door \Voldring 

nu net heplcrtc rccht op arhcid in de 

wcg gaJn -,tJJn. \\/cl kan rk me allcrlcr 

prakti'>chc hczwMcn voorqc\lcn. Ook 

ken ik me voor·qcllcn dct de noodzcJk 

van dcrgclijkc rngrcpcn wcgvalt, omdat 

de wcrkgckgcnhcid Jantr-ckt. Hct zi1n 

hczworcn drc JJn invocring in de wcg 

kunncn '>tJan,- lll;JJr- ZIJ ZIJil wat mi1 

hctrclt nrct prrnuprecl VJI1 JJrd~ ln

tcgcndcel, Jlliq drt voorqc\ geturgt 

n1ijno, rnzicn..., van cen gczondc mi:'\ van 

pcr'>oonliikc vnJntwoordclrrkhcid voor 

hct eigcr1 hc<,tJ;Jil, er1 maat'>chJppclirke 

vcr~ntwoordelrrkheid voor de kwct'>h~

r·en. l:iJ ziin op eer1 krrti'>chc en cre

Jtlcvc lllJilllT op clkaar algc'-ltcmd. 

Nog algczicn van dit concrete voor

lwcld. nwet her CDA miJtl'> inzicn<, 

hcwu<,t 111 jut'>t dat uitd;Jgencle '>PJil

ningweld wilkn '>tJatl Het hlrjlt gJan 

0111 de kntl'-lLhc \'OrlllgCVIIlg VJil Cl'll 

lllJJhchJppelrJk wed'>el waarin nlcn,erl 

z1ch gchorgcn kunnen wctcn. 111l!t11" dat 

1 jul'>t dJJrom ook 1 ccn cppcl doet aJtl 

clbar'> pcr'>oonlijke verJntwoordclrrk

lll'id Hicr lcrdt eenzrrdrghcrd J!lccn 

lllJJr tot vcr'>tJtTende r·ivJ!rtcit. W1c de 

llll!llllT Vall argUllll'JllelTil \'Jil de COill

llli<..,<..,jc-(~Jrdcnicr<.., gocd hcc!t gcvolgd 

moet tot de conclu"c kon1cn dJt de 111 

dJt r·Jpport heplcrtc vnqnkrng VJtl het 

<,ou;J\c gezrcht V'Jil hct C:DA urt preuc'> 

die or·icntJtic voortkomt lk pJgrrlJ'> 

211en 2 I Veil hct rapport zip1 in dJt op

zicht tJmelijk e:vplicrct l:o vond dczc 

Ulllllll""e dJt hct mrni<,tel,cl ccrdcr rn 

de campagne had moctcn worden atgc

wezcn, tn willc V;Jn hct <,oci;J\c gczicht 

var1 het CDA. I )aJI'nJJq <,tclt ZIJ d~t 

hct concept VJil de v·ncrllwoordclijkc 

<..,Jillcnlcving 'ccn kadcr ZlZlngcch dot 

vcrdcr reikt' d~n de gchnrikeliikc 'imk

lrng in lrnk,_ recht, cr1 rnrdden' \);Jt 

corKcpt V'Jtl vcrJntvv·oordclrrkhcrd "hcd 

cen hrug kunncn <..,IZlJn tu...,...,cn hen voo1 

w1c de ot-,lonking van de verzorglng'-l

<..,tJJt nict -,ncl gcnocg ging en andercn 

dre VJil die Ji'>lcnking <,ociclc bJ!'>I~g 

vrcc'>den' Het C_J),'\ hJd dJn ook "op 

hc'>li'>'>cnde momcnten, op hJ'>I'> vJn het 

concept van de vcr;Jrllwoordc\ijkc '>J

menlcvrng, de eemgczrndheid kunr1cn 

heve'>trgen ot hervrndcn' De Ullllllli'>

"c wir'>l dJn tcr il\u,trJtic op he\cid,

optre<, eire gcmc'l'll'>LhcppcliJk hchhen 

c!Jt zii de vcrantwoordelirkhcden V;Jtl 

mcn...,cn en organ1-,at1e.., ,·oor clkotlr en 

v·oor het crgen, pcr<,oonlirk Ieven ver

'>lerken I 'WAO. uitwnking phn

Dekkcr. Sinwm, de ondcrwij'>politick. 

AOW 

De commr<,<,ie-Cardenrcr' geelt da;Jrhrj 

duidclijk JJil cbt <>rlze pJrttJ hear Jll-

( I l\' l ,,-



thentieke pmitie aileen vasthoudt als 

ZiJ zich geworteld weet in haar speci

lieke traditie. Van grout belang is het 

die traditie levend te houden. Het hoek 

van H. Woldring hicdt daaraan een 

goedc bijdragc Niet een bijdrage ove

rigens van iemand die orthodox aan 

nude posities hangt. Woldring is nict

om opnieuw met Kierkcgaard te spre

ken - de man "die cen meetkundige 

stelling kan hcwiJzen wanneer men de 

ktters A B C gebruikt, maar niet wan

neer men ze vcrvangt door de letters [) 

E F'." Hij zoekt nict het vcilige mid

den, maar eerder de uitdaging Dat !e

vert waardcvolk producten op. Produc

tcn die inderdaad de kitsch hcstrijden. 

Woldring levcrde daaraan ccn bijdragc 

dnm een zcer tocgankelijk hock te 

-,chrijvcn, dat (ondank' mijn kritische 

kanttckcningen) tc waardercn valt nm

dat het de vaak genuancecrdc hlik op 

hct vcrlcden koppelt aan markante uit

'>prakcn over hcstaamrccht en toeknmst 

van de christcn-democratie. 

/)r II Klmk is pladtsucrumu}cnd dim leur 

I )im ltc RcchtsfJ/cqmq hij hct i\linistcric /Iilii 

fustillc en 11duismr Prill de Cmtnclc tl'crk_qrocfl 

Strr~tcl}isch llmwd 

/I.E S Woldrinc}, De clni,tcu-dcmocmtic Ecn 

hllisc/, o1dcrzock II<Iilr f,allr fwlitickc filosofic', 

uit<} /let SfJcdniHI, Lltmf,t, J'l'i!i, 421 {l!l

<Jiuas Pn1s f 19,90. 

No ten 
l) A Krcr-kcg<tJrd nJ,j/',ll'~'l'JI ..-'\mc,tcnbtll I (jt) I 

tr )\J-1-

\'Cvll\u<n dtL'IlCil ZC dz-tn ll<Jg' ZO ZOll lllCI1 

::::rLh d,1n rmmcr.., krrtltlCTl JhrJgcn 

,\bar c.tcl dtn drt zo t'> WJJHllll zou dtlt cL1r1 

r1rct gel den \ oor dcnkcr.., drc lm1nen LTII hc

p;1Jidc tradrtw '.\<l,lll .-\lc. \\'okhrrlg hti\<Hll 

hccld lllllkc <ll (,nwn hctrcht \'<111 LOll<,L't\'Zl

lt'>tllc \\'JZltJ<tll ontlvcnt hr1 dJn zr1n urtLTrcl' 

"-unrwn \l'I\(J]gcn<., dcgcncrl drc \oor hen 'rn

-..,prrrlgcn d,trt \\'Ccr nrct hcto.::.!crl d,ll ZIJ :-:ell 

\Vel zullcn uitmakcn WJt con<.,ervCJtrd of 

progrc<.,<.,rcfr:., en dat Zi]. volgen<., crgcn Lrltena 

brJ voorhccld 'dynJmt~ch progre<.,<.,rcl' zr]n"" 

A. Khnk, ·t let protc<>tantr:.mc en het modcrni

<,cringc;proce<,' P.B (Jneur c a 1 red; Hurljn
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17 Eerder \\'J.<; Lborop u) gev,'ezcn rn \'x/etcn

c;chuppcliJk lmtlluut \•oor hct CDA. Jlu/'l1rkc (Jc

rcl·/,lujhed! Houtcrl [ ()f){l1 () 1 c v en Ill tlliJll he

wcrking duarvJn r·hrr<.lrlr-,/oJIOLidlrc err oPcrhcd 
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Lll' ook r \Xr 1\.irpc-.tcrn Cr\lCii l'dll / 1/JihiCICI ,rt\ 

/'ciJJ,In lldll kuk t•rr ,ftr,rl 111 ,/c liCI}I'IJ/Jrll,/r u·:ut' 

l.crdc11 IIJ<J~ 77 lhn hll)kt tcvcnc, den ook 

\dll LTn nmtulg1c,chc tcrughlrk noilr clc '>lc1ndcn 

gccn '>prukc 11., f-!C\\TC<.,t gctuJgc pJ<.,<.,agc<., Lilt 

( :rocn-. ( rltlidwrt-I'IIZitlllr:,J n1 fnr..,l/t211dl,n,/ 

} 1 SA KrcrlcgCJil.rd. /It! llt,/11/' t\111}'/ lb~rn 11J(J, 
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Het boek 'Toen de wereld nog maakbaar leek. De financiele politiek 

van de Katholieke Volkspartij 1967-1973' van Harry Notenboom 

(in die periode financieel woordvoerder van de KVP) houdt een kri

tiek in op degenen die de wereld in die periode maakbaar achtten. 

Notenboom gold zelf vooral als een gepassioneerd verdediger van 

financiele zuiverheid in de politiek, maar hij had tevens oog voor de 

noden in de maatschappij. Een boekbespreking. 

T ocn .t.k wcreld nog. moilkhililr 
leek. De hnancii'le politick 

van de Kiltholieke Volk-,

partJJ I '!h7-l 'J7i' "ccn hel

der hock, uitlopcnd op ccn om<,trcdcn 

gcbcurtcni'> de val van her 

bhinct-Hic'>hcuvcl Dilt i'> 

hct mec<,l 1ngrijpendc 

voorval Villl hct bock. 

Notcnhoom hc,chrijtt hct 

chronologi'>ch, met inbe

grip van de voorzttgZtandc 

tTgcrir1g-l)c _l<>ng 

De titcl von het ecr'>le bock i-, ncutrilill 

c11 obJcctid. die Villl hct twccdc houdt 

ecn oordccl in, dat in hct lailt'>lC woord 

<,chuilt. Dat hq nu 'leek' '>chrqh in plool'> 

von liJkt gcclt oiln dat hi) die gccbchtc 

van mookhaarhcicl inru-.....,cn 

niet men i'> tocgedaan Ot 

gJCJt de zin Vtlll dat cnc 

womd verdcr' lk denk het 

wei, ik denk dilt hq die gc

d<tchtc noo1t gekoc'>lerd 

hcclt, ol althan'> in \-eel 

mindcrc male don velen 

om hem hccn, vclcn die 

tocntcrtiid '>prookmakend 

Wal·en 111 de NcderlallCI'>e 

polirick 

Li 111 vorigc hock 'De val 

Villl het bhinct-C:ol'> De 

hnancii'lc polit1ck Villl de 

Katholicke Volk,partiJ in 

de parlementaire periode 

I '!6.i- 19!J7' hehilndclde de /\11Jc/IPOOrl Wei degelijk gelijk 
v<1l van her bbinc!-Cill'> HiJ puhll

ccerdc d<tt viJI jaar gcleden Ook toen 

vcrnwlddc hij in ccn ondcrtitel clat hct 

ging over de linanciclc polit1ck Vall de 

KVI' De twcc pcriodcn ,]uitcn op cl

kilJr ailn. De lite], vcrtoncn cchtcr ccn 

opmcrkclijk vcr<,chil 

Hct hock lwudt ccn kritick in op dcgc

ncn die in de hc'>chJ-cvcn pcnodc hun 

lone!, zo niet de wcreld lll<tokhoilr ilLht

tcn Door de ccuwcn hccn hchhcn de 

1'-icclcrlilndcr<, hun l<tnd gcmaakt, in lct

terlijke zin. In de Jil!Til ZC'>tig lTC'> de 

gcdachtc dat hct ook in cen ande1-c 2111 
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n1ogelijk nHH.·~t zijn, dtlt cen regering 

de maat<;chappelijke wcrkelijkheid zo

danJg kon hcrvorn1en, dat cr in hguur

lijkc zin ccn nicuw land zou ont<;taan 

Die gclbchtc hchec1src gclcidclijk 

mccr mcmen 111 de actievc politick 7iJ 

<;chccn rcalitcihwaarde tc krijgcn met 

hct optrcden van het kahinct-Dcn Llyl 

in de jaren 19Tl-1 977. Daarna. tijdcm 

hct optrcdcn van hct kahinet- Van 

Agt/\'V'iegcl, hcgon zij tc vcrvagen en 

ten <;lotte, ti)dcn<; de dric kahinctten

Luhhcr<;, vcrvluchtigdc ziJ. 

Achrcral hezie11 kan men de pcriodc

Dcn llyl hct hc<;tc hc,chouwcn al' ecn 

pcriodc met ccn interimkaraktcr, al, de 

lazlt<;tc, heltigc opllikkering van ccn '>O

ciali<;ti<;che droom, de '>amcnlcving om 

tc vorn1cn nuar ccn ont\vcrp van idcck 

richtlijncn Ongevccr zoal<; ccn archi

tclt ecn gchouw onrwcrpt. In de pc

riodc die dit hoek hc<;tri)kt leek dot 

voor vclcn in Nederland ccn voorzt:g

gcndc droom. Zo wa~ het klin1aat van 

die tijd Uat moct men zich voor ogen 

houden hij het lczen van dit hock. 

I )It hctckent n1ct dat het hock de loon 

van ccn vcroordeling hcclt. J)ie hccft 

hct allcrmin<;t_ Nott:nhoom i'> cr de man 

nict naar om achtcral ziJll gcli1k te ha

lcn. Nog mindcr om op af,tand in de 

tiid gckomcn, triomtantelijk tc Iaten 

ZICJl dat hi1 in die pcnodc wei dcgclijk 

hct gelqk aan zijn zijde had en dat dc

gcncn die er tundamenteel andcr<, over 

claLhtcn, Ill dczclldc mate ongcli1k had

dcn. 

\'Vat doct hij wei~ Hi) he<;chriJft mlnuti

cu~ de wijzc waarop de gcheurtcni~~cn 

zilh voltrokken hchhen. Hi1 doer dat 

volgcJl'> de methode die hii ook in het 

eerdcrc hock gehruikt heelt. Hq gcdt 

de <;tandpunthcpalingen van de mcc<,te 

parti)en in de jaarlqk'>e of ook tll'>'>en

tiid'>e Algcmene Jle,chouwingen en in 

de dchartcn over wct<;ontwerpcn op ti'>-
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caal gchicd en over vcrwantc ondcr

werpcn. Niet van aile partijen, want hij 

laar de <;tandpunrcn van klcine pctrtijen 

onhe<;prokcn Dat valr te billijken, om

dat die min ol meer aan de kant van de 

parlementairc arena <,londen De hc

sprekingcn sluit hij twee kecr al met 

conclusic<;, in het midden en aan het 

cinde van het hoek. 

Twee kabinetten 
Het hoek hcschrijft twee kahinettcn en 

drie rcgering-,verklaringcn. Het kahi

nct-De _long, samcngc<;teld uit de !eden 

van vier partijen (KVI', ARI', C:HU en 

VVDI bclcddc in de jarcn I'Jh7-1971 

de mee<;t cHen regering'>pcriode die 

zich na de Twccde Wcrcldoorlog hecft 

voorgedaan. Hct zat ziin periocle voile

dig uit en tigureert dan ook in hct hock 

met vier maal Algemene Bc'>chouwin

gcn. Her were! opgcvolgd door hct on

gclukkigc kahinct-Bie<;}lCuvel dat aan

vankeliJk '>ilmcngc'>tcld Wil'> uit viJI 

partiicn 1KVI', ARI', C:HLI, VVD en 

DS'701 en dat zijn be<;tililll <;iecht'> twce 

Jaar volhit:ld, de )a l-en 1971- I 'J7.1. Het 

kwun1 tot twee kccr toe met een rcgc

ri ng~verklari ng. 

Di!t gcdr al wei ailn hoczeer deze hcidc 

bhinel'>pcriodc<; van elkaar vcrschildcn 

en hoczecr het ook de mncite waard i'> 

daaraan ecn ge'>ch,·ifr tc wiiden Hct 

bbint:t-HJe<;hcuvcl viel uir elkaar tij

dcn<; de voorherciding van zqn twenlc 

hcgrorlllg. I let twccde algenwne dcbat 

in de Tweedc Kamer maakrc her dan 

ook mec al, rompkah111ct 1 KVI'. ARI', 

CHL! en VVJ)i dat in de parlcnwn

taire gc-;chicdeni-; n1cc-;tal a].., cTn nicuw 

kahinet lwhi!ndcld wordt. Dit gebeurt 

op lormelc gronden. lk hen her met 

Notcnhoont ct:m, dat men l1et, politick 

gezicn, heter al-; ccn voortzctting van 

het vijtpilrtijenkahlllct kan zicn Vervol

gen<.., kwan1en cr nicuwc verkiczingcn. 
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Behalve een bespreking van de debat

ten die volgden or de drie regcrings

vcrklaringen, hcvat hct bock de rclazen 

van zes Algemcne Bcschouwingen, zo

als die plcgen tc volgen op ccn regc

ringsvcrklaring en die voorts telkcnjare 

de aanvang van hct nieuwe parlcmen

tain: jaar inluide11. 

De huiclige praktijk is dat cleze Alge

menc Beschouwingen al op de clag na 

Primjesdag beginnen, maar in de bc

sprokcn pcriocle gcbeurdc dar cnige 

wckcn later De fracties hadclen de ge

legcnheid de regeringsstukken in z1ch 

op tc nemen en overlcg tc vocrcn met 

verschillcnclc maat-,chaprelqkc grocpe-

ringcn. 

lk hetrcur het enigszins clat de auteur 

niet de gelcgenheicl aangegrepen heett 

om ons iets te Iaten zicn van wat er in 

die weken allemaal de revue passeerdc 

Hoezcer de wcnsen van die groepcrin

gcn onclcrling verschilclen en hoezeer 

zij erop uit waren hun dec! van de wer

kelijkheicl de overhand tc Iaten krqgcn 

Dar zal trouwens nog steeds wei zo 

zijn Aan de pol1tiek is en blijlt de taak 

om al die wenscn en vcrlangcns met el

kaar in ovcrcenstcn1n1ing te brcngen, 

onder meer door elk ervan slechts ge

decltelijk te vervullen. 

De ernst 
De auteur onclerbrcckt een kecr zijn 

bctoog in tijdsvnlgorclc om enkele ont

wikkclingcn nadcr te bclichten. Dat 

cloet hij eerst in een hootdstuk dat ge

wiid i~ aan 'grotc vcrandcringcn in kcrk, 

maatscharpq e11 politick', waar-in hi) hct 

gccstclijk<: klimaat 111 knk en samenlc

VIng -,cheht en ook aang<:dt hoe daarin 

de opvattingcn van de chri'-.tcn-radica

lcn cen rol speelclcn. 

In dit hootd<,tuk krqgt 'de maakbare <,a

menlcving' een plaah, zq het heel kmt, 

en voornZtnlciJjk on1 aan tc gcvcn cbt 

die, als zij tot stand zou komen, 'we

zenlijk' gekenmerkt zou worden door 

een 'aanzienlijke verhoging van het uit

gavenniveau van de overheicl en veel 

intenserc bclastingregulering' Zijn ei

gen kijk op de politiek komt naar voren 

in ccn bc-.;chrijving van datgcnc \Vaar

dnor de politick tot dan toe geken

merkt were!. 'door gelcicleliJkheicl in de 

vcrandningen, door de insp1ratie door 

hogere iclealcn, waarvan de verwerkeliJ

king ti)d vraagt; door het gc<.;tagc wer

ken aan verbetering, om stap voo1· -,tap 

en met taaie volharcling de iclealen om 

te zetten in werkelijkheid' ZiJil opvat

ting van J10[itick is blijkbaar in die jMe!l 

tot stand gekomen. 

Dit zijn de icleecn van ecn man van de 

praktijk, van icmand wicm dagelqksc 

bezigheid bestaan hedt in dar 'gestage 

werken aan verbetcring' Hct i'> onk de 

prakti)k van iemancl die craan gewencl 

is geweest dat hiJ in een t1·aditi<: van 

machthebher<, stond. Notenboom 

dacht in de tiJcl dar h11 in de politick zat 

gccn ogenhlik aan de mogeli1kheid dar 

zijn fractie huiten de regcring zou val

len. Die mogeliJkheicl hestond ook niet. 

Dat feit maaktc hem ook zo ern-,rig, ai

le<, wat hij zci, allcs war hij in vergade

ringen naar voren hracht, moe<,t uit

voerbaar ziJn, moest cl<: toets van de 

dagelijkse praktijk kunnen cloorstaan. 

Tegelijk moest het aan die heel andcn: 

toets nnclerwnrpen kunnen worden. die 

van de 'hogere iclealen' Hij hedt dat 

op dcze manier in ZIJ!l hoek tot Ult

drukking gehracht, heel kort maJI', om 

dadeliJk wcc1· over te gaan naar de 

wecrhar~tigc hnanuen, WJtlnn die 

1dealen toch ge'>talte mocsten hi)gen 

Tot de andere onderwcqwn die hij in 

ckze tu<,<,enliggcncle hoold-,tukken he

hanclelt hehoon her '>tl-cven naar <,a

mcnwcrking 111 Furopa. !)it en cnigc 

andere onclcrwerpen, waarondn de '1·e-
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gulecrhaarheid' van de britaalrnarkt. 

hespreekt hij echter te kort orn zc rccht 

tc doen wcdervaren. Dat geldt vooral 

de 'ncvendoeleindcn hij helasting

hdting' Het hoofddoel van de helas

tinghdting is uiteraard, gelden voor de 

financicring van de uitgaven hijeen te 

hrengen Elke voorgestelde helasting

maatregc\ moet prirnair beoordeeld 

worden naar de rnate waarin hi) daarin 

hiJdraagt Daarrnee kornt de vraag op 

naar de rcchtvaardigheid van de verde

ling van deze lasten. 

KVI'-rninister van Financien Nelissen 

en de minister van Verkecr en Watcr

staat, het latere karnerlid Drees, toen de 

vertegenwoordiger van de nu niet mccr 

hestaandc partij DS'70. Als ik zou zcg

gen dat die twee de rollen van held en 

anti-held toehedeeld krijgcn, zou 1k 

overdriJVCil .. ~laar toch zit cr icts in die 

karakteri-,ering 

1'.:otcnboom lcgt ziJ11 lovend oordecl 

over Nclisscn aanvankelijk in cijlcr-; 

neer, niet in woorden. Dan gecft hiJ het 

oordccl in de woordcn 

F'en hqkomend aspect 1s 

dat clke helastingrnaat

regel cttcctcn heelt or 

ncvcnterreinen. Dat lcidt 

Achteraf bezien kan 
van anderen. dat zijn cui-

minatiepunt vindt in ccn 

citaat van l.ieftinck Het 

dicht<,t bij ecn eigen oor

deel kornt hij in 'een niet 

weersproken va<;t stcll i ng' 

waarvan de hron onver

meld bli1ft Pas aan het 

cincle van zijn hoek 

srrcekt hij eigcn oordclcn 

UIL Nclissen stond 'een 

<,ncllc en dcgcliJkc ailnpak' 

von de problemen voor. 

HiJ was dcgene 'die ecn 

krachtig hclcid dul'ide tc 

men de periode-

crtoc dat helastingrnaatrc

gelen gehn11kt kunncn 

worden om nc:vcndoelein

den te here1kcn. Volgcns 

Den Uyl het beste 

beschouwen als een 

periode met een 

Notenhoom is hct ccn interimkarakter, als 
kenrnerk Viln hct '>lrevco 

naar ecn nlaukbatT :-,zullen

lcvlng 'clat he\a-,tingheffing 

een in-,trumcnt voor het 

regclcn von welh<Jast de 

hclc <,amcnlcving zou 

moctcn worden.' Hi) raakt 

de laatste, heftige 

opflikkering van een 

socialistische 

droom. 

hier een huitengewoon ingewikkcld 

vrailg<,tuk ilan, dat hij cchter in cnkclc 

kortc hcwoordingcn afdoct HIJ had 

dot bctcr ongenocmd kunnen btcn, nl

wcl cr verdcr or mnctcn ingaan dan hij 

nu gcdaen hcdt. 

Wcin1gcn zouden met zoveel rccht en 

rcdcn daurovcr ccn atgc\vogcn oordccl 

kunncn vcllcn a\-, JUi<,t hi) 

Het kabinet-Biesheuvel 
Hct twccdc dec\ van hct hock richt 

z1ch. zoal-, gezegd, or het kahlllet

llicsheuvel In d1t dcel vnltrekt zich ge

lciclcliJk een conccntratic or twcc van 

de dcelnerncr'> aan het hcdriJI in de rni

ni-,terre<Jcl en de Twecdc Karner· de 

vocrcn' Hij orcrccrde 'gc

hecl in de geest van wat de financicle 

wnnrdvoerders namen<, de K VP- fractie 

Jarcnlang naar voren hehhen gehracht' 

Kan rnen zich uit de pen van de voor

naarnste van die woordvoerders ccn 

grotcr comrlirnent denkenc 

Over Drees kon Notcnhoom zich van

zclf-,prckcnd niet zo lovcnd uitlaten. 

Drees wa<, degene die lliesheuvel lict 

struikelen en daarmce de vnct clwars 

zettc aan de vcelhclovcnde pogingen 

van Nc\i.,.,cn tot gezondmaking van '.; 

lands financicn. Tixh is zijn uitspraak 

over Drees' kompilan De Brauw harder 

en tracht hiJ over Dree'> zell tot cen ob

Jectid oordccl tc komcn door te wijzen 

or diens 'nicuwheid' LiJ11 wens om op 
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zijn cigcn dcpartcment bczuinigingcn 

tc ontgaan 'bliJit () ccn dec I van de vcr

klaring' van de kabinct<.cri<.is Dar vind 

ik nogal zacht uitgcdrukt. /\Is de voor

n<:lam'>tc, zclls door<.laggevendc vertc

gcnwoorcligcr van zip1 partij in het ka

binet was hi1 dcgene die, onclanks zip1 

gonk wil en ondanks zip1 kcnnis van 

zakcn, de rmslukking vcroorzaaktc van 

hct kahinct waarvan hq deeluitmaaktc. 

Het ontstaan van het CDA 
f jet huck "ook interessant omdat het 

de orw;taansperioclc van her C:DA hc

slaat. Door weer tc geven hoc de he

..,]uitvornlJng in haar wcrk ging opcnt 

de auteur telkcm ecn cloorkiJkjc in hct 

operercn van de dne chri'>lcn-democra

tische lractrcs in hun '>treven naar sa

nlengaan. [)e -;anlcn\verklng wicrp a].., 

het ware haar <.chacluwcn vooruit. Hct 

begun crmee clat de clrie lractres geza

menlijke woordvocrdcr<. aanwezcn als 

geblcken was dat zq in de schrihclijkc 

voorhcrcrding geli1ke slandpuntcn in

genomcn haddcn. DaMna kwamcn de 

gezamenlijke rnhrcng in de voorhcrci

clcnde verslagen en de wcr-kvercleling in 

de: mondelinge behancleling Coed per

<.oonlijk contact - dat alti)d cen zaak 

van grout hclang ge\veest i.., voor 

t'-.'otenhoum - lerdclc tot hlijvcncle <.a

menwerking, die op den duur steeds rn

tensiever were!. Ten <.lone opcrcerdc de 

lracticcummis.,ie l'inancicn als cen gc

heel. 

Als hij betoogt dat de linanciclc woord

vocrdcrs van de drie I rae tic<. belangrijk 

hcbbcn bi)gcclragcn aan de verstcvigmg 

van de onderlingc hetrckkingc:n is dat 

naar mijn herinnering zekcr waar. Zijn 

cigen bijdrage laat hij cchter onderhc

licht. Nicttemin was die grcJOt Hij was 

ccn gcpa<.'>ioneerd verdediger van deli

nancicle zuiverhcicl in de politiek en 

had tevcm oog voor de noclen in veel 

geledingen van de maalschappq Die 

twee tenclentic<. <;tredcn in hemzcll om 

de voorrang. Daardoor kwam cr alti)d 

eer1 conclu<.ic uil zip1 mond die grondig 

overwogcn wa~ en die hi_j ",Oll1S voor

droeg met cen hartstocht waartoe hi1 

zich op de openbarc kathedcr noort 

zou hchbcn Iaten vcrlciclen. 

'Ombuigingen' 
De werkgrucp eire 111 1'!71 was inge

'>leld en waarvan Notenhoom dcel rrrt

maakte vond dat de almaar· stqgcndc 

lijn van de uitgavcn moc.;;t worden 

omgebogen Zi j stclde claarom eer1 a an

tal 'omhuiging<.;maatrcgclcn' voor [)Jt 

wourd staat in hct hock terccht tu55cn 

aanhaling5lckcn<,, her komt hicr vom 

hct eerst voor en hct is in latcrc Jar-en 

zo gehruikelijk gewcmlcn dar badinc

rendc krantensclll-iJvers cr menrgmaal 

de draak mec hehben ge<;tokerl. Daar 

hadclen zij geen ongclijk in. Het was 

een tcchni<.chc term gcworclen. die gc

bnrikt were! zcmclcr dat men nog de 

oor<.pronkcli)kc bctckenrs ervan in de 

gatcn had. Daarom vine! rk hct '>PIJlrg 

dat Notenboom het woord hicr zonder 

enrge toelichting introducecrt, voor· 

hem i<. het bliJkhaM ook al ccn gewoon 

woord geworden 

[en vcr.,chijn'>el dat wordt vermelcl, 

maar toch weinig aanclacht knjgt, 

vormt de relaticve stijging van de so

cialc premie'> ten opzichtc van de hcla<.

tingen Het is Neli55c:n geweest die de 

<.ociale prcmies erhrJ lrok cr1 aldu'> her 

hcgrip 'totalc clruk' introducecrde, naast 

en hoven hct bestaanclc begrip 'bela<.

tingdruk', clat op die manier een clcel 

werd van een groter gcheel. Nu zag 

men ook wat er cigenlijk aan de hand 

wa<.: de druk die overheidsmaatregelcn 

op hct particulicre inkomen legde zou 

toencn1en van nog gccn 3·-t-<1:) 1n 1 CJ60 

tot 47,5% in 1972. Hijna de hellt van 
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het inkomen wcrd weggeha;lid d"'n de 

overheid. 1--krhaaldelitk komen de <;o

cialc pt-cmtc' ter <;prake itt dit hock. al 

vallen zit hutrctl hct onderwerp a]<; men 

de traditionelc ntaahraven aanhoudt 

t\ 1aar het onhehagen erovcr wa<; nw,

'chien nog wei grotcr dan het altijd 

ZlZlllWczigc onhchagcn over de hclzt-;tin

gcn al zal het zekct- minder uitge<;pro

kcn zijn gcwcc...,t 

( )ok de doorwcrking van de uitgaven 

111 hct hcgroting-.jaar naJr lau:-rc ]tlrcn 

wa' de<;tijd, 

Ncl"'erl Hq 

ccn nicu\Vlghcid van 

wonde daarmcc voor 

eerticdcr aan hoc <;cheel het zou kun

ncn g.Jttll !lll't de llJtlO!lJ!c CLOilOTlliC, 

ook al zou het in het hcgrotrng<;par zell 

nog wei meevallen. Op die manrer hid 

hij de lwgroting,ckhattcn hoven het 

jaarheloop uir, waar de helang<;tclling 

van de mee<;tc woordvocrdcr' in de 

Ka1ncr -,rcrk nttar uitging, on1dat hct 

kalcndcr,aar nu cenmaal ook hct hcgro

ting'-.Jtlttr wa".. Voor de hnanciClc 

woordvocrder<; kwam daar nog hij dat 

zij over de hcb-;tingnlJJtrcgclcn nloc-.;

tcn ollrdclcn en die vrocgen altijd nog 

mecr aandachr dan de uitgavctl 

Wat de uttgavcn hctrclt hcplctttc 

Notcnhoom al in I')(,') itwc<;teringen 

tcr lx·,cherming van hct natuurlijke mi

lieu Her wa' hem duidelijk dat dtc ten 

ko,tc zoudcn moctcn gaan van de par

ticulicre itwe,teringcn. zoa], het hem 

altitd duidelijk wa' dat cen gulden maar 

cctl kccr uitgcgcvcn bn worden. Dat 

niel ieclereen dat hcgrccp moct hem 

ccn doorn in hct oog zijn gc\VtT".t. 

Onvcrmocihaar wa' hij in de weer om 

vooral iederecn duidelijk tc maken, dat 

nier aile' tcgclitk kon en dat icdereen 

die hcpaaldc uitgaven hcplcittc daar

mcc tcvcn-. vond dt~t andere uitgavcn 

ongcdaatl moe<;tcn hlijven r\laar nie

mancl zer dater ooit hij 

Hct zal hem zwaar gevallcn zip1 te aan-
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vaardcn dat het vcrkiczing...,progranlnla 

van de KVI' ccn gcleidclitke qijgtng 

van de collcctievc <;ector aanheval Hii 

laal daar in Ztln hock niet<; van mcrken. 

lk vind dat 1ammcr Wit zouden graag 

vcrnomcrt hchhcn hoc hij dat vcrwerkt 

had, in zip1 crmt en toewiJdrng en zijn 

nciging om de overhcid hinnen de per

ken tc houden. AI, hij in dit verhand 

<;prcekt over de noodzaak van een mcn

talitcit-.wijziging i-; dat wcinig mccr dan 

een <;]ag in de Iucht. 1-lct zou kunnen 

hcrekenen dat ook hi) niet mecr zo zc

ker wi<;t wclkc kcuzert er gcmaJkt 

moe<;~cn worden. 

De Kamer vormt de minister 
Hct li,kt miJ rckenend dat volgcn<; de 

trouwc t~antckcningcn van Notcnhoon1 

twec van de drie linarteicle woot-dvocr

dcr<; uil het chri<;tcn-dcmocrati<;chc 

kamp van oordcel warcr1 dat de ovcr

heid,uitgaven irt I '!72 rc <;terk 'tegen, 

tcrwq] de dcrcle de kerk 111 hct midden 

htcld door te <;tcllen dat de <;om van de 

uitgavcn van de overhctd en de particu

licrc <;ector te <;rcrk <;tceg. Ook de 

VVD-woordvocrder vond dat de over-

hcid..,uitgavcn tc ..,ted omhoog gingcn 

i\bar hiJ die con<;tatcnng hlcel het. 

lk vermocd dar dczc atwezigheid van 

dadcndrang voortkwam uit twcc oorza

ken. De cnc wa' dat zij moc<;tcn oppa<;

<;cn om niet zo <;tcrk tc kcct· te gaan dat 

oppmitielractic<; er grond in kondcn 

vindcn om hen door de formulering 

van ,]imme motics 111 nwcilijkhcdcn tc 

hrcngcn. De andere, mecr inhoudclijke 

rcdcn wa' dat hun tekstcn cen compro

mi<; vonndcn van de mertingcn in hun 

tracttc<;_ Daar warcn de voor<;tandcr' 

vtJn vcrhoging van de uitgavcn nli"i

'chtcn wei in de meerclcrhcid. Daarom 

mochtcn de finJnciclc woordvocrdcr<; 

wei klagen dat de totalc uitgaven te 

hoog wcrden, maar claaraan gccn con-
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<,cquenties verhinden voor bepaalde 

soortcn van uitgaven. 

Er traden toen stijgingen van lonen en 

prijzen op waar wij nu gecn weet mcer 

van hebhen Er were! geraamd dat de 

loon<,om in 1972 met niet minder dan 

12 '){, zou srijgen en er were! gepoogd 

om die stijging in het jaar erna tot i\,5% 

te drukken. De <>tijging van de ovcr-

heidsuitgavcn was voor cen groot dee! 

niet voorzicn in Jc begrotingen, n1aar 

zij trad op in 'het lopende jaar', naar het 

leek onafhankelijk van de hegrote 

uitgaven Dat moeten akelige tijden 

zip1 gewecst voor kamerleden zoa]., 

Notenboom, die zich vcrantwoordelijk 

voelden voor de huishouding van de 

staat, maar cr machteloos tegenover 

stondcn. 

Pas een minister als Nelisscn hracht 

daarin een ommekcer Zijn krachtda

dige handelen i'> mede re zien als een 

rcactie op de machtcloo-.heid die ook 

hij ondervonden nwer hehben ti)dens 

ziJn kamcrlidmaatschap. War hi) toen 

gcleerd had, in het bijzondcr van 

Notenboom, bracht hij als minister in 

de prakti)k Zo vom1dc de Kamn de I a

tet-e mini-.ter. 

Notenhoom vermeldt heel kort dat hi) 

door Nel i-.scn gevraagd were! voor her 

-.taats-.ccretariaat voor linancielc zaken 

buiten hclastingsfcer Hij weigerde die 

zctel, omdat hi) dacht 'a]., ee"tc woord

voerder voor financicn' mccr invloed te 

kunnen uitoclencn dan als staat-.secre

tar·is op die zetel Hij had zeker gcliJk 

dat het een klcil!c zetcl was, waarop hij 

nauweltjks plaat<, had kunnen vindcn. 

tv1aar- hi) had gecn JUiste <,chatting van 

de macht van een bewind-.man ten op

zichte van die van een kamerlid. 

De methode van Notenboom 
Notenboom heeft zijn hoek geschreven 

volgens ecn strikt chronologische me-

thode. Eerst het kahiner-De _long, 

daarna her kahi net- llieshcuvcl, he ide 

jaar na jaar Elk jaar passeert de lczer op 

dezelfde manier, in de vorm van een 

besprcking van de hegrotingcn en 

vooral van de Algemene Beschouwl!l

gcn. Daarbij hceft de schnjver het 

grotc voordecl gehad dat hij de notulcn 

van de ,'dini-.terraad hcetr kunr1cn raad

plegcn. Daardoor hoclt hq voor een 

aantal gcbeurtenrssen niet gissend tc 

werk lc gt1an, hi_j \Vcct nau\vkcurig \VIC 

wat gczegd heelt tn de raad en wat re

eler<, rol daar gcwec<;t is. 

De gehanteerdc methode hedt hct 

voordeel van de overzichrelijkhcid en 

van de vollcdighcid Er- is echter ook 

ecn nadecl aan verbonden, dat zich 

gaandcweg aan de lczer· hegint voor te 

docn. Dit nadeel is gclcgcn in de her

haling Niet dat de opgevoerde spre

kers hcrhaaldeliJk hetzelfde gczcgd 

hebhen of dat de focus van de debattcn 

zo dikwql<> dezelfdc Wil'>. maar wei g<1at 

hct steeds over dczeltdc zaken. Voor 

icmand die, zoa]., ik, zell zccr gc't'nvol

veerd i-. gewecst in die zaken Ievert d<1r 

gcen beletsel op om gcbocid te bli)vcn, 

lllililr voor icmand die deze voonngc

nomenheid mi<,r zou dat wei cen<, cen

tonigheid kunnen mccbrcngen. Het 

hock rilakt er ook cnigsztns verhrok

keld door Hct had zip1 voordelcn kun

ncn hchben a]., de auteur zijn stof niet 

chronologisch, maar naar ondcnvcrp 

had bchandcld. 

Notcnhoom hcelt zijn uiterstc hest ge

daan om ohjcctiel geschiedenis tc 

schrijvcn. Hct i'> cchtcr nict te vcrmiJ

dcn dar zijn hoek up sommige plaatscn 

ict<, hcefr van cen zelfrechtvaardiging 

in cen beschrijvcnd klecd, <1lsot zijn 

hlocd hecft gckropcn waar hij hct met 

wilde tocstaatl te gaan. ]-',-was icts voor 

tc zeggcn gcwcc-..t hct andcr~ tc docn 

door een rechtstrecbc vcrdccliging van 

( IJV 2 'C 



het eigcn hckid tc gcvcn. Nu lijkt het 

wat onevenwichtig; iedere woordvoer

der wordt ten tonclc gevoerd, rnaar 

Notcnboorn uitvocrigcr dan de ande

ren, niet orndat hetgcen hir tc zcggcn 

had rnecr invloed heeft gehad, maar 

orndat hij hct helcid van de fractie on

der woorden bracht en dat is het on

dcrwcrp van zi)ll hock. Hij doct het 

ook omdat hij als schr11ver een aantal 

dingcn kwijt wildc die hem op hct hart 

lagcn Hir verdcdigt zich zijm ondanks. 

Daar komt hij dat h1j steeds de tegen

woordigc tijd gchruikt en over zichzcll 

sprcckt in de dcrdc pcrsoon. Hct vonr

dccl van dat srnckcn in de dcrcle per

soon is dat hir zichzeH als een dcr vclcn 

bn hchandclcn, zondcr al tc vee I op te 

vallcn. En dat hcdt hiJ gcwild ,'v1aar 

hct wils natuurlijker gcwccst als hir '1k' 

gc..,chrcvcn had; in .;;on1mige pas~ages 

valt dat op. In andere passages ciJfcrt 

hij zichzclt zover weg dat hij cen voct

noot nodig hcdt om zi)ll cigcn stand

punt duidclijk tc makcn. 

Op vccl plaatscn wil de schrijvcr zijn 

c1gen oordccl nict gcven, al heeft hij 

hct stcllig wei gchad 1'-:a twintig jaar 

zou de duidcll)khcid crmcc gedicnd 

zi)ll gcwccst ruitcrlijkhcid te betrach

tcn. lk hem111cr me dat een van de 

hooglerarcn-opponcntcn hij de vcrdc

d,ging van zirn prodschrift daar ccn 

opmcrking over maaktc, hir vond dat 

de auteur schroomdc zip1 cigcn opvat

tJngcn weer tc gcven. Notenhoon1s' 

antwoord kwam crop ncer dat hij nu 

ccnmaal zo in clkaar zat, dat hij he

ducht was voor tc algcmcnc conclusics 

en licvcr de lcitcn voor zichzelf liet 

sprckcn 

De mens in de politiek 
Politick wordt hcdrcvcn door mensen. 

In die zin gaat de politick altijd om 

mcnscn Het is tekcncnd voor de auteur 

( IJV 2 '!~ 

dat hij het beschrijvende gcdcclte van 

zijn bock afsluit met waarderende op

nlerkingen over t\vcc mcnscn voor wic 

hij grote achting heeft, hocwel zij in 

heel verschillende verhouding tot hem 

stonden: Nclisscn en Drees. 

Drs. A UJ 1'<111 Amelsuoort 11'115 o 11 Tu,eede 

Kamedid Poor de KVP 111 lcrter ( DA Pilll 1971 

tot 19H2. fiiJ ll't7S staals~ruTiaris !hill Fi11<111Cf'll 

111 J,et kcrhi11el-Va11 Aqt (t977-19Ht) e11 lrel 

kalmrel-Luhhers III ( 19 k 9-1 9 91) 

Dr H. A C. A 1. NoteJJfroom, 'Toe11 de !l'ere/3 110<) 

llltlllkh<lar leek De jillclllc ide fwliliek P<lll de 

K<~tl>ol1eke Volksfr<lrllJ 1967-1971' Em uil<}<IPC 

Pt711 S.!u Uitgwers, I le11 H<1"'} P.-ijs f 3 9, "0 

!SllN 9ot2o8J5t6 
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Medisch-ethische vraagstukken moeten vanuit principiele invals

hoeken beoordeeld worden. Oat zijn: beschermwaardigheid van 

aile Ieven en dienstbaarheid aan mens en samenleving. Onderzoek 

en behandeling aan het begin, tijdens en tegen het einde van het 

Ieven dienen daaraan getoetst te worden. Deze beschouwing geeft 

de stellingname van de CDA-T weede Kamerfractie weer en beoogt 

een aanzet te geven voor oordeelsvorming. 

H
etdoelvarl 

ck geneeskun

de i'>: voor

komcrl, helen 

en troo<,ten. Lag in het 

vcrlcden de nadruk vooral 

op hct bat<,tc a<,pect, nu 

wordt van de gcnee.,kunde 

vrijwel alles, en dus hct on

mogelijke verwacht. Het 

mcdisch kennen en kun

ncn hcdt ecn enormc ont

wikkeling doorgcmaakt 

f)c vooruitgang in de nlc

dische techniek lijkt een 

waardc in zichzelt gewor

den, gcvocd door het 

recht op zellheschikking 

De ethische rdlcctie- he-

zinning op de vraag ot al

lcs wal kan ook mag en zo 

ja. hinncr1 we ike grcnzen

heelt daarmec gecn gclijkc 

tree! gehouden, ook omdat 

con<,ensL" in een pluri

forme sa men levi ng on-

Dr Ad Lansink 

H de Vries 

haalhaar lijkt Kumtmatigl' 

voort pi an tr ngstec h n ic ken 

ge<,lacht.,keuzl' prTnatak 

diagno-..tick, ondcrzock 

van erklijkherd. donatic 

en tran-.plantatic van orgJ

ncn, hci._;indigJng van Ie

ven, het zi1n voorlwelden 

van thcn1a\ n1ct ccn in

dringendc cthi-,chc vraag

<,telling Van hct CDA 

wordt in het puhlieke de

hat en hij de wetgcving 

cen <,tellingname vcrwacht 

Hct 'Progran1 VZI!l uit

gangspunlen' hicdt daarhiJ 

houva<,t_ Toch nopen actu

elc orllwikkclingen tot ver

dicping en uitwcrking, 

mcdc gericht op het CDA

vcrkiczi ng'-;progran1m a 

I 'J'JH-2002. Dezc hc.,chou-

wing beoogt ccn aanzct tc 

gevcn voor de oordeel<,

vorn1ing, hinnen rnaar ook 

huiten hct politiekc kader. 1 



Christen-democratische 
uitgangspunten 
I )c vooruitgung 1n de gczondhcid~.,zorg 

i~ ccn groot gocd. Tocpa-,-,ing van 

nieuwe med"che technieken en ge

nee"lllddelcn hoden en hieden een op

lm-,ing voor veel ziekten. Doarnaast 

werden de mogeli1kheden van zorgver

lening veiTLIImd. De medische weten

<,chap, wJarop methoden en technieken 

Zl!ll gcba...,ccrcC 1nag dan ook nict gc

hlokkeerd worden. 1\laar vrl)heid van 

onderzoek houdt evenmin in, dat geen 

grcnzcn gc<.,tcld mogcn worden. Rcnt

meesterschap en verantwoordelijkheid 

hetekcncn 1111mers ook, dat de men'> 

nict ondcrgc~o,chikt n1ug rakcn aan wc

tenschap en techniek. 1-iet C:DA verzet 

zich nier regen de weremchappelijke 

voorl!ltgang. Zij n1ag cchtcr niet hccr

send ziJil, maar moet de mens en de 

Schcpping als gehecl dienen. Volgens 

de joods-chri'>teliJke tradirie is elk mens 

geschapen naJr het hceld van Cod, de 

vitalc en wecrhare mens, maar vooral 

ook het k wetshare en gehroken Ieven. 

De wetenschapsheodening mag nier 

worden losgemaakt van deze grond

\vaardcn. len vcrtraging in de wetcn

'>LhoppcliJke vooruitgang is minder sca

hedelijk dan een inbreuk op de 

menseliJke waardigheid Her oordeel 

over medi'>ch-ethischc vragen dient 

meek te worden hepaald door de op

vJttingen over herkomst en toekom<,t 

van de mens en zijn plaat'i in de 'iamen

lcvJng. SolidariH?It en cigcn vcrant

woordeli)kheid staan daarhij evcnmin 

haah up elkaar al'> gcrechrigheid en 

ITnlmee'>ter<,chap Het 'Program van 

uitgang<,punten' van het C:DA vcrtaalt 

dezc kernhegrippcn in de volgendc no

tiC'-;:=' 

"In een rechtS'>laat zi1n eerhied voor 

en be,chermwaardigheid van mcn'>e

liJk Ieven fundamenrelc uitgangspun-

C I)V 2 <Jf 

ten voor \Vetgeving, ot hct nu gaat 

om embryo's 1. hinnen of buitcn het 

moederlijk lichaam I of om gehandi

capt ol naar het einde neigende Ie

ven.'' 

"Onderzuck e11 de toepa'>'ing ivan 

medischc tcchnologie) mocten wor

den verhoden als zij niet mee1· in 

dienst staan van de zorg, ol in striJd 

ziJil met de memwaard1gheid van het 

medisch handelcn ' 

,\ lcdi,ch-cthische vraagstukken moeten 

vanuir deze prinupii.'lc 111val<,hoekcn 

heoordeeld worden. 

De ervJnng, opgcdaan hiJ de debatten 

over de Wet alhreking zwJngerschap,' 

h11 de euthanasie-wergeving, en hij de 

Wet orgaandonat1e, 1 leert dat een 'iilll

pele inkadcring van mcdisch-ethi,che 

vraag'itukken nict mogeli1k i'>. Tussen 

het onvcrbiddelqke nee en het onhe

perktc ja ligt 1111mer<, ruimte voor ahve

gJng. f)c ncc-tcnzij-bcnadcring n1et 

duidclijk aangegevcn uitzondcringcn i.;; 

daarhiJ re verkiezen hoven de ja-mlts

lijn, waarhl) criteria en verci<,ten het 

hceld bcpalcn Het principiclc aspect 

van de hc'>chermwaardigheid van olle 

Ieven moct voorop staan, naa'it de over

weglllg dat de Ultzonderingen de 

houfdrcgel hcve'>tigen. Moer gekozen 

worden voor de Ja-mits-lijn, dan moet 

aan de daartoe te stcllen docl- en zorg

vuldigheidsvereisren worden voldaan, 

wil de ingreep of hehandehng gerecht

vaardigd ziJil. Van een 'iluq1endc over

gang naar hct 'ja' n1ag gccn ')prakc zijn. 

Om praktische redenen is in deze hiJ

drage gckozen voor een indeling naar 

te onderscheiden levenslasen. her begin 

van het Ieven met trelwoorden al-, 

kun~tn1atigc voortplanting en draag

moederschap, pre- en perinatalc dia

gnmtiek, erfeliJkheid-,ondcrzoek en 

gentherapie; vervolgens her Ieven zeit 
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met als aandachtspunten onder meer 

medische experimenten op memen, or

gaandona ties, bevo I ki ngsonderzoeken, 

en het levenseinde met als kernthema's 

euthanasic en hulp bij zelfdoding, le

vensbecindigend handelen, rechtsbe

scherming voor wilsonbekwarnen, de 

plaats van hospices en de rcchtspmitie 

van hulpverleners. 

Kunstmatige 
voortplantingstechnieken 
De rcagecrbuisbcvruchting of 1n vitro 

fertilisatie I ivl I is ecn rnethodiek waar

bij buiten het lichaam bevruchting 

wordt bcwcrkstclligd, waarna tcrug

plaatsing van het embryo in de baar

moedcr plaatsvindt In 1983 werd in 

Nederland het cerste kind gcboren na 

toepassing van ivf. Voor ongewild km

derlozc parcn biedt deze methode per

spectid Nadelcn zijn echter, dat de hc

handeling hclastend is voor de vrouw 

en ccn hcperkte kans van slagen heeft. 

llovendien treden bij ivf-zwangerschap

pen relaticl vee! complicaties op, die 

voor ccn dec! zijn toe te schrijven aan 

meerlingzwangerschappen door de te

rugplaatsing van meer embryo's in de 

baarmocder Ook de hogere ledtijd 

van vrouwcn, die ivt-hehandeling on

dergaan, speelt een rol. lvt is een gcac

cepteerde hchandcling geworden. De 

CDA-fractie stemde tot nu toe onder 

voorwaardcn met de toepassing van ivt 

111, ook omdat hct verkiezingspro

gramma 1994- I 'J9R kunstmatige voort

plantingstechnieken toelaat bij on

vruchtbaarheid, waardoor wensouders 

samen geen kindcren kunnen himen. 

Wei moet de overheid door regelge

ving bevorderen dat bij ivf niet mecr 

embryo's ontstaan dan noodzakelijk 

voor het initieren van ecn zwanger

schap. Hct onderzoek naar alternatie

ven voo1- de oplossing van vruchthaar-

heidsproblemen verdient intussen on

derstcuning. 

!\let ivf is hct embryo binnen her be

rcik van mensenhanden gekomen en 

daarmee vatbaar gewordcn voor mani

pulatic, biJvoorbeeld via pre-implanta

tie diagnostiek ( pidl en genetischc ma

nipulatie In Fngeland en Italic wordt 

de techniek van ivf zo toegepast, dat 

vrouwen na de n1enopauzc zwangcr 

kunnen worden. Een reccnte "ntwlkkc

ling in de kunstmatige voortplantings

tcchniekcn hetrch de intra-cytoplasma

tischc -.perrna-inJcctie (ic;i i, een va1·iant 

op ivl, waarbij ecn zaadcel met een pi

pet 111 de cicel wo1·dr gchracht. Dezc 

techniek kan uitkomst hieden voor pa

ren met te wcinig gocde zaadcellen en 

voor vrouwen, hij wie cen normalc iv!

hehandcling geen resultaat hcelt opgc

leverd. BiJ sommigc, op deze wiJze 

zwangcr geraakte vrouwen werd ccn 

chromosomaal gehrek gcconstateerd 

waarna hcsloten wcrd tot hct ahortcrcn 

van de toctus .1\linistcr llorst van 

Volksgezondhe1d, WelziJn en Sport gal 

op vragen van het C:DA aan, dat dcze 

behandeling nog in een experimcnteel 

stadium verkeert.' In atwachting van de 

resultaten van ontwikkelingsgeneeskun

dig onderzoek acht zq terughoudend

heid gehoden.'' Na advisering do"r de 

Cezondheidsraad over wetgeving in

zake handelingcn met embryo's en fcr

tilisatietcchniekcn wordt een wctsvoor

stel voorhcreid. De bchandeling van 

dat wctsvoorstel - waarschijnliJk in de 

loop van I ')97- hiedt ruimte voor ee11 

kritische bezinning op modcrnc kunst

matige voortplantingstcchniekcn en de 

gcvolgen voor de san1cnlcving. 

Stellingname inzake kunstmatige 

voortplanting: 

* Dr Poorlit!Jilll<) OI'U /'rWrllllr Pill! OIIPnrchl

l"r'n/Jn,/ ,/irrrl hn'or.icr-.1 lr ll'or-.lnr K1111il-

( IJV} '17 



IJIIlii,}e Poori~loJJiillt}siednuekeJJ IIJOI}e>r ollee11 

u1onle11 ton}efrt~sl ols lrulf' hi) OIIPrttchtbocn

loed (/noloutscloe ofu't)ki>li}) 

* ( )lldcrzoek e11 loefl<JSSillc}ell, dte ee11 I} ad al

lcnlillle[ POnllell poor de Ofllossllil} Pi/11 Oll

Pntcloillirilr·loeid. II'OI·,/ell o11dcrsteull,/ 

llij wf tPordtqetnrcht zo /c ho11dele11 dot 11iel 

lllClT mdnyo's oJJ/sl<lilll do11 strikt JJo,ill} Poor 

!JCt Olllsld<lll 111111 ,/, bcooc;de Ztl'mic}ersc·hof' 

., /)e I}ICII\ POOr loef'dSSIIU} Pilll kiiiiSIIIIIJill}e 

uocni/JLJilillli}slcdmiekeJJ ll'or,/1 c;e!JtmdluuJf,/ 

Of' de ll<lillllrltjke qre111 Pilll ctruJ uecr/u} 

)ddl-

., TocfJ<lSSilli} Pilll /('Sf die11t ucrhode11 te JPor

,/ell i11 <i(ll'll(illi>11} Pilll de r·esultillcn P!lll oJJI

JI'Ikkcliiii}SI}CIICcskuJJ,/iq o11derzoek 

Draagmoederschap 
Onder ccn draagmocdcr wordt vcr<,taan 

de vmuw die or grond van her voorne

men om ten hehoevc van ecn ander of 

andercn ecn kind te harcn in haar haar

moeder een vrucht tot ontwikkeling 

bat komen en dte daartoe met dte an

der/andcren at>rraken heel t gemaakt. 

Het CDA hedt zich in hct 

vrouw, die het kind baart, ver<,terkt zou 

moeten worden. Uitgang<;runt is dat zij 

de juridtschc en emotionele moeder is 

en blijh Besch moet ook worden, dat 

hct draagmoederschar ccn onnatuur

lijke wcg is. Voorlichting en bcwustma

king bliJven daarom gehoden 

Stellingname draagmoederschap 

,. De m lrtsf'osltic 111111 de PI'OIIW die !Jet ki11d 

ba!lrl 1110cl uerstcr-kt wor,iell. 

., TcrzcJke P!lll ,/rcJcli}l110edersclll1/' IIIOCI cell oJJ/

IIlOcdu}in!}sbe/eid t}woud JI'OfiicJJ 

Geslachtskeuze 
In 1905 herichttcn de media over een 

initiatief om een kliniek te opcnen, 

waarin de mogcliJkhcid van ge<olachts

keuzc via scheiding van spcrma wordt 

aangehodcn. De Stichting Gender 

Preselection zou het voor ouder5 moge

lijk maken voor de (kunstmatige) be

vruchting het geslacht van hun kind te 

kiezcn. Dat i<o geslachtskcuzc om nict

medi>chc redencn. Medische rcdenen 

zijn hiJvoorheeld aanwc

verlcdcn i ngezct voor de 

tohtandkoming van cen 

wctteltjk verbod op het 

commercieel draagmoe

dcr<;char Via een wiJzi

ging van her Wcthoek van 

Strafrecht i> een verbods-

De nee-tenzij-
zig wanneer de moeder 

draagstcr i> van een ern-

benadering is te ~t1ge, gc')lacht~:~gchondcn 

aandoening zoal<o hemoh

lic of de ziekte van 

Duchennc. De mogelijk

hcid hij de bevruchting 

verkiezen hoven de 

ja-mits-lijn. 

hcraling va'olgelcgd met de hedoeling 

vorn1cn van LOtlllllcrciccl draagnloedcr

<ochar tcgen te gaa11s De 'otratbcpalin

gcn richtcn zich ovcrigcn~ nict op hct 

draagmoedcr>chap zeit. St,-alhaar is wei 

hct bcrocrs- en hedrijf,matig bemiddc

lcn van draagmoedcr,chap Het verbod 

<;tl·ekt zich meclc uit tot ''hct opzettcliJk 

tcwccghrcngcn ot hcvordcrcn van on

derhandellngcn ol at<opraken die een 

draagmocdcr>chap ten docl hehhcn" 

I )c U )A- TwLedc Kamerft·auie i> van 

omdccl dat de rccht>po.,tie van de 

c I l\· 1 ,,-

ecn dochter te kiczen zou voor dcze 

mocder betekencn, dat zij niet behodt 

vrezen, dat haar kind aan die ziekte zal 

lijdcn. De ahortuwraag " nict aan de 

orde, omdat de sclcctie voorat gaat aan 

de zwangcr,chap. De mini,ter van 

Volbgezondheid Welzi1n en Sport 

achtte ecn ontwikkcling zoal<o gc'lni

ticcrd door de Ccmlcrklinick onge

wemt" Ook de Twecde Kamer wa<o he

zorgd, tc oordelen naar laanvankcliJkcl 

uit5praken van diver>e tractie<o. Fchtcr: 

wcttelqkc mogclijkheden ontbrcken 
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0111 deze drscutobele rr·aktijken te vcr·

hindcren. Het bbinct-Kok rs voorne

mcn<, deze kwestie tc hetrckken hij h<:t 

wctwoor<,tel krtili-,otictechnreken. De 

Cenderkliniek i'> wei rnet hoar werk

Zoornheden hegonncn. In 1'!96 zijn cn

kcle tientollcn raren 'behondcld' of or 

de wachtlij<,t gerbobt De CDA-froctic 

hcdt rneermalcn oongedrongen op 

noodwetgeving orn dezc nict-medische 

behondeling op korte termijn te kunnen 

verbieden. De hetrdlcndc motie I'> ech

tcr door de Komer verworpcn, ondonh 

her kit dot de onwemcliikheid von de 

Cendcrkliniek breed werd uitgesrro

ken.1" Wonneer het wetwoor'>tel fertili

Sotietechnieken nog lang uithliJft of 

geen afdoendc oplo.,ing biedt, rnoet 

een lnrtiatiefwetsvoorstel worden over-

\Vc)gcn. 

Stellingname geslachtskeuze 

* Elkc Porr11 1'1111 qclilllhllkcuzc of' rricl rJrctli

""" r}rorrdc11 3Jnrl lt'cllclr,k 11crlwdc11 lc 
IPOrt/cn 

Medische experimenten met 
embryo's en geslachtscellen 
Een door het kahinet-l.uhher<, Ill voor

hereid en ingedicnd wetsvoorstel inzake 

rnedische expcr-irnenten met ernb1·yo·., 

en ge.,lacht.,cellen is door het bhinet 

Kok ingetrokkcn tcnei11Clc de ruimtc 

voor ondcrzoek te vergroten. 11 Het 

nieuwe wetsvoor<,tel. dat pas heg1n 1997 

wordt vnwocht, bcrust waarschiplliik 

op de volgcndc uitgung-.. puntcn: 

Het embryo verdient mecr bescher

ming naarmotc hct vcrdcr in ont

wikkcling "(toenemende he.,cherm

waardigheidl: wetcn'>chaprel!Jk orl

derzoek met embryo's, die ovcrblij

ven na ivf, i'> don ondcr- <,trikte voor

waarden gcoorloofd 

Her tot '>land hrengen van embryo'., 

met ol'> cnig doel c1· wetemchoppelrik 

ondcrzock mce tc verrichten, rnoet 

uitgcslotcn wordcr1 

Voor de CDA-fractie geldt d<: he

<,chcrmwaardighcrd von het men'>elijk 

Ieven vanof het prilste begin Hoewel 

die be,chermwoardigheid niet te ollcn 

tiJde ahsoluut i'>, moet zu1ver instrurnen

teel nndcrzoek op embryo's afgewezen 

worden. Het kweken von embryo'., voor 

wetcnschorpeliJke doelcindcn client in 

een <,lrofrechteliJk verhod te worden 

neergelegd De arts mog .,Jecht<, em

bryo·., doen ontstoan rnet de bedoelrng 

daarmee een zwangerschop tot stond tc 

lxengen Aileen die onderzoeks- en bc

hondeling'>mcthoden mogen op het 

door ivf tot '>tond gehrochte ernhryo 

worden tocgepast, die gericht zijn op 

de totstandkorning van de heoogde 

zwangcr.,char 

Stellingname medische experimenten 

met embryo's en geslachtscellen 

/lei mrlnyo 11 helL I'CI'IIIIl'<l<lr·,ir,J 1'<11111} he/ 

jni/1/c hc<}lll lrr <~Jrl'<ichiiiu} 1'<111 fl<irlcllrc11-

lilirc ht.:sltu/ponnill!} moe/ ccn 1110rt71onum nt

<}CI'acrd ll'or.lnr 0/1 cxflC!i111Cillcc/ cl!dcr-zock 

<1<111 c11rhryo; 

E111/nyo's IIID<}Cll ,Jl/ccn lot s/,urd /Pcll',lcn •}C

Inmhl IIIC/ ,j,. hc.locliru) dolin11cc ccn Zll'dll

c;m,/,1/l lot simd /c hrcli<}Cil 

( )jJ In/ crnlnyo 1110i}C11 ,Jl/ccn d1c ondcrzocks

Cll hchiln,iclrn<}>rlll'lho,icn rPor·,lcn lon}c/'illl 

die <Jcric/11 zijn 0/1 ,!c /oh/,urdkorllrll,} l'i!II de 

hcoo,;,lc Zll'illll}crscllil/' 

Pre-implantatie-diagnostiek 
(pid) 
Door de ontwikkcl1ng van nieuwe on

derzoeksmethoden ZIJil de mogclrJkhc

den voor erfcli,khcrd.,diagnmtlck <,tcr-k 

vcrgmot Dir-cctc d1ognostiek op het 

embryo, hu1ten de haorrnoeder lin vi

tro-onderzoek 1 I'> een vorm von ondcr

zoek v66r de gehoorte, eire veel he

lang<,telling genict. met name omdat 

( llV 1 '17 



dczc in olltwikkcllllg zijnde tcchnick 

de mogcliJkhcid h1cdt in de naa'>lc toc

komq embryo\ tc ondcrzockcn op de 

aanwczighcid van erlclqke afwqkingcn. 

Vcrvolgcn'> kunncn aileen die embryo\ 

i 11 de haarmocdcr worden ( tcrug lgc

plaat'>l, d1c de onderzochte afwl}kingen 

nicl bczitlen. Dczc techniek wordt <,<:

lccticve implantatic gt:noemd, het 

daaraJn vooralgaandc onckrzoek hij 

het embryo pre-implantatlc-diagno'>

tick 1 pidJ 

Pid zal voor <..,onlnltgc n1cn~cn on1 cnlo

tionclc ol morelc redencn cerder aan

vaardhaar ztjn dan de gangbarc prena

tal<: diagnmtick, eventuecl gevolgd 

door afhreking van de venlcr gevor

dcrclc zwangcr'>chJp. i\amtaandc ou

dcr' mel een <,lcrk vcrhoogde kam op 

een kind met ecn <,pecitit:ke erfcliJke Jf

wi)klng zou zo de zckerheid gehoden 

kunncn worden, dJt dit ri<>ico reed, 

vanaf hct begin van de zwangcr-,chJp 

weggenomen kan worden. De prakti

'>chc nJdclc11 hangen grotendce\, <,a

men met hct lcit, dat toepa">ing min

'>lcm voorlopig gekoppeld I'> aan ivl 

I )at hctckc11t, dat de vrm1w ecn heiJ'>

lende hormonalc behandeling moet on

dergaan om voldocnde cicellcn tot rij

p1ng le Iaten komen. \lovcndie11 i'> de 

bm nog qccd' 1-claticl klein, dat ccn 

ivf-cmhryo na tcrugplaal'>ing in ck 

hJarmocdcr u1tgroeit tot ecn kind. l'id 

-.taJt zogczcgd nog in de 'kindcr()choc

ncn' .".leer onderzoek i'> nodig om 

nJuwkcuriger mcthodcn lc vcrkriJgcn 

en de vei\ighc1d en hctrm1whaarheid tc 

kunncn nagt~on en woarhorgcn. Voor de 

ontwikkcling vJn de pid 1'> ovcrigen'> 

zuiver ln'>lrumcnlccl c q. vcrhruikcnd 

ondcrzoek op embryo\ nodig. Dat on

derzock hedt de CDA-Twccdc Kamcr-

11-actlc qccch Jlgewczcn, omdat aileen 

die ondcrzock'>- e11 hchandeling<,me-

C I lV :' "~ 

thoden op het via ivl ont<,tanc embryo 

tnogen worden toegcpJ-;t, die gericht 

zi)ll op rotqandkoming van de hc

oogdc Z\vangcr-,chap.12 

Stellingname pre-implantatie

diagnostiek 

/uslnottrolrcl qr!nuik Pdll nttlnyo'l IPOrdl <~J

<)lll'fZflt ['id (tJcricht of' ctttlnyo-\flccttr) 

,/tntl tPrllcll)k Pnf,o,lrtt lr tPordm 

Voor mt hcfm·kt ddttlal door ,/c Cczotd

IJCid,nt,i</ llddrr lr otttsdniJPfll ( cr(clijkt.l 

ddtt,/ortrrtu)rtr IP<ll'di fHd tolijclatm, d,urrhiJ 

tPordl ddlll)rdolrtr f,i) de IJCsldiltrdr itrdrcdlir

ltJII t'oor nfclijk/Jcdsou3rrzock 

Prenatale diagnostiek/preventie 
aangeboren afwijkingen 
l'rcnatalc diagnmtiek wordt uitgevocrd 

in klini<,ch-gencti'>che centra en hcoogt 

op'>poring van afwijkingen hiJ de vrucht 

via chromo<,omcnondcrzock, biochemi

'chc tc'>h, ol DNA-analy'>e'> van ti1dcm 

de zwangcr:-,chap atgcnon1en vruchtwa

tcr, chononvlokken, nave\<;trcnghlocd 

ol ander loctJal materiaal. I )aarnaa'>l 

kan ccho<,u>phch ondcrzot:k in- ol uit

wcndige tni-,vonningcn hij hct ongcho

rcn kind aan hct l1cht hrcngen. Aile 

zwungcrc vrou\vcn vanat 3(J jaar kun

nen tu">cn de 15e en 17c week via 

vruchtwatcrondcrzoek c11 tu"'cn de He 

en I .ic week via de vlokkcntc'>l Iaten 

nagaan, of de vrucht chronHhomalc af

wijkingcn hcctt. lndicn cc11 alwi)klng 

wordt va'>lgc<,tclcl, kunnen de oudcr<, al

hrcking vun de zvv'J.ngcr'-.chap vrJ.gcn 

Dczc <,elccticvc ahortu<, plaat<,t dit on

dcrzock in ccn htjzondcr pcr<,pcctid. 

Vragcn dringcn zich op ak wclke aan

docntngcn naar aard en crn-,t z1jn n1ct 

hct Ieven vcrcnighaar, en wclkc nict; 

vcrvolgem, wie hcpaalt ol ccn kind wei 

of nict gehorcn mag worden, oL wclk 

Ieven i'> het waar-cl gclccld tc worden: 

( )p tockom'>tlge oudcr<, dreigt ccn tor<,c 
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morelc en maatschappelijke druk te 

ontstaan, vanwege schaarse middelen 

of de (on)mogelijkheid om risico's tc 

vcrklcinen. 

ongewcmte erfelijke kenmerkcn af. 

Cehandicapte kinderen mogen niet a]-; 

mindcrwaardig of ongewenst worden 

heschouwd. Zij en de familicleden die-

ncn nadrukkeliJk he-
Prenataal onderzock, ge

volgd door (selccticve) 

abortus, is ook in discussJe 

geraakt door berichten. 

dat in de praktijk al jaren 

foetusscn met ecn erlelijkc 

oogziekte (retinitis flil}mm

tosa) zouden worden gc

aborteerd. Die berichten 

Elke vorm van schermd te worden tegen 

een eventuelc afwijzing 

door de <>amenleving. Ook 

bevolkingsondcrzoek naar 

erklijke afwijkingcn is, in

dien gecn hchandeling 

en/of prevent1e mogelqk is 

I hijvoorbceld nelll·alc buis

defccten I ongewenst. Af-

geslachtskeuze op 

niet-medische 

gronden client 

wettelijk verboden 

te worden. 
waren aanleiding voor de 

mini<;rer van lustitic publickelijk tc ver

klaren cen maatschappclijke discussie 

te wemen over de ethische dilemma's 

van nieuwe mcdische techniekcn. Het 

kabinet heeft vcrvolgens een brief naar 

de Kamer gestuurd met criteria voor 

prenatalc diagnostiek 11 Kernachtig sa

mengevat menen de bewindslieden dat 

het van overheidswege opstellen van 

ecn lijst van aandoeningen, die prena

taal opgespoord mogen worden, prim_i

pii'lc bezwaren oproept. De overheid 

zou daarrnee oordelen over de vraag, 

welke aandoening te dragcn is en we ike 

de individucle draagkracht te hoven 

zou gaan. Volgcns het kabinet komt dat 

oordeel aileen de toekomstigc oudcr<; 

toe. Door dezc keuze exclu~ief aan de 

ouders te Iaten. kiest het kabinet impli

ciet en voluit voor het zelfbcschik

kingsrecht en niet voor normstelling. 

Over de stand van de wctcn-;chap 

wordt van de Cczondheidsraad een ad

vic<; verwacht. 

De CDA-fractic wijst eugeneti<;che be

volkingspolitick, du<; gerichte selcctic 

bi1 de mens door hcvordcring van de 

voortrlanting van dragcr~ van gc\vl'n-,tc 

erklijke kenmerken en/ot heknotting 

vJn de voortplanting van dragcr~ van 

hrcken van zwangerschap 

is geen preventieve handcling. Hct ge

vaar dreigt, dat de gehoorte van een gc

handicapt kind wordt beschouwd a]<; 

midukte preventie en het afzien van 

behandeling na de gehoorte als passend 

binncn die lip1 

Stellingname prenatale diagnostiek 

I let opnJ,cidshrlei,l 111ocl Zll J, nd'icl1 ofJ in

fonH!ItlwoorzieniJig e11 hesluitPonni11iJ P66r 

de concertie 

* Sueeninq JlillJ Ol1!}ehorcne of' mogeli;k latn in 

IJCt lwrl1 ortredmdc niet-/Je/?mdelhcm zicktm 

lPOrdt o}}JClPCZCJl 

Prenat<~le diiUJnostiek dicnt _qcricht te zijn or 
de indiPiduele hulror,wg !11111 de amlstaande 

ouders, 0{1 mdiwt1c unwczen door de (/11us )

orts. 

* Ec11 ,;ehand,cart kind Is 1Jel,;ki1'<11Irdi!J c11 

ll'ordt zo nodi1} hcsc hcnud ic<)en 11{11'i)Zilll/ 

door de uuwtsclliJ/1/11). 

(Selectieve) afbreking van 
zwangerschap 
Zwangcrschap<;a/hrcking kent ecn 

nauwc rclatie met de prohlcmatiek van 

de prcnatalc cliagno<,tick en de prevcn

tie aangeborcn alwijklllgcn Dcze vorm 

van diagnostick vindt mede plaat<; met 

her oog op sclccticvc abortus. I )c \Vet 

athrcking zw<l!lgerschap I WAZ 1 vcr-

( llV ~'I~ 



h1edt dl>oi/w />llll'Ocdilll, tenzij de noochl

tu~tie v~n de vmuw cbt onontkoom

haar m~~kt 1\lnlN.h-technologi<;che 

ontwikkcl1ngcn hij of nZl tocpa...,...,ing \'J!l 

1vl drcigcn de hedoelingen van de 

\V,:,.z uit te hollcn Th~m wurclt ook 

geahortccrd op n1et med"che e11 nict

'"Li~lc indic~tiC<;, al<,mede in gev~llcn 

waarin de crt' zeit de patient kitelijk in 

eL'll llOOd"tll~tiC hedt gchracht I, 111eCI'

IIngzwJllgcr'-lChop hii ivti. Kon in hct 

vcrlcdcn de Jl'h worden he,chouwd al, 

~dvoca~t v~n hct ongchorcn kind, 

than..., 1..., de wen<.., von de vrouw ol 

aamtaandc nwcdcr hepalcnd L:en door 

de rcchtcr verhmlcn LC l-uitzcnd1ng 

\\ a~nn het lllet-n~lcvcn v~n de Wi\L

critcri~ do'"- de ~hortu,kllltleken Lelt

traal 'tom!."'~' voor de K~mcr aanlci-

ding de rcgcring n1ct <..,pocd tc vragcn 

om ccn rJpportagc von de ln...,pcctic 

over de v1gcrcnde praktl)k van de 

\X-'AL 11 1' llc u1tzcnding v~n Zemhl~ 

op I(, J~llLIJI'I I '!'Ji heelt a~ngetoond 

dat <;ommige arhcn 111 <,~riJd hancklcn 

met ck '>lrckki11g en inhoud v~n de 

\X'c\Z_ 1
" 

C:ompl1ccrcnde I actor hiJ prcnat~lc dia

gno<..,tlck i-.. voon-,, dzlt <..,Oill.., pa-. lJZit in 

de Z\\'Jitgcr<;ch~p worclt ontclckt, d~t de 

ongchorcnc ,;,toorlli'-,'-.Cn ol nli-,vorrnin

gcn van organcn ot orgaan...,)"..,tcnlcn 

heclt ll1j ccn zwaltgcr'Lhap<;duur, 

woonn de ongchorcnc lcvcn..,vatbJ.:tr 

kan ZIJll, oudcr d~n 2-f wckcn, k~n 

...,prokc ZIJil von "btc zwJngcr...,chJp>.,iJt

hreking' l)eze pr~ktiJk <;taat op gc

...,panncn voct n1ct de wctgcving. l)c rc

gcnng hcctt 111 antwoord op vragcn van 

hct CJ)A de 1mtcll1ng van ecn werk

grocp Jangckondigd, d1e voor-,tellcn 

n1oet doen voor cen zorgvuldJgheid-,

en ccn toehing,procedure hi1 bte al

hreking va11 de zw~ngcr<;ehap. 1 - In al

wachting van hct advie-,, her 1n maart 

I'!'!! uit te hrengen rapport v~n de 

ln<;peLlie. het rcgcring<;<;tanclpunt en de 

uit<;pra~k v~n de Kamer zal hezicn wor

den ol de wet verduidelijking ot aan

<;cherping hehodt. Toegezegcl i' ook. 

d~t de ln'>pectie aile gevallen v~n zwan

gcr,chap,~lhreking, d1c '>trlJdig ZIJil 

n1et de \vet. zal voorlcggen aan hct 

Openh~~r 1\lini<;teric. 1' 

Stellingnamc zwangerschapsafhrcking 

I )c IVd <~}lnckillr} Zll'dll<}Ci'< /1<1/1 1110d 0/1 

l><idl ll'llkrllr} 111 ,j, {'rdkil}k II'Orrlrll <}cl'l'dill

m,J, lllrdr 111 rr/,Ji" lolllicllll'l llldl\ch-iCLI>

llolorjicrhr Ollill'ikkcllll<lill 111 ,/r llllnJ'rddlir 

Pil!l /1c/ cnlcriu111 'noo,/:..lludlie Ptl!l .lc Proutp' 

/lei t~Jinrktll 1'<111 Clll Zll'<lllr/Cl<tl>df' kd11 

IIOOII m1 /11'fl'Cllilrl'r l>rlllriclllii} Zl)ll, hcl mico 

I' lr r}rool, rl<il de _r;r/Joollr """ m1 t)rl>tlll<li

'"/'1 k111<i r}CZllll ll'lli<Ji ,ds LCII lllllfllkir jm

PCiliH 

I lr klP,dlinl l'tlll ,j, zorc} I'm} I h/iil'fll,l tltlll

,/.1rl11. Olll,ltli /Jd llll'lrlll l'dll ii'c/Zl/11 111 de 
'Jtll!ll'!1fCPII11} 111Cdc 11_/hnujl Pill/ tiC !Jli)ZC 

ll'ddi'O/> IIICIISIII, d][ Zlri> lil fill /Jli//J/Jc/>or

l'l'ldr /1051/11 /Jn>ill,Jril, ll'OI,jCII Oj1t/ll'dll<}Cll Ill 

Pcrzor!}d 

Experimenten op mensen 
J)e politiekc d"cu<;<;ie over de toel~~t

h~arheid v~n mcd"che experimentcn 

<;piht zich toe op expcrimcnten met 

m1ndcrJ~rigen en wil,onhekwante 

meerderjarigen. DaarhiJ moet onder

<;chcid gem~~kt worden tL"'>en thera

peuti<;chc en niet-thcr~peuti<;ehe expc

rimentcn.1'' In het wetwoor<;tel, zo~J, 

ingcdiend door bhinet-Luhher<; Ill, i'> 

de regclgcving voor de catcgone nict

therapcuti<,che experimentcn met wiJ,_ 

onhck w~men her mec<;t hepcrkend '" 

Lchtcl-- het wetwoor<;tel ,loot deze cx

pel·imenten n1ct vollcd1g uit. De Kamer 

had. hliJkem het voorlopig vcr<;l~g. hc

denkingcn regen dcze expcrin1entcn. 

Hct kah1net-Luhher<; Ill <;tclde daamm 
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een commissie in, die haar krzakr: 

moe<,t adviscrcn." De commissic heelt 

in me1 I 'J'J5 geadviseerd medl'>che ex

renmenten or wilsonhekwamen onder 

<..,lrcngc voorwt~J.rdcn toe tc <..,taan l_)oor 

uit<..,prakcn van llllllJqcr Sorgdragcr 

over de toelaathaarheid van tarmacolo

gische exrenmenten hij wilsonhe

kwamc patiC11ten met de ziekte van 

Alzheimer is de di'>Cll">ie weer opge

laaid.~~ J)c llllllistcr koos toen fc1teli1k 

\'oor ccn ia-mib-hcnodcring 

De CI)A-tract1e heelt zich 1n het voor

lopig verslag h1) het wetwoorstel 

krachtig verzet tegen niet-therapeuti

sche exrerimenten op wilsonbekwa

men."~ Die 11)n is nog eem hcrhaald hi1 

de heh<llldeling van de Ri,kshegroting 

I 'J'J6 hooldstuk Volksgezondheid en 

1n de hiJdroge ilJil het ellldver'>lag van 

het wetwoorstel " 1 Ovcrigcns ncigt de 

lllllli<.;tcr in de nota natlr aanlciding van 

het ei ndverslag weer mecr naar de 

nee tenziJ-Iormulc. Hr:t toe'>taa11 van 

niet-therapeutische exrcr1menten op 

wilsonhekwanwn " naar aile waar

sch1Jni1Jkheid in st1·ijd met de inter

nationale alspraken De plenai1-c bc

handeling van het wetwoo1·stcl, dat 

ovcrigcn.., ook ecn reck-, n1ct r toching 

door ethische CO!llll11"iesl ol minder 

1,regeling van de aansprakeli,kheid 1om

<,trTckn artrkelen hcvat, IS tot nu toe 

vooral opgchoudcn vonwcgc hct ont

hreken van inlormatie over de te vcr

wachtcn Eurore<,e Richtlijn ., 

Stcllingen medische experimcnten 

ExflLTI111Ciilcn 0{1 lltC!l5CJt lldtldl tlczt /1c1 \f/1-

,/tnd 11 L'J U11dd Ztill. ll'Or,fcn I 1 C//Jo~hn 

,\!Hi-//JtTd/'CIIii\<j,C CX/'CIIIIICIIICII of> ll'li>OII

/Jc/.:uli/JJICJI tPodC!I tPrlldl!~' PUIJo~1cll 3!1t 1Lr

/Jo~l 1)LUI IIICI, n1tfiCI1 l'OOrd{i}ddlltl ddll tit 

ll'd'o"/'cktPdd lltln·,,l hti rokkc 11c '' J,, i/ tel irk 
~'cn/\ldl' l)cc/1 l/tlltdt~kl ~Jcur /Jc/1 11/l/l tc~;nr 

c\flt'IIIIUIIICII /r /JcfliJw 

Tl>n<Jflcrtlil<hc cxf>nilltflllcll ZIJI1, tl'dll11ffl 

"""de dc~<7rloc c}f'tcldc ,II'CllcliJkcr PnciiiCII 

IPOrtit POUddll, ddllPdddllddl 

Ethische commissies 
In Nederland bcst<1~t 1 nog i gel'tl wette

liJke regeling voor r"xperimenten met 

mensen. In hr:t wetwoorstel .1\lcdischc 

cxpenmenten op mcnsen worden ook 

de taken en bevoegdheden van de mc

di..,ch-cthi-.chc toct-.ing-.conlmi-.-.ic-. gc

regcld ·,, llij clcze wet worclt een cen

trale commis<,te 111 het lcvt'n gcroepen 

die oncln mccr moct he'>IJSsen ovn de 

crkcnning van de pcritcrc commi-.,-.Jc-.. 

Dat hctckent niet dat het exper1mentc

ren n1ct nlcn-.cn nu aan gccn cnkclc IT

gel iS gehonden. In I'll\-+ zirn de nken

ning~voorwaardcn van zickcnhuizcn 

uitgehreid met de bep~ling dat expcri

nlcntcn met n1cn-.;cn aileen nH>gcn 

worden uitgevond na een po<,itiel ad

vic-. van ccn <.,pccia;:tl ingc~tcldc conl

lllJS<,te In I 'J:Sk hlcker1 111 urea 1511 

mcdische onderzoeksinstcllingen en 

enkelc larmJccutischc hedrqven toct

SJngscommJSSJe<, en in rurm 21111 instel

lingen klrnisch-cthische commJSsies ac

rid zijn 

Toct-.ing-.,cc>nlnl!-.-.Jc-.; advi..,crcn over 

onderzoeksvoorstellcn voor cxpt'ri

mentcn nwt mensen. Klinisch cthJSche 

Ulllllllts<,tes adviseren over ethische 

prohlcmen in de klinische praktrrk 

'consultatie helcidsadvisenng en edu

cJtlc in JJngclcgcnhcdcn Jl-. cuthanJ

-.Jc lcvcn-.hcl;indiging en d\\'JnghchZtn

delrng v~Jk zijn de taken van dcze 

UllllllliS<,tl's gecomhineerd. ( )p lamlc

lqk ni\'CJLI lungcren v·crclcr onder 

andere de KcrtlL<lllllllissie l:th1ek 

.\lcdisch ()nderzoek •KL\\(), de 

!lnJild,grocp Cezondhe1d'>ethrc'k en 

( ,ezondhe1dSJTcht v·an ck ( .ezoml

he1dsrJ,ld en een LllmmJSSJe \,111 de 

( : 1\ " -



KoninkllJkc Ncdnblld<;c 1\laat<;chappiJ 

tcr hcvordcring van de C.enee<;kun<;t 

1 KNt\ \(~ i Voor toching van tntcrna

tionalc pmelopzetten he<,taat een 

Eurojll'dll fi/Jil.rl kct>lnP ( Ollllllliicc I )e 

(]).~~lractle heelt in het vomlop1g ver~ 

,Jag h11 het wehv'oor<;tel .\lcdi,che ex~ 

pcnn1cntcn op mcn"icn kanttckcningcn 

geplaat<;t h1j de perilne conlllll"le<; en 

de ccntr~dc comnlt'-J-,ic Aangcdrongcn 

I' op deelname van onJihJilkeiiJKe lc~ 

den aan d1e u>mmi"ie<; Het CDA~ver~ 

kicztngo.,progranlnla I ~)t)-f-1 CJC)K vraagt 

verplichte 1mtell1ng van med1<;ch~eth1~ 

<;c he commi"ie' 

Stdlingname medisch ethische 

commissies 

ln'-'tc!ln1r}CI1 110lll r}czond/J({(I<zor_l} Ul 111~/tl!J

/ur POOl mc,li\Lh OllthrztJck I/ 10rt1cn ',11 1tllc

l1;k' I'll j>/ll /Ji 111cd1'L /1 ci/li'L /Jc L OIIIIIIISIIC' Ill 

/clicl/nr 

1\rsoiiCII """ /'ill/ell ,/c lll,icllillr} i Olldf/ldll

b/ilk ,! ,/I( IIlii O/>i}CIIOIIIlll /c ll'clrciCII Ill ,ic Sd

IJICIIS/c/II!Jtj Pdli IUCJi')Lfl-c//J)SL/Jc L0111JJ1/SS/L'S 

CIJ tiC Ul1/ldiC 11/CtlisL/J-clfll'~l/lt' L0/1!1111~~/C 

Postnataal 
erfelijkheidsonderzoek en 
gentherapie 
l)oel van po<,tnJtaJI met name chro~ 

nw<;Olllll~ c11 hrochemi,ch onderzoek 

h11 k1ndnen ol volwa<;<;enen " vrocge 

diagno'-.lick zodat de vatlk nog jongc 

patt(;nt]c<., no va-.t'-.tclling VJ.ll ccn ahvij

king optlnlJJI hegelcid kun11en wrmlcn 

( lok wordt zo onnodig vcrclcr onder~ 

zoek \'Olll-komen I )aarnJJ<;l kJn de 

ln1lpverlcnn de m1dn' en andere I Jill I~ 

lleil'llcn liJllrg \'<H>rlichtell over een vcr~ 

hoogd l'i"co hrr ev'l'ntuclc , \'olgemlc 

=v' Jnger<;c happe11 \\'at d1t la,ll<;le Jllllll 

hetrelt i' \'<H>rJI trtdige ldellliliLJtre v'i,J 

lJillillc-(JJHicr~(JCk \'dll drJgcr'-. \·an hc

JlJJick c hrollll><;oln,lic criclltke al\\ 11~ 

L1ngcn hcLlngr11k 1 )c..,gL'\\'cnq LullllCil 

\ !J\ 

paren dan hc,Ji<;<;ingen nemcn voordat 

<;prake I<; van ee11 eer<;te zwanger-,chap 

Fen llZlLI\vkcurigc d1agno'-.c i'-. de bcbng

ritk<;te hJ<;i<; voor een goecl erklirk

held,advre'._ I )aarnaa<;t worclt ook aa11~ 

clacht he<;teed aan de mogelrrkheid om 

de gchoorte van cen kind met de he~ 

trokken alwitking te voorkomcn_ Het 

gaat vJak om hciJngrijke e11 moeilirke 

hc..,]i..,..,ingcn, zoa].., hct afz1cn VJn cigcn 

kinderen en her aldan niet kiezen voor 

adoptie ol kumtmatige voortplanting 

met hehulp van donor<;pcrma ol donor~ 

eicellcn_ Andere mogelirkheden zrtn 

Janvaard1ng van ccn vcrhoogdc kan'-. 

op een gchandicapt kind, ol zwangcr~ 

,chaplJng<; natuurlirke wcg met demo~ 

gclitkhcid van prcnatalc d1agnmtick en 

dc-.;gcwcn'-.t ahortu.., 

De vooruitgang 111 de techni<;che moge~ 

lirkheden hectt gelcicl tot <;peculatle<; 

over de L<JITectre van crkllJke aandoe~ 

ningen bij de men<;_ llehandeling van 

cen crkllJke zickte zou dan kunnen he~ 

-.;tZlZtll uit tocvocging van het ''gczondc" 

gen i,or gc11en) aan cellen ol \\'ecf<;el<; 

van de pJtJCnt Er ziin twcc vorn1cn VZtll 

gcnthcrJplc· 

<.,onlJli'-.chc gcnthcrapic 1 corrcctic in 

lichaam'.cellcn burten de kremhJanl 

kiemhaan~gentherapre tcorrectie 111 

cellcn die decl uitmJken van de 

kiemhaan, zoal, e1~ en zaadcellcn 1 

SolllJti<;chc genthcrapre hedt uit,lur~ 

tend heu-ekking op nwdiilcJtre va11 lr~ 

chJalll<;Lellcn en vcr,ch1lt in zovcrTe 

n1et \Jn de mee<;tc andere med"che in~ 

tcrv'Ciltll'' dat dJJrmee aileen de per~ 

<;oon 111 kwe<;tic \\ordt hehamlcld 

\\'ZtllllCCI LbJITntcgcn ccn gcncti'-.Lhc 

1ll<ldiJH.c1lic ::uu \\·ordcn aangd)rZtLht in 

de LJcmhZLlll 1gc....,L1Lhh- ol nog tutlpo

tente emhrv'Oilalc eel len' zJI dll' \'LTJn~ 

dLTillg nict Jllccll \\·ordcn d()orgcgc\'CII 

r-, 

r. 
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aan aile eel len van het zich daaruit ont

wikkelcnde 1ndividu. maar v1a dien<, ge

-,lacht,cellcn ook aa11 iedcre volgende 

gcncrZltlc 

De CDA-Iract1e heelt 111 het verkden 

voor de toching van dczc lllJtcric ccn 

dnetal itkpunten gehanteerd re-,pcct 

voor de integritell van de men' al' per

<,oon, hct Ieven " he-,chermv\'JMdig 

vanal het prillc heg111 I kt <,terke zal 

hct zwak.k.c n1ct rnogcn vcrdringcn 

Het CDA <,teunt het <,treven om kcnn" 

omtrent crfelqke ziekten onder h1-cck 

lagen van de hevolking te vcr<,preidcn. 

al-,mede het doen van hevolking-,onder

zoek al-, dat aan de criteria voldoet en 

adequate hehandeling<,nlogclltkhcckn 

voo1·handen zqn. Somati,chc genthna

ple " tocge<,taan. nlaM aile nlct-thera

peuti'Lhc geneti'Lhe manipulatie wol-dt 

algeweze11 Dat laat.,te geldt ook voo1 

de Z<)gcnaJnldc kicn1haongcnthcrapic 

Stellingname erfelijkheidsonderzoek 

en gentherapie 

\
1oor/icl,inuf i11Z<1kc n{cll/kt' '11 ddll;Jchorcll 

d{IPiJkiii<}Cil diCili <llilcj ic 11'0/;fC/1 0/I,!CI

~(crud 1\lll oPct!Jcdsu 1 C_t}c 

I )c Ol'crf,c,d siclli'C<jcls i11Z<1kc iocldilllt)scrlic

nd Poor Kllllilc/, CcllcliscJ,c ( c11inl 0111 IIIO

<ic/IJkc lllcdic,J!isn·illt} C/1 lclldc/ISC/1 llddl 

1PC/l~t}C11CCSbndc IC!fCII /c t}di/11 

\V,lliiiCLT f'n'Pcllilc C/l.:o{/,cJ,,ndcln!;f 0/11110-

l}cliJk "· 11'01,/i h('IJolkiii<}IO/I,iuzock <~JJciPc-

ZCII. 

Tocflil~':lill_t} Pdll somt~/I~,L/1c _t}enthctdflic r-, !)c

oorloo}d. i1diC11 ill<)IIJ/lc/1 cell illdiPicluccllllc

,!iscJ,-i/JCid(Jcllilscl' ,/oc/ diclll, kinllhddll<)Cil

i/,udfllc ClJ,icr ,liclll ,,,/,o,lc/1 lc 1Pordc11 

Orgaandona tie 
Hct wct-,voor~o,tcl orgaandon.Jtic 1., 111 

de atgelopen pren door de heide 

Kamer<, hehandeld, en na helangrijke 

wiJZiglngcn rnct algcmcnc "tcn1mcn 

aanvaard --I let bhinct heelt uitelndc

illk na cen langdurige -,chriltclijke e11 

mondelinge hchandeling l'l'll vollcdig 

lnltiZH gcmcngd 1 hc~]i..,~y<..,tccnl met ccn

tr(llc rcgi-.tratic voorgc-,tcld. Kern dlltlr

van i-,, cbt vanar I CJ'J7 aile t\ederLmde1-., 

die de kdt11d van I H 1aar hchhe11 be

rcikt ol hereiken de gelcgenheid kriJ

gcn zich uit te <,prckcn voor ol tegen de 

hc...,chikhaar-,rclling van hun organcn 

dan wei om d1e hevoegdheid over te 

clragcn aan de natJ'->tc vcrwantcn. Bii hct 

onthreken van een vel-klaring wordt 

aangcnomcn, dat hctrokkcnc hczwoJr 

hcctt tegen o1·gaandonatie, rcde11 

\\'llt1ron1 111 '->Olllmigc krrngcn twl)tc].., 

zip1 hi!Jven he-,taan over de ellcctiviteit 

von de nicuwc wet. 

De CDA-11-actie hectt aanvankeli1k hii 

amendcment geple1t voor het hezwaar

-.;y-..tccnl llJJr analogic van de Bclgi<..,chc 

wct-,w<,tematiek waarin uir-,luitcnd ce11 

rcgi<..,tcr \'Jn hczwJJrdcn wordt h11gc

houckn .. , In cen latcre ta-,e, na een 

langdungc -.chor..,ing von de hcraZld..,Ja

gingen heelt de CUA-Iractie h11 gcwil

zigd amendemem hct aanvankeliike 

i)ezwaar<,y<,teenl gckoppcld Jan de in

'-.tCll111llllg vJn de nahc-.ttlJndcn ::') Hct 

gewi1zigd amendemcnt wcrd echter 

door de Kamer venvorpen I )e C:UA

Iractie hectt cchtcr wei voor het wch

voor<,tel en du, voor het gemcngdc W<,

teem ge<,temd, nict 111 de laahte plaat<, 

vanwegc hct k1t dar h11 amendement 

van de CDA-tractie de men,eli1ke 

vrucht werd Ultgc,loten van tramplan

tatie, anencelalcn zijn Ultge-,lotcll van 

toepa"111g van de wet en methode en 

criteria voor de her<,endood volgen<, de 

laat<,te 'land van de wctemchap wl'lte

il)k zullcn worden va<,tgelcgci 1" Het 

CDA-verkiezing<,pmgramma I CJCJ~- I '!'!H 

dringt oan op <..,trathaar<..,tclling von conl

mercil'lc handel 111 111en-,eli1ke wect,el., 



en 111 gcncti'-.ch n1atcriazll al...,mcdc 

u>mmc-ruck hemiddcllllg h11 hct do

nor,chilp Ook die punten ZIJI1 nu wet

tciiJk gcregeld De h11 (J)A-Jmendc

nlcnt gcvraogdc cvalu<Jtic vinclt nJ dric 

iJM p!JJh.' 1 1"1ct uitge,\oten "- cbt tc

gen die tqd- mede JthJnkeiiJk vJn de 

rc<..,u]tatcn - ccn nicuwc d1'-.Lll'-.'-.lC gaat 

ont'-.lJZ\11 over hct ! gccn~-hczwaar-<..,y<..,

teem. 

Stellingname orgaandonatie 

A{/'.r"kcllfk 1'<111 ,!r llilkoiii)/CII I'd II ,lc fl'dill

.rllr I'd II 3r ll'crknl<} 111 ,lc /ll.rkl11k 1'<111 ,lc \hi 

of) 3c onjddHtlonilltc zrd 1PIJZttJilltJ 3t~dfPdl1 

fl /,111/ ~ 111 I ltj C! 1 

Euthanasie en hulp bij zelfdo
ding 
NJdJt onder verJntwoorcleiiJkhcid vJn 

het bhllll't-Luhher' Ill de mcldlng,pro

cedure euthJnJ,ie en hulp hi1 zcltdo

ding wettel11k WJ' vJqgekgd," \welt 

het bh1net-Kok het vcrvolging,hekicl 

ver,llepeld " NJJr JJnlc1ding VJil de 

ITchterliJke uihprJJk 111 de ZJak

ChJhot i' het uitenum van de qer

vem!J'e veriJten. De miniqcr VJil 

Ju,tilie heelt v1a ee11 interview !Jten 

\\Tten, dJt ZIJ het "een JJntrckkeliJke 

gcdJchte vl!ldt" om tcrzake euthJnJ"e 

de medl'che exceptte in het Wctl1oek 

vJn StrJirecht op te nemen in comhllla

tic met ccn toct<..,ing<..,con1n1i'-.'i!C. ~ 1 In 

een 1-ccente hnct JJil de KJmer i' zij 

dJJmp teruggekomen." In het verlcden 

hcclt de Hoge RJJd de medl'che ex

ceptie overigen' pri nu pi eel verworpen. 

De C:J)A-trJctic heeltmidclc\, een lver

worpetll motie de vcr,oepeling vJn het 

vcrvolging,bekld Jlgewezcn. ''' Ook de 

medi,che exceptie i' door hct C:DA Jl

gewezen. Hct CDA-vcrkiezing,pro

grJlllll1J 1'!')4-I'J'JH pkit wei voor een 

rcgcln1Jtigc cvaluatic van de nlclding<..,

pmcedure 

(I lV 2 'I~ 

\)e melding,procedurc i' inmlcldeJ,- te 

"1el ovnigem- gecvJiueerd. ;- Het b

hinet hedt oniJng' ee11 tekurqe\kml 

'tJndputllUitgchrJcht.;' Weli"vaclr hlll

ven euthJnJ,ie en hulp h1j zeltdodlllg 

voorJ\,nog 111 het \'x/ethoek VJll StrJI

recht. \)e voorge,telcle toching door 

rcg1onalc, gcn1cngdc comnli'-.'-.ic'-. hc

oogt hct wcgncn1cn von hclcn1n1crin

gcn voor de 111clcling von cuthonJ'-.ic 

t\lJM het nmldel "crgcr cbtl de kw0JI 

omdJt IJng' een Jchterdeur euthJnJ"e 

en hu\p b11 zeltdoding uit het qrJirccht 

vcrdwijncn. Hct gcvaar drc1gt hovcn

dien, dJt de cne comn1i"ic in gcli1ke 

gevCJIIcn Jnder' oordcelt cbn de 0mlne, 

met Jl, gcvolg, willckeur Hct Jdv1c' 

van ccn rcgJonalc toct'-.1!1g_'-.LOt11111i'-.'-.ic 

vJn mediu, ethiu en fllrl'ten tot Ji cbn 

nict vcrvolging i'i ccn nicuw VLT'-.Chl)n

'cl in het 'trJtproce,recht. De eigen he

me["groep bepJJ!t ciJJrlllee JlthJn' 

voor een dee I, de vrJJg ol cr vcrvolgd 

wortlt. De nicuwe opzct vJn de mcl

ding,procedurc qaJt hJJk' op de tunc

tic vJn het OpcnhJJr .\\iniqcric I (_),\\1 

De doel,telling vJn de melcllng,procc

durc- het vollcdig verJntwoording Jl

lcggcn voor de gcdanc handclingcn -

wortlt op Jt,tJnd gczet. De regionJic 

toet,ing,commi-,,ic holt dJJrmee de 

bredc wJJrhorgtunctie vJn het 'trJt

recht uit 

Toehing door med1ci roept ook de 

vrJJg op v0n hct onJihankeliJk oordccl, 

Jl"ncdc de door hct C:DA J!gewczctl 

invoering vJn de medi,che exccptie, te

nlecr, waar het oordccl van de rcgio

nJic comm"<.ic cr toe kan leidcn dJt 

het 01\l Jtziet van vervolging De 

C:DA-IrJctie vindt dJt de pm1tie vJn 

het 01\1 in de nteU\I'C opzct crn,tig ver

zwJkt worclt. lliJ Jlwijking vJn hct Jd

vie,, nJmc\ijk door toch tc vcrvolgcn, 

zJI het (),\j Jrgumenten moctcn JJn-

-1 
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vocrcn, waarovcr rccht<;<;lriJd kan ont

<;tJJil. Llitc111delijk he<;li,t hij gegronde 

aanlciding hct College vJn Procurcur-. 

Cencraal met 'in<;tcmming van de mi

ni..,tcr von lu...,titic' len gocdc <..,tcrvcn-,

hegelciding door optimalc pall1atievc 

zorg en ruimte voor ho<;pice' ;, een he

tcr en ju1...,tcr ant\voord op de vragcn 

van de patient 111 de tcrminalc fa<;e dan 

her kahiner 111 de nieuwe lncld111g<;p1-o

ccdun: gcctr. Zowcl ten Jonzicn von 

cuthanti"ic Jl-. lcvcn-.bcC;Jndiging nict 

op verzoek die11l daarom va<;tgehouden 

te worden aan de huidige mclding<;pm

cedure 

Stellingen euthanasie en hulp bij 

zelfdoding 

I )c llld.liii<"flloccdurc m//J<iii<ISil' m llJllf' h1l 

:clfdo,liluf dim/ n,Jclll!<!li,J oj1 h<1<1r II'Crbil<} 

111 .lc jnllkliJk <Jci'!'llluur,ltc u'or,lcu 

Em PnwcjJc/nit} Pill/ hu Pcrpof,;nuJ,fJCici.lnt

:llkc culh<ill<l'ic C/1 huf;, ln1 zclf,lo.liu,; II'OI,Ii 

tl(i}CJ/1C-:l'll 

/)c lltc,I/,,J,, cx,cj,liru'orclt ,Ji, ,,,f,ll'<l<fl,li

,;in~;~drond 1'Lrl/ 1tlf/lnl 

Levensbeeindigend handelen 
bij wilsonbekwamen 
l )c naag llJJr hct lcvemhccindtgcml 

k111delct1 wmdt \'Ooral ge<;teld hi1 em

'-.tlg gchandJLtlptc po-.gchorcncn, ]1'.\'

chlatri,chc paticntc11 comatcuzc pa

ttcnten en demcntc hetaankn l)e 

dl"_u<;<;ie 'Piht zich de laahte titd ook 

Jl'- gcvolg \'JI1 de z:tkcn-1\in-. c11 

KJdi1k toe op ('1'11"-.tig gchandiLZlptc 

pa<;gehoretlcn l )c mini<;tcr van lu<;ttttc 

heeft <;tappen ondernomen on1 in hetde 

zaken c-cn oot-dccl tc vcrkrlJgcn va11 de 

Hogc Raad I )c medi,ch-tcchnJ<;clw 

ont\likkelingcn hehhcn de hchande

lt ng<;nwgclltkheden 111 de neona tologte 

<;tcrk VCITLII111d. In vnreweg de mee<;tc 

gcvallcn Ievert dczc vooruitgJng aileen 

maar wimt op omdat pa<;gehot-cn pa-

tiCntJC<.; ccn gun-,tig of olthan'-> n1ct on

gumrig levl'n<;pcrspl'ctid kan worden 

gchode11 Voor cen 1-clatiel klcllle groep 

is dar nog niet haalhaar Dczc kindercn 

<;tcrven ondank, aile tmpJnningen al<;

nog ot h\ijvcn we\ Ill Ieven lllllZH n1ct 

zen ermtige gehreken. ll11 de laat<;tc 

categoric doct z1ch voor de hchande

lcnd art.., de vraog voor ot voortzctt1ng 

\'Zlll de hchandcl1ng nog \\'Cl 111 ovcr

ccn'-.tcmming ,.., met hct pnmJ:rc doc! 

van de gcnee,kundc: ophellcn ot \'lT

Iichten van hct l11ckn \Xiordt dczc 

vraag ontkcnncnd hcont\nHlrd, d0n 

vlocJt dJ.ar tcvcns de gc\\TlCrl..,\TJttg urt 

voort. ol het 111 die gc\·allcn niet huma

ncr J<.., dczc crn..,tJg gchZ1ndicJptc pJtil;n

ttc' 01, keuze van hct 111/ll<;te kwade 

al<;~wg tc Iaten overlitdcn. l)c ~cdcr

!Jndse Vcrcniging voor Kindcrgcncc'-l

kundc en de KNt\1C hehhetl hienl\cr 

,-apporten gepuhltceerd ;•, 1" I k ktn

dcrZlrt'->LTl hchhcJl oniZln.~.., \'(lorgc-.tcld 

all<;cn :::ell tc Iaten lwpalcn ol het <;tJ

kcn \'Jil cen hehamkling 111 '''"''-ko

mcnd gcvzd gcoorlootd j..,_ I )<l<lrtoc zou 

l'l'Il lOCt'-!Jilg<..,lOillllli'->'-liC ingc .... tcJd fll()C

lCn \\ orden hc,taandc uit a1 hen. cthici 

en tur"tcn lk llllllJ<;tcr heclt hit de hc

handcling van de Ri,k,hegrotlllg !'!'!<> 

gezcgd de haalhaarhctd van ee11 toct

'-.Jng-.,commJ<..,'-.ic tc ()Jldcrzuckcn. ! )c Lllt

kom<;tcn \\·ordcn lllL'Cgczrmden 111ct hct 

kahinct<;<;tamlpunt m·cr ck mcldtng<;

procedut-c cuthanJ<;~e ,,·aarin 11ok c\pll

uct aandac ht zal worden hc·<;tccd a an 

her levTn,hcL'indigcnd h,1ndelcn h11 

\\'i I" lll he k \\ J men 

l)e C.[)A-tractlc " \'Jn <H>rdecl dat 

'J11Jkc " van \crhulknd taalgcht-ulk 

\X'annccr aan hct lcvcmhcc'tndlf-:Cnd 

handckn gcen in n1iwilligheid gcdaan 

\'erzock \'Jil hctrokkctll' : "udct·<; ol \'er-

zorgcr-, in gcvJI von crn-.tJg gchJndJ

LJptc pJ-..gchorcncn .'ten grond'-.IZif-! ligt 

< I l\ , -



i'> er leirelijk geen '>[)rake van euthana

'>ie, maar van moord ol dood,Jag. In 

voorkomcnd gcval dicnr zulk, ook ten 

la,te te worden gclcgd De C:DA-IraLlie 

hec!t her voor,tel van de kinderarhen 

algcwezcn. De extra kwct,bare ro,itie 

van men<,cn dtc tltet ol nauwell)b in 

<,taat z11n hun wil te utten verdicnt hij

zonderc aand<Kht e11 he,cherming. 

Stellingname levensbeeindigend 

handelen bij wilsonbekwamen 

I), l[dlh/10\lill' I'd II IPii\OIIiiCkll'dllll'll dl( 

(')lhlt1} t}chdntlicd/J/c /'~ilSf/Chcncncn. LCHJid

lciiZc- f"ycfndlii'Lhc- c11 ,lnllclllc /'dlli;llilll 

,ilclll <}liPddll'ol'f</ic l>ilfl'CII 

In _i}LPdl 11dl1 lcPnhhci,.l!1t1t_t}lll1} nicl Ll/J pcr

zock bn1 cr lltWtl S/lldb ZJIJI l1dJJ culht~nd51C. 

lllddl 11 /clidi1k "''""'/ ll''f'cclllt'dt/k ,/oo,l

d<i<f ddll ,lc ode 

/11 I100ikOIIICI,i <}CI'df k<111 ,/c dlb ['('II f>crOcfl 

,h~cll of) OPlllllilc/11 in t!c zin Pdll JJoo3toc

,/,nd ll'c/1, ll[Ttll'/' i11 iddillc lll'idllilc lcr f>c

oodcliltt} ddll,h lll/1/tr i\ 

Stervensbegeleiding/hospices 
In het kader van de di'LL"'ie' mndom 

hct thuna \'Zln het lcvcmhci'tndigend 

hamlclcn wo1·dt ook ge<,pmken on-r 

<,lervemlwgelcidi ng en h< "PILe<,. I )e 

term ho\plu_·' <..,lt!Zlt voor ccn zorgcon

cept met hct docl de kw0l1teit v0n het 

Ieven v0n <,tcrv enden le verhetcren 

I let kahtm·t-luhher<, Ill hcchttc vcel 

\\'tl;:ndc aon ccn gocdc -..tcrvcn-.,hcgclcl

ding, !lltltlr Jchttc dt1artoc gccn zqxntc 

voorzicn1ngcn nod1g i\ \in1qcr Bor...t 

hood cchtn weer c-cn opcn1ng voor de 

ho,picc-hewcgtng. 11 Lq heraadt ztch 

\l()g op de zorg \·oor de ern...ttg ztcke 

tc-rn1i11alc patient. LtJ hetr-ckr da0rhi1 de 

ontwikkeling V<l!l de ho~piu .. ·-hewcgtng. 

I k (J)A-traLtie heclt <,teed' geplctt 

voor onder Jndere ccn gocde '-.tcrven'-.

hegekidlllg en 0dequ0te pijnhe<,trijding 

J].., Jntwoord op de \TJJg 0111 cuthanJ-

<,ic Het CDA ziet daMtoe ook nadruk

kelljk ecn rol wcggekgd voor de hmpi

ce,. Overigen<, verclient ook de termi

nate thu1,zorg onclcr<,teu11ing, mede in 

relatie tot de hetrokkenhcid van vri)wil

ligcr'-. 

Stellingname hospices 

Alu/lldic rr]llil('5/lildlil<f ,IICIII ('['II I'll(/ [Jidn

,/ccil,- Zljll 1'<111 (('II cjoc,/c 5ICII'CII,f1l'<fc/,-[,/iii<J 

SicrPcllsiJfc}cb,IIII<J i'ld ,/,- zocjfllddlll<lc l>osfll

lL'\ /Jo5fl1UZOI"l} 2d/ Pd/1 (l1 1U/JciJ·;!PCl}C dCiit:f 

''CP(lfliCiti IPOdCJJ. ook i11 (111d11LI(/c ZIIJ 

Positie gewetensbezwaarde 
verpleegkundigen en artsen 
De pmitie van vcrplcegkuncligen met 

gcwetcn..,bezwJrcn 1'-. ogcn..,chiJnlijk 

goecl geregeld 111 de C~Cl vom her zie

kenhui"s-czen. I kt prohlcem cloet zich 

vecbl voor in de voorfa,e; hct <,olltuta

tiege,prck. \'<i'i11111CLT hetrokketlc htj die 

gckge11he1d te kenne11 gcclt hezwMen 

te hebhetl tcgetl hepaalck handelingen 

zoal' Z!hortu<, ot euthana,ic kan zulk' 

ertoc lcidcn dat herrokkcnc 
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111 de procedure alv0lt Z<lll

dcr cbr ee11 en Zlllc.kr "I' zo

d011ig gcmotlvcnd wordt. I )c 

vi11gcr i' daM moeili1k achter 

tc kri1gcn l·u-.tc-., woardoot 

nog0l wJt tn-.tc!ltngen vJn 

klcur vet·,chtetc11 <,pelc11 in 

dat vcrhZ111d ook een rol. 

I k (J).~ trallte hcelt <,teed' 

Bij de voorgestelde 

toetsing door 

regionale, 

gemengde 

ZlJnc.bcht gc\TJJgd voor de 

]lO~JtlC van gc\\Tten'-lhc-

zwJJrdc vcrplcegkundtgcn, 

zowel htj de dchatten over 

de euth0n<J<,te 01, hi1 de he

h0mlcli11g van het wctwoor

'-.tcl \\>'ijzigtng von het Hur-

commissies 

verdwijnen 

euthanasie en hulp 

bij zelfdoding tangs 

een achterdeur uit 

het strafrecht. 

gelqk \Vethock 111 v-crh0nd mel ck 

po'-.Jtie vJn gcwctcn'-ll)(:zwaJrdc werk

nemc-r' •: I let CJ)A heelt de dc,he

tretlc11de 1 Ji111gehouclen 1 motte-Schuttc 
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I 

I 
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mede onde rteken d . De positie van a rt 

se n, die in gewetensnood raken , heeft 

tot nu toe we ini g aandach t gekregen. 

Erke nd d ient daarbij we l te worden , dat 

die gewete nsnood zowel het we igeren 

van de hulp b ij euthanasie of ze lfdo

d in g kan betreffen als het medewerking 

ve rl e nen o nde r o msta ndi g heden , waar

b ij ve rschill e nd geoordee ld wordt over 

de zorgvuldi ghe idsvere iste n e n andere 

aspecten die een rol spe len in de be

sluitvorming. 

Stellingname gewetensbezwaarden 

* Cewetembezware11 i11 de zorg uerdiwe11 volle

dige erk.w11i11g in relatie lol a11dm juudalllw

tele begi11srlr11 ua11 de rechtsorde zoals de be

schenlliug ua11 rechtw ua11 mrdere11 err het 

gel ijkl,eidsbeg i 11sel. 

* Het 11iet dow uau de 11 rededelirrg dat r11en ge

welensbezwarell IJeeft tegw (bijvoorbeeld) 

abo rl11 s prouoca lrr s, eutha11asie err lmlp bij 

zelfdoding bij de sollicitatie of of> e11ig arrder 

tijdstip trjdens de dienstbetrekk.i11g 111ag geeu 

col/sequenties hebbe11 voor de werknerrrer-. 

Tenslotte 
Vooruitgang in de gezondhe idszorg is 

ee n gToot goed. Toe pass ing va n nieuwe 

technieken e n ge neesm iddelen bieden 

ee n op loss ing voo r z iekten e n gebre

ke n. We te nschap e n techno logie mo

ge n da n ook ni e t bele mmerd wo rden . 

N iettemin moge n e n moete n ook gren 

zen geste ld worden. De me ns mag ni et 

o nde rgeschik t raken aan we te nschap e n 

techn ie k, di e de Schepping moe ten 

diene n. De me nselijke waardi gheid 

d wing t onder be paalde o msta ndi ghe

den tot beperking va n de vrijhe id va n 

o nderzoek. De ch ri ste li jke traditi e 

zoekt gee n vera nke ring in de persoon

lijke kwa li teit maar in de no tie van de 

me ns a ls beeld va n God. leder mens is 

uni e k, e n komt tot o ntpl oo iin g in rela

ti e to t de medemens. De wetenschap is 

dus gee n doel op zichzelf. O mdat het 

oordee l over ethi sche kwesties ni et 

waa r:devrij is, z ijn opvattin ge n over 

herkomst en toekomst van de me ns 

evenzeer van betekenis als de univer

se le opvattingen over de mense lijke 

waard ighe id . Daarom staan solidarite it 

e n vera ntwoorde lijkheid evenmi n haaks 

op e lkaar als gerechtigheid en rent

meesterschap. Medisch-ethi sche vraag

stukke n moeten dus vanuit principiële 

inva lshoeken beoordeeld worde n. Dat 

zijn: besche rmwaard ighe id van all e le

ve n en dienstbaarheid aan mens e n sa

menleving. O nde rzoek e n be ha nde lin g 

aan het begin , tijdens e n tege n he t 

e inde van het leven dienen daaraan ge

toetst te worden. 

Dr. A La11si11k is lid unrr de CDA-1iueede 

Karrrerfraclie. 

H. de Vries is beleids111edewerker bij de CDA

Tweede Ka111erfractie. 
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uim tweecncenhalt JJar hcdt 

de christen-democratic nu de 

kam gehad zich tc vcrnJcu

""cn. AI gedurcndc twcc jarcn 

voor de vcrkiczing<,ncderlaag i-, in dczc 

kolommen i en 111 lwt nieuwe Program 

van Llitgang'>plllllcn) voortdurcnd gc

'>lcld. dat <;cdcrt I 'JS'J voor de chri'>lcn

dcmocratie ccn wczcnlijk n1euwc ta-,c 

wa<, ingetrcden; dit gcldt haar priori

tcit<,<,tellJJlg, hJJr analy'>c'> en haar 

tuonzetting. Waren de ccr<,te Vl]rtig ]a

,-cn. zo tot aJn de Twccdc Wncldoor

log, gckcnmcrkt door de strqd tegen de 

armocdc en <lchtcr<;tclling, in dc na

oorlog<,e la-,c ontwikkcldc de chri'>tcn

dcmouatJC in luropil zich tot de hc

langri,btc tactm 111 de <,triid regen hct 

conllllUlll~lllC en voor vcrzocn1n~ op 

om continent. Daar \\'Jar de houding 

VZttl crgcn<.,-tcgcn-zijn her hcv1g<..,t wcrd 

gehantccrd. drcigdc met de Vl]ilnd ook 

de riiiSOII lcirr v<1n de chri<,tcn-dcmoua

tJc tc vcrdwi]ncn 'zo<li'> 1n ltaiJ(; i_ In on<, 

land wa-, cr kcnnclijk ccn ililrd,chokkc

rigc ncdcriJJg voor nodig 0111 in hrcdc 

knngcn van de chri-,tcn-dcmouatic hct 

hc<,cl tc docn doordringc11. dar ccn fun

damcntclc vcrnicuw1ng nooclzokcliJk 

nng. 

J)c chri<,tcn democratic wmdt daarhi1 

kcihard tcruggcworpcn op de vraag, 

Wi1i1r zij cigcnl1_1k voor qJJt, nict zozccr 

tcgcn wic 211 "- Ln her i-, in de pol1tick 

hciC~a<, altqd Wilt gcmakkt·l,jkcr on1 tc 

zcggcn \Vdar JC tcgcn bent, vooral tc

gcn w1c jc bent. 

Wat wa<. hct hecrlijk on1 mcn<,cn aJ, 

Den Llyl a!, tcgcn<,tandcr tc hchhcn, c11 

cen hcwcging die van ..,]aptc en toc

gcelli)khcid tcgcnovcr de Sovjct Lln1c 

cen gcloot-,artikcl had gcmaakt' 

1\laar nu '>tclt zich zondcr de mogcli,k

hcid van cxcuu<, de vraag, of de grond

<,[ag van hct C:DA nog ccn ondcr<,chci

dcndc. oricntcrendc, kcnmcrkendc. en 

grotcrc grocpcn hinckndc vcrtJiing kan 

vindcn in ccn nicuw maahchappelijk 

progrJmnla. 

Wic de in~pJnningcn VJll de olgclopcn 

twcc JiltTn gevolgd hcdt, wcct tbt n 

ccn nicuw optillli'>lllC i-, doorgchrokcn 

hij vclcn. die crvaring hchhcn opgc

daan mel de dnclcdigc a011pak- ilnaly,c 

van de automati...,nlcn in onzc -.an1cnlc

Vlllg, conlrontJtic daarvan met onzc 

uitgang~puntcn en de vcrtoling van die 

hot.:.,Ing 111 nicuwc kcuzc...,, nicuwc pno

ritcitcn en nu ook wciJJcht ccn nJcuwc 

klilllkkkur De hlu11dcr, vJn 11apar 

I'J'J:l ell vooJ-Jaar 199~ kun11en daarhi1 

wei ccm ecn Nc\SIII<} 111 l!is,}rnlc' zip1 Hct 

paar<,c rc-,uitdJl stclt om Jlll ook in '>laat 

JLml die contJ·a,tklcurcll in hct politickc 

ckbat JJn tc hrcngcn waztrdoor hct in 

de politick weer crgcn.:., over zZll gaon 

Onderstroom en bovenstroom 
Fcrdn " ill dczc kolommcll o11dn de 

titcl '\X:e '>taan c1 nict aileen voor uJt

vocrig ingcgaJil op de gczJnlcnlijkhcid 

von dczc undaging voor zovclc in...,tcl

lingcn en hcwcgingcn die z1ch vanu1t 

lll)hcl"-' ill'>plratic hcziglwudcn met de 

onlwikkc!Jngcll in '>amcnlcving en cui-



tuur. De <;ignalen var1 herkenning van 

die gczamcnliJkc onru<;t, zorg voor de 

ovcrclracht van de hcpalcndc waardcn 

in onze cultuur· en die toekom<;tgcricht

hcid worden talri,kcr. 

In acaclcmi'>che kringcn en in <;tudic

ccntra, in '>ommige media en ook hi) 

maat<,chappclqkc organr<;atrc<, worclt 

heel vccl aanclacht hc<;tccd aan dit <;oort 

vragcn. Vanuit dcnw<;kopr<;ch onder

zock en door lrCidll'tlic/Jcrs worclt hct 

heck! gccomplctcerd, hct hccld van cen 

grocrcndc ondcr<;troom in de <;amcnlc

vtng, die zich - kort gczcgd- nict tc

vrcdcrl <;tclt met hct pragmati<;nlt', met 

ecr1 politick van aileen maar doen. wat 

de hand tc docn gcclt, met ccn rnaat

<;chappi[vi'>ic van hicr en nu 

lc hocft nict tot de so111lncurs tc hchorcn 

om onru~o,tig tc zijn over ccn aantol au

tomat"rncn in urltuu1· en maat<;chapptJ, 

IC hoclt n1ct wcrcldncemd tc zijn om 

tc crvarcn. dat cr ccr1 grotc hchocltc i'> 

dan ztngcvtng en lliCU\\' idca]i...,n1C; JC 

hoclt gcen ,/cr•ol tc ZIJn om waar tc 11C· 

men. dat cr helang<;tclling, hchoeltc i<; 

aan '>piritualitcrt, oudc er1 n1cuwc, JC 

hoclt gccn traditiOilJiiq te z1jn om te 

voclcn. hoc n1cn...,cn vragcn nJar ...,Jmcn

hrcngcndc vcrhanden, naar ·10,*· en 

mcn,clitkc gemcc1"chappcn 'die· nrc

mand vcrlorcn Iaten gaan" jc !welt 

gccn kahmrterrncntalitcit te hchhcn om 

tc n:gi'-olrcrcn dZlt cr h11 vclcn ccn onl

,Jag tc hc'>pcutTil vall van hct kwanti· 

tcihdcnkc:n en hct rckcnen 1n tcrmcn 

van mccr 11aar hct kwalltcit<;dcnkcll c11 

hct tcllcn rn tcrmen van hctcr. dcgclijk. 

duurzaam 

Natuurlqk de hovcn<;troom lijkt nog 

<;ten!, hcpaald door hct \ \'c t11r II" clhllll

/lJOJJ-1·-gcvocl groc1 a<..,tJ.It, cllicicncv, 

-.chaalvcrgroting, pnvati...,cring, over

held al'> ondcrncming aile, moet kun

ncn zcltrcdzaamhe1d 

r\laar er zijn niet aileen onrust en 

nicuwc vragcn, cr zijn ook nicu\VC zor

gcn. Zorgen over de verloedering van 

de lcclomgcving, waar opccns blijkt, dat 

de wortcl-; cbarvan zo dicp zip1, dat ze 

nict met wat mccr hlauw op <;traat tc he

<;triJdcn zi1n Er i'> wocdc over hct onge

<;tralt hlijvcn van grotc en klcinc crimi

nclcn. Er i-, zorg over de vereenzan1ing 

-die kecrzijdc van <;prankclcnd indivi

duali<;me- van zovclcn in bcpaalde lccl

tijd>kla<;<;en. in bcpaaldc grocpcn. lr i'> 

de wocde van zovecl ouder'>. dat de 

maat<;ehappiJ kcnneli1k gccn vcrlighcid 

mccr kan garandcrcn voor de cigcn kin

dncn op wcg naar <;ehool: het drug<;

aanhod, de verkeer-;onvciligheid, de 

hoon voor wrc ccn andcr dan hct domi

nant lecfpatroon volgt. Er i-;, jui<;t ook 

hi1 mcn<,en die hct rcdclqk gocd heh

hcn. de irritatic over de armoede hq die 

groepen, d1e niet zon1Z1ar op eigen 

kracht rncekunncn. F1- i<; vooral dat ge

voel van tekort gedaan worden, a]..., men 

door de bureaucratic allcrccrst al<; bcla-;

tinghctalcr of <;triNdlczockcr bc

<;ehouwcl wordt. en door de ondcmc

ming en n1cdia vooral a\..., con<..,unlcnt. 

De burger die al, mem hchandcld wil 

worden en nict 111 ccn actua\i...,cring van 

hct .1011 h·l/c rl ldi' ltli al-; gocderenhegc

rig minkukcl ol <;olrnummcr 

L:n hr1 waar<;chiJnliJk vcelmecr memcn 

dan op het ecr<,te gczicht li)kt. i<; er die 

-;om<; ondcrhcwu<;tc -;om<; explructc 

zorg over de vraag. o! volgcndc genera

tic-; nog iihu/J,,,/,1 ccn ta11-c kan<; krqgcn 

om kenni<; tc makcn met en dccl tc 

hchhcn aan de waardcn. drc onzc cul

tuur· ccuwcnlang bepaald hcbbcn. 

I )ic zo1·g en die onnr<;t kunncn heel 

goccl <;Jmenvallen met de crkenning 

van de grotc vcrworvcnhedcn van de 

laahte halve ccuw. die- om hct rapport 

'1\icuwc wcgcn, va<..,tc \\'aardcn' tc utc-
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ren - allcs hedt gehracht waar hct de 

ccr<,tc hcllt aar1 onthrak Daarmee 

wordt dan vooral gcdoeld up die onze 

cultuur hepalende drang naar zellvcr

wcrkcliJking 1\laar· dat is het mi'>'chien 

juist: memcn wrllcn lwhandeld worden 

als vcrar1lwoordelijke burgers, als zcll

standige en verantwoordelqke pcrso

nen, in de maatschappiJ al'> geheel. in 

de relatre met de politick in de hcjcge

nrng door de reclame, en vooral in de 

voorz1cningcn van zorg en vonning. 

Nrct aileen de academische centra zqn 

n1obdi~ccrhaor op de vraag naar die an

dcre '>amenlcving r zed<, ik eerdcr- hrcr 

heschreven hehi. dat gcldt eveneens 

voor de hedcndaag'>c burger 

Schelden op paars? 
Die andere samenleving~ Is een andcr·e 

samenleving Crherhaupt dcnkhaar. w<1nt 

we hadden toch de m<1akha<1rhetd van 

de samenlcving hi) hct oud vuil gezet~ 

lliS'>chop Bar hcdt in zijn toe<,pra<:!k op 

het congres 'Christen-Democratic als 

hcwcging van de tockom'-!t' van n1ci 

1995 opgemerkt, dat hrr ir1 chmtelijke 

kringen dikwijls zovecl zwartkijkeriJ te

genkomt, als het ga<1l ovcr 'de slccht

heid van de tiJckn HiJ riep op om in 

navolging van Johannes XXIII nreuwe 

or1lwikkelingen te ontvangen als een 

gave vJn C~od waarn1cc n1oet \Vordcn 

on1gcgaan naar C~od'-. hcdocling 1 

I let i'> stom gewee<,t om als reauie op 

de f,yfm; v<1n de Den Llvliancn ir1 

Nedcrland om de maatschappij naar ei

gcn inzrcht in te richtcn, ons tc scharcn 

in het koor v<1n dc machtelozcn. Wic 

de amhitie opgedt de maat<,chappiJ tc 

hervormen, kan zich aileen nog 111<1ar 

met zichzelt hezighouden. En dat is nu 

net wat paar·s kcnmerkt. 

Het onthreekt hij de participanten van 

paar'i aan rctlcctic over \\'tit voor ;.;oort 

samenlcving ziJ eigcnli1k willen. Het re-

ccntc Liheraal TockomstpcrspectJcl Vrir 

en verantwoordeliik' i'> mager en teleur

stcllcnd. evcnals de Den Llyllczing v<1n 

Kok dar W<1S. Over het grotc staatsher

vonningsproJect v<1n [_)(,(, wordt sinds 

bng nict'i 111ClT gchoord. 

Het onthrcken van toekomstvisie komt 

p<:!r·tiren met zo verschillcndc tradities 

wei gocd utt: cbt kJn de eulonc nog 

vcrlcngcn, llltiJr intu'-l~cn vraagt die '-lJ

nlcnlcving vi-;ic Fen JJllwoord met 

nJme op het prim<1Jl van de markt een 

ander antwoord ook op de positic van 

de niet-zellredzanwn 111 onze lll<1<1l

schappij, economisch en socia<1l Dre 

hlcekhcid wordt <,chril, als het over de 

twee terretnen gaat. waar de echtc strqd 

om de kwaliteit cn menswaardigheid 

VJn de tockom..,tigc lllJJt-.chappiJ nu ge

start moet worden de comhinatie v<1n 

eumomi'>che gruci en hehoud v<1r1 de 

Schepping en voorJI de vraag naar een 

nieuwe internationalc ordc van gercch

tigheid vcilrgheid en duurzaamheid 

!\ lJJr de zwJkte van paar...; i-, geen red en 

om crop te gaan schelden 1\atuurlirk. 

sorns steekt n wei een visie hi) paat·<, de 

kop op. nameliik die van de atrekening, 

vooral a]-, hct gaat om de JllJJt<.,chappc

lrrke vert<1lingen van hepaJide christe

lijkc waarder1. cn dan past eer1 krJchtig 

antwoord. ;\bar de hoolcllijn van ons 

client een andere tc zijn: het gaJt om de 

ontwikkcling var1 een Jltcrnatid. Het 

gaat om de lormulcring vJn die andere 

maZlt<..;chJ.ppiJVi<..;ic (bt andcn.~ cngJ.gc

merlt, dJt Jndcrc antwoord. Cihcrhoupt 

dar <1ntwoord op de onderstroom 

Het heste antwoord op paars is niet de 

aanvJI maar het alternaticl: het wei ge

ven van d<1t antwoor·d, het wei ontwik

kclcn van dic ll1<1<1tschapprJvisie 

De nieuwe termen 
1\laar dat wil ntet zeggen. cbt we p<1<1r-s 

niet al<, rderenticpunt kunnen gehrui-
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ken. In \l'ezcn dcnk ik, dJt het gJJt om 

vtn contrJtcmlcn tcgenovcr de ,lcutcl

woordcn VZlll paor-. 

!\1, pJJr'> uitgJJt VJil hct individu, moe

ten \I'll niet tc hoop !open tegcn c!Jt be

grip met ook hciJngriJke vcrworvcnhe

den, 111JJr diene11 wiJ c!Jt JJil tc vullen, 

ol tc vcrvongcn door on'-. hcgrip van de 

/'moon \Vic uitgJJt VJil de volhcid vJn 

dat hcgnp met zi)il clcnlcntcn van vcr

Jntwoordelqkhetd hetrokkenheid op 

medcmen'>ell en op gcmeemchJp, en 

tllltLltett komt tot hevt-iJdende come

quentie'>. ( lt her nu gJJt over de wi1ze 

VJil zorgver'>lt-ckking, de JJmprJkelijk

hcid h11 mi,drqven, de hc<,chcrming vJn 

Ieven in Jlle tJ'>en, de '>LhJJI vJtl voor

zieningcn, de kwJiiteit VJil her onder

wii..,. l)c hantcring Villl ddt hcgnp gcclt 

een heldcre en voorJI onder'>cheidende 

heliclltlng 

;\J, pJJI''> uitgJJt vJn de polen mJrkt en 

overheid, ciJ11 hehhcn WiJ Jlli'>l op dot 

punt Oil'> etgen Jntwoord duidclijk ge

<lLluJii'>ecrd in her StrJtegi'>ch BcrJ<lcl. 

Hct hcgrip "lllllCJJicP/11~] ztl..., andere actor 

i'> jui'>t ge,chtkt om duideli1k te mJken, 

cbt er llJJ'>l dtc mJrkt, llJJ'>t die over

hetd en llJJ'>t ciJt individu cen eigcn rc

<llitett i'> die gekoc'>terd en he,chermd 

nwet worden. I )c '><lll1enleving zeit 

n1oct worden aangc..,prokcn op hJur in

drukwekkende prohlcemoplo<,<,end ver

mogcn. I )ic t~ndcrc aanpak op vrijwcl 

Jlle heiJngrqke politieke terreinen, de 

vcilighcicl, het zo IJng mogeli1k inte

grcrcn v.:1n mindcr gocd lllL'Ckunncndc 

memen, de Jmwedehe'>lriJding door 

pJrltctpJtte, de hurgerinittJticvetl in 

mcdiolanLC de cigcn aCJnpak van natuur

heheer. de ondemcming, die mecr i'> 

dJn ccn win'>tuitkering'>lllilchine. In de 

l'eri,coop vJn hct decemhemummer 

I 'J'J(J met de titel 'I )c zcllgekozen ker

kcr' i-. ccn poging gcdaan orn -;canncn

dcrwqze de term \Jnlcnleving' concreet 

( [ )\'} '!/ 

tc m<1ket1. DJt i'> de po'>iticve henJde

ring, maar cvcna\-, hct hcgrip van de 

pcr<,oon, i'> dit hegrip zo ook hruikhJJr 

voor het oppo'>ltievoeren regen die 

nlJJtrcgclcn en hcnadcringcn, die 

lllJXilllJJI tnzctten op hct prilllJJt VJil 

de poltttek ot de 111<lt-kt en te weintg ot 

gccn rckcning houden n1et de autono

mte e11 de onmi'>hJJrhcid Viltl deze JL-

tor 

Fn clJn i'> er nog een dcrde dimemie, 

die in \\'CZen '-ltaat tegcnovcr hct hcgrip 

lilx:t·Jii,mc en lihert111iteit I )c omJr

nling ook door '-ltromingcn, die nict uit 

de politieke trJditte VJn hct libcrJii,mc 

voortkomen, zoJI'> de '>OLiJJI-dcmocrJ

tie, en die de ideologi'>che hJ'>l'> voor 

'>tromingen hinnen de U>illitic vormen 

lcidt tot hepJJide, veelill WJJrdevriJe ot 

<,cmi-wJJrdcvriJe 111JJt'>ch<lppci1Jke keu

zc'>. l'rol dr I I.LS Woldring mJakt in 

zip1, in clit llllllllller hc'>prokcn, bock 

'De chn'>ten-dcmouJtie_ Fen kriti'>ch 

onderzoek nJJr hJJr politicke tilmohe' 
0 

dutdelijk, hoc hcpJicncl cleze gedJcht

c'-ltroom i-; geworden. Het antwoord 

vJn de chri'>lcn-clcnwcrJtie dtent 

d<Jarop tc zip1 de nJdrukkeiiJkc relcrcn-

Cf:· 

,...,_ 

Ook dcze dimemie '>Lhcpt 

een duideli1k ondcr'>cheid 

Hicrhij gJJt her over hc

'-lchernltng en erkenning van 

het gezin en de tamilie; over 

de vr<1<1g nildf het puhlieke 

klimJJt, hijvoorheeld terzake 

Het beste antwoord 

op paars is niet de 

aanval, maar het 

alternatief. 

vun uitingcn van geweld en :-,cksuele cx

ploit<ltic, dJn gilJt het vooral om de 

vraag naar cvenwicht tu"''-len hct conl

mcrciclc c11 het niet-commeJ-cii'lc en 

nJJr ruimte voor plurilormiteit in '>cho

]Jng en zorg. Hct gaat on1 he:-,chcrnling 

van in'>titutic<., Jil zeker, lllJJr ook 0111 

de vraag, vvelke inspanning onze nlaat

'>Lh<lppij en onzc overheid het WJJrd i'> 

0111 het gec<,telijk crlgoed op eigen-



tijd'>c wijze te communiceren en cen 

nieu\vc gcncratic een kan-, te gcven 

daarmec kennis te Iaten maken en dat 

te integrcren. 1-let gaat om het behoucl 

in onze cultuur van hcgrippcn als 'ver

antwoorclelitkheici', \olidaritci( 'vcr·

zocning' 

Hct is hicr, dat de nog he,taandc instcl

lingcn van chri-,telijke inspiratic op ccn 

JJntal terreinen de vertaalslag moeten 

makcn om tc vcr-mijdcn. dat zij weg

zakkcn in resignatic ot wcgvluchtcn in 

onnodig i"iolen1cnt en on1t1rn1ing van 

ecn dompcrscultutll- Het reccntc rar

port 'Caven in ovcrvloed. EuropeC'> cul

tuurhclcid in chri'>lcn-democratisch 

pcrspecticl' over de noodzaak van ecn 

Luropces cultuurhclcid en het ckzcr da

gcn vcr..,chencn rapport 'I)c vcrzwcgcn 

kcuze van f\:ederland. Naar cen chris

ten-dcmocr-atisch bmilic- en gezimhc

lcid' over hcdendaag'> gczins- en tami

lichekid zi)ll hewuste aanzcttcn om 

ook op dit terrcin de concrete vertaling 

tc maken vJn zakcn die ander'> in de 

wolligheid van 'ethi,ch revcil' ol ·rlloroli

ILhc Wc11dc' hlijvcn '>teken. Die aanzetten 

vcrdicnen ecr1 sy'>tcmatisch vcrvolg. 

lr i.., nog ccn v1crdc notic, d1c vanwcgc 

de chrr'>ten-dcmocratic met nadruk 111 

hct politrcke dchat gchracht drcnt te 

worden. J)at i'> eer1 bcgrip, dat eigenliik 

geen rdcrentie hedt aan een paar'>c 

'>pregcltcrrn. Srmpelweg, omdat eire di

mensie sy'>tematisch ontbreekt Het 

gaat dan over het hegrrp lockollllit)cn,hl

ln·d Niet. dat dit kahinet op aile terrei

rlen de toekomst vnwaarloost I k 
agcndJ va 11 tockonl..,tgcric._ h tc i nvcqc

ringcn en lllZlatrcgclcn wordt cchtcr 

nict hepaJid door c-cn c·igen coherente 

tockom'-.tgcrrchtc vi'-lic moZtr tclkcn<., in

gcgcvcn door de ZlLtuZllitcit !\ lu.Jr dz1t 

lcrdt drk\\iil'> tot conllictueuze en on

oploshar-c dilcn1ma's dcnk aar1 Beck 

aan de atkoop van rlJtuurhczwar·c·n hi1 

de aanlcg van infrastructurelc werkcn, 

en aan hct uitstel van t'Crl intcgralc be

naderi ng van hct 1nohi I i tc1 t<.;vraagstuk. 

Het lcidt bovcnal tot cen onevcrnvich

tigheid lUS'>Cil de hclangen van de nu 

geldverdienendc I cn '>temgercchtigde 1 

gcncratics tegcnovcr wat nodig i-, voor 

de oplciding, vorn1ing en tocru<.;ting 

van ko;11cnde Van hczurnigingcn op de 

kindcrhii~lag tot ccn vcrcnging en vcr

schr·aling van de ondcnvr,slaciliteiten 

Hct CI)A moct sy'>lemati'>ch en de'>

kundig biJ aile ovcrhcid,maatregelcn. 

vooral hij hct nalaten crvJn en hi1 de 

politickc prioritcil'>'>telling nagaan, wat 

noodzakelijk i'> voor de urtbouw van 

ccn 1:wercld 1-,amcnlcving, waarin ook 

volgendc gcncratic'> rovale kamen hii

gen op zcllverwer-keliiking, welvaart en 

gcrcchtigheid Ook dat zal durdclitk 

andcr helcicl oplcveren op het gchied 

van technologie op dat van landhouw 

en vocd,elvoorzrening, hi1 ondenvi1s 

intr·astnrctuur·, hij de reiJtrc onderne

ming-werknemcr hi1 de li'>cJiitert. Hct 

karl de hoognocligc impuls vcrschJHcn 

voor her-,rel vJn het internJtronali'>llle 

in de politick en <>Jmcnlcving Het 

wcgkv·.'l]llcn daarvon in de laot-.tc JZ11Til 

i., miS'>chicn hct mce'>l in het oog '>Jlrlll

gende tekort var1 het paar·'>e ovcrheid'>

helcicl. 

Tezan1cn kunnen deze vier bcgrippen 

de klankkleLII- geven aan die eigen her

ken hare keuze'> en kunnen zr1 tcvcm de 

tcsthJttcrij zip1 voor de heoordeling 

van het helcid van de hurdrge coalitie 

De doorbraak 
I:r rs c-cn duidcliike kcntcrir1g te he

'>PCLIIT!l h111ncn de chr·i.,terl-dcnwuatic 

I )c partr1 hli1kt nict lccg te loperl de 

k.cuzc crvoor 1'-. indcn.bad 111ct lllgcgc

\Til door voorol opponun1...,tcn c11 

mocht'-.'-.tn_'\'l'r'-. !)c \Trgodcnngcn ZIJ!l 

rnec'>tJI urhtekcnd hczocht en zc gJJJl 



ergen-, over, er komen mcer nicuwc lc
den hij dan hij andere partiJcn, c11 

vooral i-. crop vclc pbat-..cn cen inzct 

en betrokkenhe1d, die door geen an

den: politickc hcwcging wordt opgc

hracht. De kcuze voor de 111houd loont. 

!)at hli1kt ook uit de enormc bclang

-.tclling van dc-.kundigcn 0111 n1cc tc 

hclpen hiJ de tormulcring van dat 

nieuwe belc1d op aile deelterreine11. 

I let werken daaraan met hun hulp i'> 

ccn huncngcwoon vcdri.,-,cndc crvo-

rrng 

Het bdcr reali-,ccrt zich dat bij het 

voortduren van het zomcrklimaat voor 

hct hu1digc kah111ct er geen volkwer

hurzingcn tc vcrwachtcn zijn in onzc 

ncht111g, maar aile tekcnen wi)zcn erop, 

dat de knn hct houdt. Dat had hiJ een 

regcnng d1e hewu'>t li)kt te kiezen voor 

ccn prc-.cntJlJc a!-. nationaal kJhinct en 

hiJ een helcid, dat de echte moedl)ke 

keuze'> bn uihtellen ol alkopcn, wei 

ande,-., kunnen zijn Uncbnk-, de winkel 

van Sinke[-,·eclame va11 de cmlitic- bij 

on-, " aile, te koop e11 voor ekk wat 

wd-,- lukt hct n1et om de chri<;ten-de

mouatle in de overbodigheid te drin

gcn l)c contourcn vJn die nicuwc 

chri,tcn-demouatie, die inderdaad een 

hood-,chap heelt voor de vragen van nu 

en de komende decennia tekencn zich 

'>teed-, dultlcliJker al 

\'1-'e worden daarh11 gelwlpen door twee 

andere elcmenten. ( )p de ecr<,le plaat'> 

zien we nu 111 aile duidcliJkhe1d de ook 

door het Souaal en ( ultureel l'lan

hureau in hct 'Sociaal en Cultureel 

Rapport I'!'!(, onder<,lreepte aanwez1g

hc1d v·an CD A-n-, en ([ )A-wmpathl

'a11len 111 Z<JVeel onderdelcn van het 

\TIIWdlJglT'->\\'crk I )tlt gcclt on'-> ccn 

tllllckc do<llliJk na,ll de echte pmhlc

men van de hu1d1ge 'amenlcving Ll1t 

tk '->)1Zltlll11lg tu...,...,cll de gc<lggrcgccrdc 

lllJLnlf-!Cgc\'l'll'-. en de hclc,·ing \'Jil de 

1 I 1\ 

individuelc burger'> moet gcconclu

dccrd worden dat het helcmaal niet zo 

goed gaat met Nederland. Wij hehhen 

een breed re-,ervoil· aan mcnsen dat om 

rccht gecft op hct prcdikaat 'landeliJke 

politicke bcweging, van heel de -,amen

lcving' 

lliJ rcccntc vcrkiczingcn in Brabant en 

Zeeland hli)kt dan ook tot welk ccn on

dcr-,cheiclcndc mohi!t<;atie van vr!Jwil

lighcid en ellthou<;ia<,mc wiJ in <;taat 

ziJn. De parti) I'> vitaal a!-, nimmcr op 

lokaal en provinciaal nivcau. Dte hrcdc 

vcrwortcling en de vcrwcving met vri]

willig maat-,chappeliJk engagement 

'>tclt het C[)A ook in '>laat om meer 

dan welke andere politiekc hcwcging 

cen antwoord te lormulcrcn op die zo 

'>lerk opgelcelde intcre<,<,c hiJ burger<, in 

hcrkcnharc, cigen lokalc en prov1t1ciale 

polit1ekc agenda\. 

En her twecde i-, de inzct en de kwali

tcit van zoveellokalc en provincialc hc

'>tuurdcT'>. Z11 vcrwoorden nict aileen 

wat in hu11 cigcn he<,tuur'>gcb,ed nod1g 

i-; en zij docn dour nict aileen wat gc

dt~an n1oct worden. n1aar 111 tocnc

mcndc mate kunnen zij ook in hun '>J-

heleid-,clementen voor 

nationJ!c politick naar vorcn hrcngcn, 

op ha'>i'> waarvan cen ccht, met de he

langcn van hct hcle land reken111g hou

dend programma kan ont<,taan 

Vijftien maanden nog 
NatuurliJk zullcn de komc11Cic vijltien 

maandcn 111ct gemakkciiJk zqn Hct ka

hinet zal domgaan zich te vcrkopen a[, 

naWll1aal kah1t1ct dar voor ekk wat wd-, 

hcclt. I k cnc mini'>ter zal hliJVCn roc

pen om langcre wcrktwlcn tot en met 

de open,tell111g van 2~-uur'> knllde

nier'>zakcn c·n hct tot wcrkdag makcn 

\'an de zondag en de ander zal ecn plel

dooi houdcn v·oor onthaa<,tll1g In de 

Tr<Jomnlc horen \I'll warmc 1\'<lOI-den 
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over geborgenhe id en cohesie in de sa~ 

me nl eving, en terzelfdertijd gaat het in ~ 

dividualiseringsbeleid gewoo n door De 

ene dag za l bisschop Muskens de nigre~ 

rend be handeld worden en de andere 

dag omarmd e n wo rdt de schuld va n 

all e p robleme n ge legd bij vroegere , e n 

d us(!) c hri sten ~d emocrat i sch e beleids~ 

verantwoorde lijken. Er worden fa ntast i ~ 

scheverhal e n over het mili eu gehouden 

en terzelfdertijd worden twee va n de 

drie coa li tiege noten li ever even niet 

herinnerd aan hun verk iez in gsbe loften , 

als het op dade n aankomt. W ij kennen 

de woorden over dualisme en de prak~ 

tijk; de woorden over Europa en de ac~ 

ties va n Za lm voor het stabi lite itspact; 

de beschuldigende v in ger naar vroeger 

in het IRT-debat en de eige n besluite~ 

loosheid. 

Maa r kennelijk mag deze coa liti e veel , 

vee l meer dan wij ooit hebbe n gemo ~ 

gen. En met d ie handi cap zullen we 

moeten leven. 

H et is fantastisch hoe kort het geh eu~ 

gen kennelijk is: wie was in ee n vo ri ge 

periode tegenstander van het ste rker 

aansture n van het Openbaa r Min isterie 

e n verwijt nu dat vo ri ge kabinetten te 

zwak geweest te zijn op dat terrein ? 

W ie smaa lde oo it tegenover een vorige 

mini ster, dat hij een hetze wilde ontke~ 

tenen e n ze lfs blote stra ndfoto's van e i~ 

gen kinderen wi lde verb ieden , en w ie 

sch ree uwt nu o m harde maatregelen te~ 

gen het in bezit hebbe n van kinder~ 

porno? Wie had ee n belangrijke rol bij 

de reo rganisatie van de politie en kon 

o ngeh inderd door dat eigen ve rl eden , 

binnen het onderzoek naa r het IRT- ge~ 

beuren de staf over dat ve rl eden bre~ 

ke n? Voorbeelden uit een we ini g ge~ 

st rafte reeks , sympto mat isch voor o nze 

handi cap. De o pstelling va n dit kabinet 

e n de sympath ie daarvoor in bepaalde 

kringen zijn twee factoren , waarmee we 

moeten leve n. W ij moeten daar tegen~ 

over stellen de inhoud , de landelijke 

aa nwez igheid e n in zet van onze achter~ 

ban , de kwaliteit van onze representan ~ 

ten. 

Het worden vijfti en zware maanden . 

Vele smaakmakers in onze samen leving 

is er kennelijk vee l aangelegen om de 

christen~democra ti e over de rand va n 

de relevantie te duwen , verder te margi~ 

nali seren. De inzet voor hen za l z ijn de 

terugdringing van o nze beweging van 

minderheid tot minoriteit. 

De opgave , waarvoor w ij staan , is een 

mobi li sat ie tot in de uiterste hoeken 

va n diezelfde samen levi ng Wij willen 

een samen lev ing waarin het gaa t o m de 

persoon, om ruimte en bescherming 

va n de verbande n die personen zijn 

aangegaan ; waa rin het gaat o m waarden 

die verder reiken dan de laatste trend of 

de co mm ercia li sat ie ; waarin het gaat 

om behoud va n ons aangereikte en 

dierbare or iëntat ies; waarin ingezet 

wordt op bele id waarin systematisch 

perspectief voo r de nieuwe generat ie 

geboden wordt. 

Vijft ien maanden van het nemen van 

verantwoorde lijkhe id , va n z ich maxi~ 

maal inzette n, va n het doen va n ech te 

keuzes . 

1\!lr )JAM. van Gennip 

Noten 
1. De opmerkingen van mgr. Bär worden weerge

geven in Prof. mr. dr. j .P. Balkenende en drs. 

Th.B.F. tvi .Brinke L 'H e t C DA al s partij van bin

dende waarden', in \lerslnglmudel \1\l f- symJJosi rtm 

11 m I J mei 1995 'De christen-democratie al s 

beweg ing van de toekomst', Cl;ris ten Democrati 

sdll' \lerkeHIIingen nr. 7/ B 1995, p. 397 . 

2. Zie ook z ijn recente artikel in NR C Handelsbind 
'Liberali sme al s ratten vang er van Ham e ien' ( 16 

januari 1997). 
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I 
n het rapport 'Nieuwe wegen, vaste 

waardcn' wordt gepleit voor een 

herhezinning op de taken van de 

ovcrheid: Ue overheid zal her en 

der terugtreden tegenover de complcxi

teit van maatschappelijke veranderin

gen, waar ziJ ovcrvraagd is en taken op 

afstand wil zetten, uitbestcden of priva

liseren. Dan volgt een wezenlijke con

ditiehepaling: "Maar <,teeds moet voor 

haar de vraag voorop staan of zich dat 

vcrdraagt met de integriteil- de weer

haarheid tegenover corruptie - en de 

uitoefemng van de publieke functic." 

Uc uitocfening van de puhlieke func

tics is enerzijds hepaald door· de defini

tie van haar inhoud en reikwijdte lam

waarden, of men wen<,t niet mecr uit

drukkelijk te kiczen. 

Zo hceft de overheid, naar aankiding 

van dehatten over de grenzen van de 

taken van de staat, in toenemende mate 

privaatrechtel ijke organisatrevormen 

ingevoerd voor de uitoefcning van pu

blieke taken en hecft ziJ taken overge

dragen aan min of meer zelfstandige 

hestuur-.organen, zowel extern (zoak 

zho\) als intern (zoals agentschappen). 

Overigens dient in dat dehat het princi

piele ver<,chil tussen het zeltstandige 

bestuursorgaan en de publiekrechtelijke 

hedrijfsorganisatic (die wortelt in de 

gemeenschapl niet uit het oog tc wor

den verloren. [en thema waarover de 

hecr 1-lrrsch Ballin onlang<, 

de minrster van llinnen

landse Zakcn onderhield 

in de senaat. 

[r ziJn tevens bedrijfsma

tige formules ge'r'ntrodu

cecrd zowel hinncn de 

overheidsorganisatre als in 

de rclatre tussen de cen

trale overheid. de up af-

hities) maar wordt tevens 

gedragen door de opvat

tingen verbonden met die 

taakuitoelcning. In de 

afgelopen jaren hcbhen 

die rolopvattingen onvol

doende aandacht gehad in 

de politreke discussie 

lnerzijds wellicht vanuit 

een vanzelfsprekendheid 

die crtoc lcidt dat onge-

merkt belangriJke waarden 

uit het zicht raken, andcr

zi(ds doordat in de <;true-

"tand gcplaat.;,tc organcn 

en private imtellingcn 

Prof mr A1L Bcmelmm1s- Ueze ontwikkeling roept 

turele vormgeving en in de culturelc 

duiding van de puhlieke taakuitoefc-

ning elen1enten z1jn opgcnon1cn die 

'wezenwreemd' kunnen worden ge

noemd. In de (post )moderne opvattin

gen voor opcnhaar be<,tuur wordt hli,k

baar minder waarde gehecht aan die 

Vidcc de vraag op in hoeverre de 

'ethiek van hct private handelen' zich 

verdraagt met de ci'>en te stellcn aar1 de 

uitvoering van publieke taken 

'llcdrijlsmatighcid' impliceert dat in de 

bc,luitvorming aan de etficicntie ccn 

dominantc waarde wordt toegckend. 

Llit onderzoek van onder mecr de 
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Algemene Rekcnkamcr hlijkt ovcrigem 

dat die doelmatighetd te vaak nog on

voldoende kan worden hewezen. Dat is 

mocili1k omdat hijvoorbeeld hij veel 

verzelfstandigingcn cen heldcrc, con

trolcerhare doclstelling onthreekt. Van 

helang voor dit hetoog is vooral dat 

zdhocwclLT vccbl nog ~prakc i-. vun ccn 

overheidstailk, de veri\tltwoordings

pltcht <1<1n de minister en uiteindeli1k 

aan de Staten-Ccncraal onvoldoendc is 

gcregeld dan wei lcitelqk onvoldoende 

wordt ingevuld ,\\ct de heperkmg van 

de miniqe,·ii_'lc vcrantwoordelijkheid 

wordt ook de parlcmentatre controle 

op de ovnhetdstaak 111 kweqie hepcrkt 

Bovendten hli1ken de uitetndcli)ke ge

volgcn van de vcrzclt<-.rundiging voor 

de ri,kshegrottng lang niet altijd duide

liJk 

Verzellstandtging en onderhandeld he

quur' worden goed gcillustrccrd door 

de zogenaamdc convenante11 die de 

ri1ksoverheid 111 toencmcnde mate at

sluit met hedrqven en imtellingen voor 

her realisnen van helctd. Het hegrip 

conve<1JI1t' vcronderstelt een 'honzon

talitett' in de gezagsvnhouding die er 

Lllteindelijk niet i'> Het merendeel van 

de UliWenante<l hevat moeilijk at

dwinghare alspraken inzake weinig hel

dcrc doelqellingetl en de in dat Iicht te 

lcveren prestiltics en btedt daarom on

voldoende mogclijkheid tot controlc 

AI met al is er een hcrnieuwdc rcllcctie 

gehoden op de hi)zomkre aard en mo

raal van het ovcrheids'hedrijt' opdat een 

wclovcnvogen kcuzc wonit gcdaan 

voor die comtructte'> die werkcliJk de 

doelmattgheid vergroten zonder al

hreuk te doen aan centrale waardcn van 

het overhcidshandelcn als rcchtmatig

heid en dcmocratische controle. 

I )e hesprokcn ontwikkelingcn hrcngen 

immers ecn tcndens in heeld die on-

( llV 1 '17 

derwerp van zorg client te zijn: de 

verk,van-,cling van heldcrc gczagsver

houdingcn, tussen ovcrhedcn, tussen 

ovcrheid en rcpresentanten van deel

hebngen. tL"sen overheid en contmlc

rende instantics. Zonder heldcrheid 

over de hevoegdheden en derhalve de 

verantwoordelijkheden, verdwijnt het 

zicht op de verantwoordingsplicht en 

dcrhalve de mogeli,khcid tot democra

tische contmlc die de machl'>uitoelc

ntng door de overhetd lcgitimcert Het 

moet dUidelijk zip1 wat de consequen

tics zijn van de verschuivendc 11onnen 

en toenemendc hyhnde vormen van 

hestuur voor hevoegdhcde11 en verant

WO<>rdi ngspltcht. Verant woordel ijkheid 

en verantwourdmgsplicht dietlCil hel

dcr te hliJven wanneer men hecht aan 

een democratische rechtstaat. 

Prof 1111 ,\I L llrlllrllll£1115- V1drc 

/11 de collllllll qrur11 de lcdr11 P£111 dr rrdt1ctir llllll 

/>fl'SOOIIfijkr Ofll!<llillll/fll II'Lff. lij /Jof>CII ,jil<lrlllff 

rr11 <ldiiZrt tc rJWCII uoor rc_{lcctic of drhat 
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cvccl amhrtre -,chaadt de po 

lrtrck maJJ tc wcrnrg ook 

zo laat zrch de <,lrekbng vJn 

dJt llllmmcJ <,amcJWJllcn 

Hct pJM'>e kahinct hectt hct nict mZJk~ 

kelijk al<> voorzmer vJn de Furope'>e 

RJZJd. Er· komen in hoog tempo ,tt.Td'> 

meeT redenen hr1 om de ZJZJnhevelingen 

van \._,\LH. Hir'>ch BJ!Iin in dit num

mer ter harte te nemen. \)cze waar

'>chuwt dat hct nict ver'>tJndig i'> om 

aan te kocr<,en op ccn nicuw VerdrJg 

van Am...,tcrclanl. Hct i-; de vr<J<Jg ot ccn 

dcrge\11k verdrag de in<>tcmming v<1n de 

r1ationalc pi!rlementcn en - cvcntuccl 

viJ rctcrend<1 - vJn de hevolkrng zZJI 

kunr1cn kri1gcn \-, dJt nict hct gcval 

clan i'-l dat wcdcron1 ccn lor<..,c tcgcn-;\ag 

voor de Furope'e integrJtic w<lanloor 

het her en dcr a\ oplcvende natiorla

li<>mc cen <>terkc impu\<; zal krijgcn. Hct 

Jdvic<; VJn Hir,ch BJ!Iin i'> om de vorm 

te kiezen van vcr<;chillende ofzonder

lijke voor<;tcllcn voor verbctering van 

de [urope<>e <>Jmcnwerking necrgelcgd 

in atzonder\ijke ovcrcenkom<>ten. 

l'vdA~bmerlid ,\1 van Tr·aa i'> gericht 

op hct tcmpere11 van de hrrope<>e a'>pr~ 

rJtie<> van het Wcten<.chappelijk ln<.ti

tuut voor het CDA. In het recent 

ver<,chencn rapport 'l'uhlrckc gerechtig~ 

heiden de Europese Llnic' wordt crvan 

uitgegaan dat de Europc<.c Llnie op weg 

i'> een honds-.taal tc worden. Van Traa 

vindt dat de commi'>'>ie ecn prachtig 

Ka<>teel heeft gebouwd waar andere par

tijcn jaloer<> op kunnen zijn. maar het i<> 

wei ecn luchtka'>lccl. Hct rJpport hrcdt 

'>tancbJrdantwoordcn drc nret mecr 

gocd pZh'-.C!l op de rcolitcit van Furopa 

na I '!H'!. De val van de r\1uur er1 de uit

hrcidrng vJn de Luropc'>c Llnic vrJgcn 

0111 ntCll\\'C lcvcn-,vatbarc tdccl~n over 

hoc hct verdcr moct met de FuroJX''>C 

Llnrc 

Hct puar~c kahinct mag op -,pn1n1igc 

tcrrcinen Jmhrticu' zi111. voor de kwJ!i

tcit van de Ncdcrlamhc politrck " 

paar' uitgc-.prok<:n <;\ccht. In dit tlLIIll

mcr vcrwi1t 1.1' Vcrhoogt hct paar<.c ka

hinct 'vcrraad aJ.n de nElJt'-ltZlvcn van 

gocdc politick' De reden· mcr1 llirt 

<;\cchh met de cigcn ideologic 7o or1t~ 

<,laat een karikatuur van de polrtiek 

A.l. Verbnrgh - hckend lrd van hct 

CI'V - <>poort het C[)A aZJn tot mccr 

ambitics wat hctrdt zip1 chmtelijkc 

prohlcring. Hij mi-.t comequcr1t de ver

ticale dimcnsie 111 het chrr<,ten-denw

crati-;ch bclcrd Vcrhrugh be,triJdl de 

qc\ling VJn Woldnng (in hct vorigc 

nummcrl dat de RPF en CI'V 'rcligr

euze r·etorick' hcdrijven en gaat in de 

tegcnaanval. Het CDA draagt door ZIJn 

klcurlomheid hi) aan de <;eCLdJri<>atie 

In de peri<;coop kijkt mw. M. Cadella

van Ci\<; tcrug op de h!Jeenkom-.t van 

de 'C:ontrontatre met de tockom'>l'-he-

wcging. lr \VatTn an1hitte<.., gcnocg, 

maar ook de gocdce 
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De invoering van de euro, Europol en het ontbreken van een ge

meenschappelijk buitenlandse politiek baren de burgers zorgen en 

vragen om een Europees antwoord. Hirsch Ballin waarschuwt om 

tijdens de lntergouvernementele Conferentie in Amsterdam niet te 

komen met een alomvattend voorstel voor een nieuw verdrag. Oat 

zou de euroscepsis weleens in de kaart kunnen spelen. Hij spoort 

aan tot het opstellen van afzonderlijke overeenkomsten voor voor

stellen ter verbetering van de Europese samenwerking. 

D 
e . verat.ldering-,procc'5en 
in europa <,tcJicn hoge et-

sen. zowel aan diplomatic 

Raad in Amsterdam op 16 en 17 juni 

aamtaandc- tcr atronding van hct pc

riode waarin Nederland het elk hall 

als aan <;trate

gic Voor de <;amenlevin

gcn en de burger-.; Vtln 

Furopa- niet aileen tn de 

huidige lidstaten. maar 

ook tn de Ianden van 

,1\.lidden- en Oost-Luropa 

- '>laat vee I op het <;pel In 

hct Vcrdrag hetrdtende de 

Furopese Unie, dat op 7 

tehruat·i I 'J'J2 in 1\laa'>

tricht werd ge-,loten. is een 

hcptll I ng opgenomen ( arti

kcl N 1 over het in I')')() 

Prof. dr. Ei\IH Hirsch 
Lli!llitl 

jaar wi<;sclcnd voorzitter

schap vervult. Vandaar 

dat in de pcrs vaak ge

schreven wordt over 'hct 

Verdrag van Am-,terdam', 

maar - andcrs dan de in 

Parijs, Rome en Maas

tricht gcsloten oprich

tingsverdragen - zal hct 

daarhij niet gaan om een 

nicu\V oprichting~verdrag, 

maar om ecn ot meer 

overeenkomstcn ter her-

ziening van de oprich-

h11cenrocpcn van een lntergouvcr

t1cmet1tele C:onlercntic ! ICC: I ter her-

zicning van de oprichting-,vcrdragcn 

van de Europc'>e llnie e11 de Europe<;e 

Ccmccmchappen. 

Het i-, de hcdocling dat die hcrziening 

haar he-,lag kri1gt tijclcn<; de lurope'>e 

C I lV 1 'l7 

ting-.;vcrdragen. ~--fct i~ \vcll-.;waar niet 

uitgeslntcn dat een afronding van de 

onderhandelingen pas onder Luxem

burg<; voorzitter-,chap zal kunnen 

plaatwinden. maar hoe dan ook zal cr 

voor de toekom-,t van de luropesc 

~Jnlcnv,'crking cnorn1 vecl van athan-
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gen tot welke resultaten de inspannin

gen van het Ncderlandse voorzitter

schap zullen lcidcn. 

Vertrouwen in Europese 
samenwerking 
Steeds duideliJker tekent zich at dat de 

kern van de lurope'>e rroblemarick 

niet de stroomlip1ing van de structurcn 

is, maar het vcrtrouwcn in de kwaliteit 

van de re<,u\tatcn voor de samenlcving. 

Lliteraard staat her een niet helemaal 

los van het andcr. maar de beloltc van 

cen gcstroomlijnde be.,\uitvorming zal 

- in om land cvengocd als in andere 

Ianden - toch re weinig zijn om de 

burgers tot cen verdcrgaandc over

dracht van bcvoegdhedcn te bcwcgen. 

Daarom 1s de kern van mijn pleidooi in 

dit artikel ccn waar-,chuwing en ccn 

aan'-.poring. Een waar...,chuwing on1 ntet 

te komen met een alomvatrend voor

srel voor een nieuw vcrdrag ('Vcrdrag 

van Amsterdam') dat door de burgers 

zal worden gc'lnrerrrctcerd als een 

sprong 1n het duistcr len aan1.,poring 

om wei al dargene in ovcreenkomsten 

en hclcid neer tc leggcn dat nodig is 

om ecn [uropcc:-, antwoord lc gcvcn 

or gerechtvaardigdc zorgen van de 

burger 

De economische argumentcn voor 

ccn Furorcse munt zijn qcrk als her 

gaat om de langetermijnettcctcn voor 

onzc economic. <,tahiclc Wlsselkocrscn 

en mccr zekerhcid 111 vcrhouding tot 

de rol van dollar en yen 1\\aar de bur

gers zullcn ook mogen wctc11 war de 

koste11 en risico's van de invocring zip1 

Wantrouwcn of aile F.\ILI-rartncrs de 

overhcichhnancien wei in de hand 

hebhen bn nict wmdcn opgclost door 

sociaal-economlschc politick tc vcr

vangen door her monctair helcid van 

de Furopcse Centrale 13ank. Als de in-

voering van de curo gepaard gaat n1ct 

een situatie waarin de liclstaten tegcn 

elkaar opbieclcn in ontmantcling van 

de sociale zekerheid, raakt hct Europa 

van de burgers steed., vercler weg. len 

van de doclstellingen van hct Europese 

overleg zal dan ook moeten zi)n. de 

n1onctairc ccn\vording tc vcrhindcn 

met een qabiele sociale rccht"taat. 

He-,\uitvorming bij meerderhcicl van 

sremmen over de hcle huitenbnclse po

htiek zal cen brug rc vcr hliJken te z1jn, 

en als zoicts almogeliJk is zal daarvoor 

ccn te hogc prijs moercn worden bc

taald. namcliJk een tekort aan democra

tische controle. ,\\aar wie z1ch reali

sccrt waar de samcnlcving door een 

rekort aan samenwerking cchr geh-us

treercl is. dcnkt aan het elrama in hct 

voormalig Ioego.,\avic Er is dus he

hochc aan aanwtjzing van tntcrnatto

naal-politieke bcicldstcrreinen van dui

delijk gemccnschappelijk luropees 

bclang waarovcr voortoan door orga

llCll van de Llnie wordt bes\iq. Soms 

komt de hchodre daaraan voort uir sa

mcnhang met andcr Europees hcleid, 

hijvoorbecld inzake de 1-clatics met de 

kandidaat-lidstatcn 111 ,\\icldcn- en 

Oost-Europa. 

- Tot op hcdcn zijn Furopol c11 andere 

vorn1cn van grcn~ovcr..,chrijdcndc .:.,a

menwerking van JU'>titic en politic mccr 

opgchoudcn door hczwarcn van na

tionaal-denkcnclc lunctionansscn dan 

door opvartingcn onder de burgers van 

Europa. Ook h1cr gcldt cchter dat ccn 

te breed gdormulccrcle toekcnn1ng van 

Furopese hevocgdhcdcn contraproduc

tlel werkr, en in de praktijk ook hclc

maal niet nodig is. \Vat echtcr wei 

nodig i<..,, i-.; ccn ttl <..,pccitickc vcrdrag<..,

bcpalingcn en \Vcrkat..,prakcn nccrgc

lcgdc ophetting van ali<: hindcrpalcn 
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om daar op tc trcdcn waar uiminaliteit, 

waarondcr ook traudc die de Cemccn

'>chap henadcclt, gren'>ovcrschrijdcnd 

tc werk gaat. 

Strategie voor vertrouwen 
1\ let dit plcidooi voor cen op hct vcr

trouwcn in de ~.,zuncnlcving gcrichtc 

strategic wordt ook nog ccn'> ondcr

<,trccpt hoc hclangriik de komcnde 

maandcn zip1 voor de toekomst van 

Europa J)c voor<;tcllcn moctcn gcricht 

ZIJn op ccn duidclijkcr rclatic tu<,sen de 

lgebruikclijke e11 vaak noodzakeliJke) 

institutionelc voorstcllen en de reck re

sultaten voor de samcnlev1ng. 1-:r staat 

hij de lntergouvemcmcntclc C:onfe

rcntic dan ook vccl op hct 

Toch is ccn dergelijke samenwcrking 

nodig om (verder) verlies van vcrtrou

wcn van de burger~ in de Europcsc ~a

menwerking te voorkomcn. Ecrlijk he

schouwd i-. de Furopesc -;amenwerking 

een <,ucces van grotc historischc hcte

kcnis. Dat geldt voor de ongckcnde 

wclvaart die zc de declnemende Ianden 

al' geheel heelt gebracht, voor de vel<: 

vcrhetcring<:n in de situatie van de ach

tergcblcven gebieden in met name 

Zuid-Europa en voor de duurzamc ver

ankenng van vreedzame vcrhoudingen 

tussen de lidstaten. Hct potcnti<:el van 

de Europe<,e <,amenwerking is zo grout 

dat haar zwakten tegelijk een hron van 

ergernis oplcvercn. Dat geldt voor al-

lcrlei ondoelmatigheden 

spel De hcsluitvonmng in 

de Europese Llnic zal zo 

mocten worden verhctcrd 

dat de huidigc taken betcr 

kunne11 worden vervuld. 

Toctrcd1ng van ver<,chci

dcne nicuwc l1dstaten vcr

cist structuren - biJvoor

hecld van de Furopesc 

C:ommissie- die niet al hiJ 

voorhaat door ccn tc grout 

aantal deelncmcrs tot hc

slultclooshcid veroordc-

Wie nu voorstelt 
en tekorten in het toc

zicht op hct gehruik van 

gcmecnschap'>geldcn, het 

gcldt voor de tragc voort

gang in de san1enwcrking 

ter he-.trijding van de mis

daad, en niet op de laatstc 

plaats voor het pqnlijk ge

hlekt:n onvermogen een 

ordenende rol tc spclen in 

dt: hloedige ontbinding'>

proccsscn van loegoslavic. 

brede nieuwe 

bevoegdheden aan 

de Europese 

instellingen te 

geven, zal van een 

koude kermis 

thuiskomen. 

lcn. Onclerdclcn waar unanimiteit 1s 

vet-clst. zoal' hct huitcnland'> heleid, 

hchocve11 daarbij ook om die redcn 

vcrandcring. Vcr~tarring hij de stinlcn

wcrking moet ook op hct gchicd van 

justitie en politic worden voorkomcn 

Tcgeliik echter hestaat cr gcgrondc 

zorg over de lacunc-., in pttrlcn1cntairc 

en rcchterlijkc controlc op de Furopcsc 

hcsluitvorming. I let strevcn naar mccr 

Ianden onlvttttcndc -,anlcnwcrking vol

gcm docltrcttendcr procedures en hin

ncn ovcl·zichteliikcr structurcn li]kt 

daardoor op ce11 kwadratuur van de cir

kcl 

hgcrnis- ook vaak onvcrdiende ergcr

lliS- over lwleid en bestuur in luropa 

ZiJil nskantcr dan die over de nationalc 

overheid, omdat bij vel en nog steeds de 

illu'>ie hcstaat dat de l1dstaten het dan 

maar zc\1 moctcn opknappen. \)at al

t<:rnaticl i'> cr cchter nauwcll)ks mcer, 

en meek daarom is hct zo hclangriJk 

dat de pogingcn tot vcrhctcring von de 

Europese <,Jmcnwcrking dit Jaar tot 

wcrkclijk rcsultaat lcidcn. 

Een visie die verder reikt dan 
1997 
Rcgcrcn i<.., vooruitzicn, zcgt n1cn. en 
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intcrgouvcrncnlentccl contercrcn is dan 

ook ~an1cn vooruitzicn: ccn gcnlccn

'chappclijkc visic op de Europcsc toc

kO!ml ontwikkelen. larcnlang hcdt -

zckcr ook in 1\cdcrland- de opvatting 

gcdomineerd dat vi'>ie up de tockomq 

van l:uropa vooral hcll'kent: hct ont

wikkclcn van ccn con'>istcnte opvatting 

over hoc Europa gcorganisecrd moet 

zijn Dat kon goed gaan, zolang hct ka

raktcr van de Europese <.amcnwerkmg 

min of mccr vanzelf<>prekend wa'> I\ bar 

dati-; andcr<; geworden- jui<,t nu zovcel 

mogeliJkheden opcnliggen en zoveel 

Ianden daarbij betrokkcn zijn Wannccr 

icmand nu nog doet al-;ot hct einddocl 

van cen welgcordcnd Furopcc' politick 

hestel vanzc\f,prekend is, laat hij de 

cchte discu<><>ic !open. 

Daarmce wil ik uitcraard niet zcggen 

dat de institutionele discussie onhe

langrijk i'>. Echt bcsli'>Send zal echter 

icts andcr-; zip1, namelijk welkc taken 

ter hand worden genomen om uitvoe

ring te gcvcn aan de gcnleenschappc

liJke Europe<,e idcalcn. Om die idealen 

in hct vizier tc krijgen en de taken erop 

af te <,temmen, 1s een vi<>ie nodig die 

vcrdcr reikt dan I CJ97 

1998: kansen en risico's 
lngrijpende vcranderingen hebbcn vee! 

vijanden en mce<>tal alleen maar wat 

buwe, voorzichtige plcithezorgcr'>. 

Daarom i'> het zo belangrijk. tijdig de 

kan,en e11 risico's in te 5chattcn e11 daar 

on'> handclc11 op at te stcmmen - voor 

hct tc laat i~. Laten \Ve crvan uitgaan 

dat de lntel·gouvcrnementclc Confe

rentic in I CJCJ7 op cen of andere manier 

tot rc.;;ultaten konlt; dat zal nog gcnoeg 

moeite ko<,te11. Dan moeten daarop in 

I <JCJ8 de gocdkcuring<;prucedures in elk 

van de lidstaten volgcn. I <JCJS is ccn jaar 

vJn grotc kan<.;cn en grotc risico\ 

Parlemcnten en volkeren - som'>. a], er 

ccn referendum 1'>. ook direct- zullcn 

moeten be,]i<;<;en ovct· de uitkom'>tcn 

van de Intcrgouvcrncmcntclc (~ontc

rentie. Er moct worden be,\iq over de 

op kortc termqn ko5thare toctrcding 

van nicuwc lid,tatcn lr zal een nicuwe 

af'>praak moetcn worden gemaakt over 

de financicring van de Cemeen-;chap

pen En de knoop inzake de invoering 

van de Europe'>c munt 1 de ovcrgang 

naar de derde fa,e van de U\lll I moct 

worden doorgehakt. In zo'n jaar kan 

Europa een gc\vcldige .:;prong voor

waart'> maken. 1\ bar wie de terug,]ag na 

1\ba<>tricht nict is vcrgeten, zal zich re

alisercn dat het Furopese eenwording'>

proces in Z0
1

Tl jaar ook n1et jarcnlange 

negaticvc gevolgcn kan ont.;;porcn. 

Europa i'> met de uit<;\ag van het hanse 

referendum en de Deen<>e herkansi ng in 

19')2 door het oog van de naald gekr

open. 

De beslissingen na de 
lntergouvernementele 
Conferentie 
Met ccn compromis tu<;<,en de rege

ring,\ciders in I 'l'J7 is het du<> niet ge

daan. Waar hct op aan zal komcn, is ot 

de uitkomsten voldoende overtuigings

kracht zullen hchhcn voor de luropese 

burger'> en hun volkwertcgenwoordi

ger-,. Want na een vcrdrag kon1t ccn 

goedkcuring<,proccdure, en dat is a\\c,

hehalvc een formalite1t In Frankri1k 

werd hij het referendum <;]echts een mi

nicme meerderhcid vc){Jr gocdkcunng 

behaald. en in Dcnemarken was ccn 

herkansing in een twccde referendum 

nodig om tot goedkeuring tc komen 

Nog 5lccd<> i'> 111 Dencmarkcn om<;trc

den of de regcnng gronclwcttcl1jk 

gcrechtigd j-, n1ce tc wckcn Jan tocpa"

'ing van artikcl 2 i5 van het FC-Vcr

drag, de clau-,ulc voor onvoorzicnc gc

vallen. 

< llV 1 'J7 



In I 'J'JH zullcn, zc>JI, gczcgd, nict aileen 

hc,Ji,,ingcn moctcr1 val len over de gocd

kcuring van wat in I ~)97 uit de lntcr

gouvcrncnlcrllclc C:onlercntic komt, 

!llJJr ook over de invocring van de 

hrropc'>c munteenhcid en over de toe

konl<..,tigc linanucring VJ!l de C:cnlCCll

'-lLhop<..,uitgJVCll. In die <.,Jtuatic i~ hct 

met name rr<;kant arnhiticuzc nieuwc 

.... tructurcn tc houwcn die vragcn en 

wecr<;tander1 oproq1cn en ten<,lottc 

zullcn <;tranden wanneer ook m<1ar t'cn 

lici'>tailt rn het pi!rlcmcnt ol per rctcrcn

dum nee zegt. I )c Furopc<,c <;amcnwcr

krng zal hct nwctcn hchben van de in 

Luropa lcvcndc idcalcn en van ccn 

ovcrtu1gcndc n1anicr wat1rop de daarlllt 

voortvlociendc tilken wor-

wt:rk met ccn akkoord tussen de rcgc

rrngsleidcr<, gcdaan is. Van de dcel

ncnlcr~ aan de l!ltcrgc)uvcrnclllClltclc 

Conkrentie cr1 zekn ook van de 1'\c-

dcrlandsc rcgcring in haar voorztttcr<..,

rol n1ag worden gc:vraagd, nu al 

rckcning tc houden met de k<1nscn er1 

ri<,ico<; in I '1'18. 

De idealen van de Europese 
samenwerking 
\'Vic de wccr<,tanden tcgcn hcchtcre 

lurope'>e '>amenwcrking hi]voorhccld 

in (~root-BrittanniC gocd ver~taat, zal 

merkcn dJt het cbarbij nict gaat om 

opvJttingen die dianlctrJal tegcnge

stelcl zr1n aan or1Ze idcalcn. Fr zip1 wei 

prilkti'>ch-politrcke me-

den verricht, h1Jvoorhecld 

tcr vcrhctcnng van het mi

lieu, en tcr \'LT'-.tcrklng van 

<..,oualc cohc...,IC i gccn 

tweedelrng Villl de '>ilmen

lcving 1 en ccn hctrouw-

De tijd dat de 
ning<·.vcr~chillcn, lllJJr die 

hc<;tJJn ook hinnt:n de rla

tiomlc politick AI, bur

ger..., wordt gcvraagd war 

men wrl dat er gchcurt, 

gaat her in hogc lllJtc om 

dczeltde prohlcn1en, mis

daad, onveiligheid, lrJudc 

ten kmtc van de Cc-

Stnruuren 

Europese 

samenwerking zich 

met forse stappen 

zou kunnen 
zi)n nodig. nlaor uitcindc

lijk gaat het crorn wat de 

<;amenwerking wcrkcliJk 

bctekent voor hct Ieven 

ontwikkelen tot een 

federale staat, is 
mecmchap, uithollrng van 

de perl'>iocnen, in'>lahilr

teit op de Balkan cr1 in 

Omt-FuropJ. Hct pro

van de 111cmcn in Europa. 

In I 'J'lS zill du<; moe ten 

voorbij. 

hll]ken ol lid'>taten de uitkom<;tcn van 

de rntcrgouvcrnen1cr1tclc conlcrcntic 

gocdkcuren Fen vJn de qratcgi'lche 

vragen daarhij i'> ot de opzct van de ak

koordcn zo mag ziJn dat ecn or enkele 

Ianden die ( nog 1 niet aan ZIJilVJarding 

toe zqn lwt totalc rc<,ultJat moeten 

kunner1 h\okkcren. Voor zovcr hct gaat 

om vcrJnclcringen in de imtitutionele 

<;tnrLluur i'> dat orwcrmitcklijk, maar 

waar het gaat on1 n1euwc vornten van 

'>amcnwcrking i'> ecn Jndere opzet 

dcnkhJar 

Dit allcs ondcr'>trccpt nog ccm dat nic· 

mand de illusic mag hchhcn dat her 

( IJV 1 ,,~ 

hleem zit vee! mccr in hct wantrouwcn 

ol de [urope'>c in<;tituties wei hct be<;tc 

vocrtuig zip1 om de doelqcllingen te 

verwczcnlijkcn. Daarin zit trouwem 

ook het prohleem voor vccl Furrl'>LCp

tiCJ op hct va'>tcland 

Dat maakt het des te hclangrijker visie 

en gevoel voor water in Furnpa on1gaat 

met elkaar tc vcrhinden. len samcn· 

gaan van rechtvaZirdige ~ociaal-ccono

mische vcrhoudingen met ccn staatsbe

<,tcl dat vrijhcid verzekert. ;, in Ieite 

ccn gcmeenschappclijk Europec, idc

aal. Daarvoor hcdt Fur·opa ook meer 

dan voldoende aar1 gcmeerbchJppclijk 
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gcdachtegoed: ecn cultuur die ,·ijk i-; 

aan ver<;cheidenheid, de waardigheid 

v<Jn de pcr-;oon rcspccteert, en l'Cil gc

voel voor de waarde van gcmeemchap

pcn voorthrcngt. llit'iluit1ng van mcn

<..,cn al-.. gcvolg von an11ocdc ol ccn 

gcbrck i<. in deze cultuur niet te verdra

gen. Tcrecht waar'>chuwt de Amcrikaa11 

Amitai hzioni, impirator van het com

munitari'>me, vour de h<Jrdheid van het 

Amenkaan'>e type vrije markt en wijq 

hii op de vertrouwenwekkende kwali

teit van de '>ociak recht"taat zoal'> wij 

die hier kenncn. De kernvraag i'> dan 

ook water nodig i' om hct vertrouwen 

tc btcn grocicn dat Furopc-.c <..,Jmcn

wcrking zal hijdrJgcn oon hct vcnvcr

kclqkcn van onze idealcn 

Europese samenwerking werkt 
op lange termijn 
De hetckcni-, van Lurope'>e '>amenwcr

king wordt pa'> op lange tcrmijn zlcht

haar l)Jt nloJkt gcvoclcn..., VJn onzc

kerheid hezorgdheid en weerqand 

hegrijpeliik 1\laar wie de hlik ,lcchh 

richt op de gevolgen op korte tcrmijn 

zal op lange tcrmi1n talcn. Van de rege

,-ing en natuurlijk ook van on'> 111 het 

parlcmcnt mJg daaron1 ccn door argu

mcntcn gcdragcn vi...,lc worden vcr

wacht. Laten we daarhiJ vooral nict 

cknken dat de kamen op een hechtcrc 

Europe<;e Llnie wei geduldig hli1ven 

wachten op degenen die aarzelcn ot 

treuzelcn hiJ het verhetcrcn van de <;a

menwcrking. AI, wiJ de komendc jaren 

de hoot mi"en, zullcn andere, concur

ITITnde economicen en politieke en 

maat<;chappelijke culturen on<; lllhalcn 

De burger moet aan Europa 
boodschap hebben 
Wic nu voor<;telt bredc n1euwe be

vocgdhcden aan de Europe'>e in'>tcllin

gen tc gcvcn, zol van ccn koudc kcTnli<.., 

thui,komen. Burger'> en pol1tici reage

rcn daarop n1ct zorg en ang'it: wot gc

ven we allcmaal uit handen' ,\\et het 

bouwcn van aileen maar mooie -,yqe

men komen weer du, niet. Natuurlqk. 

al'> cr comcn'>U'> kan worden hcre1kt 

over cen alonwattendc vcrhetcring in 

het Jmtitutionclc hc,tcl valt dar aileen 

maar toe te ju1chen. ,\laar de kam dat 

daarvoor voldoende '>leLII1 komt, " 

klein. Toch moct CT voortgang worden 

gchoekt, op '>tratle van verdcr verlie'> 

van vcrtrouwcn 111 de Furopc...,c <..,JJ11Cll

werking. Daarvoo1-" vcrnwedeli1k een 

mee1· '>pccilicke aanpak nog het hc-,te 

die de taken precic' om'>chrittr en deze 

op een praktl'>chc manier 111pa'>l in de 

Lurope'>e bc-,luitvorming. D1e aanpak 

hcdt zowel hiJ de aanvullcndc Ovn

eenkom<;t van .\laa,tricht over de 

Soualc Politick al" hi1 het Furope'>c 

,\lonetaire ln'>lituut en Furopol tot IT

'>ultaat gelcid 

J)c tijd cbt de Luropc'>c -,amcnwcrking 

ZlLh n1ct tor~,c '-.tappen zou kunncn ont

wikkelcn tot ecn lcderalc qaat, " cch

ter voodo11 I let idcaal van een demo

uati-,che eenhc1d in r'umpa geha<;cerd 

op de rulr o( L111'. hlqtr geldig maar de 

wcg daarhccn kan nict worden gcvon

den door ITchtlijnige w<;teemhouw 

Het huidige Europa en-- nog men- ck 

huicligc intcrnationalc vcrhoudingcn 

worden gekcnmcrkt doL,- een ver'>cheJ

denhcid, ook in rechl'>cultuur die nict 

kan worden gencgend. Her zou wei 

ccn<:., van door-,\aggcvcnd hciJng kun

nen zijn, de WiJ'>heid ter harte te ncmen 

van de mecr ca<;L(,.qi-,chc ontwikkeling 

van hct rccht zoal-, 111 het ( OIIIIIIOII L11P 

Fr i'> hehodtc aan overtu1gcnde re,ulta

tcn van Europc<.,c -;on1cnwcrking op tz!l 

van tcrreinen: her milieu, de he,taam

zekerheicl, de veilighe1d de JTcht'>-
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handhavtng BiJvoorheeld een daad

werkeli,ke <,anertng van de extreem mi

lieuvcrvuilcnde indu<,trie in t\lidden-

1-'uropa. hcl;incliging van drugstocrisn1c, 

indanlllltng van de lurotrZludc gccn 

vcrpauperde <,tac\<,wiJken naa<,t ha'>tton<, 

van wel<,tand !:en aanpak die begint hi) 

het hereiken van vertrouwenwekkemk 

re<,ttltaten beloott mecr voor onze ge

meemchappelijke l:urope<,e toekom<,t 

dan wqeemhouw I k Furope'>e nHlllC

tair<: eenheid zal ook heter met een he

pcrkt aantal "'lide deelnemet·, kun11en 

heginnctl dan met het '>LhtJll'>ULLe'> van 

ccn groot Jantal dcclncnlcndc <..,tatcn 

Akkoorden in het perspectief 
van gewenste resultaten 
Dati' een reden om de ,-e,ttltaten die 

hopeltJk- in de lntcrgouvet·ncmetllelc 

C:onkrcntie wot·detl hneikt. nict de 

vorm tc gcvcn vJn L'C!l totalc tTVI'->tl' 

van hct llnicverdrag ctl de amlcre op

richtlllg'->vcrdrZlgcn lll<JZlr zovccl mogc

liJk ncn te leggen in ec11 pakket van 

ovctTcnkonhtcn tot wtizigtng en ZlZlll

vulilll!-( van de vcrdt·agen ( )p het eer'>te 

gezicht i'> dat aileen c-cn kwe'>lie va11 

vorn1gcvrng: CCn vcrdr<Jg ol ccn hun

deltJe klcinne verdragctl [)e \vtJ'>hcid' 

va11 de /'d<kd<lr-,lt,d houdt 111 dat men 

dan ill't hele pakket moct aatwaardcn 

ol nTwcrpcn. \Vat daarhtJ over het 

hoold wordt gczicn, i' dat zo'n redetle

rtng heter wcrkt aan de ondnhande

illlg<,takl cbn in tlattonalc parlcmenten 

en rekrenda Daar kecrt hct {'<I< hu)c

.lc<tl-denken zich gemakkeliJk tegen 

Furopa. Len opzel die ook 111 de V<ll'lll 

van de akkoorden mecr ruimte laat 

voor vcr,chillen in tempo vcrklcint de 

kan<, dat <llll - welltcht zen uiteenlo

pemlc redenen - wen<,tand groeit re

gen her opnicuw uitv1ndcn van de 

Lurope'>c llnie in een Vet·drag van 

Anl'>tcrdam' lmmer'>, watlnecT in I 'l'lH 

in ook maar ccn van de lidstaten [uro

avcr<,ic de overhand krijgt, is dat lataal 

voor het hele nieuwe verdrag etl aile 

daarin begrepen verhetcringen. 

Wannen de voor<,tellen ter verhetcring 

van de [urope<,e -,amenwerking wcll·dcn 

nect-gclcgd in a lzonderl i 1ke overeen

kom<,ten - met het karaktcr van een 

wijz1ging'-.vcrdrag ot van ccn aanvul

lcnd. maar evengocd n:chten<, hindend 

protocol- dan kan <:en minder ri<,kante 

he,luitvorming<,proccdure worden ge

volgd Het l·.urope<,e Vcrdrag tot 

lle,chcrming vJn de Rechtcn van de 

,\\em e11 de JCundamentclc Vriihcden 

van I '!50 i' in de loop dcr JJren vcle 

malcn op deze manier herzien en aatl

gevuld. Het voorclecl van deze wcrk

WiJZe i'> dat een enkelc achtcrhlijvcr 

tltel het totalc proce'> hlokkeert 

LlitcrJard geldt ook dan de goedkeu

ring..,pr<Kcdurc VOt)r vcrdragcn volgcn-, 

de grondwclten van de divcr<,e lid'>ta

ten. [r zal echter ee11 duiLklijkn relatte 

kuntlcn worden gelcgd tu<,<,cn elk van 

de vcrdragetl cn de daarmec tc hereiken 

tT'>ultaten Vcrdcr kan op dte manter 

gocd worden vorn1gcgcvcn 

aJn de gcdachtc van ccn 
Wanneer in 1998 

in ook maar een 

van de lidstaten 

Euro-aversie de 

v 
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llcxihclc ontwikkeling van de 

Furope<,e <,amenwerking AI, 

een ot cnkelc lid<,taten nog 

n1ct toe zijn Z!Jil ccn inten<..,J

vcring daarvan, kon de wcr

king van het de,hetrdkmk 

JJtwullcnde protocol voorlo

pig worden hepcrkt tot die 

Ianden die wei wtllcn in<,tem

nlcn. l)c Z\vaardcrc c1..., VJn 

ratihcatie door aile vijltien 

kl<,taten geldt onvermiJdeliJk 

overhand krijgt, is 

dat fataal voor het 

hele nieuwe 

verdrag. 

wei voor de hoog'>t nodige vcrheterin-

gen in de he,Juitvormtng<,procedure 

Hetzcllde gcldt voor de wijziglllg die 

in het FC- Vcrdrag zal moetcn worden 
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aangchracht om hct mogelijk tc makcn 

dat de Europcse in<,te\lingen i zoals 

C:ommissie en Hot I meewerkcn a an 

ccn vcrschillcnd tempo van ontwikkc

ling. i\laar hezwarcn in <.Til enke\ land 

tegcn silmenwcrktng op een hepaald 

tCITCin- hijvnorhceld het milieu ot im

migriltie- zullen <.bn niet liltaill hoevcn 

te zitn vom hct hele pakkct 

Het moeili)kstc zal het nog zijn, een 

oplo'-.'-.ing tc vindcn voor hct gcnlccn

schappe\ijk huitcnlilnds en veiltgheid-,

belcid. Doordat unilnimitctt vct-cisl i<,, 

komt op dit gehied vee\ te weinig tot 

stand Fen overdracht va11 een dec\ van 

de soevcreinitcit op dtt tetTein aan de 

J:C ot de llnie i-, praktisch kanslom 

J)atntcgcn hc-;ta:tn ht! -,on1n1igc lid-,tzt

tcn vee\ te grotc politieke en staats

rechtelitke hezwaren. Andere oplosstn

gen i zoals meerderhetdshesluiten met 

onl<,napplllgsclausule 1 lei den weer tot 

ee11 gat in de pilrlcmenlattT controlc 

De dringende noodzaak op dtt tnrei11 

iets te doen, is ovcrduidell)k. maar ze

ker op dtt tetTein zal een tlcxihele vorm 

mocten worden gcvonden die de voot·

lt-ckker<, niet athankeltJk maakt viltl een 

enkelc ~chterhliJver 

Een steen in de vijver 
De Luropese samenwcrking i-, als een 

<,teen in de vijvcr, die tot <,teeds weer 

nieuwe, zich naar huitcn toe verplaat

sende kringen lciclt Na de lTC en de 

andere Cemeenschappen i-, Schengen 

daarvan een nieuw voorheeld. Die krin

gen zullcn ook dc nieuwe partnerstaten 

in t\lidden-Furopa gaan omvatten. De 

Europese lint<.' zal aan stahiliteit in 

luropa e<.'n belangnJk'-' bitdrage lcveren 

door cen <,teeds hechtcre <,amenwer

king aan tc gaan met die Ianden die ook 

van hun kant blijk geven van ecn geest 

van -,amcnwerking. Zondcr dat zal 

luropa des te vathaardcr zijn voor de-

stahiliserende invloeden uit zijn omge

ving. l)c vi-,ic van ccn duurzan1c <,J

nlcnwcrking van [uropc-.c volkcrcn gc

ha'><.'erd op beginselcn van democrati<.' 

en rechtvaardigheid, zal ha;:u· kracht 

moeten bewijzen in de betckents voo1· 

haar hurg<.'rs en 111 de rclaties met haat 

oudc en nicuwc partner.., 

Prof ,/,_ E 1\ I H II""'' /l,illtll " /,,/ 1'<111 ,/, 

C/);\-fr,;c/1[ !11 ,lr Emir K,111111 ,lo Si<llrll

( <11111<1<1/ Ill /Jootf/rrddl /iiilTIIiliiOIIdd/ 1\rc /Ji 

ililll dr K,li/JcJ/I[h' l!IIIPn,ilril /lrii/'<1111 It 

Til hun; 



Het rapport 'Publieke gerechtigheid en de Europese Unie' van het 

Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA gaat er vanuit dat 

Europa op weg is een bondsstaat te worden. Dit is echter in het 

geheel niet in overeenstemming met de feiten. Bovendien houdt 

het rapport zich nauwelijks bezig met het Europa van na 1989 dat 

er fundamenteel anders uitziet dan het Europa van voor de val van 

de Muur. Hoofdprobleem van de Europese integratie is dat een le

vensvatbare Europese staatsidee ontbreekt. Een bespreking. 

H 
et bliJft tohhcn met de 

Furore'c idee. Hocwcl de 

val v.an de lkrllJn'ic t\luur 

in llJN'J loch 

ccn ntcuwc poltttekc di'i

cu"ie over de Europe<;e 

idee had moeten oplcvc

rcn i'i hipta hct tcgcndccl 

hct gcval De Luropc<;c 

di,cu"ic wordt <;teed, na

ttonalcr. De vraag i'i, hi 1 

WIJZC van <;prckcn, nieL 

wat bctckent de euro voor 

Europa maar. wat betekcnt 

nalc politici richtinggevend Figurcn al' 

Kohl, ,\littcrrand, MaJor, Lubber<; en 

Kok 

Het vcr<;chil tu<;<;en droom 

en wcrkelijkheid kwam en 

komt duideli1k naar voren 

in de zittingcn van dczc 

Luropc<;c partijen. In de 

voormiddag, zondcr de 

cchte hazen. werd de 

hand gelegd aan roerende 

verklaringen over ccn lc

deraal Europa en ee11 tik, 

cisenpakkct aan de ko-

de curo voor on<; mende Europc'ic Raad. 's 

De Furope<;e polittcke par- Drs i\1vml Tran Avond, vcrscheen dan 

ti}en, zoal<. de chri<;tett-dcmocrati'iche Helmut Kohl en vernam men wcinig 

Europe<;e Volk,partij ot de l'artij van mecr van de ondcrhavige catalogu'i. Er 

Furopc<;c <;ociali'iten, lciden een vrij wcrden enkclc 'echte' zaken gcdaan, 

zteltogend be<;taan. zoals de kandidatuur van Lubbers voor 

De Nedcrland'ie burger voclt er weinig het voorzitterschap van de Commi'i'iie 

v<Hlt· zip1 politiekc idcntiteit aan een ot de toekomst van de Duitse cenhcid. 

Luropese parllJ toe te vertrnuwcn. 

Voor de Eurorc<;c politick ziJil de mtio-

UlV 1 'l7 

"De EVP vindt dat de tnekomstige 

Europe<;c Crondwet de rechten van de 
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burger moct vastleggen. Zij heschouwt 

het Parlement als de hevoegde instJntie 

om de Crondwct van de llnie uit te 

werkcn." 1 lndcrdaad, 111JJr daJr hande

len de christen-democrJten die cr in de 

praktijk toe docn Kohl en de Jndercn, 

n1et nCJtlr 

'Knock-out' aan federale idee 
Hoogstaandc icderalc doclstellingen 

zqn in kite nooit in werkclijk helcid 

vertaJid. De voorlopige 'kuock-out' aan 

de kderJic idee is gegeven op 'zwartc' 

mJandag 2') september !9'l I Toen 

sticrt de idee vJn ccn commtl!lautJitT 

Furopcsc l'olitiekc llnic op het JltaJr 

vJn de FrJns-Duitse same11wnking 

Het WJS wJorschijnliJk ook de laatste 

kecr dat Nednland had kunnen over

wcgen eHcctid zi1n veto te gehruikcn 

Op d1e dag were! duJdelijk dJt het 

Vcrdrag van ,\ bastricht met de zogc

nJJmdc dncpijlcrstructuur zou gJJn 

wcrken. TcgelijkcrtiJd moct I ielmut 

Kohl de 1dcc hehhcn opgcgeven dot 

het kon komen van ccn Furopcsc l'oli

tlckc Lln1c naast de f:conomischc en 

t\\onetaire llnic 1,EI\\LI1 

De Furope<,e burger heelt. met Llltzon

dering van de el1tes va11 de Europese 

hewcgingcn ook nooit op een tcdet-JJI 

Europa aangedrongen. Fn zonde,- poli

tieke druk van de Europese burger voel

dcn de nationalc regcringcn cr wcinig 

voor veel macht naar luropese tn<,tel

llllgen over tc dragen De luropcse in

stellingcn hi) uitstek, de luropc<,c 

C:ommi'>'ic en her Europecs I'Jrlement. 

hcbben Jltijd geschroomd viJ de burger 

een directe mJchtsstrijd met de natio

nalc rcgcringcn aan tc gLEln. In zckerc 

zin heett her Hot Villl lustit1c met bJJn

brekende Jrre'>ten over hijvoorbeeld 

vrij verkeer VJn werknemers, directc 

werking vJn nchtlijnen en gelijke be

handeling de mee<,t lcderale lunctic van 

aile in<,tellingen vcrvuld. Niet voor 

niets weigeren sommige lidstaten hct 

Hot competentie te gcven op de terrei

nell van de derde pijler Jjustitie en bin

nenbndsc zJken). 

Wore dit Jlkmaal anders geweest dan 

zuu hct Europa van de Zes, de oude 

FEC, veel snellcr de contourcn van de 

Verenigde Staten van Europil hcbben 

aangcnomen. Ot zou de onvcm1oeibarc 

Belgischc christen-democraat !.co Tinde

mans mcer succcs hebben gehad met ztjn 

plannen voor een l'olitieke Llnic.' 

I )c ge<,chiedetw, loopt ander<, dan de 

'onven,•ocsthare [uropeiltlen ,\Inn net 

en ,\\ansholt ons hehhen willcn doen 

geloven, hetgeen n1ets aldoet aan her 

genic van lean 1\ 1onnct om vorn1 tc gc

vcn aan de Fr.Jn...,-l)uit<-.c vcrzocning. 

Ook het CJ).-\ zJI dat kit nwetcn Jall

vaarden en waarckren. \ViJ sturen niet 

Jan op de Furope<,c bondsstJill ol de 

Verenigde Stolen van luropil 

,\let de komcnde uitbreiding vJn de 

luropesc Llnic verdwip1t het icderalc 

Europil verder naar de Jchtcrgrond. I )c 

ex-communJStische Ianden willen nu 111 

ieder gevZll de luxe van eigen <.,oeve

reinitcit, zells indien ze hepcrkt is, kun

netl procvcn. 

Nu kt11111cn WIJ nJtuurliJk een revisio

nisti-;che theone op het leerstuk van 

hct lcderalc luropa loslatcn llemstein 

indJchtig kunncn wiJ her lcderalc duel. 

evenals het sociali-;me, Ji'> her cinddoel 

lormulercn hnddoel WJJrvan de 

hlauwdruk niet gegcven kan worden en 

dat ook nict w helangri1k JS, ge<,teld dot 

de heweg1ng, de richt1ng. n1ttttr deugt 

Kritiek op rapport 
Fn daannee zijn we hij cen van de 

hooldprohlcmen van de Europe'>e intc

grJtle: het ot1thrckcn van ccn luropc'>e 

staabidee, die lcvcnwathaar is. Het le-



ven is hier constJnt stcrker dan de leer, 

ook de chnsten-democratische leer. Ln 

dat is mip1 grootste kritiekpunt op het 

gedegen werk van het Wetenschap

peliJk lnstituul voor het C:DA, 'l'ublieke 

gerechtighcid en de Europese Unie' 

Het gaat niet expliciet in op de vraag ot 

de Luropese hondsstaat lcvensvathaa1 

zal zip1. ,\len ponecrt gewoon dat dat 

zo" Dat li)kt nlC nu. gezten de poli

tieke oJllwikkeling van de Luropese 

Llnte een houck stelling "We constate

ren dat de lurupese Llnie op weg is een 

hondsstaat te worden: er is een staJts

gehied en er is op een aa11tal terreinen 

ecn staatsoverhetd, die althans indi,·ect 

heschikt over handhavingsmacht .. I kt 

goat LTO!ll dat cr z1ch ccn <..,lJabrol in 

JUridische zin ontwikkelt e11 dat is het 

geval Voor her daarhi)!1chorcnde \'er

l""lllli}S/'"InoiiJsllurs re1kt de ontwerp

Cmndwet van her Europese l'arlcmcnt 

de geschikte wJJrden aan."' 

t\u kan 1k de JLtr!dische reclem·r·itlg die 

achtcr dczc qc]ling zrt nog wei \·olgcn 

7i 1 doet me echter den ken a an een 

handhoek over de Veren1gde Naties 

waarin aan de VedJgheJdsrJJd aile he

langri)ke hesli"1ngen over vrede en vei

ligheid worden toegnbcht. 

l'o!JtJek :s een dergeliJke constatering 

immcr.., nict 111 ovcrccn'-.tcnlnling n1ct 

de lciten. In zekere zin is het te waar

deren dat de christen-democratic wil 
vasthoudcn aan de duidelijke idee van 

het lcdnalc Europa. Dar gecft een 

ogenschiJnliJk vaste koers 

"Ook l:urupa zal z1ch zekcr ontwtkke

lcn ais een hondsstaat met een e1gen 

karakter'. zo meent her rapport." 

I )or hangt cr nog maar vunuf. lk zou cr 

dezeltde vomspellcnde waJI'de aan wil

lcn geve11 als aan de uitspraak van de 

voormaligc Fransc president Frant,ois 

,\ litterrand: 

'L'furofle SCI'/ I SOl ia/rslr, Oil c//c !If ICI'il /lil5., 

1Luropa zal socialistisch zijn of niet zijn) 

Subsidiariteit 
Ook zullen de interessante uitecnzct

tingen over suhsidiariteit als lcidend he

ginsel binnen de Europcsc architcctuur 

ons niet echt vee! verder he! pen. Want 

ziJ maken vooral duidei!Jk wat de 

Europese \taat' niet zou moeten rege

lcn en overlatcn. Zc maken vcelminder 

duidclijk wat de Furopese 'staat' wei 

zou moeten doen, ja wat zij cigenlijk is 

Fr is daarvoor een grotere emoticlllelc 

verhondenheid vereist dan te vinclen is 

hq de uJtwerking van de luropcse he

stuurslaag. Daarmee worstelcn de sa

merlstellers ook. getuige de volgende 

cJtaten: "Opdat de Luropese staat in 

wording gehaseerd kan worden op her 

publieke gnechtigheidsheginsel, is het 

noodzakelijk clat hiJ een integrale zmg 

voor het algemeen helang ill'eft .. 

Birmen deze onwattende bevoegdhcid 

kan dan vervolgens dom middel van 

het subsidiariteJtshegimel worden tla

gcgaJn wclkc taakvcrdcling 

er client te bcstaan tussen 

Europese ovnheid. lidstaten 

er1 regio's. Daardoor kan de 

F.uropc~c taak vcrvolgcn-, 

Interessante 

uiteenzettingen 

over subsidiariteit 
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sterk worden geminimalt

secrd. maar dit is aileen mo-

gelijk als her beginsel \VOI"dt 

aanvaard dat het 

als leidend beginsel 

zullen ons niet echt 
er op 

Furopesc vlak ccn taak he- veel verder helpen. 
hoort tc kunncn liggcn."l 

Aan dcze redener·ing ontbreekt een ecd 

op de kaatshaan, een bijeenkomst in de 

Paul•,kirchc van Franklmt aan de 1\lain 

zoal'> in til-tH. een gezamenlijke Furo

pc-,c wd-,uiting voor ccn hond<.;")taat. 

Die zal er ook niet komen met het 

>,oms Jaffe bemep op subsidiariteit om 

ordcning op Europcc.., nivcau tcgcn tc 

I 

I, 
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Hoc helangriJk de ontwerp grondwct 

die opgcsteld i<, door hct Europecs 

Parlcment - zii i'> opgcnomen in het 

onderhavigc hoek als bijlage - ook 

moge zrjn, ziJ vormt niet de eed op de 

kaatshaan. 

Daarvoor i<, nodig wat het rapport 

noemt ecn "Europecs puhliek ethm, dat 

relevant is voor het oplmsen van tunda

mcntele problemen''_; De vraag is aileen 

ol dat werkcliik eerder tot stand komt 

door te bli1ven vasthouden aan de 

Europese bondsstaat als enige oplos

sing. Ik dcnk van nict zolang cr gccn 

aanknopingspunt he-,taat bij een wer·kc

liJk be<;taande Furopese politicke iden

titeit die de burgers van de lid<;tatcn be

langrijkcr vinden dan hun nationale 

identitcit. 

Natuurlijk ben ik het met de op<,tcllers 

van het rapport eens dat het "econo

misch beleid nict kan worden gc'l'so

lccrd van het sociaal hclcid, van hct mi

lieubcleid, van hct cultuurhelcrd, van 

het hclcid met hctrckking tot justJtie en 

binnenlandse zaken en van het buiten

land., en veiligheidshelcid 's 

,\1aar het perspectief daarop i' eerdcr 

gediend met een duidelijke inhoude

liJke catalogus van te rcgelcn punten 

dan cen principicel pleidooi voor ecn 

bond.,.,taat. Luropa moet werkelijk 

[uropa worden en vccl meer i-; over de 

vorm van de steeds nauwere samenwer

king niet dehnitid te zeggen. Vandaar 

ook het in ons PvdA-rapport 'Voorbij 

de waterlinie' geconstateerde blijvende 

dcmocratisch gebrek hinnen de Euro

pese Unie. 

Pas vanuit mecr voltooide positicve in

tcgratic, naast hct tunctionercn van de 

[uropesc markt, zal hopelijk de discus

sic lei den naar mcer democrati.,eri ng en 

mis.,chicn die ene [uropese president. 

Daarbij hoort een vecl directcr he-

schriJving en hcgrip van het democrati

schc Ieven in de verschillcnde liclstatcn 

clan in dezc wetcmchappclijke analyse 

van het CDA worclt gcgeven. Het on

derhavrge hock is eerdcr te zicn als cen 

intere'>Santc Nedcrlandsc hcschriJving 

van enkcle Ncderlandsc chnstcn-dcmo

crati'>chc lcerstukken. 

De mecstc waarden die ook sociaal de

mocraten vcrvuld zouden willcn zrcn 

hinnen Europa <,taan erin vermeld Het 

rapport heschriJh gocd de ruimtc drc de 

christen-democratic als ecn P<~rlri ,/n 

,\lilir in ab-,tracto voor zich wil opeiscn, 

zell-; wanneer· de rol van de chri-,ten

demouatie in het Europe<,c maatschap

peliik middcnvcld mindcr vanzl'll

sprekend '' -,inds hiJvoorhcl'ld de 

decnnhturT van de chri'>tl'n-demouJtie 

in l'en land als Italic 

T wee bezwaren 
Twee bczwarcn blijvcn echtcr bcstaan. 

a. Hct rapport <,tclt dat de Europc'>c 

Llnic op weg is ecn bonclS'>taat ll' wor

den. Dczc con<,tatcnng lijkt me nict in 

overeemtcmrmng met de lcitcn. 

b. Het rapport houdt zich nauwelijk-, 

hczig mel het Europa van na I 'JH'J en 

de oorlog in loegoslJvic dat lunda

menteel anders i'> dan het hrropa van 

voor de val van de 8erlip1sc 1\luur lk 

ruik nict de grotc grel'p op hct 

Europa van vlee<, en hloed van de 

verschillcnde lidstaten en kandrdaat

landen. Daar lceh het zoveel mccr 

dan binncn de Europe<,e in<;tcllingen. 

C:hri'>ten-democraten en <,ociaal-dcmo

craten hehben gcen andere kcuze dezc 

bezwaren ter harte te nemcn willcn ziJ 

in de tnekomst de [urope<,c intcgratie 

he'invloeden. Maar daarmee laat zich 

een pleidooi voor een lcdcraal Europa 

niet mccr klakkelons verenigen zoal-, 

dat in het rapport wordt gt·daan. 
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Sanwn met lnzcmhcrger of Konrad 

zou hct twccdc dec\ van een dergelijk 

rapport gc.:.;chrcven n1octcn worden. 

Dat laat onvcrlct dat CDA-dcnkcr 

Klop, hicr en daar necm ik aan Hirsch 

llallin, en onder mccr mip1 oude '>laats

rechttutor 1\ kuwissen cen gcdegen po

litick-juncbsch ovcrzicht van de 

f:uropcsc Unie hcbbcn gcschreven 

waar elke andere politieke parti) jalocrs 

op kan zijn" 

Ln dat het ook voor de opstcllcrs van 

hct rapport m111der ccnduidig is dan her 

liikt h\ijkt uit de laatstc zinsncden uit 

hct rapport "De Nederlandse <;taat zal 

door vcrdcre Europesc integratic nict 

'vcrdampen' De Jigging van Neder

land aan de rand van het luropese con

tinent, de gcschiedcllls van diepc lc

vcnsheschouweliJkc ovcrtuigingcn, van 

vcclklcurigheid en tolcrantie, van vriJ

heid van ondcrwijs, pers en thcrapie

kcuze in de gczondhc1dszorg, van ont

dekkingsdrang, van handelszin, sparcn 

en ondcrncmcn, ccn samcnlcving van 

vri)c en gclqke burgers die door m1ddel 

van overlcg en compromis hun rechts

ol·dc gcstJitc gcven, kortom, de Ncder

landsc 1ckntitcit hlijh voluit een Ncdcr

land',c vcrantwoordcli)khcid " 11 ' 

DaM zit hem nu JUist de kncep die niet 

met hct lccrstuk van de subsidiariteit is 

wcg tc poct.:.,cn. 
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ZOI;_!Cl1 ll1Ct L'l'll \Cllll'>'>('tHl CllliHlll',ltl',lllC \'1101 

dt· lui(l]1l'',l' =c1,1k ook Tlll -:o:11Tl ZLlrt-.,n\aal Ull 

Hclg1c \\'1iltiCd ,\\ailCil<., ll,lLlll'\lllli:O:Ittcr VZlll 

lk· 1 V1 1 Ill hct I 111 opec<., 1\ltlclllclll 1.., 

( I)\' ' '! 

Jlu/J/Jcb t}cwhil,}hcd t'll ,/c fuiofll''-t Lf111l, \Xreten

c,chappcliJk ln:.tltuut voor hct CL\..1. 1 Den ll<1<1g 

11)()(), 107 

Aangehaald \\Trk 1 OH 

\angchaald wcrk. 115 

6 ,\\ijn LollegJ Ptcl Dankert hcclt gelqk 111 Zlltl 

opvatt1ng dal hel hclc hcgnp <,ub-,tdtJnlctt 

\ oor vclcn ccn \\'Cikom <1ldl1 \VJ<., om t1idcn-. de 
dt<,LU<.,<,iC<., m'Cr \b.a.;.,lncht 111 1 ~J 1) I lllCt mecr 

hcvocgdhedcn over tc d1 <1gen 

Ailngchaald wcrk. 22.f 

AJngcha;:dd \\ crk 2!':\ I 

Hct 1'> tekcncnd voor de relattcvc hcgtn-.,elva.;.,t

hetd vJ.n mcdcop-,tellcr _IJm.;.,cn \'Zlll Raay dat 

h11 er gccn been Ill zag nJ hct llll'C\\'l'rkcn op 

deze lo!zang op de lcdcrJlc <.,LJ<lt \TlJ Jhruptltd 

tc \\'nrden V<lll de verzumcllraLtic VJil Furnpl''-.l' 

gaullt-,tcn en andere non-lederalc vogel<, 111 hct 

Europcc<., Parlcment ,\laar Jan d1e ovcr<.,tJp l1gt 

nJtuurl11k gccn groot pol tuck llmdenkcn' ten 

gnlnd.;.,]ag 

10 AangchaJid wcrk ~02 
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In zijn column in het januarinummer stelde H.E.S. Woldring dat 

het GPV en de RPF 'religieuze retoriek' bedrijven. Zij streven naar 

een publieke erkenning van 'de norm van Gods woord' en 'godde

lijke geboden' zonder duidelijk te maken wat dat politiek concreet 

betekent. In een repliek betoogt de GPV-er Verbrugh dat er geen 

sprake is van religieuze retoriek en dat het CDA nog veel zou 

kunnen leren van de GPV en RPF. 

E 
r mnet een -,pecialc aanleiding 

voor zijn a\-; iemand zich he

kommert om de toekom<;t van 

een politieke parttj die een an

dere i-; dan die waarvan hij of zij lid is. 

Die aanleiding kan zijn de 

reactie van prot. dr. I-LLS 

Woldring in dit hlad up 

het hoekjc 'Celukkig i-; het 

land' van dr. R. Kuiper en 

ondcrgetekendc dat in de

cember Jongstlcden ver

scheen.1 Fen repliek waarin 

ook nadrukkeliJk hetrokken 

wordt Woldring<. recente 

hock over de politteke li

lmofic van de chri<;ten-de-

riteit en rentmccstcrschap de spirituali

teit ontbreekt, deze worden tot 'kitsch' 

en dat de kritick de partij dan 'dodclijk 

zal trettcn' 

Tegcn de achtergrond van een steeds 

onzichtbaardcr geworden 

C:DA klinkt dit niet vro

lijk. l)c teruggang i<., er 

niet aileen in kamerzcte\-; 

sinds I'J94, maar ook in 

waarnccmhare idcntiteit 

Dr. AJ Verhruy!J 

In het 'C:DA-Iaarhoek 

I <J96- I'J<J7' herinnerdc Ten 

Nape\ aan uitlatingen van 

Bolkestein en Kok, die het 

VCH>r'ote\den alsol de poli

tieke toekomst slcchts 

voor liheralcn en socialis-

Hierin adviseert Woldring het CDA 

mecr overcenkomstig ziJn hronncn te 

sprekcn en te handelcn. I )czc oproep 

klinkt amhitteus. Hct alternatiel ziet hij 

cchter somber in. Hij zegt zelts dat als 

aon de lkcrn\voordcnl gcrcchtighcJd, 

ge-;preide vcrantwoordeliJkheid, sol ida-

ten zou zijn \vcggclcgd Ten ~ape\ gzd 

ze daarin ongelijk ,\\aar het Cf);\ 

lcvcrt 'nog ~teed-, gccn ..,cricu<., altcrna

tid vonr paars zei VVD-kamerlid 

Hoogervorst onlangs in de Volkskt·ant 

van It jZlnuari JOilg"itlcdcn. 

,\\iJ ts a\-; christelqk meelcvcndc 

Ncdcrlander et· vee\ aan gclcget1 dat hct 



door \X'oldring aangc\vezen wcinig ge

ru'>l<,tellencle Jltcrnatid geen werkeliJk

heid wordt. ,\\ct deze intentie i' het 

hicror volgende ge<,chreven. ,\let 

\Xloldring..., oproep om tcrug llJJr de 

hronnen te gaan (en vandaJrult de toe

kom<,t tegemoet' 1 en de <.riritualiteit 

nict tc vcrltczcn, -..tcn1n1en we graag in. 

1\ lih \riritualiteit' geen 'ynoniem i' van 

'emotionaliteit', maar de relatie aangcelt 

met de Cee<,t vJn Cod en van het 

B1Jhelwoord 

De transcendente dimensie 
Wat hctrelt prohlcring van haar identi

telt wo1·dr de chri<;tcn-democratie 

vooral geconfronteerdmct liberali,me, 

con1n1untton~n1e. pr<:1gmati..:;n1e en '-;OCi

i!i!l-democrJtie Wtllcm Brcedveld vroeg 

in Trouw van 12 khruari jong<.tlcden 

wei wat erg retori-,ch wat de kiezcr er 

nog van mcrkt of er nu een regering 

met ot zondcr PvdA, CDA, VVD of 

D66 aan het hewind " Nu wordt wei 

gezcgd dat lihcralcn en communitari<.

ten lormelc regel-, erkennen van 

vriJheld,rechten, onrartijdigheid, ver

delcnde rcchtvaardigheid en verant

woordel,kheden, maar mce<,tal niet de 

chri<,tcli)kc waarden van vrijheid, ge

rechtigheld, naa'>lenlidde en -,ulidari

teit. Dcze chri'>lclijke wJarden hangcn 

-,an1en n1ct rcligic en zijn du-.; gecn ui

tJngcn van ccn autonon1e n1oraal. Ze 
kriJgen gestJite in de maahchaprelijke 

organi<;<~tic,_ I )e maJbcharrelijke orga

ni-,atle'> zijn daarom de hoehtenen van 

de <,amenleving. In het dehat over de 

morJi!l noemde dr' L Heermil op 22 

jun1 I'!'!(> in Trouw van het CDA de 

'partiJ vJn de gemecmchappen' 

1, dit echtcr con<,i,tcnt geredcneerd: 

Als mJat,chaprelijke organi,atie-, nu 

eem geen lcvensheschouwei1Jke grond

,Jag zouden hez1tten 'en hoeveel 'Jige

mcne' en 'neutrale' organr-,otJc-.; zijn cr 

l llV 1 ·J~ 

niet 1. zal de chri<,ten-democratie uitcr

aJITI ook en terecht opkomen voor hun 

zcll,tandighcid 1\laar daar hli1kt gccn 

rcligie uit. Hovendien· 1-, met de term 

'religie' exrliciet de chri'>telijkc religie 

hedoeldc 

Velcn weten wei beter In het CDA zi)ll 

ook men<.en met een andere god-,dien<,t 

dan de chri<;telijke welkom. Ook zij 

mogen tonen wat hen driJil. We kriti<;e

ren dit niet. In onze multircligieuzc sa

mcnlcving kan een partiJ met zo'n 

hrcde toegang een duidelijk hcc;taans

recht bezittcn. 1\laar hct duurzame on

dcr,cheid van lihcrali-,me en communi

tarisme met de christcn-democratie i<. 

zo niet duiclelijk. Ook menig lihcraal 

zal zeggen clat zijn voorkeur voor be

paalcle dcugden voortkomt uit zijn 'pri

vate' religie of innerlijkc ovcrtuiging. 

De VVD telt ook chri<,tcnen onder 

haar lcden. De politiek van hct lihcra

lisme en de beschrcven voorstelling van 

de politick van de chri-,ten-democratic 

kunnen beide zowclmct als zonder een 

band met de christelijkc rcligic bcstaan. 

En over deugden voor de burger kan er 

tu"cn christeliJke en nict-christelijke 

aanhanger<; van christcn-democratie en 

het liherali<;me c.q. dcmocratisch socia

lismc vaak een con<.ensu<; zijn. len 

Crick<,-Romeime gcrcchtighcid,tiloso

!ic, ccn sociali,tische solidaritcitsge

clachtc in vakhonden en een lihcralc 

waardcring voor rentmee-,terschar en 

'>rreiding van vcrantwoorde!,khcden 

kunnen ook be-,taan znncler cen Vt<,le 

over het volgen van ChristLIS. len 

goede gezin.;,pulitiek i:-, in Noorwcgcn 

door een <,ociali-,ti<.che rcgcring bevor

dcrd. Daar i'> dan geen chri<;ten-clc111o

cratle voor nodig, zoudcn llulke<,tein, 

Kok ot Van 1\lierlo kunnen zcggen. 

AI, het echter zou gaan 0111 een tran

sccndente di111en<,~c in het publieke Ie
ven. clu' 0111 her hurgerlijke I niet-knke-



lijke) dank en eer geven aan de 

Schepper die de wereld in stand houclt, 

en die zich openhaart door de opgc

stane Heeren door de Cee'>t. is er <,trijd 

nodig 0111 tot een politieke con<,ensu<, te 

komen. Daar zijn een christelijke poli

tieke partij en een chri<,ten-del11ocratic 

wei voor nodig. Dan moct een chri<,

ten-democrati-,che groepering zich dui

deliJk pro!ilcren ten op-

hecft, op dezelfdc manier op de hurger

lijke regering wil toepasscn. Vandaar 

het woord van lczus. dat aan de keizer 

moet worden gcgcven wat hem toe

komt en aan Cod wat aan Cod toe

komt Calvijn waarschuwdc tegen vcr

warring van de hurgerlijkc met de 

gecstclijkc regcring onder de n1enscn 

Jacques lv\aritain maakte vcrschil tu<,<,en 

een sacralc christeliJke 

zichte van liberalc of 

co111munitari'.tische poli

tickc grocpcn. Hct gaat 

dan niet 0111 de al ot niet 

aanwezige private gelools

belijdenis van de \eden, 

daarnaar wonlt immers 

ook binnen het CDA niet 

Kerken houden 
<,taats- en maatschappij

orde en een 'prolanc' chri'>

tci1Jke orde. waarvoor hiJ 

koos. I )aarom is hier gcen 

sprJke van religieuze reto

riek. Maar wei gaat het 

erom dat in de 'wereldlijke' 

samcnleving de cer van 

Cod op burgerliJke manier 

erkenning behoelt. 

soms een dankdag. 

Moet die ook niet 

een publieke zaak 

gevraagd, n1aar on1 de 

trJn<,cendente dimensic in 

voor de burgerlijke 

samenleving zijn? 

het publiek aanbcvolcn belcid. En hier-

over wil het lihera\i<,me niet \wren. 

In hct verieden gJvcn de partiJen waJr

uit het C:DA is gevormd hieraan meer 

aandacht. Artikel 5a van het antircvolu-

tionairc bcgin~:icl- en algcn1ccn staat

kundig program van I CJ61 vermeldde 

dJt de overheid Cod'> naam moet er

kennen in haar openbaar optredcn. 

Protc'>Sor CPJ'vl. Romme <,chrecf in zijn 

'Nieuwe Crondwetsartikelcn' van ICJ45 

dat de cer van Cod voorwerp van aan

houdende zorg van de overheden moet 

ziJ11. 

Woldring vcrwij'>t biJ zijn beoordeling 

van 'Cclukkig i'> hetland' naJr voor<,tcl

lingcn van vrocgerc antircvolutionai

ren, die publieke crkenning van de 

'nonn van (~od.;; \Voord' zoudcn na~.,trc

vcn, n1aar nict aangavcn \\'at daarondcr 

wordt ver'>taan. Hij noemt dit religi

euze retoriek. Nu kennen we geen 

chri'>leliJkc partiJ die de gee<,tc\ijke VrJJ

heid erkent \hetziJ ARI', CHU, KVI', 

CI'V CDA of RI'F) en die de 'norm van 

Cod-. woord' die in de kerken gelding 

'Anoniem' houden van 
sociale oogmerken 
1-!oe worden christelijke waarden uitge

werkt in het CDAc Uit het rapport 

'Nieuwe wegen, vaste waarden' bli1kt 

dat op grond van de publieke gerech

tigheid, onder mecr het welzijn van de 

burgers mot:t worden bevorderd, waJr

bij de zwJkken en kwetsbarcn worden 

bcsclwrmd. Dit i-, ecn clement van het 

<,ocialc gezicht van het C:UA. 

HierhiJ miS'>en we nu echter de vcrti

calc dllllen-;ic. Verzuimd i'> tc zcggen 

dat het puhliekelijk danken en ercn van 

Cod ceil maat'>chappclijk oogmcrk "· 

dJt op zich reed'> de mocite ruim

-,choot'> \oo11t. Kerken houden <,Olll'> 

ccn dankdag ,\\oct die ook niet cen 

puhlickc zJJk voor de hurgerlijkc <,a

menlcving Zijn: De Pclgnnwader'> 

vocrden de Ti'""b,}iPIIII) f)ily in. die 

door latere AmerikJJme JliT'>identen 

were! hevcstigd. Uiteraai·d moet zo'n 

dJnk- en cerhetoon JJn de Allcr

hoogste geen kcrkeliJk. mJJr cen hur-

l I lV < 'J7 



geli1k karakter hezitten. Aan plcchtig

heden kunnen kc'>lcliikheden ziJn ver

honden. Hct kan een mijlp;Jal Z!Jn. een 

idea;JI dat puhlieke aandacht W;J;Jrd is. 

En het is JUist de gez;Jmenli)ke impan

nlllg voor een idea;JI die soci;Jie cohesie 

schept kamcraadsch;Jppelijkheid en so

J,dariteit die een '>chouder-;J;Jn-schou

der-gevoel I;Jten ontstaan. Ze maakt dat 

icder in de samenlcving wordt meege

nomcn. de zwakken samen met de 

sterken in verhondenheid voor de ge

meemch;Jppelijke zaak. In het gc

noemde rapport wordt terecht aange

drongen up cen soci;Jie zekerheid die 

de mensen activeert en n1et uitsluit. Fr 

worden hevordering van de arhcidspar

ticipatie, soci;Jic zekerheid. hcrverde

ling en vcrstcrking van het milieu be

plcit l\1aJr we missen de puhlieke 

driJtkracht van een lcvend groot ideaal 

1 het 11d llliiJOrfl11 /)ci <)lo,·iilll< als tinale 

orienta tie'· 11oe zou anders hct socialc 

klimaat van de gemeente in lcruzalcm 

rHand.4:32l ooit zi)ll ontstaan~ 

I )c 'horizon talc' zaken. zoals socialc ze

kcrheld, arheidspartiupatie cnzovoort, 

mocten verkriJghaar worden gestcld in 

onverhrekelijke verhinding met de 

llliet-ker-keliJke 1 hetuiging van puhlieke 

dank en eer aan Cod. Staat cr nret dat 

hct I tweede I gehod van naastenlidde 

gcliJk i'> aan het lcerste) gehod van de 

licfde tot Cod~ J)an moet de wel

doende wil van Cod hij de vcrvulling 

van puhlieke wen<,en op ;JJrdc ook 

puhliek worden erkend. Ti1dens op<,tel

lrng van ccn rcgcring-,progranl hij ccn 

kahinet'>hm11atie moet aan deze hc

lcidsvoorwaarde worden vastgehouden 

\'V'oldnng gaJt n echter te kritiekloos 

va11uit dat ;JIIe, wat hoven hct pi;Jtte 

vlak uitga;Jt, geen puhlieke a;Jnd;Jcht 

toekomt. H1erhi1 volgt hi) de vi'>ie van 

de liherale Vcrl<chting We '>luiten hrer 

op een vcrschi)llscl dat ;JI in I '!'lO door 

( \)\' 1 ·J~ 

Paul Tillich werd gesignalccrd en als 

protanisering ('Pm[11111ldt') were! hestem

peld Dc.,tijds heschreet mr I C llaak 

(uit de school van H. Dooyeweerd) dit 

al, 'ccn verbergen van de geestelijkc 

doeleinden en een naar voren hrengen 

v;Jn de mecr seculiere driJtveren van 

een hcweging' ll;1ak nocmde dit lievcr 

'anonimiteit' 1 Ze zou voortkomen uit 

een sche1ding van het natuurlijke Ieven 

en het christelijke Baak waarschuwde 

tcrecht tegen geestelijke vervlakking· 

de anonimiteit hevordert de secularisa

tie. 

De private 
samenlevingsverbanden 
Een andere uitwerking betrclt het rmd

denveld. De private verhanden en orga

nisaties zoals school. hedri)f en vcreni

ging worden vaak aange\vezen a]-; 

intermediaire instellingen en aan

spreekpunten voor de overheid, scha

kels tussen burger en staat. In cen deel 

van dit middenveld zijn helangrijke 

ovcrhliJh.elen te vindcn van voormalig 

en ook hedendaags bloeicnd geestclijk 

Ieven. Onze wen' zal niet andcr, zijn 

dan die van andere welgezinde kiezers. 

namelijk dat de politiek ertoe hwlra;Jgl 

zulke geestelijk hloeiendc gemeen

schappen in stand te houden. 

Hierhij komt de netelige vr;Jag aan de 

orde welke strategie h1ervoor nodig i'> 

Cczegd wordt dat de overheid moet 

')trcvcn naar ondcrstcuning van conlpc

tcntie'> van het maatschappeliJk mid

denveld. Komt dit de geestelijke bloei 

van de hedoelde organi'>;Jtie'> ten 

goede~ WaarschiJnlijk wei in een mid

delceuw'>e situatie, met overheden die 

lcvcnsheschouwelijk homogeen werden 

geacht met de kcrk en met eer1 hevol

king, die hovcnJicn gccn algcn1cen 

kie-,recht hez;Jt. De modeme lcvenshe

schouwelijk pluritormc samenleving is 

c 



echter geheel ander'>. In vee\ gcvallcn i'> 

er allcrlci tcgen,praak tu<;<;cn hct gce<;

tcliJk Ieven in de pnvatc <,amenlcving'>

vcrbanden en het puhlieke neutra\«;me 

en agno'-;tici'-1111C van de ( paar~c l ovcr

heicl. A\, de overheid worclt opgeroc

pen zich rechbtrcek'> met dezc organi

<;atic<; tc ver<;taan en <;tcun aan hen te 

hieden. clraagt cl1t hiJ tot Ct'n zekcre 

'vcrstatclijking' van dczc organisaticl). 

Dit <;\lmulccrt geen gec<;telijk Ieven, 

maar draagt eerclcr biJ aan cen iclcnti

teit'>Lri'>i'> Volgcn<; de lltrecht-,e god'>

clicn<;t<;ocioloog H. I. Tielcman blijkt dit 

onder mccr uit het ophclkn, lu'>eiTn, 

regiona\i.,crcn van eertijd'> blociende 

instcllingen laugustu' 1')96). 

De hnancicle steun van de overheid aan 

maat<;chappclijke organi'>atie'> die nict 

van haarzclt uitgaan, zoa\<; biJvclOrhcelcl 

aan het bijzonder onclcrwij<,, i'> niet 

mcer dan ecn compen<;atic aan de 

ouder'>. Want zij maken geen gebruik 

van her openhaar onclcrwiJ<;, terwijl zij 

hicrvoor tnch hc\a<;ting mocten beta

len. Daarom behoclt de overheid,be-

kostiging gcen aanlciding tc zijn voor 

ver<;tatclijki ng. 

In onze parlemcntaire clemocratie moet 

rccht<;treeks overlcg tu'>Scn de ovcrheid 

en private maal'>chappelijkc nrganisa

tles nict vanzcllsprekcnclheicl ziJn 

Private organi'-Jatic~ zijn organi-,atic-, 

van en voor de burger<, die dezc nrgani

<;atie'> in <;tancl houden. Willen cleze 

burger<, dat de overhcid a\, hoofd van 

de gchclc puhlickc samenlcving ecn bc

paald belcid met betrckking tot clcze 

organisatic~:. vocrt dan ligt hct in de 

rcclc dat de bedoclcle burger'> dit pri

mair via bet parlcmcnt bij de overhcid 

aanhangig n1akcn. A\:-, de organi'-;aticr.; 

reed'> buitcn de Kamer' om at<;praken 

met de overhcid maken, bcclt de 

Kamer bet nakijkcn. Want de overbc1d 

heelt zich dan al prakmch gehonclcn 

De ondoorzichtighcicl van t'en naar 

corporatismc neigcnd <;telscl 1 d1e hct 

CDA geen goed doer 1 kan hete1· wor

den verminderd. Hiercloor zal hct ge

wicht dat de burger aan de politicke 

parti)Cil tockcnt worden verhoogd 

Christelijke democratie 
A\, laat<;te nocm ik de democratic 

Woldring merkt correct op dat bierbiJ 

de burger'> direct of ind1rect particqx

ren in bet opcnbaar bestuur en dat 

gec<;tclijke vrijheicl en gelijkhcid voor 

de wet ziJn gewaarborgd. Ook cloor

breekt hij even de anonimitcit a\<; hij in 

ziJn hoek <,chriJtt clat voor de chri<;ten

democratic hicrbij komt de erkenning 

van Cod als hong<,tc <,oeverein. !\bar 

clan worclt slccbt<; gezegd dat Cod op

roept tot naastenlicfde en solidariteit 

met armcn en vreemdelingen. Dit i'> 

weer het tweeclc gcbocl van !\lat. 22 37 

zoncler het eerste. Ad1eu, chri<;teliJke 

pmhlcring' Want ook andere part11en 

vcrwcrken vormen van naa<;tenlielclc en 

<;o\iclaritcit in hun belc1d 

De geclachtc aan een theocratic wordt 

znwel door Wolclnng als door de au

teur' van 'Celukkig is het land' vcrwor

pen - ze i'> in <;trijcl met de vrijheicl van 

godsdien<;t. Woldring verwerpt nict ai

leen de theocratic, maar ook bet <;liT

ven naar ecn cbri<;te\ijke <;taat. Dit i'> 

niet duideli1k. Als hct gaat om ccn <;taat 

die tcvens de ccrclcr gcnoemclc kcn

nlerkcn van ccn dcn1ocrat1c hcc!t, gaat 

hct om her <,\rcven naar ecn chri<;tCIIJke 

democrati'>cbe <;taat. 1\ \oct uitgcrckcnd 

de chri<;tcn-clemonatlc claartcgcn Zllll~ 

Dit maakt opwaarclcring van de chn<,

tcn-democratle onmogcliJk 

We vcrmocdcn dat hicr ecn miwcr

<;tand in hct <,pel i'> \,her vcr,chil tu<;

<;cn de hurgcrliikc en de gcc<;te\ijkc 

orclc hicr \\'cl in rckcning gchracht' De 

auteur zegt namc\ijk dar et'n chri<;tc\iJkc 
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sl<Elt ~lln·n in her rijk van Cod kan he

staan en niet van dezc werelcl is. Dit 

~~~tste WIJSt 11u JUist op de hicr n1et he

d()(·lde gee<,teli)ke ordc iloh I R 36! 

Hier ga~t hct echtcr om dc hurgerlijke 

regcring, en ook dezc heeft haar macht 

van Cod. AI., de koer<, v<Jn de hurger

lijkc rcgcnng 111tttcriali-.ti"ich i..,, agno;.,

ti.,ch ot llationalisti.,ch. kan die in dc 

politieke strijd zekcr worden verv~ngcn 

dom een chri<;teliJkc koers, die op pa<,

<,cnde manier is gericht op de ontwik

keling van land en volk tot ecr van de 

Koning dcr koningen, tot eer du., va11 

Cod, volgen<, de HIJhel Als het hegin<;el 

v~n cleze kocl-., in de Crondwct opgc

nomcn zou kunnen worden luitcraarcl 

~llccn met hurgcrlijkc, du., marginalc 

toct<,ing van hct hckidi, kan van ccn 

chri<,tcli)kc clcmocrati.,che <;taat worden 

gesprokcn. Daamaar tc <,lrcvcn i., ccn 

zaak die vandaag geen uitzicht op 

<,nclle IT<,ultaten hicdt, maar die toch 

n1ct van ecn andere wcreld i' 

Woldring hcstecdt in zijn <;tudic tcrecht 

veel aand~cht aan chri<,tclijk-politiekc 

denkwiJzcn uit het vcrlcdcn. ,11.1aar hij 

toont hiervan vooral de projectic<; in 

hct platte vlak. DaJrdoor kan hij de 

mcning verstcrken dat ook de chri<;ten

democratic haar politick kan prohlcren 

in hct platte vlak. Dezc mcning hcruq 

op miwn.,tand. De historische bron

ncn worden rcaiJSti.,chu als de verticalc 

dimcmics duideli)ker uit de vcrf komcn. 

!)it kan ccn opvv'Zlardcring van de nlo

demc chri'>len-dcmocratie <,lcunen 

lliJ onderzoek van het verlcdcn hehoort 

ook onderzock v~n het hcdcn. We den

ken d~t de chri,tcn-dcnwcratic gocd 

zou docn ak vonuit haar knngcn Vv'Zlt 

meu aandacht wordt hestecd aan de 

~ndcre 1 christclijkc 1 partijcn 111 ons 

lam! Cckeken b11 worden naar de 

goedc ZiJdcn en naar de tekortkomin

gcn va11 hct hclc1d dat wordt voorge-
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<,taan door andere pJrtijen met ovcr

ccnkom<;tig hronnenmateriaal Ook die 

andcrc partiJen kunnen daarvan lei-en. 

Omgckcerd hebhen wij met allen die 

de chmtclijkc politick zijn tocgedaan 

willcn zoeken hoc het C:DA bcter aan 

ziJll bronncn kan heantwoorden en bc

ter ka11 hijclragcn aan de kwaliteit van 

hct Ieven in Nederland. 
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Forum 
In deze rubrick passen kortere bij

dragen waarin kort en krachtig argu

tnentcn gcgeven \Vordcn voor ccn 

bcpaalcle opvatting. llijdragen zijn 

welkom die in nict mccr dan 2000 

woorden ccn prikkelcndc kwestic 

ncerzetten. De opinie moct passen 

in de opzct van C:DV hct client tc 

gaan over de <,trategischc vragen 

achtcr de politiekc actualitcit. 

l3ijclragen die cliscussie uitlokken 

vcrclicnen de voorkeur. 
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Er is zich in Nederland een gevaarlijke breuk aan het voltrekken 

tussen ideeen en politiek. De situatie onder paars laat zich karak

teriseren als 'ideeen zonder macht en macht zonder ideeen'. De 

PvdA en de VVD flirten met hun eigen ideologie. Oat is 'verraad 

aan de politiek'. 

D 
c wijzc van rolitiek vocren 

is natuurlijk een zaak van 

hct kabinet als gehcel Dat 

neemt niet weg dat de ver

antwoordelqkheid, via deelname aan 

dit kabinet, die VVD en PvdA encrzijds 

en [)()6 anderzijds voor de aantasting 

van de kwaliteit van onze rechtsstaat en 

democratic dragen, ver-

venticnde en achttiende ecuw. Dan tor

muleren Locke en Rousseau, in verzet 

tegen absolutistischc hecr<,ers die daar

bij hun machtsrmitie vcelal in gods

dien<,tige termen rechtvaardigen, de 

roliticke grondideccn van dt: Verlich-

t1ng 

I ockc tormuleerde de idee van de ldx-

rale recht"taat die de pri

schillend van aard is. Dat 

wordt duideliik wanneer 

we dcze rartijen contron

teren met het oorsrronkc

lijk gedachtcgoed waanut 

ze zijn voortgekomcn. 

Voor VVD en l'vdA leidt 

een dergeliJkc conlrontatie 

tot de conclusie dat ziJ 

met hun declname aan dit 

kabi net ecn vcrkeerde weg 

zijn ingc~lagcn. Dr JP \fcrbooqt 

maire taak heelt grond

rechtcn tot gelding te 

brengen: recht op eigcn

dom, recht op ecn eigen 

levensovcrtuiging. DaadoiJ 

veronderstelt Locke overi

gcn~ wei ccn san1cnlcving 

die wordt hiJecngehouden 

door chri<,telqk-nwrelc 

normen en it1stituties die 

de mensen reeds enig be

set van het verschtl tu"en 

Klassiek gedachtegoed als 
maatstaf 
Van liberalisme en socialisme wordt wei 

gczcgd dat hun oorsprong in de negcn

tiendc eeuw ligt. Dat is een vorm van 

blikvernauwing. De geesteliJkc wortels 

van hcidc hcwcgingen liggcn in de zc-

mijn en dipl, van schuld en boete heh

ben bijgebracht Rmts<,eau ontwikkelt 

de idee der democratic hetgeen naar 

zi)ll aard een radicalc idee was omdat 

daarmee de basis van de politieke 

lllJcht wcrd vcrlcgd van koningcn en 

hecrser<, naar het volk. Rmtsseau gaat er 

daat"hiJ ovcrigen<, wei vanuit dat een 

t I)\! ''C 



qahielc democratic aileen kan hestaan 

in ecn <,amcnlcving die hijccngehoudcn 

wcndt door gcvoclem en symholcn van 

saamhorighcid die cvcntuccl hewu<,t 

door politickc !ciders dict1cn tc worden 

ge<,timukcrd.' 

In dczc '-JUnlnlicr aangcgcvcn grond

idccl;n vun Locke en Rou~<.;cau liggen 

ccn aantal uitgang"puntcn ot nlaatsta

vcn die gcldcn voor elkc politick die 

zich liheraal of dcmocratisch wil noe

mcn. Alkrecrst dat ccn dergcliJkc poli

tick altiJd ecn politick uit ilihcrak of 

dcmocratischc! idcccn zal dtcnen te 

ziin. Dat itJkl vanzelfsp!Tkcnd maar. zo 

hltJkt uit het vcrvolg, is het niet 

Vcrvolgcns dat ccn dcrgelijkc politick. 

tcr willc van de rcali~atic van de cigcn 

liheralc en dcmocratischc ideakn, altijd 

cctl zckcrc hand met her gehcel van 

traditt<lllck normctl en instttutics die 

ccn <,anwnlevtng hiJeenhoudt client tc 

ondcrhoudcn. 

Wannecr hct ideccngocd van Locke en 

Rmt<,<;cau in de cerstc heltt van de nc-

gcnticndc ccuw on.;, land binncndringt 

ts de tTactic daarop van hct christcliJkc 

volksdcel vcrdceld. FncrziJd' is cr ver

zct omdat de ideecn van rcchtsstaat en 

democratic in hct voetspoor van de 

ITansc Revolutie ccn agre<,<;icvc, anti

godsdicnstige ondcrtoon hadden gc

krcgcn: '11i /)"·u. 11i lltuitt·r· Andcrzijds is 

cr waardcring on1dat rccht'i"taat en de

mocratte de ruimtc hodcn om zich op 

basis van de eigen christelijke ovcrtui

gJng tc organJ-;cJ-cn en zo aan de in

vlocd van dcze Vcrlichtingsideecn te

gclijk paal en perk te stcllctl. Hct vond 

ziin nccrslag in de politiekc en maat

schappelijke verzuiling' 

In de twcedc heltt van de negentiendc 

eeuw vindt er dan ecn, wat men zou 

kunncn nocn1cn, vulgari~ering van het 

ideecngoed van Locke en Rousseau 

plaats De ideecn van vrijheid en gclijk-
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heid worden namelijk itl materialis

tische zin gchcrformulccrd als vrije en 

gelijke hehocftehcvrediging Zo slaat 

liberalismc om in utilitari-,me waarin de 

wcrking van staat. politick en markt 

wordt beoordeeld op haar nut voor de 

vergroting van individueel gcnot. De

mocratisch radicali-;me slaat om in 

marxisme dat streelt naar ccntralisatie 

van de productic van goedcrcn ten he

hoeve van collccticve hehodtchcvredi

ging die de basts vormt voor individu

elc zeltontplooiing. Vergelcken met her 

op dit punt ingetogcn liberali-,mc van 

Locke en dcmocratisch radicalisme van 

Rousseau keren utilitarismc respcctievc

lijk marxisme zich vcrvolgens op onge

remde wijzc tegen traditionek normen 

en institutics voorzovcr die een volle

dige bevrediging van matericlc hchoef

ten in de wcg '>laan. In die zin hebbcn 

deze politicke ideologiei'n cen hiJIH to

talitzurc ino.;lag. 

De modemc 1\:cderlandsc vcrzor·gings

staJt is wei getypeerd als het re-,ultaat 

van lihcralismc socialismc en christen

democratic.' Cezien het bovenstJandc 

is hct hierhij wei vJn belang in het oog 

te houdcn wat met deze tcrmcn wordt 

hcdoclcl. Cesteld bn worden dat de 

opbouw dcr vcrzorging~~toot gcdu

rcndc de jaren zc-.arg en zevcntrg on

miskenhaar de trekken vertoonde van 

cen vorm van utilitari<,tischc libcra

lisme. In deze periocle werd de Neder

land<,c samcnlevJng, cconomie en hc

driJf-,lcven vuorop, grondig gereorgani

secrd en gemoderniseerd in termcn van 

clfectiviteit. rendcment en nut met het 

oog op maximalc hevrediging van indi

viduele consumptiehehocftcn. Vervol

gens staat de uitbouw dcr verzorgings

staat tijdens de jaren zevcntig en 

tachtig vooral in het teken van het 

maatschappijkritisch marxi<,me dat ge

richt is op emancipatie en individuele 



zellontplooiing. De chri.,tcn democra

tie vormt aanvankelijk wei, op basis 

van de notic-, zorgzan1c en vcranl

woorde\ijke samcnleving, ccn kritisch

normatieve kracht tegenover de ver

zorgingsstaat. I\ bar na verloor van tijd 

richt zij zich toch vooral or verdeling 

van zijn zcgcn1ngcn binncn de kadcr;., 

dcr vcrzorging-,~taat. Hct gevolg wa-, 

dat het utilitaire marktliberalisme en 

het maatschappijkritische marxi<,mc 

cc11 zwaar stempel op de moderne 

Ncderlamhe verzorging"'taat konden 

zettcn. Vanwege de indivtdualisti'.ch

consumcntistische, t-cspecticve\ijk imli

vtdual i<,ti<,ch-ema ncipa toi re mensop

vatting waarop dczc idcologic(:n 

<,teunden, werdcn overhcid en politick 

tn dit tiJdvak tot ccntt·alc aan1agers van 

ccn procc-, \'Jll verrcgaandc indivtduali

sering btnncn de Nedcrlandsc <,amen

lcving 

Van de nood een deugd 
Hct lcit dar hct utilitatre marktlihna

lisme en maZ!tschapriikrittsch m0rxismc 

zo'n tndrtngende invloccl op de op- etl 

uitbouw van de Nedcrlandsc vcrzor-

ging;.,<.;taat kondcn uitoctcncn 

Er voltrekt zich in 
kecrclc zich tegen dezc ideo

logiei'n ze\1 Omdat aan de 

Nederland een ongcrcnH.ic uithrciding van 

de vcrzorging<.,-,taat op den 

duur ook door hct CDA 

gcen wcrkeliJkc grcns wcrd 

ge;.,tcld ol richting gcgcven, 

kon dczc uitbrciding aileen 

gevaarlijke breuk 

tussen ideeen en 

politiek. 

nog worden atgeremd door 

de grcnzen die zij zelt opriep. Ln dat 

warcn de grcnzcn van onbc"ituurbaar

hcid en onbctaalbaarheid. Aangezicn 

de verzorgingsstaat bij uit'.tek hun e•

gcn schepring was hadden utilitair 

marktliberalisme en maatschappijkri

tisch marxismc op dczc 'crisis' der ver

zorging"i~taat gccn ovcrtuigcnd ant-

woord en verloren daardoor aan poli

tieke wcrvingskracht. 

Van deze nood maakt D66 ecn deugd. 

Zij hcschouwt hct 'eindc van de poli

tieke ideologieen' als winst omdat zc 

daarmee de weg vrij ziet voor de gchcel 

andere wijze van politick vocren die 

dezc partij voorsta0t \)6(J otltlcent 

haar denkbcelden daarovcr aan de 

voornaamste stroming hinnen ck Amc

rikaan-;c Vcrlichting: hct pragJnJtJ-..nlc 

Hct bctrclt hier een van huis sterk a

politJekc tilosohe. Kar~ktcrtstick dZ!Jt"

voor is een Stelling als van Dewey, ccn 

van de grondlcggcr<.., von her pragnEl

tismc dat voor cen dC~adwerkcltJke en 

eHccttcvc hcstrijding van de grote ar

mocde die zich rond de eeuwwJsscling 

in Amnika voordeed. naast christeltJkc 

liddadtghcid vooral wctcnschC!ppcliJke 

kcnnis van de oorzakcn van die ar

moedc noodzakeliJk is. Evcnals hct li

heralisme en radic<1ltsme geelt cchtcr 

ook hct pragnlJli<..,nlc ccn zckcrc vulga

ri-,cring tc zicn. !)at gchcurt wannccr 

hct ztch in clietlSt gaat stellcn van de 

spec taculat rc tech ni'.ch-cconom ische 

vooruitgang in An1crika \\'JLlrdoor hct 

zijn sociaal-nwrelc hctrokkenheid vcr

\ie<,t. Typercnd daarvoor i'> de verscht·a

ling van hct pt·agmattsche sleutclhcgrip 

'firol,lntt-soiPtllt;' tot cetl inhmtd,\oos ins

trument voor het dlccttd bcrcikcn van 

welk doc\ dan ook In dcze schralc 

variant wordt door \)66 her pragma

tisme itl de Nededand<,e politick gc't'nt

roducecrd om aan de hand da~rvatl de 

wcrking van onzc democratic tc vcrhc

tcren. Vanwcgc haar ryp1...,ch pragnlati

<,che atkeer van lundamentelc tdeccn en 

hcschmtwingcn umtrent staat, demo

cratic en samenlcving kenmcrken de 

verbetcringwourstcllcn van \)6(, zich 

doot·gaans ook door hun pragmatisch

instrumentele heperkthcid. De weer

stand regen inhoudelijkc politiek-maat-



'chappelijke ideecn maakt teven-, dat 

het optreden van !)(,() permanent het 

gcvaar loopt te vervallcn tot die vul

gairc vorm van pragn1Jti-;n1c waarin 

vcrandning tot docl in zichzell wor·dt 

cl>dii'/C' thilll<Jc'. 01 aan die ncigrng rich

ring en gren<, wordt ge<,tcld, i'> in <,ter·kc 

mate afhankelijk van de pcr,oon die 

toevallig het lcider-,chap van de partij 

vnvult. In J)(,(J i'> het heimcll)ke hond

gcnoot-.chap dat vanoudo., tus:-,cn in-;tru

mentali<;me en per·,onal,.,me he<,taat on

mi,kcnhaar 

Paars en het 'verraad van 
de politiek' 
{)(,6 i' cr trot'> op dat het paar<;e kahi

net haar kahinct i' en daarrn hcctt hct, 

zckcr wat hetrcft de \\'IJZe waJrop dit 

bhir1et politick hedrijlt. gell)k l)rc 

kenmcrkt zrch namel11k dotll- ce11 ty

P"Lh pragmati,che vorm van daad

kr·acht gej)JJrd aan hct eVCI1een'> ty

pi<;ch pr·agmati,chc prakti,cTer1 van het 

cinde clcr ideologiccn' lllu<,tr·aticf voor 

hct laat'>tc "dat cr in de Tweede Kamer 

tu">ell kahinet en de twce grote partrjen 

die het <;teuncn nauweli1k' t:cn '>cricuze 

tc.ic()]()gio.,chc gcdachtc\vio.,o.,cling p]Jato., 

vindt ,,·aarhl) gcput worclt tilt hct poli

tiek-rdeclc crlgoed waar-tllt dre partijen 

voortkomen. 

~\ \aar \Toagt nict clkc rcgcnng-;c._oztlitic, 

en zekcr al, die urt dnc part11en hc'>laat, 

grotc omztchtighcid van rcgcring en 

rcgcringo.,rartt)cn vanwcgc de L(>nlpro

mi'>'>c<1 die in hct regenakkoord zrjn 

va<,tgclcgd, waardoor hct politiekc vutll

in het parlcment automali'>ch wordt gc

doold~ Slurt dit kahrnet daarom nict 

gcwoon Dan htj de lange trllditic van co

alrtiebhinetten die Nederland kent' Dat 

i'> nret zondcr mecr het gcval. De uJJii

trc<; uit die tradrtic <,teundcn namclijk 

doorgaan'> op de hacheli)kc overeen

kom'>tcn tu<,<,el1 partiJen met uitge'>pro-
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ken politrcke idcccn die zij cloorgaall'> 

ook tot in het parlcment blcven uitclra

gcn. Karaktcnstick voor hct huidige b

binct i'> echtcr clat het cornpromi'> al<, 

zodanig tot uitgang-,punt van hl'leid is 

geworden, hctgcen vcr-stikkend werkt 

op het politiek-iclcologi'>che debat. 

Nu duct zich in dit vcrband cen eigen

aardige tegemtriJdighcid voor. Terwijl 

hinncn het parlemelll hct politick-idco

logi'>che dcbat zo goccl al' ontbreekt, 

wtndt het huiten hct parlement met 

grotc lntcn'-.itcit gcvocrd. Wannccr 111cn 

de kr-antcn Viln de afgclopen JaiTil op

,Jaat, zkt men cbann ecn levendig pu

hlick dchat tu-,,cn vertcgcnwoordiger<; 

van diver<;e politreke pi!rtqen waMin 

rdeologi,che VLT<;chillcn cluidcli)k aan

wezig Z<Jn. Te WIJZen valt hicr op het 

puhliekc dehat rond <,ocialc cohe,ic en 

puhliekc moraal. Bolke,tein zcttc de 

toon met zqn <;telling dat de Nedcr

land<;e r-ccht<,<;taat en democratic het 

niet kunnen -,tel len zonder· cen '>anlcn

lcving drc hijeengehouclen wor(it door 

een beziclcnd vcrband' dat ver·ankerd is 

in chrl'>telijke waardcn en moraliteit. 

Hii verwoordt hin 111 kite de grond

rdcccn Villl I .ocke zoals in het voor

gaandc gc"hct'>t. ln Uc Beu<; crkendc 

dat voor het voortbe<;taan van ee11 dc

mocrati-;chc ~an1cnlcving n1ccr nodig i-; 

dan cen r·ationcel gecomtrueercl 'Y'>

teem van socialc zekerhcid. len <,anH:n-

lcving vraagt ook on1 gcvoclcn-, van 

<,aamhongheid die cventueel door over

hcid en politiek moetcn worden ge'>ti

mulcercl. [)it ll)kt <;tcrk op de clcnkbecl

den van Rousseau. Cecomtatecrd kan 

worden dat bcrde woor·dvoerdcr·s zich 

in Ieite d!'>tanticren van hct pr<Ke'> van 

individuali'>cring in de Nederlandse '>J

mcnlcving tcwccggchracht door hct 

utilitair·e marktliberali,mc en maat

schappijkritische marxi-,mc en terug-



grijpen op hct idecengoed van de k\a<;

sieke grondleggers van hun politiekc 

hc\vegingcn. Wannccr we daar de rc

centc en verstrekkcndc ideecn van hct 

CDA omtrcnt de waarde van het gez111 

aan tocvoegcn dan dringt in iedcr gcval 

een conclusic zich op: cr is geen <,prakc 

van cen 'einde van de ideologic' 111 de 

Nederlandsc politiek. 1 

Verraad van de politiek 
Daarmcc ziJn we dichter gckomcn biJ 

water in kite gaande i<; Het vertoont 

gcli,kcni<, met de situatic in cnkelc 

F.uropesc Ianden in de 1arcn dcrtig toen 

intellcctuclcn zich als klcrken aileen 

bckommerdcn om de vnortgang van 

hun wctcn<;chappeliJk onderzock ter

wijl om hen heen rcchts<,taat en demo

cratic ten onder gingcn.' Dit 'vcrraad 

der intellcctuclcn' drcigt in Nederland 

thans zijn pendant te krijgen in ccn 

'verraad der politick' Dat hctrelt dan 

met name die politici die 111 het parlc

ment z1chzelt aangaandc de oorspron

kelijk 1deecn waaruit hun partij I'> 

voortgckomen de mond hchhen ge

snoerd, terwi,l zc huiten het parlemcnt 

de mond vol hebhcn over hoc naar hun 

icke de Ncderlandsc samcnlcving zou 

n1octcn worden ingcricht. Hct 
1

Verraad 

van de politick' komt cr op neer dat 

zich in Nederland een gevaarlijkc hreuk 

aan het voltrekkcn i<, tu<,scn idccen en 

politick: idccen zondcr macht en macht 

znnder ideecn. De wnordvncrder<; van 

de twce grote rcgeringspartijen n1ogcn 

dan in het puhliekc dchat weer appelle

ren aan de idceen van Locke en 

Rou<;<;eau. Dergclijke verwijzingcn zijn 

bcdrieglijk nmdat dezc klassieke den

kers hedoclden dat politick vanuit hun 

ideecn zou worden hedrevcn en nict 

naa'>t nt los crvan. 

Het 'verraad van de pnlitiek' komt 

scherp naar voren in hct tegcn'>trijdige 

optrcden van Bolke<,tein. Hij is encr

zijds Ieider van e'en dcr grote regcnng<,

partiJen en daarmec vcrantwoordcl1jk 

voor het voortbestaan van dit a-poli

tiekc kahinet. Tcr wille daarvan vocgt 

ook hiJ zich in het parlcment naar de 

ongc<;chreven spelrcgel door hct oor

spronkeliJke idceengoed van de poli

tiekc traditie waaruit hij voortkomt al

daar niet mecr in de mond 11cmcn. 

Andcrzijd' is hij huitcn hct parlcmcnt 

voortrekkcr van hct puhliekc debat 

waarin hij de grondpnncipe<; en triom

ten van hct liheraiJ<,me verkondigt. 

Ovengcns lijkt ZIJil kwadc gewcten 

omtrcnt hct vcrraad van de politick' 

hem <,om'> partcn t<:: <,pelcn wanncer hij 

hi1 hct vcrschijnen van weer een nicuw 

hock van zijn hand zich telkcns gcroe

pcn voelt uttdrukkcliJk te verklaren dat 

hij geen intellcctuecl is lletcr ware het 

als llolkcste1n zich rekcn<,chap zou ge

vcn van de indringendc verdcdiging 

door zijn polttiekc geestvcrwant 

l)ahrendort van het verzct van de 

Duitsc libcralcn tegen de a-politiekc 

·,;ro1~r Ko,Jiition' omdat zij daarin toen 

ec11 hedreiging van de ontluikendc na

oorlogse Duit-.e democratic zagen. 1, 

hct namelijk niet evenzeer denkhaar 

dat door een grote, a-politicke paar<,c 

coalitie de Nedcrlandsc democratic c11 

recht<;<;taat worden ondcrmiJnd' 

Moraal 
Rccht<;<;taat en democratic he<,taan hiJ 

de gratie van verantwoordelijk hurgcr

schap. Dat begrip hcdt ccn dubbclc 

hetekeni'> Hct bctrdt burger<, d1c ener

zijcl'> vrijwillig de letter en gecst van de 

wet navolgcn en deelncmen aan de de

mocratic en die andcrzijd<,, als lid van 

de nationalc gemeenschap en de vcr

schillcnde vcrbanden die daarvan dccl 

uitmaken. uit cigcn bcweging hun 

maatschappelijke verplichtingen nako-
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men. Hct hcqaan van dcrgcliJk hurgcr

'chap I<; gccn vanzclt,prckcndc zaak. In 

hct puhlickc dchat van de algclopcn ja

rcn i' de crmic van gocd hurger<;chap 

en de gcvarcn daarvon voor onze 

rccht,<,taat en democratic ee11 tcrugkc

rend onderwcrp gewec<;t. waad111 ook 

mini<;ler-pre,ident Kok z1ch mel cnkele 

zorgelijkc bmtcke11ingc11 aan,loot'' 

Nu hedt Kok crook h11 herhal111g op 

gcwezen dat zip1 kahinet cr naM <,treelt 

deze tendcm te keren vn,chcrping 

von Lontrolc en <..,JJlLtic-.. op \Vet- en rc

gclgC\lillg door llll'lT hlauw op qraat, 

n1ccr ccllcn, rcorgJni<..,atic van ju<..,lltic 

en politic, VLT<;tnk111g va11 de democra

tic ,-iil vcrkle1ning va11 de zli\land tu"en 

burger en polit1ck door JllVO<..Ting VJn 

rctcrcnda gckozcn hurgcn1cc<.,tcr, al-..

ook voonzctt1ng van <..,ociz·ilc vcrnicu

\\'lllg tcr vcr'-.tcrklng van de <..,ouolc en 

nwrele llliro<,~ruuum va11 de grme <,~e

den 

herstcl van hurgerschap en publicke 

moraal kunnen hiJdragcn. 

Conclusies 
Een aantal conclusies Iaten zich lormu

lcren. Ten cerste dat twee regcringspar

tijen ti)den<; de op- e!l uithouw viln de 

Tll<><.lernc NedcrlJnd~c vcrz<>rgJng..,..,taat 

a[.., JJ!l)tigcr~ van cTn vctTcgaond indivl

duallseringsproces in de Ncdcrbndsc 

<..,.Jillcnlcving tungccrdcn en daarn1cc 

zell vcrantwoordelijk hurgcr<;chop 111 

hoge mate hchhen ondcrmi)nd. 

Ten twccde dar dcze partiien tham in 

hct puhlickc debar omkr vcnvi)zing 

11aar hct idcci'ngoed van de kla"ieke 

grondlcggcr-. van hun cigcn hcwcging 

va11 dar individualiseringsprocc<; at<;tand 

nemcn c11 plcitcn voor vcrantwoordc

liik hurgcl·,chap 

Ten derek dat d1e panqcn cchtcr dum 

ckclnamc aan clit a-politicke bhinet 

hun vcrantwoordcliJkhcicl 
I )c pnncipilqc vroog 1'-. 

cchtn ot het paar'e bhi-
Karakteristiek voor Iaten liggcn voor datgcnc 

waar z1j zcll hij uitstek 

11ct met al dczc mailt1-cgc- het huidige kabinet verantwomdclijk voor 

is dat het 
len werkcl1)k in <;tJilt i' ililn 

vcr...,tcrking van VlTJllt

womdeliJk hurgcr<;chap en 

puhl1ckc mmaal hij tc dra

gcn Like ovntuigcnde 

pog1ng daartoc van de 

zijdc van ovcr-heid en poll

tick dicnt nameli1k haar 

uitgang'-;punt tc ncn1cn 111 

compromis als 

zijn, nanwlijk voor goedc 

politick f kt a-politickc 

karaktn van dit kahlllct en 

de daarhiJ aa11<;luitcndc 

wiJZC van politick vocren 

maakt daarom ook dat zijn 

hcleid gcricht op verstcr

king van vnantwoordeliJk 

zodanig tot 

uitgangspunt van 

beleid is geworden 

de vraag 111 hoevcrrc clczc zcll aan de 

o11Clcrm1Jnlng va11 burgcr,chap c11 pu

hlickc mmaal schuld1g zip1 gewee<;t_ 

Zckcr waor de moraol in hct gcding i-,, 

i'> het Viln hclang dezc volgordc goed in 

hct oog tc houdcn. Her- Cll crkenning 

van cigcn vnantwomdeli)khcid, in de 

zin van eigen schuld. c11 claaruit hclclcrc 

conclusie' trckken is ce11 ccrstc vcrcistc 

voor ovcrheid en politick willcn deze 

met gczag en ovcrtuiging-,kracht aan 

l llV ''l7 

bu1·gcrschap cchte ovcr

tuigingskracht nli'it 

Voor de twcc partijen die hicr in hct 

gcding zi1n zou ecn ecrstc stap tot hct 

hcnvinncn van politick gezag en ovcr

tuigingskracht zijn dar zij hrekcn met 

hct 'verraad van de politick' Daarhij 

client aangetckend dat hct 'vcrraad van 

de politiek' ccn verraad aan de intri11-

s1cke maatstavcn van gnede politiek hc

trdt en zich dus niet weg laat massnen 

met lormules als dat elk volk loch de 
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rege rin g en poli t iek krijgt di e he t ze lf 

kiest e n dus ve rdi ent, waarm ee ook d e 

a-po liti eke w ij ze va n politi ek voere n 

va n dit kabinet ge rec htvaard ig d zou 

z ijn. /Vlet nam e om di e w ij ze va n poli 

t iek voere n vraagt h et paarse kabinet 

dan ook ee n meer princip ië le bes trij 

din g dan het tot nu toe is te n dee l ge

va ll e n . En dat niet in de eers te p laats 

omdat dit kabinet he t in a ll es verkee rd 

doet maar omdat het in a ll es ve rkeerd 

is. De prijs voor z ijn pragmatisch -zake 

lijke daadkrac h t, name lijk het 've rraad 

va n de po liti ek' dat de g ro nd slag va n 

z ijn bes taa n vo rm t, is te hoog. lVIaar 

wat is het alternat ief? Terug naar d e 

to bbe ri ge e n vaak in z ichze lf verdeelde 

coa liti es va n voo rhee n? Ja en nee. 

Nee, o mda t e lk vo lge nde kab inet va n 

dit kabinet ee n les in daadkrac h t e n 

slagvaa rdi ghe id, zijn pragmatische ha n

delsmerk, heeft gehad di e he t z ich 

goed za l moe ten aant rekke n wil h et 

zelf staa nde blijve n. Ja , omdat te r wi ll e 

va n ee n vitale rechtsstaat e n democrat ie 

de ba nd tussen ideeën en politiek, zoa ls 

door de grond leggers van rechtsstaat 

e n de mocratie bedoeld , moet worde n 

hersteld . Daarvoor kan een verki ez ings

str ijd met ee n duidelijke articu lat ie va n 

de verschill e nde po litieke ideo logieë n 

di e e r, het d ie nt herhaa ld , wel dege lijk 

z ij n, een eerste aa nzet vormen. Wan

neer een vo lge nd , weer echt politiek , 

kabine t, dan ook wee r trekken van de 

vroegere moe iza me w ij ze va n poli tiek 

voere n zou ve rto nen , di e nt daarbij be

dacht dat de mocrat ie in z ic h zelf moei

zame , comp lexe e n soms ook tobberige 

rege ringsvo rm is. Dat be teke nt dus ook 

ande rsom dat het de gevaarli jke kant 

o p gaa t a ls een vo lk deze last va n z ijn 

democrati e ni e t meer voe lt of ni e t meer 

bere id is te drage n. 

'Het gaat hee l goed met Nederland ', 

ko p te Trouw de dag na de troonrede in 

septe mber I 996. Dat mag eco nom isch 

zo zijn e n dat is op z ic h hee l belang

rijk . lVIaa r onder le id ing va n dit a- po li 

tieke kab ine t gaa t he t ni et goed me t 

onze rechtsstaat e n democratie. D ie be

staa n bij de grat ie va n ee n w ijze va n 

poli ti ek bed rij ve n di e u it po liti e ke 

ideeë n e n overtui g inge n voo rtkomt e n 

daarop ook betrokke n bl ijft. De Neder

landse rech tsstaat e n democratie dre i

ge n door de a-po liti eke w ijze waarop 

dit kabin et po lit iek voert in slaap te va l

le n . En zoa ls dat in het dage lijks leve n 

gaat, ka n het ook in d e politiek ge be u

ren da t men dan pas wakke r sch rikt als 

het te laat is. 

Dr. IP \!erboogt is als !Joofddocelll verbo"dell 

aa11 de vnkgroep Politicologie Cl/ Beslllllrskllllde 

va11 de \!rije LT11iuersiteilte A111 s/erdalll . 
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O
p zDtcrdag 

tong'>tlc.dcn kwamen ruim 

'WO tongc chn<,tcr1-demo

cratcn 111 hanjc Am'>ter-

dJm hijccn om zich te hczirmcn op de 

toekonl'>l var1 hun partit. Onder het 

motto '\Vic nict kic'>l, verlic'>t' werd ccn 

cbg long gcdi-,cu<..,~o,iccrd over de Jlliqc 

inhoud en vcr-pakkrng van hct C:Di\ 

\VJt de hanter1 en telcvi'>ie hoalde WJ'> 

voorJI de vcrpakking I)Jardoor i'> lll't 

hccld onhttiJll dot hct prrn1t1ir grng om 

de '>JI11cn<,tellrng vJn eer1 nreuwe bndi

cbtenlij<;t Voor vee I deelnemer'> zal dit 

rmhcvredigend zijr1 Al'>ol jonge chri'>

tcr1-demouaten enkel hczig zmrder1 wil

lcn zip1 met de poppctje<, en du'> met 

zichzcll' ~iet'> i-; n1inder waar I )c opzct 

en rnzct van dczc dag wa'> jui'>t breed 

van aard. J)c hc'>preking v·an lien inhou

dcliike 'trategr,chc keuzc'> '>tomi cerl

tr·aal. Aon de hJnd van trcn dccl'>e<;<;ie' cr1 

een plcnJrre di'>LU<,<,ie zitn de UJntmrren 

vJn ccr1 polrtick manilc'>l zichthaJr ge

worden. 

Een brede beweging 
;\1, dee I van cen grotcr gehccl vormt de 

hiteenkom<,t var1 I khruari primair· een 

urtvloei,el var1 de wen'> van ecn nieuwc 

gcncratre C:J)A-er<, om de eigcr1 hetmk

kenhcid ge'>taltc te geven \'x/at twee 

]aar gclcdcn hcgon a]-, ccn inttiattct van 

ccn nog rc!Jticl klci n grocpjc jongc 

chri'>lcn-democrJten dat zich nict wrldc 

neerlcggen hit de cri'>i'>Jtmrhlccr rn de 

cigcn partiJ, t.., inmiddc].., uitgcgrocid 

tot ecn hredc heweging Vanal het he-

< IJV '''~ 

gin hceh daarhij de inhoud centraal ge

-.;taan. l)at zogcn we tcrug in de con

trontatiehitecnkom<,t die op 3 khnrMi 

I 'J 1J!J in Niimegen werd gchouden en 

haar vervolg heeg in vcr'>chillcmk thc

mawnkgroqwn. maJr ook Jnder<,oor

ttgc initraticvcn gctuigdcn hicrvon; 

zoal-; ccn kettinghricl vol u>nuTte 

voor'>lellcn en ideecr1 die begin drt taar 

Jan de l'rogramcommi<,<,ie ter he,chik

king i'> ge'>tcld 1 De hijcenkormt van 

enkclc weken gelcdcn karl worden he

'>Lhouwd Jl' een voorloprg hoogtepunt 

llier i'> uitgekrr'>talll'>eerd hct tot nu toe 

ontwikkclde denken in een JJntal r·ich

t i nggevcndc pol it icke kcuzc'> 

Duidelijke signalen voor de 
partij 
Wannecr- de conclu'>il''> vJn dcze conlc

rTntie vcnaald zijn in ecn manilcq zal 

dit c:cn rol '>pekr1 hij de agendakeuze 

en <,tandpunthcpaling van het C:DA in 

het komendc jaar De kcuze<, zijn aller

mimt vrithl11vend en vormcn cen rclc

vont -,ignoal van wat cr hinncn de eigen 

Jchterhan lcdt 

Op I lchruari 19'!7 heclt de conlronta

ticheweging de wen~ urtgc-.;proken om 

vanuit de chri'>lcn-dcmocrati'>Lhe uit

gZlng-.;punten -,teed-.; opnieuw ZlJn-.;lui

ting tc zocken hij ontwikkclingen die 

zich in de Netkrland'>e <,amcnlcving 

volu-ekken. l)c dynamiek van dezc tiid 

i"i n1ct J! zijn voor"i en regen-:;, ecn uit

daging in plJCit~ van cen hcdreig1ng 

Hct <,chrikheeld voor Jongc chriqen-



c 
demouaten is ecn partij die kiest voor 

stilstand en die vooral op h!:'houd van 

het bcstaande uit is. Aileen door in ont

wikkeling te blijven en voortdurend te 

Iaten zicn hoc uitgang~puntcn op con

uete problcmen van vandaag en mor

gen van tocpa-..-,ing zijn, zal de chn-,

tcn-demouatie haar relcvantie voor de 

toekomst kunnen behouden. \)at vraagt 

on1 ccn mccr oHcn...,icvc hcnadcring en 

cen themakeuze waarbii hct CDA op 

de conu-cte lccfwcreld van mensen 

wcct in tc <,pclcn Som'> kan dat heteke

ncn dat hestaandc denkheclden over

hoord moetcn worden gezet, ol op zijll 

nlin-.t tlanpa~<.,ing bchocvcn. l)tlarbli 

gaat hct nict om tc vnandl'iTn on1 hct 

vcranckren zeit ot vanwcgc ekuoraal 

gcwin- daar namcn de dcclncnlcP-i aan 

de conlcrentic duidclijk atstand van -. 

maar vanuit het hesel dat nicuwc liJden 

om n1cuwc antwoordcn kunncn vragcn 

Vandaar dat in de congrcshundcl en op 

de dag zeit wcrd gcwaar'-.chuwd tcgcn 

cen l'cnzijdige pmtikring van hct CDA 

als plattclandspartiJ ,\ loderne christcn

democratcn zocken naar cen <}oc.lc /Jolilll' 

111'"'" 5/d,/ '" f'I.Jitc/,111,/ Naast behoud van 

de eigen identiteit van het platteland. 

hetekent dit ook cen pkidooi voor een 

heter lcdklimaat in de stad op punten 

van veiligheid. lcdhaarhcid en maat

schappelijke tweedcling. len actief JOn

gerenbclcid waann onderwq'> cen 

spl'erpunt vormt. pa<,t daarhij Opval

lcnd was de keuze voor meer PCI/'1"/J
Icll.lc r.lnrlt/({1. De tijd waarin van cen 

wl'lhaast hllllde \icicle voor omroepver

cnigingen sprakc WJ'-. en hct hijzondcr 

ondcrWIJS met artikel 2 3 van de 

Crondwet in de hand tegen de hozc 

buitenwcreld verdedigd werd. ligt ach

tcr or1s. ldentiteitsgchonden organisa

l!es kunnen op de warme steun van het 

CDA blijven rekcncn, mits zq kleur 

durven bekennen. In dit vcrhand wor-

den zeltorgani-,atics van allochtonen 

ook waardevol geacht. 

De oproep aan de partij om her tPcllcltjk 

m/11 of' ,/ccllij.lilrll(i,! alsnog scrieus in 

ovcrwcging tc ncmcn, n1oct cvcncens 

in dit pnspectid worden geplaatst. 

Voor vekn in hu CDA is dit concrete 

punt inmidde\-, ecil wmhool gewordcn 

vuor de vraag ol hun partij authcntil'k 

en modern tegeliJkertiJd wcnst te zi1n. 

Wanneer Ltil de evaluatie von de 

Stichting van de Arhcid. die hinncnkmt 

zal vnschiJnen. hlijkt dat van ccn om

-,\ag in positievc Zin - hijvomhecld 

door ecn illllke toenamc van het decl

tiJclwerk onder mail!leil - geen sprakc 

is. meg hct CDA als partij van hct ge

zin een kcuze voor het wettelqk recht 

op deeltiJdarheid niet longer achter

wege Iaten. f let laatste woord in dezen 

is aail de \eden Veil de lerstc eil 

Twcede Kamerfractie van het CDA. 

Loten we hopcn dat de Twcede Kamcr

tractie niet vom niet<, de mogeliJkhcid 

heel t opengelaten om alsnog met cen 

nwtie te komen. \\'ic niet kiest. vcT

Iicst' JS uok hicr hct motto 

Kiezen voor duurzaamheid en 
betrokkenheid 
De kcuzcbereidheid van de dcrtig-plus

generatie hlcck op I ichruari '>lcrk op 

twee inhoudelijke punten De thema's 

duurzaamhcid en hetmkkcnheid wer

den hoog up de agenda geplaaht. 

p,,io1itcit uoor duur:L<IIItC onliuikkclin1} 

Ecnsgezllld <,\elden de conlcrentredecl

nemers zich tiJdcn<, de middagdiscu<,<,ic 

achtcr de stelling ''WiJ kiezen vom 

duui'zaamheid. Daarum vinden wq dat 

win..,t ten aanzien van het milieu en 

duurzaamheid op korte termijn des

nood.;, ten kostc 111Jg gaan van koop

kracht en/ot werkgelcgcnheid" 

1\kn heplcitte in dit kader ccn structu-
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reel belcicl dat onder andere via ccn 

vcrhoging van de cncrgicprij~ en de in

troductic van ccn ccotox aan cchtc onl

buigingen hijdraagt l)e rartiJ wcrd or

gcrocpcn om ccht wcrk tc nlztkcn van 

uitgang'->puntcn zoa]<., rcntnlcc".tcr...;chap 

en vcrantwoordclijkheidshcsd 

zegd· "In hct rublieke Ieven nwet 

schcrrcr doorklinken dat ieder mens or 

vcrschillcnde momcnten in zijn of haar 

Ieven zorgtaken te vervullcn heel t t\ let 

het vcrantwoordeliJkheidshcscf en de 

ondcrlinge betrokkenheid van men<;en 

ten opzichte van elkaar i-, weinig mis. 

Wei met de ruimte die 

luist in een tijd waarin 

srrake liJkt van een zekere 

verah-;olutcring van het 

economische helang en 

natuur- en n1ilicuwaardcn 

met de bouw van dure tun

nels worden afgekocht, 

moet hct CDA tegenwicht 

hteden en zich opwerpen 

De dynamiek van 
men-,en krijgen om daar-

aan invulling tc gcvcn.
11 

deze tijd is met al 

zijn voors en 
Op het congres wcrd ex

pliciet gekozen voor vcr

groting van de mogelijk

heden van mensen om 

voor elkaar te zorgen. Wie 

kinderen opvoedt of infor-

tegens, een 

uitdaging in plaats 

van een bedreiging. 
als een gruene partiJ. 

Daarhij staat her CDA voor de uitda

gi ng on1 tot cen vcrantwoordc Jfwc

gtng tc komen tus<.en de helangen van 

een gezond milieu, verantwoord na

tuurhehecr en hehoud van een levens

vatbarc ograrischc ;.,ector. I )c ccr'-;tc sig

nalctl wijzen crop dat de partij serieu<; 

werk wenst te makcn van dit thcma. Er 

is inmiddels een wcrkgrocp plattelands

ontwikkcling van -.tart gcgaan die zich 

hezig houdt met de samenhangen tus

<;en re,pectievelijk milieu-landhouw-na

tuurhcheer en hct komendc zomernum

mcr van C:hri<;ten Democratische 

Vcrkenningen zal geheel in het teken 

staa11 van het thcma duurzame ontwik

keling Van de zijde van de confronta

tichcwcging kunncn dczc 1nitiaticven 

op een wam1 onthaal rekene11. 

Stillllllcrinl) 1'1111 de ondcrlinqe zon) 
/ii55fl1 IIICIISfiJ 

Als de conlrontattcl1ewcging op I le

hruari ccn hood<;chap met kracht heclt 

willcn overbrengen. dan is hct wei de 

kcuzc voor ccn hcnvaardcring von on

hetaalde zorgarhetd In de cotlgre,hun

del werd daarovcr her volgende ge-

( j )\' ~ ()-; 

melc zorg verlcent, moet 

voor deze inzet niet worden besrraft. 

maar juist beloond. De congre,deelne

mer' hepleitkn in dit vcrhand een 

breed pakket van maatregelen. Naast 

een wettelijk recht op deeltijdarheid, 

<;~elden ziJ vcrder voor te komen tot hc

terc zorgverlofrcgclingen, de invoering 

van een maat,chappeliJke dienstplicht 

voor Jonget·en en betere faciliteiten 

voor vrijwilliger-; en mantelzorgers. Len 

aantal praktische maatregelcn dus die 

vooral hedoeld zijn om combinaties 

van werken en zorgen betcr mogel i 1k te 

maken. In de discussie werd daarhij 

ovcrigens wei een helangrijk kanttekc

ning geplaatst De eventuelc inzet van 

financii'lc tnstrumenten ter vndere sti

mulering va11 de informelc zorg- in hct 

belcid<;advies 'De verzwegen keuze van 

Nederland' van het Wetcn-,chappeliJk 

lnstituut voor hct CDA zijn onder an

dere een bctaald zorgvcrlol, kraamver

lol voor vader,_ opvoedgeld en het 

zorgloon gcnocn1d- n1og nict in nlin

dering worden gcbracht op de nu reeds 

bcpcrkte middelcn van het profcssio

nele zorgcircuit' Vanuit een oogpunt 

van kcuzevri1hcid en als aanvullende 

n 

c 



JoiJ(jC CDA-ers ko11dw zclj ew lijst met I1Pi11tig topkmdidlltC11 sdH1CJJstc1/C11 

voorziening blijtt gonic en be,chikbare 

kinderopvang noodzakelijk In het Iicht 

van de vergrijzing van onze szuncnle

ving is her, onverantwoord verder te 

hezuinigen op het 'aantal handen aan 

het hcd' in de gezondhcid'.zorg. 

Democratisch functioneren 
Enig-;zin~ tcgcn~trijdig \Var~n de con

clusies dtc tijden<, de conlcrentie van I 

lcbruari op het punt van de vcrstcd-cing 

van her dcmouatisch gchaltc van de 

politick werdcn getrokken. In de mid

dagdi'>cussJe werd hc<>lotcn om va<;t te 

houden aan hct principe van de vcrte

gcnwoordigcndc dcn1ocratic en daar

mee alstand genomcn van in<,trumcnten 

v<ln dirccte democratic zoals her rclc

rcndum. TcgeliJkcrtqd wa'> in her kadcr 

van partiJvcrnicu\ving gekozcn voor 

ecn samcmtelling van kandJcbtcnliJ'>len 

op b<Jsi'> van rechtstreebc vcrkiczing 

door de C:DA-leden zeit. 

01 dit zo'n verstandige keuze wa<,, valt 

te hetwijklcn. Hct leek op hct ecrste 

gezicht heel moot om aile clcelnemcr<> 

Uoto /)irk 1-!o/' 

met bchulp van een cigcn chipknip via 

de computer een persoonli)ke lijst van 

twintig topkandidaten te Iaten samcn

stellen. ln hct moet gezegcl, het wa<, 

leuk om cr aan mee tc docn. Toch hlcek 

hct rc<:.ultaat nict aan de hoog gc-.pan

t1en vcrwachtingen te voldoen, want 

van ccn hoog vernicuwend gchaltc \vas 

gccn l.,prakc. I)c uitslag was vooral ccn 

wecr<,piegcling van de (onlhekendheid 

van de kandidaten. In <,ignalcrende zin 

heclt de gevolgclc procedure wei gocde 

dicnst gcdaan- hct i'i hiJvoorheeld nict 

voor nicts cbt hl't cnigc jongc en ook 

nog vrouwclijke lr<JctJclicl bovenaan de 

lij<>t cindigde -, maar voor echtc partiJ

vcrnicuwing zal toch naar andere in

<,trumcnten gczocht moeten worden. 

De groslijst van hondcrdzc'ilig aanhe

volcn, veelal nteuwe menscn 1s wei een 

JnteJ-cS'>ant product van dezc conlronta

tie hijcenkomst 

Coed voor het CDA 
len gocdc hoochchap vJlt ol staat met 

de hetmkkcnhcid van voldocnde men-

C I l\' 1 <J7 



...,~n. I)e confrontatichc\vcging kan in 

dit opzicht nict andcr<, dan als po<,~ticf 

door ck partij worden hcoordccld. 

I In cen ti)d dat jongetTt1 zich niet of 

nauweli1ks mccr door de politiek IIJkcn 

tc Iaten aansprckcn, bli,kt het (:J)A 

ovn voldocnde jonge 111er1<,cn re hc

<,chikken die vinden dat christen-dcmo

uati-,che polttiek er toe duct. Fen 

nieuwe gencratte durlt klcur tc beken

ncn en wli zich - in tegen<.telling tot 

hiJvomhccld de Nict-Ntx-groep roncl 

de l'vdA- expliciet vanuit de uitgangs

punten rnzcttet1 om poliricke antwoor

dcn op de vragen van de toekorw,t te 

vindcn. Zonder dat daaro111 door de 

partij gcvraagd i~ en huiten de geveo.;

tigde parti1kaders 0111, bli1ken cen paar 

hondcrd hekcnde, maar vooral veel 

111indcr bekende. JOnge chri'>len-del11o

craten hereid de partij in 111oeilijkc tij

clen tc ondcrstcunen. Op hur1 eigcn 

n1anier en met cigcn weno.;cn, n1aar n1et 

een uitgesproken christen-dcmocrati

schc hoodschap. Voor een politieke 

partlJ die voortlcelt dank-

ten 0111 op eigcn kracht acrid tc wor

den. Dat i-, niet aileen een tcken van 

onvrcdc n1et hct vooralo.;nog te wcinig 

uitgesproken inhoudelijke proliel van 

de partii. maar ook een com111entaar op 

hct parti)politieke kli111aat. Het rapport 

van de com111i<.sie-Cardcniers dat te

rccht aandacht vrocg voor ~en tocgan

kelijker parti)structuur en -cultuur i'> in

middel<. twec jaar oud, maar van een 

dclintrievc doorbraak kunnen we niet 

spreken. Cri-,is111anage111cnt voert voor

alsnog de boventoon. Hoc begriJpelijk 

ook, onze partij kan het zich nrct per

mittercn de zaken veel Ianger op z'n 

heloop te Iaten. 

Partijvernieuwing 
Vecl te lang heeft het C:DA in het vcr·

lcden gcwachr om te irwesteren in een 

nicuwe gencratie politici. Hierdoor is 

een gat ontstaan dar op dit 111omenr 

piJnlijk zichtbaar is. Dan hebben we 

hct i ndcrdaad over de noodzaak van 

partijvernieuwing. maar dan wei cen 

vemicuwingsproces dat breed wordt in-

gezet' De huidige hxatic 

ziJ het kit dat steeds het 

..,tokje worcit doorgegcvcn 

oan volgcnde generatie~, io.; 

dit cen hclangrijk potcn

ticel r\lct de aanwczig

heid Vall een Vitale 111id

dengencrJtic, zijn er voor 

hct C:DA goede kan-,en 

Wie kinderen 
op de sa111enstellrng van 

cen gocde kandidatenlijst 

voor de Tweede Kamer opvoedt of 

informele zorg 

verleent, moet voor 

deze inzet niet 

pa'>l nier in dir verhand 

Natuurlijk zal de nieuwe 

CDA-Tweedc 

Ka111crlt·actic uit 111ecr per

<,oncn van onder en rond 

de vccrt ig Jaar moctcn 

gaan he~taan, net zo gocd 

als dat de nieuwe lractie 

wcggclcgd 0111 ccn voor- worden bestraft, 
'-.prong te ncmcn ten op

zichte van andere poli

tickc parliJen. 

maar juist beloond. 

2. I kt hcstaan var1 de conlrontatiebe

Vv'Cging o].., zodanig moet voor hct 

CJ)A een teken i!Jil de wand ZIJil en 

kan ook tot lct·ing strekken. Het zcgt 

wat over her lunctroncrcn Viln de pitrtij 

dat ccn gencratie dcrtiger<, hcelt heslo-

C IJV ''C 

ook op andere pun ten I al

lochtonen, vrouwcn) een mecr gc-

trouwc ato.;picgcling von de eigcn ach

rcrban en her kiezersporcntieel 111oet 

gaan vor111en. Hct z<Ju echtcr van kort

zichtighcid getuigen enkcl de zinncn re 

zetten op zoveel 111ogei1Jk Jonge en 

r1ieuwe kandidaten. lcugcligherd en on-

c 
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bekcndhcid vonnen in zichzeit nog 

gccn garanttc voor kwalitcit. net zo 

111111 trou\vcn~ al'i "enioriteit en crva

ring Het zai er de komende tiJd om 

gaan voicloendc oppositioneie en in

houdeiijkc, in piaat<, van hestuuriijke 

kwaiiteit in de kamerhankje<, van het 

CDA tc krijgen. 

Om dit tc kunnen bewerbteiiigen is 

het van groot belang dat gcve<,tigde po

sities ecn heduidend minder grote roi 

gaan <,peicn dan zij in het verledcn heb

ben gedaan. 

moct. Fen nicuwc gcncrJ.ttc chri'-.tcn

dcmocratcn laat zich andcr'> aansprekcn 

dan hatn voorganger<..,. Hct (] )/\ zal 

met het oog h1erop vcci mecr nweten 

gaan Jnvc..,tcren in nicuwc (ook in tcch

ni-,ch opzichtl vormen van communica

tie e11 hetrokkenheid. Wcllicht dat het 

programma T'oiitieke partiJ nicuwe -,tid' 

hieraan het nodige kan hiidragen 

Zocken naar nieuwe vormcn I'> heiang

rijk, maar raakt niet de kern. Partij

vernieuwing heelt ook betrekking op 

her fcit dat jongeren mecr 

Het zal er de 
mogciijkheden moeten 

krijgen om zich binnen de 

partij te ontplooicn. Op 

dit moment i'> de door-

Vernieuwing is in de 

hreedtc nodig, want Iaten 

we wei wezen het i-, niet 

aileen de tractie die een 

hoog grij<, gchalte kent, 

ook op de partii zclf is 

deze kleur<,tciling van toe

pas-;ing. C~a naar ccn gc

middelde atdeiingsverga

dering ot bezoek ecn 

partijraad en overtuig u 

zcil Ter vcrklaring wordt 

dan nog wei eens beweerd 

dat 'de Jeugcl van tcgen

\voordtg' zo \Vcinig gc.lnte-

komende tijd om 

gaan voldoende 
<,troom vanuit het C:DiA 

naar het CDA te gering. 

De parti) moct zich mecr 

ais lcer-,chool voor jongc 

christen-clemocraten gaan 

opwerpen. Door middel 

van goede inhoudeiiJke 

vorn1ing, n1aar bijvoor

heeld ook door mincler 

<,trikte procedure<, tc vol

gcn hij de <,amcn<,telling 

van commi'>Sics. Bij gebrek 

oppositionele en 

inhoudelijke, in 

plaats van 

bestuurlijke 

kwaliteit in de 

kamerbankjes van 

het CDA te krijgen. 

rc<,<,cerd zou zijn. Wic de conlcrentie 

van 1 lcbruari heett mcegemaakt, moct 

op z'n minst hebhen gevoeld dat dit de 

oorzaak niet kan zijn. Wanneer bijeen

komsten war minder saai ziJI1, zijn JOll

gcren wei degeiijk aanspreekhaar en 

ook lettedijk van de partij. Het C:DA 

zou vee! meer met hct aanwezige po

tcntieel kunnen en moeten doen. 

Het gaat cr om ecn partijstructuur en -

cultuur te hcwerk'iteiiigen die cen 

nicuwe generatie aan-;preekt, de ruimte 

laat en investecrt in onhekencl talent 

Zo zullcn we ons zeit scrieu<, de vraag 

moeten -rellcn ol de huidige uitge

hreiclc en vaak om-,lachtige vergader

cuituur van hct CDA niet op de hcliing 

aan ervaring en kennis wordt de in

hrcng van Jongcrcn -;on1:-, Vv'J.t al tc 

lichtvaardig terzijde geschovcn. Partij

vernicuwing 'itaat tot -,lot voor ccn 

voortdurcncle zoektocht naa1· nieuw, 

onhekend talent. Op dit moment i-, hct 

CDA hierop nog onvoldocndc inge

'>teld en ingericht. In de opzet van een 

talentenhank 1., inmiddei-, gclukkig 

voorzien, maar op de vulling zeit komt 

het natuurliJk aan. 

Een confrontatie met toekomst 
De cindconciu'iic moet zip1 dat de con

trontatichcwcging 11JCUWC inlpul..,cn 

gcdt die kunncn hijdragcn aan hct pro

cc~ van rcvitali-.;cring van de chri-..tcn-



dcnwuatie Op Jnhoudelitk vlak zip1 cr 

ccn aJntal opvallcndc acccntcn gczct 

d1c voor hct wcrk VJ.n de Progron1com

llll55ic van hctekeni' ZIJn. Niet aileen 

hkkcn de thema\ duurzaamhe1d Cll on

dnlinge zorg en hetrokkenheJd het 

goed tc docn, de di,cu"Je' wJren mecr 

1n lwt algen1cen 'tcrk doortrokken van 

de wen' hc·t 'oualc gez1cht van het 

(J)r\ tc Iaten zien Voorts blcck de 

Ul!l!rontJtichc\\Tging ccn gcproiJlccrd 

program dat JJ1Zct op spculieke thcma'' 

ve1Tc te vcrkicze11 hoven CCJl alonwat

tcnde op voorhand conlpromi,gerichtc 

hcnadcr1ng. Tot ,Jot klonk n een dui

delijkc waar,chuwlllg doo1· richting de 

part11 tege11 ec·n eventUL'l'l tc stcrke 

drang tot hehoud Hoewel over vorm

gc\·ing valt te twistcn, hceh de COll

lrontatiehcwcglllg nwt rccht aandacht 

.~cvrJ.ugd voor de po-.1t1c van ccn 

nieuwc gcncrat1c christcn-dcmocratcn 

in hct CDA. De partit i' opgeroepen 

meeT te inve,tcren in n1cuw, onhckend 

tzdcnt en de conlrontatichcwcging 

hcdt haar diensten aangehodc11 I )e 

controntJticbcwcging zal zckcr door

gJJn n1ct hct uitdragcn van de inhou

dclijke hood,chap en het vcrdn poli

tick lKtiVlTCn von nog lllClT jongc 

mcnsen. Aan de pan1j i' nu het woord 

om mccr met dit potenticel te gaan 

doe11. Aileen ecn P<"itievc grondhou

dJng i' in dczcn n1et Ianger voldoendc 

1\ ldl'/011 ( uJ.IciLH'illl (;,/, '' 'lll{tllcdcll'Cikcr hi1 

f>ci \\'citii,c/>d/lf>c/rjk /iil/lillllil'OO/ /Jci ( '/J/1 Ill 

dcltc/ hcirokkc11 />if ,1< cclll/rollilllicl>cJPC<fllr,; 

No ten 
I Z1c \tH>I clc doclqcllln.~ \'clll de Ullll:ollLlllchll 

ccllk()m-,l 111 l\11mq.;L'Il up I khru:111 I()()(> l l 
l\10'> l'lllllt'gt·n I'> de ccr'>tc '>Llp ( i'l''ltl' 

Afscheid van Niemandsland? 
( )p zatncbg 15 maJrt aamtaandc zal de ccr'tc rcgionak gezimconkrcntie over 

modem gt'Zlmhcleid met al, titcl 'At,cheid van Nienland,!Jnd'' plaatwinden 

Hct 1·apport 'I )e verzwcgen keuze van Nnkrbnd' van hct Wetenschappclijk 

ln5lituut voor hct CD/\ zal de ba,Js voor de discu"1e' vormen 

I )e conlncntie wordt gchoudcn in het Pmtiljon Hotell1aren/Croningen a an de 

l·mmalaan ii te Haren. Hct heg1nt 0111 10.3() uur en eindigt om 15 ()() uur 

l)r, ,'\1. Ka,telcin, de voorzittcr va11 de studieuJmmissic van hct rapport 'Dever

zwegcJl keuze va11 1'\edcrland' opent de dag. 

In drie wmkshop' worden de thema's: Opvocdltlgsondersteuning, Wcrk en zorg 

-hoc i' de verdeling'; en Cultuurom',lag LIJtgewcrkt 

1\lcvrouw Hanske 1-'venhui,, mr 13 Wc,terink, mevrouw Alice van Ballcgooyer 

en mevrouw longma Roclants werkcn mee 

De conkrcntie i' ccn gezamenli1k project van het Wctcmchappelijk lnstituut 

voor het C:DA. de Provincialc Afdcling Croningcn, het (])lA, Vrouwenberaad 

en Stecnkampimtituut. 

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met mevrouw B. van 

Dongen-Svemgaard, tcldoon 050-573021 3, fax 050-5730213. 
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HET EVENWICHT VERSTOORD? 
lokaal onderwiisbeleid na decentralisatie 

Onder redactie van drs. K. de Jong Ozn. e.a. 
Een informatief en compleet boek over de zeven paarse 
wetsvoorstellen tot decentralisatie van onderwijsbeleid en 
de gevolgen daarvan. Tevens een handreiking voor lokaal 
onderwijsbeleid vanuit CDA-optiek, met praktische tips. 
Ook schoolbestuurders kunnen er hun voordeel mee doen. 

Inhoud 
Christen-democratische opvattingen over onderwijs; 
Decentralisatie van onderwijsbcleid; Lokaal onderwijsbe
leid in de praktijk; Stichting en instandhouding van scho
len; De bekostiging van het onderwijs na de decentralisatic; 
De bestuursvorm van de openbare school; De samen
werkingsschool; Decentralisatie huisvesting; Regionale 
schoolbegeleiding; Achterstandenbeleid; Onderwijs in al
lochtone lcvendc talen; Volwasseneneducatie; Leerplicht
beleid en voortijdig schoolverlaten. 

154 pagina's; f 15,-

Tc bestellen via giro 3930421 t.n. v. CDA-bestuurdersver
eniging, Den Haag, onder vermelding van: 'Lokaal onder
wij sbeleid'. 

CDA-bestuurdersvereniging, Postbus 30453, 2500 GL 
Den Haag; tel. (070) 342 48 90;fax (070) 364 37 17. 

BESTUURDERSVERENIGING 



De verzwegen keuze van 
Nederland 

Naar een christen-democratisch familie- en gezinsbeleid 

Lange tijd zijn gezinnen buiten beeld gebleven in het publieke 

debat en in politick Den Haag. Desondanks koos en kiest 

Nederland, ook in de jaren negentig, nog steeds massaal voor 

het gezin. We kunnen dus met recht sprekcn over de ver

zwegen keuzc van Nederland. Mod erne gezinncn zien er niet 

helemaal hetzelfde uit als voorheen en ook de maatschappij 

is aanzienlijk veranderd. Overheid en andere maatschappe

lijke sferen hebben onvoldoende gereageerd. Dit is wei nood

zakclijk, want de positie van gezinnen en van opvoeding en 

zorg vcrslechteren. De studiecommissie is van mening dat 

dat nict kan, want de kwaliteit van de samenleving staat of 

valt met echtc ruimte voor gezinnen en families. Daarom is 

christen-democratisch gezinsbeleid ontwikkeld. Beleid dat 

gezinnen weer de pick in de samenleving geeft die zij ver
dienen. 

De prijs isf27,50 inc!usief'verzendkosten. Te hestellen hij 

Sdu-DOP, telej(xm: 070-3 789830 o. v. v. CDA 02-030/97. 

WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA 
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p ccn hije.enkomst van 
'Europcancn' uit l"eder-

lands en Bclgisch Lim

burg, zo'n Jaar ol twaalt 

gelcdcn sprak de Bclgischc CVI'-politi

cus Albert C:oppc, die rond hct begin 

van de jaren zeventig lid was van de 

Europcse Commissie. 

We join the Community, as it 
works 
Hij wces zijn gehoor op een weinig be

kcnd fcit rond de toelreding van her 

Verenigd Koninkrijk tot de Europese 

Ccmeenschap. 

Edward Heath, die de toctr·edingson

dcrhandelingen namens de rcgering van 

het Vercnigd Koninkrijk 

had gcvoerd, had volgcns 

de toenmalige FC-com

missaris gezegd dat her 

Vcrenigd Koninkrijk tot de 

Ccmccnschap wenstc toe 

te treden "<~s II rPorks" 

Derhalve: zoals die tocn 

lcitelijk functionecrdc. 

Azlll ons, lcden van de 

Nederlandse Staten-Cene

raal, die hct loetredings-

ovcrcenstemmrng bcstond. Vcrdrags

teksten, vcrordeni ngen en richtl i j nen, 

hepalingen, maar ook fcrtclijkc ovcr

ecnstcmmingen over de verdcre kocrs. 

Rapport-Werner 
In I 970 had Pierre Werner, de l.uxem

hurgse minister-president en minister 

van hnancien op vcrzoek van de Raad 

van t\ lini<,ters van de Cemeemchap met 

de naar hem genoemde adviescommis

sie aan die Raad cen rapport uitgc

hracht over ccr1 [conomisch r\lonetaire 

Unic. rlet advies hicld in dat de 

Cemeenschap in drie etappcs van totaal 

lien 1aar, dcrhalve in 19HO ecn [cn

nomisch Monetaire Unie zou hczittcn, 

met een rmrnt. Dat advies 

krccg instcmn1ing van de 

Raad van 1\linistcrs, van 

hct Europces l'arlcment en 

van de C:ommissic. Van 

aile dric de imtellingen 

dcrhalve, met in de Raad 

aile zes de tocnmaligc lid

-.;tatcn vcrtegen\voordigcl. 

lk rekcn zoicls tot het 'de

qui1 tOIIIIIIIIIIdlfiillrc' J)at dit 

adv1es toch gccn opvol-

vcrdrag mocsten goedkeu- Dr H ACi\l Notwhoo111 ging vcrkrccg komt door 

r-cr1, maar ook aan de publieke opinie, de mondialc ontwikkelingen in de Jar-en 

was steeds rncegedeeld dat toetrcdcnde 

Ianden- het hctrol tocn de cer·stc toe-

trcding - hct gehclc 
1

11U111i) LOII1111111W11-

I<7irc' mocsten onderschriJVCil. 

Onder '<~ct)rlls cOIIIIIIIIIIilllli!irc' werd vcr

staan de stand van zaken in de Ce

mecnschap, waarovcr op dat moment 

zcvcntig, waann ccn cindc kwom tEtn 

de vr·ije omwisscling van dollars in 

goud door de Vcrcnigdc Staten en 

waarin twee oliccriscs plaatsvondcn 

!)at wa:-, gccn gunstig klin1aat voor va

lutakoppeli ngcn. 

De onthulling van oud-commissaris 

( llV l 'J7 



C:oppc heelt mij geschokt en ik voelde 

mij achteral min ot mecr miskid, want 

ik kon mij niet<, hennneren van llrit'>e 

vomhehouden rond de toctreding. 

De llrittcn hchhen echter aan de uit

wcrking van een aantal hc'>landdelen 

van het ten ti)dc van hun toetreding he

-..taandc 'dt:qui-; 1..011111/ll!ltlllloirc' niet willcn 

meewerkcn. Ee11 daarvan i'> de Econo

mi'>che en 1\lonctaire Llnie. 

f-khhell de lidstaten en hedt met name 

Nederland dat zo gei)vnd had voor 

toetreding van hct evenals wiJ 'vrijhan

delsland', vooral gclct op de omme

zwaai van ITankrirk. dar na cen cerdcr 

veto tegen de llrihe toetreding. dcze 

n1et Ianger tegenhield~ Keken wij 

vooral naar onzc cigcn bclangen zon

del· vc1·dieping in de motivatie en ac

ceptatle hinnen cen nieuwe kandidaat

lid<,taat~ 

lk heh nog vaak moeten denken aan 

het Coppc-vcrhaal. Wannecr een <,taat 

he,lult tot participatie ilan ecn suprana

tionale gemeen,chap dan is dat niet 

niks. Het het1-clt een gemeemchap 

Wilarmce een land, ccn volk, een natie 

zirn lot voor een groot dcel verhindt, 

waarin het met andere Ianden zijn '>Oe

vcreiniteit deelt. !-'en gemccmchap die 

gCL'Il uittrcding-,hcpalingcn, noch vrij

willig, noch opgelegd, kent 

Het verenigingsrecht is beter 
Vcrgelirken wir clit hirvoorhceld met 

hct VC!Tniging..,- en vcnnoot-;chap...,recht 

en met om eigen <,lailtsl-ccht diln vind 

1k hct toetredingsgehcuren rond de 

Eumpesc Cemeenschilp lhet zou 'Unie' 

nweten hetcn, maar cbt i'> mir in dit 

vcrhand vagcr dan 'C~cmccn<;chZtp' J ma

gcr en gcvaarl1jk. 

In her vcrenigingsrccht ziJI1 hepalingen 

dat voor -aatutcrl\vijziging ccn gekwali

liceerdc meerderheid Viln de lcden no

dig;...,, on1ringd met lTn aantal \vaarbor-

( IJV 1 '17 

gen. Ook ziJn er hepillingcn met he

trekking tot uitstoting van leden. 

Hct vennoohchilpsrecht kent eveneens 

speciale vereisten, onder mecr twee

dcrde meerderheid voor '>tiltutenwijzi-

g1ngen. 

Onze e1gen 1\:ederbnd<,c Crondwct 

kent- cvenals in andere Ianden- '>pc

cialc verci-.ten voor grondwetsherzie

ningcn. Lcrq i~ ccn gcwone nleerder

heid in de lwide Kamer' 110dig; dan 

worden de bcide Kamers onthonden en 

na nieuwe vcrkiezingen i'> in lwide 

Kamers een meerderheid nodig van 

tenmimte twecdcrde van hct aantal uit

gehrachte '>tcmmcn. 

T oetredingseisen te riskan t 
In vergclijking hiermee vind ik de toc

tredingwereisten te stellcn aan het 

draagvlilk in kandidaat-lid'>tatcn erg 

simpel, maar ook riskant. 

llij gehoudcn referenda rond het 

Vcrdrag van l\1ailstricht bleek <,oms 

rond de 51 '1(, van de uitgcbrachte stem

men v66r te zijn. 

Zulk een mecrdcrheid van hct volk hiJ 

rderenda en bir parlcmentaire hc•;luiten 

door de atgcvaardigdcn kan door sim

pele teiten 1ot toeval11gheden 1 gemak

kclijk om<,laan in een mindcrheid van 

49% ot dailromtrent. 

Is dat een voldoende basis voor het toe

treden tot "een qeeds hechtcr verbond 

tussen de Europcse volkeren" I zoal' 

stilJt in de prcambule van het vcrdrag 

tot oprichting Viln de lf-'C!, WilJrailn 

ecn volk zijn lot hlirvend verbindt' 

lk v1nd van nict. 

Bredere basis bij kandidaat
lidstaten gewenst 
Daarom bepleitte ik al ccrdcr dat in cen 

kandidaat-lidstilat een gekwaliticeerde 

mcerdcrhcid I Viln hirvoorhecld twec 

clerden! in de par-lementcn en hij rele-
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renda wordt vereist. De wi'i'>elvallighe

den in flro en contra 'Europa' in de voort

durcnd door 'rolls' afgechccktc opinic

cijfer'i kunncn dan hun paniekachtigc 

lading vcrliezen, de <,tahditcit van hct 

'Europc<,e' draagvlak kan er door wor

den verhoogd 

Het hestc ware het indicn hcpalingcn 

al'i ik hicr bcplcit deel zouden uitmaken 

van het llnicverdrag De aan de gang 

ziJnde lntcrgouvernemcntelc C:onlcrcn

tic hceft dit echter niet op haar agenda 

Het is ook denkhaar dar her Europees 

Parlement, wanneer het eenmaal be

voegd zal zijn tot ratihcatic van wijzi

gings- (en dus ook toetredings- lverdra

gen- hctgccn \Vel up de agenda van de 

lntergouvernementele C:onfcrentie 

staat - al'i ecn soort standaardvoor

waarde ecn gekwalificccrde meerdcr

heid in de toetredende lidstaat aanlegt, 

wil hct zo'n vcrdrag goedkeuren. 

Heimkehr nach Europa 
Nu zou het erop kunnen lijken dat ik 

deze voorwaarde als een extra helem

mering zou willen invocrcn voor toc

treding van aan de poort kloppende 

Midden- en Oost-luropesc Ianden. Dar 

is niet het geval lk wil deze bevrijde 

Ianden gccnszin~ in de wcg r.;taan in 

hun 'Hcilllkcln rroch flll'ofla' Fen Hc1111kdn 
vol historische en culturclc a'ipectcn, 

uit<;tijgend soms hoven de bclangrijkc 

hnanuclc, economische en <,ocialc a'>

pcctcn die al her andere lijkcn onder te 

sneeu\vcn. 

Wei d1cnen bij de uithreiding van de 

Llnic de 'spelregel'i', ontworpcn voor de 

zes opnchtendc lidstaten, tevoren te 

zijn aangepa~t aan ht:t vee] grotcr aan

tal dcelnemcndc Ianden. Het Neder

land, voorzittcrschap wem 1k daarbij 

optimaal succe'i. 

Ook client daarhij - hcter laat dan 

nooit - tc worden gelet op ecn <;tabicl 

draagvlak hinnen de toctredende ian

den. 

nr. 1/.ACA!. Notc11hool/l 

Titcl \'tlll ccn 111 I lJI)2 \Tr-,chcncn hock 

f /uillb_hr lid, /r f!lrO/ld !It! it /3<i_)'tl hL /1-B,J/liJ!( ll'tllt 

,\1d,/'i\n,cl'<l/l e.oordlntltolcll i1tl11k Boldt en 

Rudolt lldt llltgCWTII LJngcn r\lulkr 

Httvcn-.Lhc Landc<.,zcntrole lut Pollti..,Lhc 

llddung..,Jlhut 1\\unLhcn, I1J!J2 

In de co/1111111 1jWc11 de lcdm 1'£111 3c rdodlc lm11 

f'cr'ocmll}kc ofJPiltlni<}m IPccr ZIJ /Jofll'll di111n11cc 

WI 1111/IZcltc 1}CPC11 Poor rc/lclllc of ,icll<rl. 
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olltleke pall1JCI1 ZIJn d1uk hez1g 

met hct schllJVe11 \Zln de Vel

kiczrng"'p!Og!Zlll11lltl'. f let vcr 

krczrng<..,pt ogr tlrnma van hct 

('J)A ZZII voor velcn de toet"teen zi1n 

voo1- het hestZJJnsJ·echt vJn de christcn

demou-ZJtle in ckze tqd 

De grocmte lout die de pJltiJ bn maken 

is deze vuurpmel te ondnschZltten De 

zorg dJt het C:J)A overhod1g wordt is in 

hct vorigc nunlnlLT uitgc~prokcn door 

de heer Verhrugh vJn het CI'V DJZ!r

mee hedt hiJ een zorg venolkt die veel 

hredn kelt en zecr serieus moet worden 

genomen Ten ec-r'>le zit hct potennclc 

elcctorJZlt te wilchten op ee11 ovcnui

gcnd en ~logvoardig (])A waarop men 

bn vertrouwe11. Velcn willcn het CDA 

wen Jls LOll'>lZIIlte tJcUn Ten tweede is 

de lcvenwJthJJrheid van de WJt meer 

OJ1l'll chnstelijke mJJtschJppelijkc or

gJnisJties mede JihJnkelijk van de 

ovenuigingskracht VZ\11 het CDA Wan

nen het CJ)A IJJt zien dJt chri-,telijke 

1mp1rJtie kiln lciden tot ovenuigcndc 

ontwoordcn op uitdogingcn van de ~a

mcnlcving nu. zJI het de verdere Jikal

VIng vJn het chn'>telqk middenvcld 

kunnen keren. Dat llllddenveld over

kelt nJmeliik niet dom heschcrming 

vJn de ovnhcid ol VZln het CDA 111aJr 

door de krJcht vJn inspirZltie en ovn

tuiging-,kracht Het CJ)A en de Jndere 

christelijke oJ-gJ11isJties ZIJil 'communi

cercnde vJtcn' I ~et C:DA client dZJJrom 

ZIJn voordeel te docn met de rctlcctie 

over de vcTJndcrende lunct1e vJn chris

telijke orgJnisJties In c!Jt Iicht is het 

( llV I'>~ 

opcning<,Jrllkcl VJ11 dr H_ \'<'itte over 

de vcrJndncndc tJak vJn de btholieke 

school heiJng,,•ckkend. 

Laboratoriumfunctie 

Dit h!Jd is op ZiJCl hest cTn helJngrijk 

IJhorJtorium voor hct ontwikkclcn VJll 

invalshoeken e11 het e>.pcrimenteren 

met toonzettingen voo1· hct vcrkie

zingsprogi-Jlll De Jrtikelcn vJn pro!_ 

di-s R_ F t\ I. Lubbers en mr I I A t\ 1 vJn 

Cennip zijn heiJngriJke vomzetten 

voor de positionning vJn het C:DA op 

de tcrrcinen pJrticipJtic en huiteniJnd-, 

hclcid De hoekhcspreking van pml 

muir I P ilZJikenendc IJJt zien dat op 

het ogcnblik hepJJide lcerstukken vJn 

hct C:DA d1e lang onder vuur hehbcn 

gelegcn, IHI huiten hct CDJ\ krJchtig 

gepropJgend worden. Fr is du-, Jllc 

reden voor ecn toencn1e11d zellvertmu-

wen 
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Traditioneel is het onderwijs gericht op het leren weten en in 

mindere mate op het leren handelen. Maar dit zijn slechts twee van 

de vier pijlers waaraan het onderwijs moet voldoen, volgens het 

UNESCO-rapport 'Learning: The Treasure Within'. Jongeren die

nen ook te leren samenleven en te leren zijn, als tegenhanger van 

de eenzijdige nadruk op het cognitieve aspect. Witte schetst een 

aantal lijnen waarlangs de katholieke school zich kan ontwikkelen 

tot een centrum van Ieven en vitaliteit in de eenentwintigste eeuw. 

D 
c btholickc <;chool al<; 

centrum van Ieven', dat i<; 

hct ccntr<Jic thcmJ van hct 

elide congre<; 

van het Europce<, C:omitc 

v<Jn hct Katholiek onder

wij<; I C:EEC:l eind vorig 

Jour in Aug<,hurg Hct be

-.chrijft geen reed-. be

<;tJJnde toe<;t<Jnd. 1-'crdcr 

brengt het een optic tot 

uitdrukking, een optic dte 

zowel ecn vt<,ie Jl<; ccn Jill

hi tic "'· Her i'> nict uitge

-;lotcn dot wij on<; deze vi· 

dezc optic. In hct begtn v<Jn I')')() hedt 

de lntcrn<Jtion<Jie C:ommi<;<;ie voor 

OndcrwiJ<; voor de cenentwintig-.tc 

-;ic en Jmbitie maar half Dr. Hcnk Witte 

eeuw. onder voorzttter

<;Chop van Jacque<> Delor-.. 

onder de vcclzcggcndc 

titel lrun11111} TIH Trr<ISIII·r 

Wi!hi11' een rapport utt

gchr<lCht JJn de llnc<;co. 1 

De commi.,.,ie hccft zich 

hczig gchoudcn met de 

vraag waarop ondcrwlJ"' en 

vorming ztch moctctl rich

ten met het oog op de ko

mcndc ccuw. AI, antwoord 

wij<,t de commi.,.,ic op de 

bewu<;t zi)ll. Drijlvccr van de optic t'> 

zorg voor de tockom<;t, niet primair de 

tockom<;t van hct ondcrwij-,, m<Jor de 

toekomst van de samenlcving en wcl

licht nog fundamcntelcr de tockom<;t 

van hct Ieven. 

AI-, Fumpee<, Comitc van het Katholtck 

Onderwii'> <;taan wq nict ollccn met 

riJkdom van de hinnenbnt van de 

men<,, de inncrlqkc <;ch<Jt Wil de ccn

cntwinttg<;te eeuw wereldwiid voor 

I Jrzc JllhlnuJ tl>rrrl <)rholl,lrn o{r hrl r/(,lr 

cOllljm t'dll /lei f11ro{lfr> Collllll' Pdll /lei 
K111holirk OndmPiJ' (CEEC). ;\ii<JifJllnf 11 

oklolm - ; IIOI'fllllnT 1 'J o,, 
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allen c:cn lccfharc ecuw zi)n, dan zal die 

'C:hat hinncn in Junge mcnscn hcslist 

ontwrkkeld mocten worden. 

Aan de visrc van hct Llnc-,co-raprort 

lrgt de ovcrtuigrng ten grond<;!ag dar 

ondcrwi)S op vier [liJicrs '>tcunL Jcrcn 

wctcn, lcrcn handelcn, lcren samcnle

ven en lcrcn zqn ' Lercn wetcn wijst op 

verwcrving van hct rmtrumcntarium 

om tc verstaar1, inclusicf het imtrument 

van het lcren lcrcn Leren handelcn 

WIJ'>t op de vaardigheid cr-eatid met de 

c1gcn on1gcvrng orn tc gaan. Lcrcn <;J

menlcven wij-,t up participatie en sa

mcnwerking met andercn in aile mense

li,ke activrteiten. F.n lercn ziJn wijst op 

de ontdekking, ontwikkeling en verrij

king van het creatieve putcntreel van 

elk indrvidu. Lcren zou muetcn mikken 

op onthulling van de schat in ieder van 

Oil<..,, 

In het rarpon zijn dezc vier pi)iers van 

het ondcrwiJs tcven'> cen krrtisch instru

ment om de wilarck van het huidige 

ondenviJ'> tc hepalcn "Traditioncel is 

het onderwi1s hootdzakclijk, zo niet 

uitsluitcnd, gericht up lcren weten, en 

in minclcre mate up lcren handclcn. De 

heide <111derc worden in grotc mate aan 

het tocval overgelaten of beschouwt 

men als ecn 11atuurlijk rr-oduct van de 

twee enstc" Dat kan nict Ianger, oor

deelt de commrssrc. Hct is noodzakelijk 

de ontwrkkclrng van de helc persoon te 

henadrukkcn 

Vanuit hun christelqke achtcr-grond zou 

de orrcntatie viln hct rapport-Dclors 

cer1 weloverwogcn kcuzc JUist van ka

tholicke scholcn kunnen en mogen 

zijn. Zckcr zl_j mogcn r11ct vcrgctcn en 

verwilarlozen cbt zij jongeren ook lcren 

samenlcven en lcren zip1 Op dezc 

wi)zc kunnen ZiJ een tegcmvrcht hiedcn 

Jiln de eenzqdige nadruk op de verwcr

ving von cognit1cvc en analyti<..,ch-tcch

nische competentics Op deze wijzc 

c I JV 1 "~ 

kunnen - on1 het te zcggcn n1ct nlotie

ven die ten grond...,Jag liggen aan hct 

thcma van dit congrcs- leerlingcn wer

keliJk ecn centrale piJats in de school 

krimen en kan het kunstmatig ondcr-

scherd van urrriculaire en huitcn-curri

culaire activiteiten worden vcrkleind. 

Katholiekc scholcn zouden werkelijk 

centra van Ieven nwctcn zijn. 

Onder dcze optic kelt een aantal ver

wachti ngcn: 

Wij verwachten dat de optic recht 

doer aan datgcne water met het oug op 

de toekom5l van de samenleving tham 

werkelijk nodig is in onderwijs en vor-

llllllg. 

2. Wij verwachten tevcns dat de optie 

recht duet aan een authenticke cr1 relc

vante inbrcng van hct chri-,tclijk gelool 

en de kerk. 

3. Wi1 verwachten dat de ortie gedra

gen wordt door degcnen die hij het 

katholick onderwijs bctrokken zijn hc

sturcn, doccnten. ouders. ondersteu

nende instituten. Dit is overigens thans 

gecn vanzelfsprckendc zaak. 

4. WiJ verwachten dat de optrc ver

taald kan en zal worden in concrete 

progran1n1a\ en progrJnlnlaondcrdc

lcn.1 Dezc congrcsdagcn hiedcn gcle

genhcid reeds ontwikkclde programma

cmderdclcn met elkaar uit te wisselcn 

en de po~iticve en ncgaticve lcercrva

ringen, die daar·bij zqn opgcdaan, met 

elkaar te delcn. 

In het vnlgcnde zal ik cerst een schets 

geven van de ontwikkclingcn in de 

maatschappelijk-culturclc context van 

het katholrck onderwiJs ,l\,1i)l1 aandacht 

zal uitgaan zowel naar het verlcdcn als 

naar de toekomq_ lk zal cine contexten 

ondcrscheiden: ecn v6<'>rnwdcrne. ecn 

nwdcrne en een postmodcrne. In elk 

van deze contexten hceft de katholickc 

school een typcrende gcstaltc gckrcgen 
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ol zal ziJ die knjgen In mijn twccdc 

aandacht-,punt zal ik de btholickc 

,chool JUi'>t at, centrum van Ieven p,·o

IKren te tyreren. l)at i'> gocd mogclijk, 

wanncer men naar hct vcrlcden kijkt 

De contourcn van de tockom<,tigc ka

tholickc -,chool ziJI1 nog vaag. maar cr 

heginncn zich enkelc lijnen al te teke

ncn waarlang'i die -,chool vorm zal krtJ

gen. LiJ hli1ken op ce11 vet-ra.,-,encle 

wijze te -,poren met ha-,i-,oncntatie'> uit 

de btholtekc traditic. 

Ontwikkelingen in 
samenleving en cultuur 
I k manicr waamp gclool en kcrk vorm 

krt)gcn, i<; mcdc alhankcliik van de con

text waarin zij zich hcvindcn. De con

text i.., nict de cnigc vonngcvcnclc lac

tor I let evangelic en cbtgenc wat in ck 

loop van cle traditic waMdcvol gehlc

ken i'>, hchhcn cen etgctl inbrcng. J)c 

irwlocd van de context kan men cchtcr 

nict vcronachtzamcn. Dn gcldt ccn<; tc 

mecr voor ccn btholickc <;chool Zij " 

inlllllT..., ccn pltJat-.. wZiar evangelic en 

traditic cncrzijd<; en context andcrziJd'i 

clkaM ontmocten met hct oug op het

dcr toekom<;t Die tllllmoeting zal 'iOill'i 

harmontCU'i, '>Oill'i contltctueu<; vcrlo-

ren. 

De katholicke <;chool, zoai-, zij ons be

kcnd i'>, hcdt glohaalmct dric vcr-,chil

lcnde contcxten tc makcn. Wcllicht 

cnig..,zin..., gcn1akzuchtig kan men ze 

v6r'>rnwdcrn, modern en pr"tmodcrn 

nor:111en. or voorwaardr: dat 111r:n deze 

tr:rnwn neutraal vcr<;taat en niet op 

voorhand hijvoorhccld <,lcchh wat zich 

a!-, 'modern' voordoet, po<,tttd waar

decrt. Tu.,.,cn dcze crllltexten doen ztch 

ovcrgZtng:-,procc~'icn voor lr z1jn dcr

holvc t\vcc ovcrgong~procc.:...-.;cn tc on

dcr.,cheiden. In die proce<,<;cn tekenen 

ztch vcr-,chillcndc patrone11 al De 

ovcrgang van v66rn1odcrnitcit naar 

modcrnitctt " cc11 andere dan die van 

modcrnitcit naM ro'>ll11odcrnitl'it Hct 

i'i nil'l '>teed<; even gr:makkclqk te on

der-,chcidcn 111 wclk ovcrgang<;proc:c<, 

111cn zich hevindt J)aarbtJ komt a!, 

compliccrcnde !actor dat clezcllcle 

ovcrgang zich n1ct ovcral tcgclijkcrtijd 

voot·doct. Fr i'i ccrdcr <;prake van 011-

gcli]kti]dighuc!. nict aileen op Europe<,c 

-,chaal maar ook landcltJk ot regtonaal 

\\?clkc <)Vcrgtlng-.,procc..,-,cn hchhcn 
zich voorgcdaan, tT'ipcLttcveltJk docn 

ztch voor' 

Van een voormoderne naar een 
moderne context 
flct huidige katholiekc ondcrwiJ'> hedt 

zi)l1 ht<;tOn'iche wortcl<, in hct proce<, 

van conlc-,-,ionali-.cring. 1 Dit procc<, he

gun in de twecdc heltt van de zc<,ttcnde 

CCLI\\' en krccg nicuwc n1ccr dckn...,icvc 

impul-,en in de ncgenticndc ccuw. 

C:onfc<,<;ionali'icring Wi]'>l nict aileen or 

de vorn1ing van de grote conk...,...,ic..., in 

luropa, zoal'> zi1 zich va11 clbar ondcr

'chctdcn 111 de wiJZC wJarop ZIJ hct 

chmtcliJk gcloot heli]den en vormgc

ven in lr:r:r riten, -.piritualitcit kcrke

li]khcid en dageliJk'>e lcclpzltronen 

Conlc<;<,ionali-,cring i-, mecr dan r:en 

!outer kerkcll)k procc'i. Het i'> cen lun

damentr:el vcrandering-.proce<, van 

maar-,chappcli)kc aard. dat zich Lllt

'trckt op religicu<,-kcrkcliJk, mcntaal

culturcel en <;ouaal-poltttck gcbicd en 

waarin middclccuw'>c patronen worden 

verlatcn en modcrnc vorm bcgin11cn tc 

kriJgen Ce!l)kopgaand met het proce'i 

van conlc"ionJii-.cring wot·dcn de 

vroegn1odernc -;taten gevorn1d, vindt 

de <;ocialc cli-.ciplinning plaab van 

mcmen tot onclcrclancn van ecnzelfdc 

maahchapptJ en heg111t de llldu-.triali-,e

ring. !)It procc<, krr:r:g cr:n extra impul-, 

in de ncgcnticndc ccuw, tocn in Furopo 

de nationalr: -.tatcn gevormd wcrdcn. 
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I )c conlc<..,-,lonoli..,LTI!lg hood de nlogc

lqkhcld CllL'IZiJLI' dccl tc lll'!lll'll JJil hct 

ccoll<llll"ch lll<lJhchappclid-: c11 poll

lick lc,·cll vall de lwglllllclldc moclnnc 

t11d andcrzllll' al, gmcp L'l'll hc,chut 

<..,<JliZlul"rc!Jglcu.., .~chccl tc hiiJvcn vor

llll'll Ill lTil '-,Lllll \\ct 11JI11C \'OOr flllll

dcrhcckll "'"' datL'l'll lwlangn1kc \llor

" aardc tot hchoud \Zlll hun ldcnlltclt 

L'll 'iouak cohcrcnt1c Lo komk11 zi1 

<J\·crlc,·cn J)ut g111g rHJk \'oor kathollc

kcll op zoal, 111 hct lll'.'..!l'llllclllk

l'Cll\\'o..,c I )ult<..,]Zlnd tot cc11 gcncrat1c tc

rug 111 t'>cdcrlaml c·n 110g 'teed, 111 

'>ool·d-lnlalld_ I k umlc"""lal"n"lf: 

"'"' tc·,·cm cell llllddcl tot lllJJhchap

pciiiKC Clll<lllLipJllc De btlwliekc 

'ichool "'"' ec·n hc!Jilgrijk lll>trumcllt 111 

hct prou_·..., VZlll Ulllko..,<..,ionu/io..,cring. 711 
IKhtte z1ch op dcclnJilll' VJil katlwllc

kcn al, grocp aan het lllJJhchappcli1k 

culturcclcn pol1t1ck Ieven en op de 111-

LLTIOrJ'-.Zltic van en participJtic JJ.n her 

ke,·kcl11k c11 rel1gieu' lcn·ll VJil de cigell 

UJiliC'-.'-lll' 

In de contc:d VJ.n de confc...,...,ionJ]i...,cring 

hcTit hct btholici"ne zich <llllwikkeld 

lot ecll gc,lotcll 'illhcultuur Aile J'ipec

lell van het Ieven werdcll hehartigd Oll

dn het j11'eclibat latholiek' Katho

l,eken vom1den L'l'll hechte gmep. /ij 

vcrkendcll vnjweluit>luitend onder el

kaar decldell dezellde waarckn ell nor

lllell haddell dczcltdc kcl>ti,l <iprakcll 

dezellde taal e11 zetten z1ch at tegcn 

groepcn 111et ccn Jndcrc '->ignJ.tuur, 111ct 

llJille tcgcn pmte>tantell ell tegc11 l,he

rJic en Ill.lrXI'-lli'-lLhc '->lronlingcn n1ct 

ecll Jllll-knkclqke Jllli god,die!l'illgl' 

ol athc1\t"che ill<,tcllillg Clohaal "dit 

kathoilll'llle domlllJill gehlcven tot aan 

de voo,·av<llld vall VaticJillllll II. De 

vmegcrc katholiekc 'ichool 'ilond ge

heel ill zip1 diell'il Het WJ'i de 'ichool 

\'Jil ccn grocp, hJar WZ1Jrdcn en gc!oot. 

haar lcct,t,lell cultuur. 

\\'zn .~chcurt cr hi 1 de O\'CrgJng VJ.n 

dcze katholicke 'illhcultuur llJJr een 

uJntcxt VJ!l modcrnitc1t ol <..,ecu!J.rlo..,J

liL'' Jk zic VILT VLT<..,Lhlll\"lllgl'll.' 

a In de ec-r,tc plaah \·alt de llJdruk 

111et lJngcr op L ollcL LIC\T hclc\'Jllg v,1n 

de k,nlwl,ckc idclltitclt lk opcllheid 

\'Jil VatiLJIHIIll II \·oor de modcrllc we

reid ell de \'LTillllldcrck '""'dzaak tllll 

:::::1ch Jl tc o..,chcrmcn \'Jil andere groc

pcn olldLT lllLTr o1ndat !llJ,lt'ichappc

li,l-: cmanupat1c 'iliCccwol '''" alge,lo

tell maaktcll d1t lll<lgel11k Lo kwam e1 

ruimtc ""'" pcr'i{)Oilillkc lliclltitclt'ihc

kvlllg L'll elll.lnupatic llc:=c ,-cr,chLII

\'1 ng hcclt voorJ! gcvolgcn \ oor de \Tr

lwudmg van katholieken al, tlldivldu 

tot de kcrk. 7;, gaall L'l'll e!gTil po'iltle 

hepakll tot hun kathol!ll'illlc Som

llllf:Cil makcll ZIL h ltl'i \'J 11 hct < mt i tuut 

dat Zil ai'i kllelicllli l'll Oll\TIIillJKend 

nvarell_ Andcrcll 'ichnkkcn VJil de 

nicuwc vridK'id. neze11 hetcontact met 

de nad1tie ell met de wercldkerk tc vn

liczcll en hclladrukkcn 1ui't de hand 

daarmee 'W'ccr andcrell makell zich 

-.rcrk voor vcrnicu\ving. gcdccldc ver

JiltW<Hnclelilkheld ell actieve declllame 

JJil hct kcrkcliJk lcve11 ook on1 tc 

voorkomcn (bt pJ<.., vcrwor-

VCil Vl'i ,ilCid Oj)tlll'lll\' Ill OCt 

worden prrJ<..,gcgcvcn 1'\og 

weer Jndcrcn gtlJ.Il in gc-

Zeker katholieke 

'iprek met nict-bthol,cken ol 

hcgcvell zich op de levem 

he,clwuwelijke markt ell 

'itellcll ec11 eigcn pakket aan 

overtuigrngcn '-!Jillcn. (Jvcr 

her algcmecn trekt lllell zich 

<..,ociJJ.!-rcligrcus tcrug op 

pnvc-teiTCIIL Lr vindt ccn 

procc'-. \'Jll indivJduoli'->LTing 

scholen mogen niet 

vergeten en 

verwaarlozen dat zij 

jongeren ook leren 

samenleven en leren 

zijn. 

plaat'i. Kcrk en gelool vcrliezell hull <n

tcgrcrellde en hill den de lunctie I )c 

cornmunrcatrc over WJt men gcloolt 
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dreigt in de -,kcr van het zwtJgen en 

het tJboe terecht te komen 

h. Ten aanzien van de vcr-,chillcndc 

'-.CLtorcn van de <..,Jmcnlcving vcrliczcn 

kcrk en geloot hun aile-, ovcrkoepe

lcnde pmitie De politick, de vakbon

den, de weten-,chap. de ethiek. de 

gezondheid-,zorg het recht, het o11Cin

WIJ' en de vrijeti)d-,[w-,tcding vcrwerve11 

ccn autonon1c po.;;itic. Zo worden gc

loot en knk een <,ector in de samenle

ving naa-,t andere ..,cctorcn. l)c invlocd 

van de kerk wordt marginaler, de parti

cipatie Jail het kerkelijk Ieven loopt 

!link terug en de kcnni-, van de tt-adttie 

vcrmindert. De kerk moct op cen 

niCU\VC \VIJZC Jcrcn COlllllllllliLCrcn· ll!Ct 

'van hoven' uit de koepel, maar i11 dia

loog metter zake kundigen. 

c. De overkoepeling die vet-laten 

wordt, hcclt cen uitge-,proken <,acraal 

brakter. Seculari<,alic i<; ook een proce<, 

van de-,acrali-,ering I )e ver-,chillcnde 

J<;pectcn van het geloot. de tebten, de 

-.yn1holcn, de gczag-,vcrhoudingen, de 

hc-,luitvomling-,processen en de men

sen, gaal men al., <,eculiere en hi-,tori-,ch 

gewordcn grootheden henadnen. Le 

hlijken veranderd en vcranderbaar De 

gcvoclighcid voor hct -,acraal-rcligicuzc 

wordt mtniem. Religicuze taal en vcr

heelding-,kracht worden nauweliJb nog 

hcrkend. Codsdien<,t geldt nict Ianger 

a]..., zinvol in z1ch. maar wonit gcwaar

deu-d naar Zt)n tunctie voor indtvtdu en 

-,amenleving. De kerk reagccrt ambiva

lent op de desacrali-,atie 7ij houdt 

cncrzijd~ krcHllpachtig va-,t Jan vcr

trouwde vormcn. laal, code-, en <,tructu

ren, zoekt Jnderzijd, hart<;tochtelqk 

naar ll!CU\VC 

d. De gesloten btholicke ,ulxultuur i-, 

een monocultuur In plaah daarvan ont-

wikkelt zich een plurilorme gelool-,cul

tuur De katholieken waren glohJJI ge

nonlcn daarop nict gocd voorhcrc1cL 

ZtJ moe<;ten en moeten nog lcren om

gaJn met plunlormitett. Tot hun ver

drtet zien ZtJ de gemeen-,chap,band 

vaak utteenvallen in gepolari-,eerde en 

coni I ictueuzc vcrhoudi ngen. 

Van moderne naar 
postmoderne context 
ln onze ti)d mcldt zich in <;amenleving 

en cultuur ccn nicuwc ovcrgt~ng. l)czc 

nicu\vc ovcrgang vcrondcrqe\t dat hct 

hccr-,cnclc klimaat van <,eculari,atie ecn 

hi<;torisch bt-Jktcr heclt. J)c modcmi

teit i-, een tiidperk, gcen cindti)d De 

proce<;<;cn die zich t:rin voordoen hch

ben ecn hepcrktc tijd J)c clc-,acrali,atie 

van de wcreld neemt een kccr 111 

nicuwc 'acrali,atie, niet zeldcn via de 

invloed van ochter<,e gucl-,dien<,ten, e<,o

terie en my-,tick. Functionclc rationalt

teit dominccrt. maat- de roep om waar

dcnrationalitcit klinkt optlteuw J)e 

inclividuali-,ering loopt nict uit op alge

helc vcr-,nippcring, maar bliJkt ook cen 

proce-, vJn <,ociak hcrschikking in 

nieuwe comtellatte,_ i\laat,chappclijk 

doctl zich twec hewegingcn tcgcliik 

voor: een tocncmcndc globali,ering en 

cen tocnemend pluralismc 1\lcn ncemt 

ze <;amen in hct <,prckcn over onzc we

reid al, ccn if/oi><Ji ni/LuJc 

De glohali,ering wiJ<,t op de lage drcm

pel tu.,-,en de velc lcdwerclden in onze 

wcrt:ld. De modcmc media makcn een 

<;nelle wereldwi)cle communicatie mo

geliJk Hctzcllck nicuw-, ts 111 cnkclc 

ogenhltkken ovcral hekend. I kzeltde 

producten zijn overJI verkriJghaar 

Hetzcltdc vcrmaak kan ovcrJI genote11 

worden. Verkccr, handel en entertalll

mcnt hehben het meeste hclang hij de 

g\oha\i<.;cring. (Joha\i-,cnng vcrondcr

-..tclt hoogwaardige con1n1unicatic tu-,-

( llV I 'C 



"-'n de vn<,chdlcnde lccfpatronen en 

waarcle<,tel'>l'i'>. Dar vraagt grotc in'>pan

ningen op het gehil'd van techniek, 

comnlUnlcatJeVe en intcr-pretatiCVe 

vttardighcid, lormali-,cring, rcgclgcving 

e11 ahstJ·actie 

Tegeliik nlandc<;tcert het Ieven zich in 

toenemende mate in een veelheid lccf

patronen en waarcle<,tel,el., op dezeltdc 

pla;:\l<; In cc11 '>traat ot ecn llatgehouw 

kan men lien lot twintig vcrschillcnde 

lcelpatronen nail'>l elkaar aantrdfcn. 

Stel,cl, met een m<lllopolickilraktn 

worden gnclativeercl ol voclcn zich he

di-cigd S01m lcidt dl' Vl'elhcid tot ni

vcllcring van de vn'>chillen. aile<, komt 

loch ongcven op hetzeltdc neer. In an

der-e gevallen lcidt de vcelheid tot at

zondcring in het eigen lcelpatmon en 

waal·de'>tci'>l'i als in een getto. 01 men 

zoekt cen derek weg in het communlta

n .... nlc, wt~arin de vclc v.J.rrJntcn al~ zo

danig gelden als zaken. die gl'hand

haatd mogen wcll·den e11 hun waardl' 

l)('proeven in el'n open l'n puhlieke on

dcrl!ngc conlllllllllCZttic 

Welke cultuur zal zich vestigcn na de 

'>l'cular"atie~ l::r doet zich ccn lunda

mcntali'>li'>che l'n el'n l''>Olcri,che reac

tlc voor 1\laor nZlt1r vcrwochting zal hct 

po<,tmoderni<;me <;teed, helangriJkcr

wordcn. 

Het tundamentalisme kie<;t voor de hc

'>iotenheid van de eigcn waarheid en de 

cigcn grocp.(' Hct \\'tLJrdccrt ck huid1gc 

'>amenlcving negatiel. houdt z1ch op at

<..,tand c-rvJ.n en vcrzct zich crtcgcn. 

hllldcmentali'>len vinden dct cnduen 

moetc11 gacn denkcn en Ieven zoal' ZiJ 

Zi1 hl'hhe11 inllllLT'> de WcMhl'id. dirl'ct 

ontlcend acn een hl'i11ge ol goddeli,ke 

hmn. Lq ziJn n1ct in <,taat de andcr a!, 

cnclcr<, te crkennen en willcn die Zlll

dcrslll'id tnughrengen lot een kopie 

van de l'igcn Zl'ithclcving. Zq hewegen 

zich UJt-;luitcnd in cigen kring en eigcn 

denkcn. Daarhinncn heschikken ZIJ 

over ccn cigcn con1n1unicaticnet\verk 

en vonning<;<;tel,el. 

De e<;oterie verzet zich tegen de lunc

tionelc en analyri-,che henadcnng van 

de werkclijkhcid Zij gecft voorkcur 

aan andere vormen van rationaliteit. die 

werkeli,kheid '>ynthl'ti'>Ch ol holi,tisch 

henadcrcn. De acndacht is gnicht op 

de band tU'>'>eJ1 het individu en een om

vattend zingehcc:l van kmmische ot 

goddeliJke orck Oude wqshcid van 

oostnse ol WC'>ler-,e herkomst herledt 

in dit vnhand. Ook de c<;otcrie ontwik

kelt cen eigcn communicatlc-, scho

ling<,- en thcrcpeutisch <,tel,cl vooral 

gericht op volwa<;<;enen en hun vrijc 

tqd De di1·ecre hand tu<,<;cn het indivi

duelc c11 hct ko-,mische ol goddelijkc 

laat ook de zwakkc kant van de e<;otcri

sche oricntatie zien. De hcmiddcll!lg 

met hct '>ociaal-politieke en hi'>torische 

middenvcld onthreekt. In kite i' dat de 

bemiddeling met de ander Ook hicr i<> 

het de vraag ot de ander voldoendc a!, 

ander erkend wordt. Bovendicn hoort 

volgem de e<;oterie alles evcnzcer tot 

her gehecl Dat rocpt de vraag op ol 

voldoende wordt ondcrkcnd dat mcn

<;en ook een ge'>chiedeJli'> van het 

kwaad vcqigcn. 

Fen tenden<, in de cultuur die nog niet 

tot ecn COITC<.ponderendc groepwor

ming hu~ft geleid, met uitzondering 

wellicht in de vrouwcnhcwcging, " de 

po<;tmockrne reactie op de moderni

teit.- Het po<,tnwdnne lcvemgevoel 

relativcert de modcrniteit kritisch. maar 

necmt tcgelijk clementen ervan over 

De C:anadc<;e tilo<,oot C:harlc-, Taylor 

hiJvoorheeld waa1·deert de moderne 

aandacht voor de authenticitcit van de 

mens pmitid, maar i'> hi) kriti'>ch, wan

nen deze ccn gc'>taltc va11 zellhe,chik

king aanneemt die tekort doct aan 
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De kotholtckc q/,ool zol celt llltlllicullllrclc \dnlmlwill£} in het klein ztjn. 

Jnderen.·' 1\ len zegt wei dJt het chrh

tendom heter met po<,trnoder-niteit dJn 

met modern1te1t overweg kan. lk typeer 

de voor-nJJm'Jle karJktertrekken vJn 

het po'llmodcrnr'lme. voorzover ze 11111 

tot duwer duiclclr,k geworden zijn. 

J. lhtgang'lpunt van her po'llmoder

nl'lme 1'1 veelhe1d. Het Ieven ontvouwt 

en manik'Jteert zich in een veelherd er1 

veelkleurigheid vJrl werelclen Onder· 

dre veelherd hevindt z1ch geen voorge

geven ecnheid, een 'Juh-'ltantie. die we

zenlqk i'l en veelhe1d tot hi)-kom<,trg

heid lllaJkt Zo i'J de werkeli,kheid 

crvaren in een urltuur VJn landhouwer'l. 

heh·ncl al'l zi1 waren met de velc vcr

'lchiplingwormen van hetzellde zaJd. 

Deze wer·kelijkhcid'JcrvJring J'J tot 

clenk'ly'Jleem vcrwerkt in het piJto

ni'Jmc. h- J'J ook gecn eenhcid. die het 

vclc hijccnhrcngt in de .... amen hang van 

een 'ly'Jleem. Zu i'J werkcliikheid erva

rcn in een cultuur van rcizigcr'i en zcc

varenden. die hetrouwharc orientatie 

vondcn in het <,te].,e] vJn de 'Jterren. 

; {oto ,\ lickc _\'cf,idllldll! 

Hct zockcn !l(lar 'iV<,tcnlcn n1ct hc

trouwhare \\TtlllJtJgheden " 'lJml., 

t\cwton uitgcwcrkt in natuurwctcn

'JchJppen en techniek en IJtcr in de 

memweten'lLhJppen In herde gevJllcn 

i..., ccn lunctJonclc en op hchccr...,ing gc

richtc wi1ze vJn denken kenmerkcm1.'' 

Het po.,tnwderni.,mc vcrzct z1ch tegen 

Cl'll <..,y'-.tCCill \\'Zl.Jrin ~d\c<.., lllOCt pti<..,<.,C!l 

en hehecr'lhJar· i'l Sv'Jlemen hehhcn Ji

tijd cen centrum en een r·and. !.even 

JJn de rJnd van een 'Y'Jleem hetekent 

Ieven in lllJrgrnJ!Jtert ot niet meetellcn 

I )Jt verzet tegen torcnende eenheJd'J

'ly'Jlemen worclt ook verwoord al., het 

wantrou\\TI1 tcgcn 'grotc verhalen' 

1Lyotard l, ongcucht ot men doarmcc 

hct modcrnc vcrhoal von voon11tgang 

en emJncipatie other c_hrr'Jtelilke heik 

hi'Jlori'lche vcr-hJal op her oog hedt 

b. Onder de koe'Jterrng vJn her vele 

'lLhuilt ecn harl'Jtocht voor gerechtig

heid. De velc lcvenwormen en lcclwc

rcldcn vragcn cron1 intact gclatcn tc 

worden Uit plcidooi voor racliLJlc plu-

( IJV ~ 'C 



rJI1te1t "gecn plcidooi voor hontc op

pcrvlokkighcid, WilJrin illlc, kan, lllJg 

en op hetzeltdc necrkomt ll/11)'-lhilllj 

tjoc' 1, lllilal· ce11 plc1dooi om de ilndcr<,

held VJil de ilndn rJdicJill <,cricu<, tc llC

men Hct poqmodnni<;me w1l rccht 

docn Jilll Jnder<,hcld en ver<,ch1l. Hct i<; 

ecn plcidooi voor JLticvc tolcrilntie. 

i)Jt i'> ook voor hct chri<;tcndom gecn 

ccnvoudrgc opgavc. Hct kent wcli~\VZlJr 

oor<,pmnkcllrk de hJ<;i<,rcgcl virJndc11 tc 

heminnen r,\1t 5_-!+1, lllililr hcclt cen 

IJngc traditic van intolcrantic Zichtcr 

zich_ WJMin clcze illldcr,hcid Villl de 

andn Jlllq uitgehJnncn moe'>t worden 

e11 de ilndn, de,nood, met gewcld. ge

vormd wnd tot een kopie Viln hct ei

gen zeit De Jndn Wil'> eerder voorwerp 

v.Jn vrcc~ dan govc on1 van tc gcnictcn. 

Ver,chil milg er ziin, zegt hct pmtmo

dcrni...,nlc nict uit rc...,ignatic. llltlJr uit 

hctrokkenhcid In dit J)CI-,pcuid hedt 

hct ook ccn hijzondcr oog voor nlargi

nillc groepcn in de '>ilrncnlcving Dit 

komt onder men tot uiting 111 de de

con'-.tructic al~ \Vijzc VJ.n omgang met 

lrJd1tic. Voorzovcr traditic de rcsultilntc 

i..., van datgcnc wat rn vrocgcrc vcclhcid 

kwam hovcndriivcn, zill ccn ckcon<;truc

ticmcthodc zockcn nilM vcrgcten ot 

vcrlorcn il'>pcctcn Villl de trJditie, llilill' 

onderliggcndc vcclhcid. Dcconqnlctic 

zockt hct rnilrginillc Villl tocn, vertolkt 

de qcnl van vcrgctcn grocpcn en hcr

nccmt vroegcre vcclhcid_ 

c. Vcclhcid ,Juit vcrhinding nict uit. 

Her poqmodcmismc kocrq n1ct op 

wJnordc en chilo<,, hocwcl zip1 critici 

cbt vooral vrezcn. Er zirn wei dcgcll)k 

vcrhindingen mogclijk .. \len kan vier 

typcn verhinding nndcl·,cheiden. 

WJJr stcrke nadruk valt op vcclheid 

en vcr<,chil, lijkt verhinding wclhaa<;t 

onmogelijk, tenziJ in het gcschil en hct 

geding, dilt wordt opgcroepcn door de 

t llV " 117 

tcgensprilJk en hct onrccht in de vecl

hcid I Lyotard! 

2 In kun<;t en architectuur wordt ccn 

vcrhinding tu'"'n vcle clcmcnt<:n vJn 

divcr<,e h<:rkomq gczocht 111 comtruc

tic<;. ZIJ wckken de indruk Viln cclcc

ti'>mc /'doc mail!' wat'l. In compo<,itic<; 

uit de citcer-pcriodc van Arvo l'iirt hii

voorhccld hoort men nu c<:n<, de '>tiil 

van llach, vcrvolgcm zin<;pelingcn op 

gilmelan-muzi<:k, dJMilil valt hct helc 

toonstcl,el in clkaar en wordt hct lang

zZianl weer opgehouwd tot vcr-;taJ.nbJ.rc 

klank. In de JCugdcultuur doct dit vcr

<,chi)T1sel zich voor in de wijze waarop 

jongercn ccn zingcvingshorizon bijccn

'>prokkelen uit elcmentcn ot modulcn, 

atkomstig uit vcr<,chillcnck 'Y'>tcmen 

1 lnico/,u;c). 11 ' 

Een vorm van verbinding i'> ook her 

ongcz<:gde, onzichthar<: en vaak onop

gemerkte beginscl, dar hecr<.t in de spa

tic tu<,<,cn twec zinncn ot in de pauze 

lu<,<,cn twee gebcurteni<;<;en. (LyotardJ.'' 

In her 'wit tu<,<,en de rcgels' ot de stiltc 

tu">cn opecnvolgende gcbeurtcni<,<,en i'> 

een sturendc kracht wcrkzaam, die iets 

zcgt over de aard van de npccnvolging 

tussen her cen en her ander. 

4. Een laatste vorm van verhinding let 

op de aanwezighc1d op ec11 nict concur

rcr-<:nde wi]ze van hct gcheel in elk clc

mcnt. Dit wij<;t op tran<,parantie, in cen 

zin van /)urchsichliijkcll en /)urchldssiqkcil, 

van hct dec! voor het andere en hct gc

hecl (Rombach) 1-:cn dergclijkc vorm 

van vcrhinding komt dicht hij lietdc, 

met nJmc af, aqa{lc. Hct laat zien dat her 

po<.tmodcrni'>me het beginscl van vcr

binding in de veclheid m1nder zockt in 

her hootd dan in het hart, minder in or

gani<,atie dan in contemplatie 

d. [)e postmodernitcit vcrtoont hovcn

dicn nieuwe affiniteit met de estheti

sche waarneming en cen contempla-
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tievc leven<,houding Religie en religio

'>iteit krijgcn nicuw krediet, al i'> de 

vorn1gcving zckcr voor christcncn vZIZig 

en ambivalent. Dit laat cer1 tegenhewe

ging zicn tcgcn de donllnantic van de 

tunctionele invulling van religie In een 

functioneel religiebegrip domineert de 

vraag naar hct nut. Religic tunctionccrt 

als lr/Jrnslnl{r' lgoed voor het indrvidu), 

'Konlilrr)rnzhrrPiilii<}llllr)sj>rm:is' (goed voor 

de <,amenlcving) ot hevrijdcnde fli<Jxis 

rgoed voor minderheid'>groepen in de 

<,amenlcving!. Fen zrn uit het Cloria il

lu<,lreert wat met nict-functionelc god<.

dien<;tigheid i'> hedoeld. In "Wij danken 

ll omwillc van llw grote hecrlijkheid" 

spreken wiJ onze donk uit over iet'> wal 

wiJ niet gevraagd hebben. Cod-; hecr

lijkheid hehher1 wij zo maar gekregen 

Dank ervoor wij'>t op plezier om Cod 

zeit.'' 

In de ovcrgang van modcrnitcit naar 

po<>tmodernitert mag dcrhalv<: e<:n ver

'>chuivrng verwacht worden in de r-ich

ting van grotcrc aandacht voor andcr<.;

heid en vcr'>chil, voor gcrcchtigheid en 

voor een e<;theti-;ch-ontvankel11ke en 

mindcr tunctionclc on1gang met de 

werkelijkheid en met het Cml'>geherm 

De school als centrum van 
Ieven 
like context hedt een hcpoald type ka
tholieke school opgelcverd Die <,chool 

kan men mel ccr1 ccntr·alc metafoor ka

raktcri<;er-crl Zo'n metafoor maakt dui

deliik op welke wr]ze de katholieke 

'>Chool centrum van Ieven" Het i'> niet 

zo nweilrjk een metafoor te vinden 

voor de context vo.n conk-,~ionali.,cnng 

en de context van modernrteit. Welke 

metaloor typerend zal worden voor de 

katholieke <,chool in een context van 

po<,lmodernitert, zal eer'>l in de toe

kom<,t hi i 1ken Llcmenten ervan zi j n 

cchtcr reeds te noemen. Wellicht kun

nen op dit congrc'> de contouren van de 

katholieke school van de toekomst nog 

duidelijker worden. 

Het rlllcni!WI 

In de v6cirmodcrne context stond het 

intcrnaal model voor de katholieke 

<,chool Het heeft zich ontwikkcld uit 

het Jezu'r'etencollcge er1 de ]ezu'r'ti'>che 

l<.alio studiorur11. 11 De grondli1nen ervan 

zip1 tot vcr rn de twrntrg'>le eeuw te 

herkennen rn de katlwlit:ke <,chool. 

Kenmerkend voor het ir1lernaat i'>: 

a. De creatie van een lotaal pedago

gi'>ch klimaat. I -let doct hct er niet toe 

or het schoolleven zich wcrkelijk dag 

<:n nacht in hetzelfde ommuurdc com

plex af.,peelt ot in de beslot<:n driehoek 

van gczin. school en kcrk. In heide ge

vallen wordt een klimaat gecrecerd 

waar-in invloeder1 van huiten ziJll alge

schemld. Zr1 hehhcr1 geen educatreve 

uitwnking op de lecrlingen, tenz11 vra 

de sclccticvc \VJi.Hncn1ing VJll hun di

rectc opvoeder'>. 

h. Clohalc hehartrging van aile aspcc

ten van het Ieven. Het Ieven op een 

tntcrnJJt i-, rcligic n1oraal, r.,c_hool, ont

<,panning, huiswerk, restaurant, .,]aJp

zaal ineen. Er wordt liturgic gevierd. 

gchiccht. gcc"itclijkc lctding ontvJngcn, 

gcdrag gccorrigccrd, Jc-, gcf!cvcn, oc

tcnstof gernaakt en hurswcrk gclcerd, 

tonccl gc-,pccld, gcr.,port, gczorgd 111 

c:en elcmcntaire, nret-speciJlistischc zir1 

op het gehred van gczondherd en wcl

hevinden, vuenrgrng<,]evcn ontwrkkeld, 

gegcten en ovcmacht. AI die aspecten 

zijn cvcnzovcle mogcllJkheden tul pe

dagugi-,chc tntcrvcnticr., 

c. l.eerlrngen worden henaderd als 

lcden van eer1 collcctid ZiJ hchmen tot 
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cen hep~~ldc. <,ck<,c-<,pecitiekc kiJ<,, die 

zo long nwgel11k hi,ccn hl1Jit. hetzelldc 

progrZlnlmo doorwcrkt, nuor ccn uni

lormc nl~~htJt wordt hcoordccld. onder 

hctzcllde reglcment v~lt en i11 toe-eige

lllllg<,methodleken ~1, collcctid worcit 

JJnge<,prokcn 1 hiJvoorheclcl 111 hct 

gchru1k van mcmori~otictcchnickcn). 

d I )ocenten hehhen ten opzichte v~11 

kcrlingcn, net al-, oudcr.., in LTll gczin. 

vclc rollen tegeli1k Op hun <,peciali,me 

11~ heh~rt1gen zii die op cen gloh~lc 

w1jze Lo kan een lecrling een do

ccJlll c I he halve J[<, lcraJr ol lcraJT<, in 

een hcp~ald vak tegcnkomen al, voor

gJngcr, rcgl'-l<.,cur -.urvci!lant, -,chcid..,

rechter. dJrJgent, co~ch ol JTmplac;ant

oudcr J)ocentcn comnlLIIliccrcn vooral 

vonuit ccn po'iitic n1ct gczag, van ho

veJl naJr henedcn Lii hc<,ch1kken over 

ccn 'hctcr wetcn dat hen voortclurcnd 

doet oordclcn ol corngcrcn. 

I )c lcer[olmck 
l11 het t\edcrland,e onderwi I' doct ee11 

t~mclijk cyni,chc typcring van hct on

ckrwil' de ronde de lcerlahriek De ty

pcnng i<., ccn gocdc n1ctofoor voor de 

'Lhool. ook de btholickc, in de nwdn-

lllLIIlicJtiemiddelcn. de groep van lcd

tijdgenotcn en vrienden ol vricndinncn. 

de lccl,tiJicn die hen worden voorge

houdcn, hclangen van economic en 

vrijetijd,indu<,tric longercn hevindcn 

zich al, het ware voortdurend in een 

pedagogi,che lllilrkhituatie. Zi1 moetcn 

tclke1" kiczen welke invlocd zq op zich 

Iaten 111werken. Lij zappcn JJ, hct ware 

de hek dag 

h. CcditkrcntJecrck en ge-,pccialJ

'eerck hehartiging van de ver<,chdlcndc 

~<,pecten v~n hct Ieven. Titdcm de 

<,chooltlJd kren lecrlingcn gJandewcg 

zich nict Ianger met ul hun vragcn en 

bchodtcn tc wenden tot dezcllclc ge

zaghchhcndc onder maar vrogcn en he

hoe! ten tc ditlncntiercn en zich te 

wenden tot divn<,e <,pccia[i,tcJl. 

c Lcerlingcn worden JJ, ind1v1du aan

gc<,proken. Zij moetcn voortdurcnd 

kiczcn: cen vakkenpakkct. ce11 ondcr

wcrp vom ecn werk,tuk, hun dageliJbc 

activiteiten~genda Zij ontwJkkclcn ec11 

calculcrcmk houding om zo gocdkoop 

lllC>gci!Jk oon onaongcnamc vcrpl!cht!n

gen tc voldoen en zo vecl mogci!Jk ti1d 

tc hc..,tcdcn aan wat z!j aongcnaJnl vin-

JlJteJt I )c nlctilloor la~t zien dat de den 

'chool al, centrum van lcvc11 in dcze 

context vooral ccn wccr..,picgcling i'i 

VJll de wcreld va11 de z11·hcJd. ,\\en her

kent in de 'chool de invloed van pro

u·"eJl Lilt de Mheid,\\T!Tid al, <,pcciali

'JtJc, ILIIlClJ<>nclc dillcrcnllatJe, meting 

en vcrhog1ng VZI!l rcndcn1cnt en protco..,

'ional"cring Kenmcrkend voor dczc 

'Lhool " 

a. De <,clwol hep~zdt ,Jcchh partieel 

het pedagogi,ch ki1111J~t in hct Ieven 

ViJil jongcrcn. 11 NoJ'-.t '-lchool en oudcr-, 

lwhhen andere lactoren pecbgogi,che 

invlocd. met name de moderne LOill-

C I JV -1 q; 

d. Doccntcn <,taan ten opzichtc va11 

leerllllgcn al, pmtc,.,onelc <,pccial"ten. 

LJJ hcpnkcn zich in hun comll1l111icatie 

met hen hct lict,t tot hun 'Jleciali,mc 

I .cerlingcn komen hun docentcn nau

weliJh in andere rollcn regen. Hct gc

zog van doccntcn i.., vcrgclijkhZiar rnct 

d~t van cc11 wcrkgcvcr. Zij comlllLIIlice

ren van hoven llJJr bcneden, hctcr 

wetcnd. opdr~chtcn gevcml, product

gcricht. UliTigcrcnd en omdclcnd. Zij 

UlllllllLIIlicercn vooJ-al over de wcrcld 

huitcn en 'chcrmen hun pcr<,oon c11 

hun hinnenkant al. 
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En /11 ec11 floslmodnw contcx/1 
Her 11.., nog tc vrocg reed~ ccn n1ctaloor 

tc r1ocmcn die vcrhceldt hoc de kznho

lieke <,chool al'> centrum var1 lever1 

vorm zJ.I krijgcn 111 ccn context van 

pr"tnwderniteit In de vnlllcuwing van 

hct voortgezet ondcrwij'> in Nederland 

'>peclt de term \tudichui< 

voorwcrp van VlTc-, llltlJ.r J.]<., gave tc hc
lcvcn 

De <,chool zal 111 dit vcrhand ccn JUiqe 

inqeJiing moeten zockcn tu"cr1 hc

hmrd van de ergcn idcntitcit cncrzijch 

en opcr1he1d voor en <,olidarilell met 

andcrcn andcrziJck Thcorcti'>ch zijn er 

111 dit ~pZlnning.:..,vcld VICT 

een helangriJkc rol De 

tcrn1 VLT\•./ij-.t naZtr ccn 

type ondcrwiJ'> dati'> algc

<,tcmd op de capaciterten 

var1 de individuclc leer-

In de vernieuwing 

van het voortgezet 

onderwijs in 

mogelrjkhcdcn'' Ecn 

<,chool kan max1maal na

druk lcggcn op de cigcn 

identitcit en de openheid 

voor de andcr nlinima]i<..,c-

ling, zclfqandighcid he- Nederland speelt de rcn. cen tcr1dcn' tot gctto-

term 'studiehuis' een 
vordert, doccntcn cerdcr 

als hcgclcidcr'> dan als in

qructcur<, hcschouwt en belangrijke rol. 

vorming. Zii kan n1inimalc 

aandacht gcvcn zowcl aan 

ck eigcn identileit I Wr1 

dc integratic van ,chool-

wnk en hui,wcrk hcvordert. Hct is nict 

te voorzicn ol deze ot cen verwantc 

term voldoendc aan de vcrhccldings

kracht appcllcert om model lc qaan 

voor de school van de tockom<,l. 

Fr tckcncn zich echtcr wei cnkelc tcn

demcn at. waarn1ee ook de katholieke 

school rekcning moct houden, indicn 

zc op een vitalc wijzc ccn centrum van 

Ieven wil zijn Die tcndenserl vormen 

C<.:'ll uitdaging, zowcl in pcdagogi...,ch

cducatid als in rcl1gieus opzicht lk 

noem cr dric. 

a. De kathol1ckc school zal cen multi

culturclc samenlcving in het klein zijn 

De leerlingen zullen vcrschillende ach

tcrgrondcn in t:tnisch, cultureel en reli

gicus opzicht hebhen. Zclfs al-, zq allen 

ccn katholieke achter·grond zouden 

hehhcn, zouden zich onder hen nog 

grnte etnischc, culturclc en spirituelc 

verschillen voor-doen en een grote va

rieteit aan engagement n1et de gclools

gemecnschap l'cdagogisch staal de 

school daarmee voor de uitdaging leer

lingcn tc lcren omgaan met de andcrs

hcid van anderen, de andcr niet a!, 

ZIJll wei katholick, maar 

hct valt welmce:'J als aan de "'lidaritc1t 

met andcren, dan hcvordert ziJ indivi

duali-,ti-,che vriJhlijvenclheid Zi1 karl de 

aandacht voor de 1dentiteit minimallSe

rcn en de ,olidantcit met andercn maxi

mallSeren, dan lendecrt ZIJ in dc rich

ting van nlvcllcring ot activi~n1c. Fn zij 

karl '>lrcvcn naar maximalc ontwikkc

J,ng zowcl van de cigcn idcntiteit al, 

van de "'lidariteit met andcren; in dit 

laat<,te gcval zal de school cen clialoog 

van waarheid en lidde prohcrcn vorm 

tc gcvcn. 11' 

lliJ de vormgeving aan de katholickc 

-,chool als ecn multiculturelc '>amcnle

ving in hct klein kan de waarde van ka

tholiciteit ecn belangrijke stimulam gc

vell. Vaticanum II wij'>l met dezc 

waarde op de vaard1gheid van de gc

loofsgcmccnschap om tc communice

ren al' dccl van een gehecl, waarin zo

wel verscheidcnhcid al' ccnheid tot 

hun rccht komen. "Daarom eveneen<, 

hestaan cr in de kcrkclijkc gemcen

schap op wett1ge wijze particuliere ker

kcn, die hun cigen tradities hewaren 

doch hct primaat van de <,toel van 

Petrus erkenncn. Dcze neemt het voor-
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zitter<;chap over heel de licfdegemeen

<;chap waar, he,chermt de rechtmatige 

ver<;cheidenheid en zorgt er teven<; 

voor, cLll hct biizondere de eenheicl 

niet zou <;chackn, maar veeleer bevor

deren_' ,- Hoewel de kerk in kite nog 

zoekt naar lTil goede halam tuS<;en 

eenheid en ver<;cheJdenheid, heelt zij in 

hegJn<;el de mogeliJkheden een ocfeJl

plaat<; van dialoog, lielde en alomvat

tendheid te zip1 1' 

h_ J)e Oiltplooiing van de lccrling al<; 

indiv1du zal centraal <;taan De aandacht 

voor de men<; al, individu, vooJ- haar ol 

zip1 vrijheid, unicite1t en waardighe1d i' 

l-en van de groot<;te verworvenheden 

v;u1 de modemiteit. In de po<;tmodemi

leJt zal deze verworvenheid, die tegc

lijk een voortdurende opgave hlij~t, niet 

worden opgegeven_ In dit opz1cht i<; er 

continuitcit tu<;<;en moderniteit en po<;t

moderniteit l'recie<; al<; indiv1du im

lllt:r<; vcr,chdt ieder mem van elk ander 

Toch zullen er cnkele accentvcr<;chillcn 

waar tc ncmcn zl)n 

De aandacht voor de mem a I' indi

vidu houdt ooJ-<;pronkelirk ved1and rnet 

de Olltplooiing VJJl de memeli1ke au

thenticiteit I )e vraag J<; ge<;teld of in de 

modemite1t autlwnt1citeit niet te <;nel 

en te UJt,Juitend J<; vcT<;taan al, een 

vorm van zel~he,chikking, die vooral in 

tcrn1cn van concurrcntic ol hchccr<..,ing 

over de ander denkt. ;\utonomie en he-

tcronornrc activitcit en rcccptrvrtcit 

,Juiten elkacr n1et u1t in authentieke in

dividuallleit 1
'' 

2 Veel memen, ook JOngeren, Zl]ll op 

hun hocclc Lii houden kwaliteJten van 

hun innnll]ke <;chat terug_ Zl] hrengen 

ze nJet 111 het LOlllcct met amlcren hin

llCJL Zir hehlwn zell het contact ermee 

vcrlorcn, vcclzd ten gcvolgc VJ!l ccn gc

hrck Jan hcvc<..,tiging en crkcnn1ng door 

hun <;ocialc omgeving in her vnlcden 

(I lV I"~ 

Hun ziel hecft zich mimtem gedeelte

lijk tcruggetrokken al, een 5lak in zijn 

hui<;_ ZiJ vcreenzelvJgcn zich met de 

<;trategi<;ch-manipubtieve kantcn van 

hun per<;oonlijkheicL Zo proheren zij 

al<;nog de waardering te krijgen die hen 

i<; nnthouden_ Opvoeder-; <;taan vnor de 

uitdaging deze op zich normale ncuro

ti<;che grond<;tructuur tc doorhrekcn_ 

Scholen hemcrkcn deze uitdaging in de 

tocncn1ende vraag 0111 hcgelcrding, 

hulp en zingcving van jongcren. 

Docenten en opvnedcr<; kunnen deze 

uitdaging aileen dan goed heantwooJ-

den, al<; zij contact weten te makcn met 

de ziel of de wMe aJI'd van de pcr<;non

lijkheid Dat i<; eileen mogelijk al, zi1 

I iddevol met ki nderen en jongcren om

gaan en zeit contact hchhcn met hun 

eigen inncrlijke rijkdom Kindercn ne

men dit fcillom waar_'" 

De aandacht voor de OJltplooJing van 

de authentieke per,oonliJkheJd vindt 

een <;timulan<; in het chri<;telijk pn<;ona

li<;me Vaticanum II hedt het verwoord 

in de l'a<;toralc comtituti~ over de KeJ-k 

111 de wcreld van deze tiJd Her concilic 

zict de vern1cuwing van de men,heid 

en de ontplooiing van de memelijkc 

per<;oon niet lc" van elkaaJ- 'f let gaat cr 

immcr<; om de men<;ciJ)ke per<;oon te 

redden en de memeliike gemeemchap 

uit tc houwen "Daarhi1 gaat het om de 

lllCll' "aJ<; CCll totaJitcil, met Jichaam en 

zic-1, met hart en gewetcn, met ver<;tand 

en wii'.' 1 In dit J1(T<;pectJel hedt het 

concilie de waardighe1d van de meme

liJke pcr<;oon en de <;oualc J-cchtvaM

digheid hoog 111 het vaandcl.'' 

c_ l~cn <;clwol zondcr zicl hecft geen 

toekomq I )c Nederland,e h1<;<;choppen 

hehben onlang' een hi.,.,choppelijke 

brief over hct katholiek ondcnviJ<; uit

gchra(ht waMin ziJ cllc hetrokkcncn 

oproepen tot hezinning op her proliel 

van dit ondenviJ<; in de komende ti1d 
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In hun bricl schrijven zij onder mecr: 

"Hct is ten zccrste gewenst dat de 

btholieke school in het begin van de 

volgende eeuw een vitalc katholieke 

school zal zijn Vitaliteit wijst op door

stromen van de binnenkant van mcnscn 

in hun spreken en handelcn. Vitaliteit 

wij'>t or sriritualitcit. op communicatie 

met hart en ziel. Het zou zccr gewcnst 

zijn, wanncer de toekomstige katho

lickc school cen school met een ziel 

zou ziJn en hlijven. Dat vraagt vee! van 

de betrokkencn. ZiJ <,taan voor de uit

daging niet aileen vakhckwaam en pro

k"ionecl. maar ook met hart en ziel in 

het onderwijs re wcrkcn. De ontwikke

ling van een eigen -,piritualitcit 111ag 

heslist een stimulans krijgcn."" Dcze 

oproep bevat de diagnmtische veron

dcr<;telling dat docentcn in hun com

nlunicatic rnct lccrlingcn gcncigd zijn 

hun binnenkant at te '>chcrmen. De op

rocp legt bovendien een verband tussen 

de zicl van cen school en de inzet met 

hart en ziel van docenten. Wat uit hun 

binncn<,te gedaan wordt, blijft als het 

ware hangcn Jl~ ccn arnhiancc n1ct aan

trekkingskracht voor een volgcndc 

groep lcerlingcn. ,\laar als hun binnen-

kant niet mcekomt in hun 

Een school zonder 
werk, vcrzakelijkt en vcrkilt 

de steer. Deze opmerking 

kriJgt perspcctiel. als men 

kort terughlikt op het rrofiel 

van de katholieke docent. 

ziel heeft geen 

toekomst. 

In de context van de brho

lleke suhcultuur hadden lccrkrachten de 

standaards van gelool en kcrk in hoge 

mate gcinte1·ioriscerd. OndcrwiJs was 

ecn rocping. vaak indcrdaad ccn vorm 

van 1-cligicu'> Ieven. Onderwi)'>mcnsen 

genoten lwog aanzicn in de katholieke 

hevolkingsgroep l\1ct de cirrus hielden 

z1j in het concrete Ieven ter plaahc de 

nonncn van cen katholieke ledstid 

voor en gaven zij leid1ng aan her rctlcn 

en zeilcn van de katholieke gemeen

schap. 

In de context van de '>cculansatic zijn 

katholieke docentcn primair autonome 

individuen. Zq zijn als privc-persoon 

verantwoordeliJk voor hun rcligieuze 

oncntatic en gedrag. !-let hrandpunt 

van de idenriteit van de btholieke 

school is nict Ianger de katholieke he

volking')grocp, n1aar een vis1e op on

dcrwqs en vorming Die visie vormt de 

vntaling van het katholieke mens- en 

wereldheeld op her gehied van pedago

gic en ondcrwijs Zij heett haar basis in 

Schrift en tradirie, wordt gcvoed in 

dcelname aan het kcrkclqk Ieven en 

gaat at op de voornaamstc inhouden 

van het christelijk geloof Vanuit dezc 

vi.,ie probecrt men de dagclijksc prak

tijk van her ondcrwijs tc doorgi'>tcn 

Stimulan.,en rer ontwikkeling van de 

karholieke idcntiteit zijn met name gc

richt op de structuur ol de cultuur van 

een school. Zo krijgt een lid van de 

schoollciding identiteir a!., aandachts

punt in zijn of haar pakket ol krimt cen 

identitcitscommi.,.,ie de taak JaarllJks 

enkelc prolilerendc activiteiten (vlcnn

gcn, '-;OCialc activitcitcn 1 te organi'-letTn 

Ondcrwij<,gevenden worden via hun 

tunctic crin bctmkken. ZiJ worden als 

werkncnlCr'·; van ccn idcntitcit.,gcvoc

ligc organi:-,t~tic aangc')prokcn op hun 

rol en prok<,<,ie, op hun gedrag naar 

huiten. f 1un h1nncnbnt. hun zicl. hli)ft 

echter atgeschermd. In die hinnenkant 

lcch ccn grotc divcr-;itcit JJn engage

ment en wccrstancl. die bovendien nau

weliJks 111 het onderlinge gc,prek aan 

de orde komt. Sommige docenten ziJll 

hercid ti)d, cncrgic en aandJcht 111 de 

zaak van de katholiekc iclcntiteit teste

ken en kriJgcn intcl-e<,<;antc proJectCil 

van de grond Ancleren wcten niet goed 

hoc zij de identiteit connect moete11 
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vertakn of vrezen het gehrek aan be

VC<;tiging van collega\ Weer andercn 

duiker1 onder of geven niet thuis. llij 

gehrck aan orii'ntatic wor·dt de verant

wonrdcll)kheid gelegd hij steeds hoger 

gczag eer'>t hij de schoolkiding, ver

volgem hij het hcquur, de hesturen

hond en 'de hi"choppen' Of men re

duceert hct prohleem tot ecn kwestie 

van gocde public rcliltro11s tu'>Sen een 

'->choolcn de naa-;tc omgcving. 

In de ovcrgang naar cen postn1odcrnc 

context staan docenten in het katholiek 

onderwij-, voor de uitdaging hun brn

ncnkant tc opencn. Waarom znu het 

nict kcnmerkcnd voor katholick onder

wijs mogcn worden, dat onderwijsge

vcndcn niet aileen hun proks.,ionali

tcrt, 111Jar ook hurl spiritualrteit, de 

kracht vJn hun persoonlijkheid, hun 

WiJsheid en uitstr·alrng ontwikkelcn en 

rnhrengcnc Aileen zo vindt het katho

liek onderwij<; voldoende draagkracht 

om zich ook in de cencntwintig'>te 

ccuw a!, ccn vitaal centrum van Ieven 

te prolilcrcn. 

Drt vraagt ook cen irwcstering van de 

kant van de gelool.,gcmecnschap. 

Ontwikkcling van sprritualitcit vraagt 

om odcnplaatscn h zijn kringcn no

drg van gcvordcrdcn die nicuwkomcr'-> 

gidscn in hct landschop van de spiritu

alitcit. De zicl, de rocping en de gJvcn 

van mcn-,cn kunncn cr ontdck.t, gczui ~ 

vcrd cr1 ontplooid worden. fr kan ge

oclcnd worden hoc de geloolswoordcn 

uit de trJditic, drc vaak hun zcgging<.,

kracht vnlorcn hchhcr1 en nauwelijks 

nog tc dcnkcn ol tc hopcn gcvcn, weer 

stromcndc cr1 insprr-crcndc werkclijk

hcid kur1ncr1 wmdcr1 De kundc en cr

VJr·ing op hct gchicd van de spirituclc 

ontwrkkcling, vaak ccr-dcr gcvonden in 

nict-christclijkc dan in chri'>tcll}ke vcr

harHkn kan cr- vnrchthaar gcmaakt 

worden. ,\logclijk kunncn de contcm-

(I lV 1 ''7 

platieve traditie(sl ccn speciheke bij

dragc hiedcn." Contemplatie hiedt 

tegenwicht aan de heheersings- en pro

grammecrdril t, a an activisme en exclu

sief naar huiten Ieven. Het lecrt de vele 

gedachten die onze handelingcn en 

waarnemingcn hcgeleidcn stil tc zetten, 

verhorgen motievcn te onderkennen en 

nog oningevuldc vrijhcid te vernemen. 

Het lcert a lies wat zich voordoet te eer

hiedigen en het contact te herstellen 

tussen de dagelijkse realiteit en het gc

heim van Cod. Zonder smaak van dit 

geheim, overtuigcnd en authentick, dus 

niet gcforceerd en onecht, vindt een 

katholiekc school nooit de eigenlijkc 

hron van haar vitaliteit. 

Besluit 
'De katholiekc school als centrum van 

Ieven' lk hoop cnige lijncn te hehhen 

aangegeven waarlangs de katholickc 

school zich in de komende decennia in

derdaad tot een centrum van Ieven, een 

centrum van vitalitcit kan ontwikkelcn 

lk hoop ook enkck achtergronden te 

hcbhen gcschetst die uw eigen in'>pan

ningen op dit gebicd plaatsbJar maken 

Zo kan wat nu nog een optic is wellicht 

uitgrncien tot een uitdagend en ondn

ling vcrhindend programma. 

f)r llc11k \Ville is scrrior 111'icidsi/1Cdcrl'crkcr <IIIII 

!ret Sccrctorri/o/ 1'<111 !ret R.K. Kcrb}clloollclrof' 

tc Lltrcclrt I'll docc11t ,/oqllr<IIisclrc t!Jco/o,}ic "'"' 

de Tf,colot}Ischc Focultcit Til/1/in} /11 !ret hoo{d

hcstuur "'"' ( l111 1\ liddcll'<lill ()lldl'lll'iJS is hq 

flortcjcur/lchordcr i<lclltrtcrt 

No ten 
L<~rt!rrr,; Tl,t· Tr.~r,rru \l'di'lll l~t/11111 111 Ll\'.: ,, , 11/ 

/Ill /1!/tllid/IOI!di' ( 0!11111/"ltlli Llli f:.lllui/Jtl/1 /t'l 1!\ 
Ttr'tJ:Iy-/:r'l ( l'llillr_y flJrl.., J<J()() 

l(d/IIU!if nl( lld('.//11 \l'llhn; S5-<J7 

l11 ondcrzock n,lar de k'\Cil'>L\'Lill.., \'Zlll ccn gc

llWCThl hup r<, lwt vcrh,1nd lLh'>l'll \'l'>IC .~I rwp 

l"'rogrJllllllJ en I when\ an lllHklckn du1Lklt1k 

.~C\\'OJdcn Hct lv . .'gtll v,1n drc u·clu.., \'rJrmt al-
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tl]ll ccn krachtigc vt<.,te o! 0\Trtlllf.!,lll,!.! 

Lharomhccn vornH z1ch ccn grocp dragcndl' 

krJLhtcn d1c vcrvolgen<., ccn progrJ!llllltl tot 

ontwd.J~clnlg brcngt en u1tvocrl en ten d1cn<,tc 

dJMVJn de nod1gc mJddclcn vcrwcr!l en hc
hccrt Na verloop \'Clll t11d zct ccn nccq .. wng rn 

d1c cer<.,t de hcldcrhcTd \'Jll de \1'->IC en ver\ol

gcn<, de cohcrcnttc \ dll de drJgcndc grocp 

treh ProgrJilllllJ en JdmrnJo..,trcJ.twl k;:l(lcr hou

dcn hct lcntgo.,t <.,taml Z11 lllh<,cn cchtcr ccn 

O\crlutgdc \"1'->IC en ccn klt~chttgc dragcndc 

grocp Z11 kunncn zcl!<., opdrogcn tot loutcT 

hurcJucrJtic tcnZtJ llll'Ll\\'C vtc:llc lmpulo.,cn 

worden gegcven JJn de Vl..,ll' en de groep<.,vor

llltng In d1t IT\"ItJii'>Crcndc vcrh,1nd 1\ de JJll

daLht tc plJJhcn vuot de !ormulcnng von lllt'.

..,lon--.tJtcmcnh zowcl 111 hct hcdrll'>lcvcn cd\ 

1n '>Lhool en kc1k Z1e I Sozu1ncn. LI{t ( ydc o/ d 

( t'~~<}lti}dlillli, 1\c\\. York 11)N(J 11 .\l Zulchnc1 

\"<'1c c1nc thrhthchc Ccmcllllk \\·1rkcn -,ulltc 

1nC; KOLh J PlchLhcr~Hg \\'o:11Kn-L/11' 

\\'ozu c;(!Jrcn:,lt' KuLI'tlil'/'/onur, \\'urzhurg ilJ 1)-t-, 

(J i-SS 

f I SLh1lllllg D1c Konil'-.-.Jon<tii'>Icrung von 

K11Lhe ~t<lill und Cc-.cll'>LhJit flrotd 

Lehtung f)cltzltl' und l 1cr-.pcktiVCil eJile'> gc

'>ChH __ ht'>\\'l'>'>ell'>LhattiiLiwn fl<tl<ldlgll1J'> Ill'\\" 

RCJnhJrd H SLhdl1ng ~Jig /)II ~'ttt!'oli,li't 

Koll/c''itl!~rtii'll'l llllr} \\'i'>'>Cihl h,1l tirL he-, Svmpo

'>1011 dc1 ( ,c-.cil-.chJit zu1 Hcr,lu'>g<thc de-, 

( orpu-, c.,lllwlrumllll de'> VciCIIl'> lui Relol

lllclLIOil'>gl''>Lhrthtc )')')~ .\\url'>Lcr 1iJiJ") 1-I!J 

\X" Rc1nhZJ.rd '\'Co-, I'>L k<ttlwii'>Lhc Kon!c'>

..,HlllJII'>Icrung~ 111 RunhZJ.id St h1llmg 1 Hg 

I )u kt~IJ\1/'~;l l't Kc'i:[c,,JoJ;,r/i,,·liiiii,J --1-1 IJ---1-:'1:! 

Vgl II \X'1tlc ~<ttho!Jckc ILkntllCIL ( )p zocl 

lltlclr ccn llll'li\\'C Oll('ntJtle' 111 P Leenholl\\Tr'> 

II :\kcU\\''>, H \V1tte I'ILli'ilulr'ili~ ,rd,Jo{ 11~ kuk 
.-'\JI-,meer 1 <JiJ2, (Ji-H') 

() C Kcpcl /)c JI'Idkc Co,!, ( /Ji~;lt/I;k itltd' tli i,/dJJIJ-

11,,1, {ii!d.i!lli'IJLdr'JJit !bJrrl jl)\)} II \V1ttc 

/ondchokken gczoLht' .\tgrcllZl'll <1i.., luml<t· 

llll'lltZJ.II'>LI'>lhc o\Trln lllg'>'>ll'-llcgJc Ill II I 
llct.k 0-. K -\\' \1crh JeLl Frn.',lilllltiil<d:,IJit 

lti'I'' l1 /rii:.LIIIrtJ:I,di,IJJC 111 .lc wtuL/,J,ddHI:,Irli 1 :-\nn 

\ h ThiJI11gcnooht.h H2 i 1 B<tJrll 11J1J--1-, 1 i-

Vgl 1 lllillwl l)rc po'>lrlHltkmc llcrJLI'>IOI

dcl-l111f!. dc1 okumcnl'>Lhe He\\egung rll L/1~.1 

'dliLLI "l(l' IIJ<J"l' 1 -"-}!J I.N llulhol Het pml

modellll'>lllc J].., llltdJglng 111 IN l)ulhol en 

I,\\ 1\\ de VJ1k, red 1 /\h/lil(l,l,,ill'llrt ,d, ui/,/.i,J;II,/ 

\nn \ h I hiJillgClltHlhLh 7~ I IL1ar11 I<J'J(l 

1 1-50 R llurggr0cvc ~ ~L Velie ( 'lm-.Lcndnm 

en j)ll'>LlllOdeJillleiL [)ocmdcnkcn he1l ot he 

'>Lhc1de11 kan\ell Ill ( nU.riltlJJC' }i 1lJ1J:\1 :'1-=1;-" 

( hr 1lund-,Lhuh·Schrl1111r11 fil;i'Jrd !Iii,{ \';r:'i'rri ,{,I 

1\.iill'ri~ ( Jhmrll~t 1111 ~'t'J:::~krlt/1 fl,n::t{i StuttgJrt 

Ht.·JIIn Koln 1()'J~, 17-70, I ,\bo-., 'I en l](._htcre 

lllLJlllclLIC l.vot,nd over het VeJ.~clcJle 

IJil'IJUI,'Iilil (litli't'il'dllili/l'll tli Zi'l'klotf'ltli 1-t- e'>'>cl\ '> 

voor T ~chool h11 ZIJil cd-,chcid V.Jil de thcolo

f.!l'>Lhc tJLultclt .'\irJillegcnlbZJ.rn )1)1)-J- 171·1H-t

K 1 chmJnn Die K1rLhc 111 dn plur<lil'>tl'>t.hcn 

C~c<,c]l'>Lh<llt' Ill /),JkJiiilt'lildlrt'JI/ 1 1tHIIIIIIt'll
1

/llli/ll~ ,/cr 

/)uii'LI,ur Hr-tl,o/,~·ol:/lll'l~Z lJ5-0(J .-\ni,1gc 

(_h T0vlor. Thr ,\Lrl<iht n_l .\lo,ltlrrdy, ])on .\1111-. 
( )ntar 10 1 1)() 1 

q II komhJch /)tl [/i~/"1111_,) Jlf,ii\J,,,,,J,II ,{u 

f<,,Jrkit<~lrPildl !'Oil ;\!cii'LI, Iii:./ 1\1111111 I1T1hurg 

l!J'J--l- ~"1---1-(l vgi ook Zllll krlti'>Lhc hc-,chou

\\'Jilgcn over de opoll,nhche trek van de 

\X'c-,tcr-,c cultuur Ill \1'rilrrJd (;tdnrJ:'t/
1
1 [/pr.ftl~kn~ 

uhn ,Ire II':I~'/
1

J,J',k(l/ ,/1l t~J,,l,l,(l/d':'Lht 1/tlltldd· 

I:!J-,cl 1 ()S i, k i-1 (1"1 

10 11 .\1 de ll<1rt Rcl1gJc J].., lllell'>ci11k prowu 

Uc nwdularrwrrng \'<til god-,dJell'>l en ic\ l"ll'>

hlv hotl\\'lllg' ill H 1\\ Ku1tcrt 'red ' /;; ,111Hi!r 

('II htl~'~'(li (,',1,kli(l1'/l'li !t•i1l'IJ<.,h<.,LhliiJI'IJJi/ Iii ('('Ji filh/-

1/J(lclt'l!l( Iii,! BJt~Jn tlJIJ5 ~lJ-() 1 

11 L Boc\c l"hcologll' llJ het Lhii'>LciiJlc grotc 

\Trha,ll In hct -,poor \'<lll lcan-1 rilnt,OI'> 

i\·otJrd 111 iJJtcfl.l,ftil "1-" 1()()-tr }(J{}-:2l):'1 

12 H Vcr\\'l'\'l'll /)cr \1'cil0.;itLi'J<..IJIII<.. nlt'l.!/11(' (l,lrl 

'-,'_)'111/'ILllll tl!ll' ~'l.!li~'i!l f-:.:r,h~ l)u...,..,c]dorl jlJ()=l; 

10lJ-111 

1 i r\1 BJttlon '[ kr Be1Lr<1g der i<.IIIo o;/u,IItliJJIJJ ILII 

d1e H1ldung de-, modcrncn k<ltho],..,chen 

lk\\'uf)hcJ!l'> 111 .\1 Srl'\enm h lind (, ~\\'Jtek 

/r}iidll.!llhd\ Flr/CIId.ri 1111./ ,\lri/1tdt .lr~ Ct,tll,,J\r/t 
lt,ll frclhurg-ll<l'>Ci-\\'lcll 1lJ1)(J il-l-i:!2. II 

l)lt.kcrhot J)ll' kt~tlwii..,Lilc ( ,cichltcmchulc 

de-. konlc'>'>IOill'ilcn /ut<tltl'l'> Jill Hed1gc11 

RomJ'>Lhen Re1Lh rn Rc1nhJ1 d ~Lh,]],ng 

I lg I )rr Lrtl't'L,,f,t K.oJI/t''rt'l .ril'liiiii:,J i.ts-

i:-(J 

1--1- K.,r/kllirk tlii/trJI'i,l' tl~ ,{( kr•iliLii,/r i:d (),ll!,lt/ /tl/ 

hZIIili!li,/ /\Ill J ltltll/1,-k,i/ll,liiib /J,'"tf't'/'/ttli .IIIIi ,d:'c11 

,/u kr h/ Oi~,/LIIi'il' i\/i,lkhll lJtreLht 1()()() Ill 

}(l 

I "1 \\' Ll'l Hor'>L \1'1;, t~'t wu} ,\ ir',/l'l:ilkh,/,1~ l'tlcll (('II 

,j,lhld!,l,(·c tl/'I'Ot.lll~i,' li~ /l,l,{-,/lli'ldr,lh 'LIIIIWI
1

tl'llli/ 

ftJr/'otk /',1,11 t'/'l'(l[',/
1
(1' Ill r}t:ili 'L/ 1tltli kl'lk t'll Jidl

i'lliltii tli /',1(11 ,1/'l'tlt,lhrl!,h/cJI Kt~rnpen llJ()'\ (Ji-

1 (l JntcrC\'>illll Ill d1t \'CJ'hJmJ J<, de Oplllel k1ng Ill 

tlr }-J- \'JJl het /Jitil't'/ LlJ'LI h·/ (1 (,1!111(1i,''>lllt \'Jil 

VJtiLJillllll II t.Ln tJCtllllll'tli'>Lhe JLll\ llCitCil 

ICil op dat \cld r>JllllWL'll'11 crgcrlheJd c11 

de1'>he1d cik,l,u- \'ilrl k0thol1ekc gellJ\ 1gC11 'gc

heel en J! kJtlwl1ek moucn "?:I ill 

1- /)L't/IJi.//.'OL h ,(l)i,lr/iil,'t tl['(,1 .It 1\.Li~' 

\\',tte KclthoiJckL' Hkntlll'll ,·rL nolll '1 

I H \'g] fl,/,[,l>,r:'tccl~,li/ul.'i' tli'(t J f;_~~~· 1 i .It 
.lt:c t:d 111 IJ} 

)() laylor Ti1, .\Ld.r,.,r t'l ,\ltdt'lti!ly j)il'>'>r:n ?.rc 

ncJot S A \cll1 llc\''>l l'1 i1.!tl, .It r'.r:' 

Ka111pl'll 1()1J2 

:2(1 lc1- I lor'>! \l'r,1, .It hnudt t'l'll \\'<lllll plc1-

dtHll \ocJr LTil pcd.1gogrc \'<til dc·l1etdc tel\\ rill 

\(Ill de lllltplcHlllll;_! \',111 \\'Jt h11 llllell1l de 

( 1)\i I r;-; 



\X'<trc A<trd V<tll k~nclcren. -i(Kh ZiJil cr '>cho

lcn WJJr de lccrkrJchtcn vcrleerd hchbcn met 

licldcvollc ogcn llJJr de kindercn te ki1ken. Ze 

voclcn z1ch gedwongcn voortdurcnd tc oh<.,cr

VlTCil. omdat de dure Lomputcr. die hct wcrk 

zogen<tJmd ccn prok'>'>IO!leel tnltJC gcelt, hi

llJiiT Ll<ltJ nodig heclt a]<., 111put : hlz 15 1 

21 f><~sitllilh lOn<.il/llilt OI'CI ,{c Kuk 111 ,It !Pncld PdJI ,/ct.t' 

tnJ nr ~ 

22 K:nholtckc '>l holen 111 dc Vcrcn1gdc St:1tcn 

ondcr'>chcidcn z1ch \on andere '>chokn onder 

mccr door de inc,pircrcndc i!lVlocd von hct 

LIHTc,tcliJk pcr<.,onJli'>lllc /1c .. \ S Brvk V.E 
I cc 11 B Hollond, ( iltk'll\ Sc/,,,o/, .11d !11, (01/ll!lon 

(,tlll,/, CJ111hndgc .\1<1""· London J<)<n. ~()I 
( ·hJr<.,tciiJk pcr..,ollilli'>lllC 1ocpt op lot hulllJili

tcll rn de mvnadc van '>ouJic illtcrJUll'<., die 

hct d<tgcliJko., lc\Til unmakcn. ( ruuaal \'oor de 

hc\ordcrrng van pcro.,onall..,tllC J<., cen lllthtTI· 

d1ng van dc doe._clllcnrol d1e <.,lJilcden JJnmoc

dif-.!1 tc zorgcn zowcl voor hct <.,oort lllcn..,cn 

dat de lccrl1ngcn \\'ol-dcn, <tl<., voor de !Citcn, 

\'JJ1d1ghcdcn en kcnni'> dtc 211 vc-rwc1ven 

Ho\Tnd1en r<., perc,onallc,mc ccn gclllccmLhap

pcllJk llOIIll voor de <.,clwo] hct <.,oort gcdrag 

cLll doccntcn W-'<.,tJltc gcvcn en ttl<., ccn 1dcJJ! 

JJil hun lecrlrngc11 \'oorhOLrdcn ...\].., zoclanig 

\\'(JI dt lwt pcr<.,ona]ro.,mc gcwaardccrd llJct ol

lccn ul.., cllcctwl dcvJC<., om lcvrllllgcn voor tc 

hctTidcn op J( Mklllt<.,e._h \\Trk mttar ook Z~i:. 

1110rccl con(_cpt v<~.n <.,()( IJJI gcdrag 111 ccn 

1 cLh t \ uJrd1gc gcmn·n'>ch,lp flcJ'>onJii'>lllC 

lbJgt lllCihCtl Ull lllCl \'OOfhiJZICtl ilJil llldJ'vi

ducic- hcbng, tc handclcn met lwt oog op ccn 

gmtcr gocd Naa<.,t de lnvlocd \'Jrl dn op hct 

chtJ<.,tell)k pcr<.,onJli<.,lllC gchJ<.,cvrd lll'>pltLTend 

gcdal htengocd omkr<.,e._hudcn bthol1cke 

'>clwkn 111 de Vc1C111gdc Stolen z1ch VJ!l Jn

dcrc puhl1ckc '-.Liwlcn door ccn kcrn-curncu

lum \'OOJ c1llc lccrlrrlgcn, ongcJcht hun pcr

<.,(H>nliJke <lLhtugrond ol plclnnen voo1 

tocknnhllg ondcrwiJ'-.. 1tcgcnovcr o.,cholcn d1c 

hun progr<tllllllJ dillcretlli(:rcn volgcm hct 

lllJikthq.~lll'>el' en door hun orgJTlJ<.,JtiC a]:, vrl)-

\\ dJJgl'l <.,gl'illl'Cil<.,<._ hap oJ ulli1111!111dl1 IJI_<}dli!ZdiJOII 

tcgcno\'Cr <.,e._holcn d1c 111 hun org<lllhJt~evorm 

lll"t morkthq..!ill<.,c] ot hct hcglll'>cl VJil lokale 

c.krllil(_l :nrc volgcn "-.cnmcrkcnd voor de::::c 

orgJili<.,JliC\'01111 Zilll de tJinJkc gclc.~cnhcch.'n 

tot /r~u-/(1-(,;ci illtcrJLlic<., en tot gedcclclc CI"\'J

nngcn lLI<.,<.,Cil voh,a..,...,c·ncn en lcclllllgcn. cen 

llitgchrcHicr hvrc1k \'Jil de 1ol \'Jil dc dmcnt 

l'll de collcgiilllll'Jl lll<.,<.,c_·n dou·rllcn Z1e Hr;·k 

Ice Holl<t1Hl .1 II' 2'!/-~-H ,\].., \TiiWdligcr<,or

.~Zlrli<.,Zllll' lwhhcn btlwlrckc ..,c]wlcn 0\Ciigcm 

dczcl!dc oJ.~Jill'>,llrn·<mn u].., de kcrk 

2 ~ K<iil'(lil(~' ilJi,ltiJ,''Il' til ,fc koiJICI:,/c l11,/ lll 2(> 

2-1- I I de \\"rt. /)< J'tlhlli,jcH/Ji'c>tJ ()J'tl ,/( hylhtlitll/1-

I ( NooldZIJ 1\t:'J,jllli' ulJ,\</>1 t'llltfl./ltiiZl lii'Pilll:,f 

11; .lc, /11hlri:1~·t /1,di11t Pltlll't Pdl: u1~ /><ylholt>,jlt' l'd!i 

( I lV ~ "~ 

,/c \/llntuclc onlll'l~'kclm~J, KJmpcn I LJ9-J.; A Crlin, 

\ 1UU'dlliffuu~ f111C ]ltT~jCS5CIIl' {)llllfii'J(lll !)Cis//nhw 

Lchnh, 1\iJrnz IL)93, A. Zcgvcld. fc11 flli!dl~ OIJI te 
li'OJICI! ( )pn ~{liJI/Hd/Jinl l'll Hlt'll)/JlOJ,jiiJ_t}, f JrJvcr<.,U!ll 

1()()1 vgl H K11rhbc. R.ustcu 111 Zlill Sc/Jtllllr'OOJ 

ZiJIISi}COIIi'JJin-r,/c Bcri'JJ51ZJ)I1'1rdl!llll_if en 1\ylholhcrd
/ltc LlrrcLht l ~>rn. 
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Wat betreft de christelijke profilering van het CDA, de publieke 

erkenning van de naam van God en de waarde van het maatschappe

lijk middenveld zijn er verschillen van inzicht en beoordeling tussen 

Woldring en Verbrugh. Toch vraagt Woldring de GPV-er naast het 

CDA te blijven staan, omdat er door het beleid van de liberaal-paarse 

coalitie belangen op het spel staan die hoven partijbelangen uitgaan. 

I 
11 hct 111<1artnummer van dit hlad 

hedt de heer Vcrbrugh I CPV 1 

enkelc kriti<;che opmcrkingen ge-. 

maakt aan het adre<; va11 het C:DA 

Toch had zijn artikcl een con<,tructicve 

<;trekking Aan her eind zegt hij dar hij 

wd zoeken "hoe her CDA 

hctcr aan ZIJn hronncn kan 

beantwoordcn en hctcr kan 

hi,dragen aan de kwal1teit 

van het Ieven in Neder

land" 

De hebngriJk<;te ondcr

wcrren die de heer 

Vnhrugh aan de orde '>telt 

zi)n I) de chri<,te\i)ke pro

hlering van her C:DA. 

21 de puhl1eke erkenning 

gnechtigheid. <;o\idanteit, gcspreide 

verilntwoordeli;kheid en rentmee<;ter

schap, aileen mailr op honzontaal vlak 

uitgclcgd Ook hct rarport 'Nieuwc 

\vcgcn, va~..,tc wtlardcn' komt volgcn'-. 

hem niet hoven hct honzontalc vlak 

uit Er wordt ge<;prokcn 

over ilrheid.,participatie en 

<,ocialc zekerheid. zwak

ken en kwct'>bi!ITn, wel

zi;n en bescherming Viln 

het milieu. maar - zo 

<;chrijlt hij- die zaken ZIJn 

niet lm vcrkriighaa1 ze 

behoren expliciet 111 vcr

hand te worden gchracht 

met de erkenning van Cod 

a\<.., hoog'-.tC '-.OCVCIT!Il 

VJn de nil am van Cod, 3 I Prof.dr H ES vVoldl-ill_q i'\aar het mij voorkomt he-

het maat<;chappclijk middenveld en 4 I 

de verhouding tu<;<;en het C:[)A en de 

klcine chri<;teli;ke pi!rtijen 

Christelijke profilering 
Volgen., de hccr Verhrugh worden dc 

kernwoorden in hct 'Program van uit

gangspunten' van het C:DA, publieke 

rust die hitiek van de hen Verhrugh 

ten dele op een miwer<,tand e11 ten dele 

ook op cen verschd van inzicht en he-

In ,/1/ arlikrln'or31 t}rmu;m3 oJ' hci ariikrl 

'( /);\, ll'dllk Poor Ol'crho,lu}hrd' 1'1111 ,/r A I 

\'rrl,nu;h in Cl11islr11 /)nnot rdl~<tlrr \'akrn

llilu}rn. 11r I l/J/d,IZIJ,/r II 1-11 '! J 
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oordcling Fcrq het miwcrq;md. In hct 

hcgrn vtln hct 'Progran1 vJn uitgang-;

punten' wordt du1delqk gestcld d~t hct 

zockt n~Jr de hctekenis van hct 

Ev;mgel1e voor de poliuek" 1-:ven vcrdcr 

wordt de hron van hct progran1 gc

noemd: "dat is het Cocdc N1cuws dat 

Cod de memcn 111 het Fvangclic vcr

komligd heel t" Fn direct ern a 'Door 

het Lvangclic wil het CDA zich Iaten 

lcidcn" De opsrellns hehhen goed he

sdt d~t hct c:vangc:lic gc:cn politick pro

gram hevat en dat crook gecn politick 

program uit al tc lcidcn is. len politick 

progr.Jnl wordt door lllCn<..,cn gcnltl.Jkt 

en zrj docn dat volgcn<.., hct 'Prograrn 

van uitgJng-,puntcn' ''zockcnd naar de 

hcrekenis v~n het Evangelic voor de po

litick" Daar ligt de hasisoricntat1c van 

het C:DA. Daarom wmdt in hct pro

gram hijvoorhccld de ovcrhcid 'diena

IT'>'>C Cods' genocmd Daarom wordt in 

hct hcg111 Villl hct 1·apport ook direct 

naor n1cn...,cn vcrwczcn, on1dat hun no

men zip1 "gcschrcvcn in de palm van 

Cods hand" Vcrvolgcm worden in die 

context de: genocmde kernwoordcn gc

hru1kr en Ultgc:wcrkt 111 vnhand met i!l

lcrlci mai\tschappeliJke en politiekc 

kwe'>tics. D1e uitwerk111g is dus gercla

tecrd Clan de vcrtlc~lc dimcn'>lc: ak cen 

omvattc:nd en richtinggcveml bdcr. In 

dJt kildn nwet ook hct ri!pport 'Nieuwc: 

wcgcn, va<..,tc \VJJrdcn' \Vordcn gclczcn, 

zo<Jls 111 dat ,-<lpport zeit '>l<l<lt rc lczcn 

Tot zovc:r hct miwe1·st~nd Ook al wor

den in de progr<1mm~\ van CI'V en RI'F 

andnc woorckn gehruikr: de genocmde 

hron hchhen wij gcmccnschappc:liJk. 

Cczicn die hron is her CDA ecn chris

telqkc partij milar hct is mccr. 11Jl1lelijk 

ccn chri'>tcll-clcmocriltischc partiJ. Ll1t 

krilcht van zijn oricntatic op hc:t cviln

gclic en z1jn polrtickc ovcrtuiging a]-, 

cen anrwoord cbarop. rocpt hc:t CDA 

iedncc:n op <lilll de IT<lliscring van zip1 
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program mcc te wcrken. En cr zip1 lliet

chri'>lenc:n die <liln die oprocp gchoor 

geven. Hicr opcnhaart zich ecn vcrschil 

lu'>'>en hct C:DA en CI'Vil<.l'l; De hccr 

Vnhrugh kritl'>ecrt die situatic in het 

C:DA niet, n1aar zegt wei dat hct duu,·

zamc ondcrscheid russen het CDA en 

andere politickc paniJcn ndoor ondul

delijk wordt. 1\lijn antwomd is dat dir 

duurzamc ondcrschcid wordt hcpaald 

dom hct program van het C:[)A dat dui

dclijk vnschdt van lihcralc c11 andere 

politickc partiJCil. [)at ook nict-christe

ncn in het C:DA werkzaam zijn, is gccn 

vcrzwakklng vt~n de pt~rtij, n1aar ccn 

verrijking. 

Publieke erkenning 
De vraag die de heer Verhrugh met 

kkm qclt hcdt hetrckking op de ma

nter wailrop de pmtilcring van hct 

CDA in de politicke prakti)k hlijkt 

[)~arhij gaat het hem voor~l om de op

rocp tot publicke erkcnning v~n "de 

norm van Cods woord" en om het pu

hlick d~nk en cer h1-cngen aan Cod, 

met name door de overhcid. Het CDA 

schiet in hct doc11 van die oproep vol

gens hem tc kort. 

,\lip1 antwoord is dar her sprckcn over 

''de norrn van l~od-, woord'' in zijn t~!gc

mccnhcid tc vaag is. Hct " van belang 

t~an tc gcvcn we!kc normen n1cn hc

doelr en vervolgens hoc d1c moetcn 

wo1·dcn rocgcpast in verhand met con

crete politiekc naagstukken. Anders hc

drijll men rel,gicuzc retorick. Daarom 

hcdt her CDA c:en politick progrilm. 

wt~ann rn grotc lijncn i~ uitgcwcrkt hoc 

de pi!rtiJ die normcn vcrstaat en toepast. 

In dat verstaan en tocpassen van cvan

gcli,chc waMdcn en nurmen gehruikt 

hct CDA gcen bijhcltcksten en " hct 

uiterst voorzichtig in hct nocmcn van 

de naam van Cod. Die voorztchtigheid 

komr voon uit ecrhied voor die naan1 

c 
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en uit beduchtheid voor misbruik van 

die naam. Die beduchtheid hangt sa· 

men met her gevaar van vereenzelvi · 

ging, namelijk dat men bepaalde poli

tieke activiteiten vcrbindt met die 

naam. Hoeveel is vrocger en wordt ook 

tegenwoordig in de 'naam van Cod' 

misgcklcund' Die lcs hedt het C:DA uit 

de geschiedenis van het christendom 

gelcerd Natuurlijk behorcn christenen 

zich door hun overtuiging te Iaten lei

den, maar hen past grote bescheiden

heid in het gebruik van de namen van 

Cod en Jezw, Christw, en van andere 

godsdienstige woorden. 

Die bC'cheidenheid geldt ook voor een 

oproep tot het publiek danke11 en eren 

van Cod. lndien de overgrotc mecrder· 

heid van de bevolking hct christelijk 

geloot zou aanhangen. dan zou men de 

publieke erkenning van en dank e11 eer 

aan Cod i11 het publiekc Ieven als van· 

zeit kunncn verwachten. Dan zou men 

daartoc waar-;chijnliJk niet ecns behoe

ven op te roepen. In een samenleving 

d1e echter voor meer dan de heltt uit 

niet-christenen bestaat, is het publiek 

danken en eren van Cod niet tc ver

wachten. flovendien hebhen prokten 

als Hosea en Amos er al op gewezen, 

dat onechte uitingen van publicke dank 

en eer door Cod worden veratschuwd 

Daarom lijkt mij in cen ge<,eculari

'>eerde <,amenlcving voorzichtigheid ge· 

boden met een oproep tot publiekc 

dank en eer aan Cod. Ja. die oproep 

kan zeit, misplaaht zijn. al'> zij onecht

hcid ot het belacheliJk maken van de 

naam van Cod tot gevolg hedt. 

t\ let die onechtheid hedoel ik het ge

vaar van 'godsdienstige uiterltJkheden' 

lk denk biJvoorheeld aan de in Noord

Amerika ook door politici vcel ge· 

bruikte woorden ·cod /J/c\< you'. d1c voor 

velcn niet mecr betekene11 dan 'ge· 

groet' Her gevaar van een goedkoop 

gehruik van de naam van Cod ligt dan 

op de Iocr. 

De heer Verhrugh doet de suggc<>tie in 

de grondwet op te nemen dat Cod de 

hoogste -;oeverein is. i\1ijns inziens zou 

zo'n bepaling in de grondwet eventueel 

kunnen. als de overgrote mecrderheid 

van de hevolking de inhoud van die be

paling zou beamen. Zo nict, dat is zo'n 

bepaltng cen uiterlijkheid en daar zal 

het C:DA zich niet voor inzetten, ook al 

spreekt de parti) zell in het 'Program van 

uitgangspuntcn' dte erkcnning explicict 

wei uit. Over uiterlijkheden gcsproken 

ik wijs op de vroeger in Zuid-Atrika gel

clcnde grond\vct \VJarin de naam van 

Cod wcrd genocmd De apartheid is 

mede door her gebruik van die naam ge

sanctionecrd. Kortom, hct evangelic 

paratrasercnd. niet het 11ocmen van de 

naam van Cod. maM het ernaar doen. I'> 

de zaak waar het op aan komt. Dat is 

niet honzontaal. dat is vecl mccr 

tv1et hetrekking tot de oprocp tot het 

publick danken en eren va11 Cod, be

'>taat tusscn de hecr Verbrugh en mij 

waarschijnlijk een verschil van inzicht 

en bcoordcling ,\laar ik hoop dat hiJ 

n1ijn argun1entcn in ovcrwcging wil nc

men en zijn oproep tot de puhlieke er

kenning van de naam van Cod niet 

weer zal vertalen in kritiek up her C:DA. 

Maatschappelijk middenveld 
Het i" bckend dat hct C:DA vcel 

waarde hecht aan her maatschappeliik 

middenvcld. omdat het waardc hcdt. 

l\1aatschappclijkc organisaties hehhen 

hun cigcn con1pctcntics en vcrontwoor

dcliikheden Zq gcven maahchappe

lijke en nwrele steun aan mcn<,cn. Z11 

behoren persoonll)kc initiatteven en 

verantwoordcli]khedcn te hcvorcleiTil 

Zii bevordercn het maat'.chappeltjk en· 

gagctncnt van nlcn-,cn en hchbcn ccn 

functic in hct ovcrdragcn van \Vaardcn 



en normcn. Terccht wijst de heer 

Verhrugh crop, dat organisaties van het 

maatschappeliJk middenveld, met hun 

kocpelorganisaties, door middel van 

ovcrheidssuhsidics en andere eisen 

dt-cigen tc vcrstatelijken. Als die orga

nisaties met hcwindslieden om de tafcl 

gaan zittl'n en afsprakcn maken. en als 

daardoor het parlemcntaire dcbat nict 

of minder tot zip1 recht kan komcn 

i omdat de alsprilkcn loch a! gl'maakt 

zijn), dan ontstaat cr ccn vorm van 

neocot·poratisml'. Dat kan een gevaar 

voor d<:' democratic zip1 Het CDA 

heelt in dit vcrhand zip1 lessen gclecrd, 

maar her hedt in hct verl<:'den dat ge

vaar onvoldocnde ondcrkend. 

De hen Vcrhrugh stclt ztch als Cf'V-er 

tcgenovcr her C:DA op. ,\lisschicn mag 

ik ook zeggen dat hij zich naast het 

CDA opstelt De christen-democratic 

gaat hem tcr harte, maar hij wil ccn hc

tcr C::DA Hoewel ik zijn standpuntcn 

respectccr. verschil ik met hem over bc

paaldc ondcrwcrpcn van mening Toch 

wil ik hem vragl'n naast her CDA te 

hlqvcn staan. AI is hct C:DA sinds en

kck Jarcn aanzicnlijk kle111cr gewordcn, 

hct is de cnigc grote christcn-democra

tische pal'tij die 111 onzc samcnlcving 

opkomt voor hcpaaldc waardcn en nor

men. die hij de lihcraal-paarse coalitie 

in elk geval nict in goede handen zijn. 

Of het nu gaat over de winkeltijdcn

wet, de helangcn van het hijzondcr on

derwijs e11 andere levensheschouwcliJk 

gelundeerde maatschJppcli)kc mgani

Sillics of over abortus, euthanasic en 

privatiseringcn, het C:DA ncemt stcl

illlg tege11 hepaalde maatschappelijke 

tendenscn De klc111e clll'istcliJkc par

ti)cn doe11 vaak te negatiel over hct 

C:DA omdat zi1 vinden dat het C:DA 

hct nict gocd gcnocg doct J\ 1aor Iaten 

zi1 ztch ntet tegenovcr her C:DA opstel

len. Daar zip1 zijzcll op lange termijn 
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niet mee gcdiend, omdat er belangcn 

op het spel staan die boven partijbelan

gen uitgaan lndicn het CDA onvcr

hoopt nog klciner zou worden, dan zal 

dat in vee! opzichten tot schade van 

onze samenlcving zijn. Daar zittcn de 

klcinc christelijke partijcn naar ik aan

neem niet op te wachtcn. 

In hct CDA wordt ten onrechte op de 

klcinc christclijkc partiJcn neergckeken 

Vee! CDA-crs docn die parti)ljcs af als 

getuigenispartijen Dat client de onder

linge communicatie niet en daarmee 

ontnemen CDA-er<, zichzelf de moge

lijkhcid om van de kleine christelijkc 

parti)en tc lcren. 

Zou hct gl'cn goed idee zip1 als tTpre

sentantcn van het CDA en van de 

klcine christelijke pMtijen eens gcza

menlijk cen '>ymposium organiscren om 

bcpaalde onderlinge ovcrccnkomstcn 

en vcrschillcn te bcsprckcn~ ,'viet cen 

kriti<,ch-positieve houding ten opzichtc 

van elkaar is wcderziJd'>, en in hct be

lang van onzc -;an1cnleving, n1eer tc 

winncn, dan met een clkaar slechts kri

tiseren of negeren. 

Proj.d,- HES Wol.in1uj 11 hoo!jlcraillf>olitich 

j.ilosoj/c !ldll de Vnjr LhuPcrsitcil /c An1slcrdmn 

Forum 

In dcze rubriek passcn korterl' bij

dragen waarin kort en krachtig argu

menten gegeven worden voor ecn 

hepaalde opvatting. llijdragcn zijn 

welkom die in niet mecr dan 2000 

woorden een prikkelcnde kwestie 

neerzl'tten. De opinic moet passcn 

in de opzct van CDV het dient te 

gaan over de stratcgischc vragen 

achter de politickc actualiteit. 

llijdragen die discussic uitlokkcn 

vcrdienen de voorkeur. 
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Er tekent zich een kentering af in het denken over het maatschap

pelijk middenveld. Het middenveld is weer helemaal terug in het 

debat, en niet op een negatieve manier. In dat debat behoort het 

christen-democratisch gedachtegoed, dat gekenmerkt wordt door 

verantwoordelijkheid, gemeenschapsdenken en erkenning van de 

betekenis van zinervaring en de morele dimensie, voluit tot zijn 

recht te komen. Het hoek 'De toekomst van het middenveld' leert 

dat de beleidskoers van paars op dit terrein voldoende aankno

pingspunten biedt voor een herkenbare oppositie. 

Toc.n cen i.<lilr l.Jt tien gelcclcn 
were! gc<;proken van 'het 

mtddenvclcl' ge

heurde het ntet 

zcldcn cbt argeloze toc

hoordcr'> zich alvrocgen. 

't\1iddenveld. micldenvcld 

heb je hct over het voet

bal~' De tijden ZtJn vcr

anderd r\ kc!c door het 

concept van ecn vcrant

woorclelijke '>CJmcnlcving, 

i'> cen lcvend dehat ont-

mtddenveld were! vooral gezien al'> ccn 

mogcli1k altnnaticl voor de verzor

gings-.taat: ~ouak partner-. 

die de werkncnwrwcrze

keringen zouden kunnen 

rcgclcn en organJ-.CJTil, 

mcdcl i nanclcring-.,organJ

'iltte'> die zich tnzettcn 

voor ontwikkeling<,<;amen

wcrking. onderwij'>tll'>tcl

lingcn en -organJ'itltic.., d1c 

ccn grotcrc n1otc van auto

nomte zouclcn moetetl 

'>t<l<ln over hct m<Jahchap- hchhetl Door ccn hctcrc 

peli1k middcnveld. Dat wa'> Pwj111rdr IP Bo/kenc11dc mJrkcring ve1n knntakcn 

gccn nicuw dehJt. wilnt over de verhou- viltl de overheid zou hclctd,nntig en ti-

ding tu'>'>Cil overhcid. mJat-;chappcliJke n<Jnciccl mecr ruimte kunnen worden 

verbanden en markt wordt al decennia

lang intcn'>id gedi<;cu<;<,ieerd De cli'>Cll'>

'ie eincl )JtTrl zcvcntig en in de jarcn 

tCJchtig over de houclhailrheid van de 

vcrzorging-.~tJJt tnaaktc de weg vrij 

voor nicuwe visics en -;tratcgicCn. Het 

ge<;chapen voor hct middenvcld. Ook 

toen was hct hc.,ct ililnweztg dat het hq 

het middenvclclnict !outer gaat om hct 

trCJditionelc middenvclcl. mae1r evenzeer 

om nicuwc maat'>chilppcliJke hewcgin

gcn en hurgcrinitiatievcn 
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Find jaren tachtig, hegin jaren negentig 

vcrandcrde de roonzetting in het debat: 

in tocnemende mate wcrd kritiek geuit 

op vervaging van contacten met de 

Jchtcrban, !Tp!T'>entativiteit, kumtma

ttge verhoudingen met de overheid. Fr 

were! zeit'> ge<,proken van cen 'lceg' 

middenvcld Dergelitke kritiek kwam 

medc voort uit het neo-liberalc denkcn, 

dat allcng'> mecr aanhang kreeg Het 

middcnveld zou ztch 'itced, mindcr 

goed vcrdragen met de individuall'>e

nng en met de dynamiek van de markt 

Regel'> van het middenveld werden, 

evenal<, de regel, van de ovnheid, aan

geduid al'> rigiditeiten dte de werking 

van de markt belemmercn Hct ver

zuildc mtddenveld zou al helcmaal nict 

mecr pa'>'>en in cen tijd van <,eculari'>atie 

c11 ontkerkelitking 

lnmiddel<, doet zich opnicuw een ken

tcring voor. Hoewel op '>ommige terrei

Jlcn het marktdenkcn nog volop domi

neert - dcnk aan hct !outer beoordelen 

vJn ondernemingen op hun po-;itie op 

de hcur' -. rckent zich cen om,Jag in 

denken at In hct publieke debat wor

den nieuwe hegt-ippen gehnukt: ver

trouwcn, -;ociaal kapiraal in<;titutte'>, 

maa t'>cha ppe I i j kc vera n twnordcl ij kheid, 

'uull <ollcty' Dat Ieven nicuwe impul'>cn 

op voor het dchat over hct middcnveld 

Zo wordt 111 de Jt'>chcid'>hundel van de 

RJad voor het hinncnland, he'>luur 'De 

ontzuding vood11j' nadrukkclitk inge

gaan op de rol van her middenveld in 

rciJtic tot hct openhaar he'>tuur. De 

!'vdA-econoom VJn dcr Zwan riep re

cent zijn partiJ op in de aanval te gaan 

tegcn her neo-libcrale marktdenkcn. 

Daarhij wee<, hit niet Jilccn op 'de her

winnmg van hct politick primaat' en de 

rol van de ovcrhcid lllJJr ook op de 

noodzaak van herwaardering van hct 

maahchappclitk middenveld. Her i'> 

volgcm Van dcr Zwan niet zo dat de 
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politiekc '>turing aan kracht wint al'> de 

rol van maat<;chappclijke organi<,atic<, 

wortit rcruggedrongen. "De lcring die 

getrokken kan wnt·den uit de ontmante

ling van hct maat'>chappelijk midden

veld" dat de democratic er geen garen 

bij '>pint en de maat'>chappij cen -;peel

hal wnrdt van puur kapitali5ti'>che 

krachten." 

Konnm, hct middenveld i'> weer hele

maal terug in her puhlteke dchat, en 

niet op een negaticve n1ttnicr. Tocn 

'paars' aantrad, ging het om her'>tel van 

het primaat van de politick en verstcr

king van n1cuktwerking en concurren

tic, maar tnmiddcl-, wordt de loonmati

ging vttn de .;,;ocialc partners gerrezen, 

de SFR belcdt ecn mnual en de bcteke

nis van de Srichting van de Arheid -

denk aan het tlcx-akknord - wordt cr

kend. 

Het middenveld in een 
'netwerkmaatschappij' en een 
'community-samenleving' 
Kennelijk " het middenveld ook voor 

de adview,;ereld interc<;<;ant. Vanuit 

Beremchot vcr<,checn vnrig Jaar her ge

'>chrih 'De tockom<;t van het midden

veld' 

De auteur<, van hct gc'>chrift Olll'>chriJ

vcn hct middcnveld als ''aile organi<,a

ticvormetl tu<,<;en overheid, pnmatn: 

verhandetl en markt die gcricht zitn op 

een gemecmchappclijk helang en die 

op ba..,is van vrijwilligc partiupJtie 

door burger<; tnt '>tand komen' I pagina 

13i. Hct middcnveld wordt vooral hc

nadnd vanuit de driehock waarden, be

langcn en dicn'-;ten. Pas \vannccr aan 

aile elcmcnten wordt voldaan, kan ge

'>proken worden van cen <;tcrk midden

vcldkaraktcr Dit karaktcr neemt at 

wanneer ccn organi~atie !outer gctuigt. 

lohbyt ot diemten Ievert. Hadden de 

verzuilde maahchappelijke organi'>atic' 

z 
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aanvankelijk nog hct brakter van echte 

middenveldorganisatics die de "ruggen

graat van de samcnlcving" vormden, de 

vcrzorgingsstaat transformeerdc her 

middenvcld tot ecn instrument voor de 

uitvocring van overheidstaken, het 

middcnveld als "afspiegeling en ver

lcngstuk van departementen" Tel daar 

hct corporatistische karakter van het 

-,ysteem bij op en cr ontstaat ecn sy'>

tecm dat vathaar is voor achtcrkamer

tjes, old-hoys-r1etwcrken, mishruik van 

ovcrheid-,geld, vcrsterking van de eigen 

zuil, etc. Het middenveld raakte vol

gem de auteurs verdcr onder druk door 

de "verzwakking van onwattcnde ideo

logiccn als impiratiehron voor de waar

devorming in middenvcldorganisatie-," 

( pagina 22). Ook worden tunc ties van 

het middenveld in tocnemendc mate 

overgenomen door de markt. Door het 

\vegvallen van de ideologic', de voort

schrijdende individualisering en de pro

fc.,.,ionalisering slinkt het traditionclc 

middcnvcld. Het gekende middenveld is 

volgens de auteurs bczrg te verdwiJnen. 

"Het fundament is al weg. De in<;titutio

nele kadcrs staan cr nog, vooral dankzij 

overhcidshescherming. Daarhij was het 

CDA een helangrijke steunpilaar Dezc 

steun is nu onk weg" (pagina 30). 

De verzorgingsstaat wordt omgevormd 

tot \Vat een 'transactic"ltJtlt
1 

wordt gc

noemd: de overheid zorgt nog voor een 

vangnct, n1aar voor hct overige n1oct 

de markt de taken van het middenveld 

overnemen. De overheid zet zich even

min in voor het ont-,taan van cen nicuw 

middenvcld. De auteurs zijn echter van 

mening dar de transactiestaat orwol

doende waarhorgen biedt om de sa

menleving van de cenentwirnigste ceuw 

hiJcen te houden. t'v1aar wat zijn dan de 

altcrnaticveni Zubng ccn ..,tllncnlcving 

wordt gekenmerkt door ecn hoge mate 

van institutiona\i<;cring zijn twee maat

schappijtypen dcnkhaar de verzor

gingsstaat, met vee\ collccticve cle

mentcn, en een transactiestaat, die een 

veel individualistischcr imlag kent. 

Wanncer cchter fragmentarisering op

treedt. ontvouwen zich twee andere 

mndellcn: aan de cne kant ecn 'colllllllllli

lymaatschappij' - met een hoge graad 

van collectivitcit in cigcn kring -, aJn 

de andere, individualistischc kant een 

'netwcrkmaatschappij' Natuur\ijk wor

den hier typologiecn gehruikt met cen 

abstrahercnd karaktcr. Dat necmt niet 

weg dater een rake typering wordt ge

geven van de huidige ontwikkeling in 

politick en maatschappij Her huidigc 

belcid znu dnnrtrokkcn ziJn van het 

wereldhceld dat hoort hij de tran-,actic-

5taat: individualiteit en marktmccha

ni<;mc. "Het paarse kabinct i5 in bclcid5-

matig opzicht bezig de oogst hinnen te 

halcn die in de voorhije kabinetspcriu

de5 i5 gezaaid. Ondertu5'cn zicn we dat 

cr in de samcnlcving onderstromcn 

ont.;;taan die op gc':>panncn voet '-.taan 

met de heerscnde l'aarse filosofic" ( pa

gina 41 I 

Vervolgem wurdt de positie van hct 

middenveld geschetst in de transactie

'>laat en in de scenario\ van de net

werkmaatschappiJ en de collllllllllilymaat-

5chappij. In een transactie<;taat zi)ll de 

-,o\idariteit en de maatschappeliJke co

hesie gering. Het gaat pnmair om 

marktconformite1t en ruilrelatie'>. Hct 

middcnveld van de transactiestaat is 

nog het traditionele middenveld, steu

ncnd op de herinnering aan ccn gc

meemchappeliJk gedeelde waardc en 

vooral gericht op hct organiscren van 

deelbelangcn. De auteurs achtcn ecn 

wederopstanding van het oude mid

denveld ondenkbaar. In de netwerk

maat-,chappij zulkn netwerken de 

plaat<, van hct traditionele middenvcld 

< IJV 4 '17 



tnncmen. Nctwerken ziJt1 doorgaam 

ongriJphaar, omdat er geen duidelijke 

aan,prcekpunten zijn, er i' gcen Iei

ding. Netwerkcn worden !w,chouwd 

al~ kctcn.;, vtJn n1en...,en en organl~atics 
dtc met elkaar kunnen 

De vcrwachting i5 dat zowel in een net

werkmailt5chappij a!, in ecn cotlllllltllily

maal'>chappij markt en middenveld zich 

zullen vermcngcn Opvallend i., dat de 

markt hct in hct concept van de tran<,-

actie<;taat 5teed, moeilijker 
communicercn op grond 

va11 een zeker wedcrzijd, 
Bij het denken over krimt· "Hct vcrdwijnen 

van cen voldoende mate 

van in-.;titutionali-.;cnng en 

ciuic culture zal hct functio

neren van gezonde, op 

vollcdig wije medcdin

ging gcbasccrdc n1arkten 

aanta5ten'' (pagina 73 I 

Zowel in de nctwnknlaat

schappiJ aJ5 de lOI/IIItUI/t/)'-

5at11enlcving nccmt de rol 

VCrtnHIWCtl het middenveld past 

niet een 
ecn goed voorhceld van 

een t1l'twerkmaat5chappiJ. 

Ondank' de indivtduali5e- zwart-witschema 
nng en fragn1cntari...,ering 

die de netwerkmaatschap

piJ kcnmcrken, mcnen de 

autcut-., dat rituekn en ook 

in de zin van 

traditioneel 

religie een helangri)kc 
tegenover nieuw. 

plaal5 zullet1 111nemen. 

maar dan wei op cen '>pecialc manter: 

'In de nctwcrkmaat,chappiJ zal rcligie 

ntet hct antwoord gcven op ultieme le-

venwragcn, maar meet- Oo5ler<,e trek

ken vntonen, waad1i1 het ritueel zell 

rcligic wordt en achtcrliggcndc vrogcn 

ttl my5tick verhorgen hlijven' I pagina 

5:11 

In de cOIIIIIIIIIII/)'-5amenleving i' het 

mtddcnvcld zichthaar en aampreek

haar Er Ollt5taan J'>Sociatie'> rom! af

kom<,t, ctnicitcit, t·egio's, huurten en re

ligie '( Oltlltllllltiic,· hehhen een holi'>lisch 

\\'JJ.rdc._,y...,tccnl, zorgcn voor hclongcn

intcgratic en hclangcnalwcging en hch

hcn het karaktn van coiipnat1c 

LoyolitcJt aan de grocp zou de gcdrags

hcpaknde factor voor 1ndtviducn zi1n. 

J)c cOitlltlltntliCI, met ecn 5tcrke groep5-

ori('lltattc. 11cmcn de rol van het mid

dcnvcld ovct· L:t- ont5taat ecn nieuw 

soort 5olidat·itcit. geha,cerd op cttlici

tclt. rcligtc en dcrgclqkc. h kJn watl

trouwcn hc-.taan ten JJ!lZJcn VZln WJt 

tlict tot de groep hehoort. Het nicuwc 

tlllddetweld hcelt wclnig op met de 

overhcid, hct op de natic5laat gcha

'>cerde 5ocialc contract vndwi)nt. 

C I JV I 'I~ 

van de overhetd af. 'Het 

nieuwe middenveld zit ntct op de over

hcid te wachtcn ' De overheid zal nict 

kunnen teruggrijpen op de ideei'n van 

de vcrzorg1ng~~toat en de tran"!actie-

5laat. In e<:n netwerkmaat5chappij krijgt 

de ovcrhcid de rol van mcdespelcr. 

Krtjgt de overheicl voldoencle toegang 

tot de netwnkcn" Fen voorwaarck i'> 

dat de overheid ovct- middelcn hc,chikt 

die voot· andcren intcreS'>allt zijn. In 

een LOI/IItttllttly-'>amcnlcving treedt de 

overheid op a!, hcmiddclaar tu'>Sen de 

cOI/IIItttlli//c' De ovcrhcid client clu5 op 

cen tlltnder imtrumentcle manier naar 

de samenlcving te kiiken, zij moet vee

leer aan,Juittng zoeken hi1 wat men<,cn 

in de komemk ecuw hindt. rcligie, et

niciteit. traditie, afkomst "De overhe1d 

zal cen gevoelighcid nwcten Olllwikke

kn vocn \\'Jardcn die in de 'amcnlevlllg 

opkomen die niet paS5Cil in het hcer<,

cndc mcn,hceld van de rationcel han

clelcndc ho1110 CLOIIOI//tc/1\ Fconomi'>chc 

prikkcJ, zijn nict Ianger de cnige clrq

vende kracht" 1 pagllla H7i. Volgcn' de 

auteur<, zal her vooral gaan om cultut-clc 

fauoren en de hctekcnt5 die waarden 

5pelcn in de economic en in de maat-
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scharpij. Het probleemorlossend ver

mogen van het nicuwe middenveld zal 

waarschijnlijk veel grotcr zijn dan nu 

wordt gedacht 

Kritiek 
Het essay 'De toekomst van her mid

denveld' is niet een wetemchappeliJke 

verhandeJing die bert!St or emririsch 

onderzoek. De auteurs gaan volgem 

cigcn zcggcn uit van cigcn kriti<;chc 

waarneming, gesprekken met deskundi

gen en tal van publicaties Het gc

bruikte scenariodenkcn maakt het 

bceld van de toekomst van het midden

veld uiteraard <,peculatid. Niettemin 

bevat de beschouwing drie elementen 

die voor de chri'>ten-democrati'>che vi

'>ieontwikkeling van betekenis zijn 

In de eerste rlaats wordt klir en klaar 

gesteld dat de culturele factor '>teed., 

belangriJker zal worden voor het maat

schappclijk en cconomisch Ieven. 

"Onzc stelling is dat de waardcfactor in 

de postindustriele wereld van doorslag

gevend belang gaat worden voor het 

succcs en falen van samenlcvingen. 

C:ulturele factoren zullen het maat

schappclijke en economisch verkeer 

maken ol breken. Cultuur, en vooral 

culturele diversihcatie, is van doorslag

gevende betekenis voo1· het succes van 

11etwerken en COIIIIIIUIIilJcs, en dus voor 

hct organisaticvcrn1ogcn van de -.;an1cn

leving" (pagina 941. Dit geluid i'> niet 

nieuw. Fukuyama's hoek Tmst' is vriJwcl 

geheel rondom een dergell)ke gedachte 

orgehouwd Tcrecht wordt her signaal 

van de hctekcnis van de cultuur algcge

ven. Ovengens. het rapport 'Wcrkloos

heid en de crisis van onzc samenleving 

van de commissie- W11Hcl'> van het 

Wetenschappel1jk lnst1tuut voor her 

CD A. dat in I 'JH4 verscheen. had als 

ondertitcl: 'De <,amen hang tussen eco

nomie. cultuur e11 rolit1ek' 

In de tweede plaats is de gehele puhli

catie doordrongen van de gcdachte dat 

hct middenveld veel mccr dan nu ccn 

essentiele rol kan vervullen in de sa

menlcving van morgen. Op dit moment 

- een ti)d waarin het concept van de 

tr.an<,actie<,taat nog dominant 1s - ZlJn 

men<,en nog te zeer gencigd het vermo

gen van het 'nieuwe middenveld' om 

zell de rroblcmen van de samcnlcving 

or te lossen tc ondcrschattcn I let 

nieuwc middenveld zal cen vecl grotcr 

hercik in de samcnlcving hebben dan 

nu hct gcval is. "lr zal met name een 

grotere vervlechting zijn met de markt 

en met de primaire verbanden. Net

werken en collllllllllllics zouden een ge

wcldigc bron kunnen ziJn voor het 

scheppen van nieuwe waarden" [pagina 

951 

In de derde plaats nemen de auteurs at

stand van enkele e<,<,entiele rrincipes 

die ten grondslag liggen aan de belcids

ti]o.,otic van de huidigc paar"c rcgcring. 

Zo wordt kritiek gcuil op het leit dat in 

de politick niet Ianger ovt:r waarckn. 

n1at1r over thcn1a\ en i-;<;ucs wordt gc

discussieerd. "I\ let paars heelt dt: depo

litisering vcrder doorgezet, waardoor 

hct voor de middenveldorganisaties 

nog moeilijker i'> geworden om zich op 

waardcn tc prulileren" lragina 34J. 

Vcrder worclt het huidige belcid voor

namcliJk gckenmcrkt door transactie

staat-denken. De auteurs vragen zich at 

ol de ondcrgang van de tran~Jcticqaat 

niet aileen de <,taat. maar ook ck markt 

hedre1gt "Hct verdwi[nell van ecn vol

docnde mate van inqitutionalisering en 

CII'IC culture zal het lunctioneren van ge

zonden, op vollcdig vri[e medcdinging 

geha<,ecrde markten aantastcn De 

vraag is derhalve ot hct concert van de 

vriJe markt, waarop het ccollomisch be

leid van vandaag stoelt. nict aan hen[

king toe is" 1 pagina 7.i '· Tcnslottc raakt 

(JJV I '!7 



het met name van sociaal-democrati

sche ziJllc bepleite 'herstel van het pri

maat van de politick' sleets. De mep 

om dit herstel gaat uit van de gedachte 

dat de overhe1d opnieuw de regie zou 

kunnen voeren. "Wij menen dat de rol 

van de overheid niet kan worden ver

stcrkt door terug te grijpen op de 

ideecn van de verzorgingsstaat en de 

transactiestaat" (pagina H:li. Het klinkt 

zo waar J]..., ccn stcvig oppo')itionecl gc

luid. 

Tot zover enkelc punten die chr"ten

dcnwcraten zouden kunnen aan<,prc

ken. Er zijn 111 de beschouwing echtcr 

ook zaken die nopen tot cen mecr hiti

schc beoordeling Hct hoek roept het 

heeld op van een traditionecl midden

veld tegenover een nieuw middenveld 

Met de ontzuiling, her wcgvallen van 

ideologische fundamenten en met de 

ermie van het CDA als steunpilaar zou 

het traditionelc middenveld ten onder 

gaan. Daartegenovn staat dan het 

nieuwe middenvcld, herkenhaar veran

knd in de samenlcving, gcricht op op

lmsing van maatschappeliJkc vraagstuk

ken: cen middenveld hovendien dat 

zich nict vee] gclcgcn lt~at liggcn aan de 

ovcrheid. ill) het heeld dat de auteurs 

van het middenveld hebhen kunnen 

mecrdcrc kritische kanttekeningen 

worden gcp!aarq 

I )c Jutcur:-. gaon uit van de gcdachtc 

"dat het middenveld als zodanig geen 

duidell)ke maatschappeli)ke ent1teit is 

die kan worden aangesproken en d1e 

helcid kan voeren. De actoren in het 

middenveld hesclwuwen wij als entitel

ten, d1e hun eigen weg zoeken hinnen 

lllaatschappeliJke omstandigheden en 

kaders ck· de ovcrheid stelt" 'pagina 'JI. 

f)czc gcdochtcgang vcrraadt ccn "itcrk 

gouvcrncnlcntclc oriCntatic en gaat tc 

( I)\! I ''~ 

wcinig uit van de gedachte dat het mid

denveld ook zellstandig taken bn en 

bchoort te vervullen. De vcrwijzing op 

pagina 21 naar de hitick op de '>ocialc 

partners in het kadcr van de parlemen

taire enquctc- socialc partners als he

langhehbenden en als toezichthouders 

-is onvoldoende overtuigend. Het gaat 

niet aileen om het gcdrag van socialc 

partners, maar evenzccr om de vraag of 

cen hepaald type wetgeving van de 

overhcid niet juist uitnodigt tot afwen

tcling van verantwoordelijkhcid Soe

vcreiniteit in eigen kring, (hmizontale) 

suhsidiariteit en gcspreide vcrantwoor

delijkheid lcickn tot een andere visic 

op de rol van het middenvcld in de sa

menlcving dan die van de auteurs van 

'De toekomst van het middenveld' 

2 De gehele publicatie is, zoals ge

zegd, doordrongen van de gcdachte dat 

waardcn C'>'>Cntieel ziJn voor hct func

tioneren van de samenlcving. Het ver

dwi)ncn van hcstaandc institutics en 

structuren zal, aldus de auteurs, worden 

gecompensecrd door 'cultureel gdnspi

reerde waarden' Hier wordt echtcr di

rect aan toegcvocgd· ''l)e vraag wclkc 

die waardcn zullen zijn 

studie niet aan de mde" lpagina 94). 

Hier wordt te snel voorhijgegaan aan 

waardcn die voo1· ecn hetekenisvol 

functioncre11 van het middenvcld es

sentieel ZIJn. VcrgeliJkhare kritiek kan 

worden gelcverd op Fukuyama d1c 

eveneens nict a! te diep ingaat op de 

waarden die aan vertrouwen' voorat 

gaan. h1 toch kan ce11 rellectie op die 

waorden nict worden gemist. Robert 

Bellah c.s. WiJZCn in hct hoek 'T/"' Cood 
Souc!y' tcrecht op de onderlinge <,amen

hang van Vt.Ttrnu\ven, vcrontwoorde

lijkheid en het hceld van een goede sa

menlcving Wat hctrelt het laat<,te 

wordt dan onder men gndc1Tcrd aan 
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de hckcndc brief van de Amcribamc 

hi,schoppcn over de economic van de 

Vcrcnigdc Staten ( 1986) Wic hct over 

verantwoordelijkheid heeft, kan inder

daad nict voorhi)gaan aan de christc

liJk-sociale wortels van dit begrip Wie 

het over waarden heett, moet daarover 

niet in abstracte termen spreken, maar 

de waarden henoemen. Liherale waar

dcn die vooral zijn gcstocld op ccn in

dividualistisch cthm ziJ11 nu ccnmaal 

andcrs dan christclijk-socialc waardcn 

waari11 hct gcmccnschapsdcnkcn stcrk 

doorklinkt. 

3. Hct laahtc punt bn nict los worden 

gczicn VJn de hcjcgcning van hct tradi

tionclc middcnvcld door de auteur<,. 

Zeker, het uit het vcrleden stammende 

middc1wc\d hccft hct nict gcmakkcliJk 

8ovcnd1en leiden proccsscn van tusics 

en kdcraties tot gehecl nieuwe organi

Silticvormcn t\laar als hct waa1· is, dat 

waardcn cc11 zo c<;<;cnticlc rol in de toc

komst zullen gaan spelen, zou tenmln

-,re acht ge-,bgcn mocten worden op de 

waardcn die traditionclc or

Het denken over 
ganisaties hclichamcn Zou 

waarden, cultuur en 

instituties biedt een 

hct nict zo kun11cn zijn dat 

tcnmimtc een dec\ van het 

traditionele middenveld ki

tclijk voor nicuwc uitdagin

gcn staat, a\ was hct hijvoor

hccld aileen maar om wcrk tc 

makcn van de doorwcrking 

van christl"liJk-•;c>cialc waar

dcn~ Bczinn1ng Vt'rgt ln-,titu

tionali"icring en her -;taat nict 

op voorhand vast cbt hct 

n1euwc middcnveld, althans 

stroming als de 

christen-democratie 

volop kansen. Het is 

de politieke kunst 

die kansen te 

benutten. 
voorzovcr 111CllWC organJ<.;tl

tics z1ch \outer zoudcn hc

zighoudcn met oplosscn van prohlc

mcn, dezc taken zullc11 aanvattcn 

Kortom, b11 het denkcn over hct mid

denveld pa<;t nict ccn zwart-witschcma 

in de zin van traditionccl tcgcnovcr 

nicuw. 

4. Nu kan enig zwart-witdcnkcn hct 

hock niet worden ontzcgd. Hct komt 

ook voor op politick terrein, 111et 111 de 

laatste plaats in de richting van hct 

CDA. Deze partii -"de enige ovcrgc

hleven middenveldpartij idiel is wegge

zakt" ipagina 351- wordt gckaraktcrl

sccrd a\<, de <,teunpilaar van hct oudc 

m1ddclwcld lliJ dit wat karikaturalc 

hccld moct toch worden hcclacht dat 

het de christen-democratic hi) het con

cept van een verantwoorde\ijke samen

lcving nooit ging on1 uit-,luncnd hct 

trad1t1onelc middcnvcld. Hct ging in de 

ccrste plaat<, om hct ncmcn van vcrant

woordelijkheid voor elkaar Die notie " 

vanzc\t,prckcnd nict hcpcrkt tot tradi

tionclc organi-,atics, n1aor on1vat cvcn

zeer nieuwe <,octalc hewcgingcn Dczc 

bcnadcring kan onclc1· mecr worden 

aangctrotlcn in het lwolclstuk 'Functic 

van maatschappl"lijke organisatie' en 

in'.tellingen' uit de 'Disutssienota over 

de vcrantwoorclclijkc samcnlcving' 

I I 'JH/1. Visies waarin het gemeen

-;chapsdcnkcn cloork\inkt, hchorcn ook 

in de tocko1ml in het politieke en 

maahchappelitke dehilt naar voren te 

komcn 

Verder kan en1g zwart-\1'1tdenkc11 wor

den aangctroltcn hi) de stcllingnamc 

van de auteur<, dat over de tockom5t 

van het middenvcld en de rol van de 

ovcrheid daarhiJ nog n1ct zovccl gocdc 

idcccn hc<,taan Aangczicn hct hock 

gccn litcratuurverw1jzing hevat, i-, het 

moetl11k dczc vi5tc tc doorgrondcn. Nu 

kan n1en over vi-,ie-,, -,tudie-, en rappor

tcn van n1ening ver"ichillcn, lllZJZJr clat 

nccmt 111ct wcg cbt cr in tal VJI1 puhli

catic., relevante aanknoping-,puntcn te 

vindcn zijn. Vanuit chri<,tcn-dcnwcrati-

5chc hock kJn dan hijvoorhecld wor-

(I JV" 'I~ 



den gcwczcn op rapportcn zoals 

Turopa en Jllilill'>chappcliJkc organisa

tic-.' ( 19<J3J, 'Nicuwc \Vcgcn, va~tc 

waMdcn' ! I '!'!5) en 'Waarhcid en waar

dighcld. C:ivd '><Kicty en '>Jmcnwcrking 

111 Europa' I I')'!(, i. 

5 lccn laahte punt van hitiek hctJTtt 

de nlJrkcnng van de rol van de over

he'd in de tockon1st Op dit punt lqkcn 

de autctll·'> en1gszim tc ilill'zclcn. De h

lmolJc va11 de kadcT<,tcllcndc ovcrhc1d. 

cl1c de ml van ncutralc '>chcidsrcchtcr 

'>lwclt, zou moctcn worden verlatcn 

I )c ovnhcid zid vooral participcrcnd 

mocten wcrkcn De ovcrhcid zou op 

ccn andere manicr naar de '-ltuncnlcving 

nwctcn kqkcn, ziJ zou in de tockonht 

VOoJ·aJ UliKCptCil lllOCtCn Jcvcrcn in 

plaats van imtrumcntcn. Hct i'> opvJI

Icnd dar waa1· ccrdn in hct hock kritick 

worclt gcuit op de sturingsdrang van de 

politick de '>iotparagraal van hct hock 

hct opschritt hcclt 'Hct primJat van de 

politick' De ovcrhcid zou mocten 'in

'>lappcn 111 de WJJrdcndi'>LU'>'>ic" "Hct 

primaat van cJc flOJitick ZOU JUist daar

door opnicuw gc'>laltc kunncn krijgen. 

Nict door opn1cuw tc gaan sturen, maar 

door hcr<,tcl van hct politickc dcbat. 

l'olitickc partijcn nwctcn zich weer 

gaJJl rrohlcrcn or ondn'>chciclcndc 

waardcn, waardoor hct dchat in de 

'>amcnlcving kan worden gcstimulecrd 

en hct onhtaan van J'>'>ociatics in de sa

nlcnlcvJng wordt aangcn1ocdigd'' (pa

gina 'JI-\J. l\1ct het entamercn VJn het 

waardendchat kan worden inge'>temd. 

maar ligt hct voor de hand dat thema te 

vcdoindcn met 'her<,tel van hct primaat 

van de roiJtiek'' Noch algezien van de 

principick vragen die dczc visie op

roept, is het ook de vraag ot cen dergc

lijkc vi'>ie zich vcrdraagt met hct hceld 

van het middenveld dat de auteurs zclf, 

in hun '>Lenario\ hebbcn opgcrocren. 

CllV 4 'J7 

Tens lotte 
Her dehat over hct middcnvcld is weer 

vollcdig terug. In dat dcbJt bchoort het 

chri<,tcn-democrati'>ch gcdJchtcgoed, 

dar gckcnmcrkt worclt door vcrantwoor

dcliJkhcicl, gemcenschapsdenken en cr

kcnning van de hctckcni-. van zincrvo

ring en de nwrclc dimcnsic. voluit tot 

ZiJn recht tc komcn. I )aadoij moet het 

oog worden gcricht op hcwcgingcn met 

ecn langn vcrlcden en op nieuwc hewc

gingcn. Tcgcn dczl' achtcrgrond i-. hct 

hceld van hct CD/\ als de wcgzakkcnclc 

bciJngcnhchJrtigcr van ccn c1 odcrcnd, 

tradit1onccl en verzudd llllddcnvcld 

mindc1· gclukkig en war hctrclt hct 

christcn-dcnwcrati'>ch clcnkcn ook niet 

tcrccht I )ngclijkc hecldvmmingcn 

kunncn cchtn aileen wenden wcggeno

men als de wnkclijkc inhoud van hct 

dcnkcn hcldcr wordt ncergezct, in hlo

sofischc maar ook 111 rolitiek-praktischc 

Zlll. Dat lccrt hct hock 'De toeknmst 

van hct middcnvcld' De hclcid,koers 

van raars hiedt - en ook dat lent hct 

bock- cchtcr volclocnde aanknopings

runten voor een hcrkcnbare oppositie, 

nict cen<, zozecr vanwcgc de politickc 

verhoudingen, n1aar vee] mcer vanwcge 

de fll·incipiclc ordeningskwc<,tic<, die 

zich Jandicncn. Her dcnkcn over waar

dcn, cultuur en ill'>tituties hiedt een '>tro

ming al, de christen-democratic volor 

kanscn. Het JS de politicke kumt die 

kansen te benuttcn. 

Pm(111rdr Ifl BillkCI1ende is tt'erkzam11 /,j hri 
Wetcllschaf'flrlt;k lnsliluul Poo1· hcJ CDA c11 

hijzo11der hoo<JlcrilaJ· clnislell}k-soet<tcli dcnkcn 

0/!C/ CWIIOIIIJC fit 11/ilillsc/Jrtflflij <11111 de lfrtjc 

Llnil'ersilcil Jc A111slcrda111 

0.1'1111 Alunslcr, E. IT Pill! dm 13m;, A. th111 dcr 

\fce1t, De locko111st l'!llt J,et ,,dde111dd', 

Dcltucl!/3crcllschot Fundattc, Den Hwq 1 Y9ii. 9~ 
flciiJinas. Pn;s J 19. so, ISBN 90 61 15 719 6 
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De pleidooien van centrum-rechts voor een maximale marktparti

cipatie, van minister Melkert en de WRR voor een kwartaire sec

tor die betaalde participatiekansen biedt aan de onderkant, en van 

het CDA voor waardering van ten principale onbetaalde zorg Ia

ten een interessante drieslag zien. Ieder van die drie invalshoeken 

heeft zijn betekenis voor de kwaliteit van de samenleving. Markt, 

kwartaire sector en onbetaalde zorg zijn wezenlijk complementair. 

I 
n Europa hedt men het tegen

woordig vaak over hct zogc

naamde poldernwdel. Daarmee 

wordt gcdocld op de e1gemoor

t1ge vernieuwing van Nederland sinds 

I 'JH2. In dat model qonden 

ce11lraal. ecn systematischc 

loonn1otiging en behccr-,ing 

van collccucvc uitgavcn 

enerz1jds en een vernieu

wrng van de arbcid'inlarkt 

andcrzitck Onderdeel van 

dczc vcrnicuwrng van de 

arheidsmarkt was de op

waardcring van allcrlcl vor

men van deeltitdarbeid 

dritfslcvcn omdJt deelti)darbeid zou 

kunnen leidcn tot een dficic'ntere ar

heidsorgJnisJtie I )c emancipatichewe

ging. on1dat op dtc n1anrc-r mccr kcuzc

mogclitkhedcn ontstonden en mecr 

vrouwen hetaalde JJ-heid 

zoudcn kunnen kntgen. 

Onbedoeld wnd deze 

po"iiticvc houding nog ex

tra in de hand gewerkt 

do<H- het als vcrkrampt 

nvarcn vakhondsbetoog 

voor 'Jrhcids-hcrverdeling' 

! 111 k·itc vcrkort1ng va11 or

hcidqijd als tegcnprestatie 

voor loonmatiging 1 !)it 

l)ic opwaardcnng van hctoog nodigdc intu-,-,cn 

dccltijdadKld kwJm n1et Prof drs R F1\ 1. Lu/Jhcrs wei lilt tot ee11 Jndcrc 111-

vanzelf. Uorspmnkelijk was er vee I vn

zct. VJn ondernemcrszijde omdat men 

hang wa-, voor hct ko<..,tcnJ<..,pcct, van 

'cmancipatic-zi)<k' omdJt men vreesde 

dat de vrouw weer zou worden J.fgc

schccpt met een dceltqdhaan Celei

deliJk Jail hegon men cchtcr steeds 

mee1· de voordclcn tc zien. I let he-

dellllg van de werktitdeJl, de zoge

natHlldc 'her roo-. ten ng 

Die 'hcr-mostning' Cll later ook de 

ovcrstJp van VLIT naar flcxdwlc pcn

<..,toncnng wcrd cvcnzccr vcrgcnlJ.kkc

lijkt doordat het Ncderlancls \ociaal 

ovcrlcg' Wtl'-1 gtltlll lcrcn dcnkcn in tcr

men van loonkostcn per per uur voo1· 
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produuicve arbcid. Zo evolucerdc de 

'vcr-kramptc arheid5-hervcr-dcling' tot 

'flexihilitelt' en groc1de alom de waar

dcring voo1· de h1jdragc aan de vcrnleu

wing va11 het arheid5beqeJ De 5ociale 

en cconomio..,chc vcrnicuwing en vcr

qnking kwamen aldu, 111 elba,-, vcr

lcngdc tc I iggcn. 

Kunq i5 m1 om dit hcrqelnict lm tc Ia

ten, maa1· wei mecr te inve5tcren in 

woardcn ng voor onhctJtddc zorgar

heid. Naarmatc d1e tlmcert moet men 

z1ch 11ict zorgcl,,k lixncn op de lagc 

'cconom"chc' participat1c Hct gaat 1111-

mcr' om kwalitcit van de 5amenlcving. 

In verhand hinmec ver5chcnen kortgc

lcdcn twee rapporten die in de media 

ten omechtc nict mu clkaar in verhand 

gchracht wcrdcn. Het ,-apport 'Tivce

dcling 111 pe1·5pectid'- van de Wcten-

5chappeliJkc Raad voor hct Regcring5-

hcbd 1 WRR 1 e11 'I )c vcrzwegcn kcuze 

van 1\:edcrland- naar ccn chriqen-de

nwcrati5ch tamilic- en gczimhcleid van 

het \Vetemchappclijk lmtituut vom hct 

UM. 

Maximale participatie 
I kt WRR-,·apport komt tot de hcvin

d,ng dat, andcr, dan vaak wordt ge

dacht, de kamcn op cen harmon1euze 

"'Liaal-culturck ontw1kkcling vom de 

m1ddcllange termi111 111 de jarcn ncgcn

tig zijn tocgcnomcn. f)c hooldopgavc 

voor het hclcid i' 11u de voonutgang 

d1c de hcvolking al, gchccl hockt. ook 

ten gocdc tc lotcn kon1cn Jon laaggc

'chooldcn d1e de aamlu1t111g op de ar

hcid5markt mi"cn. 

Hu tot qand h1-cngen van meer ccn

voudigc wcrkgclcgcnhcid io..,, gczicn hct 

vcrdcr tocnemend hclang van arheid al5 

intcgrat1ckadcr, de hc,tc manicr om 

twccdclu1g 111 ccn zich vcrder individu

JIJ"icrcndc -.anlcnlcving tcgcn tc gaan. 

Alclu, de \'>./RR in ZIJil aanhiecling,hrid 

(I lV I 'J7 

aan de 11111115tCI'-prc5icknt. Daarmec 

lijkt hct WRR-rappon zich naadlom tc 

vocgen in het pleidoc!l voor maximalc 

participatic zoal5 vcle economen en 

centrum-rccht5e politici dat houden_ 

Wannecr men dit huitengcwoon cvcn

wichtig, helder en erudict gc-;cl11'evcn 

rapport lcc5t, hli1kt dat nict het geval tc 

ZIJ11. Nccn, de WRR 5pl-cckt van het 

5cheppcn van mecr mogcliikhedcn 

voor \Vcinig gc-.;chooldc nlJJr maat-

5chappelijk zinvolle arhcid, al5mede 

van hct crkcnnen van men5cli)kc geliJk

Waardighcid op vcrschillendc n1veau5 

van hct arheici,Jx·stcl 

In lijn hiermee plcit de WRR voor her 

wegncn1en v.Jn helcmn1cringcn voor 

hct verrichten van z111vollc arbcid aan 

de ondcrkant van de 5cholingsladdcr. 

De WRR nocmt de hcrijking van hct 

5ocialc 5tcl5cl en met name de introduc

tie van het arheid5participatie-nwtid 

en de waarborgtunctic van de <,ocialc 

zckcrhc1d in dit kadcr van groot he

lang Dczc gcdachte ,Juit aan op hct 

(])!\-rapport '1\:icuwe wegcn, vaqc 

waardcn' Heel traai nocmt de WRR 

dczc denklijn ''de indivlduali,ering van 

de 5olidariteit die gccn contradictio in 

termini' i<;, maar cc11 bclangrqkc voor

W<l.ardc vonnt voor ccn ackquJat <,oci

aal-culturccl hclcid 111 de komende 

twintrg Jtltlr' 

Cccn wonder dar mini5tcr ,\lclkcn- de 

minl5ter van onder mecr de ,\Jclkert

hancn- zich ingcnon1en toont met dit 

rapport llcgant 5prcckt de WRR van 

de gelcidcliJkc intmduct1c van hct par

ticipatichcgin<;cl in de 5ocialc zckcr

heid Dat klinkt nogal thcmeti,ch, 

maa1· hct wordt vccl hcrkcnhaardcr al5 

men in hct rappon lec5t dat voo1· het 

hchoud van hc5taandc e11 hovcnal ere

titre van nieuwc wcrkgclcgenheid rn de 

kwartai!T <;ector, met vccl mecr haan

nwgeliikhedcn voor lagu gc5clwoldcn, 

n 

)> 

-1 

il 
I 



wei een prij<; zal moeten worden 

bctaald. Hct gaat dan om cer1 arhcid'>

intcmicvcr aanhod van kwartairc drcn

sten, van onderwijs tot plantsocncnon

dcrhoud, van gezondheidszorg tot 

vcilighcid op <;traat 

Zo hliJkcn cr in Nederland dus twce cl

kaar aanvulknde maar te onder<;chciden 

vi'>iC'> op participatie te hc'>taan, hct li

berak pkrdooi voor maxi male particrpa

tie itl de marktcconomie er1 het <,ociaal

democrati'>chc pleidooi voor 'markt plus 

"'\idaritcit', kwartairc sector Lcgt men 

nu hicr het CDA-r·apport '\)c vcrzwegcn 

kcuzc van Nederland' naast, dan vindt 

men hierrn ecn derek invalshock 

Derde weg 
In hct CDA-r·apport '>laat hct 'tamilic

Ctl gezin'>helcid' ccntraal. Hct hepcrkt 

zich tot 'onhetaaldc zorg' Hct rapport 

plcit voor economi'>che illcrlliiPrl om de 

zorg in familie- en gezinwerhand dice

tiel te bevorderen. Toch i'> het princi

pieel cen derde weg in de di'>Cll'>'>ie over 

meer participaticmogelitkheden voor 

meer mcnsen. Hct CDA meent dat hct 

'kmtwinner<;model' gccn hcelddrager 

meer voor de samenlcving hoeft te zijn, 

maar dat ouders van kinderen, partner'> 

in gezinnen, zelf moctcn uitmaken hoe 

zij hun tijd verdclcn tusscn betaalde ar

bcid en onbetaaldc aandacht voor hun 

gczin, respecticvelijk hun kindcren. 

Deze henaderrng, principicel gebasecrd 

op kcuzevriJheid en cmancipatic, pleit 

voor maatschappelijke waardcring voor 

participatie in de zorg. Dit vanwege het 

be lang van de opvocding van kinderen, 

wat weer wordt gezicn a\-, een maat

<,chappelijk bclang. Dat bcide partner'>, 

iedcr voor zich en gezamenlijk in die 

zorg participeren is rn wezen in lijn met 

de bovengennemdc individualiscring 

van de snlidaritcit, waar de WRR het 

over heeft. 

Hct WRR-rapport en het c:J)A-rapport 

hehhcn gemeen dat ZiJ nret aile heil 

verwachten van de markt /lllr lillli}. Toch 

liggcn ZiJ niet 111 elkaar'> verlengde 

Wel"waar houden heiden atstand van 

de centrum-recht'>e 'maximalc markt

paniupatie' maar hun motid, hun 

oril;ntatic en vorn1gcv1ng ZlJil vcr-.,chil

lend. I let nwt1cf omdat het de WRR 

om panicipatie gaat en het (]);\om de 

zorg voor hct kind, gczin en bn11!1c 

De orii'ntatie, omdat de WRR gericht is 

op de onderbnt van de arbcidsmarkt 

en het C:J)A op het gezin. De vormge

ving, omdat de WRR kiest voor 'genw

nctari-..ccrdc' zorg ( dat wil zcggcn zorg 

die met geld gekocht wordt, zoals in 

het geval van de 1\lclkerthancnl, ook 

wei kwartairc <,ector genoemd, tenvijl 

het C:DA onbetaalde zorg slcchts tinan

cieel wil onder<,teunen. 

De WRR hasccrt zich op 'het mogelqk 

makcn van de <,amenleving als ovcr

hcid'>taak' Vanuit die vast<,telling he

perkt de Raad zijn plcidoor tot de rela

tie tusser1 maatschappelqke participatie, 

hetaald wcrkcn in de kwartaire <,ector, 

en de sociale zckerhcrd. 

ldealiter hestaat <;ocialc zckcrheid dan 

uit de waarborg dat men kan en moet 

werken in de kwartaire sector als men 

andcrs aangcwezcn zou zijn op inko

mcn uit sociale zckcrheid 

De WRR complctecrt dit model dan 

met een Algemene Vcrlofwct Dat luidt 

dan a\-; volgt : 

"Aileen in die gcvallcn waar de waar

borg van werk gecn maat-,chappelijk 

doc\ dicnt (hiJvoorbccld hrJ arhcids

onge'>chiktheid, bij ziekte, hi) het ver

richtcn van zorg- en opvoedingstaken, 

hi) stu die i, zal, bijvoorbceld via een 

Algcrncne Verlotwet, de f inanciclc 

waarborg vnorop moeten blijven '>taan." 

Hoc begrijpeliJk deze zin nnk klinkt 

vanuit het sociale zekcrheidsdenken, zij 

UlV-+ <J~ 



"gevJJrlijk WJM ZIJ ziekte en Jrheid'>

onge-,ch,ktheid op een lip1 '>telr met 

..,ludic en hct vcrnchtcn van zorg- en 

opv·ocding'>lJkc·n De chn'>tell-denw

crJtic vndedigt nu JLII'>t de vi-,ie dJt 

zorg- en opvocding-.tZikcn en vnjwdli

ger'>Vv·nk wei degel11k ook cen lllJJt

'>Lhoppelllk doel d1e11en fen dergelid,c 

uitgc'>proken nkcnn111g "111 het \'fRR

rJpport ll!Cl tc VJndcn. I )at J<., (Til gc-

1111'-. men moct (_~Jl lllJrktcconomic Cn 

onlwtJJide zorg en k\\'JrlJII-e '>ector 111 

rciJtle tot '>OUJic zeknhe1d Jl'> Ullllplc

nlclltJil- hL''>LhOU\\'Cil 

Delen van zorgarbeid 
f-kt C'llc\-1-Jppmt gJJt v·ndn op de 

\\·eg d1e het ,\\in,.,tnlc VJn SociJic 

7oken en 'v::erkgclcgenhe,d 1 S?\V' 111 

l lJl)5 r'-> Jngc..,IJgcn in hct rtlpport 

( JnhetJJide zorg geli1k vcrdeeld' LoJI'> 

de t1tel JJngecft gJJt her SZ\V-1-Jpport 

ovn het cklcn VJn onhctJJide zorg

JI-heid tll'>'en lllJnnen en \'I'Oll\\'l'n 

DJJrmee neemt het -- evenJI'> het Cl )A 

Ji'>tJnd VJn het indivlduJii'>el-lllg'>mo

del · WJJI'IIl he ide oudcr-, ge'>llllllllcnd 

ol gcdwongcn worden on1 hc1dc zovccl 

1llogel11k tc wnken e11 dJJI-door de 

Z<ng voo1· k111dnen mocten uithe'>te

den" :\lJJr met een e'>'L'Illleel vcr'>ch,J_ 

\VJJr het SZ\X'-rJpport her uithe-,reden 

VJn zorg voor de klndcrcn of.., ccn VJ.ll 

de nwgeli)khedcn z1et. k1e'>t het C:IJA 

nJdrukkeliJk niet voo1· uithe'>teding, 

lllJZlr voor ccn 11/lt}ldtirn!f van onhctJ.oldc 

zorg met linJncil:!c inccnlrPc'- Ln dat !<., 

ee11 p1·incip1c'lc keuze 

h- ZIJil echter ook '>teed-, mecr JJnWIJ

ZIIlgen dot de keuze ook prJkti'>ch goed 

te verdedigen i-, 

?o i-, in Zwcden recenteli1k uitgere

kend hoc de 'nJtionJJi,ering vJn het 

gczin' vro moncti-,lTing r hct regen bc

tJilllg uithe'>teden VJil hui-,houdtJkeni 

dJJI' hedt LlltgepJkt ( Jpge)JJgd door 

(I lV I q-

een comhlllJtic vJn rerecht cmJnupJ

rie'>tJTven en onrerechte mJximJic 

mJrktpJrticipJrie i-, men dJar '>chiJn

wclvJ.Jrt gJJ!l crc0ren. f-lct hruto nJtio

llJJI product vJit dJn '>lJt,.,ti'>ch wei hu

ger uit lllJJr '-.laat hcpoJld nret voor 

meer \\'clvJ<:lrt 

VJak \\·()rdcn zorg \ oor lamilie en gezin 

en \TIIwrlligcr...,werk in CCn Zldem ge

noemd. [ )J<:lr kZln men een vraJgtckcn 

hq zcttcn. Jl,, vrijw,JJ,ger,wnk i-, cr ILII'>l 

ee11 ontkoppel111g VJn de IJmilic- en 

gczrn<..,reiJtre 1\L1Z1r het i..., intU<..,<..,CJl wei 

uitennJtc helangn1k en lllJJhchJppcliik 

relcvJnt Vnkoning VJil Jrhe1d'>t11d en 

declriidhJnell gevcn men nllmte voo1· 

vri)will,gn'>werk Lo he'>chouwd wor

den de n1arktL'conon1ie en de zorg voor 

~Jmil1c en gczin- en dJt ziin de twcc 

voornaam<..,tc vormcn vJn Jcticve lrid<..,

he'>teding - gccomplcmcntecrd met 

vrij\villigcr~werk en kwartairc <..,ector 

llc plcido<liL'Il va11 centrtllll-recht-, voor 

ee11 lllJ>;IIllalc nlJrktpJrtiupJtic vJn 

,\lclkert en de \X/RR voor n·n kwJrtJire 

>ector die hctJJide participJtll'KJn'>cn 

hicdt JJil de ondnbnt, en vJn hct 

C:DA voor WJJI-dering vJn ten JHIIlCi

pJic onhctJalde zorg 'en \\'JJrdenng 

van het vrqwilliger'>wcrk • IJtcn een 111-

tcrL''>'Jiltc di·ie'>IJg zicn. Ieder vJn de 

drie lllVJi-,hoeken lwdt zip1 hetekenl'> 

Lowe! voor hct va'>thouden van het he

rcikrc hn-,tel al-, voor her hicden VJil 

men participJtiemogeliJkhcden Ovcr

drijving dan \vel ondcr...,chatting van de 

meritc> vJn elk cbJrvJn lc1dt waJr

'>chi,nlqk tot kvv·Jliteltwnlie'> voor de 

',Jillenlevrng 

1\IJrkt. kwJrtJirc '>ector en onhetJJidc 

zorg ZIJil du-, wczenlijk complcmen-

tZlr r 

Pm( ,/,, R F1\ I Luf,J,al 1\ ou,!-,"i'"'l<r-{msi

,/cul m II'""' I'Oorzllla """ hc1 Weicllsclhl/>f'c
/,Jk illliillllli 1'001 hcl ('/)A 



In hct rcccntc NAVO-dehat zatcn cle

nwnten, die hcrinncrdcn aan de lal-.tc 

pcriode uit de gesclw~deni<. van de ecn

cntwinlig<.te ccuw. "Lif>f>u-Silcziil i, nol 

ll'orlh I he l>onc1 of 11 lirilisl> 10/din" Waarom 

ccn vcilighctd-.;garantie algcvcn aan 

morzelige volkeren en volkJe<. en vcrat 

gclcgcn n1ccrvoudig gcclaimdc gchic

dcnc Lnkclc maanden later zou de ge

schicdenis zeit met hct mecsl hlocdige 
1
doaron1' hct antwoord gcvcn 

De opkomst van het 
neo-nationalisme in ons land 
C:entraal ondcrwcrp van de verkie

zing-;<;triJd ir1 I 'J'JH zal worden hct nco

nationalisme van de VVD. ZckcL ccn 

gedeeltc van de achtcrhan van de hui

dige Ieiding knarsetandt hr1 hct opge

vcn van de traditionelc po<;itic van dcze 

bewcging, die ')Ofll'-; in door'ilaggevendc 

mate haar <.tempe! kon zcttcn op die 

tcgelqkertiJd pro-Europc<.c en pro

Atlanti<.che rol van om land [en ander 

gedcclte zal op hoge toon achter de 

VVD-Ieicling gaan <.taan en door -;teeds 

harder te roepen hopcn, clat de eerderc 

cigcn uit<-.prakcn vcrgctcn worden. We 

hchhen daar be-.chamencle voorheclden 

van ·u,·r;" ,,·url>cr /'<~rknucnls lo cxf>rc\1 

i/JflljOn))il/ lll!>l>orl /or 1/>c C<ldy IC\01/Ilf<i Cll

f<m}CIIICIII of NAT()" zei de Noorcl 

Atlantischc Raacl in mci vorig jaM, en 

were! daann cnthou-.ia<.l bijgcvallen 

door mcn1g VVD-algcvaardigcle 

J\1aar- ja, al-; je de kermeliJkc kloot ziet 

tu<;<.cn hct oordeel van 'Haeg-.che krin

gen' en de in opiniepcilrngcn tot uit-

drukking komcnde volk-.c pcrceptic van 

"eindcltJk ecn<. icmand, drc dudt tc vra

gcn, wat cins hclang hiJ dat aile-. r-.'" 

dan r<. cr vccl mocd voor nodig om te 

rehcllcrcn. 

Het loont kermelijk om de urtgang<.

puntcn, die een halve ccuw hcpalcncl 

zijn gcwcc'-lt voor onzc intcrnationalc 

posrtioncring, ler cli<;cu<;<;ie le '>lei len. In 

de verkiezrng<,<,lrijd voor de provrncialc 

<;tatcn ging het om de rccluclre van 

onzc unlwikkcling-.hulp en de aan

<;chcrping van het a-.ielhclcid. In de ko

mcncle verkiczing<,<,trijd zal het gaan 

on1 de n1atc, waarin wij in hct gcztJ

menliike hrrope<.c huitcnland-.c hcleid 

uit de vrqhlijvcndheid wtllcn trcdcn, ol 

wiJ door de rnvocring van de 'euro' ecn 

<.tuk autonomic op hnanciccl-econo

mi<;ch tcrreitl wrllcn inlcvercn, t.wc

derom I over de hoogtc van de ont

wikkeling-;hulp over toclating<.hclcid 

vr-ccmdelingcn, over de intcgratiepm

hlcmatiek. over onze clcclname aar1 vrc

de-.opcratie<., over de uithreicling van de 

NAVO. Zo nu en dan nog ccn hectic 

appcllcrcn aan anti-Durt<.c <.entimenlen 

kan daarhiJ ook geen kwaad 

Denk aan hct zogcnaamd citeren door 

de VVD-Icider van de woordcn van 

Bond-.kaml'lier Kohl bij dicn' aanvaar

ding van een crcdoctoraat in l.euven. 

llolke-,tcrn prc'>tet:rdc her ecn vrede-.op

roep te vcrdraaicn tot cen gcweld-.drei-

Hct dchat van de algclopen wckcn over 

de NAVO was voor ck VVD nodig om 
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de verkiczing<.,-,trijd tc kunncn ingoan 

met al, ondertoon, ol llli'>'>chien wei 

hoventoon Nederland, let op uw 

cigcn -- <.,aeck! 

f-lct lirkt wei al,oi de VVI) zich voor

hucidt op L'Cil vcrkiczing<,<,triid mel al'> 

ondcnoon ;\I die frat'>en en 11-lll'>el, 

van de '>Octaal-democrali'>che en chrt'>

tell-clemocratl'>che ·,o(ties' va11 de algelo

pen decennia hchhcn om op ce11 pad 

gehracht. waarop we a[, Nednland nict 

vcrdcr moctcn gaan. Braal i-.; gcnoeg en 

het "11u de hoog'>tc tijcl om Jan het be

houd van onze eigen idcntiteit tc den

ken. aan de VLT<.,tcrking van on-.; belong, 

oon de tcrugkccr naar dat land, waar de 

zake11 op orcle warcn, proper, vool·,pel

hacr en de '>tl·aat van de Am'>lerdam'>e 

koopman - de Hnengracht - men in 

oanzicn wo.., dan de Kcizcr~grocht. 

L:r '>taat llltll">en mecr op het '>pel dan 

een 'Lnd-III,Ic' overw11111111g van de 

VVD l:n ciJt hctrcft volgem 11111 de 

vraag met welke gronclhoud1ng de 

1\ederlanche '>Jmenlcv1ng de volgcndc 

ccuw 1ngaJl. Zettcn wiJ on<., nJoorlogse 

helcicl van luropeani<;ering c11 interna

tionali'>mc voort. op cc11 moment cbt 

hct crop Jan komt om "de ecuw te win

nen, of te vcrliezen"~ Houclen w1j va<;l 

Jan d1e '>cdert midden iarc11 ze'>tlg ook 

onder i1wloed van de knken gew<n

teldc notie, clat ook een ve1Te 11aa<,te 

mirn hroedn i,: 01 con'>lateren wir, dat 

de JutOillZlti<.,Jllcn v<Jn glohztli..,cring en 

de onmacht om vcrdcr weg orcle tc 

'cheppe11. V<Hll·al moeten lcidcn tot het 

op orck hrcngcn van hct cigen herken

hare hu": 

Spoken: lk <;[ult 111et uit, data[, puntjc 

hir paaltre komt, de Angcl,ab~'>ch geo

l'ii'nteerde lctclcr va11 de liheralcn, 111et 

tot ecn echte 'm/1/,.,,k' van de naoor

log<,c NederiJnd<,e pmitioncnng wil 

kon1en, en de h1-cdc gevoelcm in de 

( IJV 1 ''~ 

NedcriJnd<;e '>Jillenlcving primai1· voor 

clcctoraJI gevv'in gchruikt. llloar hct j.., 

zccr de vraag, ol de opgcrocpcn en gc

...rinlulcerdc gcvoclen-.; don nog hc

hecr<;hJcr ZIJil In de ziel van de 

Nederland"· hurgcr hedt Jltijd al ecn 

..;punning gczctcn tU')<.,CJl hct hcimwec 

naM hct veiligc thut'> tu<;<;en Duincn e11 

Dutt<;cr<; c11 de nieuw,gicrigheicl naar 

wat cr over de ei ndcr daagt "NI/PI!}dn' 

"""'''" r<l "Die '>pJnning kan jui<,t in een 

rcactie op de over om heen clcncle

ITndc gloholi'>ering en de onzckcrheid 

vJn de LumpeJni'>cring gemJkkelirk in 

ecn ·,,,fe,.II.i iso/.,tioll' neer<,laJn 

Bir een nog myJicre VVD-participatic 

in cen volgend kJhinet zullcn we in ie

clcr geval rekcning mocten houden met 

Jfwezigheid van initiatieven, die de 

F:umpcse ecnheid vcrdiepen, met ecn 

vcrclere 1-ccluctie van ontwikkeling'>hulp 

twaar hlijvcn de Jctiegroepcn;·, hir ecn 

Jangescherpt J'>iclhclcid, hij een zecr 

grote tcrughoudendhcid tcrzakC' wc

dc,opei·Jtie'>. 1\linister Voorhocvc zul

len we 111 ieder gcvJI in cen volgencl ka

hrnet nict tnug zicn. Hct einde, of cit' 
dra'>tische reductic van het voor de 

bat<;[(' clcccnniJ zo kenmcrkende intcr

natic)naiJ<.,mc""' 

lr zij11 andnc Ianden, waJr cenzellde 

proce<, heeft plaJhgevonckn. DC'nk JJil 

C:Jnacla, en Au,tr·alic 

De verkeerde antwoorden 
De verleiding I'> groot om aileen lllJJr 

in cmotionclc en morclc termen die 

tcndcm tc gaan hc<;trqdcn Som<; i<; her 

effect clan Jllccn maal· avcrcchh. Denk 

Jan de provinciJic '>lJtcnvnkiezingcn 

van lWCC' jJar gcleden Andncn vcrkic

zcn her Z\vijgcn, omdat aan Europa. 

ontwikkelingshulp en vredesmt'>SiC<; 

toch gccn - clcctmJic- eer i<; tc hcha

lcn Ook die hcnaclering i'> nict vcr<;tJn

dig. Ze i'> ee11 heet1c IJI, maal· ze gaat 
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ook voorhit aan hct kit. dat de kcuze 

voor intcrnJtionali'-lnlc opntcuw gcrun

dccrd client tc worden in wczcnl,,k vcr

anclcrdc om<;tandigheclen en tcgcn de 

Jchtcrgrond vun nicl ccn'-1 onhcgrl]pc

lijkc gcvoclcn<.., en ang<..,lcn. Lc goot ook 

voorh11 aan hct lc1t, dat icdcr clcuoraal 

omlcrzock uitwij,t_ cbt Jlli't 111 de c·1gen 

clcuoralc achtcrha11 n11"Lh1cn min

dcr hct ctgcn kodct -- de zorg over vcr

locdcring \'llll de cigcn '-.Jmcnlcv!ng 

door htlltcnland<;c 111vlocden e11 vooral 

hct vcrla11gcn cen Ull1lrapu11L Le heh

hen van ru<;t, orde en lwrke11haarhe1d 

tcgcnovcr die grotc pcnctrcrcndc hut

tenwcrcld heel erg 'Lcrk i<; llllll<,tcn' 

even <;tcrk al, in het VV[)-clcuoraat 

Tel Lilt JC vcrl1c<; Cl );\' ( )p icdere 

<;preekhcurl zitten we klcm tu"cn de 

hiJhcl<;c notll' van hoc we de vrcl'mck

ling 111 om 1niddcn dicnen te hl'hande

lcn c11 de verhalen de op<;tand <;Oill<;, 

over hct mi,hruik van de ga,tvri,heJd 

hct onrccht vztn de vcrlcning von vcr

meendc ol cchte voorkeur<;po<;itlc<;, de 

onvrede e11 de onmacht. Sclllli111gcn ko-

111Cll daaron1 111 de vcr!ciding on1 no

drukkelijk zcll ook vraagteken' tc zcL

ll'n hit de l::uropcani,cring_ het 

a<;ielrl'cht. ell' internationalc engage-

mcntcn 

Lleze optic al, JTaLtll' op de dreigcnde 

cultuurhreuk in de Nedcrland<;e op<;tcl

llllg ten opzichte van hct hu1tenland 

<;tJat llict aileen op zccr gc<;panncn voct 

n1ct onzc uitgJng:-,puntcn, zc i..., hovcn

d,en eleLlo1·aal ook contraproduuicl 

Rccentc ervaringen hchhcn wei e'en 

ding duideliJk gcmaakt al, hct C:DA 

ceil <;tandpunt gaat in11emen. dat vrij

wcl idcntick t<; aan dat van ccn andere 

hcdretgendc partiJ wccrhoudt cbt de 

kiczcr<; niet om naar die part11 over tc 

gaan, n1oar -,rin1ulccrt dat jui<..,t: aJ.., hct 

dan toch gcen vcr<;chil mccr uitmaakt, 

dan <;tcm ik maar mctccn VVI)l 

Recht doen aan nieuwe 
realiteiten 
!let Jntwoord op de ncig1ng tot nco

national,.,mc i' ntet ck l'nHitJ<>nclc en 

morc!c cti\\'JIZing zondcr mccr noch 

hct \'Cl"Z\\'l)gcn \'Jll de cigcn kcuzc-. 

voor l:umpa en Jntnnationak hetmk

kenhe'd noch de acullnnwcbtlc Het 

antwoord moct tc v·1nden ZIJn 111 ee11 

lull(bmcntclc a11alv"· van de ,1lhtcr

grondcn \'l\11 de vcr-.c._hu1v1ng en 111 l'L'Il 

tegen die JLhtergrond gcplaat~tc hcr

tormu!cnng vJn onzc qandpuntcn. ccn 

hcr!ormu!cnng. d1e uitgang~puntcn J].., 

gerechtigheid c11 <;olidantcJt wei v<JIIc

d,g rccht d<Jct. lk denk dat de cn1g 

vruchtharc hcnadering cr ccn "- d1c Lllt

gaat van de 1-caliteit ook hicr van d1e 

duhhelc hreuk in <li1Zc <;amcnkvtng de 

ohJcctievc lactoren, .lc Liiiiii'Cii vcrall

dcrt radJcaal. en tczclldcr tiJd vcrandert 

het denken van de n1cmu1 in gelqke 

mate. llat. zo "111 ckze ruhrick mccr

dnc kcrcn hcweerd. gcclt die rcv-olu

tionJirc d11llC1l\ic aJn de vcTJndcnngcn 

111 onzc tijdcn. len Indu<;triclc rcvolutic 

<;pccldc zich nog grotendccl, al in ccn 

gce<;teliJk land,chap, dat rcdeJ,,k <;tahicl 

wa<;, en de VcriJchttng kwam op 111 ccn 

maahchappti die n1ct tczcltder tiJd op 

ZIJn kop wnd gczct door hiJVoorhecld 

radicale vcrandcringcn 111 de JgrJri..,chc 

en indu<;triclc tcchi1Iekcn. J)c vcrande

ring<..,procc<..,~en, d1c wij hcden ten <-illgc 

nwcmaken worden nu ccnmaal tl'n 

d1cp<;tc gckcnmcrkt door hct <;amen 

gaJn van die ohiccticvc en ~uhJCLtlcvc 

LOillponCiltCI1 

Op hct terretn van de htJJtcnlaild<;e po

litick i' dit wei heel gemakkclqk duidc

liJk tc makcn. De ohJcLlicvc lactoren 

v;:niCrcn van het wcgvallcn van l)c 

I )rcJging tot de chaoti..,cring vJn he~ 

langri1ke geh1eckn 111 de wcrcld, van de 

vnjwcl onopgcn1crktc ontwikkcl1ng van 

t I)\' ~ ,,~ 



een heel nicuwc gcneratic wapcn..., en 

cornmunrciltrenwgelr,khederl tot het 

vcrvagcn van de grcnzcn tu...,;.,cn gc

wonc en door ...,taar.... .... ocvcTcinitcrt gclc

gitimecrde crirnrr1<1lrteit r het orlhtililll 

Viln rovcr'>neqen'. Vilrl ill dre elemen

ten drc wi1 gcmak...,h(llvc ...,arncnvattcn 

onder de noemcr 'glohillhnrng' tot de 

plot,elrnge toe<,troom Viln pr·ivilte h

llilncii'lc middekn. cen veclvoud Vilrl de 

ontwikkelrng'>hulp, llililr ccn ililrllill 

MnlC l<1nder1 l,'nrcuwe ri1ken'1 Hct i'> al

lcrmrn...,t ccn volledrgc op-..onlmrng. 

De '>Uh)ectreve lilctoren zijn rnoeili,kcr 

hcnocn1hat~r, mazn· dat~rorn niet mindcr 

rc(;el J)at~r i..., a]..., groot...,tc vcnvorvcn

herd in her dcnkcn viln de burger<, in de 

illgelopen vijltrg Jililr het he-,el Villl de 

univer'>illitcrt Villl de memenrechterl 

Dililr- i'> de ililmpr·cckhililr-

\l'ililrdcring van de vertrouwdherd, de 

eigen veilrge pick, de eigen identitcit. 

Dilt ligt dicht hq gevoelcn-, Viln he

'>chcrmen, ilf'>lilnd nemen, af,luiten. 

Fen politrck. die geen rckening houdt 

met dcze r-cilliteitcn i-, hooghartig en ir

relevilnt. 

De test van de vredesoperaties 
F:r zullen weinig terrcrnen zip1. WJilrop 

de pilrildoxen Villl onze cultuurhreuk 

<,cherper tot uitdrukking kornen cbn hq 

vredc:-,operiltie'> Her nieuwe hewu<,tzijn 

van vcrzct tcgcn ~chcnding van nlcn

senrechten tezilmen met de vr<,uelc nil

hiJheid, 'red/ lurre' hovcndicn. van die 

'>chending via de clcktroni-,che rnediJ. 

crei.'en hi1 vclen nog cen cppcl. een 

vcrzet. Ook hier doer1 zich ovcr-igem 

ill stompi ngwer,ch i Jmelen 
herd hq vclcr1 op de huma

nitilrr'C rwod Viln vluchte

lingen en hongerlijdcT'>, 

dcilr I'> VOOI'JI het VCI'Villicn 

vt~n hct gcvocl vt~n Jt-..tJnd 

rn de reliltie met ilndere 

u>ntrncntcn r de doorhrilJk 

Villl de irllcrcontinentille 

vilbntie ook ill'> p'>ycholo

gi...,ch lcnomLTn .I, 111aar 

dilcr i'> ook onrni-,kcnhilcr 

ccn gcvoel van onhc-.;tcn-

Centraal onderwerp voor 1\l<1ar- tczelfdcr- tijd 

rnoet dar appel gercali

'>cerd worden in <:en url

tuur, waarin gcen plaat<, is 

voor piJn. opofkrrng, vcr

mrnking, laJt <,taan stcr-

ven. 'Look rp/Jil/ they h11Pe 

done to your son, 1\ 1t~_t" wa..., al 

het '>ymhoh'>cremk pro

tc,tlicd uit hu Amnib 

van de 

verkiezingsstrijd 

in 1998 zal 

worden het 

neo-nationalisme 

van de VVD. 

digherd, hii '>omrnigcn ccr1 zich he

dreigd voelcn, VJil onzckcr-heid en Viln 

toe'>chrijvrng viln veel oorzilkcn van 

vcrlocdcring en nccrg<Jng aan kr.Jchtcn 

vanuit hct huitenland Clohilll'>cring 

lllilg cbn ohJcctrel, met n<1rne econo

llll'>ch, illlen:er<,t te kwalificcr-en zip1 ill<, 

een kilm, lllilJr in de helcving vJn heel 

wat merl<,erl lrgt de vrililg op de lippen 

hc...,torvcn "\Xlo.Jr gaat hct cigcnlijk naar 

toe~· 

f-lct drlcmma en de parildox van de 

nreuwe interniltronalc n:Jiitert i'>, dat 

het tot gevolg hedt gehad een her-

l IJV I'>~ 

van de 1arcn zevcntig. In 

de jarcn ncgcntig zijn dat 

de kvendc hcelden geworden Villl de 

ilan pillcn Vil'>tgeketende VN-soldatcn 

in Bmnic, Villl de Amerikailmc piloten 

in de kcrkcr<, Villl Bilgdild, Viln de 'f,ody 

1><1<}5 · op de tnugkecrhase<,_ 

F:cr1 <,amenlcvrng_ die hct al<, de Fran<,c 

ophracht om miiJoenen van haar zonen 

te bten stervcn in Sedan en Vndun, hi1 

het Kilnilill cr1 in Normilndii', in Dien 

Bien !'hoc en hi1 Oran, zo'n <,anlcnlc

ving staat lichtjarcn Viln ons ilt. En het

zclfdc geldt voor de i\mcriban<,e maat

'>chappij onder president Wilson, dte 

bereid Wil<; hilar zonen- in grote gctillc 
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- op de b1rope'>e slagvelden te Iaten 

sneuvelcn "lo 11111kc 1/Jr /Po rid safe for ,lc/1/o-

Cfij{_ )' 

In die merkwaardige augustusweken 

van I 'J'JO, in die we ken van ambtelijke 

uitdunning en normalc qiJte, was ik 

nauw biJ de coordinatie van het 

Nedcrlands bele1d in de Colfoorlog he

trokken. Het dagel i jkse ochtendheraad 

werd gehouden op basis van geheime 

telegrammcn uit flagdad en Washing

ton, uit Tel Aviv en Riyad Het was 

voor velcn cen schok dat de relevante 

en actuelc gcgevens bctcr 's ochtends 

voor vertrek naar kantoor thuis van het 

CNN-schcrm geplukt kondcn worden. 

Buitenlandse politiek nam dcfinitiel af

schcid van de ,alon e11 kwam op de 

straat' Oorlog werd van een kit een 

mcnselijk gezicht, de vcrvolgde 

Chinecs, d1e ene uit dat 1111iJa1·d is geen 

'{ails diPcrs· mccr, maar hcdt een naam 

gekrcgen, en cen adre-.. t\laar de inter

vcntie, de vrcdc-.actie, hct ordeherstel 

i-. van ccn topconfcrentie een vcrtrck

kcndc vriend geworden, cen op een 

landmipl gercdcn buurman, ecn kri)g'>

gcvangcn gcraakte dochtcr, een gocdc 

kcrmis, die kennclqk de kluts kwl)t i-, 

geraakt bij zijn toast met de viJand 

Want in die 'mil li1111, visuali'>el·ing is ic

dereen ccn bekende, hccft ecn gezicht, 

woont in de huurt. 

Technologic, multiculturaliscring, Euro

pa en de glohalisering, ZIJ roepen de 

tcgenvraag op naar hct cigcn thuis, de 

cigcn ident1teit. De Duitse oud-pre-.i

dcnt Von Weizsacker had het in zip1 

rcde in het naJaar van \996 aan de 

Katholieke llnivcrsiteit Brabant over 

"De economic trekt de hclc wcreld 

rond, bet volk hliJft achter." 

De cultuur van zelfverwerkcli)king, 1n

div1dualisme en hedonismc lcgt een 

slaghoom voor iedere politick, die 

oHers vraagt in de ,leer van het nemen 

van levenshcdreigende risico's. De slag

boom wor(it even opgclicht, als we 

zien, dat interventie nodig is om bloed

vergicten te stoppcn, chaos te hedwin

gen, rccht te herstelle11. onze gevoelcns 

van onmacht in conlrontatie met on

recht tc doorbrekcn. ,\laar hij vall weer 

gemakkclijk dicht, als we met de ogcn 

op de feitcn van de priJS van de inter

ventie gedrukt worden 

De vraag naar het 'dyi111) for {)ai/Zll( <,tclt 

zich opnieuw, 11u ntet uit onvcrschillig

heid, maar uit hangheid. 

De twi1fel over vcrdcrgaande Europca

nl'>ering e11 de besli"ende doorbraak 

naar hct fcdcrale model brcekt door hij 

hct wegvallcn van de bcdreiging, het 

verhlckcn van de collcctieve hcrinne

ring aan de [uropese brocdcroorlogen, 

en de hcrwaardcring van on., cigcn 

huis. dat wei op ordc is. 

Hct ongenoegcn over tc gemakkelijke 

concurrcntic, tc open grcnzcn, te \vci

nig inhurgering, tc vccl gcttovorn1ing 

uit zich in zorg, r.;oms ongcnncgcn over 

tntcgnte1t en idcntiteit van onze ~a

menlcving. Crensuver<,chrijdencle idco

logleen zijn vcrdacht geworden. 

lhnghcid, twijlel, en ongenoegcn zijn 

realiteitcn, die de politick niet met ont

kcn ni ngcn of vcroordcl i ngen tcgcrnoet 

kan treden. 

De Ncdcrland<,e regering- het IS door 

hun vi1anden en hun vricnclen onder

'>treept- hcdt bi1 de hcrl)kll1g van het 

huitcnlands belctd cen gigJI1tischc kans 

Iaten lopen om onder dat helcid een 

nieuw lundament te lcggen, dat echt 

rekening hield met die nieuwc premi'>

-.en. Nu hepcrkt het zich tot wat ge

wauwel over al dJn nict vcrl1cht 'eigcn 

he lang' 

Het bchoud ot de tea1gkcer van het in

ternationalisme in de prioriteitstclling 

( llV I '>7 



van de Nederland"~ burgers kan n ai

leen maar komen, als 1-cchr wordr ge

doan aan die opkon1cndc vraJg naar 

hehoud van hct eigene en een ovcl·

zichtclqkc, hchccrshare, dcgclijkc sa

mcnleving. Aileen regen de achter

grond van de lcgirimitcir van die 

hchodrc kan de realiteit van de glohali

scrlllg en dt: nwralircit van de interna

tionalc lorsverhondenheid politick ver

taalcl worden. 

Er is een nieuwe cocktail nodig 
lkhoud en hcrstel van het internatlona

lismc in de Ncdcrlanclse samenleving 

vraagt dcrhalve ccn veelvoucligc en sa

mcnhangcndc aanpak. H<:t gaar daarbiJ 

om 111 icdcT geval zes elcmcntcn 

Sowmi11ileit en idwtiteit zij11 11iet vies 
Daar is op de <:crsrc pbars de marke

ring van onze cigcn socvercinitcit en de 

invulling van die eigcnheid War willcn 

we echt houdcn' De Nednlanclsc he

volking hcch zich nooir zwaar vndiept 

111 haar cig<:n karakteristiekcn c11 het 

l1ecl 'W1cn Necrlancls bloed door 

cl'aacl'rcn vlot:it' is maar <:en korr Ieven 

hcschoren gcw<:est Cclukkig, gelukkig 

rr 1', gccn <;(HllCilhtlngcnd vcrhaa] VZlll: 

clit IS onze 1dcntiteit. 

,\laar cr zi1n wei clcmcnten, dit: die 

idcntiteit vormen. De redc, d1e drs E. 

~ lccrma gelwuden hedt hi1 ck opening 

van hct acadcmisch jaar aan de Uni

vcrsircit van Twcnthc, en die is ver

schcncn in de uitgave van Christen-

Vcrkcnningen van 

november I '!'!6 getuigr claarvan. In dar 

Mtikcl met cit: rite! lk landgcnoren 

van Vermeer' 1wemt Heerma als ken

merken vriJheid, gcloot en levcnshe

-,chouwing, paritcit en gcnlccn-;chop"'

zin. ~lq vcrwijst daarhiJ ook naar cit: 

uitspraak van professor Hirsch Ballin, 

dar <,ocvcrc111iteit cerdcr ccn opclracht 

( IJV ~ '!7 

is clan ecn eenmalige verworvcnheid. 

Het is een opdracht, zegt Hirsch 

Ballin, aan de staar om burgers rccht tc 

cloen 1 Kenmerkcnd voor onze idcnti

teit daarhi1 zijn, zegt Heerma, juist 

onze open grenzcn. Die hcbhen de 

Nedcrlancl'>e identiteit jui<,t gevormd 

en niet ge<,chaacl. 

Deznzi1ds is ook in deze ruhrieken 

JUist steeds gewezen op het interconti

nentalisme al' te hehoudcn e11 te ver

stcrken clement van die Ncclcrlanclse 

idcntiteit, juist in ccn vergroot en ver

dicpt luropa 

lnvulling dus van her subsidiariteits

principe. En dan gaat hct om eigenheid 

en eigcn bevocgdhedcn: zaken die we 

zeit kunnen verzorgen, ook al onder

schciclen die zich niet van andcrcn, 

moetcn we zeit bli1ven vcrzorgen. 

1\ linistcr-presidcnt Lubbers hedt al clui

delijk gezien, clat het onvoldoencle in

houd gcven aan dat subsicliariteits

hcginsel Juist de arrangemcnten op 

hovcnnarionaal niveau zou gaan be

moeilijkcn 

Het Europa-debar kan en zal in Neder

land, ook in de verkiezingsstrijd, ge

voerd worden aan de hand van het sub

sidiaritcitspri nci pe. 

Cem blilluPdrukkw 
Het rwcede clement hctrclr het weer

stand hiedcn aan de vcrle1cling van de 

<,chemari'>ning c11 vooral hct ecnl·ich

ting-..vcrkecr van de gcvvcn-;tc ont\vik

kelingen_ Er i'> niet zoict:, als cen bng

zanle n1aar zckerc organg naur ecn 

wercldkderatie - de doclgehonden 

moncliale arrangcmentcn zoals de 

Bretton Wondsin<,tellingen ziJn zove<:l 

mccr -;uccewol dan con'>lructies al., die 

van de Vercnigdc Natics her is zelts 

de vraag, of het nu zo aansp1-ckend is 

uitvocrige hlauwdrukken te maken van 

de staatkundige inrichting van Europa 

0 
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over vitkntwintig Jilar Her rapport 

'l'ublieke Cerechtighcid en de Europe-,c 

llnie' vJn her \»'etemchoppei!Jk lnq,_ 

tuut voor her C:DA wij<,t in dit verband 

tnecht op IITJtionaliteiten in nJtionalc 

conqitutie'>. zoal-, het hehoud vJn mo

narchiecn 1n democrati'>che <,taat-,be

'>tellen ot de hevoegdheid van de 

h-Jn'>e JHe'>ident terzake het gebruik 

vJn de (orlC ,lr }rilf'f'c' 

proce<,<,en kJn men<,eJl bevrijden vJn de 

ang'>t, di!t aile-, eendu1dig wii'>t in de 

richnng van verite<.., aan ctgcnhcid en ci

gen hevoegdhec!en 

De Pllisc /lilmdox 
,\ laJr daarom moet on<, Luropee'> en ten 

dele ook on'-. intcrnattonoal engage

ment geqoelc! worden op een opn1euw 

gdundende JrgumentatJe. 

W1e '>preekt over et:n lcde

raal 1-'uropa moet zich re

ali..,c-rcn, dat daar gccn 

eenduidige tormule model 

voor <,taat, en dJt de ont

wikkellllgen op on<, conti

nent zellsul <}rllrrlstormulc-, 

onvermijdelqk zullcn ma

ken Lie in dit vcrhand 

ook ht:t rJpport 'Woorhe1d 

en waJrdigheid civil 

;.,ociety en <..,anlCil\\Trking 

in LuropJ' vJn het Weten

Het Europa-debat 
Herlundcring' \»'e ZIJn 

vergeten. dJt de heiJng

ritbte impul, voor de 

Europe<,e cenwording en 

de \'.:AVO-alliantie Jll"t 

WJ'> het hehoud van de 

cigcnhctd, de ctgcn zcg

gemchJp. de vntheld Fen 

hectje nat10nalc '>oeve

reinitt:it moe'>l worden in

gelcverd om met krJcht de 

n1ilitairc dt-c1ging cn later 

de ccononli..,chc nlargtnali

kan en zal in 

Nederland, ookin 

de verkiezingsstrijd, 

gevoerd worden aan 

de hand van het 

subsidiariteits-

principe. 

'>chappelijk ln'>tituut voor het CDA. 

"ln<;titutionelc verbetcringen . Nit:t op 

ha'>i'> VJil ideologi'>che hlouwdrukken, 

maar zoa]-, i'> geoppcrd door de beden

ker-, vJn het 'clPil soclrly'-concept, doo1· 

gelcidelijke hcrvorming die gebruik 

n1aakt van reed-, aan\vczigc po<..,itieve 

t<:nden<,en." Het goed ver<,taan van het 

fcderJlc concept betckent hovendien 

ook de mogcliJkheid van hct teruglcg

gen vJn eerder fcderale bevoegdheden 

op een nationJi!l niveau, ol lager. 1\-li'>

'>chien zJI her gemeemchappelitk land

bouwbelcid voor een gt:deelte geherna

tionali-,eerd kunnen worden. De grote 

heweglllg. die ecn heetJe aan on-, IJnd 

voorbiJ lijkt te gaan, van herwJardering 

van de rcgio'~ 111 Europa t<.; ook zo'n gc

ckeltelijk contraire beweging, die Jlli'>t 

aile ruimtc moct kri)gen, wat mii betrctt 

ook in on<, IJnd 

Ju"t die nuanceringen. die llcxihilitcit, 

die Jcceptatic vJn omkering van deel-

~ering tc \Vccr~taJn 

Opnieuw i-, niet aan de orde inlevcren 

VJTl '>OCVeJTiniteit rJt behoud van identi

tcit en cigcn zcggenl.,chap n1aZtr ~anlcn

wcrken, Jcceptcren van hindingcn en 

verplichtingen JU"t ter willc van he

houd van eigen welvaart, <,tabilitcit, vei

ligheid, JclcntiteJt De noodzaak van 

een Europe<,e JJnpak van de criminali

tcitsbe'>triJdlllg -,preekt hier het duide

lijkq 

De verloedering van onze '>amenlcving 

tcgengaan lukt Jlli'>t Jlieen door de ac

ceptatie van vormen van Europc'>e 

-,upranJt ionalc criminal i tci t<,hc'>trqding, 

a]-, die crim1naliteit zeit mJximaal ge

bnllk wcct te maken vJJl de glohali-,e

nng en hct l'urope'>e vri1e verkeer van 

gocdcrcn en pcr-,oncn. 

De chri'>len-democratic heelt in het 

LuropJ-dehJt lang kunnen teren op een 

zekcrc mate VJn vanzellsprekendhe1d 

De combinJtie van cxterne bedrcig1ng. 

l I l\'" 'l7 



h"tori,ch hc,cf en nwrclc rrcmi,'>cn 

hcdt krJChtig en lang gcwcrkt /\bar 

de cocktail lijkt wat uitgcwerkt, nu de 

cxtcmc hcdrciging vertlauwd i'>, mecr 

dan di-ickw;Jrt V;Jn de kiezer' V;Jn na de 

oorlog i' en de noli<:'> va11 hct chri,tc

lqk avondland wcggc'>eculMi'>eerd zijn 

l)at wil nict zcggen, dat cr n1ct vanuit 

ovcrwcgingcn van cigen hclang, toc

kom,tdcnkcn en de uitgang,runtcn van 

de intcmationalc ruhlickc gcrechtig

hcid niC:l ornicuw krachtigc en door

'-llaggcvcndc argun1cntcn tc tormulcrcn 

zijn Dat i'> dan ook de opdracht En 

dar gcldt llllli<llil lllllimuJis ook onze an

den: intcrnationale cngagcn1enten van 

de vcrn1c:uwing v;Jn de NAVO al' cha

o'>hc'>lriJder tot de ecologi'>cring van de 

ont wi kkcl i ng'>hul f1. 

W111 tflillell tue echP 
Fr " nog ict'> andcr'> d;Jt, in het vcr

lcngdc hiervan. nicuwc aandacht vcr

dicnt Dat i'> de '>chnrc: tmmukring 

V;Jn de docl'>tcllingcn van om Furorcc' 

en intcrnationaal cngagcn1ent. 

In her dch;Jt over Eurora hcdt de argu

ment;Jtlc V;Jn de noodzaak <;teed, 

voorop gc~taan, n1aar vccl tc \Vcinig de 

vraag, W;Jt wi1 ;Ji, Nederland willcn in

hrcngcn en via die inlxcng wilkn hcrei

kcn. Hct Wctcn,charrclitk lmtituut " 

al cnkclc JMcn hczig '>y'>tcmati,ch over 

de 111richting van het lurope<,c Hui' tc 

puhlicncn, nict al, ccn aardig lcgmrcl

lctlc, maar om indringend tc rrohncn 

zaken. die wij in de cigen '>amenlcving 

van hclang vindcn, ook or Furopcc' ni

vcau gcn.'ztli-.ccrd tc krrjgcn. [)cnk oan 

de '>tudic'> over de po<;itic van hct nl;Jat

'>chappclilk middcnvcld or Furorce' ni

vc;Ju, her pnncipe du, van de horizon

talc '>uh,idiMitcit, dcnk ;1a11 de rcccntc 

'>ludic over hct mcdiahclcid en hct on

dcrwq<, in Furopec<, kadcr. dcnk aa11 de 

inzct voor de -.ociJic ptlragraat 

(I lV I 'J7 

De tout, die wij makcn, is dat we dit 

<,oort onderwerrcn wei ccn., aan de 

orde '>tellen bij de lurope'>c vcrkiczin

gcn. l\1aar wat wij ook in Furor<J willen 

terugvinden aan herkcnhaarheid, dic

nen wi1 in de nationalc verkiezing'>cam

pagnes en in de nationalc vcrklczing~

programnla\ naJr buitcn tc hrengen. 

De wccr<,t;Jnd tegen vndcre Furo

reaniscring zal mindcr worden, als er 

mcer van onszell in ck Eurorcse con

'>lructic'> i'> terug tc vinden. En dat gcldt 

ook andere internationale cngagcmen

tcn. Zo is ccn nationaal dchat noodza

kelijk over wat we nu eigenlijk met 

onze ontwikkeling">amcnwcrking exact 

willcn hcreiken. De steer van 'doc wei, 

en zic niet vnoruit' zal zich bij de ko

mendc kabinet,formatic kcren tegcn de 

continucring van de internationalc soli

daritcit. 

Realisme m deskundigheid 
Daarnaa'>t gaat hct ook hij morcle rre

mi<,<,cn om reali'>mc en de,kundigheJd 

Dat i'> in sommige kringen kennclijk 

nog str:cd, iet<, van de twecde orde. 

Wic hijvoorheeld op grond van inter

nationale solidariteit declname a;Jn VI'C

de,opcraties heplcit, hcdt de dure 

plicht de militatrc ri'>ico's at tc wegen, 

de altnll;Jticven in bc,chouwing tc nc

men. de exactc voorwaarden te tormu

lcren. De '>ituatic hijvoorheeld in hct 

gehied van de grotc mcren in Afrika 

ei'>t op gmncl van de memwaardighcid 

interventie, gecn rcsignatie, gecn on

ver'>chilligheid, maar wei een grondige 

kcnni..., van de rio;.,ico\; en voonvaardcn 

voor een eHccticvc inzct. AI, we de rc

ccntc studic van prok"or Van Stadcn 

van hct lnstituut Clingcndael volgen, 

heeh hct daar exact aan o11throkcn hij 

de intcrnationalc inzet rond Srchrcnica 

Hct ideaal van de Europe'>c vcrzocning 

hevrijdt ons niet van de vcrplichting 
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een zakelijke discussie over de Fco

nomi<,che en .~ 1onetairc Unie te voercn. 

Het recht doen aan de gcgronde a<,pira

ties van de volkeren aan de andere bnt 

van Duitsland om ook eindell]k tot 

or1Ze vciligheid'>- en waardenordenin

gen te mogen toetreden, onthdt ons 

nict van de verplichting om de zakc

lijke tcgenwerpingen ook zorgvuldig te 

\Vcgen 

De groot<;te vijand van idcalisme is ge

hrek aan deskundigheid, zo hebben wij 

in de algclopen decennia mogen erva

ren. 

Moreelleiderschop 
Maar de doorslaggevende I actor biJ aile 

beslis<>ingen, die de korte termijn over

stijgen, pijn doen, risico's inhouden i<> 

het morecl lcidcf'>chap vanuit de poli

tick. Dat geldt in her bijzonder, zoals 

we uit de ge.,chiedenis van dezc eeuw 

weten, de buitcnland<,e politick. 

Dat is icts anders dan populariteit, dat 

is ook iets anders dan intellectualitcit. 

llcide ingrcdicnten zijn in de huidige 

regering voorhanden. Het is wellicht 

ongepast om de vergelijking 

Het spook van het 

neonationalisme zal 

te maken met hct gezag en 

het leiderschap van mensen 

als KooiJmans en Lubbers. 

J\laar ccn Iichte verwijzing 

naar 'Wordt Vcrvolgd' in de 

Volkskrant mag. Daarin werd 

met een zekcr heimwce te

ruggekcken naar de politick 

van Kooijman<, en werd over 

het huidige belcid de conclu

zich de komende 

dertien maanden 

moeilijk Iaten 

verjagen. 

sie gctrokkctl 'In geen cnkelc zaak 

spcclt Nederland nog eetl voorhoede

rol." 

Voor de chri<,ten-dcmocratie is wei de 

les, dat ziJ haar grote traditie op het ge

bied van de Luropcaniscring en interna

tionaliteit ook vcrtaalt in rekrutcring 

van toekom<,tig internationaal-politiek 

lcide,-.,chap. ook als op dit moment 

htropeanisering en internationalisme 

niet tot de topthema's van de politieke 

proh lcri ng behoren. 

Lven ging de laatste weken weer dat 

spook door ems land rond: dat spook 

van neo-nationalismc. Het spook zal 

zich in de komende dertien maanden 

moeilijk Iaten verpgen. Ln al<, dat in die 

periode niet lukt, wordt het fantoom 

rcaliteit. 

Er is, jui<,t van de zijdc van de christen

democratie, een antwoord nodig Dat 

antwoord i<; heslist, deskundig, nieuw 

en principieel. Dat antwoord gaat in op 

lcgiticrnc zorgen van burger:-,, n1aar er i~ 

geen plaats voor een terugval op de 

stelling, dat de luropese eenwording 

nu wei station Terminus heclt bereikt. 

b- i'> nog minder plaats voor de '>telling, 

of moeten we zcggen, het gevocl, dat 

de burgers van het Midden-Europa van 

de ccnentwintig-;tc ccuw genoegcn dic

nen te bl ijven nemen - om de Ameri

kaanse mini'>ter van lluitenland'>c 

Zakcn. mcvrouw Albright te citercn -

met de schcidsliJnen, die door het Rode 

Leger in 1945 zijn getrokken De vraag 

naar het waarom van de inzet voor 

morzeligc volkercn ver wcg. was deze 

eeuw al ccn vraag tevccl; een twcede 

keer zou ten diepste onrccht bctekcncn 

en in een chaotiserende wet-cld wellicht 

onhcr'>lelhaar zijn. 

( llV 4 ''~ 



Voorjaarspartijraad in Utrecht 
Op zaterdag 24 mei aanstaande organiseert het CDA de 

Voorjaarspartijraad in de Congreszaal, Beatrixgebouw, 

van de Jaarbeurs aan het )aarbeursplein te Utrecht. 

Het programma begint om 09. I5 uur met hct huishoude

lijk dec!. Daar komen onder andere aan de ordc hct vast

stellen van de jaarverslagen, het vaststellen van de jaar

rekening I996, de (her) verkiezingen van diverse 

commissieleden en de wijziging van het standaardrcglc
ment. 

Om I 0.00 uur start het politick dee! met onder meer een 

speech van partijvoorzitter Helgers en vijf parallelsessies 

over thema's die een belangrijke rol spelen in het 

komende verkiezingsprogram. De thema's zijn: 

plattelandsontwikkeling, zorg, gezin, duurzaamheid/eco

logic, en de vijfde sessic richt zich op de stand van zaken 
politieke partij nicuwe stijl. 

Na de lunch volgen de voordracht van de kandidaat-lijst

trekkcr en speeches van fractievoorzitter De Hoop 

Scheffer en voorzitter Maij- Wcggen van de CDA-delega

tie in het Europces Parlement. Naast politieke discussie 

zal tcrugkoppeling vanuit de parallclscssics plaatsvinden, 

het kaderschooljaar I996- I997 zal worden afgcsloten en 

de resultaten van de ledenwerfactie 'Steun een sterk CDA' 
worden bekend gemaakt. 

De kosten voor deelname aan de Partijraad bedragen 

f I5,- (excl lunch) en f 35,- (inc! lunch). 

U kunt zich aanmclden door het juiste bedrag over te 

maken op giro: I 02.575, Centrale Verreken Kas CDA

PR, Den Haag, o.v.v. Voorjaarspartijraad 24 mci I997. 

Voor informatie kunt u contact opncmen met mevrouw 

M. Knol, telefoon 070-3424R I2. 



Programcommissie trekt het land in 

De Programcomrni<;<,ie onder- Ieiding van Tineke Loddcr<;-Elllcrich en l'ieter 

van Ceel i'> al een aantal rnaandcn druk hezig met de voorherciding van een 

concept-program voor de verkiezing van de Twccdc Kamer in mei I <J'JR 

De Programcommi"ie stelt hct op prij-, de partij zo breed mogeliJk te hetrek

ken bij de voorbere1ding van het concept. Daartoe zullen vijl 'hoorzittingen' 

georgani<;ecrd worden. Op deze 'hoorzittingen' zullen ver<,chillcnde helang

wekkende thcrna\, waar de programcommi'>sie mcc bczig i-,, aan de orde wor

den gesteld en worden CDA-Ieden, maatschappelijke organi<;atie<; en andere 

hclangstellcnden in de gelegenheid gc<;teld hun mcning te gevcn. 

Op elk van deze hiJccnkornsten zal in iedcr gcval de voorzitter, danwel de 

vicc-voorzitter, van de Progrt~n1con1n1issie aanwczig zijn. 

woensdag 1 6 april 
plaats: De Open Hof, Leeuwarden 

aanvang: 20.15 uur 

thema leelbaarheid platteland 

intormat1e CDA-Iriesland 05H-2 1515 37 

woensdag '23 april 
plaats De Rcchor-,t, F.de 

aanvang: I 9.00 uur 

thcn1a · zorg 

intonnatic: CDA-Celderland 020-4427159 

woensdag 1 4 mei 
plaat'> De Druiventros. Berkei-Emchot 

aanvang: 19.30 uur 

therna: duurzame groei 

intormatie C::DA-Noord Brabant· 073-01 32071 

donderdag 1 5 mei 
plaah: Auberge La Rocche, llccrlcn 

uanvang: 19.30 uur 

thema vciligheid 

111iormatic CDA-1 .1m burg 046-45'!()2(,2 

zaterdag 1 7 mei 
plaal'>: Zoctcrnteel- (onder voorbehoud i 

aanvang: I 0 00 uur 

thema: relatie '>tad-platteland Randstad/Crocnc hart 

intormattc CDA-Kamet-kring l.eiden 071-5414250 
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I 
n de chri'>telijk-e-,chatologi'>chc 

'>ymboliek verzinnehcelden de 

<,chapen, die op de dag de-, oor

deel<, van de hokken geschciden 

worden, de vriJge'>prokencn. 

Het omchuldigc lam Dolly dreigt aan 

deze '>ymboliek afhreuk tc doen, door

dar dcze kloon van ecn lichaamsceluit 

het bor-,tweeh,el van een ze'>jarig <,chaap 

hct levende bewij'> vormt, dat klonen 

van memen binnen handbereik ligt. 

De schrikreactie van velen i'> dat dit he

reikhare niet bereikt mag worden, bij

voorhecld omdat bij een mogelijke 

ma">aproductie de diver'>iteit van het 

menselijk geslacht beperkt zou worden. 

Of omdat, naar de woorden van presi

deze technick mogelijk zijn. die voor 

ccn aantal betrokkenen positieve clfcc

ten hebben. 

Het i'>- en blijftc- daarbq wei de vraag 

hoe de dichtst betrokkenen, de door 

klonen ontstane menscn, zich zullen 

voelcn a is beoogd leverancier van heen

mcrg voor ecn oudcre aan leukemic lij

dende broer of ZLI'> enzovoort. Het is 

evenwel niet minder waar<,chijnlijk dat 

<,ommige potentiele toepa<,<,ingen van 

men sen klonen een hedreigi ng voor een 

samenlcving kunnen zijn. De dictator 

die klonenderwij'> een keurkorp<, laat 

formeren is niet -,lechts denkbeeldig. 

Weliswaar plcgen dictalm<, niet de ze'>

tien jaar vol te maken d1c nodig zijn 

om kloncn tot inzetbare 

vcchtmachine<, te Iaten 

uitgrocien. tvlaM die regel 

kent zijn uitzondcringen. 

En wat zijn bovendien, als 

zo'n tiran ti_jdig uit de wcg 

wordt geruimd. lcvenslot 

en lcvemgeluk van de op 

destructie gerichte hall

wassen klonenc 

dent Clinton, de men-, niet 

op deze wijze voor Cod 

mag '>pclen Anderen <,tel

len hier tegenover dat het 

klonen van mensen wen<,e

lijk en toelaatbaar kan zijn, 

bijvoorhecld al'> de vrouw 

van een onvruchtbare man 

zo ecn kind wil krijgcn, 

zonder gebruik te maken 

van een zaaddonor Of zij 

begroctcn dezc voortgang 

van de wetenschap al' "rc- Drs. A1 Beinema 

Voor her eventuelc klonen 

van men-,cn zal gclden wat 

de dichter l)a Cmta in 

ligieuze wins( (Ever<;), omdat hiermee 

worclt aangetoond dat de op'>tanding 

der doden nict mecr strijdig I'> met de 

stand der weten-,chap. 

T weepoligheid 
Het is aannemelijk, dat er op medi-,ch 

gebied cen aantal toepassingen van 

1840 schrect over de hoekdrukkun'>t: 

"een reuzemtap ten hemel- en ter he!'' 

Naarmatc wetemc.hap en techniek ge

vorderd zijn, i'> immcr'> de spann1ng lll'>· 

sen p<>'>itieve en ncgatieve toepa'>'>ingen 

van ccn en dezellde vinding vnhcvigd 

Onze gehruikeli1ke rcactJe op die twec

polighcid is, dat we de risico\ '>lcc.ht., 



hepcrken, omdat we de pmitievc dkc

ten niet willcn missen. 

Bij her klonen van memen liJken de ne

gatieve mogelijkheden evenwel zo 

zwaarwegend te zip1, dat cen totaalver

hod vereist is om tot hezinning te kun

nen komer1 

In f\iedcrland komt dat, een deslw

tr-ctknd wetsvoor<ael zal naar verwach

ting rn Julr I '!'!7 aan de Raad van State 

voor advres worden toegestuurd In 

DuitsL:md er1 Croot-Brittannic is her er 

al ,'-,1aCJr zonder verdere intcrnationali

sering zullen die verhoden niet het ge

wenste cHect krijgen 

Genesis 
l.m van maatschappelijke hezwaren ot 

juist in samenhang daarmec kunnen 

ook religicuze aspecten tot heroverwe

ging nopcn. f)c cxponcntit~lc groci van 

het menseliJk kenncn en vooral kunncr1 

gcdt vclcn ccn gcvoel van macht dat 

hct overhodig liJkt te maken Cod en 

ZrJn gchod te kennen en tc volgen. 

De mens faalt dan rn war hem als 

heelddr·ager van Cod is opgedragen 

"het heersen over" I Cen. I, 261 en her 

"hewcrken en hewaren/heheren" van 

het geschapenc I Cen 2 151. "Bewerken" 

is in dit verhand nog enigszrns verhul

lcnd, "dienen ligt dichter hiJ de tekst en 

hi1 war de tekst hedoelt." 

Welnu, "aileen de mens, dre client, de 

aardc client, bn hcersend 'elohrm' af

heelden. Zodra hq niet mecr dient, 

maar eigenmachtig de wercld in dier1st 

necmt, is hij van Cod en zichzclf ver

vrecmd" I Sperna l. 

Wctenschappclqkc ontdekkrngcn en 

hun toepassingsmogelijkheden kunnen 

on.., in de han van groothcid'iwaan en 

vooruitgang..,hijgcloot brcngcn. 

;\Is het schaap Dollv ons daaruit wakkcr 

schudt, is het goed niet aileen vooruit, 

maar· ook tenrg te kijken Was en is hij-

( I J\' ' "~ 

voorbceld het industrieel opfokken van 

dieren, tegen "hun aard" in (Cen I 24) 

tot extreem snclle en grote productie, al 

nict strijdig met de norm van het "die

nen" en verantwoord "beheren"c 

De scheppingsvcrhalen in Cenesis zijn 

geen gcschiedschrijving en bepcrken 

zicb niet tot de vcrlcdcn tijd, maar pro

clameren de Codsnaam - zo rs, zo 

werkt HiJ'- en geven in elk heden ecn 

norm en cen heoordelingskader. 

"Fn Cod zag en ziet het was goed, zo 

luidt het refrein van de schcppingsda

gen Zo moet her ziJn' Ln tegen dczc 

achtcrgrond, die van Gods daad, Cods 

naam, bn pas duidelijk worden hoe de 

mens ten diepste schuldig staat, de 

mens die er iets andcrs van maakte" 

(Van l'eursen I 

i\let nadruk en biJ hcrhaling wordt ver

meld dat Cod de mens tweevoudig 

schiep 

Bij het klonen spcelt mannelijk zaad 

geen rol, de kloon zal genetisch iden

trek zijn met de celdonor en erft geen 

eigenschappcn van de ldraagJmoedcr 

Is dat een inhreuk op de norm van de 

tweevoudigheid' 

De kerken zullcn als eerste die vraag 

moetcn heantwoordcn, hoc voorlopig 

dat antwoord wei Iicht ook zi1n zal. 

l)rs ,\I f1ci11c11t<1 

/)c cilalc11 ZiJII afkolltslii} 1'<111. 

Ri!bbijll R fpcrs, .loodsc 1'/Stcs ol' klo11c11, 

Tmuu> 07-o l-'!7, 

de Froc c11) 1. Sflcnta Wul,tlld, ( :Cilcm, 

1\llls/crd<iill 1"" 1, 

( A 1'1111 PcllrSCII, I II) is cr tPccr', K<illt/lfll, z )., 

Tro111P 07-o ~-()/ 

l11 ,!e colulilll t}ePCII de lcdCil 1'<111 de miallic l11111 

flC/10011/ijkc Olllhtl/ili<}Cii II'Cfr. Z11 /JaflCII d<idl'illee 

ceil ddiiZriic i}t'l'rll Poor rcflcctie of dchat. 
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n het fehruarinurn.rner i<; uitgehreid 

de v~<;ic van de CDA-fract1e in de 

Tweedc Karner op medi-;ch-cthi

<;che vraag<;tukken onder woorden 

gehracht door dr. A. Lamink en H. de 

Vrie'> 

Binnenkort zal in de Tweede Karner de 

di.,cu<;<;ie plaatsvinden over het kahi

netsstandpunt naar aanleiding van de 

cvaluatie euthana.;;;ic\vctgcving. In rnaart 

hceft hct kahinet voorgesteld vijf regio

nalc toetsing<,cornrnis<;ies in te <;tcllen 

die moeten heoordclen of artscn in gc

vallen van cuthana'>ie zorgvuldig heh

hen gehandeld Het kahinct volgt hier

bij het advies van de cornrnis<,ie die 

vorig jaar de praktijk van de meldingen 

bij euthana<;ie en levensbecindiging on

derzocht. Zoal<; hij andere dossiers kan 

het kahinet hesluitvaardigheid niet ont

zegd worden. De regionalc comrnissies 

rnoeten al in de herfst van dit jaar wor

den gc'lnstallecrd 

In de loop van de discussie heeft de 

CDA-fractie standpunten ingenornen 

Het is van grout helang hoe de CDA

fractie slraks in hct dehat over het kabi

net'>'landpunt zal opereren. 

In de voorhcreiding van dat dehat mag 

het openingsartikel van dit nurnrner 

door prof.drs H .A.M ) . Ten Have en 

drs M.JPA. Jansscm nict ontbreken. 

Hierin wordt fundarncntelc kritick ge

leverd op hct kahinetsstandpunt Het 

kahinct is volgens de auteurs tc zecr ge

spitst op het 'opkrikken' van de mel

dingshcreidheid van artscn. De kracht 

van het artikel i'> dater ook een interes-

sant en voor hct C:DA hcrkenhaar alter

natief wordt voorgcsteld. 

Kritiek op gezinsrapport 
Het rapport 'De vcrzwegcn keuze van 

Nederland' van het Wetcnschappelijk 

lnstituut voor het CDA over familie- en 

gezinshclcid i<; in hrede kring goed ont

vangen. Fr wordt op het ogenhlik in de 

partij druk gediscussieerd over hct rap

port. In dit nurnmer is een agenda te 

vinden van de vcrschillcnde regionale 

conferenties Ook op de CDA-Partij

raad van 24 rnei aanstaande zal een 

deelsessie worden gewijd ailn dit 

therna. In het najaar staat ook nog ee11 

aantal contcrenties gepland. 

In dit nummer i'> ecn bl)drage tc vinden 

waarin kritiek wordt gelcverd op het 

rapport, omdat het teveel rneegegaan is 

met de trends. De auteurs missen ecn 

duidelijke keuze voor het rnaahchappe

lijk helang van hct huwelijk en het 

'Brintagezin' ('man, vrouw en kinde

ren'l. 

Nieuwe grondpolitiek 
In dit nurnmcr wordt door ir. A.) i\1 de 

Schutter een oud gevoelig onderwerp 

weer op de agenda gezet de grondpoli

tiek. 

Cccn ondcrwerp dat de gemocderen 

vandaag de dag hcftig in hcweging 

brengt. Toch was onenigheid over 

grondpolitiek de aanleiding voor de val 

van het kabinet-Den Uyl in I 977. Het 

is cen thema dat nu weer actucel zou 

rnocten zijn. omdat de invlocd van pri-

( [)\1 ') ()( 



vate rartijen enorrn i., toegenomen en 

waardoor de grondprijzen enorm zijn 

opgejaagd Hierdoor ziJn collectieve 

belangen veel moeilijker te realiseren. 

Het scheppen van puhlieke voorzienin· 

gen komt bijvoorbeeld in toenemende 

mate in de knel. 

De Schutter laat overtuigend zien dat 

het noodzakei!Jk is dat het CDA zich 

weer eens grondig buigt over dit onder

werr. Vi.,ie en kennis van zaken ont· 

hreken volgens hem op het ministerie 

en bij de Kamertracties. Op basi., van 

een analyse van de parlcmentaire dis· 

cussie over de uitbreiding van de Wet 

Voorkeursrecht Cemeenten, stclt de 

Schutter dat het CDA de problematiek 

te weinig fundamenteel henaderd heeh. 

Hij forrnuleert op basis van het rapport 

'Nieuwe wcgen, vaste waardcn' uit· 

gangspunten voor ccn nicuwe grondpo

litiek. 

Minderhedenbeleid 
Hceft het C:DA een eigen ondcrschei · 

dcnd perspecticf op minderhedenbe

leid7 

In dit nummcr is ecn artikcl te vindcn 

van Nancy Dankcrs en Dirk-Jan 

BolderheiJ. waarin die vraag hevesti· 

gcnd wordt beantwoord. Hct artikel is 

het twcedc in de serie waarin resultaten 

van tractiespecials worden gepuhli

cecrd. 

Ook in dit artikel zijn v1sies en stand

puntcn weergcgevcn die worden gedra

gen door de C:DA-fractic in de Tweede 

Kamer. Twce kcnmerken vallen op: het 

plcidoo1 om helang te bliJven hechten 

aan zclforganisatie<, en deze te onder

steunen; en het pleidooi voor wcderke

righeid: niet aileen rechten maar ook 

plichten 

Vertrouwen 
Dit nurnmer .,luit at met de periscoop 

< llV 5 "~ 

van prof mr.dr. J.P. Balkencnde die laat 

zien dat de invalshoek van 'vertrouwen' 

karakteristiek is voor de christcn-demo

cratische ideologic. 

Het is ecn inspirerend betoog dat niet 

in de Iucht blijft hangen Er worden 

zeer concrete voorstellcn gedaan voor 

de positionering van het CDA in het 

politieke landschap. 

Zo begint dit nummer, maar eindigt het 

ook met verplichte kost. 

Drs. A 1. Jt~11SC1l 
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Het kabinet heeft voorgesteld de meldingsprocedure voor eutha

nasie te vervangen door een toetsingsprocedure. Hiertoe zullen 

vijf regionale commissies worden ingesteld. Hiermee wordt de ver

keerde weg ingeslagen; dit zal leiden tot een toenemende bureau

cratisering van euthanasie. De wetgever zou zich beter kunnen 

richten op stimuleren van laagdrempelige consultatie vooraf en 

kwaliteitsverbetering van terminale zorg. 

E 
uthanasie i-, lang

zamerhand een 

zaak van vader

landse identiteit 

gc\vorden hnd maart 

1997 gingcn de nlini-;tcro, 

llorst en Van 1\ licrlo in hct 

Vaticaan het Nederlandse 

euthana.,iebelcid uitlcg

gen Kritick vanuit het 

hc~itenland op dar heleid 

wordt nwestal gepareerd 

dour te wijzen op unix

grip en vcrdraaiing van lei

ten. Kritiek vanuit het bin

ncnland raakt zo mogell)k 

nog gcvocligcr ~narcn. 

Tocn cnkelc JMen gelcden 

vanuit onzc vakgrocp ccn 

kntisch artikel over eutha

nasic was ingediend hi1 

ecn Amerikaans ethisch 

tijdschrift. wcrd vanuit ems 

land ccn poging onckrno

men dat niet geplaaht te 

kri)gen 

Belangrijhte argument 

hierbij was dat het artikel 

de r·eputatie van Neder

landsc artsen in drskrcdiet 

zou brcngcn Thans li1kt 

de reputatic van hct hclc 

land op het '>pel te <;taan 

Toen ccn van on-.. wa"' uit

gcnodigd ccn lczing over 

euthanasic te gcven in 

1\ladrrd. wcrd hi) hi) aan

komst gehcld door iemand 

Proj.dr HAALJ. tm Hcwc van de Nederlandse am

Drs A1JPA fcmsscJ1S 

ba-,-,adc n1ct de vrJag wat 

hij wildc gaan zcggcn 

Lliteraard i<, ccn zorgvul

digc wccrgavc van de tel

ten Viln helang. Dat neemt 

niet weg di!t hct uiteinde

li)k g<1at om een morelc 

disur<,sic Wilar-irl lciten niet 

hcslissend ziJn. Het ligt cr 

hrJ voorbeeld aan welke 

lcitcn \Vordcn wccrgcgc

ven In het hurtenland 

knppen de kranten dat 



hijna 6()'){, van de gcvallcn van lcvcn<,

hccindiging nict wordt gcmcld, terwijl 

111 om land bcnadrukt wordt dar hct 

aantal gcmcldc gcvallcn tus<,Cil I 'JCJO en 

l <J<J5 i'i gc-.tcgcn van 1 H<K> naar 41 <:<>. 

llovcndicn worden kitcn altiid gdntcr

pretccrd vanuit cc11 morclc po'>itic. 

Wannccr blijkt dat cc11 op de vi1ttig 

stedgcvallcn tot <,~and komt door eu

thana<,ic 12,4% van de totale <,tcrhe 111 

1995<, is dat dan vee! ot wcin1gc 

Vcr.,chillcnd gchruik van kitcn I'> on

vcrmlJckllJk en allcslxhalvc erg, wan

nccr tcnmin<,tc heldcr wordt gemaakt 

vanuit wclkc morelc positic die kiten 

worden gehantecrd _lui<,t op d1t punt i'> 

kntiek te lcvcrcn op de h1udigc stand 

van het dchat in om land. 

Drie morele discussies 
1W1e de cthischc litcratuu1· ovcrzict Cll 

an0lysccrt hoc discu<,<,ie<, over euthana

sic 111 hct huitcnland vcrlopen. kan 

vashtcllen dat er sprake is van dnc vcr

schillcndc ethische disc_u.,.,ics 

/)c !IIOrlllitcit /hill wthmlilsic 
;\llerccr<,t 1s er de kwc<,tie van de mora

liter! van cuthtlna-.rc a]..., zocbnrg 

Hierh11 gaat het om wezenliik vcrschil

lcnde morelc p<,.,ities. De ba.,iwL·aag 

h1crhij i'> ol mcmcn. ethisch ge'>prokl'n. 

nwgen hcsli<,<,cn om hun Ieven le 

hci.'ind1gcn 1\lag individuelc autonomie 

zovcr rl'ikl'n d0t de hc<,taJnwoor

WJJrde voor dil' autonomic, 11amclijk 

het LndLvLduclc Ieven. wordt vcrnietigd' 

Zells alsop dczc vr0ag een pmitid ant

woord wordt gcgcvcn, volgt nict von

zclt.,prckcnd dat hct cen ander I een 

arhl morcel vr1Jstaat om daarhi1 tc bel

pen. Tenslotte 1s ecn crucLalc vraag of, 

al-, cuthonZI-.ic gcrcchtvaardrgd \Vordt 

met CCll beroep op respeLl voor indivi

duelc autonomic. hct eigcnlijk niet om 

ich heel <llldcrs gaat. nameli1k de aan-

l I lV ''!7 

vaardbaarhc1d of onaanvaardhaal'hcid 

van lijdcn. Hoc kunncn we andcr., ver

klaLTll dat '>kchts ccn mindcrhcid van 

euthana<,ievcrzoekcn door arl<,<:n wordt 

ingcwilligd, en dat tegelijkcrtijd de 

grcn<, tu<,<,en levembecindiging op ver

zock en zonder verzoek zo porcu<, i'> 

gcblekenc Hehben we on<, niet cen rad 

voor ogcn gedrt1aid door cuthanzhic zo 

af te grcnzen dzlt het vcrzock al., mo

rclc rcchtvaardiging'>grond in de dclini

tic I'> opgcnomcn. tcrwi1l voortdurcnd 

hli1kt dat cen andcr morcclmotid in de 

praktijk doorslaggcvcnd i'>~ Tot onzc 

crgcrnis moetcn we con<,tatercn dat hct 

huitcnland zich nict aan onzc ddinitic 

houdt, dati'> mccr dan Cl'll miwcr<,~and. 

omdat cutha11asie a!., '111crcy killi<u;' pl-c

cies weergcclt dat niet hct autonoml' 

verzock maJr hct li,ckn her centrale 

nwticl is Dar1 moct de di<,c_u<,<,ic ook 

daarovcr gaan, over de vraag wat, mo

rccl gc<,prokcn. een gocdc henadcring 

ter vcrlichting van lijdcn bchclq 

Opvallcnd i'> dat de di.,cu"ic over de 

moralitcit van euthanasic in om land ei

gcnliJk nict mccr scricu., wordt gc

vocrd. Po~itic-. liggcn VJ'it c:czicn de 

grotc politickc con<,cn-;us over de aan

vaardhJarhcid van cuthan0sie l11kt cr 

weinig hehodte tc hestaan de morclc 

cii-.,cu-;...;ic h1crovcr vcrdcr nog JJn tc 

goJn. ~r '" ccn dominJntc cultuur die 

ovcrtuigd i-, VJn hct cigcn morclc gc

liJk \X:cll<cht dat ook hicrom zo vn

ontwJJrdigd wordt gcrcogccrd a[...; VJ!l

uit hct huitcnland JUist deze discu.,.,ic 

tclken., weer hcgonnen wor·dt. 

De morolitcit lh711 de Clllhmiilsie(m7klijk 
De twcedc morclc discussic waarop we 

om monwntccl li,kcn tc conccntrcr-cn, 

hctrdt de vraag naar de mmclc inrich

ting van de prakti1k Ccgcven dat eu

thanJsic in de praktqk wordt tocgcp0st. 

hoc kan dat dan zo morcel vcrant-

z 

< 
> 
z 

I 

)> 

z 



z 
<( 

> 

v 
z 

Vl 

c 
f-

woord mogclijk? Hicrhij spcclt onder 

mccr de kwestic van openheid of geslo

tenhcid. Waarom is hct morccl heter 

orn euthanasie in aile openhcid te vcr

richtcn? Wat is de rnorclc betekcnis van 

een meldingsprocedurc? Hier speelt 

ook de vraag naar lcgalisering of decri

minaliscring. Er is rnorcel verschil tus

sen de stelling dat euthanasie onder he

paalde voorwaarden gcoorloofd is en 

dus als het hcstc handclcn moct wor

den hcschouwd in gegcven omstandig

hedcn, en de Stelling dat euthanasic 

steeds ccn tragische situatie is waarin je 

ondanks allcs terecht kunt komen en jc 

niets anders mcer kunt dan kiezcn uit 

twec kwaden. In dit vcrhand is relevant 

hoe de verhouding moct zijn tussen 

medisch handclcn en publiekc con

trolc. Opvallcnd in dcze discussies is 

dat vooral de nadruk wordt gelcgd op 

zorgvuldige procedures. Zorgvuldig

hcid in ovcrlcg, consultatie, uitvoering, 

documcntatic en verantwoording staan 

ccntraal. Hiervoor worden kanalen gc

schapen, zoals richtliincn, formulieren, 

commissies. Hoe helangrijk zorgvuldig 

handelcn ook is. mcer dan ccn noodza

kelijkc voorwaarde voor moreel hande

lcn is hct niet. Voordat we toekomen 

aan een oordeel of de praktijk ook mo

rccl wenselijk, juist, gcoorloofd is. mag 

tenrninstc verwacht worden dat ze 

zorgvuldig wordt uitgeoefcnd. 

Preuentie umz eutha11asie 
De derde morele discussie hctreft de 

vraag naar rnogclijkheden voor prcven

tie van euthanasic. Dezc vraag, die in 

hct buitenland al Ianger aan de ordc is, 

speelt sinds kort ook in onze discussie 

cen rol. 

Op de ccrste plaats wordt geredenccrd 

dat terughoudcndheid in rnedischc in

tcrventies wcllicht voorkomt dat men

sen in 'iituatic~ kon1cn wat1rin ze on1 cu-

thanasie verzocken. Hoewel in de Ver

enigde Staten a! een kwart ccuw heftige 

debattcn gevocrd worden over het 

hccindigen of nict-heginnen van he

handclingen, staat dezc thernatick sinds 

kort op onze agenda Pas de laatste tijd 

makcn ziekcnhuizcn in ons land richt

lijnen en protocollen voor het niet-re

animcren van patientcn. Dat hetekent 

dat we ons pas sinds kort zijn gaan af

vragcn of we nict vecl tcrughoudender 

moetcn zijn met hct in Ieven houdcn 

van crn.,tig zicke paticnten. Wannecr 

een patient nict de kans kri)gt tc over

lijden aan zijn zickte of onderliggcnd 

lijden. dan bli)ft inderdaad niet vcel an

ders over dan de arts tc vragcn er een 

cind aan te makcn. 

Op de tweedc plaats speelt in dezc 

discussie de vraag of hctere pijnbestrij

ding, hctere stcrvensbcgeleiding en 

betcrc palliaticve zorg niet kunnen hiJ

dragcn tot preventic van euthanasic 

(Janssens. 1997) Ook hct kahinct '>taat 

op het standpunt dat euthanasie aileen 

verantwoord kan plaatsvindcn in de 

context van palliatievc zorg. Lliteraard 

zijn er gccn gocdc maatstaven orn de 

kwalitcit van palliaticve zorg in ver

schillendc Ianden te kunnen vcrgclij

kcn; wei kan geconstateerd worden dat 

de ontwikkcling van die zorg in ons 

land hcduidend achterloopt op ontwik

kclingen in bet huitenland. Daarom 

ook is belcid ter vcrsterking en ontwik

keling van palliatieve zorg volgcns het 

kabinet noodzakeliJk 

Nieuwe toetsingsprocedure 
Hct kahinct heeft onlangs voorgcsteld 

de hc<;taande rncldingsproccdurc voor 

euthanasic en hulp bij zclfdoding te 

vervangcn door een toet'lingsprocc

durc. Hicrtoc zullen vijl reg1onalc com

missies worden opgcricht. Deze com

mi">ies zullen hcstaan uit dric ledeJL 

( llV s '!7 



cen arts, een jurist en een cthicu<,_ Zij 

zullen hcourdckn of ec11 art<, in ecn be

paald gcval medi.,ch zorgvuldig heeft 

gchandeld. llinnen ze<, weken na ont

vangst van de melding zullen de com

mi<,<,ic'> hun o01·deel zenden aan het 

parket-gencraal van het Opcnbaar Mi

nistcrie (01\1) en aan de regiunalc in

<,pecteur voor de Cezondheidszorg. Hct 

01\1 zal in de rcgel alzien van vervol

ging. Voor kven'>hecindigend handclen 

zondcr verzoek zal een a parte toctsings

proccdure worden inge<,tcld. Hiervoor 

zal ecn centrale hcoordelingscommissie 

worden inge<,tcld. De hctrokkcn he

windslieden verwachtcn dar door deze 

voorstelkn de lxreidheid van artsen om 

kvcnshecindigend handekn te mclden 

zal toenemcn. 

Dezc V<HJr<,telkn dicnc'1 kriti'>ch ondcr

zocht tc worden. Op de cerste plaab is 

kritiek mogclijk op de wcrkhaarhcid. 

Uit recent onderzoek blijkt dat de gc

middclck tijd die vcrloopt tussen her 

moment van melding en het hcricht 

over de atloop van de heoordcling<,pro

ccdure door her Openhaar Ministerie 

hijna drie en een halve maand is voor 

die gevalkn die niet alzondcrlijk wor

den hesproken in de Vcrgadcring van 

l'rocLII·eur<,-Cencraal (Van der Wal en 

Van dcr 1\laas, I'J'J6, 2il) Her valt te 

verwachtcn dat tu<,<,enschakeling van 

commissics deze 'doorlooptijd' aiken zal 

verkngen Onk is volstrckt onduidelijk 

hoc UJT1111li<,<,ies te wcrk zullcn moeten 

gaan. 1\kt naar schatting 3600 gevallcn 

van euthana<,ie en hulp hij zelfdoding in 

I'J'J5 (een gctal dat vcrgclcken met 

I'J'JO aanzicnlijk IS gcstegcn), hctekcnt 

dat cen wcrkhelasting per commissic 

van gcmiddeld 720 gcvalkn per jaar. dus 

ongcvccr twcc per dag. 

Clp de tweede plaats is onduidelijk hoc 

commissics zullcn toetsen. Twec hena-

t I l\' ' ,,~ 

deringen zijn hicr mogelijk De ene is 

dat de cummissie hctrekkclijk formalis

tisch te wcrk zal gaan z,J toetst of aan 

de huidige zorgvuldigheidscisen i'> vol

daan, dat kan hetrekkelijk hureaucra

tisch en snel worden afgehandeld In 

principc is iedere rationele en medisch 

ondcrlegdc leek hicrtoe in staat. l\1aar 

ol in dit geval nog van toetsing kan 

worden gesprokcn is zccr de vraag. De 

bercidheid tot melden zal toencmen, 

JUist omdat het ccn lormaliteit is gewor

den. De andere mogelijkheid is dat de 

commissic haar taak serieus zal nemen 

en elk gcmeld gcval grondig zal hcoor

delen. Dat hctekent cchter dat een arts 

die een euthanasiczaak aanmeldt, in 

Ieite vanuit drie gczichtspunten zal 

worden beoordeeld, namelijk medisch, 

JUridi.,ch en ethisch. Dar zal niet hcvor

derlilk zijn voor de meldingshereidhcid 

Op zich kunnen cummissies daarop 

weer rcageren door zelf de zorgvuldig

heidseisen te intcrpretcren en andere 

toctsing<,criteria te ontwikkelen. In dat 

geval wordt van helang wie er precie<, in 

de commi'>Sies zitting krijgen en is het 

voor artsen zaak uit te vindcn welke 

commissies mecr of minder 'liberaal' 

zijn. Deze laat<,tc punten gclden c1 f'l'ion 

voor de centrale commissie d1e gcvalkn 

van levenshecindiging moet beoorde

kn, aangezien een welumschreven toet

singskadcr hicr ontbrcekt. 

Op de ckrdc plaats is lundamcntelc kri

tick mogeliJk op de morele implicaties 

van de voorgc<,telde regeling. De toet

singscommissies kriJgcn een hip1a pries

terli)ke lunctie. Als de art<, die euthana

.,ic pkegt maar bi1 de commissie te 

hiecht gaat, ontvangt hij vervolgens de 

ah.,olutie, en dat mcestal zonder peni

tcntie. 1\ kt name de opnamc van een 

cthicus in dergclijke commi'>Sies i'> mis

leidcnd. De commiSsie toetst immcrs 
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op zorgvuldigheid van handclcn Zc 

vclt geen oor·deel over de nwrcle aan

vaardhaarhcid van hct handelen. Door 

een cthicus als commis-,ielid onhtaat 

ten onrechtc de indruk dat van moreel 

aarwaar-dbaar handelcn sprake zou zijn. 

In Ieite kan cchter rcdere ratroncle bur-

gcr hcoordclcn ot aan de zorgvuldig

heidsci-,en voldaan is 

Op de vrcrde plaat<, richt kritick zrch 

op de intcntic-, van de voorstcllen. 

Waarom gaat hct ptTCIC'>' Is het de be

dueling om cen butter op te wcrpen 

tusscn de mcdische prokssie en het JU· 

ridrsch apparaat, zodat de prolc.,-,ie 

zich hcschcrmd kan wetcn tegcn rntcr

lcrentie'> van huitcnar~ 01 i-. de hcdoe

lrng om de kwalitcit van de tcrminale 

zorg tc vcrbctcren. zodat patii'nte11 

zrch hcschermd wcten tegen hcrocp'>

heodcnaar<, die hun crgcn normcn en 

waarden centr·aal stcllcnc Als de kwali-

tctt vc1n palliaticvc zorg in on:-, land in

dndaad vnbcterd kan worden, zodat 

prcvcntic van cuthtlna.<..,ic 111 ccn J.untal 

gevallcn mogcliJk is. dan dicnt nict 

achtcral, dat wrl zeggen als de patic;rll 

i~ ovcrlcdcn, jcr:dh11tk gcgcvcn tc wor

den. Van helang i-, dan dat voorar ade

quate nwgclrrkhcden tot verhctcring 

van tcnninalc zorg worden Jangcho

den. Toet-,ing-,commi.,.,ics kr11gcn dan 

een helc andere rol dan in de voorge

'>telde kahinet-,rcgeling 

Consultatie vooraf 
1\krkwaardig is dat hct kahinct in zijn 

'>tandpunt naar aanlciding van de cvalu

atic van de mcldingsproccdure eutha

nasic zclr stclt dat 'comultatre vooraf 

verdiept en gcprolc-,<,~onalisccrd client 

tc worden. Hrertoe zoudcn -,teunpun

tcn voor ovcrlcg en advic<.., n1octcn 

worden ingesteld lnmidde]., heelt de 

Koninklijke Ncderland-.e 1\laatschap-

piJ tot hevordning dcr Cencc-,kumt 

(KNr\lC), in -,amenwcrking met de 

Am-.tcrdamse Hui-,ar-bcn Vcreniging, 

hicrvom ecn prodproJcct opgczet dat 

mcdio I 'J'JH haar hevrndingcn zal pre

<,cntcrcn. Dat op dit punt het nodigc tc 

vcrhcteren valt, is at te kzen uit hct 

evaluatrcrapport iVan dcr Wal er1 van 

dcr ,\laa-,, 1'J'J6) In 3% van de gcvalkn 

van lcvemhei'indiging zondcr uitdruk

kcll)k vcrzock worclt l'Cn andetT art<, 

geconsultend. Art,en drc cutharlaSil' or 

hulp hij zcltdoding nret hchhcn gl'meld 

consultnen in slcchts 1 H% l'en andere 

arts I 0 c , 100- I 01 i. 70% van de huis

artsen consultccrt een collcga uit dt' 

hut..,tlrt<..,cni\VaJ.rnccnlgrocp en 4H(X) van 

de <,peualrstcn comulteert ccn colkga 

uit dezcllde in<,telling In 5'!{, van de gc· 

vzdlcn was de con-,ulcnt van de hui-,arts 

ct'n onbekcndc l'n hi1 de spt'ualistcn 

was drt pcrcentagl' ()rOc, 101-10'' 

Hct wckt vcrvolgcn<.., gccn vcrhazing a].., 

we lczcn dat nagcnocg 1 ()()(J;;, van de 

consulentetl hct een<, wa<, met de he

hZJndclcnd arts wJnnt'cr her urtcrn

delirkc lx·-,luit om tc euthana'>l'tTn werd 

ger1omen. llct standpunt van de 

KN1\lC dat de uln-,ultcrend arts onar

hankeliJk moct <,taarl ll'n opzichte van 

de hehandclcnd arts, worclt in de prak

ttlk met de voetcn gctr·cden. I let vcr

haa<,t dan ook om even vnderop tc 

lczcn· ''In de gcvallcn woarin i.., gccon

-,ultend, i-, de con,uknt mce<,tal onal

hankcliik '>,Oc IO'J' 

Opvallend is dat hit ck keuze vJn de 

consulcnt clnkundigheid met hetrck

king tot palliaticve zorg tlall\vclrrk' een 

rol <,peclt lslechts ir1 2% van de geval

len was dat een rcden 1. 

Wannecr ser·ieu<, de noodzaak wordt 

ondcr,chrcven om palliaticve zorg in 

on<, land vcrdcr tot ontwikkeling te 

hrcngen. dan drent cen geproic'>'>!OnJli

'ccrd en ge't'n<,titutionaliscnd consulta-
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tiemoment vooral te gaan aan hct hc

,Juit van de hehanclelcnd art<, om al clan 

niel te euthana<,cren. Medi'ich-cthi<,chc 

commi"ie<, kunnen hinhlJ zcker een 

ml 'ipelcn Dergel1Jke commi'i'iie-; he

-..taan tn hct ovcrgrotc dccl van de zorg

imtellingen llovendien i-; met name 111 

het huitenland reed' veel ervaring op

gcdoan tnct pro...,pccttcvc con<.;u]tatic 

Ervaringen met consultatieve 
commissies 
Aan het begin van de jaren tachtig ont

'itond in de Verenigde Staten een verhit 

dehat over het hehandelhclctd hij 

crn-,tig gchandicaptc pa-.;gchorencn. 

i\anlciding vormde ecn pa'igehorenc 

met het -;yndmom van Down, hij wie 

de ouder-; ee11 lcven,reddendc operatic 

weigerden I de 'llahv I )oe'-ca-;u<, I. AI, 

voorwaarde voor· tcdcralc hnancierrng 

-;ommcerde The I Jcf'tlrlllrrnt o/ He, lith t111d 

iilllllt/11 SrrPicc< de Anwrikaan'ic zieken

huizcn pmtcr·, op de hetreltcndc atdc

lingen tc plaal'icn met al'i tekq- "/),_ 

Lril11llld{OI)' _f(/i/1/rc /0 fee,/ 01 Cdi'C r(JI 
f,,ndictlflflcd ill{tillh i11 tfli<{,IC,/ity i< rro/Ji/Jitc,/ 

hy lull' .. 1 Str·al!l, !9H3 I. Fen grat" telc

loonnummer, cen ln[u,rt /)oc /lot/inc 

wcrd inge-;tcld om iedereen in de gelc

gcnheid tc <,tellcn de ziekenhutzen aan 

te geven dre tekort zouden 'ichicten rn 

de zorg voor de gchandicaptc p<l-..gcho

renen. Om adequaat op deze mlorma

tie te kunnen reagcren wcrd een /l,d,y 
/lor _<.;,/""d opgericht die, opcrerend van

uit Ncw York en Wa,hington, hinnen 

enkelc uren op de pick de-; onheil-; zou 

kunner1 zip1 om medi,che hehandeling 

van het hetrellcnde kind at te dwingen 

AI gauw hlcck dat de doel'itelltngen van 

deze actic'i mecr- kwaad dan goed de

den Logi-;treke prohlemen, -;chadelitk 

voor de pa-;gehorencn. ont-;tonden 

doordat aile medi'iche do'i'iil'l''i mee naar 

\XIZl-.hinglon wcrdcn gcnomcn. [)oor 

c I J\' ',,~ 

deze onderzoekingen en de puhliciteit 

die dat met zich meehracht, nam de 

clruk op de ouders van hct kind toe. 

Lliteindelitk oordeelcle de Prr;idrnt'; ( 0111-

1111\liOII j'a,- the St11dy of Etf,icu/ f-lmhlmrs ill 

1\ lrdiclllc t111d liio111dico/ 1111d lirhtiPIOI'tli 

Rrsrorc/J dat clezc vorm van overheid-;he

moeieni'i disproportionele nadelen met 

zich mechracht 

In plaat-; hicrvan zouden de ziekcnhui

zen verzocht moeten worden om com

mi-,-;ies in het Ieven te rocpen die zich 

enkel zouden toelcggcn op behandc

ling,heslissingen in de nconatologie 

Voort-; wilde men in de toekom-;t de ju

rrdische problemen die de il11by /)or

U/1111 met zich had meegehracht vermit

den wannccr ook intern con<,erlsus 

hereikt kon worden_ De ;\11rrricilll 1\cd

dn"y of i'cdidlriclillls' reagecrde po,itief 

op dit voorstcl cn werkte de doelstellin

gen en wcrkw11zen die dezc commi<;<;ies 

zouden rnoeten krijgcn verder uit. Aile 

ziekenhuizen werdcn geaclvi'ieerd zulke 

commi<;<;ies op te zettcn. Het uiteindc

lijke doel van de l11/d11t llioc/l11cs Collllllillrrs 

( ook wei flcdi11tncs Ethic; ( 'on111rl/lm ol 

zelt'i ildl'y /)oc Conlllriltccs genoemd I was 

de garantie te hicden dat moeilijkc he

handelmgshe,li'i'iingen in de neonato

loglc op ccn zo zorgvuldig n1ogclijkc 

nlJ.I1!lT gcnomcn zoudcn worden 

Vanuit dit algemenc doel werden vier 

doelstellingcn gclorrmrlecrd: cducatre, 

hcleid-;ontwikkeling, comultatie vooraf 

en heschouwrng achteral I l11{1111t lliDct/Jio 

Tc1ks Force c11rd ( -011111/t,llrts, I <JH,t l. 

lli1 rnoeilitke ca'iU'i, waar her nalaten ol 

'itaken van medi-,che hehandelingen 

wordt overwogen eniol waarhi1 me

ningwcr-,chillcrl zip1 ont-;taan tu'i'ien de 

ouder-; en de -;pccrali-;t, zou de comml'i

-,ic voorot gcraadplccgd n1octcn wor

den. Len dergelitke con,ultatic moet 

uitgaar1 van vritwilligheid en niet door 

druk van bovenaf. In de mee'ile gcval-
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len zal het verzoek om consultatic van 

de hchandclcnd arts moeten komen al

hoewel andere hctrokkencn evenccm 

een verzock kunncn indiencn. Verdcr 

zal uiteindeliJk de hchandclcnd arts de 

cindverantwoordclijkheid moetcn dra

gen voor de hcslissingcn die gcnomen 

worden. De commissie is cr niet om he

slissingcn van artsen uit handcn te ne

men. Vceleer is het haar taak om toe te 

zicn dat onjuistc he-,lissingcn nict gc

nomen worden. 'They should he 11 check 011 

fh1d dccisioJJs, not the {>rinwry deciders tlmnscl

ucs" (Fleischman cr1 l\1urray, 'll. 

Tijdens de bespreking zal eerst helder

hcid verschaft mocten worden omtrent 

de lei ten van de casus en om trent de rc

levante morele vragen die daarbij op

docnlcn. Vcrvolgens worden dan aile 

hehandclingsmogclijkhedcn in kaart 

gehracht waarna hinnen een coi)pera

ticve sfccr een hcsluit genomen wordt 

dat het mee'>t recht doct aan het he lang 

van de pasgehorene. 

Achteral zou de commissie mcdische 

do'>siers moeten kunnen hcspreken in 

die gevallcn waarbij afgezien is van be

handeling Voorop staat hierbij hoe de 

kwaliteit van de medischc hcsluitvor

ming verbctcrd kan worden ten bc

h<Jevc van de patient. Het i-; van helang 

achteraf te controlercn of aile casus die 

besproken hadden moeten worden ook 

daadwcrkeliJk bc-,prokcn zijn Verder 

kan op dezc manicr de eflectiviteit van 

de hcleidsrichtlijnen '>leeds opnreuw 

gccvaluecrd worden. Tot slot kunnen 

de hcslissingcn van de commissie zcll 

op dezc wijze gecvalueerd worden. 

lnmiddels zijn tallozc i11]<111t llioetln" 

Connnittcrs opgcricht en i-.; grote crvaring 

opgedaan met prospectieve casusana

ly-,e. In 1985, nict mecr dan dric jaar na 

de Baby Doe-casus, had 75'!1, van aile 

Amerikaanse kinderziekenhuizen ecn 

111]11nt Bioei/Jics Conr111ittce. Twee jaar later 

had het merendeel van de zickenhuizen 

met een aldeling neonatologie of vcr

loskunde cen commissie die zich met 

cthischc vragen rondom hchandclbcleid 

van pasgeborenen bezighield. Soms vic] 

de samenstclling van de ln]<mt llioetl,ics 

Colllmittcc samen met de cthischc com

missie van hct ziekenhuis. Soms ook 

was het ecn subcommissie van de ethi

sche commissie. In 37% van de gcvallen 

was het een zcHstandige commissic 

iMahowald, 1988). 

Ceen toetsing maar consultatie 
De Amcrikaan-,e lnfantllwcthics ( onrnrittecs 

kunnen goeck aanknoping-,pur1len ge

vcn voor cen beoordeling vJn her kabi

ncts-,tandpunt om rcgionalc toetsi ngs

commissies in te stellcn. lmmers. ook 

dJar was hct duel ecn betere medische 

be-,luitvorming en ook daar wilde men 

de recht-,praak meer nJJr de achter

grond docn verdwiJ11en Tcgell)kcrtijd 

i-, door het bcnadrukkcn van consultJ

tic vooraf ccn situatit' ont'-;taan \Vaarin 

verhetcring van de hehandelingsprak

tijk door optimaal gehruik mJken VJtl 

heschikhare deskundighcid ecn hogcre 

prioriteit hcclt dan juridischc toet'>ing 

achtcral. Dezc heoordcling vcrtrekt 

vanuit een aJntJI kritischc kanttckenrn

gen Wanncer de tJabtellrng van toet

sing<,commi'>sies voorJI consultaticl 

wordt, zullen de mogeli1kheden tot ver

hctcring van palliaticvt' zorg maxin1dtd 

kunncn worden benut. Daarmee zou 

n1ccr \Vcrk gcn1oakt \\'Orden van prc

ventic van cuthJnasic dJn nu het gcval 

is. Voor hct vcrwezcnlijken van dezc 

pro'>pectrcve consultatrclunctie kan 

worden aange-,loten op hestaandc 

structuren hinncn zorginstellingcn. 

HicrhiJ is hct esscntieel clat in elke 

commissie palliatievc zorg'>pecialistcn 

heschikhaar ziJn. De dc-,kundighcid van 
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dergelijke specialisten client te garandc

ren dat aile hehandelingsalternatieven 

en andere vormen van ondersteuning 

mogclijk zijn 

Natuurlijk vraagt een dcrgelijke opzet 

een jarenlange educatieve inspanning, 

juist doordat de vcreiste palliaticve de'>

kundiglwid op dit moment nog schaars 

aanwezig i<>. De door het kabinct voor

gestelde stcunpunten voor consultatie 

kunnen het heste worden ingezet om 

palliatJeve experti'>e op korte terrnijn tc 

Iaten diffundercn in het nctwcrk van 

cthische commiS'>ie'> zoals dat op dit 

ogenblik in zorgimtcllingen functio

neert. In plaal'> van cen <,nelle procedu

rele oplos<,ing om het aantalmeldingen 

tc vc:rhogen, kan beter gemikt worden 

op een wezenlijke verhetering van de 

prakti)k van de zorgvcrlening aan men

sen in de laatqc lase van hun Ieven. 

Conclusie 
De huidigc kabinetwoor<>tellen met 

hetrekking tot euthana<,ie zip1 eenzij

dig, doordat ze zich voornamelijk rich

ten op vergroting van de melding<>he

reidheid bij artscn, 111 plaat<> van op 

verhetering van de terminalc zorg bij 

patii'nte11. De voorge<,teldc toet'>ings

commissie'> zullcn zich slcchts margi

naal van hun taak kunnen kwijten, ge

zien het hoge aantal euthanasiegevallcn 

per jaar. Daarmce wordt een tocne-

111cndc hurcaucrati-.;cring van cuthana-;ic 

in de hand gewerkt. 

Voor het tot stand hrcngen van een op

timalc kwalitcit van stervenshcgelciding 

I'> ecn andere henadering noodzakelijk 

waarhij het focus van deze commissies 

konlt tc liggcn op laagdrcn1pcligc con

sultatie voorat. Door het gebruik makcn 

van ccn zo hoog n1ogclijk nivcau van 

palliatieve experti'>e kunnen daadwcrke

liJk alternaticve behandeling<,mogelijk

hcdcn worden aZingcdragcn, waardoor 

hct aantal euthanasiegevallen zal kun

nen afncmen. Door kwaliteitsverhctc

ring van terminalc zorg tot centrale 

doel.,telling van dergelijke commissies 

te makcn, zal een stcrk signaal worden 

atgegeven dat cuthana.,ie in ons land 

nict als normaal medisch handelcn 

wordt hcschouwd. 

Prof.dr H.A i\11. ten H11ue 111 drs. AIJPA 

1!111\SIIIS zljn ITSf>ectlwclijk 11/s hooglmwr mrdl

sche ethlek 111 OJidcrzoekrr 'etlmk 111 f){llllatlwc 

zorq' wcrkzaam hj de V,rb}roefr Etlnck, Fllo

soflc 111 Cesc/rledcl!ls 1>1111 de Cel!ccskwdr, 

Facultcll der i\lcdlschc Wctcnsdl(J/J/JCII, Katho

lleke Llllluersrlcll N!jllle!Jell 
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Het zou van politieke moed getuigen als het CDA voor zijn ge

zinsbeleid het klassieke gezin (man, vrouw en kinderen) als uit

gangspunt neemt. De partij zal expliciet moeten opkomen voor 

het maatschappelijk belang van het huwelijk. Daarom zal het CDA 

behoedzaam met de kwestie van de combinatie van zorg en arbeid 

in het gezin moeten omgaan. Een reactie op het Wl-rapport 'De 

verzwegen keuze van Nederland'. 

J
anuall I'J'J7 vcr-,chccn al-, neei

-,Jag van ondc1 ande1c de expert 

conk1entlc over hct gcz111 111 het 

voorJaar van llJ<J(, hct 1 apport 

c vc1 zwegen keuzc van Nederland 

Naar een chri-,ten-dcmocrali<,ch bmilie

cn gczlmhclcid. van het Wctcmchap

pelijk ln<;tituut voor het CDA Her on

dcr'>taandc i'> cen !Tactic op dit rapport 

met hicr en daar ccn vcrwl)zing naar hct 

zomernummer I<)<)(, van Chri'>ten 

Democratischc Vcrkenningen. een thc

mamll1111lt-r lamilie- en gezimhclc1d' 

Het rappon l)c verzwcgcn kcuze van 

Nederland' Ievert de houw-,tcnel1 voor 

ccn eigenti)d'>e chn<,tcn-democrati'>cllC 

gezin<,politiek. Len gezin'>helcid tormu

lcren met ce11 modcrne uit-,traling i'> 

gccn ccnvoudigc klu~. Na ccn lange tijd 

waarin relatic c11 gezin al<, vol-,trckt per

<,oonliik wcrden he,chouwd. i'> ingriJ

pcn van de overheid gccn vanzclt,prc

kendc gedachtc Maar ook het CJ)A 

zeit trelt blaam. De hoek-,tecn van de 

'>anwnlcving i'> iel'> tc lang aileen met 

de lippen bclcdcn en daardoor enig'>-

z111<, aan idcologi-,chc ver'>tcning ondcr

hcvig gc\vcc-,t. I )c angq on1 n1ct hct 

idcologi'>che '>lokpaardjc zeit om de 

oren gc'llagcn tc worden en de zorg 

voor politicke haalhaarhc1d en elector

ale comequcntic'> hcbhcn zekcr meege

<,pccld biJ de tot<,tandkoming van dit 

rapport. Hct laat zicn dat vandaag de 

dag gczimpolitiek mogeiiJk. zinvol en 

zell., noodzakeliJk i'> 

De lri-,held die het rappmt ontcgenzeg

gclijk uit'>lraalt i'> bcrcikt door de 'ideo

logic' even tc Iaten voor wat ZIJ i'> en 

aan<,luitlng te zoeken hi) de concrete 

hchodten van het gcz1n in dczc tl)d. 

Dat Ievert '>Oill'> VCITa<,<,ende IT'>llitaten 

op .. '.1azn· niet altl)d zit de verra<,<,ing in 

de kwalitcit van de voor<,tcllingcn en de 

voor'>tcllcn. Bovcnd1cn li)dt hct rilpport 

'J)c vcrzwegcn kcuzc va11 Nederland' 

JLII<,l door ZIJ11 pl·ilktl'>che instcck Ji\11 

cen mcthodischc zwakhc1d. Zrli\1-, JC hij 

'homohuwcli1k' en adoptie nict tot cen 

echt chri'>tcn-dcmocrati'>che po'>ltlc 

komt door aileen ma<:lr naM Hccrma·, 

'toto van de <,amenlcving' tc ki)kcn. zo 
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geldt dat ook voor het tamilie- en ge

zin5belcid a\<; geheel Voor een chri'>te

liJke rartij is de huidige -,rand van za

ken vertrekrunt voor hclcid, maar 

nooit de maat. F:r zal du., meer gerut 

moeten worden uit de 'externe bron

nen', waarvan Van Ccnnir in hct zo

mernummer van Christen Democrati

'>che vcrkenningen melding maakt, dan 

tot nng toe hct geval i-.; gcwccst. 1 

Voorwaarde voor cen zinvolle ge

zimpolitiek i-, op de eerste rlaats dat hct 

CDA zich waagt aan ccn 'normatievc 

gezin.,ddinitie' De uitwcg om de op

voeding van kinderen (pagina 181, on

geacht de relationelc 5amen<;tc\ling, tot 

uttgang'>[JUnt tc nemcn, loopt uiteinde

\ijk dood. Het nadenken over de voor

waarden voor een gunstig opvoedings

klimaat van het kind voert terug tot de 

vraag naar de meest wensclijke gezins

vorm. F:r zal wat roliticke moed voor 

nodig ziJ11 om de <,amen<,telltng man, 

vrouw en hun kinderen, inmidde\., a\ 

weer afgedaan a\<; 'Brinta-gezin', tot uit

gang'>punt te nemen. Daarmee wordt 

aange<,\oten hi) de gelcdde rraktiJk en, 

wat mi'>'>chien nog helangrijker i-;, hij 

een ideaal dat hi) de overgrote meerder

heid van de Nederlander'> leeh Ook a\ 

kunnen er heel wat andere 'gezinwor

men' worden geconstateerd, het is maar 

de vraag of deze door de hctrokkenen 

zeit a\<; het mec<;t ideaal worden ervaren. 

A\., hct U )A verder tot een zinvol ge

ztmhelcid wil komen, waarin het zich 

ook door ee11 chri5telijke inspiratie on

der'>cheidt, zal daarin een aantal zaken 

een duideliJker rrofiel moetcn krijgen 

[en van die zaken hlijlt hct huwelijk 

Het i'> te hegrijpen dat men na de inge

wikkelde dtsCLt'><,ie<, rond het 'homo

huweliJk' de gedachtewi.,.,cling over de 

nchttng en vom1 van het te voeren 

gezin.,helcid ntet onnodig hedt willen 

hemoei\ijken. Toch zou het erg vreemd 

zijn wanneer het huwe\ijk in het CDA

helcid niet, evenals het gezin zeit, een 

duidelijke rlaats zou krijgen. De 

schroom om in de politick over huwelijk 

en gezin te rraten hangt samen met het 

5tcrk gevoelde hC'>d dat het hier om rer

-;oonlijke keuze5 gaat. Het gezin hedt 

daarnaast echter een rublieke tunctic. 

luist daarom -en in zoverre- valt het 

gczin onder de zorg van de overheid. 

Precies datzeltde geldt natuurlijk voor 

het huwelijk, zoals Kimman in het zo

mernummer van Christen Democrati

sche Verkenningen ook liet zien.' Zoals 

hij de helc di-;cussie rond het gezin gaat 

het lang niet aileen om zakeliJke inzich

ten, maar ook om het aanvoelen ol iets 

'nog kan' of 'weer mag' De gcschicdenis 

van het C:DA en zijn voorgangers hiedt 

genocg momenten om zich door te Iaten 

insrireren tot de moed om een eigcn 

5tandpunt in te ncmen. 

Het is helcmaal niet nodig om het hu

weliJk or te ofteren aan de modernitcit 

van een nieuw gezimheleid, a\<; de 

maatscharrelijke hetekeni'> crvan maar 

wordt benadrukt. Het huwelijk i'> sinds 

onheuglijke tiJden de vorm van samen

lcven tu55en man en vrouw, waaraan in 

de loor der ti)den, som<; wi'>'>clcnde, -;o

cialc, economische en religieuze hete

keni'>'>en zijn toegekend. Voor het 

orcnhare Ieven i'> ook vandaag van be

lang dat het aan.,taande echtraar dat 

huwt, zich voor clkaar, maar ook voor 

de samenlcving, committcert tot duur

zame trouw en verantwoordelijkheid 

voor elkaar en hun eventuelc kindcrcn. 

Dat i-, de vi.,ie die uit het hurgelijk wet

hoek spreekt en die hovcndien het uit

eindelijke ideaal van de meerdcrheid van 

onzc hevolking i-,_ Het zou heel goed 

zijn, dat er gewerkt wordt aan het he

wustzijn dat het huwe\ijk nict een rrivc

zaak is, maar ook zijn maahcharpelijke 

imrlicatie5 heeh. Wt! het CDA-heleid 



niet vreemd zijn aan de eigen traditie en 

aan water in de samenlcving leeft, dan 

moet daarin recht worden gedaan aan de 

cigcn plaats van het huwclijk. 

Wederzijdse zorg 
Er hcstaat avcrsie tegen de idee dat, om 

het simpel te zeggen, relaties duurza

mer zouden worden, aileen omdat de 

wet het voorschrijlt. GetTis verwoordde 

dit als volgt: "Daarnaast zou men overi

gens een gezimhelcid ook kunnen rich

ten op hct her-,tellen van de structurele 

stabilitcit van primaire relaties. Een der

gclijke restauratiegcdachte gaat uit van 

de aannamc dat stabiliteit aan de bui

tenkant min of mecr automatisch leidt 

tot kwalitcit aan de binncnkant"' 

lnderdaad zal de toenamc van stabielc 

relatics- wat ten onrechte als restaura

tic wnrdt bcstcmpeld - niet cen direct 

gevolg zijn van overheidsbeleid. tv1aar 

duideliJk is toch dat overheidsbeleid 

heel vaak wei op de lange termijn zijn 

invloed heeft op maatschappelijke 

waardering en gedrag. Rcgclgeving en 

stimuleringsbcleid hebbcn, hoe beperkt 

ook, gclukkig altijd een zckerc norme

rende wcrking. Anders zouden ook 

emancipatic- of antidiscriminatiebeleid 

gccn zin hebben. Cczinsbeleid dat het 

huwelijk tot uitgangspunt neemt, 

draagt ertcJC bij dater ccn cultuurgocd 

bewaard blijh, waarvoor temlotte ook 

gecn beprocfd alternaticf voorhandcn 

is. Het huwelijk is de enigc instclling 

die een duidelijke maatschappelijk 

vorm geeft aan een duurzamc relatie en 

is hct daarom ook waard door de ovcr

hcid gerespectccrd te worden. Zo zal 

bijvoorbecld het bcmocilijken van 

echtscheiding crtoe bijdragcn dat het 

huwelijk sericuzer wordt genomen en 

de partners meer geneigd zullen zijn in 

hun relatie te invcstcren. 

Len element dat met ccn goed huwc-

lijksbeleid samenhangt, is het beginscl 

van wcderzijdse zorg. Weliswaar is dit 

in het burgelijk wetboek vcrankerd, 

maar in het overheidsbcleid lijken de 
laatste jaren de cigen verantwoordelijk

hcid en de 'zeltredzaamheid' voorop tc 

staan. Ecn en ander is hct uitvloeisel 

van het emancipatiebeleid Om de 

vrouw los te weken uit de alhankclijk

heidspositie ten opzichte van de man is 

lang de nadruk gelegd op haar econo

mische en sociale zclfstandighetd. 

Daardoor dreigt cen echtpaar nict meer 

als ccn gemeenschap te worden bena

derd. Ecn vastc waardc in het huwelijk 

is altijd geweest dat man en vrouw zich 

als cenheid bclevcn en ook bereid zijn 

iets op tc otferen omwille van clkaar 

Die waarde moet ook leidinggevend 

zijn in het gczin-;beleid dat het CD!\ 

wil voercn. Dat betckent bijvoorhceld 

dat het scheppcn van mogclijkheden 

om opvoeding en betaalde arbeid tc 

combineren zi)Jl grcnzen mag hchben. 

[n het betekent ook afwijzing van cen 

politick die arbeidsplicht voor iedcreen 

voorstaat of ervan uitgaat dat ccn inko

men niet mecr voldocnde is voor ccn 

gezinsbudgct. Ovcrigens zou cr mis

schien mccr nagedacht moeten worden 

over de vraag of het tocncmcn van hct 

aantal duhbele inkomens de inflatic niet 

aanJaagt en daardoor cen dubhe! inko

men tot cen noodzakeliJkheid maakt. 

!'as wanneer cen gczin aan ccn inko

men voldoendc heelt, ziJn man en 

vrouw echt vrij om de taken binncn het 

gezin naar eigcn inzicht te verdelen. 

Terecht werd in het themanummer 

'Familic- en gezinsbcleid' herhaaldclijk 

opgcmcrkt dat vrijheid ten opzichtc 

van arbcid en zorg ook samenhangt 

met het verwachtingspatroon in de sa

menlcving. Fen bclcid dat mogclijk en 

maatschappelijk aanvaardbaar maakt 

dat vaders zich mecr met de opvot'dtng 

(I lV 5 '!7 



van hun kindcrcn gaan bcmocien, is 

zeer toe te juichen. 1\iaar het zou nict 

jui'>t zijn, wanneer uit het CDA-beleid 

zou sprekcn dat de rollen van vader en 

moeder inwis.,elbaar zijn Het is trou

wens zeer de vraag of de mannen op 

kortc tcrmijn zich cr n1 11111sse toe zullcn 

Iaten verleiden om -,ub.,tantieel minder 

tc gaan wcrken. Mecr dan eens wordt 

er in 'De verzwcgen kcuze van Neder

land' over geklaagd dat, aile inspannin

gen ten '>pijt, mannen wei iet'> meer zijn 

gaan zorgen (onder andere pagina RH 

en vcrdcr), maar dat vooral vrouwen 

vee\ mecr zijn gaan werken. Het meest 

in het oog springende effect van dit ai

le'> is tot op heden een bliJvende of toe

gcnomcn maatschappelijke waardcring 

van bctaald wcrk, terwij\ opvoeding 

van kinderen en vriJwilliger'>wcrk in de 

samenlcving een verontrustend \age 

status hehben. [r kan niet gcnocg op 

gewezci1 worden dat cer1 groot dec\ van 

het 'iociale,- maatschappelijkc en kerkc

lijke werk simpclwcg niet mecr gedaan 

zal worden wanneer er cen arbeid'>

plicht voor beidc partners zou komen. 

Als bovendien nog bcdacht wordt dat 

ecn hctaalde haan vaak aileen voor ecn 

hoogopgelcide elite een hiJdrage aan 

de zclfontplooiing betckent en er aan

wijzingen zijn dat cr onder laagopgelei

den mccr gehccht wordt aan cen tradi

tionele rolverdeling, is er aile reden om 

zecr hehoedzaam om te gaan met de 

kwestie zorg en arbeid in het gezin. 

Met het plaatsen van het gezin op de 

politieke agenda hedt het C:DA een ge

lukkigc greep gedaan Allcreerst laat het 

CDA daarmcc zien dat het gezin deze 

parliJ inderdaad ter harte gaat. Bovenal is 

hiermec ook inderdaad een veld van pro

blemen aangeboord. Dat deze prohle

n1cn -;teeds n1ccr ~cricus genon1en gaan 

worden, is de verdicnstc van hct CDA. 

Of hct gezin.,helcid dat het C:DA nu aan 

( IJV s '!7 

het ontwikkelen is een echte christen

democratische bijdrage zal zijn, hangt al 

van de vraag of het CDA trouw durft te 

blijven aan zijn inspiratiehronncn Uit

eindelijk zijn het niet de compromissen 

of de tijdgee'>t, maar de beginselen waar 

een appcl van uitgaat. 
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Forum 
In deze rubriek passen kortere bij

dragen waarin kort en krachtig argu

menten gegeven worden voor een 

bepaalde opvatting. Bijdragen zijn 

welkom die in niet mcer dan 2000 

woorden een prikkelende kwestie 

neerzetten. De opinie moet passen 

in de opzet van CDV: het client te 

gaan over de strategische vragen 

achter de politieke actualiteit. 

Bijdragen die discussie uitlokken 

verdienen de voorkeur. 
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De grondpolitiek van de afgelopen twintig jaar heeft door het toe

genomen optreden van private partijen geleid tot hoge grondprij

zen. De collectieve belangen zijn hierdoor steeds moeilijker te re

aliseren. Maar ook de komende decennia zal er volop gebouwd 

moeten worden, daarnaast zijn grootschalige functieveranderin

gen, zoals vergroting van het areaal natuur- en recreatiegebieden, 

nodig. Het CDA zal zich moeten inzetten voor nieuwe regelge

ving die de grondprijzen drukt en voor collectieve voorzieningen 

middelen oplevert. 

G
rondpolitiek is van oudsher 

vol dilemma·., [r is sprake 

van een ideo-

logische te-

genstelling tu55en het 

wichtigheden en problemen dit l1eeft 

geleid Daarbij wordt steeds de rol van 

liheralisme ver<,us het so

cialisme Bovendien stailn 

grote financiclc helilngen 

op het spel De spanning 

tu<;<,en illgemeen helang en 

privaat hebng kan dus 

hoog zijn Het spelersveld. 

dat Viln oudsher hcstond 

uit de gemeentclijke en de 

rijksovcrheid wordt tegen- Ir. AIM. de Sclmtter 

het CDA genoemd De 

mecst recente politieke 

di,cussie over grondpoli

tiek heeft plaatsgevonden 

biJ de Kamerbehandeling 

van de \Vijziging van de 

Wet Voorkeursrecht Ce

mecnten. Tenslotte wor

den cnkele aanknopings

punten gcformuleerd voor 

een nieuwc grondpolitiek. 

ailnsluitend hi) hct rapport 

'Nieuwe wegen. Vilste 

woordig overwegend hepilald door 

private partijcn Dit artikel geeft een te

rugblik op de grondpolitiek die de aan

lciding vonnde voor de Vill van hct ka

binet-Dcn Uyl in I '!77. Vervolgen<, 

wordt in kaart gehrilcht welke fciteliJke 

ontwikkelingcn er de ilfgclopen twintig 

jililr zijn geweest en tnt welke oncven-

waardcn' 

Terugblik 
Het is twintig Jililr gcleden dat christen

dcmocriltischc politiu hun gcli1k hilill

dcn in de grondpoiJtiek en daMmee het 

bhinct-Den Uyl ten vill hrilchten 

Waar ging hct om~ 



Hct i' goed om de politiekc context 

van tocn nog cen-; tc bclichten. De 

tocnmaligc KVI' en ARI' namcn dee! 

aan ccn bbinct dat <;tcrk gcdominccrd 

wcrd door de PvdA. ldeologi'>che di'>

cu<;sic'> vierdcn hoogti) Hct lief-,t had 

de l'vdA de grond willcn socialiscrcn. 

Aangezicn dat nit:! haalbaar was, wer

dcn andere wegcn gczocht om 'stillc 

vcrriJking' door waardcstijging van 

grondcigcndon1 tcgcn te gaan. Fen 

pakket van maatregelcn kon aan deze 

doel'>lclling hijdragen. Cedacht wcrd 

aan ccn prijsbehccrsing van landbouw

gronden, ecn <;peculatiewinsthela-,ting, 

ccn voorkeursrecht voor gcmccntcn en 

ccn aanpa'>'ing van de waarderings

norm hij ontcigcn111g. Dit laatstc punt 

vormdc de concrete aanlciding voor de 

val van het bhinet- Den Uyl Door 

Van Agt was een voor<;tel tot wijziging 

van de Onteigening-;wct ingcdiend De 

achtcrliggcndc gcdtlchtc wa.;; dat WtltH

destljging van grond, die !outer en ai

leen ont~L1an wa~ door ecn wijziging 

van de planologische hestemming, niet 

aan de tocvalligc eigcnaar zou mogen 

toevallcn. aangezien deze h1crvoor zeit 

nicts had ondcrnomcn. Bij de hchande

ling van het wctwoorstel hlcek echter 

a! <;ncl dat de christcn-democratische 

partijen dit toch als een te grote aantas

ting vtJn hct cigcndom..,rccht zagcn 

Vanutt het 111 die Jaren politick zecr tn

vloedriJke groenc lront is intemiel gc

lohhyd om het wetsvoorstcl tcgen tc 

houdcn. Dit geheurde vooral vanuit de 

vrces dat hoeren die in de nahiJheid van 

de <;tad toch a! 111 hun ontwtkkeling 

wcrdcn hepcrkt, de zogcnaamdc nega

ticve ontwtkkcling<;schadc, ook in hun 

vcrmogcn~positic werdcn aangetll~t. 

lnvulling van een soort gchruik-,waarde 

a!-, waardcgrond-,lilg kon hicrtoe lciden. 

In pogingen om tot ccn compromis te 

komcn werdcn nog allerlci Vilrianten 
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ontwikkeld zoal'> ccn gehruik-,waMdc

plus en een verkeerswaarde-min. De 

verschillen werden erg klein, zodanig 

zclls dat zakelijk gczicn nict te hegrij

pen valt dat men toen geen ovcreen

stcmming hcdt kunnen hercikcn. Als 

helilngrijk<;te rcdcn van de val van hct 

kabinet wordt vaak gewezen op de 

grote ideologischc tegcnstell i ng die tci

telijk op de spit-; gedreven werd hij de 

di-,cus-,ie over de waardegrond,Jag hij 

ontc1gening. Hoc dicht men inhoude

lijk eigenlijk hiJ elkaar zat moge hll)ken 

uit het C:DA-vcrkiezingsprogramma 

1977, waarin gcplcit wcrd voor de in

voering van een vermogenswinsthelas

ting op speculaticwinsten op onroerend 

goed. 

In de daarop volgende kahinebformatie 

kondcn tot vclcr vcrbazing l'vdA, CDA 
en D66 hct vrij <;ncl eens worden over 

de grondpolitick In hooldlijnen zag 

het pakket er als volgt uiL 

hct gebruik-;waardehcginsel in de 

CJnteigening~vvet zou \Vorden ge

handhaatd, met ecn corrcctiemoge

lijkheid voor negatieve ontwikke

ling'>'>chade, 

het voorkeur-,recht zal worden uit

gehrcid van de gemccntelijke over

heid naar de centrale overheid, 

vooral voor natuurterreinen en 

drink wa tcrgcbiedcn; 

cr komt ecn vcrrnogen'>winsthclas

ting op onroerend goed; 

cr komt ecn stclsel van bndhouw

kundigc toet<;ing hi) de overdracht 

van landhouwgronden om een mati

gcndc invlocd op de prijzcn Viln 

landhouwgronden te hereiken ten

einde de agrarische bcdrijtsontwik

keling nict te Iaten stagneren op te 

hogc grondprijzen 

Dat het bhinet-Den Uyl II er de-,on

danh niet is gekomcn had andere oor-
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zaken. Vervolgens hecft het CDA met 

de VVD nieuwe afspraken gemaakt 

over grondrolitiek Strekking van deze 

afsprakcn was dat hij onteigening uitge

gaan zou worden van de verkeers

waarde-min, waarhij het waardeverho

gend effect van rlanologisch belcid 

huiten heschouwing hlijft, er wordt een 

voorkeursrecht voor gemeenten ont

wikkeld en om waardestijging van land

houwgrond in te dammen wordt een 

stelsel van landhouwkundige toetsing 

ontwikkelcl. 

Latere ontwikkelingen in de 
wetgeving 
Or het gebied van d<: wetgeving ziJn 

in de Jarcn na het kahinet-Den Llyl een 

aantal zakcn onder ( mede- )vcrant

woordelijkhcid van het CDA uitgekri'>

talli'>eerd. De waardegrondslag bij ont

eigening is heraald in 1981 or de 

verkeerswaarde, waarbij de crypt1sche 

tocvoeging luidt dat de prijs wordt ver

meerdcrd of vcrminderd met voordelen 

of nadelcn ten gevolge van de bestem

mingen, die door het werk waarvoor 

onteigend wordt tot uitvoering komen. 

Later werd hcsloten om voortaan de 

hestemmi ngswijzigingswin'>t, ontstaan 

door het planologisch mogelijk worden 

van ecn mecr lucratieve bestemming 

te bclasten. Er is een voorkeursrecht 

voor gemccnten gekomcn dat zeer be

perkt gewerkt hecft in stadsvernieu

wingsgehieden In 1996 is cen belang

rijke uithreiding van de mogelijkheden 

tot instellen van voorkeursrecht tot 

stand gckomen, waarop afzonderlijk zal 

worden ingegaan. Het stelsel van land

bouwkundige toetsing wcrd neerg<:lcgd 

in de Wet Agrarisch Crondverken 

Lliteindclijk i'> de Wet, met daarin de 

in'>telling van het Bureau llehccr l.and

bouwgronden, <:r in 1984 wei gckomen; 

echter zonder feitelijke invulling van de 

toctsing. Hiervoor ontbrak inmiddels 

het draagvlak omdat de grondprijzen 

van landhnuwgronden intL!Ssen waren 

gedaald en ook omdat de sterke mate 

van overheidsinvloed die daarmce ge

paard zou gaan inmiddels ook velcn 

binnen het C:DA afschrikte 

Ontwikkelingen in de praktijk 
De mcest ingrijrendc ontwikkeling van 

de afgclopen zevcn jaar is de sterk toe

genornen invloed van rrivate rartij<:n 

op de schaarse grondmarkt in houwlo

caties. Door ontwikkclingen in de JUris

pruden tie van ontcigening'>procedures 

blcek het hovendien niet Ianger mogc

lijk dat een gemeentc grond onteigent 

van een projectontwikkelaar die zeit in 

'-itaat i-, on1 de nieu\v aCJngcgeven he
stemming te realiseren Door de schaal

vergroting in de bouwwcreld is het 

steeds vaker gehruik dat gemeenten in

tegrate delcn van houwplannen aanhc

steden aan een prcnectontwikkclaar, die 

vervolgens met onderaannemers wcrkt. 

Voor rrivate partijcn is hct dus van lc

vcnshelang geworden om over grond te 

he,chikken en zodoendc een rartiJ te 

worden waar de gemcente nict mecr 

om hecn kan bij de ontwikkeling van 

bouwplannen. Vanwege het grotc he

lang van de bouwer<, hehhen deze de 

grondprijzen enorm opgejaagd. In de 

afgelorcn zcs a zeven jaar zijn de 

grondprijzen ongeveer vervijtvoudigd 

Thans worden voor gronden waarop 

gehouwd mag worden priJzen betaald 

van f 250 000,- tot t 400 000,- per hec

tare, met uit<,chieters naar hoven in 

Vinex-bouwlocatie'>. De agrarische 

grondpriJzen varicrcn van t 30.000,- tot 

t 70.000,- per hectare. Agrarier<, die te 

maken krijgen met hestemrningsveran

dcring van hun gronden worden <,chat

rijk llij ccn bedrijf van 30 hectare '>ti)gt 

de waarde van hun gronden van f I ,5 

CllV ''!7 



miiJocn gulden tot zo'n 10 miljocn. 

Bovendicn heelt de prakti)k handige 

\Vcgcn gcvondcn on1 onder de hc:-,tenl

nling"wijzigings\vinst, die in Jcrge\ijkc 

gcvallen van tocpa..,~ing i.;;, uit tc ko

men. Cezien dezc prijwerhoudingen 

komt kitelijke onteigening in de prak

tijk in \voninghouwlocatic-.; nog nau\ve

lijks voor De private sector hedt de 

zaak a\ lang gcregeld vonrdJt de gc

l1lcentc aan ontcigcn1ng toekon1t. 

1\lcde onder invlocd van deze praktiik

ontwikkeling hedt zich h!J de bepaling 

van de waardcgrond.,bg in gevallcn van 

minnelijke verkoop tcr voorkoming van 

ontetgentng ook ecn ontwikkeling 

voorgedaan. De verkeerswaardc is uit-

gang..,punt. 

llij de kitell)ke invulling volgcn steed-, 

n1cc-r ontcigcning<.;-dc.,kundigcn de zo

gcnaamde lofldou'll-henadering. l)at wil 

zcggcn dar gctaxcerd wordt \Vat de ver

koopwaarde van de grond is 11a houw

r!Jp maken, oltewcl de uitgitteprijs 

llierop worden de kmten in mindering 

gchracht die worden gemaakt om de 

grond tc ontsluitcn en in te richten. 

Wat overhlljtt is de verkccrswaarde. 

Deze i'i meestal een veelvoud van de 

agrari-,che waardc. Door deze feitelijke 

otltwikkelingen is biJ veel hetrokkenen 

in de onrocrendgoedwereld zoals ma

kelaars en accountants, de opvatting 

gegroeid dat de eigenaar recht hedt op 

de meerwaarde die door planologische 

maatregclcn i'i onhtaan. De politick 

hedt zich de afgclopen )at-en afzijdig 

gehouden van standpuntbepaling hier-

over 

Problemen van hoge 
grondprijzen 
Vaak wordt ge<,teld dat de praktijk zich 

wcl redt met de gcgroeide '>ituatie. 

Naar mijn mening worclt daarbij tc gc

makkeltJk voorhi1gegaan aan een aantal 

problemen die direct voortvloeien uit 

de stcrk ge'>tegen grondprijzen In de 

eerste plaats worden de bouwplannen 

duurder. Llitgaande van ongeveer dertig 

woningcn per hectare ziJn de meerkos

ten per woning toch al gauw I 10.000 

gemiddeld Ook de openbare ruimten 

worden aanzienlijk duurder. In de prak

tijk worden de bouwkavels <,teeds klei

ner om de begroting sluitend te krijgen. 

Het lcdgenot wordt hierdoor ncgatid 

b6nvloed. len ander nadeel is dat er 

steed-, minder financiele ruimtc is om 

de kwaliteit van de woonomgcving te 

verhogen door een adequaat niveau van 

publieke voorzieningen te crecren. 

Croenvoorzieningen en recreatieve 

voorzieningen in de wtjk komen als 

eerste in de vcrdrukking. Voor hoven

wijkse voorzieningen, die in principe 

door houwplannen zouden moeten 

worden gefi nancierd is vaak gcen 

ruimte mecr. Ook in de agrarische we

reid hebhen de hoge grondprijzen een 

zeer negaticvc uitstraling. Agrarier'> die 

dure grond hebben verkocht gaan de 

markt weer op om vervangcnde grond 

te verwervcn en pgen de prii'> op in de 

hlijvend agrari'>che gebieden Collcga

hoeren die hun bcdrijl willen uithreiden 

kunnen niet tegen deze concurrentie 

op. Dit verschijnsel dat zich aanvanke

lijk voorallokaal aftckende is de afgclo

pen twee jaar van grote invloed gewor

den op de markt van gehelc landhouw

hedrijven Cehelc hcdrijven in Cronin

gen en Zeeland hebben door vraag van 

agrarier" uit bou\vlocatics ccn grond

prij'> gekrcgcn die 'iubstantieel huger 

ligt dan de agrari'>che grondprijs voor 

los<,e gronden. Op deze deelmarkt wor

den nu de boeren die willen verplaatsen 

uit een tockomstig natuurgehied weg

geconcurreerd door boeren uit bouwlo

caties. Op de huidige grondmarkt ko

men de meest lucratieve functie'> via de 
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particuliere markt du<; wei aan hun trek

ken. C:ollectieve belangen zijn steeds 

moeilijker te realisereo. Dit gcldt ook 

voor de realisatie van het gruene be

leid in hct landeliJk gebied, zoals de 

realisatie van reservaats- en natuuront

wikkelingsgebicdcn, hosaanleg en rc

crcatiegehiedcn. In de nahirheid van 

houwlocaties stellcn de eigenaren van 

deze gronden steed<; vaker dat zij cen 

grondprijs willen ontvangen die ge

koppeld is aan stedelirke ontwikkeling 

Als de ovcrheid die deze planncn uit

eindelijk financiert daarin zou mce

gaan, ontc.Laat ccn cnorn1e kn'ltcnvcr~ 

hoging voor de overheid. Hoge 

grondpriJzen hehhen tal van negat1eve 

nevencHecten op met name de collec

tieve voorzieningen die hepalend zijn 

voor de kwaliteJt van de lccfomgeving. 

llovend1en is er een ncgaticve uitstra

ling op de agrarische grondmarkt die 

uiteindelijk voor de hlijvende hocren 

ecn kostcnvcrhogende !actor vormt. 

Deze kostprijsverhoging wordt nog 

vcr<;tcrkt doordat de pachtprijzen van 

landbouwgronden worden algeleid van 

de grondprijzen 

Aanpassing van de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten 
Vorig jaar hecft de parlementaire dis

cussie plaatsgevonden over de uithrei

dJng van de Wet Voorkeur-.recht 

Cemeenten. De aanleiding tot het uit

hreiden was het be<,el dat met de <,terk 

toegenomen invloed van de private sec

tor de gemeente niet altijd even goed 

n1cer in staat is on1 zijn regietunctie tc 

vervullen. In hooldzaak is de uithrei

ding crop gericht om mogell)k te ma

ken dat gemeentcn ook buiten de hui

dJgc bebouw1ng. in nieuw te bebouwen 

gcbied, de mogclijkheid krijgen om cen 

voorkeursrecht i11 te <;tellen. Dit instru

ment werkt in principe passicl. Wie 

evenwel zijn gronden wil verkopen is 

vcrplicht deze ecrst aan de gemeentc 

aan te hieden. De gang van zaken in 

ecn aantal Vinex-locaties l1eeft bijge

dragen aan de cbcu<,<,ie. Hct mee<;t op

vallcnd van het debat in de Tweede 

Kamer was dat door cen aantal partijcn 

were! gediscu<,<,ieerd zonder in vol

doende mate de lei ten uit de praktijk tc 

kennen. Dezc i<; trouwens zeer ondoor

zichtig door het gebruik van optic<; en 

van economische eigendomsoverdrach

ten, waarhir de ruridi,che levering 

wordt uitgesteld Overigens hecft de 

minister van VROM desgevraagd mc

degedeeld dat ziJ niet over gocdc infor

matie beschikt over de ontwikkcling 

van de grondprijzen, maar dat haar 

gcen lciten over buitensporige specula

tie bekcnd ziJ!l. Het Rijk hecft zich zo

vcr teruggetrokken dat zells de nood

zaak van nicuw instrumentanum niet 

meer met fcitcn en C!Jicrs kan woJ-den 

onderhouwd. Het CDA heelt zich in 

het dehat ingczct voor een beperktcr 

tocpassingsbere1k van het voorkcurs

recht dan door de regering voorgesteld. 

.~tede als gevolg hiervan is de proce

dure tot tocpas~ing cnig'-'zino.; vcr

zwaard. Onder druk van de VVD en 

CDA heclt de minister toegezegd dat 

hct instrument nict bedoeld is om de 

vt.:rnlogcn~po'iitie van cigcnarcn aan tc 

ta<;ten. Naar mijn oordecl is, ook door 

het CI)A, de problematick te weinig 

fundamcnteel benaderd. Een goedc 

analyse van de problematiek 1s 111et ge

maakt en van een helderc visie op de 

hcoogdc rcgiefunctic van de gcn1ccntc 

is nicts geblcken Vcrvolgens zal de 

praktijk weer mocten uitwijzen hoc 

partijen in het veld met de nieuwe sJtu

atic zullcn omgaan, waarb1j de waardc

hcpaling in geval van uitnclcning van 

voorkeursrecht nog velc vragen op

roept. 
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Uitgangspunten voor een 
nieuwe grondpolitiek 
f kt is nicl eenvoudig om voor een 

complex en gedetailleerd ondcrwerp als 

grondbeleid een nieuwe politieke koers 

le bepalen. In het rapport 'Nieuwe we

gen, va'>te waarden' zijn enkelc aankno

ping-;punlen te vinden. Het CDA gaat 

uit van "gerechtigheid in het puhlieke 

Ieven en sohdariteit en rentmeestcr

schap in een verantwoordelijke samen

leving" Verder i-; er het besd dat 

"markl en overheid nodig zijn maar dat 

de samenleving daar niet 111 op gaat. De 

overheid is nodig om de samenlcving 

h11een te houden e11 confliclcn tc be

slcchten'' Cekozen wordt voor "een so

u ale markteconomie, een duurzamc '>a

menlcving en een overheid die 

gcz<Jghebhend bn optreden op de ter

reinetl waar hij uilstek zij te handelen 

hedt" 

Vanutt dezc heginsclcn zou cen eigcn

lijds grondbelcid moctcn kunncn wor

den gcformulcerd dat de vcranlwoorde

lijkheden van private partqen en 

overheden heldcr necrzet. Fen ecr<;le 

nolie die daarhij opkoml is dat cr than., 

een situatie is die tot prohlcmen heelt 

geleid en in steeds sterkere mate zallci

den. In 011s dichthevolkte land zal ook 

de komcndc decenni<l nog veel moeten 

worden gehouwd en zqn ook andere 

groot<..,chaligc luncticvcranJcringcn no

dig zoal-, ccn vcrgroting van hct t~rcaal 

naluur- en recreattegebieden. De pri

vate sector heclt de neiging de 'krenlen 

uit de fl<lfl' te pikken Om ook de col

lectievc helangen tc realiseren moel de 

rcgicfunctJc van n1ct nJnlc de gcnlccn

teliJke ovcrhetd verslerkt worden. Het 

is daarbtl niet gewen<;t om de pmitic 

van de private sector le hererken. De 

overheid hecll vooral hehoelte aan be

letT instrumenten om de kosten van 

colleclieve voorzieningcn le Iaten mee-

financieren door private winstgevende 

projecten 1\logelijkheden hiertoe zijn 

nieuwe vormen van haathelasting, een 

grondexploitatiebijdrageregeling of an

dere mogeli1kheden van medehnancie

ring. Via convenanten tussen de ge

meenle en projectontwikkelaars kan in 

onder! i ng overlcg meddi nancieri ng 

worden ingevuld. Om de collectieve 

helangen veilig le stellcn verdient het 

evenwel de voorkeur dat de gemccnte 

voldoende instnunenten achter de hand 

hecft om enige drang te kunncn uitoc

tenen op proJectontwtkkelaars die in de 

mee<ae gevallen inmiddels grondeige

naar zijn. Het CDA zou voorstander 

moeten zijn van het ontwikkelen van 

Jcrgclijkc nieuwc rcgl'lgcving die de 

grondpriJzen drukt en middelcn uric

vert voor de hnancicring van collec

tievc voorzJcningcn. 

Tenslotte resteert nog het vraagstuk 

van de waardehepaling in geval van 

onteigcning en van uitoctcntng voor

keursrccht. De wettekst uit de Ontei

geningswet van I 9H I is tot stand geko

men in een tijd dat de waarde

vcrschillcn tussen agrarische gronden 

en te hebouwen gronden maar enkelc 

tientallen procentcn waren. Thans zijn 

te hehouwen gronden viJI il tien kecr zo 

duur dan agrarischc gronden. De door 

het planologisch helcid van de over

hcid veroorzaakte schaarste en de grote 

rol van private partijen hehhen zich 

vertaald 111 extreme verschillen in 

grondpriJzen. Naar mijn o01·deel is het 

indertqd door het CDA ingenomen 

standpunt dat waardestijgtng van 

grond, die !outer en aileen ontstaat 

door verandering van de planologi-,che 

hestemming, niet aan de tocvallige ei

genaar zou n1ogcn tocvallcn, nog 

steeds valide. In de situatie dat de over

heid onteigcnt of gchruik maakt van 
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voorkeur<,recht zou mocten worden uit

gegaan van algehele schadclomstelling, 

waarbij de cllccten van planologi'>che 

maatregelcn worden weggedacht Door 

de overheid veroorzaakte voordelen 

kotncn in rrincipe niet toe aan het indi

vidu. Overigens hedt de toevallige ei

genaar de mogelijkheid om de nieuw 

ontstane mogelijkheden zeit te henut

ten door met andere deskundigen en 

voor eigen risico houwrlannen te ont

wikkelen. In die situatie ts hct van he-

lang dat de hestemnlings\vijzigings

winst die in die situatie kan ortreden 

ook daadwerkelqk wordt helast. De 

mogelijkheden om dezc te ontduiken 

zouden door aanvullende maatregelen 

moeten worden teniet gcdaan. 

Door dit rakket van bovcnstaande vnor

stcllen kan invulling worden gegeven 

aan een grondrolitiek die cnerzijds de 

sterk tocgcnomen invloed van markt

ranijen in stand laat maar tcgelijk er in 

voorziet dat ook de collectieve voorzie

ningen hnancierhaar hlijven. Daarin 

pa~t de alroming Vllll boven1113t1ge \Vin

sten van eigenaren die door toevallige 

rlanologische omstandighedetl die hui

ten hun invloed liggcn, hun vermogens

positie zien verveclvoudigcn. 

lr. AJi\1 (Ad) de Schulter Js tPcrkzilcll/1 11/s 

hoof,/ Cmndz<Jkm hi1 de I )iensl Lmuic/Jjk 

Cclned. Hi; sclmef d11 cnlikcl <}ehcel o{l{lmoon

/qkc tile/ 
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Spanningsveld bij de discussie over integratie van minderheden is 

de verhouding tussen integratie en behoud van eigen identiteit. 

lntegratie is geen eenrichtingsverkeer: wederkerigheid slecht drem

pels tussen groepen. Het CDA vindt dat er ruimte moet zijn voor 

culturele en religieuze beleving door minderheden, en voor zelfor

ganisaties. Het paarse beleid ademt meer de sfeer van assimilatie. 

D 
nor de veel-

hc\vogcn 

loop van de 

ge<;ehiedeni<; 

hedt Nederland naam ge

maakt met de ,Jeutelwoor

den harmonic, tolcrantie 

en ga<;tvriJheid De toege

nonlcn "\panning rondon1 

de kom<;t van grotc aan

tallcn 'vrccmdelingen' in 

het laat<;te decennium zet 

dezc trad1tie onder druk. 

Het i<; een uitdaging voor 

de chri<;tcn-democratie te 

zoeken naar een uitstraling 

en hclcid waardoor we er 

in kunncn <;lagen de ge

nocmde slcutclwoordcn 

tier overeind te houden. 

Natuurlijk i<; de kom<;l van 

'vrcemdcn' op z1ch niet de 

oorzaak van gcvoelcns van 

hedreiging en onzeker

hcid. Die l1gt in een veel

heid van maahchappclijkc 

ontwikkelingen De tijd 

l llV ''!I 

Aiw. drs. U-Ll J\.1 
Dil11kers 

Drs JJJ llolderheij 

van cen ovcrzichtclijke 

')Jtncnlcving i'-; in1n1tT~ 

voorhij: kri,krasrelaties nc

men de overhand en de 

'verzuiling'- die lang heclt 

hijgedragen aan het he

werkstelligen van harmo

nic - heeft aan belang in

gcboet. De gcdachte dat 

we door de wederopbouw 

na de Twcedc Wcrcldoor

log aileen maar voor;poed 

en wclvaarbgroci zouden 

kennen, werd wrced vcr

stoord door de wcrkeli)k

beid van <;tagnerende cco

nonlischc groci en grote 

langdurigc werkloosheid 

Ook gaan de tcchnologi

sche ontwikkelingen zo 

snel dat deze voor de ge

middclde mem bijna niet 

bq te benen is. Door deze 

ontwikkclingcn i-, cr ecn 

nieuw type maatschappij 

ontstaan: ecn complexe 

I)JtllCn levi ng- in- vcp.;ncll i ng 
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die tevens multicultureel is. Vecl zaken 

lijkcn footloose' Een groot aantalmenscn 

verl1est hct overzicht en/of raakt de 

wcg kwijt Nicts lijkt mccr zeker. In 

zo'n situatie is de kans groot dat ecn kli

maat ontstaat voor het zoeken naar de 

'zondebok'. 

Opdracht 
Dergclijkc vcranderingcn betekencn 

ecn opdracht voor de christen-demo

cratic. lmmers, de grondslagcn van onzc 

hcwcging c..lragcn on~ op 0111 vvcgcn te 

zockcn voor een harmonisch samcn-le

ven, waarbij al<> grote waarde voorop 

blijft staan dat menscn vrij zip1 hun ci

gcn gelool en lcvcn<>bcschouwing te be

leven. )uist nu zal het C:DA ZIJn waardc 

moetcn hewijzcn en aan moctcn toncn 

hoc de Nederlandsc cigenhcdcn en ver

worvenhcdcn- waaraan de chnstcn-dc

mocratic in hct vcrleckn fors heeft bij

gcdragcn- in ccn modernc "ianlenleving 

vertaald moetcn worden. Hoc ziet deze 

opdracht cruit~ De samcnleving hccft 

ecn pluriform karakter gekregcn, waarin 

enerzijds tolcrantic, wedcrzijds respect 

en een bcreidheid tot dialoog en andcr

ziJds ccn duidclijkc iher)ddinicring van 

centrale waarden en aandacht voor so

ciale cohe<;ic en ankerpunten nodig zijn. 

De achtcrgrond van dcze 'mix' is hct 

idee dat juist in ecn complcxc, snelle, 

onoverzichtcli)ke e11 ook globaliscrende 

-,an1cnlcving 'ol7scs Pml ntsl' nodig zijn, 

wat1r ccn thuisht~vcngevocl en eigen 

identitcJt kunnen worden belccfd, van 

waaruit n1cn in Jtlnraking kt1n kon1en 

met de 'sncllc' samcnlcving. 

I )it <lrtikcl i1 tic /Pecrsl,u}r"/11 tic Jn!cl/esf!ccial A lillticrhcdm/,clcid 

ti11· i11 1111111rt 1 9'17 ,/oar tic CDA- TiPccde Kai/Jcr{ract/e is l'ilSt~c

stcU Emler 1'crsd11·c11 ill Clnistc11 Del/JOe mtische Vcrkmllilit}ell 

cc11 tlrtikcl OI'CI tic F<~ctles{lccial ,\ IC!lisch-cthischc l'rtlill}stukkw 

(C I J\1 

Dat is niet aileen het vcrtrekpunt voor 

cen eigentijds familie- en gezinsbclcid, 

maar ook voor ecn succesvol intcgratic

beleid van minderheden. De mogclijk

heid bieden aan mcnsen om zichzelf tc 

organiseren op basis van lcvensbc

"chouwing, 0111 van daaruit verant\voor

dclijkheid tc nemen voor zichzelt en 

anderen is van wezcnlijk belang Dat 

betekcnt niet teruggrijpen naar nude 

vorn1en van vcrzuiling, n1aar eigcntijdc.; 

nieuwc wegen zoekcnd. De intcractie 

tu<.<.en vcrschillendc culturen, juist up 

micronivcau (gezinncn), vcrgt aandacht 

van de overheid. Cenoemde centrale 

waarden en ankcrpunten zijn wellicht 

in de wclvaansjarcn zcventig wat op de 

achtcrgrond gcraakt, n1aar n1octcn op

gcpoctst worden. Het past de christen

democratic om dcze rwtics hoven talc! 

te krijgen en te Iaten doorklinkcn in 

haar politick handclcn. Tegcli)kcrtijd 

zal het C::DA duidclijk stelling moetcn 

ncmen in de discu<;<;ie over de grcnzcn 

van de rcchtsstaat. 

Wederkerigheid 
Een voortdurcnd <>panningsveld bit de 

integratic van minderheden rn de 

Ncdcrlandsc samenleving i<; de verhou

ding tuc.<..,cn intcgratic en hchoud van 

cigcr1 identiteit. 1-lierbij mocten gccn 

kunstn1atigc tcgen-.;tcllingcn \Vordcn 

gccrceerd. Het beleven van ident1teit 

behoort tot e'en van de meest cxlstcn

ticle bchocl ten van mcnscn. Lr moct 

dan ook ruimtc zijn voor culturele en 

rcligieuzc heleving als ondcrdccl van 

het integraticproces. Bcwustwording en 

ccn gcvocl van zckcrheid zijn csscn

ticel. ,1\,laar integratic van mindcrhcden

groepen in Nederland is ook een kwcs

tie van plichten. Hct vcrledcn hccft 

gcleerd dat vcrwaarlozing daarvan later 

tot prohlcmcn kan lcidcn 1\lenscn 

n1octcn in de -.;an1cnlcving hun w<:g 
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kunne11 vindcn. De beheersing van de 

NederlanJse taal en de in Nederland 

e<,sentiele waarJen, normen en om

gangwonnen is daarvoor een absolute 

nooJzaak. De overheid voert hier tc

recht een <,tevig beleid. Deze bagage is 

nodig om bindtng te kunnen voelen 

met de <,amenlcving. Voor een bclang

rqk deel zullcn minderheden verder 

zeit vorm moeten geven aan hun inte

gratie. Het ~tin1ulcrcn van cigcn nct

werken van vriJwilligersorgani.,atie.,, die 

op prote'>'ionelc ondersteuning kunnen 

terugvallen, is een goede wcg om in ei

gcn vcrantwoordeli1kheid vorm te ge

ven aan integratie. 

lntcgratie i<, cchter gcen ccnrichting<,

verkeer: de wezenlijkc vraag is hoc we 

111 Nederland leetbaarheid en duur

zaamheid kunnen veilig stcllcn. Llit

cindclijk zullcn we dat samcn moeten 

docn. In dit proccs zullcn autochtonen 

en allochtonen van clkaar moetcn le

rcn. Autochtonen kunnen veel lcren 

van biJvoorbccld hct hcchte gemeen

schapsgevoel in Turkse grocrcn en de 

belectd- en gemanierdheid van vee! 

schoolgaandc allochtone jongcren. 

Allochtoncn kunnen aan de andere 

kant in hct kader van hun cmanciratic

rroces lcren van de vrijheid, zelfstan

dighcid en mondtghcid van de autoch

tonc Nederlander Zoals allochtonen 

moeten wctcn hoc en wat de Neder

landsc <,amcnlcving t<,, zouden autoch

tonen be.,ef en kennis mocten hehhcn 

van wat de multiculturele <,amenleving 

inhoudt en wat de achtergrondcn zijn 

van andere traditics dan de Ncdcr

landsc. Fen eenziJdige a<,<;imilatie is 

juist noch etfccticl Er hcstaan nu ccn

maal ver<,cht lien de iclceen over het 

'gocde Ieven' Hct gaat crom dezc 

ideccn in harmonic tc houdcn zodat 

een twccdeltng wordt voorkomen en 

(I lV ''17 

een tolerant samen-lcvcn wordt bcvor

dcrd. WederkerigheiJ client derhalve 

lcidraad tc zip1 in het CDA-denken 

over minderhedenbeleid. 

Minderheden en 
werkgelegenheid 
Om zo gocd mogeli1k in de Neder

landse samenlcving tc kunncn intcgrc

ren i'> deelname aan het arbcidsproces 

een hclangrijkc voorwaarde. In de loop 

Jer jaren zijn er diverse maatrcgclcn 

genornen om de achtcrstand van al

lochtonen or de arhcidsrnarkt tc ver

kleinen en hun arhcidsmarktrositic tc 

vcrstcrken, varierend van positieve ac

tie tot ccn wcttclijke vcrplichte alloch

toncnregistratie Llit de recente Rap

rortagc Minderheden I 996 van het 

Sociaal en C:ulturecl l'lanhureau (SCP) 

blijkt dat het etfect van de meeste 

werkgelegenheidsmaatregelen gering is 

gebleken: de positie van de kansarmcn 

is er niet wezenlijk door vcrbcterd en 

de kansrijken waren er zonder deze 

maatregelcn ook wei gckomcn. l'er 

saldo is er bij Surinamers, Antilliancn 

en Arubancn sprakc van een verbete

ring van de arbeidsmarktpositie: de po

sitie van Turken en 1\larokkanen is nict 

ot beperkt verbeterd. De jonge Turkse 

en l'vlarokkaansc vrouwen vormen een 

positieve uitzondering. Hun arheidspo

sitic is duidclijk aan hct vcrbctcren. 

Ondanks de genoemdc positicvc ont

wikkclingen is de arhcidspositic van de 

minderheden - over de gehele linie -

nog altijd ongunstig. 

Hct ts verheugend dat de Stichting van 

de Arbcid tijdens hct Najaarsoverlcg 

een vervolgakkoord heeft gc<,]oten met 

cen looptijd van vier jaar Om de doel

stelltng van extra wcrkgelcgcnheid te 

rcaliscren verdient hct volgens de 

Stichting aanbcveltng dat C:AO-par-
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tijen voor hun sector zich verplichten 

een bepaalde instroom van allochtonen 

vast te leggen Hierbij i'> het van belang 

dat er mecr dan voorheen aandacht 

wordt be<,teed aan het decentrale ni~ 

veau. 

Een ander belangrijk instrument is het 

stimuleren van de toepassing van inter~ 

cultureel management, waardoor het 

draagvlak op de 'werkvloer' wordt ver~ 

groot. Vaak zijn de traditionele wer~ 

vingsmethoden- zeker als het gaat om 

lunctie<, van hoger opgcleiden - niet 

zodanig dat gemakkelijk allochtone 

kandidaten worden gevonden De 

CDA~fractie heelt bij her Minderhe~ 

dendebat in 1996 bijvoorbeeld al ge~ 

pleit voor een project in navolging van 

To/Jiiflk': een initiatief vanuit de vrou~ 

wenemancipatie. TotJ/lllk was een cen~ 

traal punt waar in hogere (hestuurs)~ 

functie-, gc'i'nteresseerde vrouwen zich 

konden melden en van waaruit actief 

werd getracht om mensen voor te dra~ 

gen voor bekende vacatures. Organi~ 

<>atie-, die op zoek waren naar kandida~ 

ten konden daar terecht. Het bleek een 

effectiel project en zou voor hoger op~ 

geleide allochtonen ook zeer goed kun~ 

nen werken. 

Verder is het bevorderen van etnisch 

ondernemerschap van belang. De rijks~ 

overheid voert sinds een aantal jaren 

beleid om het potentieel aan onderne~ 

mers uit etnische minderheden aan te 

boren. Onderzoek wijst uit dat het aan~ 

tal ondernemers uit etnische minderhe~ 

den in de peri ode 19H6~ I CJ'l3 is verdub~ 

beld tot circa 26.000. Deze groei kan 

verder gestimuleerd worden door de 

opvang van startende ondernemers te 

verbeteren. Cedacht moet hierbij wor~ 

den aan verbetering van voorlichting, 

advisering en begeleiding Najaar I CJ95 

is cen twee)arig project gestart dat zich 

richt up het samenbrengen van (be~ 

staande) franchisegevers en onderne~ 

mers uit minderhcidsgroepen. De be~ 

doeling is dat deze franchiscformule 

bijdraagt aan hct oplossen van een 

tweetal reele knelpunten waarmee velc 

allochtone ondernemers te kampen 

hebben, namelijk een gebrek aan ma~ 

nagementvaardigheden en een ongun~ 

stige vestigingsplaats Fen dergelijk 

project zal een voorbeeldfunctie kun~ 

nen vervullcn en uitstralingseffecten 

hebben naar andere franchisegevers en 

allochtone ondernemers. Ook kansen~ 

zones bieden in dit opzicht daadwcrke~ 

lijk kansen. 

Onderwijs, opvoeding en 
emancipatie 
De rol die het onderwijs kan spelcn ten 

aanzien van de emancipatie van al~ 

lochtone lcerlingen is groot. De kansen 

om later een baan op de arbeidsmarkt 

te vinden en actief in de samenlcving 

mee te doen, worden mede be'irwloed 

door het <,choolverleden. Ten aanzien 

van minderheden spelen soms <,peci ~ 

lieke factoren Te denken valt aan de 

culturele idcntiteit van leerlingen, het 

integratieproces in de Nederland<,e sa~ 

menleving en ontwikkcling<,achterstan~ 

den die meestal het gevolg zijn van een 

combinatie van sociaal~economisch mi~ 

lieu en de mate van intcgratie in de 

Nederlandse samenleving van de gezin~ 

nen waarin de kinderen opgroeien. 

Allochtone leerlingen blijken relaticf 

vaker naar het speciaal onderwijs te 

worden verwezcn dan autochtone leer~ 

lingen, de taalbeheersing Ievert soms 

problemen op en het komt voor dat de 

botsing van culturen thuis en op -,chool 

lcidt tot verwarring over identiteit bij 

allochtone kinderen. Tegcnover proble~ 

men, die belcidsmatige aandacht be~ 

hoeven, staan positieve signalen die 

C llV ·' '17 



erop duiden dat allochtone leerlingen 

en <;tudenten steeds bcter in de 

Nedcrlandse <;amenleving hun wcg we

ten te vinden. Allochtone studenten ne

men deel aan aile niveaus in het ondcr

wij<;, veroveren een boeiende baan en 

levcren ccn actieve bijdrage aan een 

klcurrijker <;amenleving. 

Door de vrijhcid van onderwij'> kennen 

we in Nederland vrijheid van stichting, 

richting en inrichting Door het recht 

op hekostiging kregen protestantsc en 

katholieke scholen begin dezc ceuw 

ecn positie ten opzichte van het open

haar onderwijs. Deze ontwikkeling 

hecft een bijdrage aan de emancipatie 

van genoemde bevolkingsgroepen gele

verd. Alhoewel de verzuilingsgedachte 

\tit' is, hedt de emanciperende lunctie 

zi1n kracht nog niet verloren. Het recht 

up de stichting van <;cholcn wordt door 

het CDA vanuit de identiteihheleving 

gcwaardcerd. Dit geldt tnutatis llllltcwdis 

voor islamitische en hindoe scholcn. 

Voor aile scholen, openbaar en bijzon

dcr, gelden kwaliteitseisen die door de 

Onderwijsinspectie gctoctst worden. 

Een ander uitvloeisel van de vrijheid 

van onderwiJs, namelijk de schoolkeu

zevriJheid. staat in relatie met het min

derhedenbeleid. Er zijn immers witte 

en zwartc <;cholcn. Net al-, de stich

tingwnjheid is ouk de schoolkeuzevriJ

heid ecn recht dat aile ouders hehben 

en moeten houden. In onzc ogen hedt 

de overheid geen taak in het <;turen van 

lcerlingen<;tromen in die zin dat de 

schoolkeuzevrijheid van ouders daar

mee ongcdaan gemaakt wordt. Een 

ccnzqdig opgehouwdc schoolbevolking 

Ievert in zekere zin een heperking up 

ten aanzien van de mogelijkheden om 

van elkaars cultuur te lcren. Daar regen

over staat dat in het verplichte curricu

lutn van elke school hct vak gce'>teli)ke 

stromingcn is opgenomen waardoor in 

ieder geval kennis verzameld wordt met 

betrekking tot diverse levcnsheschou

wingen en godsdiensten Mogelijk

heden om over en weer van clkaar te le

ren (cultuur en levensbeschouwing) en 

te lercn omgaan met de pluriformiteil 

in onze samenleving, dicnen versterkt 

le worden. 'Kruisbestuiving' door mid

del van hct over en weer kennis nemen 

van elkaars cultuur en rcligic i'> een 

gocde zaak. Dan is sprake van wederke

righeid tussen mensen en grocpen die 

drempels kan weghalen. 

Betrokkenheid van ouders bij het on

derwijs van hun kindcren vergroot de 

kansen op schookucces van hun kinde

ren. Voor allochtone nuder'> hlijkt de 

drempel vaak nog hoog Ecn aanpak 

gericht op het verstcrken van de relatie 

tusscn ouders en de <;chool 

zal de schoolkamen voor al-

lochtone lcerlingen verster
Net als 
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ken. Ouderbezoeken, ge

sprek'>avonden, tnzet van 

Onderwijs in Allochtone 

stichtingsvrijheid is 

ook de 

Levende Talen (0ALT) en schoolkeuzevrijheid 
(mcer) allochtone docenten, 

lcerlinghegeleiders en ouder

participatic in de klas zijn 

voorbeelden die de band tus

'>en '>chool en ouder'> verster

een recht dat aile 

ouders hebben en 

moeten houden. 

ken. Vertegenwoordiger'> van 

zeltorganisaties, mmkeeen en tempcls 

kunnen een intermediairc rol vcrvullcn 

tussen school en ouders om het contact 

te bevorderen. 

Religie en cultuur 
Uit het christen-dcmocrati<;ch getinte 

beginsel van 'integratie met behoud van 

eigen identiteit' vlocit aandacht voor de 

aspecten rcligie en cultuur nadrukkeliJk 

voort. In maart 1988 werd op verzoek 

van de regering het rapport 'Overheid, 
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z De rol die het onderwijs kan spelen ten aanzim um1 de enumcipatie uan a11ochtoJ1e 
leerlingen is groat. Uoto i\ 11eke Sd,lall/i/11) 

godsdiemt en leven<,overtuiging' van de 

commissie-Hirsch Ballin uitgehracht 

Daarin wordt uitgebreid aandacht be

<,teed aan de positie van religieus

levensheschouwelijke organisaties van 

etnisch-culturele minderheden. De 

commissie constatcerde toen dat de 

voorzieningen "onvoldocnde" waren en 

vroeg nadrukkelijk naar aandacht voor 

de geestelijkc verzorging. Het C:DA 

hccft zich grotendeel'> achter de cnn

clusies van de commis-.ie geschaard. 

Het CDA hecft zich ook <,teeds verzet 

tegen de ontkoppeling van het cultuur

cn integratieheleid. Ruimte voor de he

leving van de eigen identiteit hetrcft 

ook de kumtsector. Juist daar kan ook 

de multiculturele samenlcving zichthaar 

worden. 

In hct kader van de aandacht voor 'reli

gie en cultuur' met hetrekking tot min

derheden hedt minister DiJkstal on

langs de positie van de znndag ter 

discuS'>ie gcqcld. Vanwegc de aanwe

zighcid van men<,en met een joodse en 

islamitische godsdiemt zou er in zip1 

ogen wellicht ook een Vrijdags- en 

Zatcrdagwet moetcn komen. Het CDA 

wijst dcze henadering af De zonclag 

moet nict aileen gezien worden als reli

gieuze clag, maar ook als stahiel sociaal 

rustpunt en maat<>chappeli)ke vcrwor

venhcid in hijna geheel Wc'>t-Europa 

Een welkome verworvenhe1d in de 

steeds 'sneller' wordcnde 24-uursecnno

mie. Daarovcr is een compromi'> moge

liJk nnch wcnselijk 

In reactie op het idee van ccn nict

chri,telijke multiculturelc fcestdag kan 

gesteld worden dat voor vcrschil!ende 

hevolkingsgroepen helangrijke (religi

euze) fcestdagen mocilijk op ecn clag te 

viercn zijn. !\Iemen moeten wei verlot 

kunnen 11emen op dagen die voor hun 

idcntlteitshelcving grote waarde heh

hen. In veel CAO's zip1 atsprakcn ge

maakt over verlot voor fccstdagen van 

minderheden. In de prakti)k hlijkt dit 

systeem redelijk goed te wcrken. In 

sommigc C:AU's i'> dit mindcr goed gc

regeld. De ovcrheid zou hicr een aall

jaag- en voorheeldrol moeten spelen 



Samenbindende rol van 
gebedsruimten 
Voor de zogcnaun1ck· ccr~tc gcncratlc 

inlllllgrantcn - de groot'-.tc grocp al
lochtonen- <,pckn mo<;kcccn, tempe!., 

en ondcrc rcligicuzc ruinltcn (kortwcg: 

gehcd<;ruimten I ccn helangrijke <;amen

hindende rol. Voor deze ztch in hoge 

mate onrhccmd voclcndc eer<;te gene

ratie waren en zijn de gebed<;mimtcn 

ook een pick van onrmoering. Cchcd<;

rutmren waren in de beginjaren -,tcrk 

naar hinnen cq. naar her land van hcr

k01mr gericht, her maat<;chappclijk Ie

ven Viln dezc gcncratic vond (en vindt 

rwg vaak) onder elbar plaah. De lailr

<;te tijd zien wq dat een ilanral gehcd<;

ruimten zich meer naar hurten richt en 

h<1<1r Ktiviteiten vcrhreedt, onder an

dere met her doc! )ongeren actiel te he

tr-ckken, van naaicursu<, tot god.,diemt

onderwi)'> Deze ontwikkeling i'-> een 

-,timult~n.., voor de intcgratic 111 de 

Ncdcrlandse samenlcving I let is een 

duideliJk voorhceld van het ncmen van 

de eigen vcrantwoordelijkherd De 

overheid zou deze ontwikkeling moe

ten <;timukren en hrer in h<1<1r helcid op 

nweten in'>pelen en voonborduren, hq

voorhceld door her he<;prckctl van pro

hlcmen in reliltre tot jongeren. 7:o kun

ncn rcligicuzc orgZlnJ-,atJc<., worden 

rnge<;chakeld hij het heantwoorderl van 

lllilahchappelqke vr<1gen Len dcrge

lqke henadering is niet '>tri,dig met het 

principe Villl \cheiding van kerk en 

..,taat' n1ct, on1dat de cigcn vcrantwoor

dell)kheid en pmttte van de mmkcei'Il 

intact hli)lt Bovendien waar autoch

tone Nederlander·s som<, geneigd ziJil 

het hespreken vi\n lllCJ<Jt'>chappeli)kc 

prohlcmerl in de kcrk te hekelen, is een 

dergell)ke. 'hrede' henadenng Ill mm

keecrl er1 tempels minder controvcr

sieel.1 I let integratieproces bn hier 

nict lo-. van gczicn \Vordcn. 
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Almer al kan de invlocd van gee<;teliJk 

!ciders op grote grocpen minderheden 

aanzienll)k zi)n Cce<,teli,ke Ieider'-> <,pe

lcn ecn hclangri)kc rol in het sociaal

culturcle en religieuze Ieven. Daarom i'-> 

hct e'->sentieel dat deze gee'>tclijk !ciders 

vee! attiniteit hchhcn met de Nedcr

land<;e cultuur en samenleving. Fen 

mecr zelt<,tandige opkidlllg<;mogcliik

heid van de Imam<; in Nederland zou 

integratie-bevurderend kunnen werken. 

Het verdient daarom aanhcveling om 

initiaticvcn van ccn (of meerdere) i'->la

mitischc koepels om een imam-opki

ding op te zetten- eventuccl als pilot

project- tc ondcr<;tcuncn. De overheid 

hcctt in dczcn niet rneer dan een 

I rand lvoorwa<1rde <,cheppende rol. 

Allochtonen en criminaliteit 
TiJdcm de l'arlcmentaire enqucte over 

de opsporing'>methodcn i'> rndrrngcnd 

her heeld na<1r voren gekome11 dat hc

paalde delcn van mindcrhcdengroepcn 

hctrokken zijn hij de lzwaar) georgani

seerde criminaliteit. Hoewel reccnte 

geruchtmakende rccht...zaken vooral 

hctrekking haddu1 op 'I lollandse jon

gcn~. vcrdicnt dit vraag-.;tuk -;cncuzc 

aandacht Naa<;t de he<;trijding van de 

gcorganJ'iccrdc cnrninalitcit - die on

vcrmindcrd moct doorgaJn - <;taJt in 

dit bdcr de vraag ccntraal hoc voorko

men karl worden dat I de len van I de al

lochtonc jcugd \Vordt n1ccgczogcn. 

Voor· oudcr-e allochtone krndcren ,., CJI

lcrccr<,t ecn prcventicvc aanpak ge

wcmt. Lr zijn kinderen (autochtoon en 

allochtoonl die in de oude wiJken wo

netl waar de prohlcmcr1 zich opstapc

lcn, de hanclcrl met het thui<;/ront ""n' 
slccht, de woonomstandighcden hc

rocrd zi1n en waar sprake is van vee! 

<;choolurtval Dit zijn ri<;icovollc kinde

rcn, de hand met thui<; en met <;chool 

vZilt min ol n1ccr wcg en oudcr-, zcggcn 
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vaak zelf de grip op kinderen te verlie

zen. Deze kinderen raken dan tusscn 

wal en schip: het worden 'nicuwe 

schoffics' - die door de omstandighe

den waarin ze opgroeien- worden ver

leid tot een handeltje of ecn baantje als 

drugskoerier. Voor deze kinderen moet 

er beleidsmatig een aanpak komcn. 

Naast de justiticlc aanpak waarbij dus a! 

sprake is gcweest van strathare fciten is 

ook een aanpak ter voorkoming ge

wcnst. Daarom verdient het voorstel 

van Groen Links om te komen tot 

'Rabbac-intcrnaten' serieuze ondersteu

ning en uitwcrking. 

Nadat er criminclc feiten zijn gepleegd 

door jongeren is ecn justiticlc henadc

ring aan de ordl' DaarhiJ gcldt als crite

rium dat hoc Jongcr de mensen zijn die 

dclicten gepleegd hehbcn, hoc wczcn

liJkcr hct is dat een handelingsperspcc

tid gchoder1 wordt dat ertoe leidt dat 

terugkcer naar en deelname aan de sa

mcnlcving worden bevordcrd. Caten 

dichten die zip1 ontstaan, hijvonrheeld 

door vrocgtiJdigc schoolverbting en een 

nict-atgcnltlaktc opvocding 

te verheteren. Hierin zou een etfecticf 

leer- en werkprogramma passen waarbij 

Nederlandsc taal, beroepsopleidingen 

met stage, socialc communicatic en 

sport cen nadrukkclijkc rol kunnen spe

len, evcntueel in combinatie met hct 

lccrlingwezen. Een en ander zou in een 

stedelijke omgcving en in een drang- cq. 

dwangcontext moeten pbatsvinden 

Anders dan paars beleid? 
Het belangrijkste vcrschil met het kabi

nct in de benadering van hct 'minder

hedcnvraagstuk' concentrecrt zich op 

de visie van het CDA op het maat

schappeliJk weelsel en emancipatiepro

cessen in eigcn kring. Aile vragen en 

suggestics over de po~itic van eigen or

ganisatics en mogelijkhedcn om tot 

spccifickc voorzieningen - al dan nict 

op religieuzc grondslag - te komen, 

wcrdcn in het recente t-- li ndcrheden

dehat ontwcken of doorgeschoven Zo 

sprak minister Dijhtal lovende woor

dcn over het maatschappclijk midden

veld en hct particulier initiatid. Maar 

hij lict zich tevens ontvallcn "cr niet 

aan te kunnen hcginncn 

horen daarhiJ. Een aspect 

dat hicrin client te worden 
Met woorden wordt 

n1cegcwogcn i" de cultu

rclc waardcring die aan 

methoden wordt gcgeven. 

Or1zc aanpak is bijvoor

heeld vaak nog typisch 

'Hollands' omdat uitgegaan 

worclt van ccn praaturltuur 

tcrwijl er andere culturcn 

zijn waar ccn ellcctieverc 

rcmedic tocgcpast wordt, 

door paars 

\Vannccr ccn groep on1 ccn 

eigen school of vcrzor

gingshuis zou vragcn" H1j 

corrigeerde die uitspraak 

voor de school t--lct woor

den wordt integratic met 

bchoud van rdentiteit hc

ledcn. cvenals een keuzc 

voor ecn plurrfonne multi

culturelc samenleving, 

maar uit daden hlijkt dat 

integratie met 

behoud van 

identiteit beleden, 

maar uit de daden 

blijkt dat niet. 

via gczag.:.rclaties en doc-tlctivitcitcn 

Hct multiculturelcr maken van de mc

thodcn die gebruikt worden om 'ont

spoorde' jongcrcn weer rn het spoor tc 

zctten vcrdicnt scrieuze aandacht om de 

pcrspccticven van allochtone Jongercn 

nict. L:n op daden wil ecn 

lihcrale mrnister toch algerckend wor

dcnc Op steeds mccr tcrreiner1 is cr ten 

gevolgc van schaCJivcrgroting en terri

toriale deccntralisatic steeds minder 

ruimtc voor instellrngen op lcven-,bc

'chouwclijkc grondslag AI, dan ook de 

(I lV ''!7 



cvcntuclc b1cilitcring van (vaak klein

<,chaligc) zclfnrgani'>atics van migran

ten volledig wordt doorgcschovcn naar 

gcmecnten, tcrwijl de rijksoverheid 

geen ondersteunende taak zict voor een 

landclirkc infrastructuur, dan blijven cr 

\Vcinig kan-.cn over voor de grocp~hclc

ving van migrantcn. Her gchruik nla

ken van de crvaring,deskundighcid van 

me men zeit- op de plaatsen waar men 

op microniveau samc11 lccft, hijvoor

heeld 111 achter'.tandswijken - i'> hct 

paar'>e kahinct kennelijk nog een hrug 

te ver De CDA-oprocp tijdens het de

hat in de Tweede Kamer om vooral "1-

men te werken met zelforganisatie'> in 

aansluiting op die klcin'.chal1ghcid 

hlccf i11 de ru1mte van de grotc zaal 

hangen Over het gehccl gczien adcmt 

het paarse hclcid mecr de sfcer van assi

milatie, de koclc contractbenadering, 

dan de integratie met aandacht voor de 

helcv111g van rdentiteit en de wedcrkc

righeid van hct integraticproces. Toch 

zijn dit clcmenten die naar voren kwa

men al<, aanhevelingen uit de rondeta

lclgc'>prekken dre de mini'.tcr in 1996 

gevoerd hedt Daar hlirkt grote hc

hocfte aan tc zijn. Tot nu toe hedt hct 

kahinet echter naar aanlciding van de 

rondetafclgesprekkcn gecn standpunt 

ingcnomen re'>IKCtievelijk hieruit gecn 

consequentic'> gctrokkcn. Ook hicr is 

wachtcn het parool HopeliJk zal hct 

kahinct zich die conclu'>ics alsnog 

cigcn n1akcn. l)ic extra nuanccnng in 

hct integratiehelcid i'> nodig om de wcg 

tc vindcn naa1- ce11 harmoni'>ch samen

lcvcn. waarhq centrale waardcn voorop 

hliJven <,taan en mcn'>cn in ccn vciligc 

thuishaven vr·rr ZIJn hun cigcn gelool. 

levcn'.he'.chouwing en idcntiteit te he

lcven. 

1\lrP ,Irs LH./i\1 (c\!alllyl /),mkm is/1,1 

""" ,/c Tuwdc K,llltcrfraclte Poor /Jet U );\ 

c llV ''!7 

/)rs. J)J ( Dtrk Jan) lloldn!Jcij is bclctdsmcde

wcrkcr llir111enlmrdse Zaken hij de CDA-Tiuecdc 

Ka111C1jractic. 
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V
cltrouwcn In betrckkcll)k 

k01 tc tl)d hcdt d1t hcg11p 

cen cent! ale plaats gekrc

gen 111 het maahchappci!Jke 

en <,ouaal economi'>che dehat. Het gaat 

bij vertrouwen om de verwachting dat 

men<,en z1ch fal'>ocnlijk en cerlijk zul

lcn gedragcn en dat maatschappei!Jkc 

en cconomi<>che actoren wcten wat ziJ 

a<1n elkaar hchhcn. I )it komt dan tot 

uitdntkking in 11ormen, regcl<>, morclc 

gcwoontcn en andere vcrplichtingcn 

Landen waann vertrouwcn ce11 hctckc:

niwolle rol '>JWclt. /Ji,;h trust societies, zou

dcn hct in economi'>ch opzicht heter 

doen dan Ianden waarhij clat niet het 

gcval i'>, de lou' tmst \Ociciics. t\bar dat is 

nict het cnige Vcrtrouwcn i'> ook vcr

hondcn met bclangr!Jkc morc:lc aspec

tcn. [)oor wclkc 111orclc ovcrwcgingcn 

kan vcrtrouwcn worden gcvocd~ 

Wercldwijd komt het ckhat over rich

tinggc:vcndc waardcn op Hct Duihc 

opintchlad 'Focus· hcvattc onlang'> cen 

omslagartikcl 'Sclmslicht "'"}, \\'crtcu' 

llurgcrs en politici zoudcn op zock zi1n 

naar dcugdcn, gcnlccn..,chap<..,zin en 

waardcn o]..., mcdicl)n tcgcn cgo·{..,mc, 

gchrck aan oricntatic en cnminalitcit 1 

!-let dc:hat rondom vertrouwen gccft 

nicuwc impulscn aan hct dcnkcn over 

cconon11c en <..,J.nlcnkving. Ecn hicnncc 

nauw verhonden onderwcrp. dat inmld

dc/<, hrcde aandacht trckt. hct1-cft de 

'>li<-Ce'>'en van hct Nederland<;c 'polder

model' In e1gcn land IS dit model van 

sociaal-cconomhchc rn-dening de laat

stc pren <;terk hc:kritiscc:rcl vanwege de 

vermecnde onvoldocnck economi<,che 

dvnam1ek, 'stroperigheid' en tc wein1g 

marktwcrking. ,\bar inmicldel<> trckt hct 

poldermodel intcrnationalc aandacht 

van\vcgc de gun<.;tlgc econonli..:;chc 

pre<;tatic'> 111 de jaren negentig. _laren-

1Dngc loonmatiging van -;ocia!c partner~ 

en een ovcrhcidshc:lcid dat daarhiJ aan

<;/oot hchhcn een bclangrijke ha'>i<> gc

lcgd voor de Vltalitelt van de hu1dige 

CCOilOmle 

Voor de chri'>ten democratic h1cdcn de 

factor 'vertrouwcn·. het poldnmodcl. 

de ordcningspol1tiek van de paarsc u>

ahtie en de met vcrtrouwen verhondc:n 

morelc a<>pectcn kanscn voor cen hn

kc:nhare prohlcring Over dcze llnder

wcrpen gaat dcze peri<,coop, d1e wordt 

he,!otcn met indicatics voor ee11 <;o

ciaal-c-conomi'>chc helcidwi-,ie voo1- de 

komendc: kabinchpenode 

Achtergronden en 'morele 
voeding' van vertrouwen 
De liheralc ,logan 'meer markt. mindcr 

ovnheid' hecft hct 111 de jaren tachng 

en 111 de cn<;te helft van de Jal-cn ne

gcntig gocd gcduun. Hct leek '->teed..., 

mccr a!,ot cr voo1· de lihcrJic ordc

n•ngsv~<,ic nau\\<clqk<> ccn alternatief 

voorh<Jndcn w<J<..,. C~oundc\vcg grocidc 

de aandrang tot mccr n1arktwcrking en 

concurrc11t1e niet aileen in de econo

mic maar ook in andere maahchJppe

lijke sectorcn Het neol1hcralc denkcn 

wcrd en worclt gckenmcrkt dooJ- ccn 

<,tcrk accent op de lcgit1mitcit van hct 

na<..,trcvcn van cJgcnhc!ang, ucccntu-

(I lV '''~ 



er·ing v<Jn individuelc keuzevriJheid en 

zellredzaamheid en het hameren op het 

wcgncn1cn vun ngtditcitcn die de wcr

king v<Jn de m<Jrkt hinderen D<lt den

ken leek langzamcrhand ona<Jnta'>lbaar

te worden. In ieder geval onder econo-

ll1CI1. 

·"laJr rn hetrckkeliJk korte t11d i'> de 

aandacht van 'men markt' vcr<;chovcn 

na~n 'vcrtrouwcn' Nicuwc anzdy:-,c-, 

wcrpcn ccn andcr Iicht op "'ciaal-eco

rlomi'>chc prcqJtiC'> van Ianden. Dric 

hockcn hchben in het hijzondcr aan de 

hclang'-.tclling voor vcrtrouwcn bijgc

dragcn I rJnci<, I ukuyama hc<;prcckt in 

T1mt' de econorn"chc voordclcn van 

'-.ZllllCillcvingcn \VZlJrin vcrtrouwcn ccn 

ml van hctckeni'> '>pcclt cr1 waJrirl vcr

tmuwcrl i'> gdn'>litutionali,ecrd Von 

hem i'> de qclling alkom,tig dill l'uJI' 

lru,( '"''rl"" heter JHe'>lCITn van loll' ln~SI 
~ouciJC\.=' In l11 \OLIL;/(, ,/c con/Id!lcc' nlaJkt 

Ala111 l'eyr-clitte een vergelrJklllg tll'>'>en 

Noordwe'>l- er1 Lurd-luropa. In Ncdcr

I<Jnd en Fngcland groe1dc vanal de 

zcvcnticndc ccuw ccn cultuur van on

dcrling vertmuwen en ruimte voor indi

viduele ontplooiing. In Romaan'>e ian

den al, hankrr1k en ltJirc golden cchtcr 

'->trokkcrc en n1ccr hil;rarchi.,chc gczag<..,

vnhoudingcrl In laahthedoeldc Ianden 

hliJit de IJLtor vcrtrouwen voornJmc

IIJk hcpcrkt tot lam!lic, <;choolgcnoten 

en hekcndcn, tnwiJI vcrtrouwcrl 1n 

1\oordwc'>l-l:uropJ ecn vccl hrcdcre 

m<Jahchoppei1Jkc hctckcni'> krceg Naar 

de 111cning vJn Pcyrclittc i..., vcrtrouwcn 

naJ'>l arherd en bpitJJI, de derek ver

kiZJrendc factor voor cconomi'>chc 

groci I let dcrclc hock " dat var1 

l'utnJm '1\ldkiru; ,ici/IOlldl)' rPork' Dit 

hock. dat cc11 analy'>e hcvat van de '>0· 

ciJ<ll-ecc>nom"chc vcr,chillcn tu"e11 

Noord- en Zuid-ltalic laat zicn dat za

ken a!, hurgcr,chap'>moraal tolerantic 

en oog voor hct I<Jnd,helang de eco-

liJV '"~ 

nomJ'>che ontwikkeling len goedc 

komcn. 1 

Vertrouwcn vcr'>chatt du'> hct <;ociJal

cconomi'>ch clchat ecr1 nicuwe d!lllen

'>ic Traclilionelc inval,hoekcn- markt

coiirdinJtie versus planning, cvenwicht 

tu<;<;en vraag en aanhod, mccr vri)ill'id 

voor· de <J<Jnhoclkanl van de economic

makcn plaal'> voor nieuwe inzichlcn 

Na de Keyne'>iaatl<;e henadcring, met 

een <;tcrk accent op ovcrheicl'>inlcrvcn

tic vZin de jatTn zc<.;tig en zcvcntig en 

de aanhoclcconoml'>chc rrchting 

waarin de werking van n1arkten op de 

voorgrond werd geploaht - van de ja

ren tJchtig en hegin negentig konlt 

momclltccl de imtrtutionclc hcnadering 

op. Dczc laat<;tc hcn<Jdcring hiccll mccr 

ruimte voor de \VJardcn-conlponent en 

voor rntcrdi<;ciplinairc hcnadcringcn. Fr 

j-, ook mccr oog voor ontwikkclingcn 

en prou __ ·-,-,en in de -,amen!eving . .:; 

Opvallcnd i'> dar vaJk de nciging hc

-,taat de morelc con1ponent vJn ver

trouwcn in het rnicldcn tc Iaten. 

Vo!gcn-, !·ukuyan1a kJn vcrtrouwcn gc

ho'>ecrd zijn op diepgcwoncldc waar

clcn a!, Cod en gcrcchtig-

hcJd, maar ook op '>ecullcrT 

opvattrngen over hcrocp'>

uhick en gcdrag<;codc-, 

\X'aar hrkuyamJ ck morclc 

voeding cnig-,zln-, 111 het 

midden laat. wii'>l '"lichcl 

Albert in zijn hckcndc hock 

'Kapilali'>me contra kaprt

li<;me' daarclltcgcn JLII'>t op de 

In betrekkelijk korte 

tijd is de aandacht 

van 'meer markt' 

verschoven naar 

'vertrouwen'. 

noodzaak van hckcndhcid mel die voe-

cling Hct oprukkcn VJil hct puur 

nlarkt-georil;ntccrde en op \Vlll'-,1 gc

richtc neo-Amcrrkaamc model 1n 

luropa, wi)t hiJ onder mccr aan hct 

goeddcel' onbckencl z1jn van de rol die 

de <;oci<Jic leer van de kcrkcn heclt gc-
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speeld bij de opbouw van de sociale 

markteconomie'h De ideeen, waarop 

het Rijnlandse model ziJn gchasecrd, 

zijn goeddeels onbekend of omstreden. 

Het poldermodel en 'paars' 
Vertrouwen is geen ahstractie en !outer 

theorie. Dat komt tot uitdrukking in de 

recente aandacht voor de successen van 

het Nederlandse poldermodel Welk 

beeld van de Nederlandse economie 

werd immers de laatste jaren opgeroe

penJ Er werd tundamentele kritiek geuit 

op de stroperigheid van de overlegcco

nomie, de 'oudc' instituten zoals de so

ualc partners, de Sociaal-Fconomi'>chc 

Raad en de Stichting van de Arbeid, de 

algemcen verbindend vcrklaring van 

CACYs. Adviesorganen werden gesa

necrd. Ook in nict direct-economischc 

steren zoals onderwijs, gezondheid<;

zorg en volkshuisvesting zouden de 

wetten van vraag en aanbod moeten 

worden toegepast. 

Visies waarin aandacht werd gevraagd 

voor de betekcnis van samenwcrking en 

instituties werdcn a! snel afgedaan als 

'tussen Rijnland en Ratelhand zwalkend 

denken' De vorming van de paarse re

geringscoalitie leek tegemoet te komen 

aan de kritiek op de bestaande sociaal

economische ordening. Het paarse 

regeerakkoord kende een helangriJke 

betekenis toe aan 'verstcrking van 

marktwerking en concurrentie' [r werd 

een wetgevingsproject opgezeL '1\ larkt

wcrking, dcregulcring en wetgeving~

kwalitcit' Ook de socialc zekcrheid 

were! in her per-;pectief geplaal'it van 

mecr marktwerking. Weliswaar be

houdt de overheid voorshands een ka

der<,tellende rol, maar de uitvoering 

wordt in toenemende mate ee11 zaak 

van individuen. De meest aansprekende 

voorbeelden vormen de alschaHing- dr 

Jltn' of dr ]<~clo -van de Ziektewet en de 

Algemene Weduwcn- en Wezcnwet. 

l'aar<, is bcgonnen met cen hoog ge

halte staat-markt-denkcn. 

lnmiddels wordt de socp minder heet 

gegeten dan ze destijds werd opge

diend. In de laatste Troonrede, waarin 

de plannen voor het jaar I 'JCJ7 werden 

ontvouwd, werdcn positieve opmerkin

gcn gemaakt over de socialc partners en 

de betekcnis die zij hebben gehad voor 

de sociaal-economische ontwikkeling. 

Waar komen dezc woorden van waar

dering vandaanJ Llit cigen, paarse over

tuigingc Toen op I I maart I CJ'-!7 het 

eerstc exemplaar van het bock 'Ver

trouwen in de economic: het dehat' aan 

de huidigc voorzitter van de SER (en 

oud-PvdA-kamerlid) K.C de Vries 

werd overhandigd, ging deze in zijn re

actie in op de plotselinge omslag tn de 

waardering voor het poldermodel 

Deze moet vooral worden toegeschre

ven aan de positieve beoordelingcn 

vanuit het buitenland. 7 Waarderende 

bcschouwingcn van orguni'-;atic'-; zoal~ 

de Organisatie van Economtsche Sa

menwerking en Ontwikkeling alsmede 

artikelcn in vooraanstaande intematio

nalc tijdschriften hebhen ertoe gelcid 

dat het niet Ianger nol done was positieve 

opmerkingen te maken over hct Neder

landse model Analy<,es waarin em pi

risch materiaal werd aangedragen hch

hen de doorslag gegeven voor een 

vcrandering van hct klimaat.·' I let is 

ovcngcns ccn n1isvatting tc mencn dat 

niet eerder positievc signalcn hebben 

geklonken-" len van de aansprekende 

voorheelden was de uratic 'Breekt 

Nederland ZtJn dijkcn door'' i I 'J'J51 van 

de L!trechtse hooglcraar urganisatie en 

heleid F van Waardcn.'" lnmiddci-, ver

schijnen ook andere puhlicatics die 

knagen aan de jutsthetd van diverse ne

oklassieke, sterk mat·ktgerichte vooron-

l I >V '''' 



dcr<,tellingen In hct hijzonder kan dan 

worden genocrnd het hoek 'Corporalislll 

or competition'' van Hartog en Teulings.'' 

De Vrie<; zci cchtcr rneer. H ij vond het 

opmerkelijk dat politieke partijen in 

Nederland rnocite hcbbcn het gedach

tegoed van vertrouwen, zoals aangcdra

gen door l'ukuyarna en Peyrefitte, over 

te ncrnen. Het huidige overheidsbeleid 

is etatistisch. Er i-, weinig affiniteit met 

hesluitvorrning in en door de samenle

ving zeit. De creativiteit en kracht zit

ten echter, aldus De Vries. in de samen

lcving zelf. 12 Kortom, meent de paarse 

coalitie haar waarderende 

over de overlcgeconomie, maar in het 

heleid blijft vooralsnog het staat-markt 

denkcn overheersen. Als het om ver

trouwen gaat, !open woorden en daden 

van paars uiteen. Er is sprake van poli

tieke schizofrenie. CDA-senator 

Rongcn rnerkte tijden-, de behandeling 

van de begroting Socialc Zaken en 

Werkgelcgenheid 1997 in de Eerste 

Karner op 4 maart 1 997 het volgendc 

op "Als wij het kabinetsbelcid toetsen 

aan datgene wat het kabinet zeit als 

voordelen van de overlegcconomie 

aangcdt, dan doen wij dat aan de hand 

van cen aantal belangrijke wetten die 

ook in dit huis uitvoerig 

woorden in de richting 

van de sociale partner<, 

cchP Kornt de waardering 

niet veelcer voort uit ern-

Net zoals bij 
aan de orde zijn gcweest: 

de ANW, de WULHZ. de 

l'lMBA en de NOSV verantwoordelijkheid 

pirische analyses dan uit 

cngagcn1cnt rnct in'-;titu

tionecl denken dat meer 

omvat dan staat-rnarkt en 

dan staatsburgers-cunsu

mcntcn: 

behoort het bij 
1997. Dat warcn overi

gens wetten die de steun 

van rnijn fractie in dit huis 

niet hebben kunnen ver

werven. Het lijkt er bit 

deze wetten op alsof het 

vertrouwen ook te 

gaan om de morele 

voeding. 

Het Nederlandse poldermodel, met 

zijn ovcrleg, streven naar consensus, 

CAO's met goede doelcn en loonmati

ging, hlijkt - zonder ovengen-, af te 

doen aan de zwakke kanten van het 

model (met name de te !age participa

tiegraad)" - ernpirisch economisch 

gocd te werken. Daarmee worden 

rukuyama's woorden ondcrstrecpl: 

"Cemeemchappelijkheid gaat niet ten 

koste van dficicntie; wie up gemecn

schappclljkheid !etten. worden mis

schien wei het efficicntst van 

allernaal "'" Maar is hct nu zo dat de 

paarse coalitic het denken 111 termen 

van vertrouwen werkclijk incorporeert 

111 haar hclcidc I let moet ernstig wor

den hetwijfcld 1 ' Weliswaar uit PvdA

mlllister !\ lclkert waardcrencle woorden 

kabinet in toenernende 

male afstand neemt van het polderland

model. Dat gebeurt op twce manieren, 

tc wetcn: minder ruimte voor maat

schappelijke verbanden en mecr ruimte 

voor het private dornein van het indi

vidu." 

Lr is volgem Rongen sprake van een 

"paarse spagaat" waarin de coalitie dan 

weer neigt naar uitbreiding van hct pu

blieke, dan weer naar het private do

mein. De Algemene Nahestaandenwet 

schiet door naar de individuele verant

woordelijkheid De Wet llithreiding 

Loondoorbetaling llij Ziekte (WLILHZ) 

en de Wet l'remiediffcrentiatic en 

Marktwerking llij Arbeidsongeschikt

heidsverzekeringen (J'FMBA) schieten 

door naar hct ccnzi_jdig lcggcn van vcr

antwoordelijkheid bij de werkgever 

Vervolgens acht de coalitie weer repa-
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raticwctgeving nodig in de vorn1 van de 

Wet op de medi,che keuringen Het i>, 

nog steed, aldus Rongcn, opvallcnd dat 

het kabinct zowcl bij WLILBZ als 

I'F/\1\lA de socialc partners en andere 

maatschappclijkc verhandcn "in hogc 

mate hcclt gctrot>ecrd" Verge\ijkbarc 

kritiek is moge\ijk op de paMse orde

ning~vi~ic hij rcgcllngcn zoal~ de 

Arheidsvoorzieningenwct llJlJ6 cr1 de 

Nieuwe Organisaticwct Socialc Ver

zekcringcn 1997. Het kJbinctshelcicl 

hinkt op twee gedachten, "De enc ge

dachtc is, zich bekommcren om en he

kennen tot het l'olclcriJndmode\ en de 

voordelcn van de ovcrlcgeconomrc 

aanvaarden IT'>peLtievelijk beplciten 

Lk andere gcdachte is echter het tc

rugdringen van de zellregulcrende rol 

van -,ociolc partner-, en ccn willckcungc 

verdelrng van het puhliek en pr·ivaat 

clomein, waardoor het puhliek domeir1 

de er1e keer l<' weinig en de andere kecr 

te vee\ pretendecrt." 

t\ len kan de heschouwingen over paar·s 

en het poldcrmodcl aldus samenvattcn 

dat paars onvoldoende i> toegesneden 

om op ecn crcatieve mar1ier met het 

poldernwclel om te gaan, omdat n te 

wernig allinitcit t'> met de hetekenis van 

gcmcenschapsdenken. Woorden en da

dcn met hctrckking tot hct poldermo

del \open uiteen. Toch is dat maar een 

dec\ van het vcrhaal. Nict mindcr he

IJngrilk is de morele component. Ook 

op dat vlak lcgt paars weinig aHiniteit 

aan de dag 

Vertrouwen en waarden 
1'-.:cderland hevindt zrch in de aanloop 

naar de Tweede Kamerverkrezingerl van 

I'J'Jil l'rotilcrrng>clrang en rrritatie> ne

mcn, voorztl tussen de paarse parti1en 

toe In de per'> wordt hct hecld opge

roepen dat hct het komend jaar zal 

gaon 0111 hct titancngcvccht tu;.,-,cn Kok 

en llolkestein i als het kahinet a\ nrct 

eerder va\tl. Toch 011tneemt de aan

dacht voor de stri1d tu"en de hoolcl

pcr-,oncn en de vrt~Jg \Vic Ieiding zal 

gcvcn aan 'paar-. 11' 11 ' hct z1cht op atin

zien\qk lundamentclcr vragen waar de 

Ncdcrland-,c <..,Jil1cnlcving voor -,toat. 

De cer1lrale vr·aag is, welk type samen

leving willcn we met het oog op de 

ccncnt\vintig-,tc ccuw en hoc kan \Vor

den gewerkt aan cer1 pcT>pectrel waarin 

de <..,Jnlcnlcving hijccn wordt gchou

den~1-

Lr tckent zich in de hurdige >amenlc

ving een rrchtinger1str·i1d aldie de hcte-



kenis van het Kok-Bolkcstein duel rela

tivcert. Steeds duidelijkcr tekenen zich 

de contourcn al van een striJd tussen 

richtinggevende waarden. De ene rich

ring kic<;t voor individuele zcllredzaarn

hcid en keuzevriJheid, vrijhcid op de 

rnarkt, legitimitcit van het na.,treven 

vJn cigcn hclang, wegncn1cn van aile~ 

wat naar 1rigiditcitcn' zwcen1t, vcrstcr

king van marktwerking en concurren

tle, hcperking van moraliteit tot het ln

dividuclc gcwctcn. De andere richting 

kicst princip1eel voor bctrokkcnheid op 

clkaar, gcmeen'ichappelijkheid, overleg, 

per'ioonliJke verantwoordelijkheid en 

socialc <;amcnhang, puhlieke erkenning 

van de hctckeni'i van moraliteit voor 

het 'iamenlcven, ordcning. Waar de cer

..,tc henadcring cigcn hclang en indivi

duclc vriJheid voorop stelt, kicst de 

laat'itc hcnadcring voor cen communi

taristi'ich pcr'ipcctid waarbiJ de hctc

kcni-. van waardcn en gcnlecn...,chappcn 

op de voorgrond wordt gcplaatst. Dit 

ondcr-,chcid kan in divcr'ic analyses 

worden aangctroHcn, ot hct nu gJat on1 

nco-Amcrikaan<, vcr'iU'i RijnlJnd-, 

ii\lhcrtJ of om ./1111 ,/o 11 Pmlls /)II Wo 

iShcllJ. In de politiekc, maal'ichappc

liJke en cconoml'iche prakti)k gaat hct 

vanzcllsprckcnd nict om ccn zwart-wit

tcgcmtclllng, maar de positic'i zijn wei 

van helang voor hclcid, hc'ituur en or

dcntng. 

In Nederland ZIJ!l we inmiddcls gc

wcnd aan allcrlci hc-,chouwingcn over 

'iCculan'iatic, ontkcrkcliJking, hct vcr

dw1Jncn van 111CI1igc chrhteliJk·">Lialc 

organi...,atic, de- voor~hand...,- n1indcr 

gumtigc /'oils voor hct CDA. Wic cch

tcr vcrdcr kiJkt, ontwaart impircrcndc 

onCntatic..., op -.zuncnlcving, ovcrhcid 

en rna1·kt va11U1t christclijk-socialc 

hock l11 Rotterdam were! op 14 maart 

I 'l'J/ ccn Sociaal C:hristelijk Congres 

gehouden, waarbij driehonderd deelne

mers stilstonden hij het therna 'Liit

sluiting uitgcsloten' Kort daarop vond 

in llrusscl de eerste Socialc Week 

plaats, waar de heteken1s van christe

lijk-sociaal denken voor de tockornst 

van Europa centraal stond. Oud-pre

micr Lubbers hield er cen overtuigend 

hctoog llinnen de drie Nederlandsc 

bijzondere universiteiten Katholicke 

Llniversiteit NiJillegen, Katholiekc 

Llniversiteit Brabant en de Vrijc Llni

versitcit wordt gewerkt aan een initia

tiel 'l;conomie en christelijkc vi<,ie', 

waarvan helangriJke invloeden zouden 

kunncn uitgaan op onderwiJs en onder

zock. ])cze initiaticvcn markcrcn de 

kenncliJk gcvnclde noodzaak de hui

dige koers en structuur van de sociaal

ccnnornische ontwikkeling vanuit nor

maticvc, waardcngehonden 111valshoek 

kritisch tc hczicn. 

lnmiddcls zijn crook diverse kcrkclijkc 

ge,chrilten uitgehracht die een krach

tige impuls levcren aan hct waardcnde

hat en daarmee tevcns aan de morelc 

voeding van vertrouwen. Nadat in I 'JH6 

de 'P<~slond Lrilrr 011 ( ·dt/Jo/ll Sociill Te!lchi111} 

1111d 1/Jr US Ecollollly' van de Arncri

kaansc hi'>'chnppcn was verschenen -

een '>tuk dat tot vclc re<Jcties heclt gc

lcid1·~- zijn momcnteel nieuwc bijdra

gcn gcpuhlicecrd In oktobcr 1996 

hracht de C/!110/i, lli5/Jofls' Con[mmc of 

E1u)Ln1<l " \\l<iles het document 'The 
( 0111111011 Coed 1111d i/Je ( <ii/Jo/ic ChurcHs 

Soci<1l Te<ichin1;' uit Hct stuk gaat in

dringcnd in op de bctekcnis van mensc

liikc waardighcid Cll cOIIIIIIOil 1}oo,! voor 

tal van maatschappcliJkc vraagstukkcn 

In Duit,]and hrachtcn de Kolholisd" 

Bl~eho[shm[errnz en de /~111 3cr fPillll}dislhr 

Ki1·dl(' gczamenliJk ccn document uiL 

'Fiir e111e Z11k1111[1 111 So/1di1n.liil 111d Crrecf,_ 

lujkrii' Hicrin wordt gcwaarschuwd re

gen cen pure marktcconomie: ",\Iii einn 
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Herausliiswuj du Milrklu,irlschajl a us ilmr _i)e

sellschcJjtliclmt EiHhellwuJ wiirden die demokra

lisd" EHlwicklw11), dte sozialc Stabilildl, dcr 

inn ere Friede tmd dm im C: nmdqcsetz vmmkertc 

Ziel der sozicllm C:erechligkeil gejdlmlet ll'Cr

dnt" In Oostcnrijk verscheen evenecns 

ccn vergclijkbaar kcrkelijk gcschrift 

over maat<,chappelijkc vraagstukkcn. 

Stuk voor stuk gaat hct om bijdragen 

die oproepcn tot morclc reflectic op de 

huidige samcnleving en op de inrich

ting van de sociaal-economische orde.''1 

De genoemdc initiatievcn en docurnen

ten hcbben dirccte betekenis voor vra

gcn random de publieke moraal. In zijn 

Nijrnccgsc oratic plaatst Klop de srnalle 

moraal tegenover brede rnoralen.'" De 

smallc moraal wordt gekcnmerkt door 

rationalismc en technocratie. De smalle 

moraal is naar Klops mening een tamc

lijk leeg ontwerp dat de politick niet 

toe<,taat om te sprcken over ccn zinvol 

bcstaan. Naast de smalle moraal be

staan er de bredc moralen, die gevon

dcn kunncn worden in god.,diensten, 

levcnsovertuigingen en wcrcldbeschou

wingcn21 Kiezcn voor de smalle moraal 

bctckent dat vertrouwen verengd kan 

worden tot empirisch vast tc stellen 

voordelen, kiezen voor ccn bredc rno

raal daarentegcn schept ruimte voor hct 

leggcn van verbanden tussen waardcn 

en vertrouwcn. 

In economic en samenleving tekenen 

zich tal van hoopgevendc ontwikkelin

gcn af, met nicuwe kansen en mogclijk

hcden. J\laar er i'> eveneem sprake van 

tendenscn als- in de woordcn van het 

eerder gecitecrdc Focus-artikel - 'Eqo

(;mllschaft', 'l\.1orol-l'akuwn ', 'Wcrlekrise', 

'Auflosw,q der c;mllschoft' Te lang is in 

het publieke debat de betekenis van 

waarden, ethiek, moraal en dcugden 

veronachtzaamd. Wil de factor vertrou

wen in de toekomst wcrkelijk betckeni'> 

krijgcn - dar wil zcggen ccn betekenis 

die verder reikt dan empirisch meetbare 

financieel-economischc voordclen 

clan rnoet vertrouwen in verband wor

den gebracht met de waarclcndiscus

sicn Pragmatisme in de politick slaat 

een dngelijk verband doml. Is het nict 

opvallend dat waarnemcrs vanuit de ad

vieswereld de stelling betrekkcn dar de 

overheid rnoet instappen in de waar

dcndiscussic en dat JLiist daar grotc kan

scn liggen voor de politiek~ l'olitiekc 

partijen zouden zich weer moeten gaan 

profileren op onderscheidende waar

den.11 De chnstcn-democratie <,taat 

voor de opdracht- binnen een norma

tid kader van gerechtigheid, solidari

teit, rentmeestcrschap en vcrantwoor

delijkheid - de morele vocding van 

vcrtrouwen in politici aan de orde te 

stellen. 

CDA en vertrouwen, 
vertrouwen in het CDA 
Naast het publiekeliJk aan de orde stcl

lcn van de morele voeding van vcrtrou

wen, gaat het uiteraard om de verdere 

conceptualisering en uitwcrking. Dit 

verondcrstelt in de aanloop naar de vcr

kiczingen dat een krachtig oppositio

ncel geluid past wannccr de paarse co

ali tie stappcn zet, waarbii de factor 

vertrouwcn wordt geschondcn. Op dit 

vlak gecft paars voldoende ruimte voor 

debat. Dat geldt onder mccr in de sfccr 

van de socialc zekerheid, de media, het 

onderwiJs en de zorgsector. In vee! gc

vallen <;taat hct staat-markt-dcnken 

voorop, dan weer komcn identitcit en 

pluriformitcit in hct gcdrang. Het CDA 

heeft voldoende alliniteit met gemccn

'>chapsdenken en met her idcclc karak

tcr van tal van politieke en maal'>chap

pelijkc issues om cen hcrkenbaar en 

gcprofileerd geluid in het politieke de

bat te kunnen Iaten klinken. 
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Wat bctrelt de visicontwikkeling voor 

de komende kabinet-;rcriodc zal het 

ecrst en vooral moetcn gaan om roli

tieke orcrationali-;cring van de factor 

vertrouwen in hct nicuwc vcrkiczings

rrogram. DaarhiJ kan vanzcllsrrekend 

worden voortgchouwd op de henadc

ring van 'Nicuwc wcgcn, va-;te waar

den', waarovcr hinnen de rartij inten

<;id van gcdachten i-, gcwi-;seld lliJ de 

visieontwikkcling or sociaal-econo

mi-,ch tcrrein vragen diverse onderwer

pcn in het hijzonder om nadcre aan

dacht. Zondcr naar volledighcid te 

<;trevcn kunncn tcnminste de volgcnde 

punten worden genocmd: 

CorfJOrate goumlimce 
I )ezc term he eft betrckki ng or het be

hoorlijk hc'>luur en daarmec ook de 

vcrantwoordc toekom<;t van een on

dernemingH Daarbij doet zich cen hc

langnjkc vraag-,tuk voor: moet de on

derneming in de toekomst primair 

worden gczicn als ccn <;amenwerking'>

vcrhand waarin meerdcrc actoren een 

rol bchorcn te spclen lhet zogenaamde 

lillkrho/dm-modcll of moeten de belan

gen van de aandeelhoudcrs op een 

huger plan worden gchracht (slockhol

dn-s-modell~ De christen-democratic 

zal onomwonden voor de eer'>te han

dcring moeten kiczcn. Vcrtrouwcn in 

de ondcrneming vcronder<;telt geza

menlijkc verantwoordelijkheid en hc

trokkenhcid." Nict mindcr belangrijk 

i'> de thcmatick van maal'>chappelijk 

vcrantwoord ondcrnemen, dat wil 

zcggcn kiczcn voor ccn zodanige on

derneming<;<;trategie dat het ondcrne

men mede diensthaar wordt gemaakt 

aan een verantwoorde sociale ontwik

keling.''' llinnen diver<;e grote ondcr

ncmingen wordt momenteel reed<; in

gespeeld op thema's als milieu, 

mcmcnrechtcn en wit-\vaspraktijken. 

C f)V ::; 'J! 

Overheid.,belcid kan hierbij een on

dersteunende rol srclcn. 

Ke~mis e11 teclmologie 
Deze ZLillen in toenemcnde mate in <;a

menhang moeten worden gezicn met 

'mcmelijk kapitaal' Het is noodzakclijk 

dat er niet minder, maar JUist meer in 

scholing van mensen wordt gdnvc'>

tecrd, niet aileen gedurendc het regu

liere onderwij<; maar ook ciaarna. Daar

bij dienen met name hct lager 

berocpsonderwijs (LBO) en middelhaar 

heroepsonderwijs (MilO) nict te wor

den veronachtzaamd. Om de eigen ver

antwoordclijkheid van het onderwijs tc 

bevordercn client er ccn rem te komen 

op de nciging de onderwijsinhoudelijke 

hcmoeicni'> van de overheid steeds vcr

dcr uit te hrcidcn. Maat-,chappelijke 

sturing van strategisch onderzoek wint 

aan belang. Dit noopt tot rart11crshi/' tu-,

-,cn overheid, maat<;chappelijkc actoren 

en bedrijfsleven. Ook hier moet vorm 

en inhoud worden gegeven aan ver

trouwen. Kennis en technologic zijn 

c55cnticlc factoren bij de versterking 

van hct concurrcntievermogen 2 C 

l11jrostructuur 
Hct oploS'>en van inlrastructurelc pro

hlcmcn vcrgt samenwerking en onder

ling vertrouwcn tusscn aile betrok

kcnen. Overheid, bedrijlslevcn en 

maatschappelijke organisatic<; zullen via 

maatwerk moctcn trachten conge-;tic

problcmen tcrug te dringen. Momen

teel worden miiJarden gcvoteerd voor 

de hogc snclheidsliJn ( HSI.) Voor be

trekkclijk geringe tijdwinst - zcg en

kele minutcn- worden honderden mil

jocnen uitgegeven. Van 'onthaa<;ting'

de term i<; van milieuminister De Boer

is wcinig merkhaar. Maar is het eigcn

lijk niet hoog tijd ernst te makcn met 

de aanlcg van een hoogwaardig Rand-
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stad-metronetc t\loet er gcgeven hct 

ruimteheslag niet mccr werk worden 

gcn1aakt van ondcrgrond<.; bouwcn, jui-;t 

om inlrastructurele knclpunten weg te 

llCillCil~ 

De ovcrleqecoJwmic 
PatH~ 1~ in de beJcgcning van de ovcr

legeconomie niet cenduidig, opvattin

gen en maatregelcn lopen uitccn. Ce

zicn de succcssen van het poldcrmodel 

en de hetekcnis van de waarden die aan 

dat model ten grondslag liggcn is er 

aile reden het kocrscn op het kompas 

van ccn tran~actic..,taat 0111 tc buigcn in 

de richting van een hctekenisvollc rol 

voor de vcrantwoordelijkheid van orga

ni<.;atic.., van \vcrkgevcrs en werkncn1cr~. 

Dat vcrgt: ruimtc scheppen voor vcr

antwoorde CAO's met gocde dnelen, 

met tornen aan de algemcen verhin

dendverklaring en sociale partners niet 

dwingen in een richting waarin zij fci

telijk slechts worden geacht op te 

komen vnor msidns-'' Het alge111een he

lang mag ni111111er het exclusieve do

mein van de overheid zijn. 

L{j stc11ucrs c !1 11 iuil II) 
'Nicuwc wegcn, va~tc waardcn' hcvat 

ecn indringend plcidooi 0111 de la-.tetl 

op arheid tcrug te dringen. lnschake

ling van mensen 111oet Jllist aantrekkelij

ker worden gemaakt. Zo mngelijk zou 

dan tcvens een verhand kunnen worden 

gelegd met zorg voor her milieu. ll1t 

vee I discussies hlijkt dar cr aan deze he

nadering tal van hezwarcn klcven. Het 

1s echter gcmakkeliJker pmhlcmen te 

signalcren dan constructievc ideecn aan 

te reiken. -I(JCh client naar wegen te 

worden gezocht 0111 andcrs tcgen de 

lastendruk aan te kijken ,\let nadrukke

liJke inachtneming van de po<,itie van 

kwetshare groepen zal gewerkt 111oeten 

worden aan vcr-,chuivingcn vJn dircctc 

naar indirecte hela-,nngen. In de /i-,cali

tcit zal- mcde met het oog op ontwik

kelingen elders - gestrecld moeten 

worden ntJt.lr tarict~vcrlaging en grond

~lagvcrbrcdi ng. 2'1 

Bczitsuormi11l} e11 l!Cranlluoordelijklmd 
In ccn tijd waarin het cigcnbclang 

voorop '>taat, hc<;taat al -;nel de nei

ging een ah-,oluut karakter toe te ken

nen aan cigendom In de chri<,telijk

<,ocialc traditie i<; echter <;teed-, gepleit 

voor hczitsvorn1ing in rcbtie tot vcr

antwoordeli)khcid. Het 'Program van 

uitgang<,putlten' ( 1980) van het CDA 

<,lelde dat het vraag'>luk van het etgen

dom van goedcrcn ondcrge-,chikt i-, 

aan de vraag naar hct verantwnord hc

hccr erva11. Om die rcden werden e11 

worden cigendom en bezit steeva'>l in 

relatie gezien met andere a-;pecten, 

gezin, arbeid, de univer-;cle be,tem

nling van gocdcrcn. Bcvordenng van 

het eige11 woninghezil, pen-;ioenvoor

zicning en financiclc bctrokkenheid 

bij de onclerneming dienen daarom in 

ecn maatschappclijke context van ver

antwoordeliJkheid tc worden ge

plaat<;t. "' 

Socialc zekerlm·d 
Her wcllicht mccst aan-;prckende voor

bceld van het concept van cen ver

antwoordelijkc samenlcving i-; '>teed-, 

gewee<;t de overdracht van de werk

ncnler-;vcrzckcringcn aan de l.,OCialc 

partner'>. Soliclariteit client 1mmcr' in 

vcrantwomdeliJkhcicl ge-;talte te kriJ

gcn De paJr<,e coalitie heelt, zekcr 

wanneer de fln11h<1-operatie " voltooJd 

en wanneer de rol van 'ocialc partner<, 

hij de uitvocring-.,organi...,atic nog vcrdcr 

wench tcruggcdrongcn, de -.;ocialc in

lra<,lructuur - met ccn wezenlijke rol 

van -.ocialc partner'- met kracht uitgc

hold." Lvaluatte<, van de al-,chafling 
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van Ziektewet (en ook de AWWl die

nen dan ook nauwlcttend te worden 

he<,tudeerd. Dat kan lciden tot heper

king van de duur van de loondoorhe

talingwerplichting van de wcrkgever en 

het voor·zien van collcctieve aarl',lui

tende regelingen en tot vcrzet regen 

ccn verdcr opnrkken van de ovcrhcid 

hi) de uitvocring waarh!J werkgever'> en 

wcrkncn1cr~ worden wcggcdrongcn. En 

i'mrl>ll' Wat dat hetrdt zou ccn -;poc

dige val van paar<, nict <,\ccht uitkomen. 

Hct h\ijft ccn raad-,el waarom de PvdA 

zo gcmakkcliJk mecgaat met primair li

heralc ordcning<,principe<,_ 

Hct zijn enkclc indicatic-, van ccn <,oci

aal-economi-,chc hclcidwi<,ie waarin via 

gemeemchappclijkheid en waardeno

ricntatie'> getracht kan worden wcrk tc 

n1akcn vun ccn 'gocdc <,CJnlcnlcving' 

Wannccr hct C:DA vanuit zijn politickc 

h\o<,olie de I actor 'vcrtrouwen' herken

haar wcct tc operationa\i-,ercn en wcct 

uit te dragcn, zal ook hct vcrtrouwen 111 

hct C[)A weer kunnen groeien. 10 

i'roJ rJlr dr I P /l,r/kcJlmdr is !l'crkzilcmr iii) hrt 

\t'rtcmch.rf>fdrjk lnsltltllil Poor /Jt/ C/)1\, 

zoudcr /JOO<)Imrilr dnistrlijk-souili!l dnrkcu 

Ol'tl CCOJ10111IC tJl 111<7<!/ldli!{l{l!j ili!Jl de \1njt 

LlniPmilcit en ( ·r )1\-fr<ic liwoorzrllrr in de l)t

rurcu/rr<i<i<l P<IJl A1lrsirlPcrrr 

No ten 
hd11i.: (,r,/Jul Sdlir'>IIL/1/ lldL/' H'e~ltil, FoL!i'. nr 12 

17 .\Ieitz llJ'J7 202-20S 
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d,Jnl /\ntwcrpcn 1 ()'l() 1 
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poldcrmodel kn1gen \Ve 111et cadeau' TluHw, 12 

aprrl 1 lJl)7 

V.!..d hank Kt~l..,hovcn ( h1ppcndalc u1t de 
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J,cl ml,l~lcnl'cl!l, '<.,-( ;1 <lVcn hc1ge I ()<)(J, p iJH (I )czc 

puhlJCJtiC wcrd he<.,prokcn rn ( /Juslcll f)miOLid

lhLhc \'crkclllllllt/CII, nr. 4-97, 

2 1 [)c udtuur<.,ouolong ZIJdervcld hraLht de he

tor vcrtrouwcn tiidl'n<., de NC:\V-I)ddcrhcrg 

con!ercnt1c op 21 )Jillltlrl Jl)lJ7 tcrccht Jll vcr

hand met \ociaal kopttaal' het concept vJn 

cen uvd soucty en de noodzuak VJ!l- \VJl h11 

nocmt 'hclworlqk bc..,tuur' hlllncn de onder-

lll'llllllg 

25 VVD-voorman Bolkntcln kic.:;t voor ccn slock

hoLins-hcnJdcrrng 'Die Bnttcn bcgnJPen er 

mk'> van dat oandcclhouder<:. h1cr 111 Nederland 

gel'n h1ct Le zcggcn hehbcn Werkncmcr<, 

<:.tJJil b11 ecn tailll'>'>l'ment vooraan ol.., hct gJal 

om loondoorbctal1ng en het O[l<:.tcllcn vc1r1 een 

<,oc_iaal rlan. De aandeclhoudcT.;, d1e het n.;,1co 

nemcn, moeten maJr z1en wat cr overhll)lt lk 

wli dt~ar verztndcJI!lg 1n hrengcn i I re~nk van 

Empel, 'Bolkcc,tun vcnverpt lo! up hct Polder

model' t'\}R.C 1-{dJJ,/c/\/,Ld, ~ decem her 19 1)()' 

Z1e verder hct themJnumnH.'I 'CorporJtc 

governanc_c, de Angclc,ak'-.1'-.Lhc droom" fullltl

llll~lh Sti1/J5tJsthc Heud1ICII, 2(> JehruJri 191)7 I 
van ( ;crwen, "CorporJte ( ;ovcrnance voorh11 

Sociaal-ethic,chc hedenk111gcn' EthJ~thc Pcn/lt"l

/JWCII, decem her 1 1)1J(>, pp. J 78-187 het hoofd

.;,tuk van I P lt~dkcnende, r I /1\1. Klfllmctn. 5 

J)c ondernemcr en de ondcrnenung' ult \'n

IJO!IU'l'll 111 de CtOIIOHIJf hct dell(!/ en lohan A I 

Ver.;,tractcn, HdJJJ/~dlllck 11/~ llh/lirdllclnonr'ntJJ CCII 

mnhdlfkt o11,ln lllll11!1!/, ·1 1lhurg l')l)-;-

](J ~("\Y' ti K Klanlcr' ()JJ,InncJJJnr 1' JJJc·t:J ()I'll 

lllddl'-'d1i1Nifi1Jkc /Jctto~·kcnhcit! I'd II /Jduii'CII I )en 

llJJg Jl)I)(J 

27 Vgl A J lkrkhout. PI· \X1outcr'> ll SchJ!Icr'>, 

TcLilJJoln:}ll P1lOJ ,/c ~\Lidloll'd/1/11) l'dJI ,\JtlJ,/CII, :\m

.;,tcnbm Jl)l)7 

28 ().a J.P van den Toren, 'rJ l)c tramtormJtiC 

ve~n de overlegcconomrc de CAl)' Ull \'n

lloull'm 111 de nonom1c )J['/,/c/q/ en de di'-.'>Crtattc 

van dczcl!de auteur Achlcrr]colotm ,iuuul) (";\0-

0!'cr/cif 111 de JIIICII IICi}CJJ/1,}), Am.;,terdam I t)l)(> Z1c 

cvcncelh ( · N Tcul1ng'>, /)c {lidilh Pdll ,/c Pilkf,c

!N_t]111~J 111 dt lockom~t. Am':.terclarn Jl)<J() 

2CJ Vgl ,\11 A van R11. '()p \Vcg IlJJr ccn IJndcr' 

hcla'>lingo:,tcl<.,cl', ( ln,.,lcll /)ciJIOltdii'I,IJc \'nkcmlln

!}lll, nr. ()'t)(), 280-2 1Jl, \X;"J\1 C Vi'>'>Cr, 'VJ.;,te 

woardcn lt~ng'> Jr<:.c_alc \veg', ( lm>lcn {)oiiOlldllslht 

\'n~'l'II11J111}CII, IlL l)hJ(), 4 1H-5()2 

~(I Vgl de ~nc_vcl~t . .'k ( l'lllc-,lll1!1l Anll11' 'Jl)l)J, 

hoo!d'>tuk IV J)e pnve-crgcndom en de unl

vcr'>ek hc':.tc111m1ng VJll de gocdcren' Z1c ook 

\XI BJillllflg, ll F S W'oldnng, Hc.lcHddd_,}'C 

'>Olld!chnl'c_l}lll~}c!l rHouten J<)()3; 50-)~ •:'hgcn

dom en Jrhcrtl'' 

~ 1 Vgl J P lhlkcncmle 'Von .;,olldantut naJr vcr

zekcnng Strulluurvcrandcnngen in de <.,ouZJlc 

zckcrhctd' Wii{JmPcld. oktobcr I l)lJ6, 171-177 

D Vgl H r~ s W'olclrrng, /)c lhll)/f!T-aCIIIOltdiiC fol 

knltllh OJdn'Ztltk !lddl ht~dr /ltll!llckc_{do,o/Jc Utrecht 

Jl)CJ6. 
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H 
et 15 n1el gewaagd te 

V0015pellen dat Jegellng<; 

k1del5 mlnlqe15 en com 

menlatoren de lntergou

vemementelc Confcrenlie (ICC) te 

Amsterdam na alloop al5 cen redelijk 

-.ucces zullen zicn. Ongelwi)fcld zal er 

in Am<,terdam behoorlijke voortgang 

zijn gcmaakt ten aanzien van zaken als 

de omvang en intensiteit van de Euro

pe-.e '>amenwerking, de ene munl, de 

beperking in ornvang van de Europese 

Commi-.sie en de meerderheidsbc-.luil

vorming in de Europese Mini'>terraad, 

terwijl er terzijde wellicht wal gezegd 

zal hlijken te zijn over de uitbreiding 

van de Europcse llnie (Ell) De vraag i'> 

of dat re<,u]taat voldocnde 

is voor de toekornst van 

Europa en de Eumpese 

llnie. 

Enkele jaren geleden ont

'>lond er ti)dens de ratifica

tieperiode van het Verdrag 

van l\1aa-.tricht hij de rege

ringen binnen de Ell onge

rustheid, omdat in enkele 

indien ziJ gc·fntcre5'>eerd zijn in en in

vloed willcn uitoefcnen op de hesluiten 

van de lll. Hct li)kt crop dat de verhe

lcring van het democrati5che gehalte 

van de Ell naar de achtcrgmnd i'> ge

drongen De di-.ctMie enigc tijd gelc

dcn over de vraag ot de ICC zal dienen 

uit tc n1ondcn in ccn vcrdrug<.;\vijziging 

- met als gevolg dat her en der a! dan 

niet verplichte referenda zullcn moeten 

worden gehouden -of in uitvoering'>

be,]uilen en prolocollen als verleng'>tuk 

van het Verdrag van l\1aastricht - met 

als gevolg dat eventuele referenda ach

ter de horizon vcrdwijnen - zegt vol

doende. Kennelijk is men niet zcker 

van zijn zaak. Daarop wijst ook het leit 

dat de meerdcrheid van de 

regeringen in de Fll een 

directe en snelle hericht-

gcv1ng van de - op zich 

openbare - hc,]uiten van 

de [urope-;e l'dini<,terraad 

via Internet, zoals de Ne

derland5e regering wilde, 

eerder dit jaar tegenhield 

Het is hegrijpelijk dat de 

lid5laten met een verplicht rcgeringen in de Fll niet 

referendum een negatievc vecl ri'>ico wen'>en te 

uitkornst dreigde. Daarorn Drs. W Deetnum !open. Het doc! van de 

werd de<;tijds besloten tijdens de ICC, Europe'>e sarnenwerking is mecr dan de 

die nu in Amsterdam wordt gehoudcn, bcvordering van de wclvaart van de lid-

nadrukkelijk aandacht te hesteden aan staten. Dit belangrijkc cconornische 

zaken al-. het democratisch tekort, doe I wordt overschaduwd door het po-

transparantie en openheid in de Bru<,

'>else besluitvorrning en het hcgin'>el 

van de subsidiariteit. Dczc zaken ziJn 

voor de Europe5e burger'> van hclang 

litiekc doeL blijvende garantie5 voor 

vrede te scheppen door op zoveel mo

gcliJk gebieden samcnwerking tussen 

de volkcren en luS'>en burgers, organi-



saties en hcdriJvcn over grenzen hccn 

tot <,\and le hrengen teneltlde een her

haling van de heide wcreldoorlogen te 

voorkomen. De afgeloren decennia 

hehhen de JUistheid van die visie bewe

zen. Het grote helang van die politieke 

ovcrwcging gcldt tot op vandaag on

verkort Daamp heelt honclsbmelier 

Kohl een en andermaal terecht gewe-

zen 

Voor de generatie'> die de laatste we

reldoorlog hehhen meegemaakt en 

voor die OllllliddeiiiJk daarna is het po

litieke mot1ef mecr clan voldoendc ge

wcc<..,t on1 de Europc~c "iJ.tllenwcrking 

en integratie te steunen. 1\ laar gel cit dit 

ook voor de generaties voor wic de 

Tweede Werelcloorlog in tijd verder 

\vcg konlt tc liggcn~ Zullcn zij nog vol

doencle hereid zijn in Bru'>Sel ccrde1· te 

geven dan te nemen ter willc van de 

Europe'>e samenwcrking en hct grote 

pol1tieke helang ervan' Bovendien i'> er 

onzekerheid over de houdltlg van de 

kiezcrs jegen'> de Ell in die Ianden die 

te zijner tijd tot de 1-'urore'>e llnie zul

lcn worden toegelaten, indicn het eco

nomi-,ch voordeeltegenvalt; Ianden die 

geen dee I hehhen gehad aan het- soms 

moeizame- he-,luitvorming-,proce<, gc

durende meerdere decennia lcidcnd tot 

wat nu de I'Ll i'>. Kortum. er is aile rc

clen na te denken over de hetrokken

heid van burger<, hiJ Luropa. 

De hesluiten d1e in Bru-,.,el worden gc

nomen rakcn de burgers in hun dagc

liJk' Ieven. Veel nationale wetgcving i-, 

nict n1ccr dan rurc uitvocring van dar
gene waartoe in Bn,.,sel " hesloten en 

waarop nationak parlen1cntcn \VCinig 

invloed kunnen uitodenen. Deze situ

atie is niet van de ene op de andere dag 

ont<,taan, maar hedt zich gelcideliJk 

011tw1kkeld. Verwacht mag worden dat 

burger'> daarom in toenemencle mate 

hclangstelling zullen krijgen voor het 

( llV ,, 'J~ 

hoe en waarom in Brussel, en niet in de 

laahtc plaats voor wie nu rrecies ver

antwoordelijk is waarvoor en wic in 

persoon politiek vcrantwoordclijk kan 

worden gestcld. Or dit moment ziJn 

dezc zakcn nog verre van duidelijk 

Openhaarheid van de Bru<;<,cl-,e 1\\inis

terraad onthreekt en aan de hevorde

ring van wat ecn Europe'>e politicke 

opinicvorn1ing gcnocn1d zou kunnen 

worden, wordt niet veel gedaan. De 

kwe'>tie van de openhaarheid is <,lcchts 

ccn punt in dit verhand. In het alge

meen worclt er niet al tc veel gedaan 

om de Ell tot cen Europa van de burger 

te maken. De llru-;scl-;e bcsluitvormer<, 

zijn huiverig om uit de -,chaduw te tre

den en de politieke arena op te zocken. 

Het is een 1111wer-;tand te menen dat sa

menwerking hinnen L:uropa op vclerlei 

gehieden op langcre termijn kan stand 

houden zondcr voldoende draagvlak 

onder de burgers van Europa. Zo'n mi'>

verstand lcidt tot een Eurore'>c llnie or 

Iemen voeten. Dat gevaar omgcdt de 

lntergouvernementelc Conlcrentic in 

Amsterdam. Het zou goed zip1 indien 

tijdens de top te Amsterdam de rcge

ring-,lcicler'> zich dit terdegc reali-;cren 

en af-;praken maken voor concrete ae

ries in de komende jaren om dat te 

voorkomen. _luist ter wille van het grote 

politieke belang dat aan de samenwcr

king hinncn de Ell ten groncl-;lag ligt. 

Dat politieke helang vergt, dat 1n icdcr 

gevalna de ICC de allcreerste prioriteit 

wordt gcgeven aan de verwcrkeliJking 

van cen Europa dat de burgers ook als 

iets van hen zien en ervaren in plaats 

van voor hen. 

/)rs. W /)edillt/11 

/11 de colu11111 !}wm de /edm Pl/11 de mldctie hun 

{1crsoonlijkc ofll.'dllinc}en IPecr. ZiJ !JO~cl1 dat~nll<e 

m1 <11111Zcl lc _qwm uoor rejlecl1e of ,!chat. 
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H 
et dccembernummer van 

1995 opende- evenals dit 

nummcr met ecn co

lumn van de drs. WJ 

Dectman. Dat nummer was gehecl 

gcwijd aan het rapport Nicuwe wcgen, 

vastc waarden'. De column sloot 

Deetman af met ecn vingcrwijzing naar 

ccn nicuwe koers voor het CDA 

"Wellicht zouden we de aanzet tot het 

strategisch beraad binnen het CDA 

kunnen zien als het begin van ecn sys

tcmatische uitwerking van cen van de 

vier kernbegrippen, nameliJk het bcgin

sel van de solidariteit. De huidige om

standigheden makcn dat nodig, zoals 

het in de jarcn tachtig nodig was a an de 

idee van gesprcide verantwoordelijk

heid aandacht te hcsteden" Dit num

mer bevat opvallende uitwerkingcn van 

dat idee op ver<,chillende helcidqcrrci-

nen. 

Dr-; C de ]ong- lid van de C:DA-frac

tie in de Tweede Kamer - opent dit 

nun1111er met ce11 pkidooi om de onge

lijke inkome11sverdeling in Nederland 

weer op de politicke agenda te zcttcn. 

"I )e modale kmtwinner voelt zich gc

pakt, de miiJonair· gaat op jacht naar 

hct volgcndc miljocn, de nicuwc hanen 

gaan de wcrklozcn aan hun ncu" voor

hiJ en de inkomensvndeling wonlt 

schcvn" I )c )ong doer zccr concrete 

voorqcllcn_ Hct artikcl laat zich lczcn 

als ccn P'"itichcpalrng in hct dchat 

hinncn het C:DA. De long gaat in dis

cu...,...,ic n1ct 'Nicu\vc wcgcn, VJ'·.,tc \vaar

dcn'. met de opvattingcn die drs. 

H.H.F Wijffels en prof dr. H Pi\1 

Adriaanscns hehben vertolkt, met het 

manifest 'Om de democratische en so

cialc rechtsstaat' (zie CDV 10/19%) 

In zijn hijdrage 'Europa schildpad of 

draak7' gccft oud-minister-president en 

oud-ministcr van Buitenbndsc Zakcn 

mr. AA.M. van Agt een pnkkelende vi

sic op de uitdagingen waarvoor Europa 

staat inzake intcrnationale solidariteit. 

Het is duidelijk dar luropa op het 

ogenblik nog veel te zwak is om wcrke

lijk elfecticf intcrnationaal hekid te 

voercn. Oat i'> echter wei hard nodig 

Van Agt pleit bijvoorbecld voor een 

langjarigc missie ten bchoevc van 

Afrika dat 'hloedt uit talriJke wonden' 

Prof. dr. D. l'mt wcrkt voor de gezond

heidszorg uit hoc '>olidariteit heter zou 

kunnen worden vom1gegeven. Hij !e

vert daarbiJ forse kritiek op het paarse 

beleid. i\let name de marktwcrking in 

de zorg moet het ontgclden: "Het heclt 

aileen maar nadclen opgclevnd en 

daarom zal dit principc als kidend en 

sturcnd instrument van takl mocten" 

De zieke mens en de kwalitl'lt van de 

zorg n1octcn ccntraal '-.tJan 

In zijn l'criscoop gceh mr.l I.Ai\1 van 

CA·nn!p c-en CITJticvc voorzct voor ccn 

~tcvigc atlnrak van de vcr~lonz1ng van 

hct puhlickc domein. Ook daad1il moet 

solidMiteit' richtrnggcvcnd zip1 



De ongelijke inkomensverdeling hoort weer op de politieke agenda 

te staan. De discussie over ongelijke inkomensverdeling mag echter 

niet beperkt worden tot armoede en een bodemvoorziening van 

overheidswege. Voor een duurzame en rechtvaardige inkomensver

deling is de werkloosheid van een kwart van de beroepsbevolking 

namelijk onhoudbaar. Werkloosheidsbestrijding is het beste inko

mensverdelingsbeleid. Het maximaal reduceren van de wig op het 

niveau rond het wettelijk minimumloon kan veel werk creeren. 

Het i<; dit voorjaar tweecntwintig jaar 

gekden dat mini<;tcr Boer-;ma zijn 

Interim-nota lnkomen<;helcid hct Iicht 

het onderwerp 1 en ook het mini<;terie 

van Sociak Zaken en Werkgckgenhcid 

liet zich nict onbetuigd 1 /'vlet het aan

zwengclcn van de arnloe

dediscu<;<;ic onder Ieiding 

van de hisschop van Breda 

is hct thema weer hele

maal terug op de rolitieke 

agenda 

deed z1en. Len maand 

daarna verdedigde Bert de 

Vric<, zijn rrocfschritt aan 

de VriJe llnivcr<;iteit en 

ook dit gc-;chrift ging over 

de inkomenwerdeling.l 

De maahcharrelijkc di-,

cu<;<;ie over de inkomen<,

vcrdelll1g, die hicror 

volgde. wa<, inten-,id. In 

de JZ\rcn tachtig were! dui

dclijk dat de incendruk

king van de ondcrkant van Drs C: de lo11ij 

De vraag i-, ol de di<;cu<;<,ie 

hetzelfde uitgang-;runt zal 

hehhen al-; in de jaren ze

vcntig. De Interim-nota 

lnkomemhelcid wa' ge

oricnteerd op het werk 

van Tinhergen. AI, we nu 

hct loongchouw de wcrkloo<;hcid stcrk 

hevorderde. I )c laat<;te JJrcn komt de 

di,cu<;<;~e over de verdeling echtcr weer 

lcrug. !)c Vcrcniging voor de Staat

hui,houdkunde nam de lnkomcnwer

dcling nJ n1ccr dJn twintig !ZlZlr weer Zil..., 

ondcnvcrp voor hz1<1r it~arvcrgJdcring,::: 

er ver,chcen weer een proct,chritr over 

< llV ""~ 

ccn nicuwc noto zoudcn <..,chrijvcn over 

het inkomemhelc1d. zou dan weer wor

den tcruggcgrcpcn op Tinhcrgcn~ Wat 

i<; de positie van de christen-dcmocrotic 

111 d1t debar~ Aon die vraag zou ik allcr

eer<;t enige aandacht willcn <;chenken 

!)otlrna wordt kort 1ngcgaan op cnkck 
vraag<;tukken die voor de verdeling 
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steeds belangrijker zullcn worden, zoals 

de ufweging tus<;cn participatie en so

cialc zekerheid en de afweging tussen 

het verrichten van betaalde en onhe

taalde arbeid. 

Tin bergen 
Tinbergen gaat uit van de tundamentelc 

gelijkheid van mensen, ook wei gelijk

waardigheid genoemd. Aile memen zijn 

gelijk, hehalvc wanneer dom meting 

kan worden vastgesteld dat zij rlllgeliJk 

zip1. len rechtvaardige verdeling wordt 

volgens hem bereikt a is "hct welzi)n van 

aile in de beschouwck grocr aanwezige 

rersonen eenzeltde hoogte heclt."' Hct 

welzijn is volgens hem de hevrediging 

of hct geluk, voorzover hcraald door 

de maat-,chapreliJke toestand waarin ie

der vcrkeert. Tinhcrgen neemt hierhij 

nadrukkelijk afstand van de lihcralc in

tcrrretatie van rechtvaardigheid, waarin 

de afzonderli)ke bijdrage van ieder indi

vidu aan het totaal centraal staat zondcr 

dat een ondcrlinge vergeli)king van bur

gers aan de orde komt. 

Een moeilijkheid is uiteraard de mect

haarheid van zo'n rechtvaardige vcrde

lll1g. Tinbergen lcgde zich er evenwel 

niet bij necr dit vom eer1 onmogelijke 

opgavc tc houden. l\1ct nan1e vanwcge 

het duurzaam nivcllerendc elfect sprak 

Tinbergen zich zecr sterk uit voor een 

onderwijspolitiek, die voortgezette or

leiding voor cen ieder mogelijk zou 

maken. l'er<,oonlijkc aankg is te be

<,chouwen als een gave Cod-. en of de 

eigendom daarvan volstrekt aan het in

dividu tnckon1t i<; nng maar de vraag. 

Vanuit ckzc gedachtegang kwam 

Tinbcrgcn tot een pleidooi om een be

lasting te hcflcn up men-.eliJke be

kwaamheid. Deze zou kunnen worden 

gemeten door psychotechnischc res

ten.<' Het aardige van dit voor-.tel is dat 

hct geen hefling i'> or de aanwending 

en hct re-,ultaat van iets dat men bezit, 

maar op her bezit zeit. lr wordt van uit 

gegaan dat n1ct de aan\vczigc talentcn 

wordt gewoekcrd. Laat men dit na dan 

i-. dat voor de fiscu<, gecn reden tot cen 

aftrekrost. Ook ecn hoge <,ucce'>Siebe

Ja.,ting rast in dezc opvatting In de 

nwderne discu'>Sie komt Sen redell)k 

dicht in de huurt van Tinhergen; 8ij de 

heoordcling van ongell)kheid gaat het 

hen1 nict in de ccr~.,te plaah over ongc

lijkherd van het bezit van inkomen ol 

gocdcn:n, maar om gclijkc hckv.raanlhc

den. Nict het hcrcikte resultaat, maar 

de gelijkheid in vri)hcid en mogelijk

herd is doorslaggevcnd. In zo'n benade

ring worden biJV<)()rbeeld gehandicap

tcn vollcdig gecomren<,eerd voor hun 

achtcrstand. 

Rawls 
In de discussie over ongelijkheid sreelt 

tegenwoordig hct werk van John Raw!, 

een hooldrol.' Hi1 ncemt zip1 uitgang'>

punt in de theorie van het <,ocialc con

tract. Een contract gedt het voordeel 

dat mensen niet mooicr hehocven te 

worden voorge<,teld dan ze in wcrkc

liJkheid ziJn Wederzwhe desrnteresse 

is voldoende om toch te komen tot <,a

mcnwerking, omdat het wederzijds 

voordeel opkvert De vri)hcidsrechtcn 

-.;taan voorop en ul;., die zijn gcgJrZtrl

deerd komcn de toelaathare sociaal

economische vcrschillcn aan de ordc 

Om dcze toelaathaarheid tc toet<,en 

hanteert Rawls <:en rnaxinrirr-regel. HiJ 

stelt zich dc vraag hoc icmand de maat

schappij zou inrichten, wannt:cr z1jn 

vijand hem ziJn plaat<, zmr mogen wij

zen. Het ligt voor de hand alternatie

ven te rangschikken op hun -,lccht'>le 

uitkomst en daarvan dan maar de hcste 

te kiezen, hct nraxiJIIJIIIJ rnirror1111r. In de 

praktijk betekcnt d1t een keuze voor 

gcliJke kansen en hct aanvaarden van 

UlV 1, '!7 



grot ere ( inkomen'> lver<,chillcn ;:d<, de 

mimt hecleelden cr maar nict -,lcchtcr 

van worden. [en mini-,te\,el, dat ee11 

-.,ouaal 1111nin1un1 voor 1cdcrccn garan

decrt i' voldoendc. !let overige inko

men kan worden va'>tge<,teld volgcn'> de 

rcgel'> van het prij'>llll:chani'>me, voor

zover dat redel!lk ellicicnt 1s en vnJ van 

monopolie'>" Over de hoogte van hct 

sociaal minimum zegt Raw\<, dat het 

correct<: hedrag is hcreikt wannee1· vcr

dcre vcrhoging de verdere economi

sche ontw1kkeling, hijvoorheeld via een 

grotcr tinanucring..,tckort ot hogcre 

collcctieve la<,ten zodanig <,chaadt dat 

ulteinde\11k het "'ualc minimum moet 

worden vcrlaagd Dit lt~kt op de rand

voorwaarde die in onze koppeling'>wct 

1<.., opgcnon1cn 

Beoordeling 
Het liJkt cr vccl op dat het nco liherak 

gcdachtcgang van Row!.., de n1odcrnc 

comell'>US heelt opgelcvcrd De wat 

mccr hooggc'-itcn1dc verhalen Vtln 

Tinhergen en Sen worden vcrlaten voor 

ccn pragmati-,ch 1-cali'>111e. Lr i'> ee11 ge

meen,chappeli jke verant woordcl i 1kheid 

voor ccn hodctnvoorzicning en datu-ho

ven 1'> het vriJ De di'>CU'>'ie concen

trecrt zich op het koopkrachtplaatje 

voor de minima en op de armoede 

Vanu1t chri'>ten-demouati'>ch per<,pec

tiel lt~kt zo'11 opvatt1ng dun. hvan Ull

gaandc dJt nJd1·uk moet worden gelcgd 

op de lllO<Jt<..,chappii Zll-. LTll gcnlccn

o..,chap waann hurgcr..., hun vcrantwoor

delitkheid voor zichze\1 en hun naa<,lell 

kenne11, i' het hcpcrken van de ge

nleen'>chappcl ijke vcrJntwormlcl i 1khcid 

tot ccn hodcn1voorzicning ot ccn llll

lmtel'>cl onvoldoencle lk mJJk vier oh

<,ervJtie'> om dJt duidelijk tc mJken 

In de ccrl.,lc plaJl<., de vraag WJJronl de 

n1iddcnkla"c hcre1d zou zijn 111 "'lida-

< I l\ r, 'J7 

riteit mee te betalen al-, daartegcnover 

voor hen weinig :-,taat. Eind vorig _jaar 

legde een man uit Zandvoort ziJn hclc 

hnancicle hebhen en houden voor aan 

de Kamercommi<,sic van Socialc Zaken 

en Werkgelcgenheid. De man i'> kmt

winner en hedt cen vrouw en vter 

dochters, allen ttencr<, /:ijn hruto-inko

men i'> f 57 000 per 1aar en hi) valt 

daarn1ee huitcn aile tegemoctkomingen 

van ovcrheid-,wege. ~ll helu~ting en 

zickentond-, 1' ziJn inkomen f 'l6 000 

De huur i'> f 10 000, het 'choolgeld 

f 7 000, ga<,/water/clcktra kmt f -UJOO, 

de variahelc ko,ten van cen auto zijn 

f 4.000 en vcrzekeringen en aamlagen 

f 2 000 Fr hlijh over f 'J 000 om tc 

cten, tc klcden en <,ociaal tc verkeren. 

lht i'> f 7511 per maand voor een gezin 

van ze'> per-,o11en. lc kunt de vraag <,tel

len ol <,ommigen op het <,ocialc mini

mum nict hetcr al zijn. De man 1<, ten 

e1nde ruad en vraagt zich at waar de eu

lorie van dit moment op heru<,t. 

Fe-n tweede \vaanleflllflg: de topnla

nager<, in on<, land zien kan' zich een 

inkomcn toe te eigenen van gemiddeld 

f I ,5 mi\joc11 per jaar 

Ten derck llit hct Centraal Fcono

mi-,ch 1'\an l'l97 hll)kt dat de koop

kracht van de modale werknemer ct dit 

en volgend jaar ecn kwort procent op 

vooru1tgaat 1\laar de paniculicre con

'>lllllptie necmt met mecr dan l\\'l'C pro

cent toe. \)c koopkrachtplaat(e'> zeggen 

n1ct zovecl. Eigen\ijk aileen water vcr

andert door w1jzigingen 111 he\a..,tingcn 

en premte'> en door contractlooll'>tij

ging 1\\Jar het krijgen van ccn kind, 

het trouwcn, hct krqgcn van ccn hoan 

ol het kopc11 van een hui<,, '>tuk voor 

<,tuk zakcn die vee\ grotcre vcranclcrin

gcn in de koopkracht tcwccg hrcngcn 

dan de loonstl)gtng ot de hcia'>tingen, 
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blijven buiten be,chouwing. Het ver

<,chil lli'>'>Cil de koopkrachtstijging van 

de modale werknemer en de panicu

liere con-,umplit.' zit voorJI in de stij

glng von hct acultal n1cn...,cn n1ct cen 

baJn. mecr dan honderdduizend per 

jaar, en 111 de vermogenswinsten die 

zi111 hehaald door huizen- en aandelcn

bezittel",. De extra con<,umptiegroei is 

onevenwichtig verdeeld, want regen

over de bJnengroei van 460.000 in de 

periode 19'J5-l'l9H staJt een afnJme 

VJn de mensen met cen werkloodleid'>

uitkcring van slcchts 5-UlOO De 

nicuwc werkgclegcnhcid gaat dus 

vooral llJJr nieuwkomcr<, op de mJrkt. 

Tenslotte nog een opmcrk111g over de 

reiJtic tu<;<,en inkomenwndeling en 

cu>rlonli'-.chc groci. LZlng i-, gcdacht dat 

ccn vcrgroting vtln de primairc inko

mellsver'>chillen geli1k zou stJan aan 

mecr dynilmiek op de Jrbeid'>markt en 

daJ.rn1cc aan hct wcgwcrkcn van de 

wnkloosheid. lnmiddels is duidelijk clat 

hijvoorhecld van het veriJgen VJil het 

wctteli1k minimumloon nog nJuweli)i.;.s 

eltect op de wnklomheid zed 

Het verlagen van 

het wettelijk 

minimumloon heeft 

uitguun. 111 Venier i~ ecn van 

de nieuwe inz1chten vcrkre

gcn met hchulp van de endo

gent.' groeitheorie dat in de

mocrJti-,che Ianden een 

vcrgroting van de vcr..,chdlcn 

in primaire inkomens skcht 

is voor de economischc 

groci II De redenering hicr

achter i'> echtcr wei dat naar

matc de ve1·deling gell)kmati

gcr i..., cr n1inder aandrang zal 

hcstaan in de <,ecundairc 

<,tccr te gJJn herverdclcn 

Hdlingen die hicnnee ge-

nauwelijks effect op 

de werkloosheid 

tenzij het sociale 

minimum mee 

omlaag beweegt. 

Oat is echter sociaal 

onaanvaardbaar. 
paard gtttJn vcr<.;toren de cco

nomische ontwikkeling. VandJar de 11J

dl·uk die in cleze redenering wordt 

gelcgd op een goed nndcrwijsheleid, 

dat in1n1cr-.; voorwJ.arde i~ vonr ccn ge

liJknliltiger primaire inkomensverde

ling. 

Wat uit het voorgilJnde duidel11k wordt 

is dat hct hepcrken vJn het hclcid tot 

cen hodemvoorziening en een mini

nlurnloon tc wc-inig uitdaagt tot ccn 

verantwoordelijke maat<,chJppij Het 

onthreekt Jan aile kantcn aan vol

doende drJJgvlak. Hct viJ cen ovcrge

dragcn inkomen tinancicrcn Viln een 

kwart vJn de hcrocpdwvolking is '>truc

tureel onevenwichtig. 1c De nwdillc 

kostwinncr voelt zich gepakt, de miiJo

nair gaat or jacht naar hct volgcndc 

miiJoen, de nieuwc hJncn gaan de 

wcrklozen Jiln hun ncus voorhij en de 

inkomensverdcling wordt <,chcver. 1' 

Het aantal me11scn dat een inkomen via 

de puhl1ckc <..,ector kri_1gt ovcrgcdragcn 

i'> gcwoon vt.'el te grout. I )aarop moet 

de cconon1ic <..,tructurcc! \Vorden oangc

pi!sl. Het draagvlak moet worden vcr

groot en dat gaat aileen al'> de wcl·k

loosheid 111 de hrede zin vJn het woord 

wordt Jangepakt. DJilr zit de kern vJn 

de ongelijkheid en wcrklorhheid-,he

strljding IS het he'>te inkomenwerde

ling'>helcid 

Participatie 
De hestniding van de wnklomhe1d 

concentreert zich aan Will wei worcit 

genoemd de ondcrkant van de arheids

mJrkt. We hebhen a! gezien dJt het 

vedagen van het wettelijk minimum

loon nauweli1ks clkct heclt op de 

wnklo<hhcid, tenzij het sociillc 1111nl

ll1Ufll n1cc on1laag hcwccgt. 11 l)ar j.., 

echtcr souJJI onJJnvJardhJJr. Fen dee I 

van Jc oplo~-,ing llloct \vordcn gczocht 

in hct verlagen van de loonko<,ten op 

het minimumniveau, zomkr dat dit ge

paard gaat n1ct ccn aatlta-,ttng vJn hct 

netto-inkomen. Hct helcid zal echter 



hredcr moeten zijn !\let name via het 

onderwiJs en niet in de laatste plaats 

het heroep">ndcrwijs zal een inhaal•;\ag 

moetcn worden gcpleegd. Voor de ar

heidsmarkt moet het model van de 

trekkendc schoorsteen worden gehan

tecrd. Dat voorkomt neerwaarhe vcr

dringing en -;chept Iucht aan de onder

kant van de arheid-;markt. De laag'>tC 

C:AO-,chalen moetcn weer heginnen 

op het ntveau van het wetteltjk mini

mumloon e11 eenvoudig wcrk moct 

weer worden gewaardcerd, zoals ook 

onlangs door de WetenschappeliJke 

Raad voor het Rcgering,\xlcid i-; be

plcit. I' 

Ten aanzien van de loonko<;tcn op het 

minimumnivcau is een helcid dcnkhaar, 

waarhit via atdrachhkorting, loonkm

tensuh,idte en dispensatie minimum

loonniveau'> wot·den hereikt waar het 

ncttoloon in de huurt komt van de 

hruto loonko<;ten en dtt op uurhasi<; 

omgerekcnd niet zoveel vcr<;chilt van 

hetgeen men hcreid i'> te hetale11 voor 

de werbtn Als dat zo is dan mag wor

den verwacht dat het aantal (wittc! 

ha11en met name in de petsoonlitke 

die11<;tverlcning clrasti,ch zal worden 

Ultgehrcid In de thui'>zorg kan particu

licre hulp 111 <;ommige gevallcn een suh

<;tituut worden voor collcc.tiel gctinan

cicrde hulp Lr zouden intermediairs, 

makelaar'> kunnen ont<;taan d1e hemid

dclcn tu<;<;en vraag en aanhod en ook 

zell als werkgevers ku11nen optreclen. 

Het zou kunnen lciden tot een pact te

gen de wcrklomheid, zoals onlangs 

door de voorzittcr van VNO/NCW is 

voorge<;teld. 11 • Het zou weer kunnen lei

den tot tl)delt)ke uitkcnngen, zoal-; oor

<;pronkelt)k ook de hcdoeling wa<; van 

de vnzekcring tegcn werklomhcid. Het 

zou nweten lciden tot een doorhrcking 

van de rat ... tc1ling tll'-.'-,(_'11 gcn1ccntcn, Jf

heidwoorzicnlng en hcdrl]twercnigin-

gen Uitgangspunl daarhij i-; dat nadruk 

wordt gelegd op de uitkering als cen 

springplank naar de arhcidsmarkt in 

plaats van cen vcroordclmg tot de 

hangmat. llij ge-,preidc vcrantwoorde

lijkheid client de vcrantwoordclitkheid 

voor de op\m,ing van de werkloosheid 

dichter hij de wcrkgevcr'> en werkne

mcrs te worden gclegd, maar dan zon

der goedkope atwenteling<;mogelijk

heid op de overhcid. 

Geen toeslagenmaatschappij 
\)it I'> ccn principieel andere henadc

ring dan de voorstcllcn die uitgaan van 

de ontkoppcling van productiviteit en 

inkomen. 17 l:lij dcze ontkoppeling 

wordt wcrkcn hencden het wcttelijk 

minimumloon toege<,laan. De heloning 

kan zodoendc worden aangcpa<;t aan de 

( lagc) productivitcit van uitkcring-,gc

rcchtigdcn, die moctcn worden vcr

plicht tot hetaalde arhcid op '>lrallc van 

verlics van de uitkcring. Het hchhcn 

van hctaald werk wordt zeit-, voor

waarde voor het ver-,trckken van ccn 

aanvullcnde uitkering_ Een uitkering die 

al-; aanvulling, als toe-,\ag op her ver

dicndc inkon1cn nodig i.., onl ccn aan

vaardhaar inkomemnivcau te kunncn 

herciken 

Hct princ1picle hczwaar regen deze re

dencring is dat hicrmee de ha'>i'> van 

onze <,ocialc zekerhcid wordt aangeta-;t. 

Die ha-,i' i-, dat in geval van wcrklom

!lCid een loonvervangencle uitkering is 

vcrzekerd in de vorm van ccn verze

kerd recht. Daarvan uitgaande kan na

tuurlijk aile' op allcs worden gezet om 

dcze u1tkcring zo kort mogelijk te Iaten 

durcn, maar hct i-, niet toege'>taan de 

uitkering athankelitk te Iaten zijn van 

hct hehhen van werk hoc laag ook he

taald. Fen hezwaar i-, ook dat cr in hct 

gchccl gccn 1ninJn1umhcloning n1ccT i~ 

voorzien. Ook cen heilJe voor cen kar-
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weitjc vol'>tJat .. f..1cn j-, vcrplicht elk 

wcrk regen elke heloning tc J<Jnv<J<Jr

dcn. Vcrder z<Jl dit hclcid stuitcn op 

grotc uitvoenngsnweiliJkhnkn De 

lllotivatic van de wcrklozc 0111 te gaan 

wcrken worclt stcrk neg<Jticf hc.fnvloed. 

lmmcrs de Ill<Jrginalc ophrcng'>l van 

clkc extra inspanning i;.; nul en gaat ten 

kmte van de <J<Jnvullcnde uitkering 

Dw<Jng tot arhcid moct dan nict uitgc

sloten worden gcacht. Bovendicn no

digt ccn dc,·geliJk rcgeling zowcl de 

wcrkgcvcr als de werknemer uit tot on

elgenlijk gcbn11k 11et is dJarom toe tc 

juichen clat de l'artiJraad v<Jn hct CDA 

dngelijke gcd<Jchtcn uit hct rapport 

'Nicu\vc wegcn, va'-Jtc waordcn' vorig 

jaar hcclt atgcwczcn. Via hct wcg<.,nij

dcn vJn de wig tusscn hrutoloonkosten 

en nettoloon op minimumniveJu k<Jn 

de hand tu"cn minimumloonkostcn en 

productivitcit geh<Jndhaald hl1jvcn. ziJ 

hct op een vccl l<Jger nivc<Ju en wo1·dt 

hct nctto-n1Jninlun1loon nict aangctaq 

De dfcuen op wcrkgelcgenheid en 

werkloosheid zullcn '>uhstantleel zip1, 

waardoor de wcrkloosheidsuitkcring 

weer echt tijdcl1jk zou kunncn zipl." 

Wijffels gooit het 

kind met het 

Dezeltde bezwaren gclden 

de vomqclkn vJn Wijlkls 1'' 

Voor hem is duideliJk cbt her 

huidigc stelsel vJn <,ociak ze

kerheid en arhc1d de werk-
badwater weg. 

looshcid n1et op bn lossen 

Het b],jlt dwcikn met de kraJn open. 

D<Jarom moct de liscJlc laulii'ring v<Jn 

de pcn'>ioenhcspJring op de hcll1ng, is 

de hcpcrk1ng Viln opcnlngstiJckn ou

derweh, k<Jn het centr<J<Ji overkg tu"e11 

ovcrhcid, wcrkgcvcr<.., en wcrkncmcr~ 

worden algcsch<Jit, wordt de rol Viln 

wcrkgcvcr~o,organi-,atic'-. en vt~kbondcn 

advi,crend en ondnsteunend, lllilJr 

mogcn ze wei de sohdaritell in onzc '>il

nH:nlcving organi~cJ-cn, wordt in over-

\vcging gcgevcn hct \\'Cttclijk nlini

mumloon, de koppeling, hct ontsl<Jg

rccht en hct Jlgemcen vcrh111dend vcr

ki<JITn van CAO\ Ji tc '>ChJifen, i'> mccr 

inkomcn in hct hcden ten ko'>lc van in

komcmzekcrheid in de tockom'>l gun

-,rig, zullcn lagcrc uitkcringcn n1cn~cn 

prikkclcn, zou uitcindclijk cen h<Jsi'>in

komcn ingevocrd kunncn worden d<Jt 

in principc niet voldoendc zal zqn om 

Viln roncltc komcn en i'> ecn u1tkcring 

nooit i nkomenwcrv<Jngcnd, nlJJr 

hoog")tcns en indicn IHH.l1g ccn aJnvul

ilng op zell verworvcn inkomen. 

De 1n<,l1tutionele economic, die vooi"<Ji 

d<Jnk zij de chri'>lcn-dcmocratic de <Ji

gclopcn ccuw crvoor hcctt gczorgd dat 

de burgers op cfhcicntc en ctkcticvc 

wijzc uit de killc wind v<Jn ecn bpita

listi'>chc economic worden gchoudcn, 

V.-'ordt op dczc man1cr voor ccn groot 

decl opgeruimd Nu helwcven ook vol

gcn") n1ii in..,titutcn rcgclmJtig rcnovatic 

en <JilnpJsslng hiJ de liJd, m<J<Jr ik hen 

h<Jng dat Wiillc], hct kind met hct bJd-

\VJlcr wcggoolt. 

Belastingen 
Het i'> h1cr nict de pi<Jat<, om d1epg<J<Jnd 

in tc gaJn op ccn hcrzicning vJn hct 

hclastlllg'>tclsel ,\lJJr duidcl11k "' wei 

dJt ook v1a dit kanaal kiln worden mcc

gcv .. 'crkt oan ccn ..,y~tccm dar hcvordcr

lijk is voor het zo sncl mogclijk weer 

in,chakclcn van wcrklozen Cncl'>scn 

WIJSt crop dat 111 het hu1dige '>)''>lccm 

pcrver<,c pr1kkcls Llllg<Jan op hurgcr

sch<Jp en verantwoordcliJkhcidshc,el ~,. 

H11 sprcckt over de cro<,ie v0n hrll·gcr

'>LhJp en J<Jngclccrde hulpclooshc1d. 

7onder hct nu op voorhandmet al zi1n 

concrete voor'>tcllcn ecns tc hocven 

ZIJn zou hct vcrlr!'>scnd kr111ncn wcrl,cn 

wonnccr hct hc]aqing<.,y~tccm ccnvou

digcr van opzct zou zijn, <.,OJll!lllgc <.,uh

sidie'> en <Jhl-ckpo'>ten zoudcn kunncn 

( I l\ r, 'J7 



worden uitgeruild tegen lagere tarieven 

I halanwcrkortingl. belastingarhitrage 

worclt voorkomen en de hela<,ling even

wichtig vcrdeeld over arheid, vermogen 

en comumptie. 1-!ct Plan-Van EJ-,wijk, 

waarhi1 een wcrknemer wordt opgevat 

als cen potcnticle uitkcringsgerechtigde 

en waarin daaron1 de wcrkgcvcr, die dit 

recht niet activeert, wordt heloond, zou 

daarin kunnen pa.,-,en 21 

Las ten 
Steed-, duidelijkcr wcn·dt dat lage inko

nlcn-, zccr gcvoclig zijn voor ccn hc

pcrkt aantal la-,tcn<,oortcn. Dric catego

riecn -,pringen eruiL de ko-,tcn van 

k i nderen, woon lasten en ziekteko-,ten_ 

De vcrdeling van deze lastcn over huJs

houdingcn i-, zccr ongelijk. Vandaar dat 

extra, gcncrickc vcrhogingcn van \age 

inkomem wein1g cllcctlcl zip1 Betcr i-, 

hct de kmten van kinderen. van de wo

n!Tlg en hij ziekte aan een maximum te 

hinden. Voor het hehhen van kmderen 

kan worden gedacht aan kindcrhijslag 

en ...,pcualc tcgcn1octkon1ingcn voor ou

der' met een laag 1nkomen. Voor de 

woonJa,ten he'>laat reed-, een individu

ek huursuh-,idie. Wannecr de woonla'>

tcn een hepaald percentage van het in

konlcn tc hoven gJJll, gcdacht kan 

worden aan 15 procent, zou het meer

derc v1a een <,upplctie op het inkomen 

ten Ja,te van de algemene midclelcn 

kunnen worden gehracht. Voor de ziek

tcko...,tcn kJn Jtlll ccn vcrgclijkharc "'Y"
tematiek worden gedacht Daar zit de 

prohlcmatiek niet zozeer in de onvcr

zckerhare n.,u,.,, die zijn onder

gehracht in de AWBZ, maar in het 

deel van de kmten dat " vcrzekerd via 

het ziekenlonck \-let z1ekenlonds ver

c\celt ongelijk doordat hct niet 1s aan

gepa<,t op het veJv.hiJmCI tweevcrdic

ncr en door ccn ovcrgJ.ng...,prohlcnltltlck 

rondon1 de 1l1JX!I1lllllli nkonlCI1<..,!2fCI1S 

c I J\. '' "~ 

Niet betaald werkcnde cchtgenoten 

zijn gratis meeverzekerd en echtgcno

ten die ecn klein baantJe hcbben zijn 

biJna gratis verzckerd, onafhankelijk 

van hct partnerinkomcn. Bij de over

gang van het ziekenlonds naar de parti

culiere verzekering gaat men er sums 

duizcnden gulden<, op vooruit. Dat pleit 

crvoor de premie voor een grotcr deel 

nominaal te Iaten zijn, de gratis mee

verzckeri ng op te he Hen en de i nko

nlcn..,grcn.., daar te \cggen \vaar de zic

kenfondspremic geliJk wordt aan de 

particuliere premie. De -,olidaritcit vergt 

dan cen maximum aan ziektckc>'>ten ge

rclateerd aan hct individuele mkomen 

van hijvoorbecld H procent. Deze grens 

zou ook voo1· mcn-,en huiten het zie

kenfonds, maar met ecn inkomen onder 

de claar gehanteerde grem, kunnen gel

den. Het mecrdcre zou ook hier voor 

suh,idic in aanmerking komen. 

Betaald en onbetaald 
!:en tweede thema dat in de di,cussie 

over de inkomenwerdeling mecr cen

traal zal moeten <,taan is de verdeling 

tuS<,en hetaaldc en onhetaalde arheid. 

De economie i'> vaak verwcten clat zij 

zich hcperkt tot de geldeconomie. 

I )aar zit wei war 111, omdat economen 

graag willen meten en hun modellcn op 

statistieken draaicn. ,\\ocilijk meethare 

zaken, ongeprijqk <>chaar'>le, hliJven 

daarom vaak huiten heelc\. De welvaart 

wordt gcn1ctcn in gcproduu:crdc goc

dcrcn en d1emten. voorzover die wor

den vcrhandeld tcgen geld t\liheu

ko'lcn en onhetaalde arheid bliJven dan 

buiten hceld Het olhciclc heeld van 

orlZc welvaart, zoal-, dar uit de stati<,tJe

kcn opr!J'>l, gedt clus ccn verminkt 

heeld. Vanclaar de pogingen om ecn 

grocn natJonaalJnkomen te herekcnen, 

\vaarJJil door Roclic Hucting jarcnbng 

" gewcrkt op het Ccntraal Bureau van 
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de Stati'ittck"" en vandaar de pogingcn 

van Hruyn-Hundt'' de onhctaalde ar

heid in on<, nationalc inkomen te incor-

porcrcn. 

In on' land wordt mccr onhctaalde ar

hcid vcrricht dan hetaaldc arheid 

AthankcliJk van hoc jc de onhctaaldc 

arhcid waardcert (minimuminkomen, 

hui'ilwudclijkc hulp, gemiddcld loon) 

kan hct gcmakkeliJk de hcllt van het 

llruto Nationalc Product hcdragcn of 

zeit, hct BNP ovcr-,chrijden 

De volgcndc vraag t'i dan welke tnvlocd 

onhctaaldc Mhcid heelt op de inko

menwerdel i ng. I )aartoe moeten de in

konlcn'-. van hui.;,houdingcn worden gc

'>landaardi'ieerd, dat wil zeggen dat de 

inkon1cn..., n1octcn worden gccorrigccrd 

voor de samcmtelling van de hui'ihou

dcn'i. Htcrvoor worden cquivalcntidac

torcn otllwikkeld. l:o i-, hijvoorhccld 

volgen<, de Urgani'iatic voor Fcono

mi'iche Samcnwcrking en Ontwikkc

ling (()[SUi de cquivalcnticlactor van 

ccn allcenverdiener met twcc kindcren 

2,7 ten opzichte van hct inkomen van 

ccn allccmtaimdc. Wordt de zo ge<,tan

daardi,ccrdc inkomcnwcrdeling over 

hui..,houdingcn gcrnctcn en vcrvolgcn<-. 

ook rekcning gchoudcn met de onhc

taaldc arhcid dan hliJkt dat de inko

mensongelijkhcid atnccmt in vcrgclij

king met ccn verclcling waarin de 

onhctaalde arhcicl huttcn he-,chouwing 

i'i gclatcn Ook hlijkt dat hct mcenc

mcn van onhctaalde arhcicl de inko

mctlwcr-,chillcn tu•;.,en allcenvcrdiencrs 

en twcevcrdicncr<; voor ecn groot deel 

cloct verdwip1cn Niet het hcbbcn van 

mccr inkomen<, in cen huishouding 

mJakt ver,chil, maar hct hchben van 

kindcrcn. De allcemtaanclc mocder en 

de allccnvcrdiencnde vader zijn hct 

'iicchht al in dcze opstclling Van deal

lccnstaande moecler wtsten we dat wei 

en na hct vomhccld van hct gezin uit 

Zandvoort verwonclert on-, de po'iitic 

van de allccnvcrdicnende vader ook 

niet. i)uidelijk zal zijn dat mel name de 

lor'ic bczuiniging op de kindcrbiJ'>Iag 

dezc zwak'itc grocpcn hard hccft ge

trotlen. 

De traditionelc rolverdeling tu'iSen 

matlnen e11 vrouwen op de arheid'>

markt vcrdwtJnt De jong'itc gencratie 

vrouwcn vcr'ichiplt net zo vanzell-,pre

ke11CI op de arheid-,markt a), de manne11 

a! gencrattes lang cblcn. Dit lctdt tot 

andere vormcn van comhinatie van he

laalde en onhetaaldc arheicl. Op de ar

heid-,markt lcidt dtt tot wat worclt ge

nocmd ccn tratl'iitionelc arheid'imarkt 

Cedurende cen Ieven wi'>'ielen arheid, 

oplcidlllg, evcntuccl wcrklomhcid. 

zorgarheid en pen'ilocn clkaJr at. Dat 

hetckcnl cbt hijvoorhccld de "lLiale 

zcknhcicl en de arhcid'imarkt op cctl 

zodanigc \ViJZC n1octcn worden ingc

richt "dat de ovcrgang tu;.,...,cn de vcr

schillcnde '>ituatics van inaLlivitcil en 

de arhcidssituatte vercctwoudtgd worclt 

en ook de nwgclijkhcid worclt gc

crcCcrd zich rn ccn ovcrgang..,..,ituatic tc 

verkcren." 2 1 Voorhecldcn van deze 

ovcrgang~-;Jtuatic, dczc transitionclc ar

beid,markt zi1n lliJdelijkeJ deelti)dar

lwid, tijdeli)ke arheid'itiJdvnkorttng, 

loopbaanonderhreking, 'Lholtng' , ou

dcr,chap'i- of verzorgingwcrlol, llcxi

bclc pcn'iioncri ng, leer I i ngwczcn, wcr

kcn met bchoud ot inzct van uttkcring 

cnzovoort 

Zal zo'n arbcid,markt de wcrkgevcr ecn 

zorg zijnc Volgem Lccndcrt Bikkcr zal 

ccn vcr-aand1gc wcrkgcvcr daz.n op in

'>pclen" Llitgang'ipunt i'i dat de hedrij

vetl hct he'it lunuionct-cn al<, de om

'>lanclighedcn voor de mcmcn die er 

wcrkcn opttmaal zijtl Fn hij die <lln

'itandighcden nccnn de '>ituatic thui' 

ccn bclangri)kc plaal'i in. De combinJ-



tic van arheid en zorg zal du' ook de 

wcrkgcvcr cen zorg zijn. A\, het cror 

aankoml kicq de Ncdcrlandcr voor ccn 

gczin en zorg voor clkaar Het C:J)A 

kic<..,l voor ccn n1odcl \vaarin zorg en ar

heid kunt1cn worden gccomhinecrd."•• 

Fen ullnhinatie van twcc declti)dhancn 

hi11ncn ccn gczin gcclt de mogcll)khcid 

kindcrcn zovccl mogc\ijk zeit op tc 

vangcn en op tc vocdcn. Zo'n LOnlhina

tJc...,ccnario, waarin hctaaldc en onhc

taaldc arhcid cvcnwichtig worden vcr

dccld. hcclt de voorkcur 

noodzakcliJkc qJCiJlc <;amenhang in de 

maahchappij. 

3. Voor ccn duurzamc en rechtvaardigc 

inkomcnwcrdeling i<; de wcrklomheid 

van ecn kwart van de hcroer<;bcvolking 

onhoudhaar. 

-+. Het maximaal rccluccrcn van de wig 

op hct nivcau rond hct wcttcliJk mint

mumloon kan vee\ werk crccren 

5. len nattonaal paLl tcgen de wcrkloo<;

hcid i' het mcc<;t cllc<..ttcvc imtrumcnt 

om dczc wcrkgelcgcnhcicl'crcalic opti-

nlaal aan tc wenden voor 

hoven hct uithc,tcdtng<;

...,ccnario, \\'Jonn de oudcr.:., 

worden gc,timulcnd om 

hcidc zovccl mogcliJk he

taald tc wcrkcn waardoor 

zc de zot·g voor hun kin

dcrcn nwetcn uithc,tcden. 

Hct C\);\ kic't uttdt·ukkc

liJk nict voor utthcqcdlllg. 

aldu' Luhhcr' lllilar "voor 

cc11 11/li}l<i•lillt} van onhc

tazlidc zorg met litlatlLiclc 

Voor lage inkomens 
tcrugdringing van de wcrk

lomheid 

moeten de lasten (J. Fen loonvcrva ngcnde 

uitkcring hij wcrkloo,heid 

i' ccn vcrzckercl recht. \)Jt 

rccht i' in principc tljde

il)k en hec!t a\, tegenhan

gcr de plicht tot arheid 

7 Bij wcrkloo;.,hcid ligt 

hct voortouw hiJ de ar

hcichhcmiddcling en nict 

van kinderen, 

huisvesting en 

ziektekosten aan 

een maximum 

worden gebonden. 

iiJU'!IIJPC~.'h-:- Fen tcgcnloctkonltng in de 

ko'-.tcn van kindcropvang, ot dit nu gc

''-hinlt thui<; door de oudc1·, zeit, door 

gZl-,toudcr..., ol door <..,pcciaal daarvoor 

opgcrichte imtcllingcn. i' cr dan nict 

aileen voor hetaald wcrkcndc mocc\cr<;, 

maar voor aile oudct-, mel klcinc kindc

J'Cn waarhl) de kcuzcvrl)hcid voor de 

vorn1 van ktndcropvang blijlt gc\Vtltlr

horgd.'c. 

Conclusies 
11ct voorgaandc hrcngt lll!J tot devol

gcndc conclu-,ic-, 

I \)c di<;CLJ<;<;ic over ongeiJJkhcJd e11 in

komcnwcrdcling hoort weer op de po

!ttickc Jgcncb tc -,tatJn 

2.\kzc di,uJ<;<;JC bn niet worden hc

pcrkt tot ccn di<;CLJ<;<;ic over armoedc en 

ccn hodcn1voorzicning vtln ovcrhctd..,

wcgc. \)at appcllccrt tc wcinig aan de 

( llV '' ., 

hiJ de uitkcring,in<;tantie 

\)c vcrantwoordcliJkheJd van <;ocialc 

partner' <;taal voorop. Coedkopc at

wcntcling op de ovcrhcid " nicl nw

gelijk 

K. Voor \age inkomcn' worden de \a<;

tcn van kindcrcn, huiwc,ting en zJcktc

ko~tcn aan ccn 111tJxin1un1 gchondcn. 

'J. De wclvaart en de wclvaartwcrdeling 

kunncn onmogclijk worden hcgrcpcn 

al' de onhctaalclc arheid huitcn hc

''-houwing hlijlt 

I 0. llctaalclc arheid J<; gccn doc\ op 

zichzclt. Fen cvcnwichtigc verclcling 

van onhctaaldc en hetaaldc arhcid hin

ncn cen hui<;houcling <;\aat voorop. 

I I Suh<;~dicring door de ovcrhcid van 

kindcropvt~ng n1oct tJJngrijpcn hij de 

vragcr<;, i.e. de oudcr.,, zodat hun kcu

zcvrijhcid ten aanzicn van de vorm 

VJil ktndcropvang wordt gcrc'ipcc

tecrcl 
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De Europese Unie (EU) verkeert in een diepe malaise. Het wordt 

steeds moeilijker de Europese integratie te verdiepen of zelfs om 

het huidige niveau van integratie te behouden. Het zo belangrijke 

Gemeenschappelijke Buitenlands- en Veiligheidsbeleid komt niet 

van de grond. Toch staat Europa voor een aantal grote uitdagin-

gen. 

D
e F-urope<,e Lln1e -,taat e1 

111et goed voo1 W11 vu ke 

ll'll 111Ct ZOZCCI Ill CCI1 LJJ'-,1'-, 

al-, wel1n een d1epe mala1<,e 

I let 1deal1-,me, waarmee het proJect van 

de Furope<,e integratie in de Jaren vijltig 

were! gelanceerd en nad1en voortge

gcn die hcide in Luropa hegonncn wa

ren, wa<, dit een hi-,tori-,ch keerpunt. L:n 

inderdaad, oorlog i'> ondenkhaar ge

worden in onze rcg1o. In het per<,pec

tid van de ge-.ch1edeni-. i<, dit een mo

nume11talc vcrworvenheid, ziJ hct dat 

deze nauwelijb meer al<, zodanig wordt 

erkend. Na een halve 

ceuw vrcdc he-.chouwen 

de mec<,tc mcmen haar al-, 

vanzcl t-.prekend. 

lntcgratlc van 

Europa i-.; zckcr aJngc

moccligd en vcr<,ncld door 

de dreigende nabijheid 

van de SovJet-Linie en het 

communl'>ti-.chc imperium. 

Weli<,waar wa-, de NAVO 

quwd, i..., vcrtlauwd. Nog 

JllJllf WCtllig tllCil'-.Cil bc\ij

den het ideaal van de 

Furope'>e 111tegratie met 

hart<,tocht Zell' in Neder

bnd. ooit ee11 pionier op 

de wcg nollr lcdcra\io.,nlc, i.., 

het laaiende vuur verzwakt 

tot een kw11nend vlamme

tJC [)c,tiJd'>, kort na het 

einde van de Tweedc 

Wereldoorlog, WJ'> het een 

tot de verheelding '>pre- Alr. AAi\1 t)(m AL;t 
on~ voornaan1-;tc ant

woord op die dreiging, 

kend en in-.pircrend concept, de aarh

VIJanden hankr11k Cll Duit-,land, met 111 

hun kielzog een aantal amlcre Ianden, 

-;Zlnlcn tc hrcngcn in ccn gcn1ccn-..chap 

VJn -..tatcn, gcha..,ccrd op -,upranationalc 

heg1n-,elc11 Deze gemeemchap zou 

oorlog 1n on<, deel van de wereld voor 

alt11d uitbannen Na twee wereldoorlo-

maar het opdoemende gevaar 111 het 

Oosten heel t het proce'> van voort

gaande toenadering binnen de F.uro

pe'>e Cemeen-.chap eveneen'> ver-.neld. 

1-. er dan geen kracht mecr die de intc

gratic voorhtuwt' Niet hclcmaal: in de 

laat<,te twee decennia i-. de zorg om de 

intcrnationalc concurrentiepo-.itie toe-

m 



1-

<( 

u 
w 

1-

z 

v: 

w 

c 

w 

genomen. [en gelragmcnteerd Eurora 

zou geen rartij zijn voor de economi· 

<;che <;upermogendheden or de wcreld. 

markt, met name de Vcrenigdc Staten 

en Jaran (of Oo'>t·Azic). Maar derge· 

lijkc overwegingen, hoc onweerlcghaar 

ook, houdcn de gemiddelde burger niet 

hezig Her warcn op de ecr<,te plaat<; de 

topondernemcrs die hcbben aange· 

drongen op de ophouw van ecn markt 

zonder grcnzen in Europa ilurora 

1992) En hct zijn voornamelijk de eli· 

te<; van de zakenwcreld die zich ht:t 

vuur uit de schenen lopen voor een 

Fconomi'>che en Monctairc Unic 

(li\1U) met cc11 cnkelc munt De mecr· 

dcrhcid van de kiczcr<; doet her nicts, 

ol is gencigd dit plan ecrder negatiel te 

bcjcgcncn. 

Wat men<;cn hovenal zorgen haart is de 

alarmcrendc wcrklocl'>hcid. Alarmerend 

door de onwang aileen al, maar nog 

meer door het structurcle karakter van 

dit kwaad. De toenemcnde zorgcn over 

het vcrlics aan wcrkgelcgcnheid wor· 

den grotendcels gcricht op 'Europa' de 

Europcsc Cemeenschap wordt verwe· 

ten dat dit kwaad niet wordt afgewcerd 

of in toom gchoudcn. Het hclpt weinig 

om daartegcn in te hrcngen dat de 

lurorcse Ianden afzondcrli1k en zondcr 

de integratie 111 ccn veel '>lechtere pmi· 

tic zouden zijn In de lidstaten hehben 

rolitici dczc knorrigc '>lemming aileen 

maar verdcr aangewakkerd en opgclokt 

door 'Bru"el' steed<; weer tc gebruikcn 

al<; zondehok voor hun eigen fcilcn. 

Wat nog n1cer atkccr van de intcgratie 

voorthrcngt i'> het grocicnd aantal im· 

migrantcn. lkt gcrocp om handhaving 

of hcrintroductie van grcn-,controlc'> 

hinnen luropil is weinig vcrra'>'cnd. 

Weli'>waar hocft dit gccn restricticvc 

Llltwcrking te krijgen op het vri)c ver· 

kccr von gocdcrcn, 1naar dc...;alnicttcmin 

drcigt de gcmcenschappelijke markt. 

hct vlaggcn')chip van onzc intcgratie, at 
tc drijven naar ruige zcecn. 

Naar de EMU 
WiJ nadcrcn nu de laat<;te lase viln de 

[/\Ill, die moet uitlopcn op de invoe· 

ring van ccn Eurorc'>e munt. Zal d1t 

daadwcrkclijk geheurcnc Staat de L\lll 

op het punt werkclijkhcid te wordenc 

Er staan hier vitalc hclangcn op hct 

<..;pel: con')olidering van de gcnlccn

schappelijkc markt, monetaire stabili· 

tcit, kmtenbesparing, het op ccn 11)11 

brcngcn van Furopa al<; medcbcstuurdcr 

van de wcreldcconomic met de reuzcn 

van de dollar en de yen. Toch i'> het he· 

langrijk'>tc kenmcrk van de Ll\ Ill haar 

politiekc dimensic In de zin van ver· 

dicping van het intcgratieprocc<; zou 

volledige invoering van de LMU ccn 

kwantLIIll·'>prong voorwaart<; zip1. De 

mcdaille heelt cchter een kcerzijdc 

lndicn dit proJect zou vastlopen, zou de 

politiekc schade niet tot de lcvenwat· 

haarhcid van de markt.zonder·grcnzen 

heperkt hlijven, maar veel verder strek· 

ken. Hondskamclier Kohl is niet de 

cnige die hcelt gewaarschuwd regen de 

verrcikcndc gcvolgcn von ccn tcloor

gang van de Fi\ILL Er IS geen heiden· 

mocd voor nodig om te voorspcllen dilt 

de politiekc lciders van l'umpa uitelll· 

dclijk crvoor zullcn terugdcinzen hct 

EMll·project te Iaten '>lranden Om 

cen dergclijke ramp al te wcrcn zullen 

wei de nodige tovertormule-, worden 

hedacht. De FMU zal <:r komen, op 

voorwaarde dat de hond,kanselicr, die 

a]<..; voor~tondcr van Furopc-..c intcgratic 

torenhoog hoven zijn collega\ uit· 

stcekt. de overhand weet tc houden 

over de- hiJ de Duitse man in de straat 

populaire- wcerstand regen hct opge· 

vcn viJn de prc-..rigicuzc nationtllc munt. 

I )c verkiezingen van I 'J'JH voor de 

Duitse Bondsdag wcrpen nu reeds hun 

c I 1\' ,, ,,~ 



'>chaduw over dit dehat. l.aat ik het al

du'> formulcren· AI' Duitsbnd va<;t

houdt aan de [i\\U - hetgeen ik voor 

waar<;chiJnlijk houd - zal dat project 

zijn uiteindelijkc be<;tcmming bereikcn 

Klaar voor uitbreiding? 
Kreupel hinkt Europa voort. Let op 

de lntcrgouvernementele C:onfcrentie 

24511CCl. Deze wa<; hedoeld om 

nieuwe regel'> voor de be-;luitvorming te 

crecren en om de be<;taande instttutio

nele <;tructuur te hcrzien. Met haar vijl

ticn lid,taten beschikt de EU in wezen 

nog '>teed, over de <;tructuur die decen

nia gelcden wa'> ingesteld voor de zes 

lid,taten die de Cemeenschappen had

den opgericht. Zij i-; nu reed-. hopeloos 

ouderwets en -,chiet grotelijks tekort om 

ccn gcn1ccn"ichap ot unic van twint1g of 

mccr Ianden gaande te houdcn 

J)at neemt ntet wcg dat on<; interne de

hat over tn'>titutionele hcrvormingen 

tot nu toe vrqwci niet-. hedt opgele

verd. [n du-, komt de vraag op, zullen 

wij in ~.,taat zijn ccn n1enigtc (Jo"it-

1-:urope-.e landetl, die vol ongeduid in 

het vagevuur zitten te wachkn, 111 de 

Unie op te neme11c 

Het voortgaande proccs van uithrci

ding hrengt ver,cheidene prohlcmen 

met zich llll'C de noodzaak om om nog 

<;teed, te dure gemeemchappelijke 

landhouwhclcid tl' hervormen en om 

de onwang van onze structuurtondsen 

en de jui'>te ixsteding van de hnancicle 

middelen daarhinnen te hcrzien De 

huidige hl'gUn'>tigde Ianden ais Crie

keniand zuilcn er aile, aan doen om 

nil'l te Vt't'i te vcriiezen aan nieuwe ian

den dit' op de fond<;en aampraak gaan 

n1akcn zoal;., Polen, on1 n1at1r tc Z\Vi)gcn 

van potenticle toetreders uit de Balkan 

Het vait vanuit een poiitil'kl' invai,iwek 

hovt'ndietl nog te hezicn of uithrciding 

oo'>twaart'> htJ aile betrokkcnen wanne 

gevoelens opwekt. Wanneer het zwaar

tepunt van de Unie naar het Oostcn 

wordt verlegd, zai i)uitsiand ccn -;pin 

in het web worden, terwijl hankrijk en 

Spanje (iaaL -;taan de l:lritse en lcr<,e ei

ianden) naar de marge ver<,chuiven. Ln 

dat wellicht niet aileen in geograh-;che 

termen. l-let mce<,t fundamentele pro

blcem I'> ontegenzeggelijk dat het 

steed, moetlijkcr zal worden om dt' in

tcgratic te verdiepen of zelfs om het 

huidige niveau van integratie te behou

den. Daarmee zou de [U hcba<, -.tukje 

hiJ bcctje haar -;upranationale kenmer

kcn verliezen, die haar nu jui-;t dat 

uniekc karakter geven. Hct hladgoud 

op de gbnzende tempe I van Monnet en 

Schuman, aangeslagen door de beproe

vingcn van de tijd, kalh gclctdeiijk aan 

af. Op den duur zai de Unie er gaan 

uitzien al'> een aangeklede vrijhandeis

zone. 

GBVB een waanidee? 
Wanneer de ICC niel'> substantieei'> op

lcvert, dan zai er wcinig terecht komen 

van het destiJd' met veei fanfare aange

kondigde Ccmeenschappciijk l:luiten

land<;- en Veiiigheichbelcid ICBVH) 

Vooralsnog is het niet van de grond ge

komen. l'oitticke consultatie<; brengen 

wei stapel-. papier voort, maar weinig 

initiaticven en nog minder re<,ultaten. 

C:ommissari-; Van den Brock is ai, een 

reu<, die i-, opgesioten in een kooi, 

waarin hij zijn talcnten en ervaring niet 

ten voile kan henuttcn. 

Hct aantrcdcn van ccn nieu\vc rcgcring 

in Lunden heeft de kans verhoogd dat 

er ten tiJde van het Nederiand-.e voor

zitter<,chap nog een akkoord uit de hu<, 

zal komen dat handen en voeten hecft 

Weli,waar houdt ook Labour vast aan 

het vereiste van unanimiteit btl de he

-;luitvorming inzake CVBV maar ver

dcre ontwikkeling zou niettemin mogc-
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lijk worden a\-; de Britten (en andcrcnJ 

er al-,nog mee zoudcn instemmen dar 

andne [l!-landen underling he-;luiten 

gaan ncmcn op dit tcrrei11 die aileen 

voor hen vcrhindcnd zijn lk heh er een 

hard hoolcl in of dit haalhaar zal h\ijken 

maar hopclijk zal mijn scepsi-; worden 

heschaamd. 

Een gcmecnschappclijk buitcnland-; he

lcid: we zijn nog steeds vc1· verwijdcrd 

van dat doel Denk maar aan de discus

sie die nu loskoml over de samen<;tc\

ling van de Veiligheidsraad van de 

Vcrenigdc Natics (VNI. Zowel Croot

llrittannil' als Frankritk hezetten er 

sinds I '!45 ieder cen pcrmanentc zctel. 

Duitsland l1eeft gecn plaats aan dcze ta

kl. maar wil erkend worden als slcutcl

mogendheid in Furopa Orndat luropa 

nu a\ ovcrvertcgenwoordigd is in het 

machtsccntrum van de VN ligt het nict 

voor de hand Duitslancl eenvoudig aan 

her huidige aantal pcrmanente \eden 

toe te voegen. In lwt idealc geval zm1 

cen zetcl l10rcn te worden toegekend 

aan de lll, opdat zit naast Croot

llritrannil' en Frankritk len velc andere I 

ook I )uitslancl zou vcrtcgcnwoorcligen. 

1\ bar cr i.., gccn .:.;chadu\v van ccn voor

uitzicht dat dit zou kunnen gebeuren. 

Door haar 

voornaamste 

partners wordt de 

EU beschouwd als 

een economische 

reus maar als een 

politieke dwerg. 

Deze kwestie heelt het in 

zich om op den duur uit te 

grocicn tot cl'n akcligc con

troverse tussen de Furopcsc 

Ianden. 

Wat het met vee\ tam-tam 

geprcsentee1·dc CBVB van de 

Llnie in werkclijkheid voor

stelt. tot op heden, rs over

duidelijk getoond 111 hct 

helcid ten aanzien van hit

voorhecld ex-_loegoslavil' en, 

mecr recent, in onze heslui

tcloosheid tocn Criekenland en Turkite 

elkaar hi)Tla aanvlogen omwille van een 

piepklc111 rotseiland in de Egctsche 

Zee. Waar de Llnie zich tot op heden 

met hedt weten te ontwikkelcn tot cen 

groep d1e in <,taat rs tot cllcctiel politick 

optreden in omstreden kwesties, hehe

ITI1 de Amcrikanen hct 1\ l1dden-Uosten 

naar helieven. Hetzelfde gcldt in grote 

li)Tlen voor de N/\VO en, met horten 

en stoten. voor onze betrekkingen met 

het wrspelturrge lciderschap in 1\\os

kou. Om die rcden wnd de historrsche 

handdruk tussen R.ah1n en Arafat opge

voerd in de tuin van her Witte Huis in 

Washington. Om die reden wcrden de 

mortieren van de Servil'rs, zo lang als 

het duurt, lot zwijgen gchracht in 

Dayton. Oh1o en niet 1n een curopese 

stad. I )our haar voornaamstc partners 

wordt de ELI hcschouwd a is ee11 ecollO

mische reus maar een pohtteke dwerg. 

\)at zal naar aile waarschijnlitkhcid nog 

gcruime titd zo hlijven. 

Dreigende energiecrisis 
In het Iicht van de opkomende uitda

gingcn j-, hct voor Europa van vitaal hc

IJng om de handen uit de mouwen tc 

stekcn en met visic en wilskracht op tc 

-,tJan. lCn VLln de undag1ngcn \Vaar we 

h1nnenkort voor kornen te staan hctrclt 

de encrgie-aanvoer. Op dar front hroett 

hct in de wcrelcl. De crisis zal eerst 

zichthaar worden 111 Aztl'. waar de ex

plo~icvc groci van de hcvolkingcn gc

paard gaandc met ce11 snellc cconomi

schc groci ccn vcrc,lindcndc vrJag naar 

cncrg1c zal oplcvercn. Tot dric jaar gc

lcdcn was China ee11 exportcur van 

olie. maar clat land moct nu per dag 

mecr dan een halt miiJoen vatcn olie in

voeren. llinnen lwee ol 1nisschien dric 

decennia van nu zal hct hoevcelhedcn 

zo grool al-, de hu1cligc lotalc oliepro

ductic van Saoedi-Arahic opslorpen 

Iapan j-, nu al vcclvraat van gc.lnlpor

tccrde olie. Net als Korea en net als 

Tatwan. India, met een hevolkingsom-



vang die <;nc\ de ccn mi\Jard haa\t, za\ 

onhcrrocpclqk cctl cncrgic-<;chrokop 

worden l:n hoc qaat hct met de 

/\SLAt'.: !Jndcn' lndone<;ic, dat prat 

gaJt op rijkc rc'-lcrvc<.., h1nncn hatH 

rcchhgchied i' a\ vcic JatTn cen hclang

ritk exportland t\laar zeit, lndone<;ic 

zal rond de ccuww"'eltng olic moctcn 

gaan invocrcn. Vandaar de tocncmende 

<;panntngen in hct Wc,telitk dec\ van de 

Stille Ckcaan rond ccn aantal om<>tre

dcn cilandcn in gchicdcn die, naar 

wordt aangcnon1cn, rijk zijn aon oltc 

Lodocnde zal de competitie om cncr

gic utt hct IV\iddcn-Omten tocncmcn, 

met aile gcvolgcn vand1cn voor de vi

talc hclangen van Furopa en de Vcr

cnigdc Staten. lkzc <;ituatie zal de'> te 

zorgwckkcndcr worden gcztcn de op 

handcn zqndc po<,tticverandenng van 

tradttionclc icverancicr<; 111 andere re

gio\, zoa\..., NigcnJ, van aanbicdcr-, nJar 

vragct-, op de wcrcldmarkt. 

Lr 1..., cchtcr nog gccn rcdcn tot wan

hoop. Op\o<;<,ingcn liggcn btnnen 

handhcreik. a\ i'> gcdurtd en lanta<;icvol 

optrcden vcret<;t om dcze tot '>tand tc 

hrcngcn. Zo zou op ha'i' van her 

Fncrgic-l-londvc..,t ccn lllcga-ovcrccn

kom'>t met Ru,\and kunnen worden at

ge,\otctl. Fen ander hoolc\<;tuk van hct 

te ontwnpen Ctdtd /)c,rrj/1 bctrclt hct 

ondct·zock naar en de exploitatic van 

de enormc olicvcldctl die 111 hct grotcn

dcel'> onhewoonde Wc,teltjke dec\ van 

C~hino l1ggcn tc wachtcn 0111 aon

geboord te worden Om clcrgeliJke 

groot'-.chaligc projcctcn van de grond 

tc krijgcn n1octcn joilll PCIJiun.:~ van ongc

kcndc on1vang worden gc:-,n1ccd. 

Lltteindeltik zal dat ccn zaak van parti

cultetT ondcrnemtngen ZtJn, maar her 

!tgt voor de hand clat de ha'>i'> daarvoor 

door ambitieuze polittckc arrangemen

tcn op intcrn:gionalc ...,chaal gclcgd 

moct worden. Furopa zou zichzell in 

<,laat moctcn <;tclkn om hier een lei

dendc rol tc '>pelctl. 

De opkomst van China 
Lumpa kan her zich niet veroorlovcn 

politick machtelom tc h\ijvcn ten aan

zicn van het :\liddcn-Omtcn. ZiJ moct 

ztchzelt ook zten uit tc nt<;ten met het 

politickc gcrecd'>chap om dkctid om 

te gaan met China. Dat kolo<;<;a\e land 

zal naar aile waar<;chijn\qkhcid in hct 

begin van de volgendc eeuw de statu<; 

van .... upcnnogcndheid t1anncn1cn, zo

wcl in mtlitair als in economisch op

zicht. Zou Luropa cr niet in <;\agen zich 

als ccn helangriJke polttieke actor te 

docn geldcn, dan zal de loop van de 

wcrcldgc'>chicdcni<; voornamcli)k wor

den hepaald door de grilligheden van 

de Chrnee-,-Amcribamc hetrckkingen. 

Rusland en de NAVO 
Ln hoc <;taat her met Rusland~ De ver

dcre ontwikkcltng van dat land zal de 

cer<;tkomcndc Jarcn zckcr in het teken 

van onzekcrhcid <;taan. Utthrcidtng van 

de NAVO i'> gcen goed idee t\lcn bn 

het de Ru<;<;en niet kwaltjk nemen de 

opnon1c van Polen L.'-.. tc crva.rcn als 
ecn daad van wantrouwen. Niet aileen 

van de kant van de !'olen en dergc\ijke 

maar ook van de kant van de huidige 

NAVO-kden. Daarhoven lcidt utthrci-

ding tot de nict tc hcantwoordcn vraag 

waar de nicuwc grcnzcn n1octcn wor

den gctrokken. Waarom Polen wei en 

Lttouwcn niet r.ol mtS'>chicn later1~ Ln 

ook: waarom !'olen wei en ntet 

Oekra·lnc I aangenomen dat hct op een 

ot ander moment ook aan de dcur van 

de NAVO zou kloppcn i' Uczer dagen 

ZtJn de NAVO en Rmland tot ccn vcr

ge\ijk gekomcn over voorwaarden en 

modaliteiten van uitht-ciding omt

waat·t,_ Toch zal er ccn libe dmi<> wrok 

en wrcvcl in Ru,\and achtcrh\ijvcn De 
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toenadering die onlangs zichtbaar is 

geworden tu<,sen l\1oskou en Beijing is 

zekcr door zulk re<;scntiment aangehla

zcn. Het is niet in het belang van het 

we5telijk hondgenootschap en al helc

maal niet van de Vcrenigde Staten dat 

China technologische steun krijgt uit 

Rusland voor een snclle modemisering 

van nog mccr hewapening 

Uithreiding van de EU is uiteraard een 

andcr onderwerp Het i<; stellig he laden 

met prohlcmen. maar deze zijn van 

EU-interne aard. 

Atlantisch Bondgenootschap 
Wanneer gesproken wcJrc1t van <,tahili

teit in het Midden-Omten (denk ook 

aan Turkije'), Rusland, China en de 

NAVO spreekt het vanzelt dat on<, 

Transatlantisch dcelgenootschap van 

cruciaal helang hlijtt De VS kecrt 

Luropa niet de rug toe, want het i<; niet 

hegoocheld door de Ianden aan de 

Stille Oceaan zoals sommige politickc 

commentatorcn on<, willen doen gelo

ven. Wei verschuilt hcgr-ijpelijkerwijs 

het hrandpunt in die richting Des te 

mecr staat Europa voor de taak om zich 

om te vormen tot een robuu<,te een

heid1 niet aileen om aandacht en re'>

pcct van Washington al te dwingen, 

maar ook om aanzienlitke invloed uit te 

oefencn op de hesluitvorming aldaar. 

Maar wat cr hct mee<;te toe doeL de 

grootstc uitdagingen waar de wereld 

voor zal komen te staan kunnen aileen 

op adequate wijze worden heantwoord 

indien het Atlantisch deelgenootschap 

echt werkt. 

Soms echter zal Europa krachtig Stel

ling n1o~tcn ncn1cn tcgcnovcr An1cri

kaans wanhelcid. De 1/c/"'s-llurloll !\ci is 

daarvan een voorheeld. In <,ommige 

kringcn (met name op ( il/>ilol lid/) 
bc'-.tuut Jc nciging on1 wcttcn uit tc 

vaardigcn n1ct ccn cxtrutcrntoriak \Vcr-

king. AI., je U11clc S1111J niet gehoorzaam 

hent, kriJg Je een tik op de vingers 

Aile hens aan dek voor Afrika 
Afrika hloedt uit talriJke wonden. De 

tragcdie In za-ire en Rwanda is slcchts 

de mee<,t recente in een lange reck<; 

gruwelcn. Het i<; nict aileen ellcnde wat 

de klok slaat, maar het is ecn ontegcn

zeggelijk kit dat 33 van de 50 armste 

Ianden in de wereld gelcgen ziJil op het 

Alrikaame continent. De gemiddeldc 

lcvenwerwachting in Sierra Leone is 

42, in Niger 45 Jaar. Het Bruto llinncn

lands Product per hoofd van de bevol

king is deerniswekkend laag en het 

schoolvcrzuim is cnorrn. Wat voor toe

komst hehhcn zulke Ianden' 

"Aux grrncds III<HIX de c}rr111ds rciii[,Jcs · Een 

groot deel van de etnische conflicten 

kan worden toege.,chreven aan de wil

lckcurigc wiJZC waarop de kolonialc 

mogendheden, zonder rekening te hou

dcn met reeds hc<;taande socialc '>truc

turen, hct continent hebhen opgcdccld 

Daarom hcstrijdcn sommigc analistcn 

de gehruikelitke redencring dat de 

grenzen, hoe onlogisch deze ook zijn, 

nict vcrandcrd mogcn worden. 

De lwzwaren en gevaren die aan de 

willckeurige opdeling van Afnka ver

honden zijn, kunnen getemperd wor

den door regionale samenwcrking 

Regionalc akkoorden 011tnemen aan 

staatsgrenzen hun scherpte naarmate 

zij geavanceerder zijn. Wannccr· Europa 

zich werkelitk op een grootmoedige en 

visionaire onthaal van Afrika zou inzct

ten ( enige analogie met het ,\ lill-lf,,r/1 

fllmc client zich hicr aanl. zou het initia

tieven tot regionale samenwerking kun

nen oproepen en hcvordcren. Aan mas

'>ieve hulpverlening zou zelf., de -,triktc 

voorwa<Jrde van cnterstatelqke <,amen

wcrking. waar r-cdeliJkcrwijs nwgcliJk, 

gekoppcld kunnen worden. 



Een andcr idee, dat zowcl door Afri

kanen a\, nict-Afrikanen wordt gepro

pageerd, i'> de herinvoering van het 

Tmslschil/l-'>Y'>teem voor Ianden die on

herroepe\ijk in hct moera'> wcgzinkcn. 

Len creatiel idee, maar het zal op on

overkomelijke oh,take\, <,tuiten. 

\X1at zou cr andcr~., gcdaan kunncn \vor~ 

den' Het ziJn, zoa\, William Pfatf hct 

onlang'> 111 de illlrrtlilltolttd 1/mdd Tnlntttr 

<,telde, voornamclijk Europe<,<: mogend

heden die Atrika hebben opgezadcld 

met de problemen waar hct vandaag 

mee tc makcn hecft. Bovcndien i'> het 

Luropa dat het mee<,tc tc winnen of te 

vcrliezen hcclt wannecr dekn van 

Alrika her<,tel\cn of onthinden. En het 

"Europa dat de groot<,te voorraad ken

ni'> en ervaring in huis heclt in de om

gang n1ct Alrika. Wt1aron1 zou Luropa 

zich dan niet 111zetten voor een langja

rige mis<,ie ten behoeve van dat conti

nent~ ], dat ondenkbaar' Aileen degc

netl die daar zinvollc alternatievcn 

tegenover kunnen <,tcllen zijn gercch

tigd deze <,toutmoedige gcdachtc ler

zijde te schuivcn. 

Voor Furopa staat er vee\ op het spel 

Nog in I '!50 WJ'> de lwvolktng<,onwang 

van i\lrika de helft van die van Europa 

Een paar jaar gelcden werd hetzelfde 

niveau bcreikt en binnen drie decennia 

zal de bevolkingsonwang van Alrika 

naar vcrwJchting hct dricvoudigc zijn 

van die van Europa. Voor deze cnormc 

aantallcn zullcn cr onvoldocnde voed

'>el, huiwe<,ting en banen zijn. 

Wat houdt deze ramp in~ Fen van de 

gevolgen zal ongetwijlcld ma<,<,a\c mi

grattc zijn, ccr..,t nog naar de Zll,nltltlf 

aanzwellcnde <,teden op bet getrollcn 

continent ze\1, vervolgen<, over de 

land...,grcnzcn hccn en voor ccn aan

ztenlitk gedeelte naar de Ianden van 

tnelk en honing aan de andere kant van 

de ,\1tddellandse Lee In bet <,\ccht<,te 

( ll\' ,, 

geval zal Europa over<,poeld worden 

met immigranten. Fen dergelijk ram

pcn<,cenario moct worden algewend en 

dat kan. Of liever het moct worden 

voorkomen. lmtabiliteit in Afrika ten 

noorden van de Sahel Ievert nu al ge

noeg kopzorg op. \)enk aan Algcrije, 

aan Fgyptc in oprocr, nocn1 n1aar op. 

lndien en wanneer ethische en morele 

aan;.,poringcn on..., cr nict toe brcngcn 

om Afrika de reddendc hand te bieden, 

dan toch op ziJn minst hct verlichte ei

gcnbelang. Europa bcschikt over de 

ideek en matericle vcrmogcn'> om 

Afrika op hct spoor naar vrede en wcl

vaart te zetten. Furopa zou op dit punt 

in iedcr geval de Ieiding moeten nemen 

in de wercld e11 het lccuwcndcel van de 

\a<,ten moctcn dragcn. Zo'n reusachtige 

taak kan aileen aangevat worden en 

Europa 
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gocd \Vordcn uitgcvoerd al-.. 

zich bcwerktuigt voor een 

werkelijk CBVB. Len helcid, 

dat alonwattend is, gc't'nte

grecrd en eendrachtig wordt 

uitgevocrd met de lid,taten. 

Uitbreiding van de 

NAVO is geen goed 

idee. 

Waarom niet ? 

Dit a\\c, lijkt nu nog vergezocht. Toch 

moct de nieu\VC vorn1gcv1ng aan een 

oorlog~n1oc Furopa in ecn genlccn

<,chap van natic' cen halve ecuw gelden 

net zo goed gelcken hcbben op de 

houw van cen oord waar lam en lceuw 

kondcn samenzitn Fn ook dat hlcek 

mogelijk. Waarom zou cen vergclitk

baar wonder nict opntcuw staan te 

wachten in de cou\i.,.,en, om ten tonelc 

te verschitnen wannccr de klok van de 

gcschicdenis luidt~ 

i\ lr. AA/\ I. Ptlll /\,JI is oud-lltlltisln fnrsidrnl 

rtl ou,l-trtlltislrr Ptlll illlliriiLIII,Isr Z11krtt. llij 

1Pd5 pcrdcr Ollticr dlldcrc 11111hi15Srdcur Pill/ ,ic 

Eurof,rsr llnir itt !tt{lilll rt1 de Vcrcni<Jtlc Sl!llrtt 
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Er is momenteel te weinig aandacht voor de structuur waarin de 

zorgverlening client plaats te vinden. Een ad hoc-beleid leidt tot 

onsamenhangendheid dat risico's inhoudt voor de zorg. Willen we 

de nadruk op zorg leggen met daarin de patient als centraal mid

delpunt dan moeten we de toekomst van het gezondheidszorgstel

sel opnieuw onderwerp van discussie en beleid maken. 

V
aak wordt gezegd dat onze 

gczondhcidszorg als ccn 

van dr- hestc van de wcrcld 

kan wcmkn getypccr·d. Dat 

is ohjcctiel zckcr hct geval AI wat or 

medisch·tccllllisch terrc111 mogelijk is. 

is hcschikhaar en wr-1 in 

het algcmcr-n voor icdcr· 

r-en. lk loegankr-liJkhcid 

van dr- zorg en de betaal· 

haarheid crvan li)i,cn gc· 

gorandccrd voor rijk en 

arm. Ohjcctiel dus aile· 

maal in orde Ln loch 

wordt cr uitgcbrcid gc

klaagd over· de zorg De 

wcrkers ttl de zorg hehhcn 

lot lwt rrohlccm dat de inzet van de 

hulpvcrleners stcrk vermindcrd is. h· 

lrJkl in str-cds meerdere mater-en min· 

dere helangstelling te zijn voor de pa· 

ticnt als mens. l\1et andere woor·dcn: de 

humaniscring van de gezondheidszorg 

laat vee] tc wcnscn over en 

hel mr-nseliJk geztcht in de 

zorg i~ vaak vcr tc zockcn. 

Hct lijkt cmp dat de tech· 

nick hct lcidrnggcvr-nd 

principe is en nict de zreke 

mens. Dr- zicktc is intcrcs· 

santcr dan de zieke. Is 

onze gezondhcidszorg wei 

dc mccsl ideaJe Ill de WC· 

reid' Is het systecm dal wi1 

moeitc mel het makcn van hanteren wei hct mer-st ge· 

keuzcn in ck zorg. Wacht· Prof. dr J) Post schikt om icdn<:' zieke aan 

lijqen beperken de tocgankt'lijkheid zijn ol haar· trckkcn te Iaten komen' 

1\ len klaagt over tc: weinig han den a an 

hel bed, over de kortingcn op hct rnko· 

men die de laatstc jaren hehhcn plaats· 

gcvonden en over de grote werkdruk. 

Van de kant van de paticnlen horen we 

uitgchreide klachtcn over de hulpverk· 

tling, klachtcn die terug zijn te vocren 

*/)it llriikrf is CCII ti'<'CI<}I/I'C 1'£111 CCII /czi111} !}C

fJOIIdCll lljclcns de c:<flcrtltlcclnt!} VolkS<}czon,l/n·id 

of' 19 llfm/ 19'!7 111 hct kodn 1'£111 de Poorlmci

,/in,j 1'1/11 hct Pcrkiczin<}Sflrot}l£1111111£1 tm h/1/zc 

1'1/11 hct Wctcnsc/J£1/'/'cll;k lnsliltllll Poor hct 
CDA in f)m Ht1t11J 



Moeten we niet gaan nadenken over 

verhetcringen in de zorgverlcning en 

over een heter <;telsel waarin hulpvrager 

en hulpvcrlener meer voldoen aan de 

doel'>tellll1gen van ecn humane zorgc 

Uitgangspunten en 
toetsingscriteria 
llij het nadcnken over de toekomst van 

on-, zorg-,y.,tccnt zal ccn aantal uit

gang~o,puntcn ccntrJal rnoctcn ".taan. 

Deze ha<,i-,ideologie zou ook als toet

.,lng kunncn worden genon1cn hij hct 

realiseren van cen dergelijk stcl-,cl 

De zor_qvr<ll}CI1de mc11s cwlraal 

ln de gezondhcid'>zorg en in de genees

kunde d1ent de zieke mens centraal te 

-.tJan J)c voorn1aligc hoogkraar 

Souale Cenee<,kunde aan de Vr11e 

Llnivclsltcit, _ian l'iet Kuiper, hedt het 

hegrip 'inclu'>ieve gezondheidszorg' 

ge·l·ntroduceerd. 1 Het i'> de moeite 

waard om opnicu\v dit bcgrip naar vo

rcn te halen. 1-let hegrip 'inclusiviteit' i'> 

alkom-,tig van lloerwinkel met ziJn 'in

clu<,iel denken'.' Deze ver-,taat daaron

der "een denken dater principicel van

uit gaat dat mijll hcil lgeluk, Ieven, 

welvaartl niet vcrkregcn wordt ten 

ko<,te van ol zonder de ander, maar dat 

het aileen vcrkregen kan worden a]<, ik 

tegeli1k het hcil van de andcr hcoog en 

hevorder" Het hcgrip \olidarite1t' 

hangt h1c1- nauw mcc '>amen. Kuiper 

pa-,t dit toe op de gczondhcid<,zorg in 

de Zlll dat het niet gaat om cen exclu

-,ieve toepa<,<,ing van med"che techno

logiec'n die door art sen en andere hulp

verlcner' worden hcpaald, maar ccn 

andcr zorgconcept, de ondcrl1nge vcr

wcvenhcld van prolc"lonclc, mantel

en zellzorg, oltewel de door Hattinga 

Vcr-,churc gcnocn1dc 'zorgnli'\' ~ Fr 

dicnt ccn vcrandcring tc kon1cn van 

ccn technocrat~<,che exclu-,ievc 111 ccn 

( I)V ()I) 

democratische inclusieve gezondheids

zorg. De helangrijkste kenmerken van 

deze inclu-,icve gezondheidszorg ziJn 

volgem Kuiper hct emanciperend ka

rakter, de heweging waarin helangen 

van individuen en van de samcnlcving 

convergeren en het deel uitmaken van 

internationale gezondheidsorde waarin 

rijke en arme Ianden gezamcnlijk de 

lasten van cen nicuwe tijd dragen en 

verdclcn. Her basisbcgrip hiervan i'> de 

-,ol idari teit 

Hij dit allc'> <,taat du<, nict het systeem 

van gezondheidszorg ccntraal, noch de 

gence'>kundige subsy<,temen, noch de 

hulpverlcners, maar de mens die om 

hulp vraagt. 

2. RcclJ!t)(l<mhqc ucrdcli11l) 

Tweedeling client te worden voorko

nlcn. Hct gaat nict aan clat n1cn-.;cn die 

zeit de voorzicningen kunnen hetalen 

ecrdcr aan de heurt komen dan armen. 

Fr client ecn wettelijke hcscherming te 

komcn om deze twecdeling te voorko

men. Dar houdt in dat ook de hetaal

baarhcid en het vcrzckering'>pakket 

wetteli1k gegarandeerd diencn te hl11-

vcn. 

J. Solidanteil 

Hoewcl al ter sprakc gchracht in het 

ccrste uitg<mgspunt, vcrmeld ik solida

riteit als ecn van de hasi,]>rincipe<, voor 

cen gocd zorgstelscl hier nog ecm 

apan. Het zal er in de zorg om hliJven 

gaan cbt Jong "olidair i-, n1ct oud, ri1k 

met arm en gezond met ziek 

CczJmcnliJk drJgcn we de lasten voor 

het zick zi)11. !:en sociaal hcstel zJI het 

uitgang<·.runt voor ccn ;.,o\idairc gc

zondhcidszorg dienen te zijn. 

-1. RcniJIIccslcrscho(> 

Len vcrdcling<,<,y<,tecm, dat ,o]idaritelt 

J]<, basi'> hcelt, zJl ook lilt mocten gaJn 
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van ecn vcrantwoord gchruik van 

mcnskracht en middelcn. Dat houdt in 

dat zowel de verschaffer van zorg a is de 

vragcr ervan verantwoordelijkhcid zal 

mocten dragen. Het gaat hicr- om hct 

gc·past gehruik van de zorg zowel door 

de hulpvcrlcncr<, als door de gchruikcrs 

Systeemtheoretische basis voor 
een stelsel 
Naa~t hovcn~tatlnclc urtgang-,puntcn 

geldt ook dat het gczondheidszorg

stelsel moct worden hc<.chouwd als cen 

systecm in de zin als door Von 

lkrtalanffy bedoeld. Een <,ysteem ty

pccrt dezc als "u sel o{ dcllrcllls, Siillrdnrt] i11 

illlnTcloiioll <1111011<) tlmllselPc\ illltl tr>ri/, the elr

Prrolllllelli" 1 Systemcr1 zip1 in ecn ho

meo-statisch evenwtcht en handhaven 

dit evcnwicht door zowel positieve als 

ncgatievc jcedhock. Ze worden cyhernc

tisch bestuurd, zoals door Wiener is 

uitgewcrkt in zrJn hock The 1111111<111 use oj 

1111111<111 heill<}l · ' Bok'• rwemde cyhcrnetica 

'stuut·kunde' en Bres-,cr-,c paste dit toe 

op de heleidswctenschap. Kort gczegd 

komt het crop neer dat binncn cen sys

teem de verschillende onderdelcn el

kaar comt;:mt hc'i'rwloeden. Als e'en dec I 

vcrandert treedt crook een wi]ziging in 

cTn ander deel op. Lr i-, dus ecr1 voort

durendc -,amenhang en deze hlijh ge

handhaatd doordat cr telken<, }eedl'llck 

aanwczrg client tc zijn, ncgt~ticl in de 

zin dat cTn bcpaald gedrag wordt alge

t-cmd ol hijgcstuurd. pmtticl door cen 

vcr-,tcrking VJn hct initiccl gcdrag. 

Voor de gezondheid-,zorg i-, van he lang 

dat aileen door samcnhang tc bewcrk

'>telligen her sy<.teem gocd kan lunctio

neren. Belcid-,matig dienen dan ook aile 

ll(_·...,\i...,...,ingcn gcnon1cn tc \Vordcn n1ct 

inachtnemlllg van de cllccten crvan op 

de ver-,chillende suhsy-,tcmcn De <,a

menhang hcvorckrt hct tunctronet-cn 

van het gehecl. Wannccr de samenhang 

nict worclt gchandhaald en cr teveel ad 

hocn1aatrcgclcn worden gcnon1cn zicn 

we verschillende gevolgen, die de 

gocdc ob-,ervator van on-, zorgsy-,teem 

op dit moment vcclvuldrg zal ontdek

kcn. llij onsamcnhangcnd heleid en een 

nict goeck '>ysteemdynami-,che belcid-,. 

vi-,ie zal er onmachtig heleid zip1 met 

ecn tocnemende hureoucratie. I krvor

ming-,plarlllen zullcr1 worden helem

lllcrd on1cbt hclJngcngrocpcringcn de 

macht naar zich toe trekken. Van groot 

bclang "dat een decentralc '>lurrng niet 

zal lukken omdat er commurlicatiever

lics tu'>Sen veld en hc-,li'>SCT'> optrcedt. 

Het autonome handelen neemt toe en 

'>teed-, mecr contlrcten zullcn zrch 

voordoen. Ook van uitermatc groot he

lang is dat de zwakkere delcr1 von het 

systeem vcrdrongen worden door de 

<,tcrkere In de gezondheichzmg zal de 

curaticvc zorg de cdrt'-...,cctor vcrdringcn. 

AI-, laahte is ccn on<,amenhangcnde 

zorg,ector cen ko-,tcnvnslinclende <,ec

tor omdat cr geen '>uhstitutrcve eHcucn 

optredcn De sub,ystemerl werken lang' 

elkaar heen en uncinckliJk wordt de 

pilticnt hiervan de dupe. 

Willen we een dlrcicnt en ellcuiel ge

zondherd-,zorg'>tei-,cl, met nadruk op de 

zorg, dan zal in de ccr'-.lc plaat<.., crvoor 

gezorgd drenen te worden dar cr cer1 

systcemmodclmatige ophouw van de 

zorg...,cctor wordt gcrca]i...,ccrd. 

Stand van zaken 
Kqkcn we nailr de hurdige ontwikkelrn

gen c!Jn zal duidell]k zrjn dat de over

hcid than<, niet een samenhJngende vi 

sic hcelt op de ontwikkelrng van hct 

'ysteem. ,\len heelt atgezicn van het 

ontwikkclcn van het stel<.cl zoals dat na 

'Dekker' en 'Simons' zich orltwikkclde 

en toch wei de kcnmerkcn had van ecn 

echt sy,teem Op dit moment 'preekt 

men van 'klcine stJppen'. een rncre-



mcntcel helcid. Fr li1kt geen vi,ie te 

zip1 op de tockom'>l, de <,amcnhang i'> 

vollcdig vcrhrokkcld met 11amc ook 

door het compartimentenng<,model en 

n zipl, zoa\<, te verwachtctl i<, hcko,

tiging<,prohlcmen [\len optecrt nog 

qeed' voor de markt a\, lctdinggcvcnd 

n1odcl en ordcning"pnnLipc, nlaar Tllcn 

tlcemt tcgelijkertijd maatregclcn die 

het clc <,pclcr' in het veld verhtndercn 

on1 zich a\-; n1arktpartijcn tc gcdragcn. 

,\let andere woordcn er i'> cen incomc

quente <,luring, die ennzqch aan het 

veld worclt overgclaten maar andcrzi)ch 

'>tnk van hovcnat wordt gcdirigcerd, 

zoa\<, dat tn on<,amenhangendc <,y<,tc-

111Cil JJilWCZlg 10.., 

l!tt analy'>c'> van het helcid van de alge

lopcn )at-en hli)kt dat de ordening, zoa\<, 

die door <,taat<,<,ecrctari' Hcndrik' in 

I <>74 VIJ zi)ll Structuurnota i'-. gcrcali

'eerd, uitging van ccn <,tcrke ovcrhcicl'>

rcgulcring. I let lcverdc niet de hchccr

...,ing op die nlcn LTvan VlTWJchttc. In 

de )JtTtl tachttg, tocn de kahtnettcn

Luhher' hct helctd voerden van de 

<,tcrk tnuggedrongen <,taat<,<,chulcl via 

ondn men hct vcrmindcren van de 

collccticvc \a,tetl, zien we ccn van de 

mcc<,t ellccticve hcheer'>ill'>lrumcntcn 

naar voren komcn, nameli)k de hudgct

tertng We zijn tham ticn )JJr tla het 

advie'> van de u>nHni"ic Dckkn van 

waaruit de tdccl;n van 'ituring via 

marktwcrking zi)tl onl<,taan. ,\Jaar wat 

heclt dat tot tlll toe opgclcverd~ 

Marktwerking 
J, immcr'> de gczondheid,zorg a\, markt 

te hc,chouwen' We hc,chouwcn dan 

de drichoek, waarin de actoren in het 

zorgvcld zqn gc<,ttucerd. Zic de tiguur 

op pogina 250.s I)c zorgvragcr vornlt 

daarin a\, patient <,amen met de hulp

verlcncr a\, aanhteder het prima ire pro

LC'>. \, dat ccn markt~ Nee, want de 

kcnmcrken van ccn markt met Zt)n 

mecrkcuzen en zijn onafhankclijk kie

zcn zi_jn nict van tocpa...,...,ing. l)c patil;nl 

i<, ccn ziekc die hulp verlangt. Hij vcr

trouwt op de dc'>kundighcid van de art<, 

en kan nauwelijk' kiezen. Keuzen Zt)n 

aileen aan de orcle als hct om langdung 

zieken gaat die gclcerd hcbhen dat n 

altnnattcven Zt)ll '1 Spcelt bekmtiging 

ectl rol in dit proce'>~ Nee, de patient 

hctaalt de hulpvcrlener niet zeit maar t'> 

vcrzekerd en de vcrzckering, zickcn

lomh ol particulier hetaalt de hulp. 

Ook htcr du' geen markt. 

Aan de kant van de aanhicdcr zien we 

ook cctl twcedeling. \)e hulpvcrlcner 

hcelt ecn relatic tot de patient maar al-, 

onckrnemcr hcclt hij ook ecn rclatic 

met de tinanuer, de vcrzckcraar Hij 

ondcrhamklt daar wei mec maar dat 

hclc ondcrhandcltng<,proce'> i<, dichtge

timmcrd via de wettclijke inkadcring 

de Wet op de Tancvctl en de Plan-

ning~wctgcving 

Aan de kant van de vragcr zien we wc

derom twce gczichten die van de pa

tient die op cen ander moment richting 

ltnancicr/vcrzckcraar ook vcrzekcrdc i'>. 

Ook hicr zien we nauwelijk'> een markt, 

a\ kan tcgcnwoordig de vcrzekcrdc wei 

kiczen welke verzckeraar hi)lziJ wt! 

hchhcn. Echtcr voor het grootste dec\ 

van on'> volk, de ziekentondsvcrzeker

dcn, zip1 hct pakket en de prcmie wct

tclijk gercgcld. De partiutliere vcrzekc

ringcn sluitcn zich hicrhi1 aan. Slechh 

in de marge hij de aanvullcndc vcrzcke

nng i-.. ccn ich)c n1arktwcrking n1ogc

li1k 

Het hcclcl dat hicr gc,chapen wordt, 

hct u>mplexe model, met zip1 dric

hoekwerhouding waarbtj de actoren te

dcr t wee gezichten hcbbetl en waarhij 

de ovcrhctd vJtl binncnuit de zaak re

gelt, verhindert dat cr van marktwer

king sprakc kan zijn. 
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De driehoek in het zorgveld 

Vrager Aanbieder 

patient 

primair prou:'> 

verzekerde 

Financier 

En dat is maar gocd ook. lmmcr<, in de 

gezondhcid,zorg draail hct om hulp

verlcning: met de nadruk op zorg. Het 

i'> opvallend dat door die nadrukkeli)kc 

aandacht voor de marktwerking het gc

'>prck almaar gaat over geld en over de 

gczondheid<,zorg a!, hedrqf. Dat kidt 

heel -acrk de aandacht at van de zorg 

l\:1arktwerking a!, ordencnd principe 

hedt tot nu toe nicts opgelcverd in de 

zin van heheersirl'>trument en zal dat op 

grond van hovcn~toondc hcc.chou\ving 

ook nooit doen. Het hedt aileen maar 

nadelcn opgelcvcrd en daarom zal dit 

principe af, lcidend en <,turend clement 

in de zorg<,cctor zo <,nel mogclijk van 

talc! moetcn en zullcn we tot andcre 

rcgulcring n1octcn kon1cn. 

Toekomstig systeem 
De zorg<,ector maakt turhulcntc ti)ckn 

door en in de volgendc ccuw zullcr1 we 

n1ct grotc wijzigingcn gcconlrontccrcl 

worden. Zonder dit vollcdrg uit te wer-

ken noem ik ecn aantal van de uitdagirl

gen waarvoor we zullcn komen te 

<,taan. 

Er· zullen '>teed, mecr tcchnr<;chc 

mogelijkhcden komcn. De micruchirur

gic en de intervcntie'>trategiei'n zullen 

tOCTlCillCil. 

2 Het volgcnde millennium zal dat 

van de gcnetica worden We zullen 

worden geconlronteerd met een zecr 

grotc tocnarne op hct gehred van de 

voortplanting5tcchnologie, de J)I\A-r·e

comhinanttechnologrc. de toenamc van 

<;crccning<,mogclqkhcden op gcnett'>Lh 

tcrrctn en de voorkoming von gcncti-,ch 

gehonden ziekten. Vck ziektcn zullen 

hun ollr'>prong hli)kcn tc vrnden in 

chromo~on1cnatwtjkingcn en gcncti-

5chc manipulatre zal <.'Cn regulicre acti

vrteit worden. Dat vcrgt een cr10m1e 

toenamc van he,chikhare trnanciclc 

mrclclclen omdat de he'r'rwlocding \'Jtl 

dcze microproce55cn erg duur zal zqn 

:l. De tocname van het aarllal chro-



ni<;ch zieken zal het heeld van de gc

nee,kundc qcrk vcrandcrcn. Vee\ meer 

u11c zol nodig ziJn in plaot'-. va.n Lllrc. 

Ook dit zalmecr kmten met zich mce

hrengen. Llit de Vo\k,gczondhcid Toe

kom<;l Verkenningcn i' hekend dat de 

toc11amc aan chroni,ch zieken mLn<;tcn' 

::\0 11() zal ziin \VZJarhij ck tocnun1c van 

dementc patii'nten zeker 40% i,_ 1" \)at 

vcrgt ccn vcrgroting van hct aontal vcr~ 

zorgtng'-.-'vcrplcging~hcddcn in plaat-, 

van cen reductic hicrva11, tcrwiJl ouk de 

thLII<;zorg for' zal dicncn toe tc neme11 

Ovcrigcn' i' dit proce<; a\ duide\ijk 

gaandc en zullcn we hier than<; a\ reke

ntng tncc n1octcn houdcn 

\)c vcrandcnngen die lm:r worden op

gc...,onld vcrgcn ccn <..,tc\-;c] van gczond

heid,zorg wilann een optimalc <;amen

hang aan\vczig t<., on1 qut1 mcn'lkracht 

en llllddelcn deze Llltdaging aan te kun

nen lk nocm een aantal kenmcrken van 

hct tockonl'-.tigc -.y..,tccnl. 

Zan} cmtl-!1<11 

~-let tockonl'-.tig -.,y...,tccnl zol n1octcn 

uttgaan vttn de centrale po-,itic van de 

zorgvragcr I )c Jnclu..,tcvc gczond

hctd'-.zorg van Kuiper zal lcrdinggc~ 

vend prinupe moeten zi1n \)at houdt 

111 dat cr een hLIIttan~<;cring e11 detech

ndi-..cring op gang zullcn n1octcn ko

men, ze\1, in ecn tockom<;t met toc

nemende techn"che mogeli)kheden. 

1 kze dienen onderge,chikt tc hlijvcn 

aon hct zorgcn voor de patil;nt. l)c 

'markt' client niet het lcidendc principe 

te worden Hoog<;ten' kan er <;prake 

zijn von ccn gcrcgulccrdc con1pctitic, 

maar chn gcr1cht op de kwaliteit van 

de zorg 

5<7111CII /Jo11 1}m ,/ l'CIZckni llt}\S tc/sc/ 
J)c tot nu toe ingczcttc rcgicfunctic 

van de Z()rgvcrzckcrJar kZln h1nncn de 
door de overhud gelormulecrde kacler<; 

( I 1\ ,, ,-

worden voortgezet, mit' we komen tot 

ccn vcrzckeri ng~vonn voor icdcrc 

Ncderlander hinncn datzelldc sy<;tcem. 

De ,chottcn tu"en zickentomh en par

liculier dienen te worden opgehcvcn: 

de cnnvergent1e zal ver<;neld moeten 

worden om zo gauw mogelijk de <;il

menhang 111 dit 'Y'teem te hcwerk<;tc\IJ

gcn. 1\\aar ook de schottcn tu<;<;en deli

nancicle gevolgcn van ziekte op het 

gebicd van de loonderving en de ziek

teko<;tcn dienen te worden opgeheven 

om ook h1er de <;amenhang tc bevorde

ren. Socialc zekerheid en ziektekmtcn 

dienen in ccn <;y<;tecm tc vallcn en dat 

houclt ook in dat cr weer een mini<;teric 

van Socialc Zaken en Volbgezondhcid 

zou moctcn komen 

De <;amenhang in het ziektekmtemtel

<;e\ kan worden vcrsncld door li!ngzaam 

de loongren<; voor het ziekentonds te 

verhogen en dai!rcloor meer mcmen 

onder de <;o\,daire ve1·zekering te Iaten 

vallcn Op deze wi1zc zou ook worden 

voldaan aan cen vcrgrot1ng van de ~oli

daritcit doordat mecr men<;cn mce dra

gcn in de prcmie Fn vooral zullcn cr 

mcer hogere inkomen<; onder de zie

kenlondsen val len die via de procentu

ele premic ah,oluut mecr opbrengcn 

( .0111/lill"iiiiiClliell Si1111ellPOC1}ell 

De ovcrheid hcett gekozen voor drie 

compartimenten waarhl) het ecr<;tc 

dec\. de AW\lZ, onder 1-cgie h\ijlt staan 

van de ovcrhe1d. I )at gee it cen ,chot 

h111nen de Llltvoering hi1 de vcrzekcraar. 

Dcze i<; niet vcrantwoordcliJk voor de 

ver<;trckkingen vanuit de A\V\lZ. Het 

zal lciden tot omgekecrde ,uhstitutie, 

ecn alwenteling van zaken Lilt dc 

Liekentond,wet en de particuliere ,fccr 

naar de AWBZ De kmten hicrvan zul

len <;terk oplopcn en onheheer,baal' 

hli1ken te zipt. Natuurlijk zit er een na

decl aan om dezc <;ector onder de zorg-
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verzekeraar te hrcngen. Dcze kan im

mer'i ten koste van de zorg voor gehan

dicaptcn en chroni'ich zrckcn de cura

tieve '>ector hevordcren. Hct is echter 

niet ondcnkbaar dat de nadelen van de 

omamenhangendheid en de schotten 

tussen AWBZ en de re<,t een groter na

deel zullcn zijn voor de kmtenontwik

keling dan hct in een verantwoordelijk

lwid.,ystccm brengen van de hele 

zorg<,ector Daarom past in 1111)11 visie 

hct compartimentsdenken voor de 'io

cialc <,ector niet. 

De zorgverzckeraar zal een budget dic

nen te ki·ijgen voor de hcle <,ector en 

zal hiermee via een competitid belcid 

de kmten dienen lc hehecrsen. [r zal 

dan ~prakc moctcn zi)ll van cen rcgio

nzdc hcnadcring on1 '!Ztnlcn n1ct de aJn

hiedcr<; van zorg tot een zo ellicii'nt 

mogclijkc zorgvcrlc:ning tc komcn. l)at 

vcrgt ccn rrojcctn1atigc hcnadcring om 

via '>timulcring van doelmatigheid.,pro

jecten tot de mce'>t eHeclieve en dh

cii'nte zorgvcrlening te komen 

Tot slot 
De inhoud van de zorg i'> aileen tc ver

hetcren hinnen een samenhangende 

'>truLtuur van de zorgsector Willen we 

de nadruk op zorg lcggcn rnct daarin 

de patient a]<; centraal middelpunt dan 

zal het niel ander'i kunr1en dan dat we 

de toekomq van het gezondheid.,zmg

'ilclsel opnicuw onderwerp van di'icus

sre en helcid maken. Het huidige helcid 

heclt vee] aandacht voor de inhoud van 

de zorg. Dat i'> een goede zaak. ,".1aar er 

is te weinig aandacht voor de <,tructuur 

waarin die zorgverlcning dient plaat<, lc 

vinden. Tevcel zicn we hierdoor een 

heleid van ad hoc-maatregelcn ln dat 

zal uiterndeli1k lcidcn tot ecn zodanige 

onsamenhangendlwid dat de patient 

niet meer die zorg kan krijgen die hi1 

nodig heelt. 

Het ophcllcn van 'ichotten in ver'ichil

lcncle delcn van de zorgvcrlening dient 

het doel te zip1 van loekom'ilig helcid. 

Daarhij zal de bekostiging voortdurend 

aandacht vragen. Llit allerlci herekenin

gen hli1kt duideliJk dat we met het hui

digc peil van onze zorgverlcning een 

jtlarlijksc groei van n1in~tcn'! 2(Yr) nodig 

hebhen. In een zo welvarend land als 

hct onze zal dat door herallocaties mo

gclijk moeten zi)n 

lchter voor het CDA-belcid inzake de 

volhgezondheid zal voorop moclen 

staan dat het gaat om zieke menscn. De 

zorg voor dczc burger~ zal urtgang'i

punt moetcn zijn voor aile discu<,<,ies 

over <,tructuur, organi<,atic en financie

ring van de zorg 
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Een grate meerderheid van de Neder

landers ergert zich aan de aantasting 

van zowcl de fysieke als de immate

riele leefomgeving. Die duhhele ver

loedering van het publieke domein 

vraagt om een overheid die regels 

stelt. Echter, de liherale rechtsstaat wil 

van normeren niets weten en doet de 

roep om harde acties tegen het mis

hruik van de puhlieke ruimte af als ze

denmeesterij. Het CDA wil een natio

naal debat over gebruik en misbruik 

van het publieke domein, niet omdat 

wij terug willen naar de jaren vijftig, 

maar omdat wij niet Ianger accepteren 

dat de goeden in dit land onder de 

kwaden moeten leiden. 

De ly,teke e11 gt."e<,le\ijke lcdomgeving 

i' van on' allcmaal e11 een tcckr hedt 

de vt·ijhetd om daar op vnantwoorde

\ijke wijzc mee om te gaan. Len klcine 

groep maakt cchter mi'>hruik van die 

vr11heid en ontnecmt daarmec andcren 

de vri)heid Voethalvanda\i,mc lctdt cr

toe dat vee\ vader<, die met hun zoon 

naar het vocthal'>tadion willcn. hc,\ut

tcn nict tc g<J.Jil. l~ritninZilitcit op -;traat 

lcidt ertoc dat vrouwen die op een 

moote lcnteavond na hun werk ee11 

rond)c in hct park willcn rennen. he

,\uiten dit toch maar niet te doen 

Ktndnen die van hun oudn, hepaalde 

rcgc\., n1cc knjgcn, zicn op wcg n<Jar 

<,chool de p\a<,<,ek,pmtn. gaa11 <,tiekem 

ktjkcn 111 de coffrr,/Jofl op de hock van de 

'>c.hool. gooicn hun zakgcld i11 de gok

automaat in de 'nac.khar en zie11 in de 

( llV ,, q· 

vooravond op telcvisic een kooigc

vecht. Len oudc oma die woonachtig is 

in ecn verpaupcrdc stadswi)k. i'> icdcrc 

avond weer hang dat cr (opnicuwl 

wordt ingehroken en i' op <,traat- a\, 

ze data\ durh- bang dat een junk haar 

ta<,je alpakt 

Hocwel trend- en gedrag<,ondcrzoeken 

aangcvcn dar ccn -;chonc en vciligc 

\ccfon1gcving zo ongevccr hct hoog~t 

op het vnlangli)'tjc van de burger'> 

-..taat, zcggcn vee\ n1crhcn toch ook· 

'al\e, moet kunnen' 

Woaron1 grocit die tcgcnqc\ling nog 

dagelijks: Caat dtt door totdat er ecn 

..,ituatic ont-..tJat \vaarin de grcnzcn gc

hecl lijken te zijn afge,chatt' \)e 

Stichting l\1aat'>chappij en Ontwikke

\ing iSI\10! hrcngt die <,panning tcrug 

tot de tuncbmentclc individua\i,enng 

van onze cultuur De hurgn vindt de 

verlocdcring van de ty,ieke en immate

ritlc lcctonlgcving nict gocd, n1a~n ccn 

overhetd, die grenzen '>lelt aan rcclamc. 

die tilmcen<,uur lher)invoert. hepnkin

gen aan telcvisie- en vJdeo-uJtzendJn

gen wil oplcggen. trcedt a\ <,nel in het 

dome1n van de vrije keuze. Flke verwil

ztng 11aar een heelje vct·antwoordelijk

heid wordt hctJteld a\, zedenmce'>teril 

en zedcnmec:<,tcr!J dat is iel'> voo1· chri'>

ten-democraten. Fen normcrende ovcr

heid hoort hij de truttigc [aJ-cn vi1ftig 

en niet hij de 'vrijheid-hli)heid' van de 

jJrcn ncgcntig. Licvcr ccn vcrdcrc vcr

locdcring von onzc lcctomgcving, ccn 

'>tllgcnde criminaliteJt, meet· vanda

\i,me. mecr gcweld e11 <,ek, op tclcvi'>ie 
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dan nicuwe regels. Bewij<; voor deze te

genstrijdige opstclling is dat we om 

encrzijds verzctten tegcn het huidige 

gcdoogbcleid va11 drugs en anderzijds 

ons opwinden als de hansen probcren 

in dar Nederlandse belcid te intcrvenic-

rcn. 

lcefomgeving In hct virtuele tiJdperk 

mag daar ook de gcestelijk lcdomge

ving onder hcgrcpcn \Vordcn. Hct gtlJt 

hicr dan niet zozeer om het zcdelijk

hcid~nlotid, n1atn om de aanta-..ting van 

de integriteit en vriJheid van de men-

sellike persoon, van de 

De liberate 
Hct politieke immohrlisme 

dat ontstaat. wordt echter 

onacceptahel als er daar

door nicuwe onvrijheden 

ontstaan. Detectorcn hij 

sdwlcn, Knlisdood-helas

tnendc posters op de 

straat naar de kcrk in de 

Stille ol Cocde Week en 

seks- en geweldl ilms op 

ti)den als kinclercn 1wg op 

ZIJil. Natuurlijl.:. is er ook 

nog her lcitelijk econo

misch motiel In een vn

loederde huurt neemt de 

rechtsstaat wil van 

vrijheid en van diem om

gcving. [)c cnlancipatJcbc

weging hcroept zich hij 

hct tcgcngaan van de cx

ploitatie van vrouwen ook 

niet op het zedelijkheids

motiel, maar juist op de 

nwnseliJke waardighe1d. 

De meerderheid van de 

normeren niets 

weten en doet de 

roep om harde 

acties tegen het 

misbruik van de nlCI1l.,Cll vraagt n1ct 0111 

nieuwe preutsheid. maar 

accepteert niet Ianger dat 

de goeden onder de kwa

den nweten lc1de11 I )c 

publieke ruimte af 

als zedenmeesterij. 

woardc van Jc huizcn al en gJat de 

winkelstraat achteruit als cr ecn seks

shop of co{frcshof' verschij11t Door hct 

enorme heslag op pol1tiediensten rond 

sportwedstrijden. komt de polit1e n1et 

toe Jan de uitvocring van de norn1alc 

helangrijke ve1l1ghcidstaken 

Het Cf)A wil geen tcrugkeer naar 

VictoriaJn<.;c tijdcn, mZiar "tclt de vraag 

ol dcze liheralc overheid niet tc tole

rant en tc alstandeli1k is. 

Is hct e1genliik n1et zo dat JUi<a opmer

klngen ak "We Ieven nu eenmaal in 

c-cn pluralc cultuur' en ''We moeten 111et 

preuts zi)n" achtcrhaald ZIJil en dat 

waar hct (])A on1 vraagt n1ct gcwoon 

datgene is waar de mecrderhc1d van de 

Ncderlanders om vraagt~ Voor een d"

cuo..,...,ic over , . ..,c] ot gccn octicl en n1cuw 

helc1d gaat het echtcr allcrecrst om de 

n1otivcringcn. 

1\ lishn1ik van de gegroe1de vriJheid in 

de opcnharc ruimtc kan heel gemakke

liJk kiden tot o1wrijheid in de eige11 

meerderheid van de men

sen verzet zich tegcn de bestazmde 

apathische opstcll1ng van dit paarse ka

hinet. Een kahinet cbt geen cluidcll)kc 

kcuzes durlt tc makcn. dat wc1gen 

korte 111etten tc makc11 met de crrmina

litcit. het vandali-,nte en de drug-,ovn

last. Dit kah1nct komt nict met een in 

hrcde lagen verbindende oplmsrngs

richting De l'vdA loopt vcrdwaald 

rond 1n hct lihertip1se klimaat. de VVI) 

i-, de gcvangcnc van hct dilcn1n1a tu-.,-,cn 

hct gchrck aan de wil tot rcgclgcving 

en de roep om ordc en !)(J(J Zll lngc

klcmd tu<,<,en l'vdA en VVD en heclt 

hovendien als pragmatischc parliJ nu 

ecnmaal geen patent op her lormulcren 

von lange tcrmijnplanncn 

De kwaliteit van de 
leefomgeving 
t\aast cen herlormulcring van moticven 

en criteria gaot hct ju1'-.t UJt rc-.,pcct voor 

de individuclc vri)heicl ook 0111 het du1-

del1jk ondcr-scheidcn van vcrschillcndc 



vormen van vervuiling van hct ruhlickc 

klimaat. 

f let wordt l!Jd het hegrir 'ecologic' 

weer te hanteren in de bctekenis die 

het voor velcn gehad heelt, nameliik als 

de invloed van het totalc lce!milieu -

geestelijk en lysiek- or de mem. Er is 

sedert de Jaren zeventig met dat hegrir 

iets cuneus geheurd Ooit lag hii dit he

grip Juist de nadruk or de geestcliJke 

tt'ipcctcn von de lcclon1gcving, n1aar 

ook or dit terrcin is de radicalc <,chei

d i ng lu<;<,en het lysiekc en het gee<,te

liJke, het matericlc en het immatericle 

kun'itnlatig. 

In ecrdere commentaren naar aanlei

dmg van de t\lilieuconlcrentic in Rio de 

Janeiro van I '!92 is gewezen or de 

schadei!Jke alwezigheid van de '>Jliritu

ele dimensie van het duurzaamheid'>

vraagstuk. In het rapport 'Nieuwe we

gen. vaste waarden' wordt dan ook 

tcrccht gesteld. dat een ommekeer ilaar 

cluurzaamheid onmogelijk zal zijn zon

der een individuelc mentaliteitweran

dcring. En w1c die 'vcrgrocning' van de 

<,amenlcving hoog in het vaandel zegt 

te hehhcn, maakt zich wei erg aan hy

pocrisie schuldig, a\, men aan die cne 

dag in de week waar het eigenlijk noch 

om consumercn noch om producercn 

gaat, geen hoodschar hedt. 

De discu<;<,ic over hct puhliekc domcin 

hodt niet in tcrmen van zedenmeesterij 

gcvocrd tc \vordcn. Hct gaat in wczcn 

om het ophellcn van een vicrtal kumt

nlatigc ~cheidingcn. 

Alkreer<,t client ill het hegrip 'duur

zaamheid' de verbinding en het evcn

wicht her<,teld te worden tussen de 

politieke en economi,che dimensie 

enerziid'> en de culturelc en spirituele 

dimen'>ie anderzijds. \)uurzaamhcid 

komt niet tot <,land in een cultuur van 

hedonisme en overcommercia\i,ering. 

Duurzaamheid komt cvenmin tot stand 

zondcr her<,tel van de 'deugd' van so

berhcid, in de opvoedmg en in hct 

voorleven. 

Ten twcede client in het hegrir 'milieu' 

de relatie her<,teld te worden tusscn hct 

fy,iekc domein en hct geestelijk lcdkli

maat. Als hondenpocr het lcclklimaat 

hedcrh vanwege zicht en bevuiling dan 

i'> ecn straatheeldbepalendc plasseks

poster toch moeilijk tot het domein van 

de vriJe mcningsuiting te rckenen. Wat 

mijn hone! in mijn tllin duct, en ol ik 

ecn alliche in miJn kamcr wil opplak

ken hlijft verder nnverlet !11iJll eigen 

vriJe keuze. 

Op de derde plaah dient het hegrip 

'puhliek domein' van zip1 a<;<,ociatic 'van 

niemand' ontdaan te worden. Als het 

gaat om hct parkeren van auto's willcn 

wij maar a\ te graag die plaat<, op de 

opcnbare wcg zo dicht mogclijk hij ons 

hui'> voor omzclf hcnutten. A\, die

zellde weg echter bedumpl wordt met 

plastic alva\, dan i'> dat een zaak voor 

de gcn1centcrcinig1ng. 

Ten vierde moet hct begrip 'lcdomge

ving' uitgehreid worden tot de virtuelc 

realiteit van het elektroni'.ch tijdvak 

De elektroni<,chc snelwcg is net zo'n 

onderdeel van het publicke domein als 

de straat. En wie zegt dat het binnen

komen in de hui,kamcr van de telcvisie 

een rrivate be,lissing i'>, nntkent dat de 

hedendaagse mens is aangewezcn op 

ook deze vormen van communicatie 

met de buitenwcreld. Aileen a\, we 

deze vier grensoverschrijdingen aan

durven, hebhen we terzcllder tijd de 

JUiste ana\y<,e als de oplm,ingsrichting 

voor de zo hedrcigende verloedering 

van hct puhlieke domein. 

Samenhang en onderscheid 
De genoemde grensover<,chrijdingen 

gevcn aan dat hct in deze nieuwc bena-

c 
c 



dcring van het ruhlicke domein nict 

mecr gaat om zaken als heperking van 

de vrijhc1d van n1ening<.;uit1ng ol van de 

vr·ijherd van de drukpcrs Niet porno

grahe of godslastering is de inval<.hoek. 

hoe verwerpelijk sommigcn van Olb dat 

ook vinden. Het gaat om de uitocfe

ning van de vriJheidsrechten, de bc

scherrning van kwetsharen, respect 

voor de waardigheid van 

maat. Dan gaat het net als hir het Wl

rapport 'De verzwegen keuzen' over het 

gczin">lx:-lcid om n1oticven van vandaag 

en niet het- sorm hegrijpelijke- hcim

wce naar een andere, voorhire wercld, 

\Vtlarin cr C'l'n n1orclc conscn~u'-; wa.., 

over wat oirhaar was en waarin ik hir 

het <.lui ten van de voordeur ook de hui

tenwereld buitensluiten kon. 

de men<. er1 zorg voor de 

kwaliteit van de lccfomge

ving. De kern van de he

nadering is het hetrcden, 

het moeten hctrcden van 

het publieke domein' En 

daar komen mijn burger

rechten aan de orde: ik 

mag kwalitcitseisen stellen 

aan dat domein, omdat hct 

- mede- van mij is, en ik 

er daarom ook mede vcr

antwoordelijk voor hen. 

Het CDA wil geen Natuurlirk blijft het ook 

met deze invalshoek moei

lijk om nationale overeen

stemming te verkriJgen 

Het kit echter dat begrip

pen als 'schoon milieu' ook 

niet op eenduidigheid en 

eenstemmigheid kunnen 

rekenen weerhoudt ons cr 

echter nict van om ten

minste tc trachtcn inhou

delijke normen te stellen. 

terugkeer naar 

Victoriaanse tijden, 

maar stelt de vraag 

of deze liberate 

overheid niet te 

tolerant en te 

afstandelijk is. 

De democratiscring van het publieke 

domein hetekent de verhurgerlirking 

van dat domein in de goede zin. Het i-; 

hct onttrekken aan de anonimiteit van 

de bureaucratie, aan de heeldbepaling 

van hcpaalde reclamemakcrs, aan de 

onverschilligheid van de hondenhezit

ters, aan het imperialisme van de ,;,-,,[[ili
schildcrs en aan de agressie van de van

dalcn. Hct is het herstel van de vrijheid 

tegen de dictatuur van de kijkurfcrs 

van het milieu tegen publicke ·,mdmliii

ZIIIII;' van de menselijke pcrsoon. Het is 

de be,chcrm1ng van de zwakkercn te

gen nieuwe slavendrirvers. Het is het 

ke1hard <JJnpakken van geweldsgehrui

kcrs. l::chtc democratrsering van het pu

hlieke domein betekent evenzcn dat ik 

mijn vriJc keuze 111<1<1k uit recrc<Jtie en 

urltuur zondn een gedwongcn 'f,dck,ujc 
3c<ll' van het geweld hij de sport. Wij 

moctcn zurvcr zijn in onzc lllotJcvcn 

voor het hcrstel van her puhliekc kli-

Normen die uitstijgen ho

ven de puur rroccdurelc benadering, 

zoaJ, we die in de politiek zien bir zo

veel ethische vraagstukken Zeker, wie 

voor een schoon publiek domein is, 

hecft tc maken met zaken als smaak en 

dat gcldt in verstnkte mate waar het 

om het geestelijk lcelklimaat handclt. 

Maar. als dat praktisch necrkomt op 

een vrijbricf voor de verste grensverleg

gcr, gunncn we hct hcn1 on1 wei ZlJil 

norm aan on..., op tc lcggcn. 

De omslag van de benadering vanu1t 

hct tcrugvcrlangcn naar vrocgcrc nor

men naar de invalshoek van de kwalr

teit van het puhl1eke dome1n en het 

lcctklinlJJt Vdll vandaag, vroagt 0111 ccn 

nationaal debat. Wat wrllcn WII met dat 

domein, wJt willcn wij met dat lccfkli-

111Z1Zlt~ 

Len zo ingrirpende cultuurolllsi<Jg kan 

nict zonder men van hovenaf worden 

opgelcgcl ,\laar n zip1 wei duidelirkc 

11kpuntcn. Voorop client te stai.lll de 
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vrijheid van individucn op hun smaak 

en hun voorkeuren, voorzover ze daar 

andcren niet mee helastcn. Fn de spie

gel van dit principe is dus de mogelijk

heid van burgers om echte eigen keuzcs 

te maken en ztch te unttrekken aan een 

dominant patroon van lysieke of gees

teliJke belasting van de lccfomgeving. 

De aanwezigheid van cen royaal pu

bliek omrocphestel vergroot paradoxaal 

de vrijhcid van andere omroepen om 

ztch op bijvoorbeeld puur amusement 

te concentreren. 

Die vrijheid van autonome mensen 

wordt echtcr wei zeer nadrukkelijk be

perkt door de zogcnaamde 'achtcrdeur

problematiek'. De ovcrheid is geen ze

denmeester, maar als icrnand zich in de 

prive-slccr wil vergarcn aan kinder

rorno- iets clat wiJ resoluut afwi)zen

is daar wei een leverancier 'via de ach

tercleur' voor noclig Omclat kinder

porno nict en ncrgcns gcoorloold rnag 

zijn, wilde oud-minister f lirsch Ballin 

tcrecht het in bezit hehhcn van kinder

porno strafbaar stcllen. 

[en dUtclelijk ander ijkrunt is de inte

griteit van het rublieke domcin. Dat is 

natuurlijk het mcest sprekencl als het 

gaat om fysicke aanta-,tingen van dat 

domein. Het gclclt echter ook voor het 

belcmmeren van vri)e meningsuiting ol 

het naclrukkelijk gcestclijk willen be

schacligcn van mcclcmensen. Een ander 

uitgangsrunt moct zijn het rcsrect 

voor de rncnselijke wa<Hdigheicl. Een 

publiek clomein clat zich leent voor het 

aanzetten tot mensonterencle activitei

ten is niet schoon, maar vervuilt. En 

clan hebben we het over kooigcvechten 

en het als vermaak aanbieden van ge

welclsscenes of andere vormcn van ver

neclering en marteling 

Er is de problernatiek van de versla

vingsverleicling We clenkcn daarbij on

der rnccr aan het drugsaanbod en de 

gokautomaat in de nabijhcid van de 

school. Ook hier gaat het niet om in 

navolging van Calvijn hij het verhocl 

van het kaartspel iets te verhieden, 

maar om de vrijhcid te houden van het 

Pc1rkcrm ofJ de ofmtbm ti'Ci} willm tPC zo diciJi moi]cltjk lnj o1rs eit}CII lmis, 111llclr 
tPordl O/J diczcl[dc flick <~[ulilt}cdtwtfJ/ dc111 is !Jei CCII Zc1ak uoor de l}ememlmi11ii)i11_l]. 
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publieke domein gebruik te moken zon

der vcrqrikt te roken in openlijke of 

vcrhorgcn vcr"lavi ngsvcrlcid1 ng. Waar 

velcn von het puhlieke domein gebruik 

moeten moken, Woorondcr minderjon

gcn die nog niet tot autonnn1e ahvcgin

gcn en kcuzc~ in t.,taat zijn, n1ag, nee 

moet, onzc maabchoppiJ het principe 

von be,chcrming honteren. Het is, ook 

naar aanleiding von recente incidenten, 

nude tijd om een puhliek dehot te voe

ren over hcr-,tel von een gezond pu

hliek domein. 

Singapore noch Californie 
Hierhoven is ge<,proken over de cchte 

democroti'>ering von het publieke led

klimaat. Moar die demouati<,ering hedt 

zijn prii'> Wie te gemakkeliJk terugvalt 

op de overheid om maar te verbieden, 

miskent en kleineerl de aard van de 

problemotiek en de oard von de cultuur

omslag. Het ten voorbeeld stellen van 

Singapore als een <;tad met een dubbel 

schoon puhliek klimaol, mi'>kent de 

wortcling van onze dernocratie en nlil)

kent ook de tcrechte wen<, de veelvor

migheid, de tolet-antie, de experimcn

teerruimte, zoals die hier zijn gegroeid 

te behouden. Een puhliek klimaot, dat 

gehondhaald wordt door een outocra

ti<,ch regime en een zcer gediscipli

neerde bevolking is niet ons uitgang'>

punt. i\laor on<, uitgangspunt mag ook 

niet het Californische model worden: 

een zelfbcschcrming von de burgers 

tcgen her publieke domein door een 

soort ofsluiting. Woor de muren rond

om de colldomillia huger en huger wor

den opgetrokken, von Lo<, Angcle<, tot 

Johannesburg, waar de deuren met 

meer sloten en kettingen worden atge

grendeld, wordt de gezamenlijke vcr

antwoordeliJkhcid van burger<, voor 

'buiten', voor her publieke domein gc

ringer tot nihil. 

Wij moeten on<, wei rcaliscren dat ol'> 

wij hct dchat aangaan over ccn nieuw 

puhliek klimoot in on<, bnd, wiJ noch 

verder komen met klogen over vedoe

denng, noch met de rocp om hardere 

overheid'>mootregelen olleen, noch met 

een zich zoveel mogelijk terugtrekken 

en at,chermcn De win'>t von de inte

grale henadering van de kwoliteJt von 

het puhlieke domein en hct publieke 

ledklimaat kan ziJn, dat alleren<,t dui

delijk wordt dat het dan om drie zoken 

gaat. Drie zakcn d1e noch met cen 

overheid, noch met zeltbe'>cherming ol

leen ZiJT1 op tc \o<,<,en. Het gaot om de 

verloedering von de ly-,ieke ruimte door 

vandolisme, vcrvuiling, <}n1[fiti, aanhie

ding von ver'>lovende goederen en 

reclame, om de vervuiling von de elek

tronische media door gc:weld en men<,

ontering, en hct gaat on1 de ncgat1cvc 

biJeHectcn von openhore evc:nementcn 

zoals voetbolwed<,tri)den. 

Sloten en kett111gen, gchoden en verbo

den ZIJn niet aldoende, zeker niet in de 

wcreld van globoli'>enng en Internet. 

Als we echt het t1j van verruwing, be

vuiling, overloq en versloving willen ke

ren, dan is een ander beleid nodig Door 

is op de cerste pbat-; de keuzc van de 

burgers ofzonderlijk AI-, de insteck van 

de S.~J() jui<,t i-;, en de outonom1e en 

het onti-paternalisme uitgong<,puJ1tcn 

zijn, dan gaat het om een heldere 'cons

cicntisering' van de burgers, wat ziJ wei 

en niet willen. [n natuurliJk gaat het 

dan om een duidelijke inlormotie en 

prohleemstelling Dezc moet duidelijk 

maken dat het JUist de vriJhcid en de au

tonomic zijn die nu en voor volgende 

generaties op het spel komen te staan 

ol'> we geen integrale benadering van 

ecn schoon publiek milieu doorzetten. 

Het goat ook om een hewustzijn van de 

mocht von de individuele burger om 

( llV I> '17 



zondcr overheid<,ingrijpen ook in dir 

opzicht 'domcinvriendcliJk' gcdrag tc 

bcvordcretl. l)it kan in de rccbmc. 111 

de <J!wiJzing v<Jn hepaaldc vormen van 

ovcrcon1n1crur::dir..,c-ring en 111 de orstcl

lmg van hcpaaldc mcd1a. I )c cchtc om

wcnteling d1e we zullcn moctcn door

makcn. i'> her willcn <Jcccpteren V<Jtl de 

reciprocite1t in de dcmocr<Jti<,ering v<Jn 

de puhlieke ruimll' Die i'> van mij, v<Jn 

ons, en clus hch ik er ook vcrantwoor

deliJkhcicl voor te dr<Jgen De andere 

vraag d1e gesteld moet worden i<,, "Hoc 

zorg ik dat de verlocdcring v<Jn het 

publieke clomcin mijn hclang is" De 

vr<J<Jg die we dus niet moeten stcllcn is· 

"Hoc scherm ik miJ at tegcn de hoze 

buitcnwcrcld. tcgen de onvcilighcid en 

de vcrloedering." De m<Jcht v<Jn burger<. 

cite zich cl<1<1r bewust v<Jn zijn bn 

ongeloolliJk grnot ziJn Llit<,lagen van 

opinieonclerzoeken hebben dat <J<Jn

gctoond. 

Er is cen rweedc <Jcror die juisr ten aan

zien van de kwaliteit v<Jn de publicke 

ruimtc cen nieuwe agenda zou kunnen 

ontwikkelcn. Die <Jctor is de s<Jmcnle

ving, dar z1jn de maatsch<Jppelijke orga

nisatics in <1l hun plurilormileit en veel

vormigheid. AI<> ergcn<. het belang van 

een nieuwc babns ru<,<;en inclividu en 

gcmcensd1<1p aan de orde is, dan is dar 

in de wiJk, de eigen buurt. Srcrke wi)k

comitc<; en meer eigen woningbezit 

kunnen de <Jnonimitcit in de wonnom

geving doorbrekcn. 

Con<>umentenorg<Jni<,aties kunnen in ac

tie komcn tegcn producentcn die 'ver

vuilende' rcclames voeren. 

Consumentenorgani'><Jties in de lijn van 

milieu-actiegrocpen en clierenbescher

mingsorg<Jnis<Jties. Ook sportvcrenigin

gcn en ~upportcrsorgani~atics rnocten 

hun vcrantwoordelijkheicl ncmen. A<Jn

dacht verdicnt ook de vr<J<Jg of natuur-

C !)V (J 'J7 

hc..,chcrnling<;- en nlilicuorganir..,atic;.; 

niet ecn vecl grotcre rol zouden kun

ncn spclcn ten aonzicn van natuur en 

milieu in de zin van puhlieke ruimte. 

Ook hin wordt de ruimerc hetckcnis 

van hct bcgrip 'ecologic' \Veer relevant. 

Is 11atuur iets op ecn al<>t<Jnd van ander

halt uur rijden, en IS de st<JdsuJtbreiding 

<JIIcen voorwerp van aerie, <Ji'> die een 

n<Jtuurgebied dreigt tc vcrdringcn, ol is 

ccn "ichonc, grocnc, vciligc lccfonlgc

vmg ook ecn n<Jtuurmonument' 

In hogc mate hcpalend voor de kw<Jii

tcit van de lcdomgcving ts de op<,telling 

v<Jn het beclrijlslcvcn D<Jn gaat het bij

voorbccld om convcn<Jnren in de wcreld 

van de rcclamc, het ga<Jt om hinclendc 

<J!sprakcn met de overheicl inzakc vcrto

ning v<Jn gcweld op de televisie, maar 

her gaar ook nog om iets <Jnclcr<.. Ooit 

was het de trot<, van zecr welgcstclcle 

not<Jhelcn om niet aileen kun<,twerken 

te schcnkcn aan hct cigen <.teclclijk mu

seum, maar onk in plant'>ocncn bankcn 

te plaatscn of kunstwerken op te rich

ten. Als het hcdrijlsleven niet aileen 

publiekc evencmenten zou g<Jan spon

soren, nict aileen miljarden <J<Jn re

d<Jme zou uitgeven, maar (sponsor)

geld zou steken in het schoonmaken 

van het stcclehJk milieu, in 

het hevordcren van groen, in 

de verfraaiing van het stads

hecld in pb<Jts van de nntsic

ring dan zou dat twec voor

delcn hebben. Ten cersre de 

directc verbetering van de 

leefkwaliteit en ten tweede, 

de bevorclering van hct he

wustzijn dat de openbarc 

ruimte v<Jn ons allen en dus 

de vcrantwoorclclijkheid van 

ons allen is. 

Een samenleving 

client ook vrijheid 

te garanderen, 

schoonheid in 

dubhe! opzicht, 

bescherming en 

vooral kwaliteit. 

En dan de rol van de ovcrhcid. De ex-

trapolatie van hct Rijnlandsc model 

naar de zorg voor het puhlieke clomcin 
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houdt allerminst een ontkenning van de 

rol van de overheid 1n. Als 111ini<;tcr 

Sorgdragcr hij hct in ontvangst nen1cn 

van de brochure 'Krenkl'nde reclal11c

uitingcn van de SCP haar kaarten 

vooral zet op de convl'nantl'n van de 

reclamewercld onderling, dan ontkcnt 

zij de grote cigen verantwoordl'lqkheid 

van die overheid. Natuurlijk IS her 

moeilijk om zaken, die <,oms samenhan

gen met -,maak 0111 te zetten in ohjec

tieve regel'>, maar als hct 0111 111ilicuhc

la'>ting, bouwvoorschrihcn ol rcge

lingcn in het onderwiJs (de evolutie

theorie hijvoorhccldi gaal, zijn wij hl'

paald ook nict zo terughoudend. De 

politick moet hin keuzes durvcn ma

kcn en grcnzen '>tellen. 

Wic de uitgangspunten van vrqhe1d, 

\VJardighcid en hc~chcrn1ing <..,cricu<.., 

11eemt. weet dater 1110111enten zijn van 

noodzakl'lijk ingriJpen van het verhod 

op gokautomatcn op hepaaldc plaatsen 

tot de aerie<, tegen drugshandelarcn. 

van stratbcpalingen en ellcuiel vervol

gJng•dx:-lcid vt~n vanda]J<.,mc, <..,portgc

wcld en onlgcving-.;vcrvuiling Ln wic 

111ct schroo111t om hcpaalcle stollen in 

productcn tc vcrb1cdcn. moe! de dJS

cu-,<..,JC over de 1nhrcng van anti gc\vcld

chips in de telcvisietoestellcn aandur-

hrug tu-;scn de overtuigingcn van zo 

grotc grocpen in onzc -,anlcnlcvJng ten 

aanz1en van vrijheid, men'>cliJke waar

dighcid, bchoclte aan el'n schoon led

milieu en de lysicke en gl'e,telqke kwa

ltteit van dat milieu. l)at wrirdt t'cn van 

de bclangrijkc zakl'n in ecn cultuur die 

per dclinitic het prive-leven "' gaan 

pcnctrcrcn en domincren. Dat i'> de 

nin1we ecologischc opdracht. Daar is 

ecn nationaal debar voor nodig en daar 

is ccn actieplan voor nodig. dat verdcr 

rcikt dan de ovcrhcid rnaar nict stopt 

hij die ovcrheid. 

Fen <,arncnleving client '>panncnd te 

zip1. hoeiend, prikkelend en kosmopo

litisch. Dat willcn wij zo houdcn. Maar 

zc client ook vriJiwid tc garandcrcn. 

schoonheid in dublwl opz1cht, he,chcr

ming en vooral kwalitcit. Fn daarorn is 

dcgene die kie<,t voor hct hchoud van 

de hedcndaagsc vitale urbane cultuur

jui'>t voorstandcr van ecn durdclijkc bc

grcnzing von de ahherotic<..,: in de ly

'>iekc ledorngeving, in de r-eclame-ul

tJngcn, 111 de virtuelc lcclonlgcving 

.tl.ls ccntraal gaat staan 111 hct politiekc 

dcbat de vraag naar de kwalrteit van Ie
ven. lcvcnsomstandrghedcn er1 lcelorn

gcving. dan rs hicr voo1· de christen

democratic L'l'l1 hclangriJk veld van Jl-

vcn Terecht worden Ultlngcn en t1c 

svmholcn van rJusmc steeds harder 

aangcpakt, maar 1.., ccn ovcrhctd dan 

n.ht nict 111 staat om rccL:tmc-uitrngcn 

drc ten dicpste voor eire r1ieuwe mindcr

heid 111 onze samenlcving krcnkcnd 

ziin, namclijk de christcnen. Jan har1 

den tc lcggcn' /\]-; ccn kcrnliguur uit 

eer1 viln de <1mlcre wcreldgodsd1cnsten 

zo hcspot was Jls de ChristLIS op deal

liches 111 de algclopen perimk. zou de 

ovcrhcid zckcr nogcgt~Jn hchhcn. ol Zll 

kon JngriJpcnl 

Zorg voor de cigl'n lcclonlgcvJng, voor 

hct publickc dome1n. Hct slaar1 viln een 

,\ lr I /_;\,\I /\Ill ( ,f!/111/' 11 ,fmc 11'111 I'll II f,ct 

\\'cii'Irlcl'll/'/'d/Jk fll,llilllll Poor f,tl ( I);\ 

( I l\' r, -



INHOUD 

In troductie 

Drs. AL lm1se1l e11 drs. TA Krljger 

Voorwoord 

Drs. WKN. Scl1111elzer 

lnleiding 

Alr.drs. Fl. Pews e11 mr.drs. J WE. Sples 

Stand van zaken 

Clobalisering en duurzame ontwikkeling 

Profdrs. R.FM Lubbers 

Naar een ecologische economic 

AIM tJ(liJ den Blggelaar en drs. P 1hl11 der Veer 

Duurzaamheid, bestuur in/en actie 

Mr. PC E. va11 Wljmen 

Schepping en rentmeesterschap 

265 

266-267 

268-270 

272-278 

279-286 

287-294 

Over duurzaamheid, rentmeesterschap en de 'werkelijke' natuur 

Dr H. AE. Ztu,lrt 296-305 

Sinds wanneer is de mens rentmeester? 

Drs II Boersenw 

( l)V 7 H <J/ 

306-316 

I' 



Door markt naar duurzaamheid 

Overheid moet duurzaam consumcren aantrckkelijker maken 

Alw drs. HE G Uppmlnuzen lJ ll- n 3 

l3ij CDA zijn balpennen en vlaggcn groener dan milieubcleid 

T11 temiew met mw At Visser- Vm1 Doom 

Duurzaam produceren: kansen in hct bedrijfslcven 

Profdr J Cromer 

Duurzame ontwikkeling is afwegcn en verdclen 

Profdr H Verbmg_qe11 

121-326 

.127-337 

ll ll-3 15 

Pcrsonenvcrvoer in de Randstad in komcnde twee kabinetspcrioden 

Dr. T Tielemall J46-3Sii 

'Europees milicubeleid crccert onecrlijke verhoudingen' 

T11teruiew met de jm11ilie Vm1 Kester 

Grenzenloos en duurzaam 

Think globally, act globally? 

Profdr C Backes 

Van Rio op weg naar Kyoto 

Profdr.mr CI ]e/mlil 

157-358 

360-366 

367-371 

( J)V 7 H '17 



'Wat de markt nict wil, pomp jeer niet in' 

Interuiew mel EJ Scbip{ler 

Dcugden ontlasten; ondeugden belasten 

J\1r. WMC Visser 

Zuinig met energie 

Energie en klimaatverandering 

lr. A1PH. Korten 

Encrgic en economic 

Prof.dr.ir. LC Zochari<~sse 

De C:Orproblematiek; ecn tussenbalans 

Prof.drs R Fi\1 Lubbers 

Partners voor duurzaamheid 

375-376 

.177-.185 

.187-.195 

396-403 

Moed voor nodig om tc kiezcn voor duurzaamheid en leefbaar land 

Drs. TJ Wm11s ·1 1 1-117 

'Milieu vcrvuilen goedkopcr dan milieu minder belasten' 

lnterlJltlU mel J Wimnga 

De rol van socialc partners in het duurzaamheidsdcbat 

Drs. C.A Pll/1 der Wljsl 

11 R-419 

120-128 



Nieuw beleid nodig voor duurzame landbouw 

Prof.drlr G. rhm Dljk 429-434 

Katholieke sociale leer verbreden met ecologische dimensie 

Drs HI Geerts 435-443 

CDA, paars en hct milieubcleid 

J ten Hoopen en drs PR. Tt~lner 

Nachhaltigkeit- cine neue Wirtschaftsweise 

Dr Angela Merkel 

Slotbeschouwing: Op zoek naar effectiviteit 

Mrdrs. J WE. Spies en mr drs FI Paas 

444-453 

465-474 

UlV 7K'I7 



V
oor u ltgt het zomernum

met van Chnsten Demo

crattsche Verkenncngen dat 

geheel aan duurzaamhetd ts 

gewijd. Traditiegetrouw is het een dik 

nummer en vertrouwt de redactie crop 

dat het een stevigc impuls zal geven 

aan de discussic in hct CDA en daar

huiten. Cczien hct succes van de zo

mernummcrs uit 1995 over 'Christen

democratic als beweging van de 

toekomst' en uit 1996 over 'l'amilie- en 

gezinsbcleid' hceft de rcdactic een 

naam hoog te houden. 

Het is niet zonder hetekenis dat bij de 

vormgeving van hct zomcrnummer is 

gekozcn voor een kwartctspel. Dit is 

cen goede manicr om (inter)actief met 

dit nummer bezig tc gaan. De vier kaar

ten over bijvoorbccld rcntmecsterschap 

zijn de vcrzinneheelding van vier vcr

schillendc invalshocken die in dit num

mer te vindcn zijn. Zo stimuleert het 

om termcn en denkbceldcn in de arti

kclcn op te zoeken, dwarsverbindingen 

te lcggen en met elkaar over 'duurzaam

heid' te discussicren. 

De titel 'Partners in duurzaamheid' 

gccft aan dat auteurs bij elkaar zijn ge

bracht uit vcrschillcndc maatschappe

lijkc kringen en verantwoordelijkhe

den: chri'>ten-democraten, wctenschap

pers, vertegenwoordigers van natuur

cn milieuorganisaties, kerkclijke organi

<,aties, werknemers en werkgcvers. De 

rcdactic is dankhaar dat mevrouw dr. 

Angela l'vkrkel, de Duitse minister voor 

UlV7H'J7 

Natuur en Milieu, ecn bijdragc heeh 

willen schrijven. Als iets duidelijk wordt 

in dit nummer is het dat het werkcn aan 

duurzaamheid ecn nationaal en interna

tionaal 'gezelschapsspcl' client te zijn, 

maar dan een met een zccr hogc inzct. 

De rcdactic van Christen Democrati

sche Verkenningen heeft de verant

woordelijkheid voor dit nummer vol 

vertrouwen in handen gclegd van ecn 

kcrnredactie bestaandc ui t: prof dr. 

E.M.H. Hirsch Ballin (voorzitter), 

prof.drs. R.FM. Lubbers, _mr.drs. F). 

Paas en mevrouw drs. J.W.E Spies Het 

secrctariaat was in handen van drs. M. 

Jansen en drs. TA. Krijger. 

De vormgcving - het kwartct der duur

zaamheid is hct resultaat van samen

wcrking tusscn de Haagsc vormgeefster 

Caroline de Lint en de Rotterdamse 

kunstenares Karin Voogd. 

Wij danken de Eduardo Frci Stichting 

en het NCDO voor ondersteuning van 

dit project. Op zaterdag 20 september 

zal dit nummer het onderliggendc do

cument zijn voor een confcrentic geor

ganisecrd door bcide organisaties en 

het Wetcnschappelijk lnstituut voor hct 

CDA. In zijn voorwoord Iicht drs. 

W.K.N. Schmelzer - voorzitter van de 

Eduardo Frei Stichting - dat initiatid 

toe. Wij hopen dat biJ die conferentic 

ook vee\ lezcrs van dit nummer aanwc

zig zullcn zijn. 

Drs. i\t .lansm 

rcdm·licsccrctans 

Drs. TA Krijger 

projcclmcdccucrkcr 
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e Eduardo Fre1 St1chtmg 

organ1seert samen met het 

Wetenschappell)k lnst1tuut 

voor het CDA (WI) en de 

Nationalc C:ommissie voor internatio

nalc samenwerking en Duurzame 

Ontwikkeling (NC:DO) op 20 septem

ber aanstaande een conferentie over het 

onderwerp 'Markt. milieu en samenle-

ving' 

Hct zomernummer 'Partners in duur

zaamheid' van Christen Democratische 

Verkcnningen zal daarhij het beraad ter 

conkrentie kunnen schragen en inspi

reren. Als Eduardo Frei Stichting (EFS) 

zijn wiJ dankbaar voor dit initiaticf van 

de redactie 

Welke doelstellingen mot1veren de 

FFS~ Heel kort samengevat de hevor

dering van het christen-democratisch 

denkcn onder de eigen !eden over in

tcrnationalc solidariteit en het ontwik

kclen en stcu11en elders in de wereld 

van concrete initiatieven en prcJiecten, 

die kunncn hiJdragen tot de uitstraling 

over de grenzen hcen van het chri<;tcn

democratisch gedachtegoed. 

Eduardo hei. 011ze naamgever, gat a]-, 

president van Chili I I 964- I 'J7(11 tegcn 

de wccrbar<,tlge weerstanden van 

Latijns-Amerib in, prioriteit aan het 

~trevcn naar dcn1ocratil', nakving van 

mensenrechten en <,ocialc gerechtigheid. 

De conlcrenties, publicaties, scholings

cursussen, hewustwordingsacties hier 

en over de grenzen ontwikkelt de ll'S 

op basis van het buitenlands beleid van 

hct C:DA en in nauwc samenwerking 

met de aan het CDA gelieerde orga-

nen. 

Duurzaamheid en de christen
democratie 
In de partijpnlitieke disCLl';sie hnnrt 

men wei als kritiek op het CDA dat wij 

een blcek imago hebhen als hct gaa t 

om milieuhelcid. Dat ondanks de ac

tieve medeverantwoordeliJkheid van 

christen-democraten in regering en par

lement voor het nnwattende Nationaal 

Milieuhelcids Plan. Het moge zijn dat 

wij als heweging. die naar cen harmo

nic van sociaal-economische en ecolo

gi..,chc hclangcn op korlc en lange tcr

mlJn <;treven, in nationaal en gren<,

overschrijdcnd vcrband, minder indnn

gcnd ovcrkon1cn dan OltC-Issuchc\vcgJn

gen ot Croenlinks. Die indruk gaat dan 

voorhij aan hestuurliJkc prestaties van 

christen-democraten in de staatkundige 

praktijk en aan de stevige verankering 

van ons dcnken en handelen in onze 

ha-,isconcepties ten aanzien van duur

zaamheid lk geel daarvoor enige indi

caties. 

Hct 'Progrun1 van uitgang:-,puntcn' von 

het CDA van december 1993 hevat ecn 

aansprekend hootdstuk I 3.41 'Md1eu en 

rentmeesterschap', waarin lundamen

telc helcidslijnen evenals helcidsinstru

menten worden ontwikkeld en wa<:mn 

de relevante samenhangen die hi) de 

ecologische prohlcmatiek aa11 de orde 



zijn helder worden verwoord. Het 

hoofdstuk hcgint met de va<,tstelling 

"1\\ilieubescherming is een gezamen

lijke taak van burger<;, bedrijven en 

overheicL in Nederland, hinnen de 

Furopesc Ccmcemchap en wcrcld

wijd" 

I let landcliJk verkiezingsprogram I 'l'J-+

I'J'JH 'Wat echt telt werk-veiligheid-mi

lieu' gaat meer concrect in op de algc

mcne uitgang<;puntcn in hoold<;tuk 111 

't\lilieu, natuur en ruimtc' Hct daarin 

ontwikkelde concrete helcid moet 

C:DA-politiCJ motiveren en daarop kun

ncn zij \\'Orden aangc:-,prokcn. 

Hct rapport 'Nieuwe wcgen, va<,tc 

waarden' van november I 'J'J5 is het 

<;]otdocument van het Stratcgisch 

l:lcraad, dat voor het komende verkic

zing-,program van het C:J)A waarde

vollc houwstencn !evert. De opcnings

Zin van hct hooldstuk 'Voor het 

duurzaam <,amengaan van hct hcwcrken 

en hewaken van de aarde' gcdt de te

neur al aan· "Zorg voor het milieu is 

gccn randvoorwaardc voor de econo

mic, maar client in hct hart tc <;taan van 

produceren en consumcren." 

Vraagstelling conferentie 
Hct uitgangspunt dat markt en milieu 

in onzc <;amcnlcving zou mocten vcr

hindcn is duurzaamhe1d. Dat wil zeg

gen het hchoud van de Schcpp111g voor 

de huidigc en toekomstigc gencratic<;, 

in ons land, Furopee<. en wercldw1jd. 

Dat vraagt om ccn cvenwicht in de he

hartiging van de hclangcn van econo

mic, ecologic en arbeidsparticipatie 

binnen de wc<,terse wcreld maar cven

ecn'i tussen de wcstcr-,c wercld en de 

'armc' Ianden. Tijdens de confcrcntic 

zalmct name aandacht worden be-;tced 

aan 1\\idden- en Oost-Furopa en Afrika. 

Kernvragcn die aan de orde komen 

zijn: 

( llV ~ X '!7 

I. Kan economi-;chc groci -;amengaan 

met milicuhchoud, rc;pcctievclijk kan 

Lcchnologi-,chc vooruitgang crvoor zor

gen dat het milieu minder wordt be last~ 

Zo ja, hoc moet dat dan' 

2. Welke vcrantwoordclijkhcden vallen 

hij de hehartiging van duurzaamheid 

toe aan con-,umentcn, produccnten, 

maatschappclijkc hcwcgingen en poli

tiekc partijcn en lokalc, nationale en in

ternationalc ovcrhcdcn7 

3. Hoc kan in de relatic met de 'Derdc 

Wercld' en in het hijzondcr in de ont

wikkclings-,amcnwcrking ecn optimalc 

duurzaamheid.,lactor worden inge

bouwd7 

ln de voorzienc dec\<;e">ics zullcn dczc 

algemcne vragcn tczan1en 1net 1ncer 

<,pccificke declvragcn aan de orde ko

men. !-let doc! i'> om hct inzicht van de 

dcclnemcr'> in de wcerhar'itigc en com

plexe problcmatiek aan te schcrpcn en 

hun comtructieve betrokkcnhcid te 

ver-;tcrkcn. 

WiJ vcrtrouwcn erop - en werken eraan 

dat de gedachtewi'i'>elingen vol

docnde worden gclardccrd met con

crete praktijkvoorbeclden, waardoor di

lemma\ hclder worden en prioritciten 

kunncn worden gc;tcld ol vcrkcnd. Hct 

hierhij geprcsentecrde themanummer 

zal ook daarhij waardevollc diemten 

kunncn bcwijzcn. Daarom nogmaals 

onzc wclgcmccnck dank. 

Drs. WK.N. Schlllclzcr is uoorZtller llilll hrt 
licstuur Iiiii I ,Je Edu,rrdo Frci Stil htinq Uilll hci 
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omende herf<;t. versch. ijnt de 

derde en laatste versie van 

het Nationaal Milieubeleids

plan (NI'viPl Sinds de eerste 

versie in 1989 de aanlciding vormde 

voor het ophlazen van het tweede kabi

net-Luhbers. ver<;chijnt het NMP stee

vast vlak voor de verschillcndc verkie

zing-,programma's. Daarmee vormt het 

een ijkpunt voor de milieudoelen van 

de vcrschillende partijen. Evencens 

'>inds de eer<,te ver'>ie hevat het NMP al 

doelstellingen die reiken tot in devol

gende eeuw. Maar voor het eerst wordt 

dit jaar milieuhelcid geschreven dat 

meegaat tot in de volgende eeuw, een 

eeuw die voor het milieuhelcid in veel 

opzichten de eeuw van de waarheid 

wordt. In de komende decennia moet 

immers antwoord worden gevonden op 

problemen waarvan de ernst nog maar 

sinds enige decennia tot on<; i<; doorge

drongen. Dat i'> de context waarin dit 

zomernummer van Christen Democra

tische Verkenningen verschijnt We 

hehben verschillcnde auteurs, ieder 

vanuit haar/zipl cigcn achtergrond ge

vraagd de stand op tc nemcn, de suc

cessen en de zwakke plekken in het na

tionalc milieubelcid te inventari<;eren 

en de contouren te schetsen van de best 

denkbare inzet in het milieuheleid voor 

de komende jaren. Het resultaat is veel

kleurig en kent zeer verschillende ac

centen. Dat begint al met de waarde

ring van de resultaten tot nu toe. Ln her 

werkt door in de aanbevelingen voor de 

toekom<;t. 

Op dit moment is een groot aantal 

rijk<;nota's in voorbereiding of net uit

gebracht die het thema duurzaamheid 

direct raken. Onlangs is de nota 'Op 

wcg naar ccn duurzan1c cconon1ic' vcr

schenen. In het najaar verschijnen de 

nota 'Milieu en ruimte', het hierboven 

genoemde NMP3 en de Vicrdc Nota 

voor de Waterhuishouding l'v1et dit 

nummer kunnen de gedachten worden 

bcpaald voor de C:DA-inbrcng in de 

di'>CUS'>ie'> die naar aanleiding van deze 

nota's zullen worden gevoerd. 

Wanneer we de stand opnemen, ver

schijnt een genuanceerd beeld. In de 

laatste [aren zip1 belangrijke resultaten 

gehockc het oppervlaktcwatcr is lang 

niet zo schoon geweest, de alvalstroom 

neemt dankzij het enthou-,iaste schei

den van de consument gestaag at en de 

cmissies naar de Iucht door bedrijven 

zijn <.terk verminderd. Maar niemand 

zal spreken van een succes over de hele 

linie. Daarvoor zijn nog te veel hard

nekkige problemen aanwezig. waarvan 

het er niet naar uit ziet dar met de be

staande maatregelcn de algesproken 

doelstellingen worden gehaald Hct 

broeib,cfkct, de groei van het erler

gieverbruik en de nog steed<; groeiende 

verzuring door autoverkeer en inten

sieve veehouderij zijn voorheelden van 

problemen waarvoor een succesvolle 

aanpak nog hepaald nict in heeld is. 

De nieuw-,te verhalen op milieugehied 

zijtl weinig opwekkend De VN-conk-

( IJV ~ H '17 



rcntic over milieu en ontwikkeling in 

New York van juni jong5tleden - he

dock! om de wcrcld-milicutop van Rio 

de Janeiro van 1 'l'J2 ecn krachtig ver

volg te gcven - re-,ultcerdc in ccn wazig 

en tclcurstcllend slotdocu111cnt. 

lntcrnationaal draagvlak voor hroodno

digc 111aatrcgclcn lijkt dunner dan ooit. 

En ook in hct nationalc 111ilicubclcid 

liggcn de tclcurstellingcn voor het op

rapcn Llit de voortijdig uitgclektc 

'Nattonalc 111ilicuvcrkenning' van het 

Rijksinstituut voor Vnlbgezondhcid en 

l\1ilicuhygicnc IRIVI\1) blijkt dat 

hoofddocl.,tcllingcn van 111ilieuheleid 

up gcen <,tukkcn na worden gehaald. 

Hoc pijnlijk 111oct gcloolwaardig 1111-

licuhcleid nog worden' 

Hoc mocl hct 111iltcuhcleid van morgen 

worden va<,tgestcld' Door de stand op 

te ncmcn, pmitic te hepalcn en vcrvol

gcnc, kcuze'> tc formulcrcn. In dit nu111-

mcr vcrkennen vcrschillende auteurs de 

voortgang in de afgelopen jaren op 

decltcrrcincn. Welke ontwikkelingcn 

zi)ll hoopgevend, welke tclcurstellend 

en welke lc-;scn zijn daaruit te trckken 

voor de komende jaren) AJ., 111ilieuhc

lcid een kwestic is van keuzes 111aken en 

taai volhouden, waarop zetten we dan 

in? Welke inzet zou typerend kunncn 

zijn voor de christen-democratic, 0111 tc 

heginnen in het ko111cndc vcrkiczings

programma) 

Het zo111crnummer hcgint met het op

nc111cn van de stand van zaken in het 

milicuhclcid. Daarna wnrdt ingegaan 

op hct 111ilieubcleid vanuit ecn ethi5che 

of lcvemhe.,chouwclijke inval-;hoek Er 

is im111ers vnlop rcden voor de chri-,ten

dcmocratie om discu<,sie<, over de toe

kom<,t van hct milicubelcid op ba-,is van 

uitgangspuntcn ge'inspireerd te voeren. 

Aile redcn om hogc ciscn te <;tcllen aan 

de 111anier waarnp in het milieudehat 

wordt vormgcgevcn aan idcalen. Delat 

ligt hoog Ticn jaar gclcden introdu

ceerdc het Brundtland-rapport het be

grip <,ustainable development, bij ons 

vertaald met duurza111c ontwikkeling. 

Hct hegrip wa'> bcdoeld als antwoord 

op de geconstatecrde sa111cnhang tus

<;en maatschappelijke en econo111ische 

ontwikkcling en milieukwalitcit. Het 

hcgrip 'duurzaam' kreeg vervolgens 

vlcugel5 in het milicubeleid en ging een 

cigen !even leidcn. Hoe verhoudt zich 

christen-democratic met duurzaam

heid? Maar wat hebhcn 'christclijkc 

partijen' nou cigenlijk precies met 'rcnt

meesterschap'? Llitgang5punt i'> dat 

rnensen hchecrders zijn en geen bezit

tcr'> van de schepping. De schepping 

mag niet zodanig worden aangcta<;t dat 

zc onhcr5telhaar be.,chadigd wordt en 

niet kan worden doorgegcven aan vol

gendc gencratie'>. Dezc gedachtc vormt 

ook de kern van het rapport 'Schepping 

en rentmcestcrschap' dat het 

Wetcnschappelijk ln-,tituut voor hct 

C:DA enkcle jaren gelcden uithracht. 

Ook in 'Nieuwc wegcn, vaste waardcn' 

necmt ecn duurzame samenlcving cen 

belangrijke plaats in: "Duurzaamheid 

brengt de kwaliteit van de huidige sa

menleving en die van komendc genera

tic'> met elkaar in vcrhand. 

Duurzaamheid staat geen 5chulden toe 

of risico\ die de toekomst onevenredig 

hclasten". 

In hct zomcrnumrner worden in diverse 

artikclen uitvocrig -;pecifieke aspectcn 

van het milcuhelcid onder de locp ge

nomen, waarhij trends en ontwikkelin

gen aan de orde komcn. Daarin hc5taat 

spcciale aandacht voor de rclatie tu<;<,en 

vcr<,chillcnde doclgroepcn en het mi

lieubeleid. 1\\et welkc opgaven worden 

dcze doclgrocpen geconfrontcerdc Hoe 
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kan die opgave op een gclnolwaardigc 

manicr worden ingevuldc 

Na de paragraat 'partners in duurzaam

hcid' volgt de slothcschouwing Dczc 

gaal in op de conscquentie van de di

verse hijdragcn voor de route van het 

CDA in de komcndc jarcn Hoe hangt 

de vlag er bij in het milicuhclcid. war is 

de bijdrage van de christen-democratic 

daarin en welke inzct mag in de ko

mcnde jaren van hct CDA worden vcr

wacht: Op basis van de suggcstics van 

de diverse auteurs wordt cen agenda 

voor het toekomsligc milicubelcid ge

tormulccrd Het C:DA <,taat voor de op

gavc om de agenda ook daadwerkelijk 

inhoud tc geven: in het verkiezingspro

gramma en in de kcuze'> die in de dage

lijksc politick op nationaa\, regionaal 

en lokaal niveau moeten worden gc

maakt. 

,\trdrs. F.! P11115 C/1 111rdrs /WE Spies 

( !)\/ -; s ()7 
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De kracht van de globalisering en de wil om tot duurzame ontwik

keling te komen leiden tot een nieuwe wijze van denken (inclusief 

en holistisch) en tot nieuwe instituties in de samenleving. Daar

door zijn de verhoudingen tussen bedrijfsleven, overheid en 

samenleving in een nieuwe fase gekomen. Het gaat nu om een 

vruchtbare en dynamische symbiose tussen deze drie. 

E 
1nd Jaren tacht1g began het 

woord glohal1senng 1n zwang 

te komen Het ver.,chlJmel van 

JnternatJOnahsenng en mon 

dialisering is natuurlijk a! vee! ouder. 

Als men de ge.,chiedcni'> daarvan wil 

heschrijven kan men heel 

lang terug gaan Toch is 

het pas in deze eeuw dat 

gcsproken wordt over 

wereldoorlogen en 1111/ltina-

tionals. Direct na de 

Tweede Wereldoorlog 

kwam het in vervolg op de 

Volkenbond tot de Ver

enigde Natie<, en de in he

ginsel voor aile volkeren 

geldende Universele Ver

klaring van de Rechten 

van de Mens. Tach gebruikten we de 

decennia na de Tweede Wereldoorlog 

het woord globalisering niet. Het zou 

tot het eind van de Koude Oorlog du

ren voordat een samenloop in techni

sche, cconomische en politieke (ideolo

gische) ontwikkclingen tot een 

zodanige vcrsnelling van grensover-

schrijdendc ontwik- kelingcn lciddc dat 

men van globalisering ging spreken 

Technische, economische en 
politieke ontwikkelingen 
Wat hielden die ontwikkelingen con

creet in7 l:liJ de tcchniek 

ging het vooral om hct hu

wclijk tusscn de satellietcn 

en de computer en in <,a

menhang daarmce met 

nieuwe techmeken die ge

wicht.,hesparend waren. 

Dezc tcchnologische ont

wikkelingcn hadden niet 

aileen grote hetekeni'> 

voor de economic, 'Lr~s 

JI'W]ht, 111or·e signs', maar ook 

L~tbhers voor de communicatie tus

sen mensen en volkeren. The hits prol'o

ked one ll'orld', CNN en inmiddels ook tal 

van andere media zijn vicrcntwintig uur 

per dag met om. Naa<,t de tcchniek za

gen we economischc ontwikkclingcn. 

Dan gaat het om meer handel, inve<;te

ri ngen en vooral om 'global so11rcint( De 

politieke glohaliscring wordt vooral ge-

( [)V 7 N 'l7 



markeerd door het feit dat we na een 

periode waarin we spraken over de 

Eerste, Tweedc en de Derde Wereld in

eem te makcn kregen met een situatie 

waarin bijna aile Ianden en volkeren 

zich ten principale uitspraken voor het 

model 'markt plus democratic'. Door de 

samcnloop en hct elkaar underling ver

sterkcn van deze tcchnologische, eco

nomische en ideologischc ontwikkeling 

worden we nu geconfronteerd met 

nieuwe verschijnsclen. Ecn daarvan is 

het zwakkcr worden van staten en daar

mec van de politiek zoals die zich langs 

de lijnen van de trias flolitica ontwikkeld 

heeft. Omdat de grcnzen vervagen, of 

bcter gczegd doordringbaar worden is 

het mocilijker beleid langs de lijnen van 

de trills po/itiw gc<;taltc te gcvcn. De 

Fran<,man Cuchenno '>preckt zelfs van 

"/cfm de 1,1 democratic' Politiek is nu een

maal minder ctfcctief en daarom ook 

mindcr gcloofwaardig. Het valt niet 

mce om gezamcnlijk politick te bcdrij

ven gczien de tus<>cn Ianden bcstaande 

vcrschillcn in prioritcit, lase van ont

wikkcling en culturelc achtergrond. En 

als regeringen het intcrnationaal ccns 

worden dan trch hun thuis het vcrwijt 

dat de democratic tekort schict. lmmcrs 

besluitcn behorcn in het cigen parle

mcnt genomen tc worden. Het is niet 

vcrwonderlijk dat de zo tekort schie

tende politick nog extra kwetsbaar 

wordt door verwijtcn tcrzakc van cor

ruptic en hct dcnken in termcn van de 

clcctoraal gcwin. Rcgeringen hebben 

hct niet makkelijk in ccn tijd van globa

liscring. Tegclijk zien we dat de burgers 

geconfrontccrd worden met de kracht 

van globaliscring in termcn van econo

mic, tcchniek en de zwakte van overhe

den. Daardoor rakcn de burgers steeds 

mccr bezorgd over de kwalitcit van de 

samenleving. De theorie, dat de demo

cratic de markt in toom moest houdcn 

( I JV 7 H '!7 

met het oog op de kwaliteit van de <>a

menleving, gaat niet meer op nu de po

litiek in zijn traditionele vonn de glo

balisering niet meer aankan. Er dreigt 

kwaliteitsverlies en daarom ziet men tal 

van niet-gouvcrnementelc organisatics 

(NCO's) en verbanden op godsdien

stige grondslag tot ontwikkeling komen 

in reactie op dit dreigend kwaliteitsver

lies. Kortgezcgd: de globalisering kent 

ook zijn tegeneffecten. Nog eens an

ders gczegd, globalisering wordt ge

kenmerkt door individualisering. De tc

genetfecten Iaten zien dat men<;en 

nieuwe instituties creeren, voor wie hct 

wij-denkcn karakteristiek is. 

Gedrag ondernemingen 
Deze algemcne bC'>chouwing is ook 

van betckenis op het terrein van het 

milieu. Sterker, a is wij over sterk groci

ende NCO's spreken denken wij vaak 

in de eerstc plaats aan milieuorganisa

ties. Ook in het bedrijfslevcn ziet men 

de etfccten van andere verhoudingen 

ten opzichte van de politick, de klas

siekc tt·ias fJD/itica en de nicuwe institu

tionelc krachten in de samenlcving zeit. 

Het is opvallend dat bedrijven in hoog 

tempo maatschappelijke waarden zijn 

gaan internaliseren. Zij docn dat door 

middel van hun 'mission statemc11ts', door 

zich te binden aan 'codes of co11ducts' en 

door impliciet en cxplicict 

;;o 

-1 

z 
rn 

z 

Ci 

c 
c 

N 

p. 

p. 

rn 

::::; 

verantwoording af te lcggen 

voor hun milieu-inspanning. 

Sommigen spreken in dit 

verband van ethisch onder-

Globalisering kent 

ncmen (en van ethisch beleg

gen). lk heb de nciging dit 

ook zijn 

tegeneffecten. 

modern gedrag van ondernemingen 

meer in het verlengde te zien van een 

rationecl antwoord met het oog op de 

continu'iteit en de groei van onderne

mingen, op de nieuwe omstandighcden 

die globalisering nu eenmaal met zich 
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meehrengt. Wat zijn dan de nieuwe 

omstandigheden die dit nieuwe gedrag 

provoceren. Dat wordt deels uitge

maakt door verwacht overheidsgedrag 

waar het betreft milieuvoorschriften. 

dee is echter ook door de druk die erva

ren en verwacht wordt van NCO's. Die 

druk is relevant omdat ondernemingen 

nu eenmaal niet functioneren in een 

maatschappelijk vaculim. Zij moeten 

hun producten afzetten en hun perso

neel gemotiveerd weten. Dat personeel 

wordt niet graag geconlronteerd met 

een negatief publiek imago via de me

dia. tvlet name in de Verenigde Staten 

komt daarhij het kit dat burgers en 

groepen van burgers steeds mecr toe

gang krijgen tot de rechter indien on

dernemingen op het gehied van milieu 

en gezondheid tekort schieten. DaarhiJ 

wordt het steeds gebruike\ijker dat pre

venticf beleid in ovcreenstemming is 

met algemene verklaringen over wat a is 

wenselijk en noodzakelijk heschouwd 

wordt. Rechters hebben meer dan vroc

ger de neiging in hun uitspraken reke

ning te houden met 'soft Iilii''; het vol

doen aan de zogchetcn ·~<7/Jer /au> is niet 

mecr atdoende. Voor grote onderne

mingen voldoet het adagium, dat zij 

zich in ieder land houden aan de wet

ten van dat land. dus niet meer. Zij 

moeten twee '>tappen vooruit kijken. 

De eerste stap betrdt dan dat via de 

niet-gouvernementele organisaties en 

algemene politieke verklaringen nor

men in een hoger tempo geglohaliseerd 

worden dan dat gebeurt door middel 

van wctten in de hetrokken Ianden. De 

twcede stap hctrcft hct verschijnsel dat 

in ieder land de wet slechts een mini

munwoorwaarde is en dat de redene

ring 'hccft de ondcrncn1ing wei gcnocg 

gedaan om de milieu- ot gezondheids

schade voor te zijn door goed preven

tid hcleid', steeds mccr in zwang komt. 

Naa'>t deze, vanuit onderncmingsper

spectid bedreigende factoren. speelt 

ook een rol de toenemende overtuiging 

dat goed milieubeheer in de onderne

mingen lcidt tot bctere kwaliteit en ef

ficiency in en van de ondcrncmingen. 

Dit wordt kortweg wei eens aangeduid 

met eco-eHiciency. Evenzeer als we er 

nu van overtuigd zijn dat het nalcven 

van veiligheidsnormen in ee11 hcdriJf 

goed is voor kwaliteit en dhciency, zo 

zicn we thans hetzelfde op milieuter

rein. Wat hegint als kostcn blijkt vaak 

ook financieel goed uit te werken. De 

hierbovcn gcnoc1ndc hcdrcigingcn en 

de win/win-situatie., worden nog ver

sterkt door de toencmende prakti)k van 

banken en verzekering.,maal'>chappijen 

om hij hun tarielstellingen rckening tc 

houden met het daadwerkeliJke milieu

hewustzijn van de onderncmingen. 

Fases in het milieubeleid 
Het is goed deze ontwikkelingen in '>a

menhang te zien met andere verschijn

'>elen aangaande hct milicubelcid. 

Allereerst wil ik dan wijzen op de lases 

die het milieuhelcid in ons land, maar 

ook in andere Ianden heeft doorge

maakt. Milieuhelcid hegint dicht hij 

hui'> en start zoals met de Hinderwel 

het geval was vaak met !outer gebod en 

vcrhodsmaatregelcn. Men noemt dit 

ook wei 'co/lllllcll11i rllld control' Vervolgen., 

komcn de pleidooien voor de internali

scring van milieuwaarden in de prijzen 

van producten Dit gaat vaak hand in 

hand met het formulcren van antwoor

den op milieuproblcmen voor een 

groter geograh-,ch gebied, zoal~ water

vcrontrciniging en zurc regen. l)e vcr

vuiler gaat beta len en het probleem van 

de externc eHectcn wordt aangepakt 

door die eHecten 'te priJzen' Dat 

noemt men interna\i.,ercn. De derde 

fase is vervolgens dat men in het belcid 
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rccht-,trcek-, gaat n1ikkcn op -,prong<.;gc

wijze vcrheteringen door de tocpa"ing 

van nieuwc tcchnickcn. 1\ len gaat dan 

over naar doelgroepcnhelcid en vraagt 

zrch at, aan de talc! mel vooruit<,trc

vende onderncmingen uit die <,ector 

hoc in ccn aantal jaren een -;prong'>ge

wiJze verhetcring tc herciken valt. r\lcn 

komt dan vcrvolgem tot ovcreen'>tcm

ming mel die doelgroep om de vcr

-,chcrptc wet- en regclgeving pas in te 

Iaten gaan na konl-,t van de nicuwc 

technieken, daarhq rekcnmg houdend 

met de kwantitatievc verhetcringen die 

deze nreuwe tcchnickcn hlijken tc kun

ncn kveren. Met deze henadcring wor

den opmerkclijke rc-;ultatcn hcreikt. De 

overheid hoelt niet ovcrhaa'>l met on

voldoende inzicht in wat echt mogelitk 

i'> regel'> te maken. De vooruil'>trcvendc 

onckrnemingen putten voordecl omdat 

zc niet in een kor-.;et gcdwongcn \VOr

dcn. Zc worden weluitgcdaagd om we

zenlqkc vcrhetcringen te hereiken, 

waarbit zc mecr en mcer de crvaring 

hehben dar dit hct geheel van hun he

drijlsvoering ten gocclc komt. Het zo

geheten jm rdcr'-prohlcem blijkt hc

pcrkt daar waar op tcnnijn een icder 

gedwongen zal worden de nicuwe 

technicken toe te gaan paS'>en. 

Zo i'> er dus een samenhang tu-;sen het 

dcnkcn in termcn van eco-dticiency en 

win/win-'>ituatie-; en het opvallend sncl 

vcrandcrcnd klimaat in onderncmingen 

waar het de hicrhoven hehandelde '111rs-

sian ~ttllt:HJCJ!ls' en nlilicunlanagcnlcnt bc
trelt. Deze ontwikkeling wordt ook 

ge'>tnrnd door wat men wei noemt 'ver

inncrliJking' van milicuwaardcn. Hierhit 

gaat het niet zozecr om hedritven maar 

0111 burger~. Langzaan1 n1aar zckcr 

kon1t ccn bcwcg1ng op gang dat bur

gcp, gcncgcn zijn on1 in hun gedrag re

kenrng te houden met milieu en natuur. 
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Len hekcnd voorheeld vormt natuurlqk 

het -;cheiden van alva!, maar ook de 

markt voor cco-lahcling en groen he

lcggen kan nict los van deze verinner

lijking worden gezicn. 

'Earth charter' 
De puhlicke hewu-;twording van milieu 

is du-; van grotc hetekerm. Deze kriJgt 

'ilceds weer nicuwe impulsen, met name 

via de NCO's. Dit gehcurt op icder ni

veau, lobal, regionaal, nationaal en 

rnondiaal Fen hiJzondcr initiatiel op 

dit terrein i-; hct zogeheten 'c<~rth cihrrter' 

AI velc jaren wordt hierovcr gcdacht en 

gesproken. Een en ander raakte in cen 

vcr-;nclling door de L/11itd N<7trolls 

Coll_{crcllcc 011 E11Piro11111CIIl rnrd /)cpcfo{nllcllt in 

Rro de laneiro in I 'J'>2 Hoewel hct 

toen niet tot een vcrklaring kwam, ter

wijl er wei verschillende rnodellcn op 

tale! lagen, werden er wei 'Rio f'ril1cifllcs' 

algc<,proken. 

lnmiddel'> i'> na Rio de Janeiro het wcrk 

doorgcgaan en ligt cr bit de Vcrenigde 

Natie'> een waardevolle verklaring die 

als aanvulling op de Vcrklaring van de 

Rcchtcn van de /\lens, de verplichtin

gen van de men-; ten opzichte van de 

natuur proheert vast tc lcggen. Deze 

verklaring gcconcipieerd door de 

I UCN (llltcml!tional Llnioll for the 

CoiiiCrPI!Iioll of l\J,rtrm) richt zich op aile 

Ianden van de Vercnigdc Natie-; Daar

naast wordt gewcrkt aan cen 'mrth chrn

lcr' die ccn ruinlct-c kring van gcadre':'l

'ieerden wil kennen, zoals rcgeringen, 

hedrijf.,lcven, groepcn van burgers en 

burger-; zeit. Kortum, de helc samenle

ving du'i. Her 'wrth charln' waaraan 

wordt gewerkt, in nauwe con'>ultatic 

met tal van maatschappclijkc instituties 

en idcclc grocperingcn, hedt vee! te 

makcn met de minder exclusieve rol 

van staten. Lcest men hct concept vonr 

hct 'c,ni/J ch<~dn' dan wordt men ovcri-
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gens ook getroflcn door de hreedheid 

van de opzet ervan waar het de inhoud 

betrelt. llij hct 'c,u-th clJ<Jrtcr' komen 

vraagstukken als armoede. ontplooiing 

van mensen, rechtcn van culturclc min

derheden enzovoorts evenzeer aan de 

orde als de klassieke 'fnotcllioll of ll<Jturc'. 

Dat komt omdat zij die op deze terrei

nen werkzaam zijn steeds meer samen

hang zien als het gaat om de kwaliteit 

van de samenleving. Zo kon het inter

nationaal ook komcn tot de doelstelling 

van een just, pal·ticifJ<Jtory cwd sust<Jill<lhlc 

dwclopn1e11t'. 

Evolutie in het begrip 
duurzame ontwikkeling 
Het concept van duurzame ontwikke

ling kreeg primair gestalte door het 

rapport 'Our COI111110il future', de VN

puhlicatie van een commissie onder 

voorzitterschap van Cro Harlem 

llrundtland. Daarbij ging het om de he

kommernis om ccologische waarden. 

lnmiddels is er veel geschreven en ge

puhliceerd over dezc 'ecoloi}ical sustail1a

hility' Daarbij is het gekomen tot een 

onderscheid tussen twee ambitieniveaus 

op het gebied van duurzame ontwikke

ling. De eerste ambitie is het bchoud 

van een basis aan heschikbare grand

en hulpstoffen die ook voor toekom

stige generaties een met ons vergclijk

baar welvaartsniveau mogelijk maakt. 

De verdergaande ambitie betreft het in

tact houden van de ecosystemen in de 

diversiteit zoals wij die thans kennen. 

De eerste ambitie wordt wei aangeduid 

met 'wwk sustailla!Jility' en de tweede met 

'strolli} sustai11ability'. De laatste spoort 

vrij nauw met milieu en natuur. 

In de kring van economcn hedt er en

kele jaren geledcn een intcressant debat 

plaats gchad over de vraag of duurzame 

ontwikkeling een politicke kcus is (exo-

gecn) ot een economische (endogecn). 

Dit debat is naar miJn gevoel nooit tot 

een beslissende conclusic gckomen. 

Dat hoelt ook niet Wei is het nuttig 

aan tc tekenen dat dit dehat te maken 

hedt met het voortgaande debat over 

disco11to-voeten. In de economic is het 

gehruikelijk waarden in de toekomst 

naar het heden te 'disco1111tm' Dat is voor 

de hand liggend omdat bij het vergclij

ken van waarden ( i nvcsteri ngen en wat 

krijg ik ervoor terug) rekening gehou

den moet worden met hct moment 

waar men over spreekt. Duizend gulden 

in de toekom<,t is minder waard dan 

duizend gulden vandaag. Lconomen 

kunnen van mening vcrschillen over de 

hoogte van de disw11to-voet, over het 

principc zijn zij het eens. Ecologen 

gaan echter vanzclf<,prckcnd uit van 

een disC011to-voet geli)k aan nul. Fco

economen hebben de nciging hetzelfde 

te doen. Dat vinden cconomen in het 

algemeen dan cen politieke keu'>, hoe

zecr ook de stelling verdedigd kan wor

den dat duurzame ontwikkeling een 

economische waarde in zichzelf i'>. Bij 

het vooruit berekencn van milieuetlec

ten van productie en con<,umptie en het 

daarbij hanteren van een disco11to-voet 

van nul wordt cigenlijk impliciet uitge

gaan van constante technieken. Zij die 

pleiten voor een disc011io-voet gelijk aan 

nul abstraheren dus als het ware van de 

technologische vooruitgang en van het 

gclcidelijk meer milieubewust consu

mentengedrag. Door sommigen wordt 

dan ook wei de these verdedigd dat het 

'dlsco1wlc11' van de toekomst zoals door 

economen gebcurt het spiegelheeld i'> 

van de technologische vooruitgang. 

Daarlegcnover tenderen ecologen en 

eco-economen naar de stelling dat je 

niet bij voorhaat mag rekenen op die 

technologische vooruitgang. Bovendien 

zeggen zij dat er zovecl onzckerheid is 
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over hct inca~~cringsvcrn1ogcn van 

onze eco<,y<,temen dat het ook om die 

reden maar heter is aan de vcilige kant 

van de streep tc hlijven 

Dit laat<;te argument heelt ook zijn 

plaats gckregcn in het zogcheten 'fJrc

ullltioll<Jry fnillcifl/c" Dit heginsel. in rond 

Holland., 'bij twijlcl onthoud u', i'> op

gcnomen in de Rio-flnncifllcs en speelt 

-,ind.,dien een grote rol in het interna· 

ttonaal belcid. 

Tot zover een wat uitgewerktcr proliel 

van hct hegrip ecologische duurzaam

I1Cid. lntu.,-,en wordt het hcgrip duur· 

zaamheid ook meer en meer toegepast 

tn '-;Jtl1enhang n1et 'cquity'-vragcn. 

'Equity' hedt a\k., te maken met inko

mensverschillcn (',Jistnlilltioudl equity} Fr 

i'> ecn groeiendc intct"ltie data\, produc

tie en comumptie wereldwijd worden 

en daarmce ook de ecologische op

dracht. dat dan rcchtvaardigheidwra

gen bctrellcnde inkomenwerhoudingen 

tussen men'>en ook wereldwijd relevant 

worden. 

Zo he'>chouwd is ecologi.,chc duur

zaamheid 'i11tm}c11mlliOJutl 

den van aandacht voor participatie. 

Vandaar het motto 'a JUSt flrnticiflaliuc a11d 

suslcrinc~hlc society' Duurzame ontwikke

\ing i<; dus ook gerelateerd aan partici

patie. Door de jaren hcen is de ovcrtui

gi ng gcgroeid dat arrnoede en gebrek 

aan participatie hindcrpalcn zijn voor 

een goed milieubelcid en dat omgc

keerd uitputting van de natuur leidt tot 

steed-, grotere barricre'> om tot goedc 

ontwikkeling te komen. 

llij de jongste bijeenkom'>t tn Rio de 

Janeiro, de zogeheten Rio+5-bijcen

komst, vic\ op hoevcel aandacht gege

ven wordt aan 'colllHIHHily sHstrJillahilily' 

Daarbij gaat het dus om <,ociaal-cultu

relc cohesie die wezensvuorwaarde i> 

voor zowel 'cnPiro11mr11t' als 'dwrloflmellt'. 

Hicr vall een interessant parallel te 

markeren met wat ik in het begin van 

dit artikel schreef over de kracht van de 

individualiscring, die centraal staat in 

het proces van primairc globa\i;ering, 

en daarnaast de nieuwe vorm van ge

meenschapsdenken en gemeenschaps

handelen die evenzeer aan kracht wint. 

equity' lnkomensver;chil

len tu<,;cn de volken in de 

ver;chillende Ianden, kan 

men dan aanduiden a\<; 

Distributieve 
Evenzeer is het opvallend 

hoezeer in opmars het he

lang is dat wordt toege

kend aan culturelc diversi

tett. Memen hechtcn aan 

hun wortels en willcn 

mensen effectief participc

rcn in opdrachten natuur, 

rechtvaardigheid 

kan niet los worden 
'sflatic~l cq111ty' Er is een 

memclitke neiging om de 

toekomst en de men'>en 

hier ver vandaan minder 

belangritk te vinden. Hand 

gezien van aandacht 

voor participatie. 

in hand met groeicnde belangstelling 

voor duurzame ontwikkeling is er dus 

meer aandacht voor distributieve rccht-

vaardigheid tussen opcenvolgende gc

neraties en tussen mensen die nu inver

;chillendc fasen van cconomische 

ontwikkcling Ieven. 

\)i.,tributieve rechtvaardigheid, zo we

ten wij, kan echter niet los gezien wor-
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milieu en ontwikkeling 

betreftend, dan moeten zij aangespro

ken worden in taal en waarden welkc 

zij herkennen als hun eigen cultuur. 

Ook hier ziet men dus weer het para

doxale dat de homogenisering die het 

onvermijdelijk gcvolg van glohalisering 

lijkt te zijn, zijn antwoord vindt in cen 

herlevend respect voor culturele diver

sitcit. 
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Tenslotte wordt in de litcratuur tegen

woordig ook gesproken over 'illslliuliollal 

sllsldillllhiliiy' Dat hiervoor 

c]u<,Jct en holi-,ti'>ch) en tot nieuwe 

in'>tituties in de samenlcving ( wij-ver

handen !. Dit aile<, hete-

hijzondere aandacht ge

vraagd wordt, hedt veel te 

makcn met de h ierhoven 

gegeven analy-;e over de 

vcrzv/akking van de staat, 

het politieke mechanisme, 

en de kla.,.,ickc llias {lolitic£1 

en de behodte aan ·,Jol'er-

11<111ce' door en van institu-

Duurzame 
kent dar de verhoudingen 

tu<,<;en hedrijlsleven over

held en de samenlcvingen 

in ccn nicu\vc la~c zijn gc

komell. Het gaat nu om 

een vruchthare en dynami

<,che <,ymhiose tusscn dezc 

dric. 

ontwikkeling heeft 

geleid tot zeer veel 

interdisciplinair 

den ken. 

tie'>. Caat het in het sy<,teem van de ll·ias 

{lolitiw over de wet ('the mlc'). hij in<,titu

ties gaat het over het verschi)llsel dat 

de leden van instJtutJes zich aan rcgels 

Prof ,Irs I< F,\ 1 L11hhm 11 hooqlmun 

C/oha/isni111} 1'1111 ecollolllic CJI \iiiiiCJiicPilll} !Iiiii 

de K<7t/Jo/ickc Lillll'fi'Silcil ll>·oho>ll n1 Poorzittcr 

1'<111 l'ct Wctcllsdl<l/J/Jc/ijk h1stillllll Poor he/ 

gehonden wcten vanwege het loutere ( DA 

lcit dat zij tot die institutie (willen) be-

horen. Deze regels zijn du<, niet up de 

wet geba-;eerd, maar daarmee zijn deze 

regel-, niet minder belangrijk 

Waar het -,amenvattend om gaat is dat 

het bcgrip duurzame ontwikkeling in 

kite geleid heelt tot zeer vccl intcrdis

ciplinair denken, ot zo men wii meer 

holistisch denkcn. Als men eenmaal 

oog hedt voor deze tcndens ziet men 

het or veelmecr terreinen. Zo is er ook 

het voorheeld van de litcratuur met be

trekking tot de zogeheten inclu-,ieve 

technologic. Na allcs wat hierhoven ge

steld i'> <,preekt dit woord eigenlijk voor 

zich. 

De begrirpen glohalisering en duur

zame ontwikkeling ziJn tot or zckcrc 

hoogte voortgckomen uit aandacht 

voor de krachten van economic, tcch

niek en individuali-;cring (de krachten 

van de Verlichting) e11 uit de hekom

merni'> voor milieu en natuur hij de we

rcldwijdc toepassing van deze krach

ten. Vnvolgcns zien we dat de kracht 

van de glohalisering en de wil om tot 

duurzame ontwikkeling te komen leidt 

tot een nieuwe wijze van den ken I in-
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Er is weinig reden aan te nemen dat een krachtig natuur- en mi

lieubeleid desastreus is voor de economische ontwikkeling. Sterker 

nog: streng milieubeleid kan onder bepaalde voorwaarden leiden 

tot toename van werkgelegenheid en/of concurrentiekracht. Tegen 

deze achtergrond is de recent verschenen kabinetsnota 'Op weg 

naar een duurzame economie' een gemiste kans. De 'econologie' 

van minister Wijers eindigt in uitstel en besluiteloosheid. 

0 
verheden 

producenten 

en burger~ 

hebhen de 

afgelopen decennia aan

zicnlitke mspanningcn ge

plecgd om de toestand van 

natuur en milieu in Neder

land te vcrhetcren. En nict 

zondcr resultaat. Vorig 

)Jar puhliceerde het C:en

traal Bureau voor de 

tal van natuur- en milieu

verontreinigendc stollen 

de laatste tien jaar ( sterk) 

zijn gedaald. Dit alles hij 

een aanzienlijke cconomi

sche groei. 1 

Ueze resultaten brachten 

de minister voor Econo

mische Zaken WiJers tot 

de cuforische uitspraak dat 

Nederland cr in is ge

slaagd om een 'ontkoppe-

Statistick I C:I3S) cijkrs A.J.M. thl11 dw Biggelaar ling' tc rcaliseren tussen 

waarlllt hlcek dat de totale economische groci en de 

uitstoot van stotfen die 

hijdragcn aan de vcrzuring 

- met name NO, en S02 

en ammoniak - tussen 

I 'J'JO en 1995 niet is toe

genomcn. De hoeveelhcid 

alva\ is in deze pcriodc al

genomen. Ln het Rijksin

stituut voor Volksgezond

heid en /v\Ji,cuhygicne 

1 R\V/•-.1! concludecrdc vo

rig jaar dat de cmissies van 

CllV ~ ~ 'J7 

Drs. P. uan der Veer 

aantasting van natuur en 

milieu. 

Len nadere bestudering 

van de onderzoeksresulta

ten van CllS en RIVI\1 

maakt echtcr duidclijk dat 

de minister van Lcono

mische Zaken te vroeg 

heett gejuicht De gecon

statcerdc 'ontkoppeling' 

hlijkt de laabte twce Jaar 

voor cen aantal indicato-
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rcn tc zijn afgenomen. Voor een aantal 

andere indicatorcn, met name voor de 

uitstoot van het brocikasgas C0 2, is er 

zelfs in het gchcel gcen sprake van een 

'ontkoppeling'. Heide instellingen bcna

drukken bovendien dat ondanks de op

getreden verbeteringen niet uit het oog 

moet worden vcrlorcn dat hct absolute 

niveau van tal van emissies nog ver vcr

wijderd is van het niveau dat nodig is 

voor een 'duurzamc ontwikkeling'. Uit 

nieuwe herekeningen van het RIVM 

blijkt verder dat hct huidigc en voorge

nomen heleid bij een voortgaandc cco

nomische groei niet in staat is een 'her

koppcling' tegcn te gaan. Wanneer de 

economische groci de komcndc jaren 

doorzct, drcigen tal van emissies weer 

toe te ncmcn 2 

In dezc hijdrage heargumenteren wij 

dat een meer duurzarne ontwikkeling 

vereist dat maatschappclijkc actoren di

rect worden gccontronteerd met de ne

gatieve ecologische effecten van hun 

handclcn ('[inde aan de afwenteling'). 

Vervolgens gcvcn wij aan dat het 

vooral aan de overheid is om hicrvoor 

tc zorgcn ('Maakhaad) Hoewel de 

noodzaak van overheidsintervcntic met 

hct oog op een duurzarne ontwikkeling 

door achtereenvolgcnde kahinetten op 

papier weliswaar lijkt tc worden ondcr

kend, is hicrvan in het kitclijke beleid 

hitter wcinig te merken ('Economischc 

groeic'). In het laatste dec! van onzc hij

drage schildercn wij de contouren van 

een actiever duurzaamheidshelcid ('Wat 

dan wei?'). 

Einde aan de afwenteling 
De cconomische ontwikkeling in 

Nederland gaat nog altijd gepaard met 

ecn groot heslag op de schaarse ruimte 

in Nederland. Ondanks belangrijkc 

technologischc verheteringen is er nog 

gcen sprake van absolute vermindering 

van het beslag op diverse schaarse 

grondstotfen en van de uitstoot van 

verschillende schadelijke emissies. Een 

helangrijke oorzaak hiervan is dat hct 

hij de huidige regels, prijzen en normcn 

voor afzonderlijke burgers, bedrijven 

en overheden veelal goedkoper, een

voudigcr en vanzelfsprekender is meer 

milicuhelastende en natuuraantastende 

opties te verkiezen bovcn milieu- en 

natuurvriendelijker opties. De maat

schappelijke actoren 'hier en nu' wor

den zelden direct geconfronteerd met 

de nadclcn 'daar en straks' van hun on

duurzamc keuzcn. De nadelen worden 

afgewenteld op het collectiel (van hij

voorbeeld de bclastinghctalers), op an

dere natuurlijkc soorten dan de mens, 

op volgende generatic-; en op niet hi) 

de keuze in kwestie hetrokken tijdge

noten (bijvoorbccld in hct buitenland) 

De voorbeelden van deze atwenteling 

zijn legio. Zo ligt er vaak een aanzien

lijke pcriode tussen het moment 

waarop cen prohlcern wordt veroor

zaakt en het moment waarop de scha

delijke gevolgen echt merkhaar wor

den. Te denken valt aan de overmatige 

nitraathelasting (mest) van de hodem 

en de vele jarcn later optredende ni

traatvcrvuiling van hct diepe grondwa

ter. Het probleem is dan voor een vol

gendc gcncratie Ook de ti)d die 

verstrijkt tussen de aanpak van ecn mi

lieuprobleem en het moment waarop 

verbetering van de situatie waarneem

haar wordt, leidt veelal tot het achter

wege Iaten van maatrcgelcn. 1\len zal 

zich in die pcriode immers afvragen 

waarvoor al die impanningen nodig 

zijn, terwijl er zichthaar niets veran

dert. De schaal waarop zich milieupro

blcmcn voordoen, biedt ook allerlei 'ar

gumcnten' om de noodzakelijke keuzen 

te ontlopen. Vooral bij grootschalige 
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milieuproblemen van continentale of 

globalc aard is al snel de boodschap dat 

Nederland dat toch niet aileen kan op

lmsen. De neiging is dan groot om de 

nationale bijdrage aan die problcmen te 

bagatelliseren - en dus de nationale 

aanpak te beperken -en tegelijkertijd 

het buitenland de schuld van de proble

men te geven. Tegen de achtergrond 

van de concurrentieverhoudingen is de 

animo dan niet groot om nationaal orde 

op zaken te stellen. 1 

Maakbaar? 
Om de afwenteling van de negatieve 

ecologische eHectcn tegen te gaan, zal 

de omgeving waarbinnen de maat

schappelijkc actoren keuzen maken zo 

moeten worden gewijzigd dat de 

'waarde' van natuur en milieu direct en 

volledig tot gelding kan komen. 

Doordat niet of onvoldoende rckening 

wordt gehouden met de opgeotfcrde 

natuurlijke hulphronncn en de emis"es 

die ecn gcvolg zijn van de 

kcuzen van actoren. gaan De 

patroon. Ten twcede kan een centrale 

instantie - meestal de overhcid - de 

condities voor individucle keuzcn wij

zigen:' 

Ten aanzicn van dit laatste wordt van

daag de dag al gauw gcroepen dat de 

samenleving nict maakbaar is. Dit idee 

krijgt zijn uitwerking in het streven 

naar mecr marktwerking en een tcrug

tredcnde overheid. Toch is dat een mis

verstand. 

De overheid hecft (in)direct invloed op 

een jaarlijkse gcldstroom van- globaal 

- 300 miljard gulden Dat is de op

brengst van belastingen en prcmies 

voor collectieve voorzieningen en rege

lingen. Fen deel van deze 'opbrengst' 

wordt door de overhcid in tal van rege-

1 i ngen, i nvesteringen, onderzoekspro

gramma's uitgezet. Daarmee bc'invloedt 

de overheid in helangrijkc mate de cco

nomische koers van Nederland. Zo 

stuurt de voortgaandc investering in 

staal. heton en asfalt 

Nederland verder in zijn 

distributiefunctie, een ontproductie en consumptie 

gepaard n1et ccn groter 

beslag op de ecologic dan 

maatschappelijke wikkcling die vanuit duur

zaam heidsoverwegi ngcn 

juist niet wenselijk is. 

l:lelangrijk is ook de wijze 

waarop de overhcid de 

jaarlijkse ophrengst van 

die 300 miljard gulden or

ganiscert. Hct overgrote 

dccl daarvan is inkomen

gerelatecrd en een heel 

groot cleel daarvan is weer 

arbeid-gcrclateerd. En dat 

deze actoren inclividueel 

en/of collccticf wen<;clijk 

achtcn. Er is sprake van 

een 'sociaal dilemma' waar

aan indivicluele actorcn 

moeilijk kunnen ont<,nap

pcn. Het doorhrekcn van 

clit dilemma is mogelijk op 

twec, complcmcntaire ma

nieren. Ten eerste kunnen 

'voorlopcrs' hestaande 

actoren 'hier en nu' 

worden zelden 

direct 

geconfronteerd met 

de nadelen 'daar en 

straks' van hun 

onduurzame keuzen. 

is eigenlijk heel vreemd. 

trends doorhreken, ondanks hcpaalde 

nadelcn en risico's die hicraan verbon-

Want arheid wordt in onze samenle-

den zijn. Hun keuze voor ecologisch 

mecr verantwoorde optics kan navol

ging uitlokken en zodoende leiden tot 

verandcringen in hct 'gangbarc' keuze-

ving als zeer nuttig en wcnselijk bc

schouwd en toctreding tot arheid zou 

dus van drempcls ontdaan moeten wor

den. Dus belast arbeicl zo min mogclijk 

met belastingen en premics. Daaren-
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regen zijn allerlei consumptieve bc<,te

dingen niet bepaald natuur- en milicu

vriendelijk De zogenaamde negaticve 

externe kosten zouden in de prijzen 

mocten worden gdntcrnali'>eerd. Dus. 

hclast comumpticve bestedingen zoda

nig, dat prijsprikkcls aanmocdigen tot 

mi lieuvcrantwoorde con-,umpt iepatro

nen. Daarmce wordt bovendien recht 

gcdaan aan de noodzaak om waardc 

toe te kennen aan wat -,chaars is en war 

hchouden moct hlijven, een schoon en 

leefbaar milieu, ccn rijke natuur en hio

diver'>iteit. 

Dczc notie<, sluiten nauw aan bij 'Nieuwe 

wegen, vaste waarden', de aanzel tot 

cen <;trategi'>ch beraad hinnen het 

CDA ZiJ Iaten bovendien zien dat ecn 

'waarden'vollc <,amenleving en een 

duurzame -,amenlcving heel gocd te 

combineren zijn. 'Nieuwe wegcn, vaste 

waarden' stele "De niet-commcrciclc 

betekenis van natuur en landschap lcgt 

het in dat gevccht (tegen economie) 

mccstal at. Dar zal in de toekomst an

der<, worden. Het platteland zal, naast 

gebied voor productie van vocdscl, ook 

lcverancier kunnen zijn van hernieuw

bare energic en grondstoHen, zuivcraar 

van water en Iucht, natuurhouw en re

creatic." Dit i'> niet aileen cen erken

ning van her waardevolle van milieu en 

natuur, maar impliceert ook direct een 

waardetoekenning daaraan. De over

heid hecft hicrin een cruciale rol tc vcr

vullen. 

Economische groei? 
In de achtereenvolgende Nationaal 

Milicuheleidsplannen hehhen de re

ccnte kabinetten met de 'theoretische' 

hcschouwingen over de in te zetten in

strumenten te kenncn gegeven zich be

wu<,t te zijn van de noodzaak van over

heid'>intcrventie. In de zogenoemde 

'missiebricf aan de Tweedc Kamer over 

de versterking van de ruimtclijke-cco

nomi-,che structuur van Nederland 

heelt ook ho huidige kabinet aangege

vcn dat een duurzame ontwikkeling cen 

daadkrachtige nvcrheid verei<,t' De uit

daging i'>, aldus het kabinet, Nederland 

zo in tc richten dater en optimaal ge

bruik kan worden gemaakt van het aan

weztge economische potentieel en in

vulling kan worden gegeven "aan het 

streven naar duurzaamheid, ruimtelijke 

kwalitcit en een verantwoord ccolngie

heheer" Dit vercisl een "ge.integreerde 

langere termijnvi,ie en cen actieve op

stelling van de overheid die de prohle

men vroegtijdig onder ogen durlt te 

zien en vervolgens handelt." 

Maar in de kiteliJke aanpak van deze 

zeltgelormulcerde uitdaging i-, van deze 

integralc visie geen sprakc. Het kabinct 

kiest voor ccn centraaluitgangspunt in 

het beleid, ecn structurele economische 

groei van drie procent per jaar. Ot, in 

de woorden van de minister van f=co

nomische Zaken, "Het begint allemaal 

met het ccht te willcn. Mette zcggcn 

'We willen vcrdomme dric procent eco

nomische groei' Dar is typisch een on

dernemersbenadering In de politick 

gaat het nameli)k niet zo clat er ccn 

cloelstelling wordt gekozen, waar al her 

andere ondcrgcschikt aan worclt ge

maakt. Maar het zou wei zo moeten~" 1 ' 

Her kabinet is cr van overtuigcl clat 

cleze economi-,che groei kan worden 

gecomhineercl met cen cluurzame ont

wikkeling Deze <,telling wordt door 

het kabinct niet mder onderbnuwd. 

Dat is opmerkelijk, want noch cmpi

risch noch thcoreti'>ch is hct dchat over 

de relatie tussen economische groei en 

milieu reeds be.,lccht. In hct begin van 

dit artikel is aangegeven dat in de ach

terliggcnde jaren de cconomische groei 
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nrct gcpaard ging n1ct ccn ah~.,olutc al

llame in hct gehn11k van ccn aantal bc

longrqkc grondstot!cn en de ~mi<;<,ie 
VJn nZltuur- en n1ilicuvcrontrcinigcndc 

stol ten. Fn de mcc<;t reccnte ana]y<;e 

van hct RJV,\1 wijst na-

doende en kwalitatid hoogwaardigc 

werkgclcgenheid, goedc <,ocialc voor

zicningcn. ecn ccrlijkc inkomcnwerde

ling, gocde led- en werkom<,tandighc

den, goed onderwijs, zorg, vciligheid, 

sociale cohesic, cen 

drukkclqk op hct gevaar 

dat cr hij ccn voortgJtlndc 

cconomi">chc groci voor 

ce11 a<1ntal emi<,<;ies hinnen 

cnkelc jaren cen 'hcrkop

peling' kan optrcden Ook 

thcorctisch is hct laat'>tc 

woord over dit vcrband 

nog nict gc'irrokcn. Van 

Overheidsbeleid 
<;choon milieu. een riJkc 

natuur e11 kwalitcit in hct 

landeliJk gcbied De eco

nomische activitciten die

nen hicraan dicnsthaar te 

zijn. Fconomi,chc groei i'> 

dan een mogcliJke rc<>ul

tanle van het strcven naar 

moet zich 

orienteren op de 

kwaliteit van het 

Ieven. 

den Bergh en 1\ looij concluderen in ccn 

overzicht<;artikel dat het "In zijn alge-

nwcnheid heel moeiliJk (lSI om cen 

oncluhhclzinnige conclu<;ic te trckkcn 

over de verzocnhaarhcid van milieuhc

houd en groei<;treven_"c Ln hct Ccntraal 

l'lanhurcau ( C:I'B I concluclcert in een 

rccente <;tudie "J)c thcoric clat groei 

noodzakeliJk is voor milieuverhctcring, 

" cvenmin algcmecn geldig a]<; de 

theoric dat economischc groc1 en mi

lieu tcgenpolcn zijn"-~ 

De helangri)btc cloe]<,telling van hct 

kahinet is en blijlt cchtcr het rcali<;cren 

van ecn lorse procluctlegroci in traditio

nele zin Reeds in I 'JH I wezcn vier pro

minente <;ociaal-dcmocraten Jan 

l'ronk, ian Tinhergen, loop den Llyl en 

Wim Kok 1 - er op dat ecn dcrgcliJkc 

cenzijdigc oricntatic ongewcnst is. In 

hun Nicuwe Wcrcldwcrkgclcgenheicls

plan' hcargumentccrclen zij clat ccono

mischc groei nict noodzakeliJkerwij<; 

lcidt tot een hogcrc welvaart voor ic

dcrecn. Welvaart wordt door veel mccr 

lactorcn hepaald dan aileen de groei 

van de nationalc economic. Het streven 

naar duurzamc ontwikkcling hetekent 

hct vcrbetcrcn v<1n de kwalitcit van het 

samenlcvcn. Hct gaat hicrhij om vol-

(J lV C s 'JC 

welvaart in hrcdc zin en 

gecn doel in zichzelf. 

Maar niet aileen 'paar<,' lijkt deze hood

schap nog niet te ver<;taan. In het 

hnancielc J)agblad van 'l april jongstlc

den <;telde CDA-kamerlicl Van Rooy 

over de groci van Schiphol: "Hct zou 

onwaar'>chijnlijk zijn dat de uitkom<;t 

(van de nut- en noodzaakdiscu<,<;ie roncl 

de toekomstigc Nederlanclsc luchtvaar

tinlrastructuur) luidt dat Nederland de 

luchtvaart gaat weren." Fn in de actucle 

di<,cus<,ie over de problemen in de in

tensievc veehoudcrij laat het C:DA zich 

ook niet hepaalcl kennen als een partij 

die omwillc van ecn lcvensvathare en 

leefhare toekomst hereicl is ingrijpencle 

doch noodzakclijkc maatrcgelen le ne-

men. 

Wat dan wei? 
Wat moct cr dan wei gebcuren om ccn 

mccr cluurzame ontwikkeling mogclijk 

te makcn' Naar onze overtuiging zal 

hct overhciclshelcid zich mocten oricn

tercn op de kwaliteit van het Ieven, 

'hier en nu', 'claar en <;trab' Als het 

overheiclsheleid hierop inzct clan wor

den er andere keuzcn gemaakt 

Lnkele voorheelden om te illustreren 

waar het hierbij dan om gaat. 

l\1omenteel speelt de zogenaamde nut-
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en noodzaakdiscussic over de Toc

komst van de Nederlandsc Luchtvaart

infrastructuur' (TNLI) en daarmcc de 

cvcntuclc keuze voor cen twcedc natio

nale luchthaven. De gemakkclijkc wcg 

- een ccndimemiOnale vi-.ie - is hct 

pleiten voor ongclimiteerde uitbrciding 

van de luchtvaartaccommodatie, omdat 

dit goed zou zijn voor de economic en 

de werkgclcgcnhcid De multidimcn

sionalc aanpak - die wij beplcitcn - i'> 

uiteraard ingcwikkelder, maar doet 

recht aan de gewenste kwalitcitwcrhc

tering van de "an1enleving. Uitgang-;

punt hicrhij is dat de luchtvaart voor 

ccn concurrcrcnde cconomi'>che ont

wikkeling van een land goed is in kcn

nisintemieve dicnstverlcning, niet ge

mist kan worden. Maar cvcnzeer is 

uitgang-.punt dat luchtvaart de mee-.t 

milieuvervui len de transportmodalitei t 

is. DaarhiJ moet worden gedacht aan 

ruimtebeslag, geluidhinder, vcilighcids

ri'>ico's, uitstoot van brocika'>gassen en 

andere vcrhrandingsga'>Sen die vcrzu

ring, sn1ogvorming en op grote hoogtc 

aantasting van de ozonlaag veroorza

ken. Er moet om dus allcs aan gelegen 

zijn het vlicgverkccr zoveelmogelijk tc 

bcpcrken 

Dan is van belang een goed beeld te 

krijgen van vliegbewcgingcn die voor 

onze economische ontwikkcling echt 

van betekenis zijn. Voor het zakelijke 

verkeer en voor 'belangwekkendc' goc

dcrcn moet Nederland gocd bcreikbaar 

blijven Maar zo ongevccr de helft van 

de huidige pa<,<,agiers op Schiphol stapt 

aileen maar over van het cnc in het an

dere vliegtuig of blijft zclfs zittcn. Voor 

onzc economic als gchecl is dat nu niet 

bepaald intercssant; dar is het aileen 

voor de KL/\1. 

Terwijl de politick almaar luider roept 

om ecn Europa, zijn de luchthavcns in 

de diverse lidstatcn, met steun van hun 

rcgcringen, in een keihardc concurren

tiestrijd gcwikkeld Want welkc dric of 

vier Europcsc luchthavens zullen strah 

de zogenaamde 'n1C!Jil-fmhs' in Europa 

zijn? Waarom nict ccm grondig onder

zocht op welkc manicr wij - Europecs 

dcnkend - het Europcsc luchtvaartlo

gistickc systccm zouden kunnen opti

maliseren in comhinatie met snellc 

trei nverbi ndi ngen ~ 

De luchtvaart wordt ten opzichte van 

de andere vervocrsmodalitciten zwaar 

bevoordccld. Op kerosine zit gcen ac

ciJm, op de vlicgtickcts zit gecn llTW 

en op luchthavens en in vliegtuigen 

kun jc '111x fm shoflf>cn' Dit is des tc 

merkwaardigcr daar vlicgen vervuilen

dcr en cncrgievretender i-. dan andere 

vcrvocrssystemcn. En dat terwijl in 

Europa is algcsproken 'dat de vcrvuiler 

moct hetalcn' Hier zou de politick du<, 

de conscqucntics van haar eigcn bc

leidskeuze ccns onder ogen moetcn 

zicn. 

len soortgeliJk verhaal is tc houdcn 

over de cvcntuele uithreiding van de 

Maasvlakte. Terwijl Rotterdam en het 

havcnhedrijf vurig plcitcn voor een 

tweede Maasvlaktc, bcrekent het CI'B 

dat zo'n tweede Maasvlaktc zcker de 

komcndc decennia niet nodig is, con

statecrt de Commissie-lvlilieu-EIIcct

Rapportagc U\IER) dat nut en nood

zaak daarvan volstrckt onvoldoende 

zijn beargumcntccrd en -.telt de Com

missie-Hcrmans vast dat de initiaticfnc

mers een volstrckt ecnzijdig beeld van 

de situatic hchhen geschet'>t 

Wij kijkcn ook hier 'door een andere 

bri I' naar de Rotterdamse haven. Die 

haven i'> de grootste ter wercld, maar 

wat is de hiJdrage ervan aan de Ncdcr

landse cconomie en wcrkgelcgcnhcid' 

Her aileen maar overslaan van contai

ners is nu nict hepaald een hoogwaar-
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dige ecotHJmi'>che activiteit. Rotterdam 

zou crhij gehaat ziJn indien de haven

activiteiten vee\ mecr gecomhineerd 

zouden worden met indu'>lrick en 

dien<;tenactiviteiten met een grotere 

toegevoegde waarde. Te denken valt 

aan rrcyclinq-indu'>trie, a"emhlagehe

drijven en comhinatie-; van hedrijven in 

energieca<,cade'> ( waarbij energie van 

hoog\vaardig naar laagwaardig gchruik 

'mecrdcre makn' wordt gehruikt) 

Fen '>ector die grote milieuprohlemen 

veroorzaakt i'> de agrari'>che <,ector 

Landhouwhe-;trijding'>middclcn, mest 

en ammoniak verzieken de bodem, her 

grond- en oppcrvlaktcwatcr en de na

tuur .• ~\aar i'> dit verwonder\ijkc Na de 

Verenigde Staten en Frankrijk " 

Nederland de groot<;te agrari'>ch expor

teur van de wereld. Dat is wei een 

geweldige pre<;tatie op 

duurzaam per<;pectief. Wat te denken 

van kumtstof-mycling- wij gooien per 

jaar met z'n allen 650 000 ton p\a<;tic'> 

wcg, overeenkomend met I ,3 miljoen 

ton aardolie' -en aluminium-mycling

Nederland gooit per jaar driemaal de 

helc KLI\1-luchtvloot aan aluminium in 

de prullenhak; wat een vcrspilling' 

De economische uitkom<,t van ecn radi

calc terugdringing van de druk op na

tuur en milieu hangt vooral af van de 

mate waarin (milieu)technologische 

vcrheteringcn kunnen worden doorge

voerd en van de mate waarin vcrschui

vingen in de productie- en cotl',umptie

structuur in milicuvriendelijke richting 

kunnen worden gerea\i-;ecrd. Maar op 

voorhand i'> er weinig reden om aan te 

nemen dat cen krachtig natuur- en mi

lieubcleid de<,a<,treu-; is voor de econo-

misch ontwikkeling Zo 

0,03'){, van hct aardopper-
De luchtvaart wordt 

bleck uit berekcningen 

van het Centraal Plan-vlak, maar het is ook vra

gen om prohlemen. Die 

problcmen doen zich nict 

aileen voor in Nederland, 

maar ook elders: ten he

hoeve van de Nederlandse 

hio-indu<;trie is een land

houwareaal van vijtmaal 

Nederland elders in de we

reid in gehruik, waar op 

vee\ plaat<,cn de vrucht-

zwaar bevoordeeld, Bureau ten hehoeve van 

het eer<;te Nationaal 

Milieubeleidsplan in 1989 

dat het meest radicalc van 

de he.,chouwde duurzaam

heidssccnario's wei tot 

'minder meer' zou kunnen 

lciden (mindcr extra ba

nen, mindcr economi'>che 

terwijl vliegen 

vervuilender en 

energievretender is 

dan andere 

vervoerssystemen. 

hare hodem wordt uitgeput. 

Een pcr<;pectid voor de agrari<;che <;ec

tor ligt nict in 'mecr van hetzeltde' maar 

in een kwaliteits<;\ag: minder maar he

tcr. De toekom<;t is aan biologi<>che 

landhouw, diervriende\ijkc veeteelt en 

hct vcrwerkcn van de productetl in ei

gen land lin plaat<; van het voor natuur 

en milieu zecr nadelige geslcep met lc
vende have over de Europese autowc

gcn I. Zo zip1 er op tJI VJn terrcincn an

dere koer<;en te bcdcnken met ccn 

CllV ~ s ,,~ 

groei, minder koopkracht

stijging) maar dat voor vrijwel aile indi-

catoren er sprake zou zijn van (enige) 

verhetering. Drie jaar gelcden hleek uit 

de berekening van de economische d

fccten van de vcrkiezing<,programma's 

van de vijf groot<;te politicke partijen 

dat uitvoering van het n1eellt 'groene' 

beleidspakket- dat van Croenl.inks

voor de cconomie bepaald niet cJtas

trofaal zou zijn. Uit divetv: meer 'sec

toralc' <;tudie'> blijkt dat ecn streng mi

lieubeleid onder bepaaldc voorwaardcn 
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'zelfs' tot ecn aanzienlijk toename van de 

werkgelegenhcid en/of de concurrentie

kracht bn lciden. 

Tegen deze achtcrgrond is de recent 

verschenen kahinetsnota 'Op weg naar 

een duurzame economie' ccn gemiste 

kan'>. De nota bevat weliswaar enkclc 

behartenw;aardige beschouwi ngen over 

de problcmen van de hllldige maat

schappelijke ontwikkeling maar con

crete maatregelen worden nauwelijb 

voorgesteld. In zecr algemene termen 

wordt mogelijk nieuw helcid gescheht 

maar een naderc uitwerking wordt door

geschoven naar nog te vcrschip1en nota'., 

van dit, en deel., ook het volgende, bhi

net. Voorstcllen voor een vcrdere ecolo

gi-;cnng van de prijzcn worden uitge

steld tot het nieuwe Nationalc 

1\lilieul:leleidsplan. "Het gedachtegoed 

van dezc nota zal een belangrijke rol 

spelcn bij dt> analyse ter voorbcreidmg 

van de versterking van de overheidsin

vesteri ngen gcricht op een duurzame 

ontwikkeling .. "Met geen woord rept de 

nota over de consequcnties van dezt> op

merking voor het aan.,taandc hcsluit van 

dft kabinet over de inve.,teringt>n in een 

nieuwe Maasvbkte en de toekom<,t van 

de Nederlandse luchtvaart. De groci van 

de mobiliteit is ecn rrohlcem, maar het 

kabinet moet nog met de betrokkenen 

om tafel om te bezien hoe aan dezc 

groei iet'> kan worden gedaan. 

Zo cindigt de 'econologie' - de term is 

van minister Wijers en staat voor ecn 

ge.integreerde bcnadering van economie 

en ecologie- van dit kahinet in uitstcl 

en besluiteloosheid terwijl het de hoog

ste tijd is voor een ambitieuze overheid 

die het voortouw neemt in het strevcn 

naar ecn waarlijk duurzame ontwikke

ling Zij is daartoe voldoende gelegiti

mecrcl. 

A./ 1\ I. 1!1111 3m /li1}1Jrlddr is <~i<}riiiWl ,Jim leur 

Pdll ,Jc StidJlni!J i\Jdi11111111 i\ li/1r11 

/)rs. P P!lll ,hr Veer is ic!llllllldlldl)cr 'E,o/o,)ic 

111 rrOIIOilllr' /Jij dczc/jdc sli,hlilll} 

No ten 
Rllkc.in'>Liluut voo1 Volk<.gczondhcid en 

1\\illcuhvglcllc ,\ld!ui/J,ddil'- u1,, .. \lphcn JJT1 den 

RIJil, J()()(J CcntrJJI 11uJc;Ju voor de StJLJ<.,Lil-k 

I )c ,,\,rduldid'c (lfliiOIIIIC llJlJ J. I kn Ht~Jg, I (Jl)() 

R1Jk".i11'-.liluut voo1 Volk...,gczondhcJd en 

:\111JcuhygJcnc ,\ldit'll!'trktrilillii/Crr I, Alphen t~tln 

den Rr111 l <)'J/ 

/1e voor (TTl Lltlgchrcrdc hc..,LhrrJ\'rng \'till dczc 

Cll clnduc ()(ll:.:Ctlkcn \till lllll\\'l]k_gcdrag ,-\ 

\t~n den l)rggclclar ct al lklcrllllH.'rrngcn voo1 

cell duulzarllc ontw1kkelrng f\'JL 5 ]Jillltll'l 

ji)IJ..t 

Lrc ondu andere \Xrctcn\(_h,lppclLikc Rt~Jd 

\ oo1 hct Rcgclrllg'>hclcrd ,\ lr/rcul,tlcd ~lro~lc:Jrt 

lli'>illlllllllilll tr: /Jd/1,1/'dd//J.rd,/ll'l,j' J<c~f'/'tlll II \

(;raven hagc 1 lJ(J2 

\
1('!,/trkflli/l'dli ,/c lllllllidr)k-tLOIIOIIII'>ti't '>I!Htllllll IJ/

I'l'>il'llli Ill J• /tll'kOIII'>/. hrrcl \'tlll hct ~tJlli11Cl J,l/1 de 

T\'- cede Kt~mcr I )en lla<~g 1 ')lJ(J 

(J N/~(- Hn:,/t~\H,d --lmcr llJ()(J 

1. vall den Bergh en R 1\loor], h .. onomt<,( he 
groc1 cr1 rnrlrcuhchoud \'l'>rc<, \'Crgclc~cll' Ill 

,\Jfi/UI, lil<),l/111/IPOOI'IIIIfllllhi!dl', 1iJt!(J} 

( I1B, fullitllflll 111 /)/dl(ll il/l ?Mk llddl clruu2ddlllhu,/ 

I kn He1Jg, 1 IJ(j(J 
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De overheid slaagt er niet in te voldoen aan de verplichtingen die 

op haar rusten als enige instantie die zich verantwoordelijk kan en 

zou behoren te maken voor herstel en behoud van natuur en mi

lieu. Politieke moed is op dit terrein ver te zoeken terwijl er juist 

een groot maatschappelijk draagvlak is voor op duurzaamheid ge

richte inaatregelen. In de concrete programma's zou het CDA met 

dergelijke maatregelen moeten komen. 

I 
n hct dchat ove1 duurzaamhc1d 

gaat her onhctw1st over natuur en 

1m lieu Het duurzaam vo01 handcn 

en tocgankcll)k ZIJn van dezc waar 

den, ovcral, voor icdcrcen, nu en in de 

tockonl'-.t, vorn1t on'. gc

mccnscharpclijkc stn~cl

doel 1 Hoc dichter ecn sa

mcnlcving dit doc] nadcrt, 

hoc stah1clcr ziJ is en hoc 

grotl'r ook haar continu·l

tcit'-;Vcrwachting en -waar

horg kunncn zijn. 

Omdat de natuur· en mi

licuwaardcn zo ccntraal 

'-.LJJn gcct ik daarvt~n ccr<.,t 

ture' terccht bij riaats enrol van andere 

actoren in hct duurzaamheidsstrcven, 

met name de natuur- en milicuorganisa

tics. Tenslotte geef ik ecn mogelijke op

lossing voor de impasse waarin onze sa-

mcnlcving bezig j(.j va<.;t tc 

I open juist op her stuk van 

het strcvcn naar duur

zaamheid - en dus naar 

mcnswaardigheid. 

Natuur en milieu 

cnkclc braktcriqickcn om /v1r PCE. t){111 Wijmcn 

Lr bcstaat een heel aantal 

natuurhcelden, hiJvoor

beeld het romantische, het 

ecocentrischc of het func

rionelc. Ook milieu kan 

vanuit diverse pcrccpties 

vcrvolgcn-; no tc gaan hoc hct -,taat n1et 

hun 1mtandhouding. herstcl en cerhic

diging Dat de ovcrhcid daarhij cen 

slcutclpositic innccmt ot zou hchorc11 

in tc ncmcn, ll)kt duidclijk, maar de 

laatstc woorden hcvattcn Ofl zijn minst 

sccrsis lk zal trachtcn de oorzakcn 

daarvan na tc gaan en kon1 dan 'van na-

( llV ~ s 'l7 

benaderd worden zoals een lySisch

chcmische, ecn ecologischc ot ccn cco

nomischc. Die laatste twec vormcn cl

bars achtcrkant ot spicgelhccld, helaas 

voor vclcn ook elkaars tegenpool. 

llcgrippen als schaarstc, (non-) lllcril

gocd, en milieugchruiksruimte komcn 

dan in bcclcP 
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lk benader deze waardcn - natuur en 

milieu zijn geen belangcn, sectoren of 

facet ten- anders. Natuur en milieu vor

rnen de basis, het fundament, het suh

straat van en voor alles wat leeft, terwijl 

dit 'alles' zeit ook deeluitmaakt van en 

invloed uitoefcnt op dit substraat.' Hct 

Ieven is er aan onderworpen, terwijl hct 

er (mede) bepalend voor is. Ecn wissel

werking tussen hui'> en bewoners die in 

de wetenschap der ecologic haar stu

dicobject vindt: kringlopen, voedselke

tens, en -wcbhen, gradienten, inwerkin

gcn, reciprociteiten, stadia van 

successie, streven naar evcnwicht, -

naar duurzaamheid! - ,het zijn aile J'>

pecten van het totaal van onze (volks)

huishouding, waannee zich ook de zus

tcrwetenschap der economie pleegl in 

tc Iaten als het gaat over verdeling van 

schaar;.;e goedercn, twy-outtimc", exlmlilli

lics5, problemen van stock (gebruik) en 

flow (verbruik) en van afwenteling van 

kostcn. 

Natuur en milieu zijn al., <,ubstraat geen 

"voor menselijke beheersing vatbare 

stoHelijke objccten" zoals onze wetge

ver het begrip 'zaak' omschrijft'' Het 

zijn uit hun aard collccticve goederen, 

ze bchoren tot hct honw11 cormnune, ze 

zijn boven-per<,oonlijk 7 , van en voor 

ecnieder. Het is daarom in strijd met 

het univcrsele recht natuur en milieu te 

verbruikcn, aan te tasten, te bederven 

of tc vernietigen. Het is niet mogelijk 

voor een individu, een groep of een 

staat cr een exclusicvc. dat wil zeggen 

de vcrgelijkbare anderen uil'>luitende 

claim op geldend te maken. daar dcze 

waardcn de categoriccn van ctgendom. 

ovcrcrfbaarheid en verhandelhaarheid 

ovcrstijgen-' 

Nog een heel andere helangrijke notie 

kleeft natuur en milieu aan. Hoezeer 

ook verkerend in de steer van grond

rcchten'' en in die van de basic lmm<111 

nec.lsw, zij kenncn geen eigenstandige 

rechtsingang of, zij kunnen zich nict 

docn gel den als "persona stcmdi in judicio" 

Wij dicnen du'> voor hen in het krijt te 

treden en hen in rechtc te vertegen

woordigen, een observatie die inmid

dels in ons land alom bij de rechter en 

ook de wctgever weerklank vond. 11 Hct 

fraaiste voorbeeld Ievert hier voor mij 

het zogcnaamde Nieuwe l\1cerarrcst 12 

waarin 'ideclc' rechtspcrsoncn ontvan

kelijk werden geacht, omdat aantasting 

van natuur en milieu, we ike waardcn zij 

'statutair' verdedigen, als een onrecht

matige daad jegens hen wordt he

schouwd. Het collecticl karakter van 

deze goederen komt gocd naar voren in 

hct Reinwater- of Kalimijnenarre'>t 11 

waarin de Hogc Raad hesli'>te dat hct 

boven'>trooms vervuilcn van een rivier 

onrechtmatig kan zijn jegem gebrui

kers van hct water van die rivier bene

denstrooms. Hier spring! de onderlig

gende opvatting in hct oog dat ccn 

rivier in wezen als een collectiel gocd 

aangcmcrkt behoort te worden, dat niet 

door de enc gcbruiker ten lastc van an

dere gehruikers mag worden verbruikt 

of ongeschikt gcmaakt om (ookl hun 

eigen belangen te dicnen. 

Teloorgang en herstel (?) 
Het is niet nodig hicr te illu'>lreren hoe

zccr er alom sprakc is van aantasting 

van natuur en milieu in meer ol minder 

ernstige mate en van lokaal tot mondi

aal niveau. Het bijna tien jaar oude rap

port 'Zorgen voor morgen''" bevat een 

duidelijke grahek waarin proces<,cn en 

problcmen voor elk schaalniveau wor

den weergegeven. Ons eigcn 'Schep

ping en rentmeesterschap''' geeft een 

Llltvoerige diagnose ("aantasting, uitput

ting en verontreiniging") van de hui

dige toestand van de schcpping F.n dit 

i'> maar een klcine grccp uit de enonne 



hoeveelheid informatie Het adagium: 

"een gewaar'>chuwd mens telt voor 

twee" doct helaas gecn opgeld. 

lncidentele teloorgang van natuur en 

milieu in de ecologische zin van deze 

woorden is niets nieuws. Voor de mens, 

die 'a!-, '>oort' pas recent in de evolutie 

opdook, even 'weggedach~, was er 

voortdurend sprake van wijziging van 

allerlei aardkundigc en klimatologische 

factoren. De thcoric dat de sauriers ± 

65 miljoen jaar geleden het loodjc heb

ben gelcgd als gevolg van een enorme 

di'>torsie van klimatologi-

kele 'nuttige' afzelia of wcngc die per 

hectare voorkomen, wordt die hele 

hectare platgelegd .. 

lk koos de voorbeelden met opzet om

dat ze duidelijk maken hoe helangrijk 

schaal (ruimtcaspcct) en tempo (tijdsas

pect) zijn, waarop en waarin de aantas

tingen plaatsvinden. Op steeds meer 

locatics en met steeds hogere snelheid 

verbruikt de mens milieugoederen. 

Naar grondstoffcnwinning, energie-in

houd van het product of naar de trans

porten of afvalstromen die fabricage en 

gebruik veroorzaken, 

sche aard, veroorzaakt 

een komeetinslag, 

thans wei breed 

Het stelsel 
wordt niet omgezien en 

de negatieve effecten 

daarvan worden (kostc-

door 

wordt begunstigt het 
aanvaard. 11' Over een vee! 

kortere tijdas gemctcn zijn 

er ook antropogene effec

ten op natuur en milieu 

zichtbaar, een bekend 

voorbeeld vormt hier de 

schaatsen op de 

korte baan ten laste 

loos') op natuur en milieu 

afgewenteld, soms op al

lerlei andere plaatsen ter 

wereld, tijdens de hele cy

clus van hct product Ons 

nationale agrarische m

fmt/oulfml-probleem (soja, 

tapioca, kunstmest, be

strijdingsmiddclcn erm ter 

van waarden en 

van de 

l.ibanon, welker hellingen 

van hun ceders wcrdcn 

belangen die pas op 

langere termijn 

zichtbaar worden. 
ontdaan, omdat de 

Phoeniciers het hout nodig hadden 

voor de bouw van hun schepen. Een ac

tiviteit die ook in onze tijd nog voor

komt i'> de zogenaamde s!Jiftin'} cultiva

tion de 'plaatselijke' landbouw kapt een 

beperkt stuk tropisch (regen)woud om 

daarop enkele jaren vooruit te kunnen 

met de tee! t van gcwa'>'en voor mense

lijke con'>umptie. Het areaal in kwestic 

raakt uitgeput en verwordt, verlaten 

zijnde, tot een vrijwel onvruchtbare la

terietbodem, omdat de dunne boven

laag snel afspoelt. De bewoners namen 

inmiddels een aanliggend terreinge

declte in exploitatie Op vee! grotere 

<;chaal- nog '>teeds oppervlakten als die 

van Nederland op jaarbasis' - kapt de 

houthandel datzeltdc woud, met zijn 

enormc soortenrijkdom, voor die en-

([)V 7 H '!7 

fine van het voortbrengen 

van volstrekt 'anti-ecologische' mono

cultures - bergen zuivel, vlees, mest, 

graan eruit en extreem hoge ziekteri

sico's voor vee en gewas) vormt hclaas 

cen wei heel schrijncnde illustratie van 

deze noodlotsspiraal. Pas hct doorbre

ken daarvan ZOLI trOUWCnS ccht ccoJo

gisch handelen aan werkelijke ontwik

kclingshulp paren, althans indien voor 

een duurzame oplo'>'ing zou worden 

gekozen. 

"Zou": met dit woord raken we aan ccn 

van de oorzaken, waarom hcrstel zo 

moeizaam op gang komt en het zo 

moeilijk is cr vorm aan te geven. Het 

hoofdstuk 'Een duurzame veehouderij' 

uit het al cerder gcnoemde rapport 

'Economic en milieu: op zoek naar 

duurzaamheid' lijkt wei precies toege-
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<,neden op het 'agrarische' voorheeld 

dat ik hierboven gaf 17 Men leest daar 

keer op kecr over 'hct collectieve goed' 

'leetomgeving' of 'milieu'" of 'de samen

leving al-, collcctid van eigenaren van 

de aangetaste omgeving' '" 'Liiteinde

lijk' is het dan 'de overheid' die hct ver

zurings- en me-,tbeleid vorm moet ge

ven, want dit "is de cnige in-,tantie met 

zeggenschap over het domein waarin 

deze prohlcmen zich voordoen" De 

overheid client daartoc 

te geven en te besturen. StaatsrechteliJk 

is dit uitgcwerkt in een verdeling van 

diverse soortcn hevocgdhedcn over wat 

wei 'machten' wordt genoemd. Lr zijn 

er zcker vier - wetgever, uitvoerder, 

rechter en amhtenaar- die elkaar on

derling in halans houden en controle-

rcn. 

Velen zijn gdrw,treerd als zij kenni<,ne

men van de resultaten van de afweging 

van waarden en he Iangen door de over-

heid. Degene die zich het 

va<,t te stellcn "welke vor

men van milieugebrui < en 

welke niveaus van emissie 

toelaathaar zijn".'" Hoc 

ver we nog van huis zijn 

met maar ccn begin van 

hcrstcl -ware cr geen var

kenspest gcweest, dan was 

het aantal dezer dicrcn in 

191)7 nog verder opgelo

pen.. - make ieder voor 

zichzclf uit. Zeker is, dat 

de ovcrheid er niet in 

slaagt te voldoen aan de 

verplichtingen die op haar 

rusten als, inderdaad, 

Wie consequent 
mee'>te roert, lijkt dikwiJ]s 

te worden begumtigd, 

weigert de 'zwakke' he Iangen en 

werkelijke 

milieukosten te 

waarden - anncn, oude

ren, vreemdelingen, cul

tuur, natuur, milieu- moe

ten het vaak aHeggen 

tegen allerlei economische 

krachten. 

betalen en door te 

berekenen in de 

producten loopt 
Het gevoel van onmacht 

dat velcn daardoor belc

ven- -,oms slaat dat om in ooit 'vanzelf' tegen 

de ecologische 
VCf()lltwaardigi ng: men 

denke aan het verloop van 

het HSI.-dcbat in de lamp. 

'enigc instantic' die zich verantwoordc

lijk kan (en zou hehoren te) makcn 

voor herstel en hehoud van natuur en 

milieu als de collecticvc gocderen hij 

uitstek. Dezc conclusic is onmiddelliJk 

tramponcerbaar naar andere tcrreincn 

van bedrijvigheid dan het agrarische, 

zoal-, bijvoorhceld energie, luchtvaart, 

verkeer en vcrvoer, cen va<,tstclling die 

mij vocrt naar de volgende paragraaf. 

Overheid, politiek en milieu
actoren 
De overheid is hct gezag, dat wij, door 

uit nns cigen midden vertegcnwoordi

gcrs te kiezcn, zcll hoven onszell aan

stcllcn en hekleden met de hevoegd

heid om ons, de gemeenschap Ieiding 

Twecde Kamer, waarhi1 

het op duurzaamhcid gerichte C:DA

standpunt met betrekking tnt het trace 

moest sneven als gcvolg van hct wind

vaan-gedrag van PvdA en I )66- wordt 

verklaarbaar als men zich tc hinnen 

brcngt, dat de korte verkiezingshnrizon 

van vier jaren haaks staat op het lange 

tijdsperspectid dat gemncid is met JUist 

een hegrip als 'duurzaamhcid' Hct stcl

scl hegunstigt het schaahen op de 

korte haan- snellc succc<,<;en, opportu

nisnlc. vooral ge~n in1populairc nlaatrc

gelcn- ten laste van de waarden en hc

langen die pas op ilangereJ tcrmijn 

zichthaar worden ol wier tcloorgang 

zich niet onmiddellijk manitcstccrt. 

)aren en jaren kon/mocst worden gcde

hattecrd en gcproccdeerd over de ver-

( I l\' 7 H '17 



hoging v~n de rivicrdiJkcn. Waarom 

vnlicr de lwsluitvormlllg zo moei

ZJJmc Omdat de il~iJks lwatcrqaah- en 

de waterschapqcchnocratit'n stcevaq 

weigerden het helang van adequate he

schermlng van natuur- en landschaps

waardcn (meek! in aanmnking te nc

men. Zo frustreerdc men de 

MER-plicht en moeq zich dus, or insti

gatie van mdieuactoren, door de rech

tcr zicn teruggdloten In I 'lY5/1 '.196 

kw~m de (waters)nood zo zecr aan de 

man, dat de m1niqer van Verkeer en 

Waterstaat er met mcclewerking van 

om parkment in slaagcle om hinnen 

een week of zes de Deltawet grote ri

vieren in het StJatshlad tc krijgen 21 

Wie kreeg- POX f'ofllllr, Pox /)ci- ogen

hlikkelijk de schuld van al de opgelo

pcn vcrtragi ngcn: de n1i I icubcwcgi ng~ 

Wie draagt de werkelijkc schuld~ De 

overheden die, consequent de signalcn 

'uit het veld' ncgcrend, meenden onge

stoord te kunncn doordiesclen or de 

rechtc ltJn van een systematische vcr

\voc...,ting vJn on..., ccuwcnoudc rivicrcn

landschap lnmiddcls zip1 weer achter 

('l.evcnde rivieren', Crcnsmaas, lliJuwc 

Kamer, Celdersc l'oort) hoc stcrk na

tuurwaarden en dchietvcrgroting met 

ldeltalvcliighe1d hand in hand kunnen 

g<1<1n voor wic bcrcid is or de lange ter

mijn te denken .. 

Van de besturende, wetgevende, recht

srrckendc ovcrhcid vcrschuift hct 

hecld vanzelt naar 'de rolitick', want 

het is daar dat de werkelijkc onmacht 

of onwil schuilt, uitcrst krachtigc lob

hies zoals die rond Schirhol niet te na 

gesproken.'J In ecn rcrmancntc ondcr

schatting van hun kiezers weigeren de 

rolitieke rartijcn hijna altijd stuk voor 

stuk om hij cen concrete hclangcnatwe

ging te ortercn voor imropulaire be

sluitcn en maatregckn met positieve re

sultatcn voor de lange termijn. Wat in 

C llV 7 ~ <J7 

het vat zit, blijve daar tcr verzuring, zo 

liJkt het motto te zijn Wic het stemge

drag van de meeste kamerfracties - de 

VVD vormt een extra \\Tange uitzon

dering- toetst aan de re<,recticvc rro

gramma's, kan nict andcrs dan vaststel

len dat cr dikwijls van kiezcrsbedrog 

sprake is. l'olitickc mocd is in elk gcval 

vcr tc zoeken. Natuur en milieu zouden 

zo hoog or de agenda van elke poli

tickc rartij moeten staan, dat cr voor de 

kiczer geen uitwijkmogelijkheid is naar 

ccn rartij die korte-terrnijn-gewin ho

ven duurzaamheid stelt. Mankeert hct 

de andere partijen aan dcrgclijkc moed, 

het C:DA past bij uitstck een op duur

zaamhcid en op natuurhehoud en mi

lieuhcrstcl gericht rrogramma. gekop

peld aan consequent (stem)gedrag door 

de kamerfracties 

Het perrnancnte falcn van de politick. 

die hij het atwegen van helangen de na

tuur- en milieuwaarden hijna altiJd weer 

prijsgcelt in plaats van deze als grcns

stellend en r<Jndvoorwaardelijk voor de 

afwcging zeit te Iaten fungeren". hecft 

al <,edcrt gcruime tiid andere actorcn in 

het veld gehracht in de vorm van een 

gdnstitutionali<,eerde natuur- en milieu

heweging Van de lokale actiegrocp -

er zijn cr duizendcn- tot en met de op 

nationaal n1veau opererende orga

nisaties als de Vcreniging Milieu

dclensie en de Stichting Natuur en 

Milieu, heide juist dit jaar 25 jaar oud, 

hestaat er een breed en vaak succesvol 

opcrcrend gchecl van bonafide rechts

personcn met cen ideclc doelstelling in 

hun statutcn, die in en huite11 rcchtc 

optredcn ter hcschcrming en herstel 

van natuur en milieu. In vergeli)king 

met de rest van de wereld kent 

Nederland ongewoon grote aantallen 

!eden en donatcurs van de 'klassieke' 

natuurheschcrmingsi nstellingen zoals 

Natuurmonumenten en de provinciale 
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land.,chappen, maar ook van 'moder

ncrc'- Wereldnatuurfonds, Crccnpeace 

ol de Vcrcniging tot behoud van de 

Waddenzee. Daarnaa<;t he<;taan er nog 

allcrlci mccr spccitiek operercndc orga

ni<,atics zoals Vogclbcschcrming of het 

lnstituut voor Natuurhcschcrmings

cducatie. Aan de wicg van dit allcs 

stondcn rnannen a!., lac f' Thijsse en 

l. Hcimans, tcrwijl bij dczc vcrrnelding 

met name de ( Koninklijke) Neder

landse Natuurhistorische Vereniging 

niet mag ontbreken. 

Is dit te heschouwen als allcmaal geka

naliseerde onvrede met bet overhelch

heleid op hct gcbicd van natuur en mi

lieu" Is het bctalcn van contributie 

doorgaam ccn vorm van atkoop van 

collectieve schaamtc7 Ot hekeert men 

zich soms in groten gctale tot de zoge

naamdc ollr-isslle-bewegingen, omdat de 

besluitvormings- en afwcgingskaders te 

ondoorzichtig zijn gcworden en hun 

resultaten onbctrouwbaarc Zeggen po

litici en bestuurders in hct opcnhaar tc 

vaak "nee", maar doen ze binnenska

rncrs toch "ja"" AI di t soort crnoties en 

scntimenten zullcn cnigszins aanwezig 

zijn, maar daarmcc mag men de kracht 

van de gcorganiseerde natuur- en mi

licuheweging niet atdoen. Het i'> de po

litick zeit, die een tc grotc kloof hccft 

Iaten ontstaan tus<,en enerzijds hct biJ 

de burger sedert ticntallcn jaren ge

groeide bcscf, dat hchoud en herstel 

van natuur en milieu ccn pure ovcrle

ving<;noodzaak zijn en de hardc reali

teit van hct primaat van de economic 

andcrzijds. De onlangs vcrschcncn nota 

'Op wcg naar een duurzame economic' 

van de minister<, van Volkshuiwesting 

Ruimtelijke Ordening en Milieuhy

gicnc (VROI\1) en Economischc zaken 

1EZJ over milieu en economic hevat zo 

wcinig principiecls, dat zij van deze 

stelling hclaas ccn duidelijk illustratic 

vornH. 

W1e con<,equent wcigcrt de werkelijke 

milicukmtcn tc betalen en door tc 

bcrekenen in de productic loopt ooit 

'vanzc\1' tcgcn de ecologische lamp. 

Uitputting van voorradcn, een tome

loos toencmcnd cncrgicverbruik per 

hootd, het zodanig lozen van alva\ dat 

oceanen en de strato<;fccr vervuilen en 

uiteindelijk hun (k\imaatJhuHerendc 

wcrking zullen gaan verliezen, hct zijn 

aile antropogccn vcroorzaakte, groten

dce\<, onomkeerbare dlecten die de rni

lieubalans van de aarde c<;<,entieel drei-

gen tc vcr-;torcn. 

Hct is hier dat de prohlcmcn schuilcn 

en het i-; daarop dat de natuur- en mi

licubeweging wijst. Dat er zich oplos

singsrichtingen aftekenen, maar dat de 

ovcrhcdcn en al hun vertakkingen en 

geledingen de 'enigc instantie<;' zijn die 

ook werkclijke veranderingen kunncn 

oplcggen en afdwingen komt aan de 

ordc in de laatste paragraal. 

Overheid + burger = 

duurzaamheid 
Men hoort en lcest momenteel wei dat 

'hct milieu' is gezakt op de lijst van on

derwerpcn waarmcc de bevolking, of 

de kiczcr zo men wil, zich bezighoudt. 

Dit moge wcllicht JUist zijn, maar het 

zegt niets over hct rnaatschappelijk 

draagvlak voor rnaatregelen gcricht op 

ccn duurzaarn voortbestaan van gave 

natuur en van cen gczond milieu. De 

enorm hogc participatie aan natuur- en 

milieuorgani<,aties- rncn dcnke ook aan 

de ticnduizcndcn vrijwilligcrs die er 

hun vriJe tijd belangclom aan bc<,tcdcn 

- doet juist vcrmocden, dat er een 

grotc bcrcidheid he<;taat orn zich hc

perkingen op tc (Iaten) lcggen ten gun

ste van ccn duurzarne aarde. Dat die 

duurzaamhcid hegint biJ om balkon ol 
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4. Terugdringen bweikas-effect. 
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1. Nieuwe pwductafspraken. 
2. Nederland: brainport? 

3. Milieuvriendelijker vervoer. 
4· Terugdringen broeikas-effect door 

verminderen C02-uitstoot in de atmosfeer. 





achtertuintje en via buurt, dorp, '>tad, 

regio, land en continent een mondiaal 

karakter draagt, mage duidelijk zijn. 

Het 'stemmen met de voe-

de noodzaak om de waarden, i11 casu dus 

die van natuur en milieu, te respecte

ren. Het argument, het motief waarvan 

be ide (behoren) uit (tel 

ten' door de consument, 

bijvoorbeeld toen hij vroe

ger als anti-apartheidsactie 

de Zuid-Afrikaanse 

oulsflim-sinaasappels wei

gerde, zodat die binnen de 

kortste tijd van de schap

pen verdwenen, is een 

schoolvoorbeeld van 

draagvlak, verbonden aan 

kleinscha\igheid De ko

per'>staking in Duitsland 

Geen besluit met 
gaan is gelegen in de een

duidige noodzaak deze 

waarden, die slechts wij, 

mensen kunnen benoe

men en onderkennen, 

duurzaam in stand te hou

den, aileen al omdat daar

zonder ons eigen voortbe

staan wat daarvan 

uiteindelijk in ons zonne

stelsel ook zijn zal -

ruimte-, energie- of 

grondstof-

consequenties 

zonder 

voorafgaande 

ecotoets. 

gericht op Shell-benzine in verband 

met de Brent-spar-kwestie biedt een 

meer recent voorbeeld. 

"Verbeter de wcrcld en begin met jc

zelf." Dit motto vormt de ene poot van 

het veld. De andere is uiteraard de 

ovcrheid, weer uiteenvallend in politiek 

(de partijen) en instituties (de wetgever, 

hct bestuur en de rechter). 

Tussenschakels' bestaan er zowel op 

het vlak van de burger of de samenle

ving, te weten de natuur- en milieuor

ganisaties, als op het gebicd van de 

instituties, namelijk de vertegenwoordi

gende lichamen op drie (rekent met de 

waterschappen mee op vier) niveaus. 

Dit 'middenveld', organisaties en verte

genwoordigende lichamen, zou clkaar 

moeten vinden en tot onderlinge af

stcmming moeten komen, waarbij men 

over en weer uitgaat van elkanders spe

cifieke hocdanigheden De organisaties 

m<lgen, ja moeten opkomen voor een 

(of enkelc) uitgangspunten en aspecten, 

i11 casu dus voor de natuur- en milicu

waarden, hun herstel, behoud en duur

zaamhcid'>postulaat. De gemeentera

den, provincialc staten en Kamers der 

Staten-Ceneraal zijn bela<>t met de af

weging van belangen, vcrbonden aan 

UlV 7·K 'J7 

voorshands te garanderen. 

In die zin dat althans niet de mens, de 

mensheid zelf de werkoorzaak wordt 

van zijn eigen ondergang. 

Vanuit dit hoog-ideele perspecticf zijn 

een aantal concrete indicaties te geven 

en het zijn dezelfde die het in de chris

ten-democratie tot concrete 'program

matuur' zouden moeten brengen: 

natuur en milieu fungeren bij de bc

langenafweging als randvoorwaar

den en als grens; 

geen bcsluit met ruimte-, energie- of 

grondstofconsequentics zonder voor

afgaande ecotoets; 

verdelende rechtvaardigheid in de 

ecologische zin des woords voor de 

hele wereldbevolking en voor toe

komstigc generaties. 

Bovendien kan men ten aanzien van al

lcrlei belangen (werk, wonen, recreatie, 

transport, landbouw, dcfemie etc.) en 

sectorcn (ruimte, water, economie)H op 

vee\ concreter bclcidsniveau program

matische uitgangspunten formuleren ter 

ji11e van duurzaamheid. 

Er bestaan ook nog allerlci instrumen

ten van praktisch/methodologische 

aard, zoals het in'>tellen van ccn 'ecolo

gischc' onderraad binnen de minister

raad, hct aanwijzen van cen 'natuur- en 
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milieuprosecutor'25, hct verschuivcn 

van fiscale lasten van arbeid naar 

ccmsumptie, het werken met grond

stoffcnbalansen, het sterk limiteren van 

emissieplafonds gekoppeld aan vcrhan

dclbaarhcid van emissierechten, het in

voeren van ccotaxcn, het uitvoeren van 

rnilieuaudit<> en dcrgclijkc Vanzelfspre

kcnd vcreist dit a lies nadere uitwerking 

Centraal staat voor mij de notie, dat de 

politiek 'karnerbrccd' hcrcid zou moe

ten zijn in tc grijpen ter vcrdediging 

van hetgeen ons nog rest aan natuur en 

milieu uit een oogpunt van ahsoluut 

noodzakelijke duurzaamhcid en van 

rcchtvaardighcid voor iedcreen nu en 

<>traks. 

1VIr PC.E. uan Wijmen is aduocaat, uoorzittcr 

Raad t)(lll Toezicht hijzondere leerstoelen 

Natuur en Alilieu aa11 de Katho/ieke LlniPer

siteit Brabm1t en besttwrslid Vercniging tot 

llchoud 1)/111 Natrwrmommrenten. 

No ten 
Lit t<.tckcndc bc-.chmt\Vi ngcn over duurzztam

hcrd trdt men aan 111 Cl'll recent r<~pporl van 

het Centruul Planbureau Eumomle Cll mdJel/ or 
zock lldi/1 duurtd<~mhcd, Sdu, ·-,-Cravcnhagc 1 99(J 

p. l0-42 

[\ kn zicn I B Op.;,choor. N<~ ons 1/Cfll zon,iPiod 
Poonl',lill,ifll ,luurZili/111 1111lrcu,;chru1k, 

KokiAgora, Kamren I t)SC), waann htJ dczc 

term iJkt. 

i. Z1e SdJf{lfmr~J t'll rcnlma~tmdlilfl, \X1ctcn-

<,chappe11)k ln.:;tituut voor hct C:DA, '<>-Craven

huge l(J()i, r 57 

De tijd hmncn wclkc een l.mdreullnve~tenng 

ztch hccft tcrugbctaald, doordat cr elders tn de 

onderne111111g hl''>parrngcn tcgcnovcr staan. 

NegatH::'Ve md1eu-e!leuen, waarvan de hc.;;trij

dulg ko.;;tcn vcroorzaakt die !'ten onrcchtcJ rot 

hct hruto nat10nat:tl product worden gerekcnd. 

(> Art 2 van bock 3 Hrurjtrlljk WctJ,oek 

Zle noot i 

Vergell)k de hekende zeg'>WiJze ''\Xlij hchhcn 

de Jardc n1et gecrtd van onzc grootoudt'r'>, 

doch gclccnd van onzc klc1nkindcrcn" 

Art 21 CtoHdtPfl ("'])e zorg van de overhe1d I'> 

gencht op de hnvoonbaarhcrd van hct land en 

de he~chern1rng en verhetenng van het leclml

licu'') -.ta<lt in Hootd-.tuk [ van de Crondwet. 

I 0 Zw Am1ta1 hzron1. The Adrpc SoLidy A T/Jt'Ot)' of 

Socrctu/ d!l,t Po/ilrldl Prou·,~e~. The lree Pre-.-., New 

York 1 t)68, p (>22 c v Etzron1 vcr':.tJJt de term 

ovcngcn-. 111 ccn brcdcrc z1n en context Zre 

daarovcr ook llliJil l<.cd1/, hcLtlli/ l'JI whh/Jc.,dn·J

miJI!j Allie Cl1 lnLtH!}. fonwr CJJ /ochlll!i'!J!o!IJ. ccn 

,lll'drdoor'>Hdc Pdll Jc Jec/Jb/Jf'(lllTI11IIli/lfljt'll opn/Jn,I~

/Je~lllllr, VugJ, \-CrJvenhagc I t),'j 1 p 224-227 

II Z1c h1jvoorbccld JrtTkcl I 2, dcrdc lid ;\ir}CIIICIIt' 

ll'd /Jcstrmrsrcd11, datal'> volgt llll(lt 'Ten aanz1cn 

van rcchhpcro.,oncn \vordcn al'> hun hclcmgcn 

mede hc':.chmnvd de algcmenc en collcctlevc 

hclangcn drc zij krachtcm hun docl<acllingcn 

en bl1jkcn~ hun k1telqke \'.'erkzJJmheden 

het hl)znnder hchartrgcn'' 

12 HR 27 Jun1 1 ()8fJ, Nl 1987, 7 43 

I' HR 2.l 'cptcmhcr I '!HH. Nl I 'JS'J H' 
14 i\idtrorrdlc ll!dn·rrPnknnriH~J ICJS5-2010, RIVi\\, 

Sam-.on-TJccnk W'dllllk, Alphen JJn den R11n 

I '!HR, p. + 
1 5 fc11 dnr>lt'H-~icmoudli~(hc I'l'>lf o{1 ,/t /JooJiiJjnm I'd II 

Ill·/ nJJlu·uhcleU, \Veten-.chappcll)k !mtrtuul voor 

hct CDA \-CravcnhJgc, l(Pn p. i5-5i. 

I (J Ztc hct JJrdJgc hoek V<lll Anton van CJ'>tcren, 

De ,/111/ .!111 ,/c i<~dl~lc ,/rno~i/1!111:. ~truf, \X'oltcr<,

Noordhol!, Cron1ngen zg {llJ()Ol, p 5J-5(J 

17 Ccntraal Planhureau. Sdu lhtgcvcr'>, ''>-Cravcn-

hagc 19CJ(1, p. 97-! 20. 

I H. I' '!H. I til I II+, II 'J 

I'J I' 101 

20 lhdcm 

21 Hct wctwooro.,tcl werd op 7 mJart 1lJl)'i hi) de 

Twccdc K<lmcr ingcd1cnd en vcr-.chccn op 20 

apnl 19~)5 rn hct Stu<~hhi,d (nr. 210r, om de dag 

da;nop l1l \Verkr ng te trcden 

22 Z1e J\1/<.( lfilrde/.,h/,rd I 2 Jlllll I t)t)7 '[)c achtcrka

mcr.;; van hct SchrpholdchJt' Onthullcnd I'> 111 

d1t vcrhand ook hct onltmg-. vcr'>chcncn hock 

VJn ~ bm Boom en 1\\arcel .~1ctzc SLuJ om ,it 
Bctuu'noutc /let 'J!t·l Lm!)' ~h ll}n' lhtgeverq 

HalJm. I 9~J7 

2i i\\cn vcrgcll)kc de rccentc hc':.li'>'>lflg van de 

rne<:.e hntuur-,rcchter 128 aprrl llJ97, KC llJ9r 

die de vergunnlllg van prodhonngcn door de 

NAM rn de \Xladdcnzec ~chor'>te, omdJt n1et 

wa'> aangetoond dat hct euJilOrlli'>Lh helang al-. 

zo een zwJarwegend maat-.chappelqk he lang 1'> 

te bc~chouwcn dJt het de r1~1uwolle honngen 

rn de \X1addcnzce zou rechtvaardrgcn 

24 Z1c de o.,chema\ 1ll lll!Jll artrkci'Natuur en mi

lieu 111 ccn vcrantwoordel!Jke ~Jmenlcvrng' 

( hn,lnJ/)cmrLJdll'-ll't' \1erkmn111!)Cll, IC)WJ, p I 1-l'i 

25 Len <,ourt omhud'>man voor natuur en milicu

zakcn met ecn aanklaagrecht 
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Schepping en 
rentmeesterschap 
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Er zijn drie fundamentele gestalten van natuur: de 'werkelijke', de 

'imaginaire' en de 'symbolische' natuur. Duurzaamheidsdenken be

roept zich op de 'symbolische' natuur; rentmeesterschap beoogt de 

morele omgang met de natuur te verdiepen door het beroep op de 

'imaginaire' natuur. In beide gevallen lijkt de 'werkelijke' natuur uit 

het zicht te verdwijnen. Wij kunnen die 'werkelijke' natuur slechts 

redden door haar te Iaten begaan, haar te Iaten zijn. 

I 
n dit artikel wil ik een fundamen

tele paradox verhelderen die de ac

tuelc discussies rondom duurzaam

heid en rcntmeesterschap parten 

speelt, namelijk de paradox dat de na

twee manicren. Enerzijds is 'natuur' het 

niet-technische, het niet-kunstmatige, 

datgene wat op eigen kracht verschijnt 

en bestaat. Andcrzijd., is 'natuur' het 

wczen van iets. 13eide bctckenissen 

tuur zelf niet duurzaam is 

en dat het hchcrcn en ver

duurzamcn ervan bijgevolg 

een vcronachtzaming of 

zelfs beschadiging inhoudt 

van wat de natuur zelf is. 

Om deze paradox te ver

heldcren zal ik drie funda

mcntele ge<,taltcn van de 

natuur, drie betekenissen 

van de term 'natuur' onder

schcidcn. Het duurzaam

heidsdcnken lijkt zich op Dr. HAE Zwart 

worden door hem nadruk

kelijk met elkaar in ver

band gebracht. Datgcne 

wat ongedwongen en op 

eigcn kracht tcvoorschijn 

treedt, datgene wat cr bui

tcn ons toedocn is, heeft 

een eigcn aard. De term 

'aard' of 'wezen' moct daar

bij echter nict essentialis

tisch worden opgcvat. Het 

eigene van het natuurlijke 

bestaat immcrs hierin dat 

ccn andere natuur te beroepen dan het 

denken in termen van rentmecster

schap. In beide gcvallen stelt zich ech

tcr de vraag naar de 'werkelijkc' natuur. 

Wat is natuur? 
Aristotcles, die dezc vraag voor hct 

eerst stelde, beantwoordde haar op 

hct (op eigen kracht) beweegt en ver

andert. Veranderlijkhcid is wezenlijk 

voor de natuur. Het zijn de mensclijke 

tcchnicken, de mcnsclijke intervcntics 

die de dingen hun duurzaamheid vcr

schaffen De mens is het, die datgene 

water van nature i'>, vastlegt en bestcn

digt 

([)V 7·H '!7 



De 'Criekse' nadruk op het verander

lijke en ongedwongene van de natuur 

(op natuur als phy<>i<>) staat dan echter 

al op het punt plaats te maken voor een 

andere uitleg van natuur, een uitleg in 

termcn van ordc en stabiliteit, waarbij 

het wczen van de natuurdingen van 

meet at aan vastligt. Dit 'cssentiali<>me', 

dat in aanzct al bij Plato kan worden 

aangetrotfen, is kenmerkcnd voor de 

wijze waarop de natuur voor het vroege 

christelijke denken verschijnt. De na

tuur is niet Ianger veranderlijk en vlie

dcnd, maar geschapen 'Scheppcn' is af

gelcid van 'schcpel' of 'schap', een 

voorwerp waarin het vliedende tot stil

stand komt en waarin het overvloedige 

en vormeloze een algepaste afmeting 

krijgt. De natuur vcrschijnt voortaan als 

schepping, als het sublieme en voor

beeldige artefact van een metafysische 

Cod, een almachtige Schepper die de 

dingen hun wezcn heeft geschonkcn en 

in een bepaalde gestalte heelt besten

digd. De super-ambachtsman die op 

reu<,achtige schaal en op maatgevende 

wijze datgene hceft volbracht waartoe 

de mens zelf slechts in zecr beperkte 

mate bij machte is. Aan Diem schep

ping<>werk client de mens zich bij het 

inrichten, bestendigcn en vastleggen 

van zijn eigen wereld (zijn 'micro-kos

mos') te spiegelen. 

Bchalve als almachtige Schepper laat 

ht.'l christendom Cod nog in een an

dere, 'morele' gestalte verschijnen, na

melijk a], degene die met ems een ver

hond ge<>loten hedt en ten overstaan 

van wie wij vcrantwoording verschul

digd zijn Terwijl de natuur aan Cod als 

-.chcpper haar <>chittering en glans ont

leent, werpt deze morcle gestalte van 

Cod (die de natuur juist overstijgt of 

'transccndeert'), een donkere schaduw 

over alles wal natuurlijk is. Met name 

l IJV 7·8 '!7 

aan het einde van de Middelceuwen en 

in het begin van de Moderne Tijd lijkt 

Cod als Schepper aan morele betckenis 

in te boeten, terwijl Cod als rechter aan 

betckenis wint. De chaotische natuur 

client door de mens te worden ondcr

worpen door haar op wetenschappe

lijke wijze te ontsluiten en op techni

sche wijze te behcersen. 

Naast de natuur als datgene wat op ei

gen kracht verschijnt en bestaat (natuur 

als physis) en naast de natuur als dat

gene wat door Cod geordcnd en gc

schapen is (natuur als Schepping) 

treedt de natuur nu in een nieuwe fun

damentele gestalte tevoorschijn, name

lijk als 'natuurwetenschappelijke' na

tuur, als herekenbare en door 

natuurwetten gedetermineerde natuur. 

In navolging van de Franse filosoof 

Jacques Lacan zal ik deze fundamentele 

gestalten van de natuur achtereenvol

gens aanduiden als de 'wcrkelijke' na

tuur (de natuur als 'physis'), de 'imagi

naire' natuur (de natuur als 'schepping') 

en de 'symbolische' natuur (de 'natuur

wctenschappelijke' natuur). In devol

gende paragraat zal ik deze tcrminolo

gie kort toelichten. Vervolgens zal ik 

haar gebruiken om de actuele ethische 

discussie over rentmeesterschap en 

duurzaamheid te verhelderen. Van be

lang daarbij i<> dat de wijze waarop de 

natuur verschijnt niet zondcr verband is 

met de manier waarop Cod of het god

delijke wordt ervaren. De symholische 

(natuurwetenschappelijke) uitleg en 

ontsluiting van de natuur correspon

decrt met een ervaring van Cod als 

'symboli-.chc' vader (als Rechter wiens 

woord ecn wet behelst) De imaginairc 

uitleg van de natuur correspondecrt 

met een crvaring van Cod als 'imagi

naire' vader (als almachtige Schepper). 

De 'werkelijke' natuur ten slotte corre-
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spondeert met een religieuze levens

houding die men heidendom zou kun

nen noemen en waarbij de natuur als 

een wisselvallig krachtenspel verschijnt 

waarin diverse 'imaginaire' vaders en 

moeders (Diana, Freija, enzovoorts) 

participeren 

De werkelijke, de imaginaire 
en de symbolische natuur 
Het onderscheid tussen de drie ge

noemde, fundamentele gestalten van 

natuur kan worden toegelicht aan de 

hand van de geschiedenis van de water

huishouding in Nederland, te beginnen 

bij onze heidense voorouders die zich 

tegen de drciging van de veranderlijke 

en vliedende, ontzaglijke 

beeld strekt De nieuwe mens ervaart 

zichzelf immers als beeld - imago - van 

Cod. In de plaats van de werkelijke na

tuur treedt een imaginaire natuur, het 

fascinerende beeld van een geordende 

macro-kosmos, een imaginaire orde die 

men in de veranderlijke en chaotische 

natuur meent te ontwaren en waarop 

men zich bij de actieve vormgeving en 

bestendiging van de eigen wcreld 

orienteert. De imaginaire vader, aldus 

Lacan, is het fundament en de garantie 

van de orde in de wereld, zelfs in haar 

meest brute en massieve elementen 

( 1994, pagina 275) Enerzijds is de orde 

een projcctie van de mens: imaginair in 

de zin van denkbeeldig omdat zij door 

de mens zeit wordt voort
en angstaanjagende, onbc

hcersbarc en overspoe

lende natuur verdedigden 

door terpen op te werpen -

men zou dit een passieve 

waterhuishouding kunnen 

Om te kunnen 
gebracht. Anderzijds is het 

een werkzame fictie die 

overleven moeten zich gaandeweg, door toe

doen van de ordenende 

mens, in de werkelijkheid 

realiseert. 

wij de werkelijke 

natuur 
nocmen. Bij ontij wacht

ten zij gelaten het moment 

af waarop het demonische 

krachtenspel was uilge

woed. Anders gezegd: zij 

Iedden in overeenstem

ming met de werkelijkc 

natuur door zich naar haar 

demonische en onbeheers-

verduurzamen 
In een later stadium wordt 

echter een andere tech

nick in het veld gebracht 

die tot doe! hecft de schei

ding tussen zee en land 

duurzaam te bestendigen: 

de inpoldering of droog-

zodat zij bij 

voorbaat a! geen 

'werkelijke' natuur 

meer is. 

bare dynamick te schikkcn. Fen duur

zame schciding tusscn zee en land ont-

brak. 

Wanneer de dijkcn worden opgewor

pen, doet ecn nieuwe Cod zich gclden, 

de Schepper van heme! en aarde wicns 

scheppingsdaad erin hcstaat land en 

water van elkaar tc -;cheidcn. Dezc ima

ginairc Cod is hct voorbecld, waaraan 

de mens zich bij de acticve inrichting 

en verduurzaming van zijn wereld spie

gelt, wiens schcpping hem tot voor-

legging. De kustlijn wordt 

op de tekentafel ontworpen, land wordt 

gewonnen door natuurlijkc hoogtever

schillen tc veronachtzamen, vanuit een 

geheel andere logica dan de eigen aard 

of beweging van de natuur. De natuur 

wordt op mathematische wiJze, dat wil 

zeggen met behulp van wiskundige 

symbolen ontslotcn en hcrckcnbaar 

gemaakt Drie letters van het allabet 

blijken voldocnde om de wet te tormu

lcren waaraan de meest massievc bewe-

gingen van de natuur hcantwoordcn. 

Cod is nu nict zozccr degcnc wiens 

([)V 7:H '!7 



<;cheppende werkzJJmheid zich in de 

Jrbeid vJn de men<; weerspiegelt, Ji<; 

\Vel dcgcne wicn~ \Voord n1cn gehoor

Zilill11t. De orde wordt van buitenaf Jiln 

de wcrkcliJkc nJtuur opgelcgd Deze 

vcrandcring gaat gepaard n1ct cen 

nieuwc grondhouding, niet aileen JC

gen<; de nJtuur, mJJr ook tegcnover 

Cod. 

De <;ymboli'>ering (mathemati<;ering) 

Viln de natuur vindt zip1 parallel in de 

gestJge <>ymholi-,ering van de verhou

ding vJn de men'> tot Cod. In de 

1\\iddeleeuwen lijkt de morele (\ymho

llsche') verhouding tot Cod nog ee11 

goeddeel<; economi'>ch karakter te heh

hen. De mem i-; de hoekhouder van 

zijn eigen heil die door goede werken 

zip1 toek01mtig lot wil veilig <,\ellen -

die crop rekent afgerekcnd te zullcn 

worden op zijn werken. llij de 

Rdormatie kri)gt Cods oordeel cen ah

<,o]uut karakter De vele plus<>cn en min

nen vJn de Middeleeuwsc morelc rela

tie mJken plai!ts voor een absolute plu-, 

en een absolute min. Deze symholi-,che 

god"'crvaring hccft grotc gcvolgen voor 

de verhouding tot de natuur. Cod i-, 

niel zozeer degcne aan wie men zich 

hi) de inrichting vJn de eigen micro

kosmm '>piegclt, maar veeleer degene 

ten ovcr<;taan van wie men zich altijd 

schuldig hliJft voelcn. Hij is ook de 

enige van wie men redding kan ver

wachtcn. Nict het metafysi-;che wezen 

vJn de dingen, maar het woord van 

Cod zegt ons hoe wij dienen te hande

len. HiJ is het die ons de wet stelt en 

met wie wij ecn verhond zijn JJnge

gaan. Wij handelcn niet naar de natuur, 

maar naar het woord, naar het gehod. 

En niet zclden zet Zijn woord ons ertoe 

aan om tegen de natuur te handelen. 

Het imJginJire in de nJtuur (de wezen

lijkc orde) mJakt pli!Jt<; voor het '>ym-

bolische (woord en getal, verantwoor

ding en hcrekening). Er is ecn hi'>tO

ri<;ch verhi!nd tu;sen inpoldering en 

Rcformatie. 

Duurzame ontwikkeling 
Wanneer we vanuit deze terminologie 

de hedendaag;e discuS'>ie over duur

zaamheid analyseren, dJn kunnen we 

om te hcginnen vJststellen dJt in het 

hegrip 'duurzame ontwikkeling' cen 

'>ymbolische grondhouding hesloten 

ligt Dit zal ik toelichten. 

In het hcfaamde llrundtland-rapport 

wordt het begrip 'sustai1111hle dwrlopmcnt' 

cJedefinieerd als "a dwclopment that meets the 

nmL o{ the fmmil 1oithout comfnomisi>I!J the 

11hility o{ the future to meet their· Olilll needs" 

(WCLD, 1987) Deze zinsnede wijst 

erop dat de natuur als grond<;tof, als 

mJtcriaal voor menselijke behoeftehe

vrediging wordt opgevat. De onuitput

telijkc (werkelijke) natuur is in een 

reu-;achtig, maar niet onmetclijk grond

<;tofreservoir verandcrd, in een hereken

bare, -;ymholische natuur. Zij heeft haar 

eigen, imaginaire, door ons in acht le 

nemen JJrd verlorcn. Met hchulp van 

wetenschappelijke mctingcn en econo

mi-;chc herekeningen tracht het duur

zaamheidsdcnken vast te leggen op 

wclk gedeeltc van de natuurlijke hulp

hronnen de huidige generatie aJnspraak 

mag mJkcn. Want hoewel de natuur 

geen eigen betekenis hedt, staat zij 

niet geheel en al bloot aan onze exploi

tatie-drift. Wij Jchten ons verplicht 

vcrantwoording at tc lcggen 0an een 

heoordelcnde instJntie - die wij 'toe

komstige generaties' noemen. We zijn 

niet aileen met de natuur, cr i'> een 

'derde term', een ah-;tracte, onzichtbJre 

heoordelaar aan wic wij rekemchi!p 

ver-,chuldigd zijn - ziJ het dJt wij deze 

instantie niet Ianger in de ruimte hoven 
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ons, maar in de tijd voor ons lokalise

ren. Het bctreft een symbolischc, afwe

zigc instantie - we zullen de betrokke

ncn nooit wcrkelijk te spreken krijgen 

De toekomstige gencraties functioneren 

als morele referent die zal beoordelcn in 

hoeverre wij op rechtvaardige wijze met 

het ons toegemeten grondstofreservoir 

zijn omgesprongen. Anders gezcgd, 

Cod is weliswaar dood verklaard, maar 

het hedendaagse humanisme hceft zijn 

toevlucht genomen tot een substituut, 

een rest van transcendentie, een derde 

term tussen ons en de natuur wiens 

zwijgende stem ons geweten is. In 

plaats van de natuur onbckommerd en 

naar eigen goeddunken te exploiteren 

en aan roofbouw ten prooi te Iaten val

len, dienen wij de belangen van toe

komstige generaties tc verdisconteren. 

Vervolgens kan echter worden vastge

steld dat, door de natuur geheel en al te 

neutraliseren, de symbolische dimcnsie 

van het duurzaamheidsdenken rudi

mentair blijft, in de zin van !outer eco

nomisch en calculerend. Het duur

zaamheidsdenken suggereert dat wij 

zelf op eigen gezag de criteria zouden 

kunnen formuleren op grond waarvan 

wij beoordeeld zullen worden - en dat 

wij op dit oordeel vooruit zouden kun

nen lopen. De omgang met natuurlijke 

hulpbronnen krijgt bet karakter van een 

morele calculus waarmce wij proberen 

onszelf gerust tc stellen. Er is, zo lijkt 

bet, een groene Rcformatie nodig die 

ons erop wijst dat wij niet bevoegd zijn 

onszelf te beoordelen maar beoordecld 

zullen worden, dat de maatstaf zich uit

eindelijk elders bevindt en dat we bij

gevolg nooit zekerhcid zullcn verkrij

gen omtrent het oordeel dat de 

"toekomstige gencraties" over ons zul

len vellen. Een morele attitude inzake 

de natuur vereist met andere woorden 

een criterium dat de logica van het eco

nomische en het berekenbare over

stijgt 

Ren tmeesterscha p 
In het rapport 'Schepping en 

Rentmeesterschap' 

Wetenschappelijk 

CDA (WI) wordt 

van het 

I n<;tituut voor het 

naar een dcrgelijks 

criterium gezocht Het rapport stelt 

zich ten doel een meer fundamentelc 

en specifiek christelijke benadering van 

de milieuproblematiek uit tc werken 

door de verantwoordelijke omgang met 

het milieu in te bedden in hct bredere 

kader van een scheppingsfilosofie. 

Anders gczegd, het rapport tracht de 

imaginaire natuur (de natuur als schep

ping) opnieuw in hct spel te brengen. 

In het wezen van de natuur zelf kunnen 

we Cods bedoelingen ontwaren. Ons 

scheppingswerk, de arbeid die wij ver

richten om de wereld voor mensclijke 

bcwoning geschikt te maken, client 

zich te rich ten naar en te spiegel en aan 

de maatgevcnde, scheppende activiteit 

van de imaginaire vader - de Cod wiens 

werk, wicns schepping wij bcheren. 

Van Hem ontvingen de natuurdingen 

een eigen natuuL "De mens, naar Cods 

beeld geschapen, moet over hen heer

sen, maar heeft de eigen natuur van het 

geschapene te rcspecteren" (pagina 21 ). 

De rentmcester is aangesteld om Cods 

schepping tc bewerken en te bcwaren. 

Hij mag de werkelijke (primaire, ge

welddadige, vliedcnde) natuur matigen, 

terugdringen en verandcren, maar dient 

daarbij de imaginaire natuur (de ge

schapen ordening die hij in de natuur 

ontwaart) in acht tc nemen en te be

stendigen. Hij dient "de beschennwaar

digheid van het functioneren van het 

milieu naar zijn aard en bedoeling'' te 

waarborgen ( pagina 56) 
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Rentmeesterschap is een imaginaire re

latie waarbij de mens zichzelf als beeld 

en plaatwervanger van de Schepper er

vaart Gods scheppendc werkzaamheid, 

aldus het rapport, vindt op het mense

lijke vlak ccn parallel in een techniek 

die met de schepping meewerkt en op 

de aard van de natuur is afgestemd -

'rentmeestertechniek'. De scheppende 

mens die zijn eigen wereld inricht door 

de werkelijke natuur terug tc dringen 

en de imaginaire natuur tcvoorschijn te 

brcngen, spiegelt zich aan de schep

pende activitcit van Cod en legitimeert 

zijn eigen orde-scheppende activitcit 

door zich op het voorbeeldige, exem

plarische werk van Cod als Schepper te 

bcroepen. 

Daarbij stool hij onvermijdelijk op de 

werkelijke, veranderlijke natuur. De 

schepping, aldus het rapport, doet zich 

als statische, bestcndige verschijnings

vorm niet aan ons voor. De natuur (de 

werkelijkc natuur) is een verschijnsel 

dat zich voortdurend ontwikkelt, 

voortdurend in heweging is, ook als de 

mens nict zou ingrijpen - "wat moet cr 

dan precie'> behouden worden" (pagina 

lli)J In de loop van millennia zijn er 

onnoemclijk veel diersoorten ontstaan 

en vergaan (pagina 22). Anders ge

zcgd, de orde, duurzaamhcid en be

stcndigheid die wij in onze omgeving 

aantretfen, is imaginair in die zin dat 

zij door de mens zelf is aangcbracht en 

aangclcgd: 

"Ceen vroegere ver<,chijningsvorm van 

de -,chepping kan als sacrosanct wor

den heschouwd, omdat geen moment

opname van de schcpping gelijk is aan 

enige andere, beheer of geen heheer. 

Zelfs als het kon behoefden toch niet 

aile landschappen krampachtig he

schermd te worden in de vorm waarin 

zij zich thans voordoen." (pagina 28). 

C llV 7 H '!7 

De dubbclzinnigheid waar het rapport 

op stuit, namelijk het verschil tussen 

beheren en conserveren, tussen rent

meestcr-natuur en wildernis, henadrukt 

het belang van het onderscheid tussen 

de imaginaire en de werkelijke natuur. 

Wij dienen de imaginaire orde, de ima

ginairc bedoeling die wij in de natuur 

menen aan te treffen zeit te scheppen 

door de werkelijke, veranderlijke natuur 

terug te dringen en te fixeren. Dat wat 

bcwaard moct worden is niet de werke

lijkc natuur, maar de natuur "naar zijn 

geschapen aard", dat wil zeggen de 

imaginaire orde die wij in de natuur 

ontwaren en tevoorschijn brengen om 

haar vervolgens te verduurzamen: 

"Milieu-beheer betekent niet de conser

vering van een vroegere of huidige mo

mentopname van de schepping, maar 

het bevorderen van condities waarin de 

eigen natuur van het geschapene tot 

zijn recht komt" (pagina 33) 

In het duurzaamheidsdcnken blijft de 

symholische dimensie sterk econo

misch. De notie rentmeesterschap be

oogt de morele omgang met de natuur 

te verdiepcn door middel van ecn be

roep op de imaginaire natuur. In zijn 

kritischc bespreking meent A. 

Houtcpen ( 1995) echtcr dat het rap

port nict in dezc opzet is geslaagd om

dat ook het beeld van de rentmeester 

zijns inziens in een economische ver

houding tot de natuur blijft steken. De 

natuur wordt door Houtepen niet als 

een imaginaire, maar als een wcrkelijke 

natuur uitgelegd: zij is chaos en ruis, 

cen reusachtige verzameling atomen en 

molcculen die voortdurcnd in een ge

vecht op Ieven en dood met clkaar ver

wikkeld zijn - "de oorlog van allen te

gcn allen woedt, van nature, tot in het 

diepste niveau van al wat is" (pagina 

77) Terwijl de imaginaire natuur door 
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Houtepen wordt ingeruild voor de wer

kelijke natuur, wordt de imaginaire ver

houding lot Cod door hem wordt inge

ruild voor ecn symbolische Wat in het 

Wl-rapport ontbrcckt, aldu<; Houtepen, 

i'> cen verwitzing naar Cods verbond 

dat de chaos beteugelt, de zonde over

win! en de aarde niet in de zondvlocd 

laat verzinken. Wat met andere woor

den onthreekt i'> de symbolische Cod 

wiens "ordcnende economie" een 

schcppcnd '>poor trekt door de contin

gente en chaotischc wisselvalligheden 

van de natuur. Het imaginaire heeld 

van ecn Ieven in harmonic met de na

tuur, wordt docn 

sie, dat wil zeggen de laak de schep

ping in een bepaalde gcstalte te hewa

ren, komt dan tc vervallcn. 

Slot 
In her vooratgaande hehhen wij dric 

grondhoudingcn ondcrscheiden (namc

lijk hcidcndom, rentmcc<;terschap en 

duurzaamheid,dcnken) die de natuur 

op een gehcel eigcn wijzc Iaten vcr

schijnen. namelijk als wcrkelijke natuur 

(chaos), als imaginairc natuur (schcp

ping, ordel en als '>ymboli,che natuur 

(grond,totreservoir) De wcrkelijke na

tuur is de vliedende en woedcndc, niet-

duurzame natuur, datgcnc 

Houtepen uitdrukkelijk 

van de hand gewezen. Fr 

hc.,taan geen gouden tij

den van harmonie met de 

Het beangstigende wat ongedwongen opkomt 

en zich terugtrekt, het on

metclijkc e11 suhliemc is dat wij onze 

natuur en het is niet gc

zegd dar het gocd zal a flo

pen met de aarde ( pagina 

78) We zullen door Cod 

beoordeeld worden, niet 

up grond van het 'netto re

sultaat' van onze bchc

rende activiteil a], rent

nlccstcr, n1aar op grond 

van onze inzct. onzc ln

tcntic. die aileen door 

Cod (de symholischc, in 

de werkelijke natuur alwe-

omgeving in Heidendom i'> de bereid

heid zich naM de wissel

vallige dynamick van dezc 

werkelijke natuur (de na

tuur als chaos) te richtcn. 

Het bestcndigc en duur

zame wczen dcr natuur

dingcn daarcntegen is hun 

in1aginairc natuur: wij zijn 

het die hen in dczc vorm 

bestcndigen. die deze or

dcning, dezc doelgcricht

hcid In de natuur ontwa

ren. Rentmccstcr'><..hap 

toenemende mate 

verduurzamen en 

dat wij ons in 

toenemende mate 

omringen met 

artefacten van eigen 

makelij zonder 

eigen aard. 

zige Cod) kan worden be-

oordeeld. Het hecld van de rcntmee'>tcr 

doct gccn rccht aan de piJnlijke en vaak 

catastrolale aspecten van het men.,elijk 

Ieven in de- werkelijke- natuur (pagina 

~3). Anders gczegd, wanneer het ima

ginaire relerenticpunt (de geschapen 

ordc) wegvalt. wanneer de wcrkclijke 

natuur weer in plaats trecdt van de ima

ginairc, zoal~ in hct bctoog van 

Houtepcn hct gcval is. IT'>tcert van het 

rentmecstcrschap aileen nog de econo

mischc tunctie. De imaginaire dimen-

behclst een idcaliscring 

van de natuur, als rcntmcestcrs richten 

wij Oil', naar ccn inliJginairc ordc die 

door on'>zell gcvcstigd en gcsticht 

moct worden. naar de natuur zoals wit 

zell willcn dat zij i'>. Wij kunnen cchter 

niet andcrs dan de wcrkclijke natuur 

hC'>tendigcn en daarmec in zekcrc zin 

hC'>chadigen. I )c mens i'> degene die 

va'>tstelt, va<;tlegt, lixecrt - uit zellbe

houd I Heideggcr 1'!61) Om tc kunnen 

overlcven moetcn wij de wcrkciijke na

tuur verduurzamen - zodat ziJ hij voor-

(!)\I 7 s !J/ 



haat al geen 'werkelijke' natuur meer is. 

De omgang met de natuur wordt niet 

door de werkeliJke natuur zclf genor

meerd. Tcrwijl hct duurzaamheidsden

ken zich op de symholi.,chc natuur he

roept, verwijst het denken in terrnen 

van rentmeesterschap naar de imagi

naire natuur. In heide gcvallen lijkt de 

werkelijke natuur uit het zicht te ver

dwiplen. De vraag is nu ot en in hoe

vcrre dit onderscheid tussen fundamen

tclc gestalten van natuur ons in staat 

stelt de actuelc omgang met de natuur 

111 normat1eve zin te hekritiseren en te 

corrigcren. 

Het Wl-rapport reageert op een wijzi

ging die zich in onzc in1aginairc vcr

houding tot de natuur voltrekt. In 

plaats van ons aan Cod (als imaginaire 

vader) te spiegelcn en Zijn almacht en 

voorzienigheid te idealiscren, slagen 

wij er in toencmendc mate in ons met 

1-lcm te identificcren door zelf 'voor 

Cod te spelen' en de wereld op funda

mentelc en WiJze te herscheppen. 

Aangezicn Cod zeit daarmce uit het 

zicht verdwijnt, is een derde term, een 

normatieve maal'>tal voor de omgang 

mt'l de natuur niet Ianger aanwezig en 

een morele houding ten opzichtc van 

de natuur onmogelijk gewordcn we 

zip1 dan aileen met de natuur. Hct Wl

rapport stelt zich zoals gezegd ten doe I 

deze 1maginaire maatstaf opnieuw in 

het <.pel te hrengen. maar de vraag is 

dan wie er hevoegd is om namens dcze 

term het woord te voeren. Het ontstaan 

van een hureaucrati<.che controlcstaat 

die hepaalde gedrags- en levenswijzen 

dwingend aan burgers oplegt, moet 

worden voorkomen, aldus het rapport. 

In plaats daarvan opteren de auteurs 

voor een 'm1x' van zelfregulcring door 

consumenten en overheidsingrijpen. 

Ander<. gezegd, uiteindelijk client het 

milieuheleid op symbolische wijze tot 

stand te komen, namelijk via democra

tische procedure'> voor be.,luitvorming 

en marktwerking (het aantal stemmcn 

voor ot tegen !]burg, het aantal con'>u

menten dat hereid is 'groene' produc

ten te consumercn, enzovoorts). 

Milieubelcid is uitcindeliJk ccn kwestie 

van plusscn en minnen. 

Deze '>ymholische wending die zich, in 

allerlei varianten, in het actuele milieu

dehat voltrekt, bicdt mijns inzien., ech

ter geen oplossing voor het eigenlijke 

prohleem. Het milieuprohlcem is niet 

in de eerste plaats economisch van 

aard, en het beangstigende hentst niet 

in de eerste plaats hierin dat het grond

stolrescrvoir dretgt op te rakcn. Het be

angstigende is veeleer, dat wij onze 

omgeving in toenemcnde mate ver

duurzamen en dat wij ons in toene

mendc mate omringen met artelacten 

van eigen makelij zonder eigen aard. 

Houtcpen spreekt in dit verhand van 

"een mensonterende ontwikkeling van 

een monocultuur van de mensensoort, 

die op de totale genocide van het Ieven 

zou uitlopen" (pagina 81 ). Om hct nog 

pathetischer uit te drukken: slechts in 

het klot-;cn van hct water tcgen de zee

wering vernemen wij cen laatsle echo 

van de werkelijke natuur. Het verstom

men van de werkelijke (en in een ver 

verleden hedreigende en beangsti

gende) natuur is cen hron van on rust 

die door de talloze economi-;che, eco

logische en andere 'symholische' gege

vens om trent de staat waarin wij de we

reid voor "toekomstige generaties" 

achtcrlaten eerder verdrongen dan ge

articuleerd wordt. Kunnen we de wer

keliJke natuur nog reddenc 

Om deze vraag te heantwoorden wil ik 

tcruggrijpen op wat in hct vooral-
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gaande over de geschiedenis van de 

waterhuishouding werd gezegd. Freud 

heeft de versterking van het lk in de 

moderne cultuur vergeleken met de 

drooglegging van de Zuiderzee, een 

project dat diepe indruk op hem 

maakte toen hij destijds Nederland be

zocht. Enkele decennia nadien vroeg 

Lacan (1978) zich af wat het voor ons 

zal opleveren wanneer de drooglegging 

is voltooid. Zijn antwoord luidt dat we 

dan voor een dijkbreuk moeten vrezen. 

De werkelijke natuur is datgene wat te

rug wil keren. 

Die dijkhreuk lijkt zich thans daadwer

kelijk te voltrekken, maar op geheel an

dere wijze dan voorzien. Het laatste 

hoofdstuk van de geschiedenis van de 

waterhuishouding lijkt tc zijn, dat de 

overheid de dijkcn weer doorsteekt om 

de 'natuur' te Iaten tcrugkercn. In een 

voortreffelijk artikel in NRC 

Handelshlad wijst Koos van Zoomeren 

( 1997) cr echter op dat we ons nu pas 

echt zorgen mocten gaan maken. Want 

om welke natuur gaat heP Niet om de 

werkelijke natuur. De werkclijke natuur, 

aldus Van Zoomeren, dat was het on

opzettelijke en helangcloze, hct rivier

tje dat op eigen beweging door het 

landschap meandcrde, voordat het 

door het watcrschap werd rcchtgetrok

ken, de bontc verzameling eendachti

gen die gcheel op eigen initiaticf op het 

I] kwam overwintercn. In plaats van 

met de terugkeer van de werkelijke, 

worden we thans met de opkomst van 

een "nieuwe" natuur geconfrontecrd: 

een imaginaire, dcnkbeeldigc natuur 

die ten onrechtc voor wcrkclijk wordt 

gehoudcn omdat zij in ovcreenstem

ming is gcbracht met ons hccld, ons 

fantasma van hoc de 'echtc' natuur hc

hoort te zijn. 

Anderzijds is de nieuwe natuur een 

symbolische natuur: zij is het rcsultaat 

van democratischc besluitvorming en 

helangenafweging, een natuur die een 

maatschappelijk draagvlak nodig hcdt. 

We kunnen ons niet meer in de natuur 

hcgeven zondcr ons in organisaties te 

begeven, merkt Van Zoomeren op, or

ganisaties die ons informeren en enque

tercn, en die ons confronteren met dis

cussies over hoe de nieuwe natuur moet 

worden ingericht. De nieuwe natuur 

wordt ingericht aan de hand van het 

aantal stemmen voor en tegen, het aan

tal plussen en minnen op de vragenlijst. 

Ondanks de bochtigc riviertjcs is de 

nieuwe natuur niet werkelijk maar sym

bolisch, een natuur die op haar produc

tiviteit wordt heoordeeld, op het aantal 

exemplaren of soorten dat door haar 

wordt voortgebracht, op het aantal 

menscn dat zich voor haar uitspreckt. 

Aan de vraag naar de wcrkelijke natuur 

kan niet worden heantwoord door dij

ken door te stckcn, imaginaire wildcr

nisscn te creercn ol 'uithccmse' dennen 

te decimcren. Veelccr gaat hct erom de 

natuur. in de wcinige gehieden waarin 

haar onopzettelijke expressiviteit nog 

kans zict tevoorschijn te trcden (zoals 

in de watervlakte voor de kust), te Iaten 

zijn wat zij is, in plaats van ons op te 

sluiten in een wereld van eigen makelij 

waarin ook de "natuur" ccn factor is die 

verdisconteerd en geproduceerd moct 

worden. We kunnen de werkclijke na

tuur slcchts redden door haar te Iaten 

begaan. Dit is gcen pleidooi om dijken 

door te breken, maar cen oprocp om, 

ongeacht het symbolische draagvlak en 

de cconomischc waardc crvan, datgene 

wat cr aan natuur nog rest te Iaten zijn. 

De symbolisering van de werkelijkhcid 

i'> onvermijdclijk, maar als moment van 

ons hcstaan i'> de werkelijke natuur on

ontheerlijk. Hct gevaar van een voort-
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schrijdende symbolische sterilisering 

van de werkclijkheid is dat zc totalitair 

wordt, zodat we op een gegeven ogen

blik niet meer wcten (te zeggen) wat 

we missen. 

Dr. H.AF Zwart is directnn van het Centrum 

uoor Ethiek uan de Katholieke llniversrtcit 

Nijmegen. 
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Aile christelijke partijen (CDA,SGP, RPF en GPV) maken in het 

kader van hun milieupolitiek gebruik van het begrip rentmeester

schap. Oat de schepping aan de mens in beheer is gegeven en dat 

de mens zich hierbij als een rentmeester moet gedragen, is echter 

niet als bijbels aan te merken. Desalniettemin zijn er wei op de re

latie mens-natuur toegespitste bruikbare bijbelse uitgangspunten 

die het fundement kunnen leggen onder een algemene natuur- en 

milieu-ethiek. 

H 
ct bijl.)else rentmecster

schap vormt het hart van 

de chnstclijke milicupoli

tiek" zegt het partijpro

gramma van de RPF Wie 

de partijprogramma's van 

C:DA, CPV en SCP crop 

naslaat, zal deze uitspraak 

moeten beamen (zie ka
der). De term rentmeestcr 

fungeert daarbij als een 

sjibbolet aile christelijke 

partijen maken cr gebruik 

van en bij de overigc par

tijen ontbreckt hct 

bceld terecht een bcroep op de bijhel 

kan worden gedaan. Vcrvolgem be

<,preek ik de consequentie'> van het ont

kennende antwoord op die vraag voor 

een chri'>teliik gdnspi

recrde milieupolitick lk 

begin echter met enkele 

algen1cnc opn1crkingcn 

over het belang van een 

mensbceld bij de aanpak 

van de milieuproblema

tiek. 

Mensbeeld belangrijk 
De nwn-, onderhoudt met 

begrip. 1 zijn natuurlijke omgeving 

De programma\ maken Drs. JJ 13oersema een inten-,ievc relatie 

duidelijk dat de term gehantecrd wordt Deze \tofwi-,seling' met de omgeving is 

om er de positie van de mens in de wer

keliJkheid mce te typeren. Het rent

meestcrschap kan opgcvat worden als 

cen mensbeeld. dat fungeert binnen 

een bijbelse antropologie 

In dit artikel wil ik eerst de vraag beant

woordcn of voor een dergelijk mens-

met name voor die omgeving niet zon

dcr gevolgen geblcven De mens heeft 

het 'gelaat dcr aardc' ingriJ[)("nd vcran

dcrd. Daarbij werd hij al vrocg met de 

ncgatievc ibij-ldkcten van zijn hande

kn geconfronteerd, verzilting, uitput

ting, ermic en woeqiJiworming. 2 Ook 
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het uitroeicn van planten- en diersoor

ten hedt cen lange geschicdenis, die 

volgcn-.. son1n1igcn tot in het 

l'leistoceen I> I 0.000 v C) teruggaat. 1 

Van laterc datum, maar toch ook eeu

wenoud, is de lnkalc vcrvuiling van bo

dcm, water en Iucht met gihigc >toHen 

en stoflen in <,chade\ijkc hoeveelheden. 

Dat ondanks deze lange geschiedenis 

toch gesproken kan worden van een 

modern problcem heclt allerccrst te 

makcn met de gigantische dimen<,ics 

die dezc milieuhcinvloeding in onzc 

tijd heclt aangenomen en de eveneens 

sterk toegenomen kennis daarvan. 1\taar 

dat is niet hct enige. ,\\in<,tcns even he

langrijk is dat het ook steeds mccr als 

prohlcem wordt gezicn, met aile varia

tic die er in de concrete lonnulcring 

van hct probleem kan zijn. J)cze op

merkc\ijke omslag valt niet tc verklaren 

uit hct fcit dat men vroeger blind was 

voor de nadelcn, want voor de meest 

evidcnte vormcn van milieuvcrvuiling 

geldt dat het protest ertegen hiJna even 

oud is als de vervuiling zeit.• J)cze ver

andering in hct denken heelt cerder te 

maken met het lcit dat men, vee\ meer 

dan vrocgcr, ccn <..,atncnhang zicl tu~scn 

a\ die vcrschillende milieuproblcmen 

tnclusid de degradattc van de natuur en 

zc niet mccr rangschikt onder de cate

goric vermiJdbare nevenellccten van 

onzc maatschappeliJkc ontwikkeling.' 

In de pcrccptie van vclcn zijn de mi

!teuprohlcmen inherent aan deze ont

wikkeling en is hct dus die ontwikke

ling zc\1 dte ter disCU">iC Staat of moet 

staan. In die discussie wordt de rclatie 

tu<,sctl mtlieu en maatschappij heschre

vetl door gehrutk tc makcn van de slcu-

teltcnnen duurzaamheid l'll 

I miltculkwaliteit. 

Van dcze twcc is het hegrip kwalitcit 

nog het minst scherp omschrcven. In 

ll lV; .s '17 

Nederlandse ovcrheidsnota's hecft het 

vooral betrekking up bepaalde eisen die 

gesteld worden aan producten ol aan 

milieucompartimenten, zoals bodem, 

water en Iucht. Anderen plaatsen met 

het begrip kwaliteit de interactie tussen 

maatschappij en milieu in een breder 

per<,pectid, namelijk dat van lcdbaar

heid of welzijn voor de mens en dat 

van de intrimieke ( = nict-instrumentele 

of eigen-) waarde van het milieu of on

dcrdelcn daarvan(' Deze ruime opvat

ting van milieukwaliteit brengt on> dus 

dicht in de buurt van het mecr alge

mene hegrip 'kwaliteit van hct hestaan' 

Dcze ruime omschrijving, die mijns in

ziens de voorkcur verdient, roept ook 

de intrigerende en uiterst belangrijke 

vraag op of het realiseren C.fl. handha

vcn van kwaliteit zich wei altijd laat 

vcrenigen met de andere doe\-,telling, 

duurzaamhcid. De cisen die wij aan de 

kwaliteit van ons bestaan stellen, drci

gen de draagkracht van dcze aarde te 

overschrijden. De materielc tlnoul}h{tttl is 

vee\ tc hoog en de wijze waarop we de 

materiele bronnen gebruiken is vaak 

zeer indficii'nt.- Daarhij moct ntet ai

leen aan de voor de hand liggende za

ken a\-, productie en consumptie ge

dacht worden. Ook als het gaat om 

immaterieel lijkendc zaken als demo

cratic en merl',cnrcchten. gaat het rcali

seren van kwaliteit niet voor nicts, het 

legt een beslag up eindige bronnen. 

Vredesoperatie'> kosten eveneens mate

riaal en fos-,icle brandstollcn. 

AndcrziJds vinden we dat duurzaam

heid nict gerealiseerd kan worden door 

alwenteling van de kosten op derden, 

op komende generatics, up elders le

vendc mens~n of op de natuur. Fr is 

wcinig kcnni-.; voor nodig on1 tc zicn 

dat de huidige praktijk nog grotendeels 

bcstaat uit dcrge\ijkc alwentclingspro

ce<,Sen. Duurzaamheid zal derhalve al-
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CDA 
Aan Cods Woord ontleent het CDA de bakens voor zijn politieke overtuiging, publieke ge

rechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap (§ 4) En er is 

de roeping tot rentmeestcrschap, tot zorg voor hct milieu. Hct ">taat ons nict vrij de natuur

lijke omgeving naar believen te gebnuken. De schepping is ons toevertrouwd om te hewer

ken en te bewaren voor volgende generaties. (§ 4) DeSchepper hedt de aarde aan mensen 

in beheer gegeven. Zit moeten daarom zorgvuldig met de aarde omgaan, opdat niet aileen 

de huidige maar ook komende generat1es er op kunnen Ieven. Dat betekent dat mensen, a is 

rentmeesters, verantwoordelijk zijn voor de heelheid van de schepping (§ 46) 

GPV 
Met het oog op die toekomst kiest het CPV voor. Een duurzame ontwikkeling van de sa

menlcving; De scheppingsopdracht om de aarde tot Cods eer te bewerken en te ontw,kke

len IS a an ieder mens gegeven Structurelc werkloosheid is daarom onaanvaardbaar. ( § 7) 

Een zorgvuldig beheer van de scheppmg; Cod wil dat de mens als beheerder van Zijn 

schepping de heerlijkheid van de Schepper laat zien. De aantasting van natuur en milieu 

moet daarom tot staan worden gebracht (§ 7) Dragende gedachte voor een geloofwaardig 

milieubcleid is de llijbclse openbaring omtrent al het geschapene als een werk van Cod. In 

die schepping heeft de mens als representant van Cod de opdracht het in beheer ontvangen 

milieu toekomstgcricht te bewaren en te gehrUlken Doe! van het menseliJk handelen daar

bij is n1et de ongeremde vervulling van zoveel mogelijk materiele behodten, maar de erken

ning van de rnajesteit van de Schepper en het handhaven van de duurzaarnheid van het mi

lieu met het oog op toekomstige generatic-;. Actuccl rentmecstcrschap vergt dat w1j onzc 

eigen milieuschulden voldoen. (§52) 

RPF 
De Rl'f maakt hierrnee een principii'le keuze voor de 'rentmeestereconomie' de aarde is n1et 

van ons, maar van Cod !Psalm 24). De mens is als beelddrager van deze Cod en als kroon 

op de schcpping geroepcn om als een verantwoordclijk rentmcc<;ter een gocd behccr tc voe

ren over wat hem is toevertrouwd. (§ 3) Het beheer van de schepping JS een opdracht die 

rechbtreeks voortvloeit uit de bijbelse opdracht van 'bouwen en bewaren' Daarmee rust op 

de mens een grote verantwoordelijkheid. De mens" geen instandhouder van de aarde, de 

aarde en d1e daar op wonen zijn in Cods hand. Wei kan u1t de cultuuropdracht worden af

geleid dat de meJh tot taak hedt de aarde als een rentmeester te beheren Dit hijhelse rent

meesterschap, waarbinnen duurzarne ontwikkeling pas werkeli1k hetekenis krijgt, vormt het 

hart van een christelijke milieupolitiek (§ iS) 

SGP 
Als hct gaat over hct milieu, dcnkt de SCP aan de schcppmg. De aarde 1s de men'-> gegcvcn 

om tc bouwen en tc hewaren. De mens hcch volutt rcntmcester tc zijn, ook a]<., dat COll',C

quentJes heelt voor het economische helcid. Soberheid en de menselijke maat zqn daarbq 

de tre!woorden (~ 7) A].., rentmcc-.ter mag de mens de ~chcpping wei gehrlllkcn, maar !l!Cl 

misbruiken. (~ 68) 

Aile cttdtf'H d[komstt~q wl ucrkieztngsprogramnw'<~ 1994 
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leen tc realiscrcn zijn door ook het be

grip kwaliteit grondig te (hcr)overwc

gen. In feite zijn we op zoek naar een 

invulling van het begrip kwaliteit die 

duurzaam is. 

Voor een invulling van een dergclijk 

hcgrip 'kwaliteit' is het nodig dat de 

mens zich een beeld vormt van zijn ei

gen rol en betekcnis te-

midden van zijn omge- De 

hangt nauw samen met hct heeld dat de 

mens van zichzelf heeft. 

Zo geformuleerd en omschreven raakt 

de milieuproblcmatiek de fundamenten 

van elke cultuur. Het valt daarom te 

prijzen dat de christelijke partijen zich 

in hun partijprogramma's expliciet uit

spreken over het mensheeld en in fcite 

over wat bier kosmologie 

is genoemd. 

ving. Hiermee zijn we op 

hlosofisch/antropologisch 

terrein aangekomen, want 

voor dit heeld lijkt mij de 

term kosmologie toepasse

lijk Kosmo- logieen zijn 

rentmeestergedachte De mens 
rentmeester? 

doet het goed als 
In het recente milieudebat 

wordt de term rentmees

ter( schap) terecht vernon

den met de christelijke 

politieke partijen. Maar 

hoe kenmerkend de term 

ook mag zijn voor de ge

noemde partijen, daarmee 

is nog niet gezegd dat we 

te maken hebhen met een 

hijhels begrip. Het ge

bruik ervan in de vier par

tijprogramma's suggereert 

dat wei. De argumentatie 

daarvoor hecft de vol

teken van 

te beschouwen als cogni

tieve en mentale voorstel

lingen waardoor mensen 

(en culturen) er met meer 

of minder succes in slagen 

om te overleven en het Ie

ven zin en betekenis te ge

ven s De term omvat het 

geheel aan opvattingen 

omtrent de werkelijkheid, 

herkenning en op 

een zo duidelijk 

sjibbolet moeten 

christelijke 

politieke partijen 

misschien wei 

erg zuinig 

de krachten die daarin 

werkzaam zijn, en de ei-

zijn. 

gen rol als mens daarin.'1 Uiwith en in 

zijn spoor Wildiers achten in een kos

mologie drie grootheden van essentieel 

belang, namelijk god, mens en we

reid.'" Deze grootheden spannen de 

driehoek die het interpretatiekader 

vormt voor de werkelijkheid Een inte

ressante observatie van cultureel antro

pologen daarbij is dat deze grootheden, 

de actoren in de driehoek, in vrijwel 

aile culturen zijn terug te vinden, maar 

dat de wijze waarop men zich een 

voor<;telling vormt van de werking er

van en de onderlinge relaties ertussen 

sterk verschilt. Dit laat<,te geldt zowcl 

binnen als tussen culturen. 11 De relatie 

van de mens met zijn natuurlijke milieu 

UlV7.H'J7 

gende algemene structuur: 

De wereld wordt gezien als Gods 

schepping. 

2. Deze schepping is aan de mens in 

heheer gegeven. 

3. De mens moet zich bij dat beheer als 

een rentmeestcr gedragen. 

Het eerste punt kan gezien worden als 

een religieus uitgangspunt, dat als zo

danig geen nadere argumentatie vereist. 

Voor het tweedc punt ligt dat anders. 

Men kan zich afvragen of deze uit

spraak aan de hijbel ontleend is, tot de 

bijbel herleid kan worden danwel in lijn 

is met het bijhels gedachtegoed. Het 

ligt voor de hand om allereerst in de 
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beide scheppingwcrhalen tc zoeken 

naar ondersteuning voor de uitspraak. 

In de partijprogramma's wordt indirect 

verwezen verwezen naar het twccdc 

schcppingsverhaal (Cen 2A - 3:24) 

Dat gebcurt door hct gebruik van de 

woordcn 'bouwen en bewarcn' ( RPF 

SCP), 'hewcrken en hewaren' (CDA) en 

de modernc variant 'bewcrken en ont

wikkelcn' ( CPV) 12 Be ide woordcn tref

fen we a an in 2: 15. waar we lczen dat 

de mens door Cod in de hof van Eden 

wordt geplaatst "om dien te hewerken 

en te bewaren" (vcrtaling van het 

Nederlands Bijbelgenoot-,chap, NBC). 

De opdracht hetreft derhalve nict 'de 

aarde' maar is in dit verhaal beperkt tot 

de hof. Het is mogclijk dat de hof als 

/Jars flw lola moet worden opgevat en 

staat voor de hele aarde. Maar dan blijft 

de vraag wat onder 'hewerken en bewa

ren' moet worden verstaan. Wij wcten 

van de werkzaamheden van de mens in 

de hot van Eden nict zo vee!, maar wei 

dat de mens uit die tuin is verdreven en 

dat de verhouding met de aarde en de 

natuur ingrijpend is gcwijzigd I 317-

1 '!) De opdracht wordt nergens her

haald. De aarde zal weerhar-,tig zijn hij 

de pogingen van de mens om er zijn da

gelijh brood op te verhouwen. Het gaat 

daarom niet aan om zonder meer op ba

sis van dit tweede scheppingwerhaal te 

vcronderstellen dat ook buiten de ruin 

"de schepping de men<, in beheer is ge

gcvcn" In hct cerstc schcppingsverhaal 

(I: I - 2:4 I komen de he ide tcksten voor 

over het heersen over de dieren en het 

onderwerpen van de aarde (26, 28) 

Deze !Jonrillll/111 Tcm1c passage is al ecu

wcnlang ondcrwerp van cxege~c. 1 :: Wat 

de uitlcg ook moge wezcn, vaststaat dat 

in de tekst sprake is van een heschrijving 

van hct gedrag van de mens in en ten 

opzichte van de schepping. [r staat niet 

dat die schepping aan de mens in beheer 

'" l-1 I I J 

wordt gegeven Het enige dat in dit ver

haal expliciet aan de mens wordt gege

ven is het zaaddragend gewas er1 aile 

vruchtbomen, beide worden gegeven 

om de mens tot spiJze te diencn (I :29). 

De conc]u.,ie moet derhalve zijn dat 

heide scheppingsverhalen geen basi-, 

hieden voor de onder punt twec ver

melde uit'>praak 

Hoc zit het met overige gedeelten uit 

de bijbelc llieden die wei aanknopings

punten7 Is de situatie na de vloed nier 

veranderd7 

In Cenesis '), na de vloed, wordt gebro

kcn met de vegetarische vocdsclvoor

ziening van de mens. "AI wat zich roert 

zal u tot spijze zijn, lk hcb het u alles 

gegeven cvenals her groene kruid" 

('):3) Het ver-,chil met het ecrste 

scheppingsverhaal is evident, maar het 

gaat te ver om hier van het 'in beheer 

geven van de schepping' te spreken. De 

relatie mens-schepping zoals die uit 

deze passage naar voren komt, 1s encr

zijds bepcrkter omdat het over de 

voedselvoorziening gaat e11 anderzl)ds 

harder omdat er '>prake is van 'vree-, en 

schrik' voor de mens bij de diercn. In 

het kader van dit artikel kunnen niet 

aile ovcrige gcgcvcn-, in C)udc en 

Nieuwe Te'>lament worden be-,proken, 

hiervoor verwiJ'> ik naar de literatuur.'" 

Daaruit komt onder meer naar vorcn 

dat er een du1deliJk ondcr-,cheid ge

maakt moet worden tu<,<,en de \vilde' 

natuur en de 'gedomesticcerde' natuur 

Voor de omgang met de gcdomesti

ccerdc natuur \Vordcn rcgcls gcgevcn. 

De wilde natuur heeft ecn lanu<,kop: ze 

dwingt hewondcring at en hoezemt 

angst in, zc kan zcnvcl zcgen al'-. -..trat 

ZIJn 

,f,1ijn conclusie i'> dat er ook 111 de IT'>l 

van de bijbel geen '>leurl gevonden kan 

worden voor de gcdachte dat de mens 
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de schepping in beheer heelt gekregen. 

Hoewel hiermee in fcite de derde uit

-;praak in de Iucht komt te hangen, wil

len we hem toch be<,preken om te be

zien of hct rentmeester<,chap voor de 

houding van de mens ten opzichte van 

(delen van) de natuur cen bruikbaar 

concept is. 

Is de term typerend voor een op de bij

bel gebaseerde zorgzame houding van 

de men-; ten opzichte van her natuurliJk 

milieu? 

1-lclaas dreigt ook deze zocktocht op 

een telcurstelling uit te !open. Her 

woord rentmee<,ter ontbrcekt in de 

Nederlandse vertaling van het Oude 

Testament en niet aileen het woord. 

ook de ( moderne) gedachte ontbreckt. 

Nergcns wordt in de mens-natuurrelatie 

de positie van de mem getypeerd met 

hct woord rentmcester(schap). In 

lngelse vertalingen treffen we het 

woord steward aan als vertaling voor 

een man die huismeester of huisbewaar

der is. 1 ' We vinden het woord rent

meester, in de Nederlandse bijbclver

talingen, wei in het Nieuwe Testament. 

maar ook dan niet verbonden met de 

natuur."' Dat komt omdat in de bijbel 

de mens niet als rentmee-;ter van de na

tuur wordt gezien. Er is een morele 

band met de gedomesticccrde natuur 

en voor de on1gang n1ct die natuur wor

den rt'gcls gegcven. Deze regels gaan 

erg ver, dt' landbouwhuisdieren en het 

gccultiveerdc land delcn zclts in het 

sabbat-;ritme. De overige natuur, en dat 

was in hiJhelst' tijden hct groot<;te dee!, 

wordt niet aan de mens in beheer gcge

ven. De mem kan die natuur hewonde

ren, hi) kan zichzell hcschermen tegen 

invloeden vanuit die natuur en hij kan 

cr henauwd voor ziin, maar nergens 

wordt hij over die natuur aange<,teld a is 

rt'ntmeester. Over de gedomesticeerde 

( I lV 7 H 'J7 

natuur wordt de mens overigens ook 

niet aangesteld als rentmeester. De 

rcntmeestcr is in de bijbel doorgaans 

iemand die over het geld gaat en de uit

drukki ng 'rentmeestereconomie' ( RI'F) 

kan tegen die achtergrond als een pleo

nasme worden betiteld. 

Het beeld van de wijze en verstandige 

rentmeester die het geld en de spullen 

van zijn heer goed beheert. is pa-; vee! 

later in de geschiedenis toegepast op de 

'spullen uit de natuur' VermoedeliJk is 

de zeventiende-eeuwse Engelse jurist 

Sir Matthew Hale de eer-;te geweest. In 

een vee! geciteerde passage gebruiktc 

hij de term en Piceroy, steluard en hail iff 17 

Llit het citaat en vooral uit de toelich

ting wordt duidelijk dat we bij Hale ta

melijk ver verwijderd zijn van het mo

derne gebruik van de term. Het idee 

van de mens als rentmeester paste bij 

het beeld van de bewoonde aarde als 

tuin en bij het beeld van de natuur die 

door de mens ontwikkeld moct wor

den.'" Het impliceerde ook een stevig 

optreden van de mens tegen de onaan

gename kanten van de 'wilde' natuur. de 

wrcde dieren en de overvloed aan on

nutte gewassen. Dit ideaal van een 

menwricndelijke. lieflijke en tamme 

tuin-natuur is altijd in de westerse tradi

tie aanwezig geweest. Het is duidelijk 

gc'inspirccrd door het tweede -;chep

pings-vcrhaal en het vcrlangen naar de 

tcrugkeer van die paradijselijke toe

stand. Maar soortgelijke idealen kun

nen ook bij Criekse filosofcn worden 

aangctrotfen.l'! 

Enerzijd-; heeft deze rentmeesterfiloso

fie er in de atgelopcn ceuwen toe gelcid 

dat er vee! aan landschapszorg en aan 

een bcterc positie van bepaalde dieren 

werd gedaan '" Andcrzijds heeft zc er 

mede toe gelcid dat vee! van de wilde 

natuur, die we nu zouden willen behou-
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den, door actief menselijk ingrijpen is 

verdwenen2 1 

Aan de bovenstaande beschouwing zou 

ik de volgende conclusies willen ver

binden: 

1 De gedachte dat de aarde aan men

sen in beheer is gegeven, is niet als bij

bels aan te merken. 

2. Het beeld van de mens als rentmees

ter over de schepping, of over delen 

van de schepping, wordt in de bijhel 

niet aangetroften. 

3. Het beeld van de mens als rentmees

ter over de schepping duikt in de ze

ventiende eeuw op, maar werd toen op 

een wijze ingevuld die sterk afwijkt van 

de betekenis die er vandaag de dag aan 

.._ 1111 I 

milieuprogramma, maar om punten die 

mij bruikbaar lijken als bijbelse uit

gangspunten. Ze zijn toegespitst op de 

relatie mens-natuur. 

1 De aarde is er niet aileen voor de 

mens en de mens is niet het docl van de 

schepping In de bijbel heeft de natuur 

een 'eigen waardc', cen waarde die niet 

ontleend wordt aan de betekenis van 

die natuur voor de mens. Het feit dat in 

het Oude Testament (Cen 9; Hos. 2) 

door Cod een vcrbond met dieren 

wordt gesloten is uniek. We treffen dit 

noch bij de Umwclt van Israel aan, noch 

bij de Crieken. Uit het scheppingsver

haal en het vloedvcrhaal kan opge

maakt worden dat Gods zorg uitgaat 
wordt gegeven. naar het Ieven in al zijn di

De natuur kan voor versiteit. Die gedachtc valt 

Consequenties 
Wat betekent dit voor een 

christelijk ge'inspireerde 

milieupolitiek7 

een christen geen 
ook elders te lezenn Dit 

kan een fundament lcggen 

onder een algemcne na

tuur- en milieuethiek. 

Voor cen rechtvaardiging 

van cen dergclijke ethiek 

hodt geen beroep te wor

den gedaan op een be

paaldc cigenschap van dier 

of plant, zoals het hcbben 

van een logos (Criekse fi

losofic, de kcrkvaders, 

Thomas van Aquino) of 

norm worden maar 

Laat ik beginnen met een 

relativerende opmerking. 

Het is uiteraard niet ver

boden om een term die als 

zodanig in de bijbel niet 

voorkomt en in de ge

schiedenis op een be

paalde wijze is gc'introdu

ceerd in deze tijd opnieuw 

de kwaliteit van 

onze normen kan 

wei uit onze 

omgang met de 

schepping worden 

afgelezen. 

te ijken en te gebruiken. De rentmees

tergcdachte doct het goed als tekcn 

van herkenning en op een zo duidelijk 

sjihbolet moet je als christelijke poli

tieke partijen misschien wei erg zuinig 

zijn. In programmatische zin zou ik er 

geen twccde kunnen aanwijzcn. lk vind 

wei dat de argumentatic daarbij zuiver 

moet zijn. De redenering die nu in de 

programma's wordt gevolgd, lijkt mij 

nict kosjer 

In positievc zin zou ik het volgende 

naar voren willen brengen. Het gaat 

hierbij overigens niet om een concreet 

het kunnen lijden ( Utilitaristcn, Jeremy 

Bentham). Een dcrgelijkc ethiek neemt 

het bestaansrecht van niet-menselijke 

soorten als uitgangspunt en beschouwt 

het door menselijk handelen uitsterven 

ervan als onacceptabel 

2. De in de bijbel voorkomendc diffe

rentiatie in het begrip natuur en het 

daarbij gcmaakte onderscheid tu'.'.en 

gcdomesticeerde en 'wilde' natuur kan 

als uitgangspunt dienen voor een na

dcre uitwcrking van die algemene 

ethiek. Daarbij moct de omgang met en 



de verantwoordelijkheid voor de natuur 

nader worden geregeld. De door de 

mens heheerste natuur verdient zijn 

morelc zorg. Vee! tek•aen uit de bijhel, 

die in het hedendaagse milieudebat 

naar voren worden gebracht als dier- en 

natuurvriendelijk, hebben betrekking 

op die gedomesticeerde natuur 21 Het is 

evident dat in de wereld van vandaag 

deze door de mens h6nvloede natuur 

aanzienlijk omvangrijker is dan 2000 

jaar geleden Dat hetekent dat de rele

vantie van de regels die voor onze hou

ding ten opzichte van die natuur wor

den gegeven, aanzienlijk is 

toegenomen. Het sahbatsritme bijvoor

heeld geeft de mogelijkheid tot herstel 

voor mens, land en dier De betekenis 

van dit ritme voor ons economisch en 

sociaal Ieven is groot en wordt onvol

doende bcscft. Dieren kunnen geen 

productiemiddelen worden en het ne

men van individucel Ieven is geen van

zelfsprckendc zaak. De kwaliteit van 

hct dierlijk en plantaardig Ieven is ecn 

waardc op zich. De wijze waarop in 

onze moderne samenleving plant en 

dicr in ecn intemief productieproces 

worden gcexploitcerd, staat op zeer ge

spannen voet met deze noties. 

3 Ten opzichte van de 'wilde' natuur 

moct de mens zich terughoudcnd op

stellcn. Voor de algemenc uit<;praak dat 

de aardc de mens in beheer is gegeven, 

bestaat geen grond in de bijbel. 

13eschermen tegen bedreigende gevaren 

vanuit de natuur of door natuurkrach

ten blijft uiteraard nodig en geoorloofd, 

maar voor grote delen van de aardc 

gcldt ecrder het omgekeerde: de natuur 

moet tegen de mens heschermd wor

den. Onze kennis van complcxe '>yste

men is echter beperkt en wellicht i'> het 

menselijk kennen wei principieel be

perkt Ook op dit punt moeten we toe-

UlV7H<J7 

geven dat er minder nieuws onder de 

zon is dan lang gedacht werd: de prin

cipiclc grenzen aan het menselijk ken

nen waren a! aan Job bekend. En niet 

aileen aan Job: dit besef kan ook in de 

antieke filosofie worden aangetroffen24 

In vee! gevallen doen weer daarom be

ter aan om het voorzorgprincipe te 

hanteren. De natuur vrijwaren van 

schadelijke invloeden door menselijk 

handelen en waar mogelijk met rust Ia

ten, zijn zeer verstandige strategiecn. 

Kennis van bclangrijkc bronnen van 

onze cultuur maakt het mogclijk om bij 

de zoektocht naar oplossingen de scylla 

van de hybris en de charybdi., van de 

necrslachtigheid te vermijden25 

4. lliJ het gcbruik van de natuur client 

een docl-middelafwcging gemaakt te 

worden. Het tempo waarin de mens 

momenteel de natuur onder haar in

vloed brengt en het beslag dat de mens 

op die natuur legt, zijn vee! te hoog. 

Die hoge druk op natuur en milieu kan 

<>lcchts ten dele verklaard en gerecht

vaardigd worden door de noodzaak te 

voldoen aan de primaire behocften van 

cen groeiende wereldbevolking. De 

mens heeft geen automatisch gebruiks

recht op de natuur en haar voortbreng

selen2" Menselijke waarden wegen in 

die afweging niet zwaarder omdat het 

waarden van mensen zijn. 

5. De kwaliteit van het menselijk be

staan zal in toenemende mate ontleend 

moeten worden aan de kwaliteit van de 

niet-memclijke schepping en niet aan 

de mate waarin die niet-menselijke 

schcpping ons van matcriele goedercn 

en diensten voorziet. Dit betekent, 

kortom, een 'vergroening' van ons nor

men- en waardenstelsel, niet als een 

saus eroverheen maar van binnenuit. 

Daarbij verandert de positie van de 
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natuur: zij is niet Ianger aileen bron 

van welvaart maar ook bron van ken

nis en inspiratie en toetsteen voor het 

beschavingsniveau van een samenle

ving. De natuur kan voor een christen 

geen norm worden maar de kwaliteit 

van onze normen kan wei uit onze 

omgang met de schepping worden af

gelezen 
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'1m1th 1 1975) 

lk gchru1k hl<_'r de term rlllheuvcrvudnlg, \\'Jilt 

het prolc'>l 111 vrocger tlJtkn had met name he

trekking op dt: vonr de lllelh hnltkrl1jkc en ge

zondhc1d-,hcdn·1gende vormen v<tn nuheuhe

dcr!. Tegen allerlc1 V(lnllen vr:tn nJtuurr:tanta'>tlng 

en tegcn hct ultroeien von -,chJdc!Jjk geo<..htc 

dlcrCil vcdt \'(,J<lr de ncgcntlcndc ccU\V veclnllll

deJ prote'-l tc hclul'>teJ en 

( !\mung 1 I CJl)(l en 1991 1 gaJt een '>lJp vcr

dcr. Hq JLhl de onvcrJntwoorde omgJng met 

de natuuri!Jlc hulphronncn dc voornJztlll'>le rc

dcn voor h<..'l vcrdwiplt:n van vee! vroegerc he

'>Chovlngen Z!Jil krt:~chtlg'>tc pJrad!glllJ I'> hct 

PJJ'>cdt:~nd, \\'JJr tll'>'>t'll _:_ 1200 en 1700 cen 

he'>( hav1ng tc\oor glllg door ovcrcxploltJtle 

van de natuurlnke hulphronnen 

(, 111 Up'>choor::::..: S \X'F- VJil de Ploeg 111 C!T.\1 

1 1'J901, 101 101, I) HoeiV.'IllJ 1]<)())1 

7 Z1c h1crtoc o J. I .Ll von \Xlc!Z'>::ickcr. A.B 

! ovlll'> & I Hunter I nv1m ' 1 ()95 1 Fi!klo! \'JcJ 

/)uflllcllu \\'of,l.,ldii,l //,J!Iw!lcl :\I,JIIIII'Cihrd!lr/, 

t )rocmcr Kn<tur, i\1unchen 

Vgl. op d1t punt de lunLt1C vJn rel1g1e zoJI'> 

om'>chrc\'l'll door \V Burkert 1n z1jn J<.c!Jt/JOII did 

t/1{ ( ICIIIWJ: n/ i/Jt Sdllt,l H<trvMd UnJvcr-,ity 

Pic'>'> 1<JiJ(J' 

Zic () cl N s Hethcnnton I r~d; I 11)()); 

( o'nw1'tl1})' 1-fhltliiLd/ LiltTdJ)' fl/JdcNJ/1/JJt,d 

1\cll!/ltlll~ did _•.;trcnil/ll Pcr-.finiii'C., Ct~rlzmd l'.:ew 

York R \X/ Lovin K t·l- Rcvnold-, I rd" : 

'19H51 ( O'>IIIOI}tlll)' ,uii/ /.dJiud ()dn Chi(Jgo 

Lilli\'Cl'>lty Pre'>'>, Ch1c<tgo 

10 K Lmv1th ,1\J(J'/' c11 .\1 \'\"dd1cr'> 11JSS: ])c 

term god moet h1cr opgc\'Jt worden 111 de 

hJccd'.tc hctckenl'> A\lc hovcnmclhClllkc 

groothcden Zlpl Cllll hcgrcpen 

1 l ( J Clt:~ckcn : JlJ(J/, 

12 \n ( ;PV-knngcn I'> 111 hct vcr\cdcn ook vcc\vu\

d,g de comhrnat1c 'hoU\\Cll en hcworcn' gc

hrulkt oil a]-, tltcl Vtlll cen '>tudiL' over de llll

l!cuprohlcmJtlck VJ!l de (;ruen van !1nn'>tcrcr 

'>tl(htlllg Uit 1CJ7-t- ])c Ill! gekozcn J(tiC\T \'il

ntlnl I'> tvpercnd voor de ontwrkkchng Vclll hct 
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13 Voor ccn recent ovcrzicht z1e HJ van Soe~t 

119()6). i\1ijn c1gen opvarting 1':> te vindcn 1r1 

I.J Boer<:.ema ( 1997, hoofd<:.tuk 21 

14 Bqvoorhccld naar het voortreffelijke bockp . .' 

van C Houtman ( 191:!41, H'ereU en terjeHrNreU 

rnciJ'i en mdieun1 de hi)hcl Ten have, liaarn. 

15 Cen 431(),19 en Ccn 441,4 In dczc tck<.ten 

staat er letterlijk. 'een man crboven' of 'ccn 

man d1c er bovcn <;taat' Dric andere 

Hehreeuwsc \VoorJen, aile ook in de betckcrw; 

van hui<:.mccc;tcr, treften we aan 111 les 2215 

Dan.lll,l(>enln I Krnn 2731,2Hl Dekop

peling met de natuur i.:; afwez1g 111 dcze tek

<;ten 

16 Het rnccst voorkomcndc woord voor rent

mccc;ter \OikovcS~mo~ de 'econoom') komt in 

totaal acht keer voor. V1er keer in het Lucas

evangclle {1242 en 161,~,.S), twee keer 111 I 

Cor. 41 ,2, CCn keer Ill Tltu<; 17 en een keer In I 

Petr 410. Aile tek<.ten 111 het LucJ-.-evangclie 

gaan her over het heheer vdn geld, Hl de hnef 

aun de C:orinth1ers over de "geheJmenJ'->'->en 

Cod-;'' , 111 Tiru-; over de opziener ah. "behecr

der van het hui<:. Cod.:;'' en 111 de eerste hnet van 

Petru-. gaut het over "goede rentmee<.,ter'> over 

de velcrlei genade Cod-;" Voor hct andere 

woord dat met rentmee-;ter vertaald kan \Vor

den (ErrfTpon:os), geldt hetzeHde. D1t woord 

komt twee kccr voor. In Luca.:; 8.~ 111 de beteke-

111'> van hu1<:.bewaarder 1 zonder nadere om

<,chrijvingl Ook de t\veede kecr, in tvbtth 

2013, waar ge'->proken wordt over de opz1chter 

van de hecr van de wqngaard, moet deze op

zichter de knechten uitbetalen De koppcling 

van het woord rentmeco:.,ter aan de zorg over 

(delen van) de nJtuur onthreekt 111 de hl)hcl 

17 'The end of man'" creation \va-., that he should 

he the viceroy ot the great Cod ut heaven and 

earth 1n thl'-> 1nknor world h1<> <;teward, vd!Jcuo.; 

( = farm-manager, I}Hl, barldl or farmer ol h1'-> 

goodly tarm ol the lower world" lJe men.:; \VJ<:. 

h1ertot:, zo .:;chrl)Jt Hale tcr toeiJLhtmg. "mve-.

ted \Vith power, authonty, nght dominion, 

tru'>t and cJre, to correct and ahndgc the ex

ce-.'->e<:. and crueltre<, or the fiercer anima]<,, to 

g1ve protcLt1on Jnd deknce to the mamuetc 

I tame) and u.:;c!ul, to prc.:;crve the <:.pecie'-> nl di

ver-. vegetable.:; tgrowrng thing'->), to improve 

them and Nher<>, to correct the redundance ol 

unprohtablc vegetables to pre'->ervt: the lace o! 

the earth 111 beauty, u'->elulne'><> and lnlltfulnc.:;o.;' 

1 S1r Matthe\v Hale, 1677, The PrinulrPe 

Orr~;rndlrom o_[ Al~mknd Pnnted by W Codhid 

lor W'. ShrO\vo;hcry, London. ~70 

1 S Voor een heo:.,chriJving van di{_' ont\'.'lkkehng 

zie. I Pa-.<:.morc I, I ()j,.J- 1 en K Thoma<:. 1 1 ~)8 ~) 

Voor de doorwerklllg van het paradi,..,/tuln, 

idcaal 111 onze we<,ter<:.e cultuur z1e I. Pre'->l 

IIYH II 

I() /.) Hocr-.ema I, 1997 hoofdstuk 4 'r 

20 Bnan Harri.:;on i 1973. 78CJ-82JI WIJ'>t er hiJ· 

" 1-1 I I J 

voorbeeld op dat de wortel<:. van de Enge]<,e 

di{_'renbe<:.cherming-.organJo:,atle 1 de RSPCA 'r 

gczocht moeten worden 111 het human1<:.ti<:.ch 

chn'->lendom I 'founded Ln_qcly hy ePdllr}fliwl huf1ril

JJJII/n!IH5") 

21 Be'->chrevcn door o.a. D Harwood 1 192S), 

N I { Pollock r 106SJ, H HaiTI'->on ( 1973); H 

R1tvo t J()R7/19YO! en R.l). Ryder 110891 

22 BIJvoorbeeld 111 f\alm 241 ''De<:. Hercn i<> de 

aarde en haar volhe1d" 

2 3 Bijvoorheeld Spr 12 1 () 'lJe rechtvJardJg(_' 

weet wat toekomt aan ZIJll vee' 

24 O.a. b11 de ScepliCI en hl) de Romeime huma

lll'->l Seneca. ''W\1 weten met aile<,, want hd 

groot<,te dec! van het hecla!, Cod. bl11h voo1 

on-; verhorgen" 1 Naturriit"i (]ues/JOIH'\ VI!, 30.4! 

25 Die hybri.;;, hoogmoed, '->preekt bJJVOorhecld 

uit de l1tel van ccn '->peualc uitgave van 

S(JflliJjJc J\menum t<:.eptember 1()89:, over de mJ

lleuproblcmen A1.1Hd!}lll1J Pidncl EtJr//1 

Neero:.,lachtighe1d en pcSSITlll'-ollle, vaak onde1 

de dekmantel van rcalmne, hebben CCn d1ng 

gemeen· ze ver<>chaften een ald1t om met te 

docn waar WIJ al'> mcm wei toe geroepen zijn 

er het he:.te van te maken. 

26 De terminolog1e 1s 111 de loop van de tl)d <:.terk 

geklcurd door dezc gehnllkwl<:.IC en weer'->ple· 

geld on.:; waardenpatroon Zo <:.prckcn we over 

natuurll)ke hulrhronnen', over 'onkru1den' en 

'onged1erte' 
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De consument is zeer geinteresseerd in duurzame goederen. Maar 

de drempel wordt te hoog gelegd. Duurzame artikelen zijn duur

der en krijgen minder aandacht. Hier ligt een taak voor de over

heid. Door prijsreguleringen moeten de duurzame producten 

goedkoper worden en de organisaties met een mediabudget in 

staat gesteld worden de producten onder de aandacht van de con

sumenten te brengen. 

D 
e con<,umenten hepalen 

uiteindel.ijk altijd Wilt er in 

de winkcls vcrkocht wordt. 

Maar ziJ worden wei ver

lcid door steeds nieuwe producten, 

mooie verpakkingen en 

oogverhlindende reclame. 

Het is voor fabrikanten de 

laatste jarcn <;leech moeilij

ker te achterhalen wat de 

comument nu eigenlijk 

wil. Daarom wordt de 

consument met veel rccli!

megeweld verleid tot de 

aanschaf van hun produc

ten. 

In de jaren vijftig was hct 

zouden gaan kopen. [r wJren ook nict 

veel verschillende typen ililnwczig, een 

stofzuiger is een <;tofzuiger. Pi!s later 

kwilm de productdiftcrcntiatie omdat 

de consumenten steeds andere e1sen 

gingen stellcn. I )e groc

pen consumenten waren 

ook eenvoudig up te dclcn 

in <,ocialc kb<;scn A/H. C 

en [) Hij elke klasse hom

den hcpaalde producten 

AI., twce mensen gingen 

trou\vcn was er doorgaanc; 

een <;tandaard-uitzetpak

ket, met klcine variatle'>, 

dat elk jonggchuwd stel 

aamchi!ftc. In de loop der 

vee I eenvoudigcr. Nedcr- Drs H.E C. Oflpenhuizw jaren veri!nderden de wen

land Wil'> in opbouw en i!lle productcn sen van consumcnten. In de Jaren zestig 

wilren nieuw en vailk een aangenilme 

verrijking van het Ieven. De stotzuiger

bhrikanten konden, nadat de ecr<;te 

hui'>houden<, het product hadden aan

geschaft en het gemak hadden onder

vonden, er rustig vanuit gaan dat iln

dere huishoudens dit product ook 

volgden jongeren niet mcer zo automa

tisch de keuze Villl de oudcren. Men 

wilde het i!nders. Er volgde een golf 

van oranjc/bruine woningen en produc

ten die vooral het gemak dicnden. De 

keukcnkil<;tjes werden gevuld met con

servenblikken. Ook de jaren zeventig 



staan vooral in het teken van het ge

mak, het huishouden moet zo min mo

gelijk tijd kosten. De opmars van wit

goed producten(koe lkasten, vrieskisten, 

droogtrommels etc.) i-. enorm. 

Maar dan komt er een omslag in deja

ren tachtig De consument hccft eigen

lijk alles a\ en zoekt nu vooral produc

ten die het Ieven aangenamer maken. 

Het i<> de tijd van hct verwennen van 

jezclf. Er komt een enorm stroom van 

variatie'> op verschillende producten ai

leen met hct doe\ om iets nog lekkerder 

te maken. Men zoekt naar kwaliteit en 

vooral naar iets dat exclusicf is. 

De drang naar mecr kwaliteitsartikelen 

blijft in de jaren negentig overeind. 

Maar kwaliteit wordt icts anders inge

vuld. Natuurlijk moet een consumptie

product lekker zijn en moet een appa

raat het goed doen en lang meegaan, 

maar ook hegint mee te spelen dat men 

wil wctcn waar het product vandaan 

komt, of het geen <,chadclijk product is. 

l'roductcn die aantoonhaar schadelijk 

zijn voor het milieu worden langzamer

hand vervangen. Wa-.middclen met fos

faten kunnen nict mecr. Er hchhen in 

de krant nog nooit zoveel advertenties 

van fabrikantcn gestaan die hun klanten 

vooraf waarschuwden omdat er iet<, niet 

klopt met hun product Dit telt nu vee\ 

zwaarder voor de corl';umenten dan in 

de Jaren vijttig Ln het lijkt erop dat in 

het ecrste decennium van de volgende 

eeuw de klanten geen genoegen mecr 

nemen met productcn die niet duur

zaam zijn geproduceerd. Het gaat crom 

de klant van de juiste intormatic te 

voorzien. Uitcindelijk hepaalt de con

sumcnt en daarom wordt ook de con-.u

ment be-,peeld om tot hepaalde keuzes 

te komen. 

Nu overhecrst nog het aanhod van goe

deren die niet altijd even duurzaam zijn 

UlV 7 H 'J7 

geproducecrd. De duurzame producten 

zoals de sociaal verantwoorde met Max 

Havelaar Keurmerk en de biologische 

producten krijgcn nauwelijks ruimte 

tusscn a\ hct communicaticgeweld om 

de consument over te hal en tot aan

schaf van hepaaldc artikelcn. 

Uit onderzoek blijkt dat consumcnten 

vee\ milieubewuster zijn geworden, 

maar nog niet altijd bereid tot milieu

vriendelijk handelen, door ook over te 

gaan tot aanschaf van die producten. 

Hier gaapt vaak een enorme kloof. Van 

de Nederlanders kent bijvoorbecld 

82% het Max Havelaar Keurmerk, 78')(, 

van de Nederlanders vindt deze vorm 

van ontwikkelingshulp effectief en toch 

koopt maar 8% van de Nederlanders 

met enige regelmaat een product met 

Max Havelaar Keurmerk (vooral kof

fie) 

Die kloof wordt voor een dee\ veroor

zaakt omdat zeggen nog altijd gemak

kelijker is dan doen. Maar ook omdat 

cr te weinig media-aandacht (vooral re

clame) voor dcze producten is, ze zijn 

in de winkels moeilijker te vinden en, 

heel belangrijk, ze zijn duurder Het 

Engelse hegrip "rut your mo11cy ruhcrc your 

mouth is" gaat nog niet op voor vee\ 

Nederlanders. 

Het principe van Max 
Havelaar 
De Stichting Max Havelaar hecft vanat 

1988 cchter bcwezen dat de con-.umen

ten wei aanspreekhaar zijn op aan-.chaf 

van duurzarnc producten. Hct socialc 

kcurmerk heeh allcs met duurzaamheid 

te maken omdat het hoeren in ontwik

kcling<>bnden in staat stelt klcinschalig 

te hlijven produceren. Het keurrnerk i-. 

indertijd ontwikkeld door de kerkelijke 

ont wikkeli ngsorganisatie Solidaridad. 

1 n gesprekkcn met Mexicaanse hocren 

kwam zij tot de slotsom dat de oplos-
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sing voor de armoedeprohlemcn van 

deze boercn niet direct lag bij meer 

ontwikkclingshulp. Als dcze boeren 

een bctcre prijs voor hun producten 

ontvangen dat kunnen ze hun ontwik

keling in eigen hand ncmen. De alter

natieve handel hestand wei maar was 

slechts in staat ecn klein dee! van de 

consumenten te bereiken en dus een 

beperkte afzet voor de boeren tc reali

seren. Door een sterke lobby van de 

kerkelijke achterhan van Solidaridad 

luktc het enkelc koffie-

.. - 1·111 ' 

kleine boeren. Dit is in de afgelopen ja

ren een heel belangrijke handelsvoor

waarde gebleken. Door rcchtstrccks 

handel te kunnen bcdrijven met wes

terse importcurs hebben de hoerenco

operatics enorm veel geleerd. Ze kun

nen nu mee-onderhandelen op basis 

van hun kennis van wereldprijzen, we

ten nu hoe contracten worden opge

steld en hoe de bonen rnoeten worden 

ingescheept Ze zijn niet mecr afhanke

lijk van een opkoper die langskomt 

wanneer hct hem uitkornt 
branders mce te krijgen in 

een keurmerkmodcl. 
De Stichting Max en dan een prijs vaststelt 

die de boeren maar te ac

cepteren hebben. In ge

sprekken met de hoeren 

over het belang van 1\lax 

Om effectief te kunnen 

zijn moeten de producten 

bereikhaar zijn voor clke 

consument, dus bij elke su

permarkt verkrijgbaar. De 

keurrnerkproducten moe

ten onderdeel worden van 

de reguliere handel. Er 

moet duidelijk gemaakt 

worden dat de belangen 

van de producenten over

Havelaar heeft 

vanaf 1988 

bewezen dat de Havelaar gaat het door

gaans niet om de betere 

prijs maar vooral om het 

gewonnen zelfrespect. 

* Er wordt een minimum

prijs ingesteld die een mi

nimale bestaanszckerheid 

consumenten 

aanspreekbaar zijn 

op aanschaf van 

duurzame goederen. 

eenkornen met de lange termiJnbelan-

gen van consumenten, handel en indus

trie. Cecn model op basis van 

liefdadigheid, maar op basis van gelijk

waardigheid en respect. Door sarnen te 

werken met de reguliere handel kun je 

beter gehruik maken van de expertise 

van de koffiebranders die a! jarenlang 

voor de Nederlandse rnarkt koffie hran

den. De kwalitcit moet voorop staan. 

Handelsvoorwaarden 
Om te garanderen dat cr daadwcrkclijk 

op ecn eerlijke rnanier zaken wordt ge

daan heeft de Stichting Max Havelaar 

een aantal handelsvoorwaarden opge

steld waaraan de kotfiebranders zich 

dienen te houdcn: 

* De producten rnoeten rechtstrceks in

gekocht worden bij organisaties van 

garandeert. Voor minder 

kan een boer eenvoudig niet produce

ren. De afgelopcn acht jaar was de we

reldmarktprijs meestal lager zodat ze 

via Max Havelaar echt een substantiele 

hnanciele steun in de rug kregcn 

* De boeren ontvangen altijd een 

kleine toeslag op de wercldmarktprijs, 

uitgaande van het principc dat deze 

bocren een achterstand in te halen heb

ben en moeten kunnen invcstcren. 

Voor biologisch geteelde producten 

ontvangen de boeren nog wei een extra 

toes lag 

* Een dee! van de oogst van een coope

ratie kan op verzoek voorgetinancieerd 

worden. Zo is een cooperatie ook daad

werkeli)k in staat de producten van haar 

!eden op te kopcn ten behoevc van de 

export. 

* Producenten en importeurs moeten 



elkaar wederzijds zekerheid verschaHen 

over levering en afnamc. Er wordt ge~ 

stredd naar langdurige handel<;relaties. 

Voorwaarden aan 
boerenorganisaties 
Om te garanderen dat deze handelsre~ 

laties ook effectid zijn als ontwikke~ 

lingsmodel en we vooral de meest 'dis~ 

adPalliiJged' groepen willcn bereiken zijn 

er ook een aantal voorwaarden gesteld 

aan de boerenorganisaties die zich in 

kunnen schrijven in hct producentenre~ 

gister van Max Havelaar. 

1 Hct moet natuurlijk gaan om organi~ 

satics van kleine bocren. 'Klein' wil zeg~ 

gen dat ze niet structureel afhankelijk 

zijn van ingehuurde arbeidskrachten. 

Het gaat vaak om ecn klein stukje 

grand dat eigendom is van de familic. 

2. De organisatie is democratisch van 

opzct1 de !eden hebben zeggemchap 

over het helcid van de organisatie en de 

he-.teding van additionele fondsen die 

voortkomen uil de extra prijs die via 

Max Havelaar hetaald wordt. 

3. Het moet een open organisatie zijn, 

zowel voor administratieve controle als 

voor nicuwe ledcn. 

4. De organisatie is politiek onafhanke~ 

lijk 

5. De organisatie ondcrschrijft de vol ~ 

gende principes: economische ontwik~ 

keling voor de gehele coiiperatie, res~ 

pect voor de natuur en stimuleren van 

milicutechnisch vcrantwoorde produc~ 

tietechnieken. En nict te vergetcn het 

stimulcren van ecn actieve rol van vrou~ 

wen in de organisatie. 

lnmiddcls zijn cr bijna driehonderd 

coiipcraties ingeschrcven in de produ~ 

centcnregisters van Max Havelaar. 

Kofhehoeren, cacaohoeren, honing~ 

hoercn en recentelqk bananenboercn 

Het is ondoenlijk voor Max Havelaar 

Nederland om al deze cooperaties te 

monitoren. Maar gelukkig is het 

Nederlandse Keurmerkininitiatief ge~ 

volgd in tien andere Europese Ianden: 

Belgic, Duitsland, Zwitserland, 

Oostenrijk, Frankrijk, Denemarken. 

Engeland, Zweden, Italic, Luxemburg 

en in Japan. De Keurmerkorganisaties 

in Noorwegen, lerland, Finland en 

Canada zijn in oprichting. Cezamenlijk 

met de tien Europese Ianden worden de 

contacten met aile coi:iperaties onder~ 

houden. 

Het is een model met veel impact. 

Vooral omdat het bewezen heeft dat 

het kan. Bedrijven willen wei werken 

onder een keurmerkmodel. Max 

Havelaar heeft hewezen dat het mogc~ 

lijk is om in de kern van de handel en 

het zakendoen positieve veranderingen 

te bewerkstelligcn 

Netwerk 
Celukkig is Max Havelaar niet het 

enige voorheeld. Er zijn vee! mecr be~ 

drijven die zich willen inzetten voor 

verantwoord ondernemen. Hicrvoor is 

een internationaal netwerk opgericht: 

het Social Vnllure Nettuork. Begonncn in 

19R7 in de Verenigde Staten en sinds 

1993 met een Europese afdeling. 

Hicrvan zijn hedrijven lid wicns !eiders 

vindcn dat hun bedrijf een rol kan spe~ 

len bij het creeren van ccn rechtvaardi~ 

ger, humaner en duurzamcre wereld. 

Hct bekcndste bedrijf in Nederland dat 

tot dit netwerk behoort is The l3ody 

Shop, maar vcrder zijn lid onder andere 

Ben & Jerry's Homemade, Ecovcr, The 

C:o~operative Bank, Levi Strauss, 

Timberland, Patagonia en de Triodos 

bank. Het missiestatemcnt van dit net~ 

werk is als volgt verwoord: 

"We 111·c an illlenwliollrllllei!Pork of socially 

and enviromnwta1 engaged entreprelleurs a11d 
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busl11ess leaders, dedicated to c!JangiHg the way 

we and the world do business. Our goal is to In

tegrate the values of a socially and eHvlromnen

tally sustainable society 1nto day to day busi

ness practices. To do this, we strive to dwelo)J 

ourselves personally and professionally 

We provide a supportive environment 111 which 

we challenge ourselues mrd wch other to develop 

our wterprlses to be commercially succesful a11d 

socially and enulro11mentally responsible Our 

network creates op)JDrtunltles for learning and 

facilitates both transact/om amo11g members 

rmd the start-up of new orgaHisatlons and VCJ1-

Iurcs." 

Stichting Max Havclaar is ook lid van 

dit nctwerk. Hierdoor is bijvoorheeld 

gcregeld dat The Body Shop a! de ca

caoboter die zij wereldwijd inkoopt 

voor haar cosmetica nu aanschaft onder 

de handelsvoorwaardcn van Max 

Havelaar De Stichting onderschrijlt 

van harte hct uilgangspunt om te pro

beren de manier waarop er nu zaken 

gedaan wordt te vcranderen. "we wa11t to 

cha11ge the way the rl'orld does business ... 

De keurrnerkhandel is gccn doe! op 

zich. We mocten met dit middel het 

hedrijfsleven toncn dat verantwoord 

ondernemen ook cconomisch haalhaar 

is. Door diverse producten op de markt 

te zcttcn zorgt Max Havelaar voor een 

nicuwe dynamiek in die markt, waar

door andere bedrijvcn zich in de toe

komst steeds mecr naar de keurmer

knormen zullen rich ten. Niet voor niets 

kwam Douwc Egberts na de introductic 

van Max Hnvelaar met een eigen 'klei

nen boerenbeleid', dat helaas nog niet 

aan de criteria van Max Havelaar vol

doet. Maar hct is een slap in de rich

ling 

Bananen 
Met de introductie van bananen hedt 

Max Havelaar ecn hele nieuwe dimen

sic aan haar werk toegevoegd. Door de 

... - 1-lll , 

prijs en de voorwaarden die Max 

Havelaar stelt worden de hananenpro

ducenten voor het eerst in staat gesteld 

milieuvriendelijk en menswaardig te 

produceren. 

En voor het eerst wordt nu samenge

werkt met plantages. Daarbij hecft Max 

Havelaar strenge voorwaardcn gesteld 

aan de arbeidersparticipatie in de be

sluitvorming Er zijn productievoor

waarden opgcstcld op het gebied van 

arheid en milieu. Vooral dit laatste was 

in de bananenteelt hard nodig Nict 

voor niets wordt de banaan in Latijns 

Amerika de }ruta qulm1ca' (chemisch 

fruit) genoemd Het uitgangspunt is dat 

boeren best duurzaam willen produce

ren maar de consument moet hem daar

toe wei in staat stellen. 

Het principe is kosteninternalisatie. 1 

Dit economisch principe is de onderlig

gende gedachte van de Max Havelaar. 

Kosteninternalisatie betekent dat de 

kosten van een sociaal verantwoorde en 

milieuvriendelijk productiewijze zijn 

meegenomen in de kostprijs van het 

product. Echt waardevol en schaars zijn 

de waarden waJraan geen prijskaartje 

wordt gehangen in de reguliere handel. 

Schone Iucht, vruchtbare grond, 

schoon oppervlaktcwater en ge

schoolde en gezonde werknemer<, kos

ten nu eenmaal geld. 

Kosteninternalisatie is een basisgege

ven voor de markt. Competitic op de 

markt stimulcert efficiency. Maar com

petitie ten koste van minimummilicu

normen en arheidsvoorwaardcn duidt 

op cen kortzichtige houding, want dit 

vcrnietigt hct economisch potentieel 

van or1Ze tockomstige gencraties. 

Daarom krijgt ecn bananenproduccnt 

via Max Havclaar een prijs die hem wei 

in staal stelt te investeren in sociaal hc

lcid en milieumaatregelen 

CllV 7.x '!7 



Dat het kcurmcrkmodel werkt en ccn 

instrument is voor duurzame nntwikke

ling hccft de introductie van hanancn 

in 19')6 bewczen. De bananen wcrden 

met medcwcrking van ccn aantal grote 

surermarktcn met veel media-aandacht 

(met rcclamcbnodscharren) en tcgen 

ccn concurrcrendc rriJs nr de markt 

gebracht. Door de rcgelgcving or de 

banancnmarkt ontvangcn de multina

tionalc bananenlirma's cnnrme winst

margcs. Het bedrijf dat Max Havclaar

banancn imrortecrt gebruikt dcze 

marge voor de extra prijs aan de boe

ren. De bocren ontvangen via Max 

Havelaar hijna hct dubbelc. 

llinncn een week hadden deze bananen 

een marktaandeel van 7'Yr,, cr was zo

veel vraag van de con<,umcnten dat er 

zclls tijdelqk een tekort was. Eind 1996 

lag bet marktaandeel zelts or 10%. 

Dankzij die grote vraag kunncn nu 

steeds mccr bananenrlantages en -co

operatics onder keurrnerk gaan leveren. 

Voor de Stichting Max Havelaar is dit 

het bewijs dat de consumcnt zecr g6n

ten~<.<;ecrd is in duurzame goedcren. 

Maar de dremrcl wordt tc hnog ge

lcgd. Supermarkten ZtJn nauwelijks gc

negen duurzame producten op te ne

men. De producten krijgcn minder 

aandacht up de winkelvloer, dus de 

consument moct goed zockcn. De arti

kelen ziJn ook duurder, voor veel con

<.umenten is dit een /Jottlntcck, hoc graag 

ze ook zoudcn willen. De Stichting 

Max Havelaar weet uit nnderzock dat 

de hogere prij<> voor vee I consumenten 

ecn reden is om de rroductcn nict aan 

te <,chalkn. En binnen bet reclamege

wcld i-, cr gcen aandacht voor duur

zame producten. De cnnsumenten wor

den niet tot kopen verleid terwijl ze 

wei de helc dag de commercials zien en 

horen van mindcr-duurzame producten. 

De <.rotjcs van l'nsthus 51 geven voor-

UlV7K'J7 

lichting maar zijn onvoldoende een 

middel om een directe koorimpuls te 

gcven. 

Hetzellde prohleem ondervinden de 

biolngi-,che producten. Deze zijn duur

der en bet is nog maar een beperkte 

groep consumenten die de weg naar de 

natuurvncdingswinkcl-, vindt. En ook 

cen beperkte groep die bet enkelc pro

duct met EKO-keurmerk uit de schap

pen van de supermarkt Iicht. De prijs

drempel en de onhekendheid met bet 

product heperken de vraag. 

Hicr ligt een taak voor de ovcrheid. 

Door prijsreguleringen moetcn de 

duurzame producten goedkoper wor

den en de organi<>aties met cen media

budget in staat gesteld worden de pro

ducten onder de aandacht te brengen 

van de con-,umcntcn. 

Dr1 HE(; ( Jppcn!Juizen is mcdctucrkcr PHhlic 

Rcl11ito11s nt PHhlicitcit hi; de Stichtir1_q i\l11x 

Hcwclaar 

Noot 
FnPIHJIIIliOifdl did -,ou,d ~~~/Jed., /ldrl o_[ the qt~<~llly dfl

{1/0dl/J 111 d1c /oll,/lhdlll- speech van NH..J> Roozcn 
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Dat er een trend is naar duurzamer consumeren is wei duidelijk. 

Marry Visser-Van Doorn weet hier alles van. Zij is sinds april 1997 

Tweede Kamerlid voor het CDA en was daarvoor naast voorzitter 

van het CDA-Vrouwenberaad onder andere bestuurslid van de 

Stichting Max Havelaar en voorzitter van de Nederlandse Bond 

van Plattelandsvrouwen (NBvP). 

V
isser-Van Doorn: "Wij zijn 

destijds in de NBvP gestart 

met een twee jaar lange 

campagne 'Kritisch consu

meren, duurzaam produceren' Het was 

een logisch gevolg op de andere pro

jecten die we ontwikkeld hadden. Een 

project over ontwikkelingssamenwer

king gaf tevens aan hoe belangrijk het 

milieu was. Daarna was er het project 

over 'Leefbaarheid op het platteland' 

dat ook alles met het milieu te maken 

had. Op bijcenkomsten met agrarische 

vrouwcn hoorden we hun zorgen over 

bijvoorbeeld het steeds weer opvoeren 

van de productie. Daarom besloten we 

met het hoofdbestuur tot dit nieuwe 

project dat direct na UNCED '92 van 

start ging. Het wcrd met enthousiasme 

ontvangen want onze !eden zijn zowel 

consumenten als producenten, die bier

over met elkaar discussieren. De Bond 

stond altijd voor Educatie, Recreatie en 

Emancipatie en sinds 1990 is daar ook 

Actie aan tocgevoegd. Toen het bestuur 

dit voorstel voor het toevocgcn van 

Actie inbracht werd hct met daverend 

applaus ontvangen. Dat was een van de 

leukste momenten van mijn voorzittcr

schap." 

Het acticpunt in de campagne 'Kritisch 

consumeren, duurzaam produceren' was 

onder andere het project 'De macht van 

de boodschappentas'. Er werd heel kri

tisch gekcken of producten wei milieu

vriendelijk en sociaal verantwoord zijn 

Een actievc groep vrouwcn in Drenthe 

ging zelfs aile supcrmarkten af om in de 

winkel in overleg met de winkelma

nager de producten te beoordelen. 

Visser- Van Doorn: "lk geloof dat dit 

soort campagnes invloed heeft. De 

NBvP hceft 75.000 !eden en al die !e

den nemen hun ervaringcn en menin

gen weer mee naar hun eigen sociale 

on1gev1ng. 

CDA en duurzame 
ontwikkeling 
Na het voorzittersschap van de NBvl' 

was Marry Visscr-van Doorn tot haar 

Kamerlidmaatschap voorzitter van het 

CDA- Vrouwenberaad. Ook hier staat 

'duurzamc ontwikkcling' op het pro

gramma en worden aanbevelingcn ge

daan voor het vcrkiezingsprogramma · 

Cl.lV 7-'B 'l7 
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Een mentaliteitsomslag kan aileen als col15umenten de juiste inform a tie krijgen en er 
genoeg prijsflrikkels zlj11 uoor aanschaf uan duurzame artikelen. 

van hct CDA. Naa'>t een grate inzct 

voor emancipatie van vrouwen heeft 

mevrouw Visser vooral de laatste jaren 

vee! hijgedragen aan de discussie over 

duurzame ontwikkcling. Nu zit ze dan 

in de Tweedc Kamer. Wat kan ze hier 

hijdragcnc 

Marry Visser-van Doorn: "lk kan als 

Twccdc Kamerlid invlocd hcbben op 

hct verkiezing.,programma van het 

C:DA en bijdragcn aan het uitwerken 

daarvan in de politieke praktijk van 

clkc dag lk rea!i.,eer me dat die praktijk 

erg hardnekkig kan zijn' Met mijn por

tefeuilles Volkshuisvc'>ting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieuhygicne (VROM), 

lluitenland'>e Zaken en Financicn heh ik 

natuurlijk tc maken met duurzaamheid. 

lk vind het vooral voor het C:DA be

langrijk dat het een lange terrnijnvisie 

neerzet over hoc we denken dat een 

duurzame samenlcving eruit ziet. Daar 

moet dan een stappcnplan aan gekop

peld worden en vergeet vooral niet hct 

draagvlak bij de burger tc creeren. 

CIW 7 H 'J7 

Voortdurende economische groei botst 

met duurzame ontwikkeling, dus we 

mocten keuzes maken. 

Binnen hct CDA werd in de jaren tach

tig a! over het rentmeesterschap ge

sproken. Maar daarna is er te weinig 

gebeurd Hoewel wijlen Berry Esselink 

een grote bijdrage heeft geleverd aan 

het ontwikkelcn van 'Het Nationaal 

Milieu Bcleidsplan' lk zeg weleens hij 

het CDA zijn de halpennen en de vlag

gen groener dan hct milieubeleid. Het 

komt wellicht omdat het CDA een par

tij is met vooral onder de agrariers een 

belangrijke achterhan. Jarenlang werd 

gedacht dat landhouw en milieu regen

over elkaar staan. Maar inmidde!., is dat 

verandcrd. Het CDA kan nu ecn voor

trekkersrol vervullcn, juist omdat het 

zo'n achterhan heeft onder de agraricrs. 

Maar let we!: een duurzaam bcleid 

wordt gemaakt door aile partijen uit de 

samenleving. Het i-, niet een zaak van 

de agraricr<; aileen. Uit mijn verlcdcn 
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bij de plattelandsvrouwen weet ik dat 

veel agrariers juist heel milieubewust 

zijn. Maar hen moet wei de mogelijk

heid geboden worden om het roer om 

te gooien. De boeren zouden een be

tere prijs moeten krijgen die hen in 

staat stelt milieuvriendelijk te werken. 

De begrippen rentmeestcrschap en soli

dariteit zijn kernwaarden voor het 

CDA en juist vanuit die begrippen heb 

je de plicht een serieus beleid te voeren 

om te komen tot een duurzame samen

lcving. De aarde bewerken en bewa-

ren. 

Voorbeeldfunctie overheid 
Het is belangrijk te weten wat nu de 

mogelijkheden en ideecn van de kers

verse politica zijn. 

Marry Visser-van Doorn: " Een van de 

belangrijkste voorwaarden is een draag

vlak in de samenleving te creeren. De 

overheid moet dit doen in samenwer

king met de maatschappelijke organisa

ties, door informatievoorziening en 

vooral door maatschappelijke organisa

ties de middelen voor deze informatie

overdracht te geven. Dat draagvlak 

ontstaat niet als je als overheid geen 

goede voorbeeldfunctie vervult. 

Waarom rijden onze ministers bijvoor

beeld niet in elektrische auto's? En kun 

je burgers stimulcren tot duurzame 

consumptie als je bijvoorbeeld tegelij

kertijd de plannen voor uitbreiding van 

Schiphol bekendmaakt? 

De overheid zal nieuwe technische ont

wikkelingen moeten stimuleren die 

minder milieubelastend zijn. Een van 

de belangrijkste instrumenten van de 

ovcrhcid moet zijn de prijsregulering, 

zoals ook 'Nieuwe wegen, vaste waar

den' al aangeeft. De milieulasten moe

ten in de verkoopprijs verdisconteerd 

worden. Duurzame productcn worden 

daardoor goedkoper. Mensen moeten 

beloond worden als ze de keuze maken 

voor duurzame producten. De eco

aardappelcn zijn duurder dan gewone 

aardappelen, maar dat zal niet meer het 

geval zijn als de milieukosten van de re

guliere aardappelteelt in de prijs wor

den meegenomen. De overhcid kan 

ook de BTW-hcffing differentieren naar 

wel-en niet-duurzame goederen. Er is 

een mentaliteitsomslag nodig Dit kan 

alleen gebeuren als consumentcn de 

juiste informatie krijgen en er genoeg 

prijsprikkels zijn voor aanschaf van 

duurzame artikelen. 

lk vind dat het CDA de moed moet 

hebben om consequent de opdracht 

van rentmeesterschap en solidariteit uit 

tc dragen in de politieke rcaliteit. 

'Nicuwe wegen, vaste waarden' kondigt 

dat aan en vee! milieubewuste CDA-ers 

rekenen erop dat dit idee goed uitge

werkt in het verkiezingsprogramma 

komt-" 

Drs HFG. Oppenhu1ze11 
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Om de belasting van het milieu in de komende vijftig jaar met een 

kwart tot eentiende van het huidige niveau terug te dringen, zijn 

verdergaande innovatieve verbeteringen van productietechnieken 

vereist. Voor de samenleving, het bedrijfsleven en de overheid be

tekent dit veranderingsprocessen op economisch, sociaal en maat

schappelijk terrein. Eco-efficientie vraagt om maatschappelijk 

draagvlak. Bedrijven zullen hun bedrijfsstrategie ten aanzien van 

het milieu moeten wijzigen. De overheid zal stimulansen moeten 

creeren voor bedrijven om hun concurrentiepositie te verbeteren 

en te komen tot hogere eco-efficientie. 

H 
ct tot stand 

brcngcn van 

duurzame 

ontwikkeling 

is ccn cnormc maatschap· 

pcliJkc uitdaging Hct hc

tekent dat we in cen paar 

decennia 111oetcn lcrcn 0111 

van productcn tc vcrho

gcn. De 111ccstc pogingen 

richten zich op incremen

telc milieuvcrbeteringcn 

van bestaandc proce-,scn, 

producten en dicn<;ten op 

opcrationecl niveau. Dcze 

optimalisaties lcidcn vaak 

vee! dhui'ntcr 0111 te gaan tot aanzienlijke voortgang 

met encrgic en grond<;tot- in de eerste <>tadia van de 

len. Volgcn<; somm1gc proces- en productontwik-

schattingcn moct de bela<>- keling, omdat dan vooral 

ting van hct milieu de ko- Proj.dr. /acqueli11e Cramer de laaghangcndc vruchten 

mcndc vijttig jaar worden terugge- kunnen worden gcplukt. ,'-.1aar daarna 

hracht tot gcmiddcld eenticnde van de 

hu1digc niveaus, dat wil zcggen met 

ccn factor 10.' AI, <;tap in de goede 

richting sprekcn andere auteur-; over 

hct hchalcn van ccn cco-clliciency met 

ccn tactor 4.' 

Stappcn zijn a! gczct binnen de indll',

tnc om de gemiddcldc cco-cllicicncy 

Cl lV ~ s 'l7 

lcidcn dergclijkc optimalisaties tot mar

ginalcre milicuverbeteringcn die moei

lijk doorgevoerd kunnen worden en 

hovcndicn rclatid duur zijn. 1 

Om ecn reductic met ecn be tor 1 () te 

hcrcikcn zoals hicrhovcn gc<;teld. zijn 

verdergaandc. innovatieve vcrhctcrin-

-l 

z 
m 

z 

c 
c 

N 

)> 

I 

m 

v 



.I 

~ 

-~ 
I I 
I I 
I I 
I I 

0 

I 

~ 

<r: 

<r: 

N 

:J 

:J 

0 

z 

Vl 

W-l 

z 
f-

gen van bestaande productietechnieken 

vereist. Hoe we de daarvoor benodigde 

veranderingsprocessen binnen het be

drijfsleven van de grand kunnen krij

gen, vormt de kern van deze bijdrage. 

Naar verdergaande 
milieuverbeteringen 
De milieuwinst die met cen dergelijke 

optimalisatie van de bestaande produc

tie en producten kan worden gcboekt, 

moet zekcr niet worden gebagatelli

seerd. Aanvankelijk lag bij dergelijke 

stapsgewijze milieuverbcteringen in de 

jaren zcventig de nadruk bijna uitslui

tend op curatieve maatrc-

producten en diensten uit milieuoog

punt fundamenteler te verbeteren, a]., 

ze helemaal nog geen ervaring hebben 

opgebouwd op milicugebied. Wat dat 

betreft kan het tot stand brengen van 

duurzame ontwikkeling worden be

schouwd als cen continu leerproccs. De 

uitdaging is nu om dit lcerproces in cen 

nog eco-efficicntere richting - met nog 

minder gebruik van cnergie en grond

stoffen- te stimuleren. Hoe bereiken we 

zulke ingrijpende verandcringenJ 

Crofweg zijn er twce mogelijkheden. 

a. verdergaande vernieuwing van be

staande processen, producten of dien-

<;ten 

gelen door toepassing van 

end-of-Jllpe tcchnieken (zo

als filters of vctvangers). 

Stapsgewijze 
b. het ontwerpen van ge

hcel nieuwe productketcns 

door functiegerichte inno-milieuverbeteringen 
Daarmee werd de diffuse 

vcrspreiding van veront

reiniging vermeden (en 

opgevangen in filters of 

vetvangers) maar de oor

zaak van de veron trei n i

ging niet weggenomen. 

Sinds eind jarcn tachtig is 

de aandacht toegcnomen 

voor optimalisatie van 

processcn en producten 

binnen vee! 
vatie'> 

bedrijven kunnen Met innovaties gericht op 

verdergaande vernicuwing 

van de huidige productie

techniekcn beginnen som

mige bcdrijven al praktijk

ervaring op te doen. De 

tijdshorizon van zulke in-

dus gezamenlijk een 

aanzienlijke 

milieuwinst 

opleveren. 

door preventievc maatregelen. Doel 

daarvan was om via een betere proces

voering ot milieugerichte productont

wikkcling afval en emissie'> zovcel mo

gelijk te voorkomen, en grondstoffen 

en energic te hesparen. Met deze prc

ventiegcrichte aanpak zijn op milieuge

bied successen geboekt 

StapsgewiJze milieuverbeteringen bin

nen veel bedrijven kunnen dus geza-

menlijk een aanzienlijke milieuwinst 

oplevcren. Bovcndien vormcn derge

lijke incrementele verbeteringen een 

vocdingsbodem voor verdergaande mi

lieuverhetcringen Bedrijven zijn 

meestal niet geneigd om de proces'>en, 

novaties is zo'n 5 a 20 jaar, 

afhankel ijk van het pro

duct of proces. Voor consumcntcnelek

tronica-producten waar productver

nieuwing snel gaat, ligt de tijdshorizon 

minder ver weg (5 a 7 jaar) dan voor 

bijvoorbeeld innovatieve vervoerssyste

men of grootschalige productieproces

sen in de chemie of basismctaal De 

tijdshorizon is dus afge'>temd op de ter

mijn die betrokken hedrijven voor hun 

specifieke product ol proces nog kun

ncn overzicn. Verdergaande vcrnicu

wing van de huidige productietechnic

ken richt zich grolweg op drie typen 

vernieuwing: 

Ten eerste gaat het om een fundamen

tele vernieuwing van hestaande produc-
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ticprocesscn. Centraal staat hier het 

herontwerpen van bestaande productie

installaties op zodanige wijze dat de 

cco-etficientie met sprongen verhetert. 

Te denken valt aan vernieuwing van de 

procesvocring in energie-intensieve 

sectoren zoals de ( petro- )chemic en de 

hasismetaal. 

Ten tweede kan verdergaande vernieu

wing hetrekking hehben op eco-cfh

cicnticverhoging in productketens. 

Vooral de grotere bedrijven en (over

heids)instellingen die binnen ecn pro

ductketen een spiltunctie vervullen, ne

men in dit veranderingsproces 

momenteel vaak de leiding 4 Zij analy

seren de plaatscn in de productketen 

waar de grootste milieubelasting plaats

vindt en proberen vervolgens samen 

met andere produccnten in die keten 

tot oplossing van die problemen te ko

mcn. Zo'n aanpak wordt ook wei 'inte

graal kctenheheer' genoemd 5 Het vcrgt 

intensieve informatie-uitwisseling over 

milieu-aspecten en allerlei vormen van 

<.amenwcrking (waaronder co-makerships) 

lLI'>Sen bedrijven en instellingen 

Ten derek kan vcrdergaandc vernieu

wing van de huidige productictechnie

ken plaatsvinden op regionale schaal. 

Een relatid simpel voorheeld hicrvan 

vormt de verwarming van huizen via 

centrale energiezuinige warmte/kracht

cenhcden. Ook complcxere systemen 

van uitwisseling van energie, grondstot

fcn en (atvallwatcr kunncn worden ont

wikkeld. Len goed voorheeld hiervan is 

hct initiaticf van een elcktriciteitscen

trale. een nahijgclegen olieraHinaderij, 

en een grote tarmaceutische fabrick in 

de Dccnse stad Kalundborg.'• 

Alvalwarmte van de tabricken wordt in

gezet voor wijkverwarming in de stad. 

Warm water wordt ook gelevcrd aan 

viskwekers, voor de verwarming van de 

kwcekhassim. AfvalstoHen als vliegas 

UlV 7·N '17 

en gips worden ter plekke verwerkt 

door een bctonfahriek en een produ

cent van gipsplatcn. De tabrieken ge

bruiken bovendien elkaars afvalwater 

en afvalgassen. Deze vonn van rcgio

naal kctenbeheer wordt ook wei indus

triele <>ymbiose of industriele ccologie 

genoemd. 

Daarnaast zullcn we onze bl ik nog ver

der vooruit moeten richten op hct ont

wikkelen van functiegerichte innova

tics. Het gaat daarbij om hct in gang 

zctten van een fundamenteel nieuwc 

conceptuele bcnadering, die grote aan

passingen vergt in or1Ze huidigc wijze 

van produccren en consumeren. Zekcr 

wanneer zo'n aanpassingsproces zich 

uitstrekt over een zecr lange tijdshori

zon, zijn individuelc hedrijven en orga

nisaties terughoudend daarin het voor

touw te nemen. Zij kunnen immcrs 

moeilijk ovcrzien welke bijdrage zij zelf 

kunnen levercn in de praktijk. Wei wil

len sommigcn participercn in onder

zoeksprogramma's die op dit docl zijn 

gcricht Fen goed voorbccld hiervan 

vonnt het Ncderlandse programma 

Duurzame Technologische Ontwikke

ling.7 8innen dit programma worden 

vernieuwende idcecn ontwikkeld over 

de wijzc waarop de samenlcving in 

2050 op een duurzame wijze aan 

maatschappelijke bchoeften, zoals 

voedcn, huisvesten, kleden en ver

plaatsen, kan voldoen. Uitgaande van 

de tijdshorizon 2050 probeert men tc

rug tc redcneren welke duurzame 

tech nologischc oplmsi ngsrich ti ngen 

rnogelijk en uitvocrbaar zijn. De hicr

uit voortvloeicnde onderzoekspro

gramma's richten zich op aanzicnlijke 

cco-ethcientievcrhogingen, in de orde 

van groottc van een factor 10. 

Dergelijke programma's gcnereren dus 

'doorbraak'tcchnologiecn die de basis 

moeten gaan vormcn voor ecn aanzien-
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lijk eco-etficienter georganiseerde sa

rnenleving. 

Dus: wanneer we op rnilieugehied gro

tere eco-cllicientie sprongen willen rna

ken dan moeten we twee dingen doen: 

1. Onderzoek stimulcren dat zich richt 

op functiegerichte innovaties en 2. 

l'raktijk-initiatieven ondersteuncn die 

leiden tot verdergaande vernieuwing 

van de huidige productietechniekcn. 

Ontwikkeling en invoering van derge

liJke vernieuwingen kosten tijd We 

rnoetcn daarorn nC1 op deze terreinen 

actics in gang zcttcn on1 op tcrrni_jn 

hiervan de hoog hangende vruchten tc 

kunnen plukken 

Het in de praktijk hrengen van zulke 

initiatieven vergt naast technische ook 

economise he. sociaal-organisatorische 

en breed maatschappelijke verande

ringsprocessen. Hoe radicaler de mi

lieu-innovatic, des te risicovoller en 

complcxer dergelijke veranderingspro

cessen hlijken te zijn Dat is op zich na

tuurlijk een uitdaging, maar tegelijker

tijd ook het probleem. Want: waarom 

zouden hedrijven zich willen stortcn in 

zo'n ongewi~ avontuur~ 

Kijken we hijvoorheeld naar de econo

mische risiccis die aan de vcrschillcnde 

typen milieu-innovaties verhonden 

zijn, dan vergen radicalere innovatics 

mccstal grotere initicle invc<;teringen 

maar kunnen uiteindelijk ook tot ho-

gere hatcn lcidcn IZic figuur 1 ) 

l'reventie-gerichte incrcmentelc milieu

vcrbeteringen zijn weliswaar op korte 

termijn reeds kostcnhesparend, maar le

veren op langerc tcrmijn minder haten 

op dan vcrdergaande milieuverbeterin

gen. Toepassing van 'cJJd-of-pipc'-techno

logie vereist over her algemeen investe

ringcn (bijvoorheeld in hltcrs), tcrwijl 

er nauwelijks hnancielc baten regen

over staan (met uitzondering van lagcre 

stort- of vervuilingskosten J. 

Niet aileen de economischc risico's ook 

de complcxiteit van het vcranderings

proces zal toenemen naarmate de inno

vatie radicalcr i'>. Mee1· groeperingen in 

de keten of in de samenlcving in het al

gcmccn rakcn betrokken, wanneer we 

steeds verdergaander milicumaatrege

lcn nemcn. Fen voorbecld: om tot re

gionaal ketcnbeheer tc komcn. zullcn 

hedrijvcn up cen hcdrijvcntcrrein tot 

samenwcrking mocten komen en ho

vendicn afspraken mneten maken met 

de plaatselijke gemeentc( n l over leve

ring van rc-,twarnltc oan hui~houdcns 

en/of instellingen lhijvoorhecld zieken

huizen ol scholen 1. Aile groeperingen 

die hiJ zulke initiatievetl hetrokkcn 

worden zullen in mcer ol mindere mate 

de economi-,chc en sociaal-organi...,ato

rischc consequenties ervan ondervin

dcn. Het vereist een complex afwe

gings- en ondcrhandeling~procc'-; tu...,scn 

de hctrokkcn groepcringcn om tot een 

l}'pc mdrcu 

lllJJtrcgclcn 

( ·urJtrcvc 

ll'Chnologrc 

Pn:vcntJcvc technologic 

l:conOilll'>Lhc 

vcrJnLlenngcn 

ko<,lcn ' 

h,llcn 1 ; 

Opttm;::dr-,tttte VJn hc'>lcl<lndc V(_'rdcq..!,JJrHJc lunltrc.~crrt htc 

produktrc en produLlcn vL-rnrcU\\ rng \ <1n de rnnovJliC'> 

hu1d1gc produktlc-

tcchnlckcn 

f-:nd-ot-p1pc' A!vJI- c11 J\lilwugcJJLhtc lntcgJJ,li kctcnhc-

lllJJtrcgclcn Cllli<,<,icprc- p10duL tont- hn·1 

\Tillie \nkkchng 

nJJr- + 

[ )uurzJillc 

tcchnoi<JgiC

ontwJkkciJngcn 

\'Jll 
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voor ieder acccptabele keuze te komcn. 

Het op gang brcngen van dergelijke 

meer lundamentele veranderingspro

cessen is daarom geen eenvoudige 

zaak. 

De complexiteit neemt niet aileen toe 

in tcrmen van het toenemend aantal 

hetrokken groeperingen. Ook de the

matiek zeit wordt complexer. Bij ver

dergaande milieuverbeteringen kan mi

lieu niet meer als apart onderwerp 

worden hehandcld, het moet worden 

algewogen tegenover allcrlei sociaal

cconomische en andere maatschappe

lijke aspecten. Naast milieuspecialistcn 

zullen daarom mecr milieugeneralisten 

mocten worden ingezet die de integra

tic van milieu met andere gebiedcn tot 

stand kunnen brcngen. 

Tcnslotte necmt de complexiteit ook 

nog om een andere rcden toe. 

Beslissingcn over verdergaande milieu

verbetcringen vercisen stratcgischer af

wcgingsproccssen dan die over stapsge

wijze milieuverbeteringen Dit hctekent 

dat hoog in de organisaties commitment 

moet worden vcrkregen voor de invoc

ring van vcrdergaandc milieuverhete

ringen. Wil de invoering ervan lukkcn 

dan is tegelijkcrtijd ecn maatschappe

lijk draagvlak nodig van aile bctrokken 

partijcn. Het gaat immcrs om een col

lccticf leerproccs. Dm, verdergaande 

milieuverheteringen hehhen tegclijker

tijd ecn strategischer en ccn hasaler ka

rakter. 

Cezicn de initiatieven die al zijn geno

mcn tot verdergaande milieuverheterin

gen, is de veranderingshereidheid in 

dcze richting in de kiem zeker aanwe

zig. De kern van de problematiek is 

hoc die veranderingsbereidhcid zo 

goed mogelijk kan worden gemobili

secrd. 

CIJV 7·H '!7 

Wat voor veranderingsprocessen vergt 

het binnen bedrijven? En welke rol kan 

de ovcrheid spelen in het stimuleren 

van dergelijkc veranderingsproccssen? 

Benodigde 
veranderingsprocessen binnen 
bedrijven 
Het tot stand brcngen van verder

gaande vcrnieuwingen binncn bedrij

ven vereist een principielc vcrandering 

van de hestaande bedrijfsstrategie in rc

latie tot milieu. Hct vergt van bedrijven 

een meer offensicve strategische opstcl

ling. Het gaat niet mecr uitsluitend om 

het volgen van een defensieve strategic 

gericht op het voldoen aan aile rcle

vantc wet- en regelgeving op milicugc

bied. Ook een kostenrcductie-strategie 

schict te kort waarbij !outer de op 

korte termijn rendercnde maatregelen 

worden ingevocrd Een bcdrijf dat ver

dergaande milieumaatregclcn wil in

vocrcn, moet strategischc keuzes rna

ken ten aanzien van de milicuthema's 

waarop zij zich op de markt wil profile

ren. 

In de praktijk blijkt het niet ecnvoudig 

bovengenoemde offensieve strategic te 

volgen Hct houdt in dat een bedrijf 

zich van zijn concurrenten moet kun

ncn onderscheiden door op milicuge

bied beter tc scoren. Voor nieuwko

mers in de markt is dat misschicn nog 

relaticf eenvoudig, zij kunnen hun pro

duct vanaf het begin als een ccologisch 

verantwoorder product op de markt 

zettcn. Bedrijven die reeds in de markt 

een bepaald imago hcbben vcrkregen, 

zullcn dit niet zomaar willen bijstellcn 

Bedrijvcn die zich cr al jaren op voor

staan kwalitatief goede productcn te le

veren, zijn terughoudcnd om zich plot

seling op milieugcbied expliciet uit tc 

spreken. Hct op de markt zetten van 
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bepaalde series uit bun productassorti

rnent als zijnde rnilieuverantwoorder, 

zou kunnen suggereren dat bun andere 

series aan rninder strengc milieuvoor

waarden zijn gebonden. Het vergt dl!', 

een aangepaste marketingstrategie, 

waarmee binnen hct bedrijfsleven nog 

weinig ervaring is opgcdaan. Bovendien 

ligt z(in aangepaste rnarketingstrategie 

voor eindproducentcn meer voor de 

hand dan voor producenten van hasis

grondstoften. Bedrijven in bijvoorhceld 

de chcmie of hasisrnetaal zullcn hun in

spanningen vooral rnoeten tcrugverdie

nen door grate rnilicu-cfficienticspron

gen te maken (dus flink op energie en 

grondstoffen te be.,paren) en door een 

over de gehclc linic goed milieu-imago 

te creeren. 

Op grond van mijn eigen ervaringen 

binnen het bedrijfslevcn, in hct bijzon

der binnen Philip'>, ben ik van mening 

dat zo'n offensieve strategic aileen mo

gelijk is als een bedrijf in zo'n vroeg 

mogclijk stadium van de productont

wikkeling of procesvcrnieuwing milieu

aspecten integrecrt. Daarmee is cen hc

drijf als Philips dan ook acticf bezig In 

het geval van stapsgewijzc verhcterin

gen hlijkt het nog mogelijk te zijn om 

in een laterc fase rnilieuaspecten in te 

brcngen, maar bij verdcrgaande ver

nicuwing is dat niet mecr zo. Wanneer 

je hijvoorbceld ccn product op de 

markt wilt zettcn dat een factor 4 rnin

der energie verbruikt, dus tcrugbrcngt 

tot cen kwart van het huidige cnergic

verbruik, of gcheel via duurzame encr

gie kan worden gevoed, dan is dat een 

strategische keuze die het scntor-muHacje-

11/C/11 al in een heel vroege fase moet rna

ken. Zo'n strategische kcuze maakt het 

seniorrnanagemcnt natuurlijk op basis 

van inschattingen van de marktkansen, 

de tcchnische en financicle rnogclijkhc-

den en hct rnilieurcndement dat ermee 

wordt bercikt. Dergelijkc inschattingen 

worden door verschillende stafafdclin

gen (waaronder de marketing- strate

gic- en planning- en de milicuafdeling) 

in gczamcnlijk ovcrleg voorbercid. 

Nadat hct sCHior-nrmwgcmeHI bcpaalde 

speerpunten heeft gcselectecrd, zullen 

de gcmaakte strategische kcuzes ver

taald rnoetcn worden in productcisen 

en vcrvolgens in projectplannen die 

aangcven hoc aan dcze productcisen 

tegernoet gekomen kan worden. 

Hiervoor rnocten vervolgens vaak 

Research and DwclofmreHI !R&D) inspan

ningen worden geplecgd, die I Iinke fi

nancicle kmten met zich rnce kunnen 

brengen. Op grond van de resultaten 

daarvan kan worden vastge'>tcld hoe de 

voorgesteldc productplannen, evcntu

cel in hijgestelde vorm, kunncn worden 

gerealiseerd, en niet tc vergeten de pro

ductcn uitcindelijk worden gernarket . 

In plaats van aileen aandacht te gevcn 

aan milieu op opcrationccl nivcau, zul

len dus ook se>tiomtmwgcrs op stratcgisch 

niveau keuzes dienen te maken op rni

licugebied. Daarvoor rnoeten additio

nele spclregels opgesteld worden in de 

procedures die cr binncn een bedrijl 

ten aanzien van de productontwikke

ling zijn ontwikkeld. En natuurlijk gaat 

het er dan niet aileen om dat dcze spel

regels op papier komen te staan, maar 

dat ze ook in de praktijk worden nagc

leefd 

Hiermee is niet gczegd dat aileen lo{J 

doum-initiatieven van belang zijn. 

llinnen elk bcdrijf worden juist hotto111 

11{1 zeer waardevolle voorstellcn gedaan 

om de milieuprestatie van productcn, 

<,oms zelfs aanzienlijk, tc verbetercn. 

Sommige van dcze verbeteringen kun

nen, zeker als zc geen ingnjpendc wij

ziging van het product met zich mec

brengen, ook op lagcrc nivcaus in de 
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organisatie worden doorgevoerd. Maar 

als hct gaat om verdcrgaande milieuge

richte productvcrbeteringen is steun 

van hct management csscnticel. 

Naast een grotcrc hetrokkenheid van 

het swior-nltll11ll}emeHt vereisen vcrdcr

gaande milicuvcrbctcringen ook ccn 

hcchtcrc samenwerking met andere be

trokkcn grocpcringen in de productke

ten. Die samcnwerking richt zich niet 

cxclusid op het thema milieu. Het gaat 

immcrs nog steeds om het op de markt 

hrcngen van een kwalitatid hoogwaar

dig product, aileen de milieucompo

nent wordt nadrukkelijker in het onder

handelingsproces tussen bedrijven 

mccgcnomen. In het gcval van verder

gaande procesvernicuwing hinnen een 

hedrijf of integraal ketenbeheer-initia

tievcn kan het bijvoorbccld betekenen 

dat toeleverancicrs producten met ge

wijzigde specificatics moeten aanlevc

ren. Wanncer toeleveranciers daartoe 

niet direct hereid zijn, rest de initiaticf

nemer twcc mogelijkheden: zocken 

naar cen andere toeleverancier ot in sa

menwerking met de huidigc toeleveran

cicr tot een voor beidc partijen accep

tahelc oplossing komen. In de praktijk 

liggcn hier vaak de knclpunten in de sa

menwerking. [en voorbceld: Het 

Nederlandsc hedrijt Van Heeke 

Catering vroeg aan zijn toeleverancier<, 

om de vcrpakkingen van hun producten 

zoveel mogclijk te leveren in cen be

paald soort kunststof (polystyrecn). 

Hierdoor kon Van Heeke Catering in 

samenwerking met een alvalvcrwer

kingshcdrijf zo grootschalig mogelijk 

recyclen. De meeste, grote toeleveran

ucrs warcn hicrtoe niet bereid, omdat 

zij in hct kader van het Nederlandsc 

Convcnant Verpakkingen al andere al

spraken hadden gemaakt over het ge

bruik van kumtstotfen-' Voor de (voor 

hen) rclatief kleine markt van catering-

bedrijven wildcn deze toeleverancicrs 

geen apart product op de markt bren

gen. Op zo'n moment kan Van Heeke 

Catering niet vee I anders doen dan zelf 

naar andere oplossingen zoekcn. 

Dus, zowel binnen het bedrijf als daar

buiten moeten de neuzen in dezelfde 

richting staan om tot verdergaande mi

lieuverbetcringen te kunncn komen. 

Daarom is niet bij voorhaat te verwach

tcn dat grote aantallen bedrijven uit 

zich zeit zulke initiatieven nemen. Die 

kans neemt toe naarmate het bedrijf die 

het initiaticf neemt, enige zekerheid 

heeft dat hij die impanningen uiteinde

lijk ook kan verzilvcren. Dit kan bij

voorbeeld doordat hij: 

a. na initielc investeringen competitic

vcr wordt door een aanzienlijke verla

ging van zijn (milieu)kosten en verbe

tering van de cfficientie van zijn 

proccsvoering; 

b. zijn marktaandcel vergroot door zich 

te onderschciden van zijn concurrenten 

met cen ecologisch verantwoorder pro

duct; 

c. de knou>ho11' en milieutechnologic die 

hij hccft ontwikkcld, kan verkopen aan 

derden; 

d. zich in de toekomst van een positie 

op de markt verzekcrd weet. 

Nog mecr kans op succes bestaat cr na

tuurlijk wanneer ook de andere betrok

ken groepcringen in een productketen 

ot regionalc kcten de baten kunncn in

casseren. Up die manier zijn cchte 

'win-win'-situaties te creercn. 

Rol van de overheid 
Verandcringsprocessen gericht <){) ver

dergaande milieuvcrbeteringen zijn, zo

als uit bovenstaandc analyse blijkt, 

moeilijk van de grond te krijgen. Hct 

zijn risicovollc en complexe proccsscn 

waarvan een gumtigc uitkomst niet bij 
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voorbaat i<; gegarandecrd. Daarom 

zouden ovcrheden mocten trachten 

dusdanige stimulansen te creeren dat 

hedrijven hun concurrentiepositie kun

nen versterkcn en tegelijkertijd tot ho

gere cco-efficientics komen. 

Esscntieel daarbij is dat de overheid een 

duidelijkc visie formuleert op de rich

ling waarin de maatschappij zich kan 

ontwikkelen en tegelijkcrtijd hogere 

eco-efficicnties kan hcreiken. Op grond 

daarvan zou de politiek een keuze moe

ten maken voor ecn beperkt aantal 

speerpunten waarop zij zich wil con

centreren vanwcgc de te verwachtcn 

eco-efficicntie verhogingen Ccschikte 

kandidatcn hiervoor zijn de grootscha

lige introductie van duurzame energic

hronnen in diver<,e scctoren, vcrder

gaande vernieuwingcn van <>pecifiekc 

productieproccssen, de besparing van 

grondstoffen door materiaal- en pro

ductgehruik, de inzet van vernieuw

bare grondstoffen, de ecologisering van 

de agrarische <,ector, de introductie van 

andere vervoersconcepten en het op

zetten van regionaal ketcnbeheer op 

bedrijventerrei nen. 

In samenspraak met betrokkcn groepe

ringen, hinnen en huiten het hedrijtslc

ven, moctcn vervolgens convenanten 

worden opgesteld die aangcven wic 

welke bijdrage moct leveren aan die 

verdergaande milieuverheteringen In 

wezen gaat het hier om de formulcring 

van duurzaamheidsstrategiecn-" De 

overheid moet daarbij zoveel mogelijk 

de verantwoordelijkheid delegeren naar 

degenen die in wezcn het probleem 

veroorzaken. Dit vcrgt een gcheel an

dere set van bcleidsin<;trumentcn en een 

gcheel andere opstelling van de over

heid dan tot nu toe gebruikelijk was. 

Naast het bcwaken van de voortgang 

op milieugehied hecft zij tegelijkcrti)d 

de taak om veranderingsprocessen te 

regisseren en patstellingen tusscn par

tijen te doorbreken. Belangenconflicten 

tussen partijen (hijvoorbeeld binnen 

cen branchc) zal de overheid zo goed 

mogclijk moeten kanaliscrcn. 

Wat ik hierboven in wezen bepleit, is 

een tweede gencratie convenanten. In 

tegenstelling tot de eer<;te genera tie con

venanten die met diverse, vooral indus

trielc scctoren zijn afgesloten, richt deze 

twecde generatie convenanten zich niet 

op <;tapsgewijze maar op vcrdergaande 

milieuverheteringen. Bovendicn legt de 

tweede generatie convenanten zeer ex

plicict de nadruk op een aantal, door de 

politick vastgestelde speerpuntcn, 

waarvan cen zeer aanzienlijkc eco-cffi

cicntie verhoging verwacht wordt. 

Uitvoering van deze twccde generatie 

convenanten kan grate economische en 

<,ociaa !-organ i <;a torische consequent i es 

hebben voor betrokken bcdrijven en 

imtellingen Voor hen moet hct aan

trekkclijk worden gemaakt om ondank., 

de noodzakelijke grote inspanningen 

die met vcrdergaandc milieuverheterin

gen ziJn gemoeid, hierin toch te inve<;

teren. Een ecrste voorwaarde daartoe is 

dat het overheidsheleid consistent en 

doorzichtig is. Bovendien kan de over

heid zelf a!, initiatiefnemcr van het ver

anderingsproce<; optreden in -,amenwer

king met haar velc uitvoerende 

in<>tantJes. 

Daarnaast he<;taan er verschillcnde we

gen waarlangs de hcdrijven die partici

peren in tweede generatie convenantcn 

acticl door de overhcid kunncn worden 

ondersteund. 

Een eerste mogelijkheid daartoe i<; het 

wegnemen van knelpunten die hetrok

kenen hcdrijven verhinderen de ge

wenste stappen te zetten. Dit hetckcnt 
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men communicatie tu-;-;cn diver'>e be

trokken rartners or continue basis over 

de rrohlcmcn die zich in de reali-;atie 

voordoen. Deze rrohlemcn kunncn lig

gen in de •,feer van hct onthreken van 

ccn infra-,truLtuur ot een duidclijke 

marktvraag, maar kunnen ook te makcn 

hehben met financiele hobhcls die ge

nomen mocten worden of met ogen

'chijnliJk onorloshare belangencontlic

ten. 

Een twcedc mogelijkheid is om bedrij

ven die hun nek willen uitsteken voor 

verbctcring met tactor 4, als overheid 

acticf te ondcrstcunen. Deze korlorers 

srelcn immers een esscnticlc rol in hct 

ver-,ncllcn van veranderingsrrocessen. 

Ze zijn degenen die bij succes de ove

rigc bctrokkenen wetcn mee te slepcn. 

Tot nu toe is er weinig crcaticf omge

srrongen door de overheid met hct sti

mulcrcn van deze categoric korlorers. 

lr zouden vee! men manicrcn moeten 

worden bedacht om die koplopcrs 

( im)materiecl te belonen. Wanneer de 

koploper-; cindproducentcn zijn, ligt 

het bijvoorbeeld voor de hand om van 

buitcnat een grotcrc vraag naar hun 

productcn te helpcn creeren. 

Overheidsinstantics kunnen dit onder 

mccr bewcrkstclligen door hun cigen 

aanschaffingsbeleid van producten 

hicror tc richtcn. Wanneer de korlo

pers behorcn tot producenten van haH

Iabnkaten ol grondstoffen. zullcn er an

dere stimulamcn nodig zijn, 

bijvoorbccld in de sfeer van (medelfi

nancicring van R&D ol initiele 

I me de Hinancicring van nieuwc investe

ring'>projecten. 

len denle mogeliJkheid kan gczocht 

worden in de steer van fiscale regelin

gen. Hiermec kan hct rcpareren van 

productcn of het invc-;tcren in R&D of 

rroductiemiddclcn financiecl aantrek

kelijkcr gemaakt worden. Ecologiscrcn 

UlV7H'J7 

van het bela-;tingstelsel kan ook inhou

den het fi.,caal zwaarder bclasten van 

milieuhclastende activitciten en mindcr 

zwaar Iaten drukken van belastingen op 

andere grondslagen, bijvoorheeld de 

factor arheid. 

Een laatstc mogelijkheid van stimule

rcnd overheidsbclcid vormt de aan

zicnliJke uitbouw van bestaandc stimu

lering-;rcgelingen op het terrein van 

R&l) en initielc investeringcn. [r be

<;taan reeds verschillcnde stimulcrings

rcgelingen op hct tcrrein van R&D, 

waaronder de programma's Duurzame 

Technologische Ontwikkeling (DTO) 

en Economic, Ecologic en Technologic 

(EET) Het linancicle budget en het 

richtinggevcnde karakter crvan is ech

ter bepcrkt In plaab van R&D-voor

stellen geheel tc Iaten generercn vanuit 

de ondcrzockswereld zcll, zou de over

heid de R&D-programma's nog specifie

kcr kunnen rich ten op een bepcrkt aan

tal maar wei zccr ambiticus opgezette 

R&D-rrogramma's. Dergelijke pro

gran1n1a's zoudcn dan afge-,tcnld nloc

ten zijn op de speerrunten die in het 

kader van het 'vangen van de grote vis

sen' zijn geformulcerd. Aan die sreer

puntcn kan dan een gcricht technolo

gic- en zelfs industrichclcid gekopreld 

worden. 

Zulke initiatieven kunnen leiden tot ge

hcel nieuwe economische bedrijvig

heid. Dcnk bijvoorbecld aan het ont-

staan van cen gehccl nieuwe 

rccyclmg<;sector, duurzame encrgicsec

tor en duurzame vervocrS'>ystemcn en 

de ontwikkeling van 'duurzame techno

logic' centra die hun expertise aan der

den in binncn- en buitenland kunnen 

verkopen. Dcrgelijke activiteiten leiden 

deels tot vcrvanging van de huidige 

wcrkgclcgenheid maar deels ook tot 

additionclc werkgelegenhcid 
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Bijdrage externe stakeholders 
Het onderstcunen van veranderings

processen in de richting van 'factor 4' 

eco-efficientie vcrhogingen is zeker 

geen exclusieve taak van de overheid. 

In dit opzicht moeten wij af van de 

fixatie op 'vadertje staat' )uist omdat 

de vereiste veranderingsprocessen 

meestal nict door ecn individueel be

drijl tot stand gehracht kunnen wor

den, is de participatie van andere par

tijcn esscntieel. Dit kunncn de 

afnemers en toeleveranciers zijn, maar 

ook uiteenlopende grocperingen huilen 

de betrcffende productketen 

Allereerst denk ik daarhij aan de ini

ticrende rol die banken en verzeke

ringsmaatschappijen kunnen spclen. 

Aanvankelijk was de aandacht van dcze 

instellingcn dus vooral gericht op de 

mogelijke ncgatieve milicurisico's van 

de hcdrijfsvoering Sinds de jaren ne

gcntig rakcn deze instellingen cchter 

ook betrokkcn bij het pro-actief stimu

leren van ontwikkelingen hinnen het 

hedrijlslcvcn op milieugebied. Een 

voorbecld daarvan vormt de oprichting 

van Croenfondsen. Dit maakt het mo

gclijk 'groen verklaarde' activiteiten te 

financiercn tegen gunstige voorwaar

den (zowel voor dehiteuren als voor 

crcditeuren van het Croenfonds) Een 

volgendc stap die sornmige banken en 

verzekeri ngsrnaatscha ppijen voorzich

tig beginnen te zetten, is het actief zoe

ken naar mogelijkheden om kansrijke 

initiatieven op milieugebied financieel 

te ondersteunen. Het gaat dan om het 

verschaffen van allerlei vormen van lc-

ningen waarmee grote investeringen op 

het terrein van eco-efficicntie kunnen 

worden gcdaan. Tcnslotte bcginnen 

banken en vcrzekeringsmaat.,chappijen 

zich ook in het kadcr van discussies 

over corporate governance op milicu

gebicd steeds duidelijker uit te sprekcn 

Als grote institutionele bclcggers hcb

ben zij er immers belang bij dat de be

drijven waarin zij beleggen ook op lan

gere tcrmijn het hoofd boven water 

wetcn te houden. Als aandeelhouders 

beginnen zij hun prcferentics geleide

lijk aan te rich ten op de langere termijn 

solvabiliteit van een bedrijf Het mi

lieuargument begint ecn steeds nadruk

kelijker rol te spelcn. 

Ook milieu- en consumentenorganisa

ties kunnen een belangrijke stimule

rende rol spelen bij de totstandkoming 

van aanzienlijke eco-efficientie vcrho

gingen binnen de industriele sector. 

Wat is het soort initiatieven waaraan ik 

denkJ De meest cruciale weg lijkt mij 

om als maatschappelijkc organisaties zo 

duidelijk mogelijke toekomstprojccties 

neer te leggen en aan te geven welkc 

maatschappelijke knclpunten voorrang 

mocten krijgen. Evenals hierbovcn voor 

de overhcid werd voorgesteld, zou ik 

ook bier her helang willcn benadrukken 

van het formuleren van duurzaamhcids

strategiecn. Stap twec is het zclf initie

ren en waar mogelijk ondersteunen van 

initiaticven die in deze richting gaan. 

Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn 

om als milieu- en consumentenorgani

saties ecn grote campagne te starten, bij 

voorkeur in samenwcrking met het be

trokken bcdrijfslevcn, om tot groot

schaligc introductic van zonnc-energic 

tc komen. Als zo'n initiatief ook nog 

kan worden vcrstcrkt door gunstigc fi

nanciele regelingen van bankcn en/of 

overhcden, wordt de kans op succes 

sterk vergroot. 

Slot 
Het tot '>land brengen van eco-cfficicn

tie verhogingen in de orde van grootte 

van een factor 4 tot I 0 in de komendc 

50 jaar vormt een enormc maatschap

pelijke uitdaging Hct bedrijfslcven kan 
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daarin een bclangrijke bijdragc leveren, 

maar zeker niet als enige maatschappe

lijke partij. Eco-efhcientic verhogingcn 

met een factor 4 of meer vergen name

lijk mecstal innovaties die zowel in 

technisch als in sociaal-cconomisch en 

organisatorisch opzicht grote verandc

ringcn met zich meebrengen. 

Om de benodigde eco-cfficientie in de 

orde van grootte van een factor 4 tot 

I 0 te bereiken is het creeren van een 

maatschappelijk draagvlak esscntieel. 

Het kan zelfs lcidcn tot ver-,chuivingen 

in normen en waardepatronen die niet 

bij voorbaat geacccptcerd zullen wor

den. Bijvoorbceld een beleid gericht op 

recycling en producthergcbruik zal 

mcnsen bewuster maken van de wijze 

waarop zij met hun omgeving (c.q. 

consumptie-artikclcn) omgaan. Daarom 

zullen veranderingsprocessen zo vorm 

gcgcven moctcn worden, dat mensen 

zich bctrokken voelcn en het positieve 

crvan inzien. Aileen een collectid leer

proces kan leiden tot verdergaande 

stappen op weg naar duurzame ontwik

keling 
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De behoeften van de groeiende wereldbevolking vereisen vergro

ting van de kapitaalgoederenvoorraad. Productiemethoden en 

consumptiepatronen moeten drastisch veranderen, de eco-effi

ciency moet fors omhoog. Een verantwoordelijk milieubeleid ge

richt op duurzame ontwikkeling moet de verdeling van eigendoms

en gebruiksrechten van het milieukapitaal aanpakken. Marktcreatie 

en heffingen zijn daartoe de middelen. De verdeling van de rech

ten vraagt afwegingen en keuzes van de politiek. 

H 
ct begrip duurzamc ont

wikkcling fungcert als een 

ban1er waarachter men 

zich kan scharcn zondcr 

tc weten waar de tocht 

prccie., heenvuert. Zclfs de 

wegen waarlangs de tocht 

zal voeren zijn unbekend. 

evenals het aantal en de 

grootte van de stenen die 

men tegcn zal komen. 

Anders gesteld: duurzame 

ontwikkeling is een orien

tatic, het gceft een rich

ring aan zonder dat het 

concreet handelen voor-

Vandaar dat in hct politiekc proccs bij 

de operationalisering van duurzame 

ontwikkcling stecvast gczocht wordt 

naar de oplossingen die de minstc eco

schrijft Zoekprocessen Profdr. H Verhrugge11 

nomische pijn veroorza

ken. Die zoudcn gevondcn 

kunnen worden in de zo

genaamde win-win-optics 

en synergctische cftccten, 

dus in de vcrsneldc ont

wikkeling en verspreiding 

van milieutcchnologie in 

de mee'>t brcde betckcnis, 

lidst in de vorm van de 

doorbraaktechnologieen. 

Wanneer op termiJn deze 

tcchnologiccn ook nog de 

zijn nodig en individuele en maat

schappelijke keuzes zijn voortdurend 

aan de orde. Als men kicst voor bet 

ccn, laat men het ander. Dat hedt altijd 

ccn prij'> In de politick is dit kcuzepro

hleem bekend als de spanning tussen 

milieu en economic. Politick is kiezen, 

maar de pijn verdelen blijft lastig 

concurrentiekracht van de economic 

zoudcn vergrotcn, li)kt zclfs de span

ning tusscn n1ilieu en econon1ie veT~ 

dwencn. In de nota 'Op wcg naar cen 

duurzame economic' van het paarsc ka

binct worden dergclijke oplos-;ingen 

geprescnteerd als perspecticven op ccn 

duurzame economischc ontwikkcling. 1 

UlV7~'J7 



De invalshoek is ontkoppeling, dat wil 

zeggen steeds minder milieudruk per 

eenheid economischc groei. 2 Of wat op 

hctzelfde neerkomt, een Factor 4. In de 

woorden van Von Weiz<>acker: een ver

duhbeling van de wclvaart bij gelijktij

dige halvering van heslag op milieugoc

dercn.' 

Maar ook aan deze vlucht in de milicu

tcchnologie en eco-cfhcientie zijn kos

tcn vcrhonden. Hct moet georgani

<;ccrd en gestimulccrd worden, cr moet 

worden g6nvcstccrd in ondcrzoek en 

ontwikkcling en er zijn aanpassingskos

tcn verhonden aan maatschappelijke en 

economische vcranderi ngsproccssen. 

En het hlijlt mocilijk voorstclhaar dat in 

ccn hetrekkclijk goed lunctionerendc 

marktcconomic win-win-optics voor 

hct oprapcn zoudcn liggen. Kosten van 

misscrs zijn er dus ook. Daarvan afge

zien en zonder ook maar iets al tc wil

len doen aan dczc perspccticven, die 

hoc dan ook ten vollc hcnut moetcn 

worden, dient toch de volgcndc vraag 

heantwoord te worden: Is hct vol

docndc om np ccn traject van duur

zamc cconomische ontwikkeling tc ko-

n1cn! 

Alvorcm op dcze vraag in te gaan, is 

hct ecrst nodig het strcvcn naar ecn 

duurzamc ontwikkcling wat vcrdcr uit 

tc werken. 

Duurzame ontwikkeling 
Vclcn heklcmt de vrecs dat de rond 

2050 vcrwachtc I 0 miljard menscn op 

dezc aardc nict allcmaal een Wcstcrse 

lcvcmstandaard kunncn gcnieten. Dat 

znu de ccologischc spankracht van de 

aardc tc hoven gaan. In ieder gcval hij 

de huidigc productiemcthoden en con

sumpticpatroncn, maar onk hij het hui

digc tempo van vcrhctcring van de ceo-

efficientie. Voor sommigen zit er dan 

ook niet veel anders op dan de bevol

kingsgroei te remmen en/of econo

misch te krimpen. Krimpscenario's zijn 

echter helcidsmatig zeer problematisch. 

Bevolkingspolitick kent religicuze en 

ethischc grcnzen. En om een economic 

over cen langcre periode te Iaten krim

pen is cen buitengcwoon slecht over

heidshcleid nodig, dat met grote maat

schappelijke nnrust gepaard zal gaan. 

De onduurzaamheid van de huidige 

economische ontwikkeling kent echter 

ook te veel dimensies om met aileen 

maar krimpscenarin's opgelost tc kun

nen worden; vooral vanuit cen mondi

aal perspecticf bczien. Daarvoor zijn de 

afgclopcn decennia de aard en de 

schaal van de milieuproblemen te zccr 

verandcrd, en zijn de interpcndcnties 

tussen milieu en economic te complex 

gcworden. 

De introductic van het bcgrip duur

zame ontwikkeling in de jaren tachtig 

kan gczien worden als een altcrnatief 

voor her ddaitistische krimpdenken, 

omdat het de ruimte gceft voor andere 

en mccr onwattende oplossingen. Dat 

dit hegrip vee! ruimte laat, betekent 

niet dat cr geen richtlijnen aan te nntlc

nen zijn voor het bclcid. De mocizame 

discussic over de opcrationalisering van 

duurzamc ontwikkeling zijn niet tc wiJ

ten aan onduidelijkhcid van het bcgrip 

zeit, maar aan de misvatting dat het cen 

kant en klarc blauwdruk zou vcrschaf

fen voor onze tockomstige ontwikkc

ling, met inbegrip van vaste normcn 

voor hct gebruik van milicugocderen. 

Maar duurzame ontwikkeling is gccn 

gcloof met dogma's, het is in de kern 

cvcnmin wetenschappelijk. Duurzamc 

ontwikkeling hicdt een raamwcrk om 

de inzet van verschillcndc vormen van 

kapitaal af te wcgen. Die kcuzemoge-
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lijkheden en de daarbij behorende on~ groei is op voorhand onbckend, al was 

derlinge afwegingen dienen slechts aan het maar omdat dit moeilijk te meten 

een voorwaarde te voldocn, namelijk is. Vanuit dit gezichtspunt is de tegen~ 

een in de tijd niet~dalende welvaart per stelling tussen economische groei en 

hoofd van de bevolking. Toekomstige milieu niet zo relevant. 

generaties moeten immcrs ook in hun Vier verschillende vormen van kapitaal 

behoeften kunnen voorzien. Hierbij zullen ecn bijdrage mocten levcrcn aan 

moet welvaart ruim worden opgevat, en deze meta~groei. Allereerst betreft dit 

betreft zowel materiele als niet~mate~ het milicukapitaal. Dit gcmeenschappe~ 

rielc behoeftcn. Uit dcze voorwaarde lijk erfdeel van de mensheid omvat aile 

volgt ccn aanvullende voorwaarde, na~ voorraden vernicuwbare en niet~vcr~ 

melijk dat onze totale kapitaalgoede~ nieuwbare milieugoederen. die ons di~ 

renvoorraad waarmee welvaart gepro~ rect en indirect producten en diensten 

duceerd wordt, ten minste in stand leveren. Tot die voorraden moeten uit~ 

moet blijven. En als rekening wordt ge~ drukkelijk die milieugoederen gerekend 

houden met de toenemende behoeften worden die niet direct instrumenteel 

van een groeiende wereldbevolking is zijn in het economisch proces, zoals 

het zelfs noodzakelijk dat ----------- ecosystemen en biologi~ 

de totalc kapitaalgoederen~ Aileen een sche diversitcit. Afgezicn 

voorraad vergroot wordt. van de waarde in zichzelf, 
ongekende 

Uitgaande van een gelijk~ 

blijvende omvang van 

deze kapitaalgoedercn~ 

voorraad kan aileen van 

economisch-
als lcvende soorten, !eve~ 

ren zij wei degelijk cen 

bijdrage aan de menselijke 

welvaart in wetenschappe~ 

lijk, culturcel, recrcatief en 

esthetisch opzicht Zij be~ 

vatten bovendien een re~ 

technologische 

duurzame ontwikkcling 

sprake zijn wanneer de 

welvaart die met die voor~ 

dynamiek kan 

duurzame 

raad voortgebracht kan ontwikkeling servoir aan genetische rijk~ 

dommen die de menshcid worden ten minste gelijk 

tred houdt met de groei 

van de wereldbevolking. 

dichterbij brengen. 
in de tockomst nog zou 

Dit vcreist nog ongedachtc vormcn van 

technologische ontwikkeling en een 

drastische verandering van productie~ 

methoden en consumptiepatronen. 

Daarbij is cen daling van de materielc 

consumptie in de ontwikkelde Ianden 

denkbaar. Maar het gaat bovenal om 

maatschappelijke bewcging, niet om te~ 

ruggang. Aileen een ongckende econo~ 

misch~technologi'>chc dynamick kan 

duurzame ontwikkeling dichterbij bren~ 

gen. Duurzame ontwikkeling moet in 

feite een soort meta~groei worden. Of 

deze meta~groei zal kunncn leiden tot 

de bekende traditionelc economische 

kunnen dicnen. Dat alles 

behoort tot het 'life~sllfl/Jorl system', het 

milieukapitaal van de aarde. 

Ten tweede '>taat ons geproduceerd ka~ 

pitaal ter beschikking: machine'>, ge~ 

bouwen en infra<,tructuur. 

Ten derde is er mcnselijk kapitaal no~ 

dig, de kennis en vaardigheden die 

door de mens worden ontwikkeld en 

toegepast. Minder concreet, maar van 

grote betekcnis, is ten vierde het zoge~ 

naamdc sociale kapitaal. ])at bcstaat uit 

de juridische, bestuurlijke en sociaal~ 

economi'>che verbanden die ecn maat~ 

schappij meer docn zijn dan een verza~ 

me ling individucn. Hct gaat dan om de 
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kwalitcit van het hcstuur, rechtszckcr

heid voor wat betreft eigcndom en con

tracten, het prohlcemoplosscnd vermo

gen van overheden en burgers en de 

<,ocialc cohesie van een maatschappij. 

Zander een gocd runctioncrcnde en 

door de burgers gclcgitimeerde over

hcid is duurzame ontwikkeling moeilijk 

denkbaar. 

De hamvraag die bij de operationalise

ring van duurzame ontwikkeling kecr 

op keer beantwoord moct worden is 

hoe en in welke hoevcclheden deze 

vier verschillcnde vormcn van kapitaal 

gccombineerd kunnen worden. Er is 

namelijk substitutie mogelijk 

Natuurgebicden en landbouwgronden 

zijn uitwissclhaar. Een toename van de 

uitstoot van co} verandert de samen

stclling van ccn bestanddccl van het 

milieukapitaal, de atmosker, maar ver

stcrkt wellicht door groei van de werk

gelcgenheid het sociale kapitaal De 

opbrengst uit de exploitatie van een 

niet-vcrnieuwbare natuurlijke hulpbron, 

bijvoorbeeld aardgas, kan aangewend 

worden ter vcrsterking van het sociale 

kapitaal door het instandhouden van 

een <>tel-,el van socialc zekerheid, or het 

kan worden g6nvesteerd ter vergroting 

van de kapitaalgoederenvoorraad. 

Voorbcclden van de laatste optic zijn 

invcsteringen in de inrra-;tructuur or in 

onderzock en ontwikkeling Dezc sub

'>titutiemogelijkhedcn betreHen altijd 

arwegingcn die met tijd en ruimte tc 

makcn hebben, en waarbij de belangen 

van zowcl de huidigc als de toekom

stige gcneratie'> in de overwegi ngen 

moeten worden betrokken. Alwegingen 

in de tijd hetrdt de vraag hoeveel van 

welke vormen van kapitaal wordt nage

laten aan toekomstige generaties. Voor 

hct rnilieukapitaal zijn wij nog niet 

goed in Staat deze arwcgingen inzichtc

lijk tc maken en uit te voeren. len ver-

(llV 7:8 'il 

gclijking met hct begrotingsbclcid, het 

financieringstekort en de ovcrheids

schuld, dringt zich op. In het kader van 

de Economische en Monetaire Unie 

(EMU) zijn daar inmiddels normen 

voor ontwikkeld. Maar hoeveel mogen 

we interen op het milieukapttaal zonder 

onze kinderen mogelijkheden te ont

zcggen op welvaartsgroei. In dit ver

band wordt wei gesproken over de mi

lieuschuld. De ruimtelijke arwegingen 

zijn zo mogelijk nog onbestemder. Op 

welke ruimtelijke schaal moetcn bij

voorbecld -;tofkringlopen gesloten wor

den? Op het niveau van ecn bedrijf, ecn 

land, cen regia of geldt het sluitcn van 

stofkringlopen uiteindelijk op wereldni

veau. Voor de voedselproductie, arval 

en recycling zijn dat relevante vragen. 

Moet bijvoorbceld elk land het eigen 

afval zoveel mogelijk recyclen of her

gebruikcn, of is daarvoor een interna

tionale arbcidsverdeling mogelijk? Dan 

zou er in ontwikkelingslanden ecn re

cycling-industric kunnen ontstaan voor 

bepaalde afvalproducten als schront en 

plastics 

AI deze afwegingen vinden onder on

zekerheden plaats. We kenncn nog 

lang niet aile economische en ecologi

sche interactics en ecologische proces

sen bevatten nog vee! geheimen l:lij 

deze afwegingen moet ook rekening 

gchouden worden met het heil dat men 

eventueel verwacht van technologi'>che 

ontwikkcling. Voor sommigen brcngt 

clkc nieuwe technologie weer nieuwe 

milieuproblemcn, terwijl vnor anderen 

de technologische mogclijkheden on

bepcrkt zijn. Naast de inschatting van 

onzekerheid en technologische ontwik

keling spelen ook verschillcn in voor

kcuren een rol De een zockt rust op 

het water, terwijl de ander de voorkeur 

geeft aan cen boswandcling En verklci-
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ning van de mondiale welvaartsver

schillen tussen huidige gencraties kan 

verkozen worden boven de vcrant

woordelijkheid voor toekomstige gene

raties. Met andere woorden, meerdere 

patronen van duurzamc ontwikkeling 

zijn denkbaar. De keuzemogclijkheden 

worden beslecht op grond van indivi

duelc en maatschappelijke risico-analy

ses en voorkeuren. Het zijn waarderin

gen en normatieve keuzes die 

uiteindelijk moeten uitmonden in poli

tieke heslissingen. 

Verde len 
AI deze verschillende inschattingen en 

voorkeuren ncmen niet weg dat het 

streven naar een duurzame ontwikke

ling het milieukapitaal tot een schaars 

goed hebben gemaakt. Deze vaststel

ling raakt de kern van duurzame ont

wikkeling. Een schaars goed is een eco

nomisch goed. Voor een efficient 

gebruik van een economisch goed is 

een goed functionerende markt nodig 

Fn een markt veronderstelt eigendom. 

Aan beide voorwaarden is niet voldaan. 

In het huidige milieubeleid worden de 

bronnen van vervuding gereguleerd 

met behulp van vcrschillende soorten 

milieubelcidsinstrumenten, mel name 

wet- en regelgeving Dat leidt welis

waar tot ecn lagere milieudruk per mi

lieuvervuiler of milicugcbruikcr, maar 

het milieugoed als zodanig wordt nog 

niet duurzaam beheerd. Hct milieu is 

dan nog steeds een vrij goed. Daarom 

is het ook zo moeilijk om de overeen

gckomen milieudoclstellingen te reali

seren. Het is een wedstrijd tussen stij

gende eco-cfficientie en toenemende 

economische activi tei ten, tussen 

Achilles en de schildpad 

Het streven naar duurzame ontwikke

ling wordt pas crmtig genomen als 

voor het schaarsc milieukapitaal eigen-

doms- en gebruiksrechten worden toe

gewezen die op een markt verhandeld 

kunnen worden. Dan kan er sprake zijn 

van cen efficicnte aanwending van het 

milieukapitaal en krijgt het milieu echt 

een prijs. 

Niet het omgaan met onzekcrheden 

vonnt de belangrijkste uitdaging van 

duurzame ontwikkeling, zoals de 

Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR) wil doen gelo

ven. Met onzekerheid kan worden om

gegaan en belcidsmatig kan dat worden 

verwerkt. Het is de verdeling van ei

gendoms- en gebruiksrechten van het 

milieukapitaal, of zo men wil van de 

milieugebruiksruimte, over de huidigc 

en tockomstigc genera tics waar de pol i

ticke opgaaf te vinden is. En wei op aile 

relevante schaalnivcaus, van lokaal, na

tionaal, regionaal tot mondiaal, afhan

kelijk van de aard en de omvang van 

het betreffende milieugocd 

Verdelen is ecn politieke zaak, en wel

licht de moeilijkste Vandaar dat in het 

milieuhcleid zolang mogclijk gcpro

becrd wordt de bronncn van vervuiling 

en milicugebruik te reguleren en cco

efficicntie af te dwingen Voor som

mige milicuproblemen is dat vol

doende. Zo niet, of als de aanpak van 

een milieuprobleem tc duur wordt, dan 

dringt zich altijd een beleid op van ver

deling van en handel in milieugebruik. 

Veelal stapsgewijs en indirect. doch on

vcrmijdelijk Ecn verantwoordelijk mi

lieuhcleid gericht op een duurzame 

ontwikkcling zou deze verdclingspro

blematiek ecrder en voortvarcnder aan

pakken Uitstel betekent een desinves

tering in milicukapitaal. 

lnstrumenten 
Handel in milieugcbruik is in economi

schc zin vcrgelijkbaar met vcrhandel-
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bare mclkquota, het veilen van zend

machtigingen en frequenties, handel in 

vocdsclbonnen ot verhandclbare taxi

vcrgunningen Alles wat schaars is en 

een eigcnaar heelt, kan vcrhandeld 

worden en op de markt een priJs krij

gen Voor hct milieubpitaal komt het 

er op neer dat cerst de omvang en de 

kwalitcit van hct te behercn milieugoed 

moct worden vastgcsteld op hct geei

gcnde ruimtelijke schaalniveau. 

Vcrvolgens dicnen daar cigendoms- ot 

gebruiksrcchten voor uitgegevcn tc 

worden. Dan kan via ccn veiling, maar 

politick meer haalbaar is hct systeem 

van "tjrandfatherm<( Daarbij worden die 

rcchten eerst gratis toegewezen aan ge

vestigde vcrvuilers of gebruikers, die 

daarna rcchten kunncn kopen en vcrko

pcn. Zo wordt cen markt gecrecerd die 

het milicugoed cltiuent alloceert. 

Voor milieugoederen is dat echter niet 

altijd eenvoudig De simpelstc vormcn 

zijn vcrvuilingsrechten. Vcrzuring is 

ccn continentaal prohlccm dat vooral 

veroorzaakt wordt door de uitstoot van 

S02 SO, kan gczicn worden als het 

ncgaticve 1nilicugoed waarvan de uit

stoot vcrminderd moct worden, om de 

echte milieugoedcrcn, zoals hijvoor

bccld bossen, tc bchoudcn. S02 kan in 

hoeveclhcden worden uitgedrukt en zo 

kan ccn emi.,sicplafond worden vastge

steld. S02-emissicrcchten kunnen wor

den geveild of verdccld en worden ver

handeld. len dergclijk systcem 

lunctioncert al in de Verenigde Staten 

voor grote verzuurder.,_ Er is daar zel fs 

al sprake van een markt voor 'jutHres" 

De priJs die tot stand komt voor een 

SO,-emissicrccht spoort elke emittcnt 

aa11 ecn afweging te makcn tussen beta

len voor vcrvuilingsrechten en investc

ren in schone technologieen. Zo kiest 

elke emit tent de goedkoopste oplossing 
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en wordt de milieudoelstelling over hct 

gehcel genomen tegen de laagste kos

ten gerealiseerd. Daarmce is deze aan

pak niet aileen efficient, maar ook cl
fcctiet De milieudoelstelling ligt 

immers met het vastgestelde emissie

plafond vast. Of dat cmisssieplalond 

past binnen een duurzame ontwikke

ling is ecn politieke inschatting, die in 

de tijd en met het voortschrijden van 

kennis foutief kan blijken, maar dan 

ook aangepast kan worden. 

Dergelijke systemen kunncn voor ve

lerlei milieugoedercn worden inge

voerd. Bijvoorbeeld met betrckking tot 

parkccrplaatscn. automobiliteit, mest

quota, grondwatcr, en1issics naar water 

en Iucht, en zelts ruimtebcslag en na

tuurgebicden. Natuurgehieden zouden 

met beperktc recreatiemogelijkhedcn 

als concessies verkocht of geleased 

kunnen worden. lnternationaal bestaan 

cr mogelijkhcden voor vcrhandelbarc 

visquola, het leasen van tropische hos

sen of ccn sy.,teem van verhandelbare 

C02-cmissiercchten. 

De complexitcit van de systemen 

necmt dan toe, want aan de voorwaarde 

moet zijn voldaan dat direct of indirect 

het eigendoms- of gebruiksrccht ver

honden is met het te beheren milieu

goed. Zo heeft ecn tropisch bos ver

scheidene vormen van milicukapitaa!: 

ruimte, hardhout, hiodiversiteit, cen 

opnamecapacitcit voor C02 , en het 

ecosystccm als gchcel. Wil men een 

stuk tropisch bos duurzaam bcheren 

dan moet het rccht gevestigd worden 

op het ecosysteem, met bijvoorheeld 

een financiele compensatie voor de 

CO,-opslagcapaciteit (dat is ccn dienst 

aan de wereldgemccnschap), cen con

ccssie voor duurzame houtproductie en 

verpachting van vergunningen voor 
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toerisme. Dat stuk tropisch bos krijgt 

zo ook een economische waarde: de 

beste garantie voor behoud. Nu valt het 

tropisch bos vooral ten prooi aan land

laze boeren en houthakkers als gevolg 

van onduidelijke eigendomsrechten en 

een geringe economische waarde. 

Bij het creeren van markten voor mi

lieugoederen is vee! creativiteit vereist. 

Er zullen geheel nieuwe vormen van ei

gendoms- en gebruikstitels ontwikkeld 

moeten worden, toegesneden op de 

specifieke kenmerken van het milieu

goed En er behocft niet aileen gedacht 

te worden aan het ons zo bekende pri

vate eigendom, maar ook aan vormen 

van gemeenschappelijk beheer door 

bijvoorbeeld internatio-

effectief en vindt prijsvorming op de 

markt plaats, buiten de overheid om. 

De prijs van het milieugoed kan fluctu

eren. Een hcffing wordt door een over

heid voor een bepaalde tijd vastgesteld 

en de effectiviteit wordt door het 

marktproces bepaald. Een heffing kan 

te hoog of te laag uitpakken Een poli

tiek niet onbelangrijk bijkomend ver

schil is gelegen in het feit dat de op

brengsten van milieuhefhngen door 

overheden gdncas-,eerd worden. Daar 

kunnen andere belastingen dan mee 

verlaagd worden, zoals op arbeid. 

Hiermee kunnen algemene doelstellin

gen van economische politick gcdiend 

worden. Bij marktcrcatie betaalt de enc 

onderneming aan de an
nale instituties, Ianden, lo

kalc gemeenschappen, on

dernemingen, stichtingen 

en verenigingen. 

Duurzame dere, en blijft de omzet van 

de handel in milieurechten 

in de private sfeer. Deze 

verschillen kunnen voor de 

maatschappelijke accepta

tie en de uitvoerbaarheid 

vee! uitmaken, in milieu

economische zin is het ge

prijsd zijn van het milieu 

aileen van betekenis. 

Soms is het technisch niet 

ontwikkeling is 

afwegen en verdelen 

in een voortdurend 
mogelijk, te i ngewikkeld 

of politick onhaalbaar om 
maatschappelijk 

zoek- en leerproces. explicict eigendoms- en 

gebruiksrechten voor mi

lieugoederen te creeren. De rcgule

rende milieuheffing is dan in milieu

economisch opzicht een gelijkwaardig 

alternatief. Bij een milieuheffing wordt 

impliciet het eigendomsrecht toegewe

zen aan de heffende instantie, bijvoor

beeld een overheid of cen waterschap. 

Met de heffing wordt het gebruik van 

het milieugoed geprijsd. Dat kan een 

vervuilende emissie zijn, energiege

bruik, watergebruik, maar ook reke-

ningrijden valt daaronder. 

Een belangrijk verschil tussen marktcre

atie voor en heffingen op milieugoedc

ren is de prijsvorming in relatie tot de 

effectiviteit Afgezien van handhavings

problcmen is marktcreatie per dcfinitie 

Is het voldoende? 
De eerder opgeworpen vraag of met 

een vlucht in de milieutechnologie en 

eco-efficientie een traject van duur

zame economische ontwikkeling in 

gang gezet wordt, kan niet anders dan 

met grote vraagtekens beantwoord 

worden. Het is onduidelijk, ongericht 

en grotendeels onbeheershaar of en 

waar de doorbraaktechnologieen en 

ontkoppelingen plaats zullcn vinden. 

Een duurzame ontwikkeling vereist wei 

degelijk een vorm van sturing: hoevcel 

van welke onderdelen van het milieuka

pitaal gevcn we op, houden we in stand 

of brciden we uit, en wie krijgen daar

van de eigendoms- en gebruiksrechten. 
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Duurzame ontwikkeling i'> afwegen en 

verdelen in een voortdurend maat

<,chappelijk zoek- en leerproces. 

Met deze benadering wordt de eco-cf

hcientic en ontkoppeling krachtiger en 

gerichter gestimulcerd Bovendien wor

den structurele wijzigingen in gang ge

zct op de volgende terreinen. 

Ten ccrste, indicn deze benadcring in

ternationaal ingang zou vinden, zal cen 

internationalc reallocatic van productic 

plaatwinden op basis van verschillen 

tw,;en Ianden en rcgio's in de rclatieve 

heschikbaarhcid en kwalitcit van milieu

goedcrcn. Anders gczegd, de productie 

van een goed zal daar plaatsvinden waar 

de natuurlijke omstandigheden het 

meest gcschikt zijn, en de logistick van 

intcrnationalc tramportsystemen zal 

milieutcchni;ch worden gcoptimali

seerd. Dczc verplaatsing van productie 

leidt tot een ctficienter gchruik van hct 

milieukapitaal 

Ten tweede zullcn consumptiepatronen 

gaan verandcren, omdat immer het mi

lieugebruik cen echtc (markt)prijs heeft 

gekrcgcn die door zal wcrkcn in aile 

consumpticve hestedingen. Uiteindelijk 

zullen milieu-intcnsieve producten 

duurdcr moeten worden dan milieu-ex

tcnsieve productcn. Dat is nu wei an

dcrs. 

Ten derde wordt een mccr duurzamc 

richting aangcgevcn voor publiekc en 

private investeringcn in de infrastruc

tuur en grote infrastructurele projecten. 

De omvang, aard en kwaliteit van de 

infrastructuur hecft een hclangrijke fa

ciliterende functie voor een duurzame 

cconomi;che ontwikkeling. 

Verhoging van de eco-cfhcientie , ccn 

optimale internationalc milieuvcrdcling 

van de productic, wijziging van con

sumpticpatronen en cen facilitercnde 
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infrastructuur kunnen een duurzame 

ontwikkeling in gang zetten, a\ zoe

kend en lcrend. 
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De Randstad heeft een automobiliteitsprobleem. Voor de oplos

sing van dit probleem is een ander soort marktwerking nodig. 

Essentieel is dat de variabele consumentenprijs van openbaar-ver

voergebruik wezenlijk lager uitvalt dan die voor autogebruik. 

Tevens client de frequentie van openbaar-vervoerdienstregelingen 

verbeterd te worden en het aantal parkeerplaatsen bij halteplaat

sen en stations te worden vergroot. Gebeurt dit niet, dan blijft het 

dweilen met de kraan open. 

I 
n Nederland en met name in de 

Randstad hcstaat cen automobili

teitsprobleem Deze bijdrage be

oogt een vervoerseconomisch ka

kwaliteit, de gemiddelde kosten per ki

lometer blijven cvenwel in principc ge

lijk. F.r wordt evenmin een aanslag gc

daan op het ovcrheidsbudget, voor de 

der te schetscn orn dit 

problecm eftecticf aan te 

pakkcn. Dat kader hevat 

geen luchtkastelen, de hui

dige status quo wordt uit

drukkelijk als uitgangspunt 

gekozcn. Het wcrkt voorts 

heel geleidclijk voor de 

uitvoering is zeven jaar 

uitgetrokken Het i'> ook 

een flexibel kadcr; wan

neer gaandeweg hijsturing 

nodig zou blijken is die Dr. T Tielenum 

ovcrheidsfinancicn is bud

gettairc neutralitcit ten op

zichte van de huidigc situ

atie het uitgangspunt. Het 

di-.crimineert niet tu<.scn 

de hurgers, iedere hurger 

hecft en houdt het rccht 

om onwang en kwaliteit 

van zijn of haar mohilitcit 

en het te gcbruiken ver

voerrniddcl zeit tc kiczen. 

Tenslottc wordt de ondcr

nemingsgewijze productie 
bijsturing zonder meer mogelijk 

Verder maakt dit kader de gerniddelde 

kosten van pcrsonenvervoer (en 80% 

van hct personenvervocr gaat per auto) 

voor de consumcnt nict hoger. De ver

heterde sturing geschicdt deels op basis 

van gcwijzigde variabele consurnenten

prijzen en deels op basis van verbcterde 

door zelfstandige ondernemingcn in 

het beroepspersonenvervoer uitdrukke

lijk als uitgangspunt genomen. 

De problematick in de Randstad hangt 

nauw samen met twee tot dusverre on

opgeloste (vervoers)economische vraag

stukken. Het eerste is, dat de markt 
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voor per<,oncnvervoer in Nederland 

slecht functionccrt; er is in helangrijke 

mate sprake van marktfalcn. 1 Hct 

tweede onopgeloste vraagstuk hangt 

hicrmee nauw samen: bij de thans gel

dcnde concurrenticvoorwaarden wor

den de verzclfstandigde openbaarver

voerbedrijven geconfrontecrd met 

strijdigheid tussen het privaatcconomi

sche belang en het maatschappelijke 

belang 2 Deze strijdigheid lcidt op es-

Nederland 90.000 auto's; cen op elke 

vijhig huishoudingen beschikte over 

een auto. Ergens in de jaren zestig van 

deze eeuw was er een moment, waarop 

er in Nederland evenveel personenkilo

mctcrs per auto als per openbaar ver

voer (trcin + bus + tram + metro) ver

vocrd werdcn. Na het bereiken van dit 

omslagpunl breidde hct autobezit in 

Nederland zich snel uit: 

sentiele onderdelen van de bedrijfsvoe- 1960 0,5 miljoen auto\ of gemiddeld 

ring tot verlamming hij ----------- een per 1 1 huishoudingen 

het management van de In slagerstermen 1970: 2,0 miljoen auto's of 

openbaar- vervocrbedri j

ven. len voorbeeld: de ta-
gezegd: De 

gemiddcld cen per 3 huis

houdingen 

rieven voor spitsvervoer 

zouden uit privaatecono

mische overwegingen ver

hoogd moeten worden, uit 

maatschappelijke overwe

gingen zouden ze echtcr 

jui'>t verlaagd mocten wor

den. Meestal loopt zo'n 

dilemma crop uit. dat de 

tarieven ongewijzigd blij

ven. Er gebeurt niet'>; er is 

dcrhalve sprake van een 

impasse 1 

Nederlandse politiek 1980: 4,0 miljoen auto's of 

gemiddeld ccn per 1 ,5 
probeert momenteel 

huishouding 

biefstuk 1996: 6,0 miljoen auto's of 

gemiddeld een per huis

houding 4 
( = autovervoer) te 

verkopen tegen 

gehaktprijzen en 

gehakt ( = openbaar 

vervoer) tegen 

biefstukprijzen. 

Het is duidelijk, dat door 

deze ontwikkeling het 

nwbilitcitsbeeld grondig 

i'> vcranderd. De massali

teit van bet verschijnsel 

auto heeh vee! individuele 

vrijheid gebracht, maar 

I. Een korte terugblik 
Toen rond 1 R40 de trein in Nederland 

wcrd ge"introduceerd verdwenen diens 

voorgangers \ trekschuit en diligence) 

terstond van het toneel. Steeds als een 

nieuwe spoorlijn geopend werd (en dat 

geheurde lijn voor lijn, in de jaren tLI'>

sen 1 H40 en 1880) wcrden op dat tra

ject trekschuit en diligence opgeheven, 

om nooit meer terug te keren. Aan het 

cind van de negentiende ccuw warcn 

trein, tram en lokaalspoorweg in het in

terlocale vervocr oppermachtig. Maar 

de auto had zich al aangediend .. 

De auto kan heschouwd worden a]., de 

opvolger van de trein. In 1935 telde 

U JV 7 K 1!7 

ook vee! collcctieve zorg. Omstreeks 

199() verhouden de rcizigerskilometers 

per auto en per openbaar vervocr zich 

als 51 (in de jaren zestig van dezc 

eeuw was deze verhouding nog I: 1 ). 

Een rcvolutie' Het zal nu de kunst zijn 

om enerzi)ds de verworvcn individuele 

vriJheid zoveel mogelijk te behoudcn 

en anderzijds de collcctieve problemen, 

die ontstaan door het massalc autoge

hruik, zo goed mogelijk aan te pakken. 

'2. Bevolkingsdichtheid en 
autodichtheid 
In West-Europa is de bevolkingsdicht

heid als volgt: 
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Afbcclding 1. 

11<mtal inwoners per km' 111 Wcst-Eurof)(J 

Opvallcnd is, dat het killc en vochtige 

noordwcsten van Europa nochtans cen 

gelicfd vestigingsgebicd is. Ecn iets 

nauwkeurigcr plaatje van dit gcbied laat 

hct volgendc beeld zien. 

Afbcelding 2. 

111111i11l inwoners fJcr km' rand de Noordzce 

Hlijkens atbcelding 2 wordt de grootstc 

bevolkingsdichtheid gevondcn 1n 

Nordrhein-Wcstfalen (502), Nederland 

(444), Engcland (366) en Hclgie (325) 

Voor Nederland is her plaatje als volgt 

Per 'voctbalvcld' van ccn hectare vindcn 

Afbeclding 3 

111111i11l imooncrsfJer km' in Nederland 

we in de Randstad (die in totaal 5.000 

km 2 omvat) 12 inwoners, ruim 5 huizen, 

5 auto's en 2 koeien. Die auto's rijdcn 

gemiddeld elk 40 autokilometcrs per 

dag. Per hectare worden dw, dagelijks 5 

x 40 = 200 autokilomcters geprestcerd. 

Dat is cen zccr hoog gemiddelde; in 

vergclijking tot andere polyccntrischc 

gebieden in de wereld staat de Randstad 

aan kop Per km 2 Randstad (het hclc 

'Groene Hart' inbegrepen) worden da

gelijks 100 x 200 = 20.000 autokilome

tcrs geredcn, een afstand, gclijk aan de 

halve omtrck van de aarde' 

3. De eerste stappen 
Algcmcen is men het crover ecns, dat 

hct wemclijk zou zijn, wanneer ccn 

groter aantal autobczitters zo nu en dan 

-en vaker dan nu - voor bepaalde ritten 

van het opcnbaar vcrvoer gebruik zou 

maken. Ook in het kamerbrccd geac

ccpteerdc T wee de Structuurschcma 

Vcrkeer en Vervoer (SVV-IPJ is die 

stelling het uitgang'>punt. Om dat - op 

basis van vrijwillige keuze door de con-
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<;ument mogelijk te makcn zijn twee 

dingcn nodig: 

* Voor de consument zou de rrijs voor 

gebruik van orcnhaar vervoer vee I aan

trekkelijker moeten worden dan de va

riahele rrijs, die men voor autogehruik 

betaalt; kortom, de verhouding tussen 

de ( variabele) consumcntenrrijzen moet 

veranderen ten gun<;tc van orcnbaarver

voergehruikt• Voor een verdere uitwer

king zie de volgcnde raragraaf 

., Voor de consument zou de verhou

ding tu"en de kwaliteit van orenbaar

vervoergehruik en die van autogebruik 

moeten verbeteren; de orenhaarver

voerkwaliteit moet stijgen in vergelij

king tot de autokwaliteit. Voor een ver

dere uitwcrking zie raragraal 5. 

4. Klantgerichte prijzen zijn 
nodig 
Om tot een lager aantal autokilometers 

te komen moeten de variabele consu

mentenrrijzen van autogebruik om

hong, zondcr dat overigens de totale 

autokosten stijgcn. Maar de helangrijk

stc comronent van de variahclc rrijs -

de benzine - vormt cen rrobleem. F.r is 

F.uropesc harmonisatie nodig, anders 

kunnen de benzinerrijzen in Nederland 

niet omhoog. Doen we dat toch dan 

veroorzakcn we moeilijkheden hij de 

romphouder5 aan de grenzen. Ue hen

zineprijzen moeten we dus even Iaten 

zittcn, totdat Eurora als geheel tot ver

hoging van de henzine-accijnzen over

gaat (uiteraard - wat Nederland hetrdt 

onder gelijktijdige verlaging van de 

motorrijtuigenhelasting; zie de inlei

ding) Er ziJn overigem vier voor de 

hand liggende fiscale maatregelen, die 

we in Nederland in eigen hand hebhen 

en dus wei kunnen ncmen, or een wijze 

die voor liscu<; en burger hudgettair 

neutraaluitwerkt: 

CllV7H'l7 

a: verhoging van de LPC- en van de 

Diesel-accijns onder gelijktijdige verla

ging van de motorrijtuigenhelasring; 

h afschaffing van de fiscale bijtelling 

terzake van de auto van de zaak; tegelij

kertijd zouden dan aile door de werkge

ver betaalde autovergoedingen7 (66k de 

rekeningen van lease-maatscharpijen) 

bij het bclastbaar inkomen van de be

trokken werkncmer moeten worden op

geteld, met uitzondering van het gc

stelde onder C; 

c: hererking van de bclastingvrije auto

vergoeding tot een bedrag van f 0,15 

( = deals variabel ervaren kosten per au

tokilometer) per zakelijk gereden kilo

meter; daarboven zijn aile autovcrgoe

dingen belast; 

d: afschaffing van de fiscalc aftrekbaar

heid van hct reiskostenforfait en verla

ging van de loon- en inkomsrenbelasting. 

Ook bij het orenbaar vervoer moeten 

prij<;maatregelen worden genomen. De 

consument gccft voor de meeste ritten 

hinnen Nederland de voorkeur aan au

togebruik hoven openbaar vervoerge

bruik. Naarmate het aurobezit massaler 

is geworden is dat op de wegen in de 

Randsrad duidelijk te merken: de ver

houding tussen auto- en openbaarver

voergebruik in geheel Nederland is ge

groeid van I: I in de jaren zestig tot 5: 1 

nu, zoals we al eerdcr hebben gezien. 

Dat is ook logisch: de auto is in de 

meeste relaties sneller en comfortabe

ler, vervoert van huis tot huis en is qua 

variabele kosten veelal duidelijk goed

koper dan her orenbaar vervoer. Maar 

t6ch zouden we als samenleving eigen

lijk een andere vcrhouding russen auto

en openbaarvervoergehruik willen nast

reven, bij voorbccld van 8:3. Minister 

]orritsma hccft al eens gezegd, dat 10% 

minder auto's in de spits de file<; rrak

tisch doer verdwijnen 
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Hoe pakt het slagersgilde zo'n pro

blcem aan? Elke geslachtc koc Ievert 

onder andere 33 kilo gehakt en 33 kilo 

bicfstuk op. Van beide productcn is er 

dus evenveel beschikbaar Een vcrschil 

in kostprijs tusscn beide producten kan 

niet bepaald worden, want beide pro

ducten komen van dezelfde koe. De 

prijwerhouding tussen beide productcn 

is dus niet door kostprijsverschillcn be

paald maar uitsluitend door het vcrschil 

in consumentenvoorkeur Beidc pro

ducten worden gelijktijdig op de markt 

gebracht Wclnu, op de vleesmarkt 

blijkt dat er voor biefstuk en voor ge

hakt noch overschotten, noch tekortcn 

ontstaan bij ccn prijs van f 8,- per kilo 

gehakt en f 30,- per kilo biefstuk 

Marktwerking van hct zuiverste water 

dicteert dat in dit geval de markt 'ge

ruimd' wordt bij cen prijsverhouding 

van 1:3 of 1 :4. h zijn bij die prijsvcr

houding gcen tekorten en gccn over

schotten' 

Het ligt- gegeven her verschil in con

sumentenvoorkeur - voor de hand om 

te vcronderstellen, dat ecn sub<;tantiele 

verschuiving in de madill spill van auto

gebruik naar openbaar-vcrvocrgebruik 

evcnzeer een forse verandering in de 

verhouding van de variabele comumen

tenprijzen per personenkilometer zal 

vcrcisen. Als - na de hierboven voorge

steldc fiscale maatregelen - de variabele 

consumentenprijs voor autogebruik in 

de buurt van f 0,15 per autokilometer

rit zal cen reis per openbaar vervoer ten 

hoogste ongeveer 30-50% van die prijs 

mogen kosten, wil men in ecn beperkt 

aantal gevallen vrijwillig overstappen 

op hct opcnbaar vervoer. 

In slagerstermen gezegd: De 

Ncderlandse politick probeert momen

tecl bicfstuk ( ~ autovervocr) te verko

pen tcgen gehaktprijzcn en gehakt 

( ~ openbaar vervoer) tegen biefstuk

prijzen Oat is natuurlijk gedoemd om 

te mislukken. Bij de huidige verhouding 

van de variabele consumentenprijzcn 

valt de biefstuk (autovervoer) niet aan 

te slepen, terwijl we met het gehakt 

(openbaar vervoer) blijven zitten. Het 

roer moet dus complcet om. We moe

ten ervoor zorgcn, dat de verhouding 

van de variabele consumentenprijzen 

bij autogebruik en openbaar-vervoergc

bruik een zo goed mogelijke afspiegc

ling wordt van de gemiddelde consu

menlenvoorkeur; pas dan kan de markt 

in bewcging komen en pas dan zal de 

modal split verandcren." 

5. Verbetering 
kwaliteitsverhouding tussen 
openbaar vervoer en auto 
De auto past zich perfect aan de indivi

duele behocftcn van de reiziger aan; als 

zodanig is de auto als vervocrrniddel 

voor de individu onovertroffen. 

Wannecr we afzien van zeer zware con

ge<;tie is de kwalitcit van de auto bij 

vcrreweg de meeste binnenlandse ritten 

onder de huidige omstandighcden bo

ger dan die van hct opcnbaar vervoer 

Zolang de maatregelen tcr bcvordcring 

van de bcreikbaarheid van de Randstad 

succes hchbcn zal dat ook zo blijvcn. 

Hct kwaliteitsverschil kan aileen ver

mindercn, wanneer we kans zien de 

kwalitcit van het openbaar vcrvocr be

langrijk te doen toencmen. Er zal noch

tans (behalvc bij zeer zware congcstic, 

maar die willen we nu juist vermijden) 

vaak een kwaliteitsvcrschil ten gunstc 

van de auto overblijven Dat vcrschil nu 

moet in een voldocnde aantal gevallcn 

gecompenseerd worden door een prijs

voordeel bij openbaar-vcrvoergebruik 

De kwaliteit van het openbaar vervocr 

kan vcrbeteren door frcqucnticverho

ging en ook door hct inrichten van uit-



gehreide parkeerplaatsen hij een aantal 

haltes en stations. Welnu, zo'n kwali

teitsverhetering hij het openbaar ver

vocr is mogelijk en kan ook effect heb

hen, maar aileen als we het openbaar 

vervoer inzetten op het punt waar het 

zijn grootste kracht hedc als ma<;<;aver

vocrmiddel met huge tre(juentic. 

Crote wercldsteden (Parijs, Lunden, 

l'v1oskou, New York) Iaten om zicn. dat 

de mcnsen hct openhaar vervoer daad

werkelijk massaal gebruiken wanneer 

aan twee voorwaardcn is voldaan: 

er wordt een frequente openbaar

vcrvoerverhinding aangehoden, 

cr i-, wcinig ruin1te voor ccn ongc

hreidelde u1threiding van het autover

kccr 

Beide voorwaarden moeten samengaan, 

aileen dan kan de kwaliteitwerhouding 

tussen openhaar vervoer en auto, zoals 

de klant die crvaart. wezcnlijk verande-

ren. 

In de praktiJk hetekent dit dat we het 

aantal parkecrplaatsen in de grote <;~e

den moetcn beperken. De <;tad moet 

wei te allen tijde voor auto\ bercikbaar 

bli)ven. maar parkeervoorzieningen 

moeten <,terk in prijs verhoogd worden 

Dat hedt twee ellccten 

Het aantal autobezitters. dat de stad 

in wil, wordt beperkt, 

Flke auto, die de stad binnenkomt, 

kan vlot doorriJdcn en vindt gcgaran

deerd een parkecrplaah, mits de (<,oms 

hoge) priJs wordt bctaald. 

lr is een du1delijk vcrband tu<;<;en de pa

ragratcn 4 en 5. Aileen bij cen relatid 

lagc consumentellpriJs zal hct openhaar

vcrvocrgchruik ~tijgcn. ln die -.;tijging 

van hct openhaar-vervoergebruik is op 

zijn heurt wen voorwaarde voor cen 

hog ere <>penhaar-vervoertrequentie. 

< llV 7 s <J7 

6. Capaciteit autosnelweg en 
viersporig baanvak 
len vierbaansautosnelweg hecft een ca

paciteit van I HOO auto\ per rijstrook 

per uur llij twee rijstroken per richting 

kunnen per uur en per richting dll', 

maximaal 2 x 1800 x I ,25 = 4.500 per

sonen vervoerd wordcn"-

[en viersporig baanvak heelt een capa

citeit van 15 sneltreinen en 15 <;toptrei

nen per uur per richting, daarhij 1s uit

gegaan van een sncltrcinspoor en een 

stoptreinspoor per richting. llij een ge

middelde spitsbezetting van 670 reizi

gcrs per trei n en een hoge frcquentie 

(elke 4 minuten een trein up elk van de 

beide sporen) is de capaciteit derhalve 

maximaal 2 x 15 x 670 = 20.000 reizi

gcrs per uur per richting. 

Op eenzelfde ruimte (een autmnelweg 

en een viersporig haanvak zijn prak

tisch even breed) kan de trein 4 maal 

zoveel reizigers vervoeren als via de au

tosnelweg mogelijk is. En dan hehben 

we het nog niet over het verschil in 

parkeerprohlcmatiek gehad. Er is dus in 

dichthevolkte gebieden een groot 

maatschappelijk voordeel gclegen in 

verandering van de 1110dt11 sf,[it. Volgem 

opgave van Nederlandse Spoorwegen 

(NS) komt zelts op de allerdrukste vier

sporige haanvakken het aantal rcizigers 

per uur per richting in de spitsuren nict 

boven de 6 000 uit: de beschikbare ca

paciteit wordt dm maar zeer ten dele 

gebruikt. Dit hccft allcs te maken met 

de huidige klantonvricndelijke varia

belc consumentenprijzen van hct open

haar vervocr. Het openbaar vervoer is 

immcrs in dat opzicht meestal duurder 

dan de auto. 

7. Financiering 
personenvervoer 
Als het openbaar vervner niet goed 

lunctioneert worden de files op de 
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snelwegen Ianger; als de auto niet goed 

functioneert dreigt de Randstad dicht 

te slibben. De verhouding tussen auto 

en openbaar vervoer (OV) is nu 5:1 of

tewel 10:2. 

Het is dus zaak om in de periode 1998-

2005 een nieuw cvenwicht tussen auto 

en openbaar vervoer te scheppen. Dat 

evenwicht zou er bijvoorbeeld als volgt 

uit kunnen zien: 

20')(, minder autoritten: 10% 'ver

dampt' "'; 10% gaat over op het open

baar vervoer 50% mecr openbaar-ver

voerritten, nodig ter compensatie van 

de wegvallcnde autoritten. 

Door deze heide actie<; verandert de 

verhouding van 10:2 in 8 3. De hierbo

ven geschetste samenhang tussen een 

goede openhaar-vervoerkwalitcit en 

een goede doorstroming van het weg

verkeer, ook in de spitsuren, geeft a! 

aan dat ook automobilisten, die nooit 

van het openbaar vervoer gehruik ma

ken, in de Randstad belang hebhen hij 

een goed functionerend openbaar ver

vocr dat vee! reizigers 'absorbcert' Zij 

krijgen daardoor immers ruimte op de 

weg. Het is redelijk, dat zij daarvoor 

ook beta len. 

Budgettaire 11eutraliteit voor de over

heid- in vergelijking tot de uitgangs'>i

tuatie - wordt gcgarandeerd door ban

tering van twee instrumenten: 

* de prijs van de milieuvastrechtkaart 

(de ophrengst zorgt voor kmtendek

king hij de openhaar-vcrvoerbedrijven, 

althans voor handhaving van de finan

ciclc status quo), 

de prijs per pcrsonenkilometer, on

der gebruikmaking van de milieuvast

rechtkaart 

Met heide instrumenten samen kan de 

'modal split' worden geregulcerd en kan 

tevens budgcttaire neutraliteit voor de 

overheid worden gegarandeerd. 

8. Consumentenprijs voor 
openbaar-vervoergebruik 
Voor de 'gewone' consument komt er 

geen verandering in de openbaarver

voerprijzen. Deze prijzen worden vast

gesteld door het openhaarvervoerbe

drijf, dat naar winst streeft Voor 

autobezitter<, in de Randstad (dat zijn 

er zo'n 1,5 miljoen) komt er wei een 

belangrijke verandering. Zij moeten 

immers, omdat het massale autogebruik 

in de Rand<,tad de oorzaak is van de fi

lcproblematiek, verplicht een biJdrage 

leveren aan het openhaar vervoer van 

f 500,- a f 1.000,- per jaar. Daar krij

gen ze ovcrigens een persoon<;gebon

den milieuvastrechtkaart voor terug. 

Aile openbaar-vervoerreizcn met open

baar-vervoerbedrijven in de Randstad 

(inclusief NS voor heel Nederland) 

kunnen - ook in de spit<;uren - met die 

kaart tegen een zodanige korting wor

den afgelegd dat de reiziger voor opcn

haar-vervocrgebruik in de eind<;ituatie 

(na zeven jaar) gemiddeld niet meer 

dan f 0,05 per reiziger<;kilometer be

taalt. De Randstadautomohilist profi

teer! hiervan op twee manieren: 

a Minder files in de Randstad, omdat 

in de nieuwe constcllatie vee! andcren 

van het openbaar vervocr gebruikma

ken; als automobilist kan hij of zij daar

door vlotter doorrijdcn. 

h: Een 'beloning' in de vorm van cen 

extra goedkope reismogelijkheid per 

openbaar vervocr, wanneer hij of zij de 

auto laat staan. lmmers, de milieuva<,t

rechtkaart is aan ccn persoon gehon

den. 

Trouwens, iedere burger kan zich -

maar dan vrijwillig- evenzcer zo'n mi

lieuva<,trechtkaart verschaffen, tcgen 

dezelfde prijs als de Randstad

automobilistcn, en zo dezelfde kor

tingsrechten op hct openbaar vervoer 

in heel Nederland verwerven. 
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De invoering van de milieuva<;trecht~ 

bart zal overigens heel geleidelijk ge~ 

schiedcn. Zie ook paragraaf 9. 

9. Consumentenprijs voor 
autobezit en autogebruik 
In principe verandcrt hier niets, met 

een uitzondering. Automobilisten die 

wonen in de Randstad ~ en dus in hoge 

mate medeverantwoordelijk zijn voor 

het mobiliteitsprobleem in de Randstad 

~ zijn verplicht bij hun motorrijtuigen~ 

bela<;ting een milieuvastrechtkaart te 

kopen, die in de cind<;ituatie f 500,~ a 
f 1.000,~ per jaar zal kostcn (In de tus~ 

scnliggende jaren zal hij vee! voordeli~ 

ger zijn, maar dan is de korting ook Ia~ 

ger) In de eindsituatic geeh deze kaart 

het recht om van aile openhaar vervoer 

in Nederland gebruik te maken ~ 66k in 

de spitsuren ~ voor ccn prijs van f 0,05 

per personenkilometer. Deze prijs is 

sterk concurrerend met de variabelc au~ 

tokosten. 11 

10. Bijsturingsmogelijkheden 
Het voorstel in concrete planvorm, zo~ 

al<; vervat in paragraaf 8, kan niet inecns 

ingevocrd worden. De schok zou te 

groot zijn 1 met name de rollend mate~ 

rieelcapaciteit hij de openhaarvervoer~ 

bedrijven zou schromelijk tekortschie~ 

ten. Er zal daarom cen zeven~jaren~ 

programma moeten worden opgesteld, 

waarin dat voor<;tel gelcidelijk wordt gc~ 

realiscerd. Het eer'>te jaar gedt een 

goedkope milicuvastrechtkaart te zien 

met een bithehorende kleine korting. 

Het tweede jaar kan wat verder gegaan 

worden, rekening houdend met de erva~ 

ringen van het afgelopen jaar. Wanneer 

men in enig jaar tc ver doorschiet kan 

dat het volgende jaar weer gecorrigeerd 

worden. Maar na ongeveer zeven jaar 

kan de '>ituatie bereikt zijn, zoa!<; die in 

paragraaf 8 is heschreven. 

1 1 . Concurrentie tussen 
beroepspersonenvervoerders 
Ook hier geldt als uitgangspunt de sta

tus q11o. De regering mikt op meer con~ 

currentie tussen de beroepspersonen

vervoerders ( opcnbaar~vervoerbedrijven: 

bussen, trams, treinen). Welnu, dat kan 

zo hlijven. Ook de financiele zelfstan

digheid van de berocpsvervoerders ver~ 

andert niet. Ze kunnen bovendien ~ 

evenals nu in principe het geval is of 

wordt ~ hun eigen verkoopprijzen vast~ 

stellen. 

Ter wille van de Randstadproblcmatiek 

wordt hierop echter ccn uitzondering 

gemaakt. Autobezitters in de Randstad 

worden uitgerust met een milicuvast

rechtkaart en moeten dan voor f 0,05 

per personenkilometer kunnen reizen. 

De prijs van die milieuvastrechtkaart 

wordt jaarlijks vastgesteld door de 

overheid (of een vcrkeersautoriteit, die 

dit voor de overheid doet en die voor 

een sluitend budget moet zorgcn: hud

gettairc neutraliteit voor de overheid!) 1 

de ophrcngst moet voldoende zijn om 

achteraf de openbaar-vervoerbedrijven 

volledig tc compenseren voor aile met 

mil ieuvastrechtkaart~korting verkochte 

kaartjes. Ook de frequentie maakt dee! 

uit van de onderhandelingen, omdat te~ 

gelijkertijd de kwaliteit van het open~ 

baar vervoer moet verbeteren. 

In principe wordt de zelf<;tandigheid 

van de openbaar~vervoerondernemin~ 

gcn hierdoor niet aangetast. De con~ 

currentie evenmin. Wic een beter aan~ 

bod aan de verkeersautoritcit doct dan 

zijn concurrent krijgt de voorkeur. 

1 :2. Consument houdt vrije 
keus 
De consument houdt onder aile om~ 

standighedcn de vrije keu<; Aileen, 

doordat de verhouding tussen de con~ 

sumentenprijzen verandert en doordat 
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de kwaliteit van hct openbaar vcrvoer 

op den duur verbetert (hogere frequen

tie, meer parkeerplaatsen l zal hiJ or zij 

uit eigen vrije wil zo nu en dan een an

dere keus maken dan onder de huidige 

omstandigheden. Thans is sturing op 

grand van prijzen niet mogelijk omdat 

momenteel in het personenvervoer de 

marktverhoudingen volstrekt zijn ver

stoord. Er is, onder de huidige omstan

digheden, in <;terke mate sprake van 

marktfalen. 

1 3. Samenvatting en conclusie 
De Randstad heeft een automobiliteits

problcem. In deze bijdrage wordt be

toogd dat we ter oplossing van dit 

vraag-,tuk een ander soort marktwer

king nodig hebben dan thans in de po

litieke doelstellingen vastligt: gezorgd 

client te worden voor een zodanige vcr

houding tussen de variabele consumen

tenprijzetl van auto en openbaar ver

vocr, dat de calculerende autobezitter 

een prikkel onlvangt om wat vakn dan 

thans van het openbaar vervoer gebruik 

te maken. Om dat te bereiken is in de 

cerstc plaats nodig, dat de als variabel 

ervaren autokosten in de belcving van 

de automobilist altijd een positieve 

waarde hebben, bijvoorbeeld. van 

f 0,15 per autokilomeler. Als gevolg 

hiervan zal een aarllal van de autorit

ten, die tot dusverre 'grati-,' or zelfs met 

een negatieve variabelc consumenten

prijs worden afgelegd, in de toekomst 

niet meer worden gemaakt. Daarvoor is 

een echter wei een torse aanpassing van 

de fiscale wetgeving nodig 

In de tweede plaats is vereist, dat de va

riahelc cunsumentenprijs per personen

kilometcr hij openbaarvervoergebruik 

voor autumohilisten wezenlijk lager lrgt 

dan de als variahel ervaren kosten bij 

autogebruik. 12 Door de grotcre toeloop 

op hct openhaar vcrvoer, die het gevulg 

zal zijn van de gewijzigde verhouding 

in de variahele cunsumcntenpriJzen van 

auto en openbaar vcrvoer, zal de kwali

teit van hct upenbaar vervuer kunnen 

toenemen: hogere trequcnties worden 

dan namelijk mogelijk zonder dat de 

gemiddcldc bezetting per individuele 

trein, tram of bus als gcvolg van de fre

quenticverhoging daalt." Het lijkt mo

gelijk om langs deze wcg in ecn pe

riode van zeven jaar geleidelijk een 

zeer wezcnlijke verbetcring van de hui

dige problcmatische situatie te berei

ken. Het rekening houden met boven

vermelde suggesties is daarbij evenwcl 

een 'conditio sine qua 11011': aile geplandc en 

in uitvoering zijnde maatregelcn (men 

i nf ra-,tructuur, bet ere verkeersgelcidi ng, 

rekening rijden) zullen niet of weinig 

he! pen, wanneer daarnaast niet op eni

gerlei wijze de hicrboven aangeduide 

helcidsaanvullingen gerealisecrd wor

den. 

Concluderend kan gesteld worden dat 

cr twee esscntiele voorwaarden zijn 

voor het verlichten van de druk van de 

automobiliteit op de Rand-,tad: 

een ingrijpendc corrcctie aanhren

gerl in de verhouding tussen de door de 

con-;Uinent a!'-; zodanig crvCJrcn varia~ 

belc consumentenpriJzen van autoge

bruik en openbaarvervoergebruik, en 

wei zodanig, dat de variabele prijs van 

openbaarvervoergehruik vuur automo

hilisten wezenlijk lager uitvalt dan die 

voor autogebruik: 

een verbetering reaJiq:ren in de fre

qucntie van openbaarvervoerdienstre

gelingen (zonder dat dat gepaard gaat 

met tTn lagere bezetting c.q. met ecn 

lagere productiviteit) en een vergroting 

tot stand brenger1 van het aantal par

kenplaatsen biJ halteplaaben er1 sta

tions. 

C I lV 7 ~ 1!7 



Wanneer de samenleving serieus van 

mening is dat de groei van de automo

hiliteit in de Randstad heperkt moet 

worden client - naast aile andere voor

gestelde en in uitvoering zijnde maatre

gelen - in elk geval, door het vervullen 

van deze beidc voorwaarden, het hui

dige marktfalcn aangepakt te worden. 

Kortum, het vcrvoerscconomisch kader 

moct grondig worden verheterd. Zo 

niet, dan zullcn de thans in uitvoering 

zijnde maatregelen (extra infrastruc

tuur, rekening rijden) weinig helpen. 

Het blijft dan dweilen met de kraan 

open. 1" 

Dr. T 1/eleman doeecrt veruoascconomie aan de 

Ci1mle Faudteit Pdl1 de Teclnnschc L/11iPersiteit 

in Delft 

Literatuur 
CBS., Statislisch laurhoek 1996, Den 

Haag SDU, (1996) 

Commissie-Wijftels, Spomt Poor stmks. 

Advie'> over de toekomstige relatic Ius

sen overheid en Ncderlandse 

Spoorwegen, uitgebracht aan de 

Minister van Verkeer en Waterstaat 

door H.H.F Wijtfels, RJ In 't Veld en 

J FA de Soet, 5 juni 1992. 

Raad voor Vcrkeer en Waterstaat, 

Commissies Personenvervocr en 

Verkeersinfrastructuur, ;\dvies opcr fin!ln

eicnng colleclicf openhaar ucrvocr ( 1996). 

SVV-11, TiPcede Stn<eltwrsci1Cinu Verkcer en 

\fapoa Den Haag 19RR/1990, 

Ministeries van V&W en VROM, SDU. 

Tickman, T, 'Het vastlopende person

cnvcrvoer in de Randstad 1 hoe doorhrc

ken we de impasse?' Tijdschrift 

Vn-PocrslPelenschuft 2/')5 ( 1995) 

( llV 7.H '17 

Wit, J. de, H. van Gent, Ecoaomie en 

Tramport, Lemma, Utrecht ( 1996) 

No ten 
C:omrni~sie-Wl)lle\c;, 1992, blz. 7; T1eleman, 

1905. Raad voor Verkeer en Water<:.taat, 1996, 

hl)lagc 3; De W1t en Van Cent, 1996, blz. 93, 

112en402 

Ticlcman, 1095; De Wn en Van Cent, 1906, 

biz HH 

D1e vcrlamm111g uit z1ch n1et aileen in de ':.leer 

van de pnjc;c,tcllmg. [)e managers van <:.tadwcr

vocrhcdriJven in grote gemecntcn ZIJn vaak 

ook verlamd doordat ze nieb nwgen zeggen of 

doen, dat tegen het gemeentel1jk bekid lllgaat 

Zo hcstaan in de ene gemeente duideliJke 

voorrangc;regeltngen voor hct openhaar vcr

voer, terWIJI in de andere gcmeente de tram<:. 

en de bus<:.en - op dezeltde manier a\.;, de auto 1<> 

voor de verkecrsltchten moeten wachten 

N1ct elke hui<>houd111g heeft een auto Volgcn<, 

het CBS. \990, telde Nederland 111 1992 in to

taal 2 mdjoen eenper<.,oonc;hu1shoud1ngen en 

-i .. ) mil)oen mccrpcr<;oonshuic;houd!ngen 

Daarvoor ZIJ!l momentecl rond 6 milJocn au

to\ he..,chikhaJ.r. we~arvan rond 2.1 mdJoen Ill 

de Rand'>tJd Een n1et genng aantal hul'>hou

dingen heelt gecn auto, een aantal hUJ..,houdm

gen hedt CCn. twee oJ mccr auto\ Cemiddeld 

IS er hl)na CCn auto rer huic;houd111g 

SVV-11, T!uecde S!rul"luursllmnll \'crkccr en \'mnJCr 

Den Haag J9gt)/i990, M1111<;teries van V&W 

en VROI\1, SDU 
Hogere variahele autokoc;ten moeten ovcngcn<:. 

wellelden tot dlenovereenkorll'-.tlg lagerc va<:.te 

autoko<,ten lmmerc;, we ga<1.n ervan ult dat de 

J.utoko<>ten 111 totahte1t lllCt ':>tl)gen. Z1e de 111-

k1ding 

7 De 'auto vun de zaak' 1<, zo langzamerhand 

voor vee I \Verknemers cen <,ecunda1re Jrheld<;

VOCH\VJJrde geworden Dar heelt er cchtcr 

o;,terk toe hijgedragen, dat het per<>onenvcrvoer 

voor de overheid tot een onhec;tuurbare zaak i<; 

verworden lmmer<;, voor vee\ autobezltter<.,, 

met name voor bezltter<:. van 'een auto van de 

zaak', ZIJ!l de vanabele koc;ten van een extra 

autorit (zowel zakelijk a]<, rrivC I tot nlhd gere

duceerd. Voor dcgcnen, d1e hij gebnnk van de 

e1gcn auto vnor zakel11ke ritten j 0/11 per au

rokdoml'ler hcla<.t111gvrij kunnen declarcren Ie

ven clke extra Jutokdometer zeit-. een zak

centje VJ!l f 0,4(J cent op [en negatlevc 

conc;umcntenpriJ'> dcrhalve tvkr een retourlJC 

van RotteJdam naar Cronmgen per auto 1ver

dient' de declarant, d1e voor de auto kiec;r, zo 

cen bed rag van [ 210,-, bcl<to;,t1ngvr1). Onde1 

d1c om~tand1ghedcn komt de trc1n al~ vervncr-

1111ddel noo1l 111 aanmerk111g Dat kan n1et de 

bcdoel1ng VJ!l de wetgever Zllll gnvecc;t Ol1<:. 

de hcla'itlllg\velgever ccn andere dan de 
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Tweede Kamer, drc het SVV-11 kamcrhrecd on

dcrc,chrcel~ 

f:r 1'-> natuurlijk cen vee! betcrc oplo'>'>lng St<:l, 

dat de prij<> voor autogehrurk vollcdig gevana

bilr<;eerd zou kunncn worden. Een autokdnme

tcr zou dan afhankclijk van merk, type en 

lcc!tijd- 50 tot 100 cent per kilometer ko.;;;tcn 

Va::.te ko-,tcn zouden er n1ct zip1 De vanabelc 

kmten \Vordcn cchter per kilometer gcheven 

In dat gcval zullen de mcnc;cn vee! zumigcr 

omgaan met de auto dan nu 1 hoewel de auto in 

total nell gccn cent duurdcr zou Z1J11 dan nu 1cn 

zc zullen een aantal ritten n1et mccr makcn I. te 

duur) en voor cen auntal andere ntten dt: voor

kcur gcvcn aan het ( )V Hct ( )V zou in dat gc

val volo:;rrckt rendulxl kunncn zrJn. 1ncluo:,Jd 

vollcdJge dckking van de mfro<:.tTuctuurko<.,ten 

t\bar d1e koninkhJkc weg 1':> lllet begJanhuor 

W'c moeten hct voorlop1g du<:. doen met lTil 

voriahelc LOil'>umentenpnjo.; vJn ten hoog.:,tc 

f 0,15 per autokdometer Dat hetekent. dat het 

( )V - wd hct in de mJrkt hll)vcn - met ZtJn va

riahclc Lomumcntenprijc, vt:ellagcr moet gaan 

Zllten Z1e het verhaal van de <:.lager 

I ,25 J<; de gcnuddelde hezcttrng per auto in de 

<:.plt'>uren 

Wanneer de auto qua vanubelc pnJ'> tenmJn<,te 

f 0, 15 per kilometer gaat kosten is het gedaan 

met de 
1

gratl<:.
1 

kilometer<:. van lea'!eautohou

der'>. Dat zal tot gevolg hehhen, dat een aantJ! 

ntten, waarvoor men nu '>nel de auto pJkt om

dat deze toch 'n!CL'> 1 ko<:.t, rn de tockom<:.t lllCt 

meer zal worden gemaakt. Het hetrelt h1er 

kennel1jk lllet-noodzakclrjk vervoer. ,\.1cn hccft 

er 1111111LT'> - gemeten in vanahele con.:,umen-

tenpnJzen - gcen cent voor over. W'elnu, nie

mand hocft er rouw1g om te wezen. dat nlet

noodzakeliJk vervoer, \Vaarvoor men e1genll]k 

gcen cent overheeh. van de weg verdwi]nt ol

tC\vcl 'verdampt 1 

I I Vee! mcn<:.cn met een 1nkomen van j 2 000,

tot j 3.000,- net to per maand rc1zen nu met de 

uuto naar hun \Verk AI<:. zc daJrvoor 50 kilo

meter per dag moctcn a!leggen kunnen ze du-. 

I 000 autokdometer-. peT maand he-.purcn door 

met het OV te gaan. DJt '>cheelt ze direct 

j 100,- netto per maand Voor een aantal men

sen l'> dat zcker een auntrekkelijkc opt1e 

12. Voor nlet-automobJo.;ten 1':> van een lagere pnJ<:. 

per per<.,onenkdometer geen <:.prakc. behalve 

wanneer deze een mdJeuva-;treLhtkaart kopen 

Er JS du-. ook geen gevaar. dut er een grote ex

tra vruag naar 'gocdkoop' opcnhaJr vervoer 

wordt Ullgelokt 

!3 Po-.Jtict is natuurlqk, dat op dn moment hct 

aantal -!--.ponge bJanvakken 111 de Rand-.tad 

toeneemt al-; gevolg van grote inve<:>tenng.:,acti

VItellen; de daardoor gecrcCerde cxtru capaci

tell zal eLhtcr j)J'> nJ. het nemen van moattegc

lcn a].., ge'>uggereerd rn dcze hl)l1ragc Cd1t 

worden gchru1kt 

14. Een voorhecld Hogcre pr1)zen voor autoge

hruJk Ill de '>]11tc.,urcn, hl)voorheeld J]<, gevolg 

vJn rekening rl)dcn, zullen h11 de than-. gel

dcnde Loncurrcntiev<HlnvaaJdcn onvcrhtdde

lijk leiden tot hogerc -;pit<:.pr!Jzcn voor open

haatvcrvocrgehrlllk. De verzelt<.,tundJgdc 

opcnhaarvervoerbcdrijven zullen z1ch dezc 

kam tot taricfverhog1ng- gegeven het thch al 

vcrl1ec.,gevende -;pitwervoer · zcker niet Iaten 

ontnemen. Een \VIJZiglng van de modul c..plit I'> 

echter rn dat geval omdat he1de vervoerwil

zen gcli]ktildlg 111 pri1<:. '>li1gcn 
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KWARTETSPEL DER DUURZAAMHEID 

NATUURCONCEPTEN 

1. De werkelijke, chaotische, 
niet duurzame, wilde natuur. 

2. Maeder aarde. 
3- De geschapen natuur. 

4. De symbalische natuur. 

KWARTETSPEL DER DUURZAAMHEID 

NATUURCONCEPTEN 

1. De werkelijke natuur. 
2. Maeder aarde. 

3· De geschapen of 
imaginaire natuur. 

4. De symbalische natuur. 

NATUURCONCEPTEN 

1. De werkelijke natuur. 
2. Maeder aarde. 

3· De geschapen natuur. 
4. De symbalische natuur. 

KWARTETSPEL DER DUURZAAMHEID 

NATUURCONCEPTEN 

1. De werkelijke natuur. 
2. Maeder aarde. 

3· De geschapen natuur. 
4. De symbolise he, mathematische of 

natuurwetenschappelijke natuur. 





Voor de tuinderij van de familie Van Kester in het Westland is mi

lieuvriendelijk produceren een feit. Het bedrijf teelt trostomaten 

op substraat, dus hoven de grond, en is langzaam toegegroeid 

naar het verbouwen volgens Nederlandse milieurichtlijnen. 

Volgens de vrouw des huizes, Wil van Kester-Zwinkels, creeert het 

Europese milieubeleid oneerlijke verhoudingen en is de consument 

nog niet bereid te betalen voor milieubewust geteelde producten. 

V
erantwoorde concurrentie 

is volgens Wil van Ke<;ter

Zwinkels aileen mogelijk 

wanneer de verhoudingen 

op de wereldrnarkt gelijk zijn. Het 

F.uropese milieubeleid is daarin spel

breker de rnilieu-eisen zijn niet overal 

gelijk en F.uropese subsidies worden 

oneerlijk verdeeld, aldus Van Kester

Zwinkek Landen als Spanje en 

1\larokko worden gesubsidicerd, ter

wijl de productievoorwaarden daar 

gumtiger zijn, bovcndien zijn voor 

Ianden buiten de Europese llnic ([ll) 

de invoerbeperkingen wcggenomen. 

"Daarbij kornt", zegt van Kester

Zwinkels, "dat Nederland nauweliJks 

irwloed heeft op wat cr in Hrussel gc

beurt. ])it in cornbinatie met hogcre ar

bcidskosten in Nederland en andere 

wecrsornstandighedcn, zorgen crvoor 

dat bijvoorbeeld Marokaansc tornaten 

gocdkoper op de rnarkt korncn, tcrwijl 

ze rninder milieubewust gctceld zijn" 

Hct bcdrijt van Kcster-Zwinkels, zo'n 

dric hectare groot, teelt voor 95% op 

([lV7'S'I7 

biologischc wijzc. Dit betekent onder 

andere dat a! het gietwater gerecircu

lecrd en hcrgebruikt wordt, waardoor 

lozing van gietwater op oppervlaktewa

ter onnodig is. Momentccl maakt Van 

Kester zich sterk voor het mogen ge

bruiken van, tot nu toe niet-toegestane, 

nieuwe gewasbeschermingsrniddelen, 

die met kleine hoeveelheden toegepast 

kunnen worden. 

Sterke nadruk legt zij op het produce

ren van kwalitatief hoogstaandc pro

ducten om de concurrenticposi tic te 

bewaren. 

Wil van Kester: "Voor kleine bcdrijvcn 

is het moeilijkcr Zij kunnen de vercistc 

hoge milieu-investeringen slechter aan: 

Hoe kleiner Je bent, hoc rnocilijkcr het 

wordt.". 

Bewustwording 
Volgens Van Kester verse hilt het paarse 

milicubeleid niet van dat van de vorige 

kabinetten. Het is noch strenger, noch 

soepeler gewordcn. De regering zou de 

voorlichting over de milieuvriendelijk-
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Van Kester teelt voor 9 5% ofl hiologische wijze trostomaten in bet Westland. 

heid van Nedcriandse producten wei 

kunnen verbetercn, want de consument 

is voigens haar nog niet bcrcid mcer te 

betalen voor ccn milieuvriendeiijk gc

tecid product. "Wannecr een 

Nederiand<,e tomaat en een Spaanse to

maat naast eikaar iiggcn, kicst de con

sument de gocdkoopste. De consument 

moet bewust worden gemaakt van hct 

hoc en waarom van de hogerc prijs. 

Het milieuvricndeiijk zijn wordt nu nog 

teveei bij de tclcr gciegd, maar wanneer 

de consument niet bereid is mccr tc be

ta len houdt het op. Wij kunnen dan 

nict verderl'' 

Op de vraag of cr nog toekomst is voor 

de tuinderijen antwoordt Wii van 

Kester iachend: "Natuuriijk is er nog 

toekom<,t voor ons, andcrs konden we 

nu wei ophouden<" Scricus vocgt ze 

daar aan toe: "Voorwaarde is echter wei 

dat de concurrenticvcrhoudingcn geiijk 

zijn en er een hoogwaardig kwaiitatief 

Uoto Dirk Hoi) 

product geieverd wordt. Hicr gaat het 

dus om ccriijke verdeiing van de suhsi

dic<,, gciijkc miiicueisen, mccr inviocd 

voor de Nedcriandsc regering in 

l:lrus.,ei, en tensiottc cen weiwiilcndc 

consumcnt" 

Fa;r~ri Tlmw 
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Hoewel niet onomstreden verdient Joint Implementation aandacht. 

lndustrie- en ontwikkelingslanden dragen gezamenlijk hun verant

woordelijkheid voor milieuvraagstukken. De druk op het ontwik

kelen van milieuvriendelijke technieken moet omhoog door het in

ternaliseren van niet doorberekende milieukosten. Het globale 

denken en handelen kan niet aileen het terrein van specialisten en 

regeringscommissies blijven. 

E 
en veelgehoord en vee! aanbe-

volcn motto voor hct 

Ncdcrlandsc milicubclcid 

luidt: thi11k qlohally, act locally 

depositic van de bosscn, die wordt vcr

oorzaakt door daaromheen gclegen 

veehouderijcn, drastisch wordt terugge

bracht. Dit kan door hct dec]<; voor

De internationale dimensie 

van zowcl de milicuproblc

matiek als van het eigen 

gcdrag ondcrkcnncnd, 

zouden de inspanningen 

zich moctcn richten op hct 

tcrugdringcn van de in 

Nederland gcproduceerde 

milicuvervuiling. De vcrzu

ring van ccologisch bc

langrijkc terreinen in 

Nederland is deels veroor

zaakt door bijvoorbccld Profdr. Ch. W Backes 

schrijven, deels promoten 

van 'Crocn-Lahclstallcn' 

Ecn andcr voorbccld: door 

de nog steeds nauwelijks 

tcruggcdrongcn rootbouw 

aan de natuur gaat de bio

divcrsitcit zo -;tcrk achtcr

uit dat de ccologischc sta

biliteit van de aarde in 

gevaar komt. Dit onder

kennende zijn de inspan

ningen van hct natuurbc

lcid cr vooral op gcricht 

zwaveldioxidc-cmissics vanuit hct bui

ten land, maar voor een groot dee! door 

de ammoniakcmissics uit de landbouw. 

Aile lokale en globale factoren in aan

merking genomcn, zal het grootstc dec! 

van hct Ncdcrlandsc bosareaal afster

vcn, indien niet ingrijpende maatrege

lcn worden gcnomcn. Het mccst effcc

ticf is het om ervoor tc zorgen dat de 

de alsmaar doorgaande verstoring, ver

snippering en vernieling van de 

schaarsc (half)natuurlijkc gebiedcn in 

Nederland een halt toe te roepen door 

opbouw van ccn samcnhangcndc eco

logische hoofdstructuur Als reactie op 

de zich op globale schaal manifestc

rcndc milicuproblcmatick worden op 

nationaal niveau maatregelen genomen. 

UlV78'J7 



Achter dczc henadcring '>taat de (juistc) 

gedachte dat de hoogontwikkclde en 

energie-inten<;ieve westerse Ianden in

tcrnationaal slechts dan, ook in 'ont

wikkelingslanden' geloofwaardig kun

nen pleiten voor intensievere 

inspanningen tcr hestrijding van de mi

licuvervuiling, als zijzelt voor hun eigen 

deur orde op zaken stellcn en hct hun 

lukt de eigen milicuvervuiling aanzien

lijk terug tc dringen. Zij zijn immers 

verantwoordelijk voor verrewcg het 

groot'>tc dec\ van de milieuprohlema

tick. Bovendien lijkt de mogelijke in

vlocd van de Ncderlandse overhcid op 

het milicuvervuilcnd gedrag in het hin

ncnland ccn veelvoud hogcr tc zijn dao 

in intcrnationaal verband. Daarmee 

li)kt de ctficientic van milicumaatrcge

len die hctrekking hehbcn op 

Nederland<,e burgers en bcdrijven vee\ 

hogcr tc zijn dan hct streven naar in in

ternationaal vcrband afgesprokcn maat

regelcn Het is echter de vraag of het 

adagium 'thi11k ,j/oiJiJlly, actlowlly' werke

lijk als richtlijn van het Nederland<;c 

milicuheleid mag worden gezicn en zou 

moetcn worden gczien. 

De vraag is encrzijd'> of de internatio

nalc dimensie van het milieurelevante 

handclcn in Nederland werkelijk vol

doende wordt ondcrkend. Zo gctuigt 

hijvoorhccld ccn van de meest reccnte 

milicuwettcn, de lnterimwct Ammoniak 

en Veehouderij, van een opmerkclijke 

ignorantie met hetrekking tot de inter

nationalc I i11 uiSII de grensovcr,chrij

dendc) dimensie van dcze problema

tick. In dezc wet is bcpaald hoc bij de 

vergunnmgverlcning voor vechoude

rijcn rekcning moct worden gchouden 

met de door veehouderijen veroor

zaaktc ammoniakemissies. Daarbij 

geldt dat dcze cmissies uitsluitend een 

rol mogen spelcn voorzover zij gevol-

Cl lV 7·H '!7 

gen hchben voor nader gedefinieerde, 

in Nederland gclegen gebieden die bij

zonder gcvoelig zijn voor verzuring. 

De wet verbiedt hct om rckening tc 

houden met de door een Nederlands 

bedrijt op Duits of Belgisch grondge

bied veroorzaaktc schade aan natuurgc

bieden en bossen, hoe groot deze 

schade ook moge zijn Dit Ievert cen si

tuatie op die duidelijk in strijd is met de 

meest hasale en wereldwijd aanvaarde 

rege\s van het volkenrechtelijk milieu

recht, dat de vraag moet worden ge

steld hoe zoicts kan gebeuren. Het glo

hale denken van aile partijen die aan de 

totstandkoming van deze wet hebben 

mecgewerkt, is blijkbaar slechts zecr 

partieel ontwikkcld. 

Een andcr voorbceld betrdt de kennis 

van het internationalc milieubeleid en 

milieurecht bij diegcnen die het natio

nale bclcid en rccht mocten formulcren 

en toepassen. Toen enigc tijd gelcdcn 

bij cen discussie omtrcnt de juridische 

implicatics en de implementatie van de 

beginsclen uit de Verklaring van Rio in 

de nationale rcchtsorde een Staatsraad 

werd gevraagd wclke rol dcze beginse

len binnen de rechtspraak van de Raad 

van State spelen, was hct antwoord 

schokkend duidclijk: nude inhoud van 

het Vcrdrag van Rio en aard, strekking 

en rechtsgcvolgen van de daarin opge

nomen beginsclcn bij tcnminste een 

groot dec! van de Staatsraden onbe

kend bleek te zijn, werd daarmee ook 

geen rekening gehoudcn. Dit is de-, tc 

opmerkclijker nude Vcrklaring van Rio 

toch wei moet worden aangemerkt als 

het document waarin door de wereld

gemecnschap overeenstcmming is be

reikt met de meest belangrijke uit

gangspunten en beginsclen voor het 

milicubeleid en het milieurecht. Er 

schort nogal aan het globalc denken in 

het Ncderlands milieubeleid. 
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Ook met betrekking tot hct tweede 

dec! van het adagium 'think _qlobally, act 

locally' kunnen cnkclc vraagtekens wor

den gcplaatst De opdracht om nict ai

leen voor de tegcnwoordige gencratic 

ccn aanvaardbaar lecfmilicu te garande

ren, maar om hct milieu ook voor toc

komstige generatics in stand te houden 

wordt inmiddcls niet aileen internatio

naal unaniem ondcrschreven, maar i<; 

voor een christelijke partij cen biJzon

der dringende verantwoordelijkhcid. 

Het behoud van de <;chepping is im

mcrs niet aileen een politickc taak. Het 

verschiJnsel dat de aandacht voor de 

hcschcrming van het milieu vcrgeleken 

met andere onderwerpcn zoals econo

mischc ontwikkeling en wcrkgclegen

hcid op de politieke agenda stcrk ach

tet·uit is gegaan corrc<;pondeert niet met 

een vcrmindering van de crmt van de 

milieuproblematiek_ Nog steeds gaat de 

kap van tropisch rcgcnwoud nagenocg 

onvcrminderd door, necmt de biodiver

siteit af doordat cr tussen de 150 en 

200 <;oorten per dag vcrdwijnen en ne

mcn de emissie van C0 2 en andere 

broeikasgasscn wcrcldwijd toe. Hocwel 

over de prccieze omvang van de gevol

gen van dezc aamlag op het voor aile 

wereldburgers gcmccmchappelijke erf

goed nog vee! onduidclijkheden be

staan, kan de ernst van de problema tick 

niet (meer) worden bestreden_ 

Relatieve eensgczindheid bestaat ook 

met bctrckking tot de vraag wclke 

maatrcgelen noodzakclijk zouden zijn 

om de ergstc gevolgen van bijvoor

beeld de toencmcnde emissies van 

brocikasgassen te voorkomen_ Wat dat 

betreft werd in 1992 in het UN

Kiimaatverdrag een ambiticuze doel

stclling overeengckomcn. De conccn

tratie van hrocika<;gassen in de 

atmoslccr moet gestabilisccrd worden 

op een niveau waarop zij geen gevaar-

lijkc ctfcctcn voor het wercldklimaat 

hebbcn en waarop de vcrschillende 

ccosystemen voldoendc tijd hebhen om 

zich aan klimatologische veranderingcn 

aan te passen. Cczicn het ovcrgrote 

dec! van de emissies van brocikasgassen 

voor rekening komt van de industric

landcn (ruim 70'!\,) en de gcwenste ver

dere ontwikkeling van de 'arme' Ianden 

verbonden zal zijn met een tocnamc 

van hct energicvcrbruik en daarmee 

ook van de uitstoot van broeikasgassen, 

is het ook duidclijk dat de reducticver

plichtingen van de industrielanden 

voor hroeikasga<;<;cn aanzienlijk (moe

ten) zijn. Zo zal, afhankclijk van het 

gckozen model. de cmissic van CO, tot 

hct jaar 2050 met 60% dan wei llO% 

ten opzichtc van de in 1987 ( respectie

velijk 1990) uitgc<;toten hocveclhcdcn 

moetcn afnemen. 1 Op de Top van de 

Europese Lime in Amsterdam (juni 

jongstleden) wcrd overeengekomen dat 

tot 2010 een reductic van 15% moet 

zijn bereikt. 

Joint Implementation 
In de afgelopcn jaren is gehleken hoc 

moeilijk deze reducticdoclstelling in 

het hinnenland bcreikt kan worden. 

Het is zeer de vraag of de 5% reductic 

tot het jaar 2000, waartoe Nederland 

zich oorspronkelijk heeft verplicht, wei 

haalbaar zal bli)kcn_ De investeringcn 

die, bij een grociende economic en cen 

daarmcc gcpaard gaand grocicnd cner

gicverbruik nodig zijtl, zijn uitermate 

hoog Dan rijst de vraag of het nict zin

voller is een groot dcel van de middc

lcn waarmee thans wordt geprohecrd 

om in Nederland tnt een reductic van 

de cmissie van hrocikasgassen te komen 

in te zetten in Ianden die technisch en 

economisch mindcr ontwikkcld zijn_ In 

dczc Ianden zijn de kosten voor de rc

ductie van hijvoorbeeld een ton C0 2 
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beduJdencl, vaak ecn veelvoucl, lager 

dan in Nederland en andere g6ndLh

triali<>eerde Ianden waarin in het verlc

den a! vergaande maatregelcn tot emis

siebererkmg hehben plaat<>gevonclcn. 

Vour de bestrijcling van het uiteinde

lijke milieurrohlecm, de verhoging van 

de temreratuur in de atmosfecr, zo 

luiclt de gedachte, maakt het nauwelijks 

uit waar de emi<>Sies rlaatsvinden, rc<;

recticvelijk waar de reductie van de 

emi<;<;ies rlaatsvindt. Het milieu wordt 

clan meer gccliend als schaarse miclde

len niet worden bestcccl voor technisch 

ortimalc, maar zecr durc voorzieningen 

in Nederland voor te schrijven die nog 

maar ecn relatid geringe afname van de 

emissie<; tot gevolg hcbben, maar deze 

middelen worden bcsteed om bijvoor

heeld in de zich sterk ontwikkelende 

Oost-Furorcsc economiecn het gchruik 

van milieuvriencleliJke tcchnieken met 

ecn relaticf vee! hoger he<>raring<>ro

tcntieel mogclijk te maken. De door 

hiJvoorhceld Nederland hetaalde en 

gc'lnitieercle reducties van de emissie 

van hroeikasgassen in hiJV<JOrheclcl 

TsJechic zou dan ten minstc voor een 

dec! moeten worden aangerekencl or 

de door Nederland te vervullen recluc

ticvcrrlichting (wdits) Or deze wijze 

zouden 'industriestaten', 'Schu>ellenliiCilder' 

en 'ontwikkelingslanden' hun gemeen

schaprclijke verantwoorclelijkheid voor 

de glohale milieuvraagstukken, in het 

hiJzoncler voor het hehoud en her<,tel 

van een leefhaar wereldklimaat, waar 

kunnen maken. De imrlementatie van 

de vcrrlichtingen uit het UN

Kiimaatverclrag en de in clat kacler nog 

in te vullcn concrete cloelstellingen 

vnor de reductic van hroeikasgassen 

worden zo gezamenlijk ter hand geno

mcn (/oint lmplcmellt,Jiion ). 

Aan dit proccs van .loi111 /mplnllentcl/1011 

worclt in Nederland, overeenkomstig 

( IJV 7 H 'J7 

het in I 995 door de rartijen bij de 

Climate Conoe11tio11 ovcreengekomen 

'LlcdiHrr Aland<~( a! dour een reeks van 

rrodprojecten uitvnering gegeven. 

Daarvoor were! in I 995 een bedrag van 

tl4 miljoen gulden ter beschikking ge

steld. llij de proefprojecten gaat het bij

vnnrhecld om een vernieuwing van de 

rurale clcktrificatie in Marokko met ge

hruik van zonne-energie, de substitutie 

van olie in Bolivia, warmtckracht in de 

suikerindustrie in China, biogas in India 

enzovoort. Het fenomeen van !oJflt 

lmf>lemcl11dlioH verdient ruimere aanclacht 

clan het tot nu toe krijgt en principiclc 

steun. Het glohale denken en de wil tot 

globaal hanclelen zou niet het domein 

mogen hlijven van enkele specialisten 

en regcringc.;conlnlis.;.;icc.;. 

.loi11l lmplcmcnt<liioH is echter geenszins 

onomstreden en zeker niet zoncler risi

co'<> en vraagtekens. Vee! aandacht 

moct worden besteed aan de techni

sche uitwerking van dit concept. Vaak 

zal het niet makkelijk zijn om te heoor

delen wclke emissiereductic werkelijk 

het gevolg is van een door een 

Ncderlands bedrijf g6nitieerde maatre

gcl in ecn ontwikkelingsland Ook 

moet de duurzaamheid van de emi'>sic

reductie zijn verzekercl. Fr zal voor ge

waakt moeten worden dat West-

Furorese hedrijven niet hun 

verouclercle installaties die 'thuis' niet 

Tneer gcbruikt mogcn 'A'ordcn aan ont

wikkelingslanclen verkopen en daarvoor 

ook nog een credit op hun verplichting 

tnt emissierecluctie verkrijgen omdat 

zelfs deze oucle installaties in het ont

vangcrland nog tot een aanzienlijkc re

ductic van de milieuvervuiling lciden. 

Ecn veelgchnorde beclcnking is dat 

door het aanrekenen van in andere Ian

den bcreikte emis'>iereducties de clruk 

v 
II 

)> 

;;v 

-l 

z 
m 

;;v 

v-: 

z 

v 
c 
c 
;;v 

N 

)> 

)> 

:::::: 

I 

m 

v 



I I 
~ 
1 

i ! ~ 

II 
II 
I I 

0 

w 

I 

~ 

<( 

<( 

N 

c:<: 

:J 

:J 

0 

z 

lf] 

e<: 

w 

z 
1-

e<: 

<( 

c... 

op het ontwikkelcn van nieuwe, milieu

vriendelijker technieken wordt wegge

nomen omdat men de cigen emis.,ies 

immers niet meer (zoveel) hocft te re

duceren. In Europces verband is dan 

ook afgesproken om in de eerste fase 

van de proefprojecten geen creditcring 

toe te Iaten. De oorspronkelijk over

eengekomen reductiedoelstelling van 

S'Yt, tot het jaar 2000 zou du., ten min

ste voor het grootstc dec! op eigen 

kracht moetcn worden gehaald Op 

den duur is dat echter niet mogelijk 

Het systeem werkt aileen als er zowel 

op het nivcau van het i nve'>terendc he

drijf, alsop het niveau van de nationale 

staat incnzlioes bestaan om te zoeken 

naar zinvolle projecten met aanzien

lijke emissiereducties in hct buitcnland. 

De verantwoordelijkheid voor de lccf

kansen van toekomstige gcneraties en 

voor het behoud van de schepping ei

sen dat de hicrvoor weergegeven re

ductiedoelstellingen scrieus worden ge

nomen. Voorzover dit geschicdt zal de 

druk op het ontwikkelcn van milieube

sparcnde techniekcn ook met .loi11t 

lmplemeHtation hoog genoeg blijvcn. 

Bovcndien is het concept van ./oint 

lmplcmentatiDiz nict het enige antwoord 

op de grote uitdaging van het begin

ncnde millennium. De druk op het ont

wikkelen van milicuvriendelijkcr tech

nieken moet ook. en misschien zclfs 

vooral, worden hoog gehouden door 

het internalisercn van thans nog nict 

doorberekende milicukosten. Een staat 

die enerzijds bij een structurecl afne

mende werkgclcgenheid de bruto-loon

kostcn door zijn bclastingssysteem nog 

steed., kunstmatig buitengewoon hoog 

houdt, maar andcrzijds de steeds krap

per wordcnde milieugebruiksruimte 

gocdkoop en deels gratis weggcdt, 

hccft de tekenen der tijd niet erkent en 

zal zowel op hct gebied van de hcstrij-

ding van de wcrkloosheid als op hct 

terrcin van de milieubescherming falen. 

Vee! beter dan door de overheid aan 

bedrijvcn opgelegde reductievcrplich

tingen werkt ecn cmissicreductie via 

hct marktmechanismc door het creeren 

van hogere, reclcrc kosten voor milicu

vcrvuiling. Een centrale plaats komt 

daarbij toe aan de cnergieprijs Hct is 

geen toeval dat het energieverbruik per 

hoofd van de bevolking in de 

Verenigde Staten (VS) meer dan dub

bel zo hoog is dan in aile West

Europese industriestatcn, de prijs voor 

energie daarcntegen in de VS is duide

lijk lager .loi11l Implcme1ll!llion moet 

daarom gepaard gaan met een in her

zicning van het belastingstelsel die tot 

doc! hecft beter aan te sluitcn bij de te

genwoordigc en tockom'>tige ontwikke

lingen met betrekking tot de productie

factoren mens en milieu. 

Zeker zijn niet aile milieuproblemen 

oplosbaar door dergelijk glohaal hande

len. Lokale en regionalc vervuiling, bij

voorbeeld geluidhindcr door het vlicg

verkeer of de vcrvuiling van rivicrcn en 

andere binnenlandsc oppervlaktewatc

ren kunncn uitsluitend aan de hron wor

den bestreden, daar waar de vervuiling 

plaatsvindt, in Nederland. De milieuge

volgen van de doorgeschoten mobiliteit 

kunnen aileen via een ingrijpend 

Europees prijsbeleid tot aanvaardbare 

vormen worden teruggebracht. Toch 

lijken mij de toepassingsmogelijkheden 

van het concept van .loi11l Implemez1lllliol1 

verder te strekkcn dan uitsluitend in het 

kader van het Klimaatsverdrag, waarop 

de discussic van dit concept than., 

qeeds betrekking hccft. 1\ logeliJkheden 

zie ik hijvoorbeeld voor een gcmeen

schappelijke implementatie van het 

lliodiversiteitsverdrag In het 

Nederlandsc natuurbclcid staat vooral 



de opbouw van cen ecoiogische hoofd

structuur ccntraal. Voigens hct beleid 

van de regcring moet cen groat dee! 

van dit ruimtelijk systeem van met ei

kaar verbondcn gebiedcn waarin de 

hoofdbctekcnis toekomt aan de natuur

functie worden verwezcnlijkt om gcbie

den die thans in agrari'>ch beheer zijn 

(ongeveer de helft). De kosten voor de 

compensatie van de desbctreffendc ag

rariers zijn zo hong dat dit concept fi

nancieel nict te verwezenlijken lijkt. 

Ook hier kan de vraag worden gesteid, 

of het niet zinvollcr is om ecn dee! van 

de voor het agrarisch natuurbeheer uit

gegeven geiden te be;teden om in an

dere dcien van Europa die gebieden be

ter tc beschermen, die ecologisch 

bezicn veel belangrijker en waardevol

ler zijn dan tot nu toe intensief be

hcerde Nederlandse landbouwgronden. 

Llit cen Europees pcrspecticf bezien 

lijkt Nederland vooral verantwoordelijk 

voor het behoud van een Europese eco

logische hoofdstructuur en daarnaast 

voor die soorten en leefgemeenschap

pen die buiten Nederland nog maar 

weinig voorkomen, zoals bijvoorheeld 

clzebroekbmsen en de Waddenzee. 

Llit ecn internationaal oogpunt bezien 

moet de vraag worden ge;teld of bet 

werkelijk zo belangrijk is om de das en 

andere soorten met ecn hoog 'aaibaar

heids-gehaite' te betuttelen in plaats 

van het hevorderen van een duurzaam 

hehecr van regenwouden. De kap van 

regenwouden gaat immers nog steeds 

in hijna onverminderd tempo door. Dit 

betekcnt niet aileen een acute bedrei

ging van de voor het behoud van de 

hiodivcrsiteit met afstand belangrijkste 

biotopen. maar ook een aanzienlijke 

verhoging van de C:O,-emissie'>. De re

genwoudcn onttrekken immer<, door 

hun groci in belangrijke mate C02 aan 

de atmosfecr. Clohaal bckeken zal 

UJV 7:H '17 

daarom het effect voor de bestrijding 

van de meest dringende milieuproble

men van middelen die worden ingezet 

om de kap van stukken regenwoud te 

voorkomen en een duurzaam beheer 

daarvan mogelijk te maken veel hoger 

zijn dan de inzet van dezelfde midde

len voor een extensivering van het ag

rarisch beheer op gronden met een 

hong agrarisch rendement. Nederland 

is als rijk land in belangrijke mate mede 

verantwoordelijk voor het behoud van 

de ongekende biodiversiteit van de re

genwouden in economisch minder wel

varende staten. 

Toch is het te eenvoudig om, zoals een 

lid van de Tweede Kamer een tijd geie

den heeft aanbevolen, met Nederland'> 

overheidsgeld gewoon een stuk rcgen

woud te kopen dat in de krant wordt 

aangebodcn om zo te voorkomen dat 

het wordt gekapt2 Reden voor de on

verminderde vernieling van deze voor 

het voortbestaan van de hele aarde es

sentieie lccfruimten is immers niet ai

leen de behoefte van de wcreldmarkt 

aan tropisch hardhout. maar veelal ook 

de behoefte van de lokale bevolking 

aan steeds weer nieuwe grond die voor 

een beperkt aantal jaren agrarisch 

geexploiteerd kan worden voordat het 

volgende stukje regenwoud gekapt 

moet worden. Het behoud van biodi

versiteit in het tropisch regcnwoud is 

daarom aileen in ;amenwerking met de 

lokalc bevoiking mogeiijk. Niet aileen 

het regcnwoud moet duurzaam beheerd 

worden, ook de in het regenwoud ie

vende bevolking moet, bijvoorbeeld 

door hct werk op hardhoutplantages, 

mogelijkheden verkrijgcn om duurzaam 

in hun levensonderhoud te voorzien. 

Maatregeien tot behoud van de biodi

versiteit in bijvoorbeeld regenwoud-ge

bicdcn moetcn hand in hand gaan met 

-l 

z 
m 

(/1 

z 

0 

c 
c 

N 

)> 

)> 

I 

m 

0 



I I 
~ 
1 

! I 
II 
II 
I i 

I ~ 
I 

I ~ 
I I • 

I 
! I 

0 

1-U 

I 

~ 

<( 

<( 

N 

~ 

::J 

::J 

0 

z 

lf', 

~ 

1-U 

z 
f-

~ 

<( 

0... 

ccn op versterking van ccn ontwikke

lingshulp die de ontvangers in staat wil 

steilen op ccologisch verdraagzame 

wijzc zclf in hun behocften tc voorzien 

en te komcn tot een duurzame exploi

tatie en ontwikkeling van hun land. 

Meer in het algcmeen geldt dat een 

globaal denkcnd milieubeleid in vee! 

sterkere mate dan tot nu toe gcbruike

lijk is moet samenwerken en moet wor

den aangevuld met het ontwikkelings

hulpbeleid De toenadering zal van 

heide kanten moctcn gebeuren. Het 

milieuhekid moet nadrukkelijk aan

dacht voor zijn socialc dimensic heh

bcn en het ontwikkelingshulphclcid 

moet op ziJTl ecologische verdraag

zaamhcid getoetst worden. 

Ook met bctrckking tot het natuurbe

lcid en het beleid tot behoud van de 

hiodiversiteit gcldt cchter dat ccn in

tcnsivering van de op ccn .loif1t 

llllfllnllmtatioll van de globale milieutaken 

gerichte projecten niet ge.isolccrd mag 

staan. Ook de hedrciging van de 

schaarse natuur in Nederland en de niet 

allatende druk op de (deels nog op te 

bouwcn) ecologische hoofdstructuur 

vindcn ecn helangrijkc oorzaak in hct 

kit dat de ecologische waarden van de 

grond in Nederland nog steeds niet in 

ccn adequate prijs tot uitdrukking ko

mcn. De verplichting tot compense

rende maatregelcn hij de aantasting van 

natuurwaarden zoals het riJk die zich

zell in het Structuurschcma Crocne 

Ruimte heeft opgelcgd zijn in dit ver

band een eerste aanzct, maar zijn in 

hun strekking veel te bepcrkt. Door een 

vcrdcre ontwikkeling van dit instru

ment en een ruime tocpassing op de 

aantasting van aile ecologische waarden 

en op cen aantasting niet aileen door 

de overheid, zou hct natuurbehoud met 

behulp van de markt ecn reclere plaats 

in de strijd om lunctietoekenning en 

gebruik van de schaarse ruimte kunnen 

krijgen 

Met een milieubelcid dat niet aileen 

stcrkcr dan tot nu toe wordt bepaald 

door globaal dcnken, maar ook sterker 

dan tot nu toe aandacht besteedt aan 

de mogclijkheden tot globaal handelcn 

kunncn niet aileen meer resultatcn 

worden hereikt in het streven de we

reid ook nog voor toekomstigc genera

tics hewoonbaar tc houden, maar lijkt 

ook ccn inzet van het milieuinstrumen

tarium mogelijk te zijn die mecr llcxi

biliteit hiedt voor hct hcdrijfsleven. 

Dit concept biedt zekcr geen panaccc 

voor aile soorten milicuvcrvuiling maar 

lijkt mij, samcn met een op internalise

ring van externe milieukosten gcrichte 

aanpassing van het hclastingstelsel en 

hct gcbruik van andere prijsmechanis

mcn, een belangrijke nieuwc oricntatie 

van hct rnilieubeleid te moctcn wor

den. 

Pwf.dr. Ch. W 13cnkes 11 hooc;lmlilr 
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De UNCED-conferentie in Rio de Janeiro was eens maar nooit 

weer. Grootschalige conferenties zijn niet geschikt voor bewust

wordingsprocessen of het voeren van onderhandelingen gericht op 

resultaten. UNCED heeft de aftrap gegeven voor het internatio

nale oceanen-, bossen- en klimaatoverleg. Joint Implementation 

zou een doorbraak kunnen betekenen in de opvattingen van 

Noord en Zuid over duurzaamheid. Een nieuw Protocol zal in de

cember 1997 in Kyoto moeten worden vastgesteld. 

H 
et al.gemen.e ge~oele.~n, vq.l 
jaar na de l!NCED-conlc-

rentle in R1o de Ianeiro, 1s 

dat de daadwcrkeliJke rc

sultaten zijn achtergehlc

vell hij de verwachtingen 

van de,tijds. Dit gevoel 

van telcurstelling heelt 

~on1n1igcn crtoc tltlngezct 

tc plciten voor een reprise: 

opnieuw ccn grote conlc

rentic UNCI-'1)+5, om te 

trachten de aandacht voor 

hct thema milieu en ont

wikkeling in breed VN-

stelling terecht is. 1, de gekozen bena

dering door de VN de meest dlectievc" 

llestaat er werkelijk behoelte aan een 

reprise van l!NC::U)" Wat zou men -

n1ct enig gcvoel voor rc

alismc - kunnen vcrwach

tcn dater de komende tiJd 

op het terrein van het in

ternationale milieubelcid 

gaat gehcurcn7 

Duurzaamheid in de 
praktijk 
ledereen i<, het er over 

ecns dat ontwikkelings-

verh<:md opnieuw een in- proccS'>en duurzaam die-

put te geven. Vandaar de Proj.mr.dr. CJ .fepmcJ nen te zijn, maar niemand 

Speciale Zitting van de Algemene kan ontkennen dat het begrip 'duur-

Vcrgadering van de Vercnigde Naties zaam' een normaticl en daarmee poli-

IVNJ eind JUni in New York, waar de tiek en dus onderhandelingshegrip is, 

voortgang van het UNCTD-proces vooral tll',scn Noord en Zuid. len 

werd gecvaluecrd, naast de activiteitcn voorheeld om te illu,trcren hoe dit in 

in de \!Vorld Con11111\Sio11 011 Forests md 

Susl!lillllhlr l )wr/ofliiiCIII 

De vraag rij'>l of het gevoel van teleur-

([ lV 7 K '!7 

de praktijk kan werken. Het <,treven 

van de regcring is erop gericht (zoals 111 

diverse andere Ianden) om hinnen at-
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zienbare tijd slechts nog hout te impor~ 

teren afkomstig uit duurzaam beheerde 

bossen. Daarop vooruitlopend client 

het hout dat aan deze ei'> voldoct als 

zodanig tc zijn gecertilicecrd, opdat de 

consument hct duurzamc hout herkent. 

1\lcdc omdat her va<;t<;tcllcn van cen in~ 

ternationaal crkend I ook door de hout~ 

producercnde Ianden l kcurmerkemys~ 

teem ingewikkelde ondcrhandelingen 

vergt, kan dit gemakkelijk uitlopen op 

cen <,lcpend en langdurig prou:s met 

beperktt' resultaten. Her tijdvcrlies dat 

hicrdoor kan ont<;taan hetekent ver~ 

moedclijk ecn continuering van het 

huidige proLe'> van onthossing, vooral 

in de qua biodiversiteit zeer rijk ge~ 

schakeerd tropische regenwouden Lr is 

haast geboden, maar de weg van multi~ 

laterak onderhandelingen is traag. 

Vandaar dat de overheid initiaticven 

van niet-gouvcrncn1cntclc organisaties 

(NCO's) ondersteunt met een deugde~ 

lijk keurmerksysteem dat althan<, vol~ 

doet aan de door de overheid zclf aan~ 

gereikte minimumcisen ten aanzien van 

duurzaan1 ho,behcer 

l\1aar is door toepassing van deze me~ 

thodiek de vraag hoe duurzaamhcid, in 

dtt geval ho'ibehcer, dient te worden 

gedcfinicerd daarmee beantwoord7 Hct 

antwoord luidt ontkennend, omdat in 

het geval van ( tropisch) bosbcheer het 

begrip duurzaam velc moeilijk of niet te 

kwantihcercn facetten kent. Er client 

een goed beheersplan voor het hos aan~ 

wezig te ziJn; de rotaticperiode client 

lang gcnoeg te zijn opdat het nos zich 

kan herstellen; men dient rekening te 

houden met de gevolgen van de exploi~ 

tatic voor de biodiversiteit, maar ook 

met de lokale werkgelegenheid en so~ 

ciale cohesie, men client de juiste kap~ 

techniek toe te pa<;<,en, enzovoort. 

Soms kan men met bepaalde maatrege~ 

len diverse as pecten verbeteren, maar 

soms is cr een strijdigheid, bijvoorbeeld 

tussen de commerciele helangen van de 

bosexploitant en in hct verlengde daar~ 

van de belangcn van de lokale hevol~ 

king enerziJd'i en de eisen ten aanzien 

van het hehoud van hiodive1·sitcit die 

de Wc-,tcr-.;c afncn1cr~ graag gcrc"'pcc

tend zouden zien anderzi1ds. In die ge

vallcn zullcn produLcnten henadrukken 

dat duurzaamheid ook betekent een 

voldoende respect voo1· hun wens een 

reclcliJk rendement te kunncn hehalcn 

met het oog op de lokalc eco110mie 

Afnemers zullcn JUist henadrukken dat 

duurzaamheid hetekent clat hct himys~ 

teem hehouden of althans gewaarhmgd 

bliJft 

Het bepalen van een certilicering">ys~ 

teem binnen clit spanningweld is niet 

eenvoudig llijvoorheeld Fxploitant A 

in een zecr kwetsbaar cco<;ysteem gaat 

over tot cxploitatie en aan aile eisen 

van duurzaamheid voldoct, maar het d ~ 

feet van de exploitatie is dat ccn apen~ 

populatie het gehied vcrlaat en zich el~ 

ders vestigt. Dient men dan het 

certificaat aan A te onthoudenc Of, een 

overheicl past op grotc schaal de he~ 

stemming van het ho'> aan en conver~ 

teert het naar landhouwgronden. Kan 

zich dit kercn regen de ccrtilicering<,~ 

kansen van een inclivicluele exploitant ll 

in dat land, ook indien die zich keurig 

aan aile eisen ten aanzien van duurzaam 

hosbehecr houdtc Of, cxploitant C: past 

het behcer aan aan de cisen up het punt 

van de biodiversiteit, als gevolg daar~ 

van moet hi) ecn dcrde van de mensen 

die bij de exploitatic hetrokken waren 

ontslaan. Hij dwingt deze werknemers 

met hun gezinncn in Ieite naar de stad 

te verhuizen. Kan clit C: het certificaat 

kosten, ook indien de crcatie van alter~ 
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natieve werkgelegenheid door de ex

ploitant voor deze mcn<,en zou beteke

nen dat diem exploitatie verlie<;gevend 

zou worden' Kortum, de exploitanten 

A, B en C: zijn willekeurige voorbeel

den, maar talloze vergelijkhare voor

heelckn kunnen worden hedacht, waar 

<;teed'> de interpretatie van de vraag wat 

duurzaamheid in concrete praktijkge

valkn werkcliik hetekent voorwerp i'> 

van intcrprctatic op n1aat. 

Duurzaamheid en het 
UNCED-proces 
Wat dczc voorhcelden voor hct UN

CLD-procc<, hetekcncn i<; clat wannecr 

men een hekid gericht op duurzaam

hcid werkclijk handen en voetcn wil 

gevcn. men <;teed> worclt gcconfron

tecrd met het kit dat het hij hct hegrip 

cluurzaamhcicl om een onderhandc

ling>concept gaat llij interpretatie i> 

hct ccn kwcstic van gcvcn en ncn1cn, 

het vinden van cen jui>te balan<; tu<,sen 

de diverse facetten. Hct gaat om cen 

zockproces, waar men erachter moet 

zien te komen waar de grcns tussen 

duurzaamheid en niet-duurzaamheid 

ligt 

Men kar1 zich tcgen de achtergrond 

van de voorgaandc ovcnvcgingcn at

vragen of het idee om zo'n gigantisch 

geheurcn al'> UNCED met 30.000 

aatnvczigen - tc organiscrcn, wel zo 

gocd wa'>. Werden hiermee geen ver

wachtingen gewekt waarvan men kon 

weten clat deze niet zouden kunnen 

worden gehonoreerclc lk vermoed dat 

het antwoord pmitid is UNCED was 

een<; maar nooit wcer1 en, waar UN

CLD niet gcwerkt heeft, werkt een ver

volgconferentic van vergelijkhare orcle 

ook niet. 

De reclen i<; dar het docl van dczc con

fcrcntie al op voorhancl onduidelijk en 

C IJV 7 H '!7 

op zijn minst twee-.lachtig was: ener

zijd' hewustwording 1 anclerzijds onder

hanclclingen gericht op concrete re-,ul

taten. Voor heide is een eenmalige 

grootschalige confcrcntie niet ge<,chikt. 

Wil men bewu<,twording en groot<,cha

lige internationak publieke aandacht 

dan kan men volstaan met een speciale 

VN-cornmi<,<,ie, zoals hijvoorheeld de 

zo <,uccewollc Brundtlancl-commis-,ic 

van 1987 of de op dit moment vige

rende en veelhelovenclc Soan·s-com

mhste over de oceanen, waarvan het 

rapport in voorbereiding is. Of men 

kie'>t - zoal'> voor de klirnaatprohlcma

tick - voor cen goed ge'>tructureerd in

ternationaal wetenschappelijk forum, 

zoals het fllilTt)OI'frlliJICIIi<d f\lllr/ Oil ( fillldie 

Cfl(Jiil}e ( II'CCl. In deze henaderingcn 

gaat het om relatief goedkope procc'>

sen, leidende tot eenmalige studies met 

een grote politickc impact en mee-,tal 

met heleiclsconsequentics. 

De autoriteit van de op cleze manier ge

produceerde rapporten is geha>eercl op 

die van de achterliggende auteurs en in

stan tie'>, en niet op het fcit dat ze gcba

seerd zijn op brede multilatcralc onder

handelingen, zoals LINCEL) 

Wil men daarentegen onderhandelin

gcn gericht op concrete resultaten, clan 

heeft een eenmalig 'hi.q event' geen zin. 

Ondcrhandelen in internationaal ver

hand is vakwerk en vergt eindelom vee I 

tijd Dat client men over tc Iaten aan 

specialisten. Hiertoe client een perma

nent ondcrhandelingsplatform tc wor

den gecreccrcl waar men met klcine 

stapjcs vooruitgang kan boeken. 

llovendien moet er geld komen. Hct 

helpt niet wanneer de ontwikkelings

landen nieb meer horen van de in I 992 

door de Europese Unie toegezegdc drie 
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miljard FC:Ll extra voor het LINC:FD

rroces, om een voorheeld te gcven. 

Diegcnen die van LINC:El) re'Ltltaat 

verwachttcn zqn telcurge'>teld, maar 

hadden hctcr moeten weten. Diegencn 

die van LINCED een sterk toegenomen 

milieuhewustzijn, vooral in de ontwik

kelingslanden, hadden ver-

dat aangeeft dat <llllwikkelingslandcn 

Z1chzelt geen serieuze economischc he

perkingcn WCJll.,Cil Op tC Jcggcn VO!l

wege kl,maatheleid. Dit hli)kt ook uit 

de \Vcigcring van de ont\vikkcling-,lan

den om de trnrische hossen ol andere 

kwetshare ecosystemen als ·,Jio/,ol <OIII

IIIOils' te erkennen. Llit angst dat deze 

crkenning vrncg ol laat 

zou hetekencn dat men wacht zijn ook telcurge

<;teld, maar hadden ook De belangrijkste gedwongen is zichzell he

rcrkingen oplcgt hiJ de 

exrloitatie, die men eigen

liJk niet wenst 

heter moetcn weten. 

Het nut van 
UN CEO 
Welke lunctie heclt LIN

CE!) dan wei gchadc 

functie die UNCED 

vermoedelijk heeft 

vervuld is de 

aftrapfunctie. 

De helangrijkste lunctic 

die LINC:FD vermocdelijk 

heelt vcrvuld is de altrap

hlllctie. i'v1et UNC:FD is In de cer<,te rlaats hcelt het 

opnieuw duideliJk gemaakt 

- zoals hiervoor aan de hand van een 

voorhceld gdllustrecrd - dat duurzaam

hcid een onderhandelingsconcert is. 

In de tweede plaat<; heelt het duidclijk 

gemaakt dat de ontwikkclingslanden 

geen inbreuk wcnsen op hun 'soeve

reine' recht or economische ontwikke

ling, ook indien dat leidt tot mccr lo

kalc vervuiling Steun bij het opzetten 

van nieuw helcid wortlt in dank aan-

vaard, n1aar gccn inn1eng1ng. 

In de derde plaats geven de ontwikke

lingslanden aan de lokale milieuproble

men vee] helangrijker te vinden dan de 

internationale. Wei erkenncn de ont

wikkclingslanden het be-;taan van intcr

nationalc rnilieuvraagstukken, zoals de 

kli maatverandcri ng<>rroblcmatiek, de 

ozonproblematiek, de aantasting van de 

bo'-...;;cn, occancn, cnzovoort., n1aar ziJ 

wensen hicrvoor geen actic te onderne

men anders dan wanneer dit strookt 

met hun eigen nillionale belcid. Dit 

blijkt uit hct begrip 'con1111011 lmt d,ffcrc11-

ll<Jlcd rcspo11slbil11ics' in hct klimaatverdrag, 

de ahrap gegcvcn voor 

ruwweg en vcr~impcld wccrgegevcn: 

het intcrnationalc occanen , hossen- en 

klimaatoverleg 

Het internationale oceanen- en 
bossenoverleg 
Het oceaanoverleg staat nog in de kin

derschoenen. Veel kan worden ver

wacht van het t:llect van de VN

C:ommission on the Oceans op de 

publieke Jilndacht voor de milicurro

hlcrnatick rond de occanen. 

Het interniltionalc hossennverleg 

voortvlneiend uit het LINC:lD-geheu

ren wortlt vooralsnog gedominecrd 

door gcstcggcl ovl'r procedure-,, coln

petenllcS, coiirdinatie en dergclijke. 

terwijl signilicantc ondcrhilndelingsrc

sultatcn uithlijven. De teneur is dat de 

d1verse VN -orgiln!Satics die op dit ter

rein actid ZIJn, zoal-; UNlP, LINIW en 

FAO, rneer moeten silrnenwerken. Dit 

'' onder mecr heplcit door het 

lntcrgouvernementcel Bo<;<,enpilnel 

(IHPI. Sornmige Ianden, waaronder de 

Europese Llnie, willcn een <;tap vcrder 
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gaan en beplciten een atzonderlijk juri

disch instrument inzake hmsen, een 

aparte Convcntie die het bestaande be

leid tracht te integrcrcn en uit te bou

wen) Zij hopen dat hierdoor gemakke

lijker (mccr) linancicle middclen 

kunnen worden gemobiliseerd, ot al

thans heter kunne11 worden aangewend. 

Hoc intercssant dit soort overwegingen 

en ondcrhandeli ngen i nzake institution 

building ook mogen zijn, waar het na

tuurlijk werkelijk om gaat is ot er seri

euze hnanciclc prikkels komen voor 

duurzaam bmbeheer. De diverse re-

u:ntc nuttigc ~uggcstic-; van de kant 

van de World Co111111ission 011 Forests mul 

Susla111ah/c Dwclofli11C1ll, waarondcr die 

voor een 'ecologischc betaling-;balans', 

zullen in de Iucht blijvcn hangen, zo

lang overhedetl zich niet daadwerkelijk 

committcren tot torse, impopulaire he

leidsaanpa"ingen ten aanzien van het 

bmsenheheer. Dit geldt vooral voor de 

overheden van ontwikkeling<,landcn. 

In Ieite loopt het internationale bos-,en

overleg moeizaam, vooral omdat de 

ontwikkcltngslanden hun soevereine 

recht op exploitatie niet uit handcn wil

lcn geven. ZiJ hanteren daarbij de 

stcrke argumcntatic dat de Westerse 

Ianden zeit hun hossen ook altijd 

gecxploitccrd hebhetl tot grootschalige 

onthossing toe, zeds Nederland, en dat 

hchoud van bos gewoonlijk een inkom

stenderving veroorzaakt, waarvoor ziJ 

compcnsatie willcn, die bovendien niet 

ten koste van de (overige) hulp gaat. 

Omdat de industrielanden hierop gecn 

antwoord hebben, restccrt ad-hoc-be

lcid, zoals de aanlcg van reservatcn met 

steun van NCO'<., consumentenacties 

gebascerd op keurmerksystemen, ot in

udentclc hulpgchnancicrde steun hi) 

hct opzetten van ( natlonale) system en 

van rcgistratic, wctgcving en bcheer. 

( DV ~ k 'l~ 

Hct intcrnationale klimaatoverleg 

Het verst voortgeschreden is het kli

maatoverleg: de onderhandelingen over 

hct op<;tellcn van een klimaatprotocol, 

met concrete verplichtingen voor indi

viduele Ianden op het terrein van kli

maatheleid, naderen thans hun hoogte

punt. Tijdens de eerste Conterentie van 

de l'artijen bij de Klimaatconventie in 

Herlijn (voorjaar 1 995) is hesloten dat 

bij de derde C:ontcrentie een Protocol 

zou dienen te worden vastgesteld. Dit 

is in december van dit jaar in Kyoto, 

Japan Omdat in dit klimaatoverleg 

sprake is van een aantal zecr interes

sante nieuwe ontwikkelingen, die mo

gelijk een doorhraak in de Noord-Zuid

impasse omtrent het begrip 

duurzaamheid zoudcn kunnen heteke

ncn, zal hierop nader worden ingegaan. 

Van Rio naar Kyoto 
In de gezaghchhende kt-ingen van de 

'hardc' wetenschappers is in de loop 

van de tijd - ondanks de recente aan

dacht voor de zonnevlckkcntheorie 

de ovcrtuigi ng gcgrocid dat er een ver

band bestaat tu<>sen klimaatveranderin

gen en de opbouw van broeikasgassen 

in de atmostecr ibijvoorheeld, kool

dioxide-conccntratie in de atmostcer nu 

circa ee11 kwart hogcr dan in 1750; bij 

ongcwijzigd heleid verduhbeling waar

schijnlijk nog in de loop van de ko

mende eeuw) De <,chade uit zich in ve

lcrlci gedaanten mi<>lukken van 

oogstcn, crosie, ovcrstron1ingen, n1ecr 

nrkancn, zccsricgcl-;tijging, vcrd\vijncn 

van cco<;y<;temetl -maar is relatid en tn 

sommige gevallen ook absoluut groot 

in de ontwikkelingslanden, die nu juist 

hct minst gecquipcerd zijn om de ge

volgen van klimaatverandcring het 

hootd te bieden. 

Vandaar dat ten tijde van Rio vrij ge

makkelijk een Framework Convention 
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on Climate Change tot <>tand kwam en 

door de meeste Ianden, inclusief de 

ontwi kkel i ngsl an den, 

kend (en later 

Kernelement was dat 

werd onderte

gcratificeerd) 

aile uiteindelijk 

ratificerende Ianden mogen onderhan

delen over de interpretatie van de 

Conventie, maar dat slechts de niet

ontwikkelingslanden harde verplichtin

gen zullen aanvaarden. Men ziet het 

verschil met de kwestie van de hmsen 

en in mindere mate de oceanen, waar 

significante actie van de ontwikkelings

landen wordt verwacht. 

Het saillante nieuwe element dat in de 

Conventie werd opgenomen en dat nu 

in een testfase wordt uitgeproheerd is 

de mogelijkheid voor die Ianden die 

klimaatverplichtingen op zich nemen, 

de zogenaamde Annex 1-landen (denk 

aan OESO-Ianden) om actie te onder

nemen tezamen met Ianden die geen 

verplichtingen op zich nemen, niet

Annex 1-landen (denk aan ontwikke

lingslanden). Daarnaast kunncn Annex 

1-landen onderling ook samenwerken 

(OESO-landen en Midden- en Oost

Europa). hetgeen evcnzeer interessante 

mogelijkheden biedt om een kostencf

fecticver heleid te voeren. Dcze optie 

blijft hier met het oog op het hetoog 

huitcn beschouwing 

De optic waarbij individuele Annex 1-

landen in samenwerking met (individu

ele) niet-Anncx !-Ianden klimaatprojcc

ten uitvoeren noemt men Joint 

lmf>lemenlalion. Het idee is dat men aileen 

dan een kostcnelfectief klimaatbelcid 

van de grand kan krijgen, wanneer men 

de goedkoopste optics om een vermin

derde uitstoot van broeikasgasscn te re

aliseren het eerst ter hand necmt. Voor 

het klimaatcffect maakt het niet uit 

waar ter wereld deze reductie tot stand 

komt; ditzelfde geldt voor hct alterna

tief waarbij koolstof - de voornaamste 

broeikasvervuiler - gebonden wordt, 

bijvoorbeeld door de aangroci van bo

mcn. Aangezien het aannemelijk i<> dat 

vele van de zeer kosteneffectievc optics 

zich in ontwikkelingslandcn voordoen, 

ontstaat ruimtc voor een 'deal' tusscn 

Noord en Zuid. Noord moet emi<;sicrc

ductic rcaliseren, hetgeen, als er een 

strak en dwingend Protocol komt, cen 

kostbare zaak is, en heeft er du<> belang 

bij indien men in ontwikkcling<>landen 

'goedkope' alternatieven kan aanborcn. 

Zuid zal op dcze wijze sneller over mo

derne fossiele-energiebesparcnde tech

nologie beschikken en daardoor kun

nen besparen en tevens lokale 

vervuiling (vooral S02 ) kunnen vermin

deren (althans de toename daarvan) 

Bovendicn, indien men erin zou slagen 

ecn stukje van het kostenvoordeel voor 

het industricland te verwerven, komt 

daar nog iets extra hij. 

Het delicate van de situatie i'> dat men 

enerzijds zou kunnen bcweren dat in

dien de ontwikkelingslanden zeit gccn 

klimaatvcrplichtingen op zich ncmen, 

het 'not-of-their-IJ!Isincss' is indien en 

voorzover industrielanden bijvoorhecld 

door directe investeringen of in ieder 

geval via door hun gefinancierde prn

jecten en programma\ in ontwikke

lingslanden kosteneffccticf aan hun kli

maatverplichtingcn kunnen voldocn. 

De ontwikkelingslanden worden dan 

huitcn de onderhandclingen geplaat<.t, 

zolang zijzclf geen nationale emissierc

ducticvcrplichtingen op zich nemen. 

Anderzijd., kan men beweren dat de 

ontwikkclingslanden wei van meet af 

aan als ecn <>crieuze gesprckspartner en 

volwaardig aan hct klimaatovcrlcg 

moeten dcclncmen, omdat dat de kans 
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maximeert dat zij - juist door hun be

trokkenheid - openstaan voor eigen be

leidsaanpassingen en op den duur ook 

zelf vcrplichtingen aangaan. 

Voor dczc laatste benadering is geko

zcn, waardoor het klimaatoverleg een 

typische VN-gebcuren is geworden. 

Voor .!oint Implemn11ation betekcnt dit dat 

aile Partijen bij de Conventic en daar

mee de meeste Ianden hierover mogen 

meepraten en meebeslissen. Dit heeft 

tot de wat merkwaardige constructie 

gelcid - uitkomst van de Berlijn-confe

rentie 1995 - dat men tot 2000 wei mag 

experimcnteren met Joint ImtJlementation

projccten, maar dat de financiercnde 

Ianden hieraan gcen claims mogcn ont

lcncn in de zin dat men mede via deze 

projecten aan de nationale emissicre

ductieverplichtingen hecft voldaan. 

Aldus is cen lcerfase inge-

ling voor het concept ondertussen, zo

wel in de politick als bij het bedrijfsle

ven en de NCO's, internationaal sterk 

te zijn toegenomen. Nederland valt als 

een van de gidslanden ten aanzien van 

dit instrument de eer te beurt interna

tionaal tc worden gezien als 'leading' en 

een van de 'nwjor pl<Jyers' en lijkt de re

putatie, onder andere op basis van de 

eigen programma's in internationaal 

opzicht, indcrdaad te kunnen waarma

ken. 

De kern van de zaak is dat Joint 

Implementation in tegenstelling tot tal 

van andere Noord-Zuid-concepten, de 

unieke eigenschap heeft dat het kan lei

den tot win-win-win-situaties. lndien 

de OESO-Ianden aileen bcreid zijn 

harde en vcrregaande emissiereductie

verplichtingen tc aanvaarden indien 

men deze relatief kosteneffecticf kan 

realisercn en indicn de 

la'>t, zonder ta'>tbarc prik

kcls voor Ianden om eraan 

dee\ te nemen Zelfs de 

naamgcving i'> voor dit 

doc\ aangepast. Activities 

Implemented .Jointly (AI]) in 

plaats van ./oint 

lmf,lement<Jtion (II). Ondanks 

dczc cnigszins wcreld

vrcemde hcperki ngen 

(hoewel de huidige natio-

Joint 
ontwikkelingslanden 

voordelen ontlenen aan 

het feit dat de aange

boorde kosteneffectievc 
Implementation 

heeft de unieke optics zich dcels in hun 

eigenschap dat het 
economieen bcvinden, 

dan is er nict aileen eco

nomisch voordeel voor 

beidc partijen, maar dan 

neemt de kans dat er wer-

kan leiden tot win-

win-win-situaties 

nale verplichtingen dat wil zcggen v66r 

ccn Protocol - in feite ook nict mecr 

zijn dan tjentlen~eJJ 1 S rli}reements) is !oint 

lmf,/ementatioJJ in de tcstfasc bezig zich 

voor'>pocdig tc ontwikkelcn. Er zijn a! 

mccr dan vccrtig ofhcicel crkendc pro

jectcn, dat wil zcggcn projecten die 

met steun van de overhcden van het in

vcstcrendc en hct gastland en ofticiecl 

gcacccptccrd door hct Secrctariaat van 

de Conventic voldocn aan de voor AU 

gcstcldc cisen. Ook lijkt de belang'>tcl-

CllV 7.'H '!7 

kelijk een Protocol 'met 

tanden' komt toe. Hierdoor is het mi-

lieu zeit tevens cen winner. 

Hiermee is niet gczegd dat hct vinden 

van overcenstemming over Joint 

Impln11ent<Jtion (laat staan over hct 

Protocol) ccn 'f,iece of wke' is, maar het 

fundament voor de onderhandelingen 

is gczond. Tegenwerpingen van sceptici 

zullen het hierdoor uitcindelijk afleg

gen tcgen de voordelcn van de optie, 

voorzovcr deze tegenwerpingen Liber-
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haupt hout snijden Zo wijzen sommi

gen crop dat JI de aanpassingsnoodzaak 

in de eigcn industric van het investe

rende land vermindcrt, hetgeen juist is, 

maar voor het klimaat niet relevant. 

Anderen mcnen dat de ontwikkeling 

van energiehcsparende technologic kan 

worden vertraagd door JI Ook dit is 

juist, maar allcreerst is er gccn empi

risch bewijs dat JI dit effect daadwerke

lijk hecft. Bovendicn is het voor het kli

maat opnieuw niet relevant of 

cmissiereductic voortvlocit uit nieuwe 

technologic of uit de (internationale) 

vcrspreiding van bestaandc technolo

gic. Ook het argument dat de koolstof

etfectcn van individuele projecten 

moeilijk te bepalen zijn en dat de trans

actiekosten hoog zip1, lijkt niet door

slaggevend In kite zijn dit immer<, 

slechts uitvoeringsproblemen die zich 

analoog bij tal van mcetsy'>temcn voor

docn en altijd blijken te kunnen wor

den opgclost door intclligente cornbi

natics van regclgcving, 'hest flwfmionl1l 

jtuiqmtmt' en inschakeling van de parti

cu\iere sector bij het 'matche11' van vraag 

en aanhod. 

UNCED en Kyoto 
Kortom, voor het ecrst sinds UNCED 

lijkt er nu ccn wcrkelijk belohevol 

Noord-Zuid-conccpl op de ondcrhan

deling<,tatcl te liggen, dat- mit'> gocd en 

zorgvuldig uitonderhandcld - kan lciden 

tot ccn signihcantc Noord-Zuid-deal, 

waarbij aile partijen kunncn winnen, en 

het misschien zelf., verbetert. Waar aile 

overigc door UNCED aangesneden ter

reinen lijden onder de conflictcn van 

belangen, hoeft dat hier niet hct geval 

tc zijn. Een doorbraak in Kyoto ten 

aanzien van !oint Implementation zou 

kunnen hetekcnen dat een van de tij

dens UNCEL) afgetraptc hallen daad

werkelijk doc! trclt. 

Profmr.dr.. C} .letmw is hooglmwr 

lntenwtioH!lle Ecor101111e am1 de O{le11 

Urtiversiteit in Hcerlen, tmiuersltair hoofddoccnt 

Intenwlionulc Ecorwmische Bett·ckkingcn 111111 de 

Rijkstwiucrsitctt Cwnmqen en hijzondcr hooL}le

raar lntemationalc !vlilieu cconoiiJic amt de 

Ll111uersitcit 1){111 Amstadm11. 



De doe-het-zelf-retailketen lntergamma in Baarn voert sinds enige 

jaren een actief milieubeleid. Duurzaamheid betekent voor 

lntergamma het opbouwen van een duurzame relatie met de klant 

door, naast uiteraard het leveren van kwaliteit, het tonen van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. lntergamma doet dit dan 

oak door het verkopen van duurzaam geproduceerde producten 

en het voorlichten van de consumenten. Volgens Eric-Jan 

Schipper, Hoofd Consumentenzaken, is echter het slagen van 

duurzame producten afhankelijk van wat de markt toelaat. 

M 
Jrktlcider lntergillllmil, 

met cen marktaJndecl 

viln 30'){, in de doe-het

zclf-wcreld in Neder

land, hcdt op dat gchied, volgens cen 

vcrtcgcnwoordigcr van Vcreniging 

i\lilieudcknsie zelfs een voortrckkers

rol. Zo heeft lntergJmmJ in 1993 een 

intentieverklaring ondcrtckcnd met 

NOVI!l en hct Wcreld Natuurtonds, 

wailrin bet bclootde zo sncl mogclijk 

over te gailn op de verkoop Viln duur

Zilillll geproducecrd tropisch bout 

I )czcltdc vcrtcgcnwoordiger van 

1\ldieuddemic vcrklaardc daarbij dot 

de weg nJJr de ondcrtckcning van de 

intcntieverkbring eigenliJk zonder pro

hlcmcn vcrlicp en binne11 enkele maan

dcn wa~ atgcrond 

Volgcm Schipper moet de milrkt uit

gilngspunt zijn voor de vcrkoop van 

mi I icuvriendel i 1kc producten. 

([JV7H'J7 

Misschicn duurt hct dan allemaJI wat 

Ianger, maar het uiteindclijke duel: 

duurzame ontwikkcling zal dan zeker 

bcreikt worden. lntergamma is ooit he

gonnen met bet verkopcn van nJtuur

verf, begclcid door cen goedc vcrkoop

campagne. MaJr het bleek ill gauw dJt 

de consumcnt nog niet bereid was over 

te gaan tot aankoop van dit product. 

Eric-Jan Schipper ervaart in zijn werk 

dan ook totaal gcen tegenstclling tus

scn economic en milieu, integcndccl: 

hct JJmluitcn bij de mJrkt is voor

waJrde voor succcwolle duurzilme ont

wikkeling 

Betere voorlichting nodig 
De komst van de paarse regcring heeft 

gcen gevolgcn gehad voor het 'duur

zaamheidsstreven' van lntcrgammJ 

Schipper zict voor de tockomstigc rc

gcring wei ccn taak \Vcggclegd: op dit 

moment is de consumcnt zich nauwc-
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Eric-]il11 Schipper, 1-ioofd Col1stmlelllf11Zilken h1tergmnmil 

lijh hewust van de effecten van zijn 

handelcn or het milieu. De consument 

kan koren wat hi) wil, zonder te weten 

wat hij daar mee aanricht. De 

Nederlandse regering zou de consu

ment daar beter over moeten voorlich

ten. Daarnaa-.t i-. Schirrer van mening, 

dat bedrijven en organi-.aties sneller he

reid zijn over te gaan tot duurzame ont

wikkeling wanneer de Nedcrlandse re

geri ng duidel ijkc en concrete 

doelstellingcn zou stellen. 

lntergamma beweegt zich op het inter

nationale vlak aileen naar Belgic, en 

hecft daardoor nauwelijks ervaringen 

met de Europese rolitiek Schiprcr zou 

echter wei willen zicn dat de 

VerrakkingsrichtliJTl uit Bru"cl overal 

op dezeltdc wijze zou worden uitge

voerd. 

Op de vraag ot cr nog toekomst is voor 

cen duurzaam 'Nederland doe-het-zelt

ketenland' antwoordt Schirpcr ovcr

tuigd: 'Volgens mij is de duurzame ont

wikkeling de enigc toekomst~' 

Fr~Jrlri Theme 
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ledereen is voor een duurzame samenleving. Concrete stappen op 

weg naar zo'n samenleving worden in toenemende mate in EU-ver

band gezet. Oat vereist een sterk pro-actieve houding richting 

Brussel. In Nederland is men op dit punt vaak - onterecht - terug

houdend. Om duurzame ontwikkeling in de Europese samenleving 

in te bedden, zou onze boodschap in Brussel kunnen zijn te ko

men tot een verordening of richtlijn met een geharmoniseerd 

grondpatroon voor door de Lid-Staten te nemen maatregelen. 

Verfijningen daarin moeten de Lid-Staten zelf kunnen invullen. 

D 
uurzame ontwikkeling is als 

rechtvaard1ghcid. Vrqwcl ic

dereen vindt dat de ;amcn

lcving rcchtvaardig rnoct 

over wat het meer precies is, en over 

hct neerleggcn crvan in rcchtsregels 

worden we het minder snel cens. Want 

gaan we deze waardc in normcn verhij

zijn. Rcchtvaardigheid hc

hoort deeluit tc makcn van 

ons dagelijks handclen; de 

recht-;-;taat die wij om ons 

hcen hebhen gehouwd 

moct rechtvaardigheid be

schcnncn en \vaarhorgcn. 

Wcinigen zullcn ontken

nen dat de duurzame <,a

menlcving ook een waarde 

is d1e om tot richtsnoer 

bchoort te zijn. Bcide 

waarden, rechtvaardighcid 

en duurzaamheid, zijn uit 

zondcren en concrctise

ren, en hezien we, ter il
lustratie van wat we dan 

kunnen tegcnkomen, de 

ecr<;te dric mogelijkc ver

bijzonderingen van rccht

vaardighcid, te wcten: 

rcchtsgclijkheid, doelma

tighcid en rechtszeker

heid, dan kunncn in con

crete gevallcn stevige 

discussie-, ontstaan over 

welkc norm een wat 
Mr. WM.C. Visser 

zwaarder accent moet krij

gen dan de andere. Om over vcrdere 

verbijzondcringen en vcrfijningen nog 

maar te zwijgen. En dat tcrwijl we het 

hebben over rechtvaardighcid, waar ie-

de oor<.prong van hct Ieven. Ze dringen 

zich aan on-; geweten op zonder dat we 

zc weerhoudcn. 

tv\aar zij zijn daarmee nog gcen rechts

regel. lcdereen is voor rechtvaardig

heid. Over wat rechtvaardigheid is, 

UlV7H'J7 

derecn voor is. 

Hetzeltde geldt bij het concrctiseren 
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van duurzaamheid. Op diverse plaaben 

in dit nummcr van Christen 

Democratische Verkenningen liggen de 

polentielc normcn en concretiseringen 

voor het oprapen. In het bijsturen van 

de samenlcving richting duurzame onl

wikkeling zullcn de debatten vooral 

gaan over de sociaal-economische cf

fecten, over wat bij het maken van keu

zen prioriteit moet krijgen, waar de ac

centen moeten worden gelegd, wat op 

de korte termijn en wat op de wat lan

gere termijn zal worden aangepakt en 

haalbaar is. Vooral het weerstand hie

den, in het algemeen belang, aan diege

nen die gevestigde belangen willcn 

handhaven en de bereidheid missen aan 

duurzaamheid le willen werken, 1s cen 

veeleisende opgavc. 

Een concrete verbijzondering van de 

waarden rechtvaardigheid en duur

zaamheid is hct beginsel onze ondeug

den te bclasten en de lasten op onze 

deugden te maligen. Hct wcgregulcren 

van arbcid en het ontoereikend geprijsd 

consumcrcn n1oeten worden orngc

keerd. tv1ilieudegradatie ten lasle van de 

~an1cnlcving en de gcneratics die na 

ons komen moet lot staan worden ge

bracht. Hct is pertinent onrechtvaardig 

om volgendc generaties lc Iaten op

draaien voor de gcneugten van de hui

dige die er op los lccft en geen maal 

weet te houdcn. Een eerlijke, heldcre, 

evenwichtige balans tussen de lasten op 

dcugdcn en ondcugden gccft gcen 

krimp, maar selcctieve groei die gericht 

is op de kwaliteit van de samenlcving. 

Hct berciken van duurzaamhcid hor

duurt direct voort op een van de wei

nige zekerheden van de economischc 

wclvaartsthcorie, dat de prijs van een 

product aile koslcn, dus ook de maat

schappeliJke, tot uitdrukking behoort te 

hrengcn. We hollen er nict door ach

tcruit. De groei blijft, selccticf en daar-

door duurzaam, waardoor we de kwali

tci l van sa men Ieven verhctcren. 

ledereen i-, er immcrs voor dat de ge

zondheidszorg zonder wachtlijsten 

werkl, dat kinderen en iedere volwas

scnc die dat ook wil goed ondcrwijs 

krijgcn, dat bctaald, minder hctaald, 

vrijwilligers- en gezinswcrk geliJk in 

maatschappelijk aanzicn <,taan, dat in 

mcmen wordt gc'lnvestecrd in plaats 

van dat ze als een zak vuil aan de straal 

worden gezet, dat het vcilig is op 

'>traat, dat gehandicaplcn cen gcdegen 

verzorging krijgen, dat de andcr niel 

vcrkommert, dat cr betere en mccr ar

heid-,plaatscn komen, dat de openbaar

vervoervoorzieningen drastisch worden 

uitgebreid en dat goederen in stedelijke 

gebieden ondcrgronds worden ver

voerd. Bijbuiging van be-,tcdl!lgen in 

dcze richting is 66k welvaartsgroei, en 

zij zip1 in velerlci opzichten van ccn 

hogere orde dan tal van particulierc bc

stedingen die behoren lot hct tcveel 

van dubieus allooi. 

Zoals ik schreef in mijn ecrderc bii

drage aan duurzaamheid in C:hri<,ten 

Democrati-,che Verkcnningen is onze 

samenleving in haar huidigc vorm in 

veertig, vijltig Jaar opgcbouwd 1 Het is 

een complcxc samcnlcving waarin aall

passingen richting duurzaamhcid niet 

in een handomdraai te rcgelen zijn. Dat 

gcldt cens temccr nu gedurende die pe

riode in Furopecs verhand atspraken 

zijn gcn1aakt on1 "an1cn vcrdcr tc gaan 

Op tal van tcrreinen moeten we het 

met z'n vijltiencn tegclijk ecns zien le 

worden. In zip1 algemecnheid kunncn 

we het best cens worden over het uil

gangspunl planmatig le kome11 lot 

staatshuishoudingen met heduidend 

minder lastcn op arbeid en onderne

mcn, ncutralc la-,ten op kapitaal en sc

lcctiel zwaarderc ia-,ten op hestcdingen 

die samenhangen met polentii'lc mi-
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lieu;chadc en met hoven rna tig beslag 

op gerneenschapsvoorzieningen. Maar 

over de concrete ;tappen op weg daar

naartoe bestaat een grote diversiteit aan 

n1cningcn. 

Besluitvorming in EU-verband 
noodzakelijk 
Wie roept dat over een bepaald thema 

besluitvorming in luropees Llnie-ver

band nodig is, wekt bij toehoorders 

doorgaans de indruk dat thema onwen

;elijk te vinden ot daarmec de onrnoge

lijkheid van rnaatregelen te etalcren. De 

rcaliteit i-, echter dat de aanpak van 

vee! duurzaarnheidsvraagstukken in 

toenemendc mate via besluitvorrning in 

FLI-verband rnoeten worden opgelmt. 

Als ik op mijn eigen terrein, de h<,cali

teit. kijk, geldt dat zeker voor hscalc 

maatregelcn die het li<>cale ste]<,e] aan 

duurzamc ontwikkeling dienstbaar rna

ken, zoal-, het verschuiven van de lasten 

op arbeid en ondernemcn naar de ]a<,

tcn op comumptie en hi) uitstek in 

het belang van vollcdige werkgelegen

hcid naar nieuwe stabiele bclasting

hronnen als energic, ruimte en bet

alingwerkeer. Lliteraard zet de 

li;caliteit niet aileen de toon; de andere 

auteurs in dit speciale numrner van 

Chri<,ten ])emocrati'>che Verken-nin

gen rnelden tal van andere thema's. In 

mijn eerdere hijdrage heb ik hepleit het 

bela<;ting<,te]<,c] met suhstantii'le ingre

pen dienstbaar te maken aan de duur

zanlc ~cuncnlcving en aangcgcvcn dat 

daarvoor een lange weg, via Brussel wei 

te ver;taan, is te gaan. Ook is met het 

oog op de nut en eHectiviteit van maat

regelen de onvermiJdelijkhcid deze met 

mecrdere Ianden tcgeliJk te nemen vaak 

-,impclweg beredenecrbaar. Voor vee! 

maatregelcn geldt immers. dat deze pa<> 

doelmatig en eHectid kunnen zijn als 

de ornringende Ianden die rnaatregclen 

ook nernen, zoals verhoging van de 

benzine- en de dieselaccijns. Voor re

alisering van andere rnilieudoelstellin

gen, zoa]<; beteugeling van SO,-emis

sies, is declname van aile Lid-Staten 

van de FLI gewenst. Sommige vraag

stukken, zoals die van de C:O,-uitstoot, 

zijn mondiaal van karakter, waarvoor 

een aanpak in WTO/CATT-verband 

( 130 Lid-Staten) nog te gering zou zijn, 

maar waarvoor een begin van de oplos

sing toch ten mimte in ELI-verband 

ligt. Maatregelen die het werkelijke 

prijskaartje aan goederen en diensten 

hangen en aldus van maatschappelijke 

kosten bedrijts- en private ko;ten ma

ken, zijn nog maar al te vaak aan staats

grenzen gebonden. Het wordt immers 

intere<,santcr over de grens tc tanken 

naarmate het benzine-acciJn'>tariel 

stijgt. En hoewel het eHect van onze re

gulcrende C02-energiebelasting uiterst 

mager i<>, kan het tarief niet vee! verder 

worden verhoogd omdat dat 

Nederlandse bedrijven internationaal in 

ecn ongunst1ger concurrcntiepo~itie 

brengt 

Pro-actief en alert zijn 
De lering die te trekken is uit de uit

roep dat besluitvorming in Brussel no

dig is, en de bijklank die dat oproept, 

zijn veelzeggend Er <,preekt onbekend

heid uit met de FLI-instellingen, hun 

tunctie, hun doe!, hun werkwijze, hun 

mogelijkheden en onmogelijkheden, 

hun verbanden, hun bestaansreden, het 

waarom van de wiJzc van de besluitvor

ming, de voordelcn van luropese <,a

menwerking, het luropee; recht. 

Brussel oogt ver wcg en krijgt in 

Nederland in vergelijking met andere 

Lid-Staten en in absolute zin vee! te 

weinig aandacht. Brussel is door de EC

verdragsdoelstellingen in werkeliJkheid 

JUist erg dichtbiJ TiJdiger, gc'interes-
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seerder en alertcrc aanwezigheid op het 

speelvcld aldaar, biedt vee! meer moge~ 

lijkheden om thema's en werkzamc op~ 

lossingcn voor hct voetlicht te brengen 

en met succes geregcld te krijgcn. 

Tot de ingredienten voor succcs in 

Brussel behoren in de allcrccrste plaats 

pro~activiteit, en onmiddellijk daarna 

selectiviteit in thema's, dossierkcnnis, 

betrouwbaarheid, intu'itic, alcrthcid, 

tact, ccn perfect netwerk, kennis van 

werkwijzen van de EU~instellingcn, 

er metterdaad zijn, vasthoudendheid, 

gcduld en geen rumoer. Wie iets berei~ 

ken wil zal goed toegerust en vooral op 

tijd moctcn beginnen. In EU~verband 

ncemt de Raad van Ministers de beslis~ 

singcn. Die beslissingen worden niet 

genomen zonder voorwerk van de 

Europese Commissie. De besluitvor~ 

ming door de Raad kan aileen plaats~ 

vinden op initiatief van de Commissie. 

De Commissie moet eerst ecn voorstcl 

tcr tafcl lcggen. Dit initiatiefrecht van 

de Commissie is omvangrijk, het geclt 

de C:ommissie het recht te bepalen 6f 

en wanneer zij een voorstel zal indie~ 

nen. Het staat de Commissic vrij cen 

uitgehracht voorstel te wijzigen of weer 

in te trekken. Som<. verplicht het EC~ 

verdrag of secundaire F.U~wetgeving de 

Commissie een voorstel bij de Raad in 

te dienen,. vaak zijn daaraan termijncn 

verbonden 2 Ook kan de Raad de 

Commissie uitnodigen een voorstel tc 

doen. Voorstellen van de Commissie 

zijn ontwerp~besluiten.' Zonder voor~ 

stellen van de Commissie vindt geen 

hesluitvorming plaats. 

Hct voorstel van de Commissie zet dus 

de toon. F.en doorslaggcvcnde toon 

vaak, die in hogc mate de gang van za~ 

ken zal hepalcn in hct daaropvolgende 

bcsluitvormingsproces van hehandeling 

door het COREPER• en de Raad van 

Ministers, ook wei de Raadsfase ge~ 

noemd. Het voorstcl wordt hcsproken 

in een raadswcrkgrocp, waarin aile 15 

Lid~Staten en de Commissie zijn vcrtc~ 

genwoordigd. Afhankelijk van het on~ 

derwerp wordt tegelijkertijd de raad~ 

plegings~ of samenwerking'>procedurc 

met het Europees Parlement doorlopcn. 

Dat mondt uit in behandeling van het 

voorstel in het voorportaal van de 

Raad: het coreper. Dit (ambtclijke) or~ 

gaan ncemt praktisch gesproken de be~ 

sluiten over 90% van de voorstellen; 

10% komt echt ter behandeling in de 

Raads De praktijk wijst uit dat de een~ 

maal gezette toon erg lastig is bij te 

stellen. Voor welhaast ieder thema 

geldt dus dat het allesbehalve verstan~ 

dig is tc wachten op het voorstel van de 

Commissie. 

Om tot haar voorstel aan de Raad te 

komen trekt de Commissie aile regis~ 

ters open om tot een goed doortim~ 

merd stuk ontwerp~wetgcving te ko~ 

men. Doorgaans wordt er binnen hct 

bereik van de Verdragsdoelstellingen 

naar gestreefd dat zoveel mogelijk stro~ 

mingen binnen de Lid~Staten en het 

Europees Parlcmcnt zich in hct voorstel 

kunncn vinden. Het spreekt dus vanzelf 

dat de periode waarin de Commissie 

aan cen voorstel werkt, de zogenaamde 

pro~actieve lase, minsten<, zo belangrijk 

is als de periode waarin hct coreper, de 

Raad en het Europees Parlement zich 

over het voorstel buigen, het bcoorde~ 

len, het zo nodig bijstellcn en er over 

rapporteren en besluiten. Wannccr 

wordt gewacht op het moment waarop 

de Commissie haar voorstel naar de 

Raad stuurt, worden ko.,tbarc kansen 

gemist. 

De pro~acticvc lase biedt mogelijkhe~ 

den met Commissiemedewerkcrs bij de 

directoraten~generaal en de kabinctten 

van de Commissarissen te communice~ 

ren, informatielijnen op te bouwen en 



te trachten er aldus aan hij te dragen 

hct voorstel te vormen en tc modelle~ 

rcn. En niet aileen met hen. Ook langs 

indirecte wijze kan die communicatie 

verlopen, zoals via europarlcmcnta~ 

riers, adviseurs van adviserende instcl~ 

lingen, vertegenwoordigers van Lid~ 

Staten, en andere relevante 

hetrokkenen. Degenen die het voorstel 

schrijven, er de ideeen, de oplossingen 

en de vormgeving voor hedenken, on~ 

derzoek voor Iaten verrichtcn, en het 

hoe en waarom onder woorden bren~ 

gen, gaan nimmer over ccn nacht ijs en 

orienteren zich breed en grondig. 

Daarvoor hehhcn zij zoa!., iedere an~ 

dere denktank de juiste sturing'>~ en he~ 

leidsinlormatie nodig Die informatie 

ligl niet al op een plaah opgeslagen, 

komt zeker niet uit ccn enkele hron, 

maar is vanzclfsprekend ook niet overal 

heschikhaar. Er voor zorgcn zo'n in for~ 

matiehron te zijn, creecrt mogelijkhe~ 

den voor een positic op het voorstel in~ 

vloed uit tc ocfencn. Blijkt de bron 

betrouwbaar, solide en <;teeds he.,chik~ 

haar, dan kan de hood.,chapper die met 

zijn kcnnis gezag en vertrouwen op~ 

houwt, uitgroeien lot ccn serieuze ge~ 

sprekspartner, die niet moet uitsluiten 

dater momenten zullen komcn dat hij 

ol zij ook wordt geraadplecgd zonder 

zichzcll aan te dienen. Fen cnmmissie~ 

amhtenaar die met een problcem zit zal 

sneller op ccn hetrouwhare bron met 

gezag ccn beroep doen. Vergcct nict 

dat het vaak de commissicambtcnaar i'> 

die een problecm heeft1 deze weet im~ 

mer<; vaak niet precie'> hoc ict<; in de 

praktijk in elkaar zit, tcrwijl de 

C:ommiS'>ie, die commissicambtcnaar 

dus, met een vnorstel moet komen. 

Kcnnen en gekend worden in ccn per~ 

teet netwerk van mcn<;cn en i nformatie~ 

hronncn is ccn csscntiele voorwaarde. 

Kleur en hoogte van de toon die de 

Cl )V 7 X lJ/ 

Commissie zet, zijn te rcgclcn door 

pro~actief te zijn Pro~actief zijn is on~ 

afgebroken optimaal g6nformeerd zijn 

over de ontwikkelingen met betrek~ 

king tot een thcma, vanuit we ike pmi ~ 

tic opvattingen over dat thema worden 

gccommuniceerd met de ontwerpers 

van voor<;tcllen, en aile anderen die 

daarbij ook op rclcvantc wijze betrok~ 

ken zijn. Cocdc hoodschappers Iaten 

zich nict aileen regelmatig zien bij ver~ 

tegenwoordigers van de Commissie, 

maar onk hij europarlementariers (die 

vee! meer invloed hehben dan mcnig~ 

een denkt), bij medewerkers die ver~ 

bondcn zijn aan de advic<;comites, 

raadswerkgroepen, expertgroepen'' en 

uitvoeringscomite-, 7 , het Raad'iSccre~ 

tariaat, de Permanente Vertcgenwoor~ 

digingen van de Lid~Staten, en ook bij 

mcdewerkers van de nationalc rcgcrin~ 

gen in de hoofdstedcn. Zij zoeken sa~ 

menwerking met andere actoren zoals 

Ill i I ieuorga n isatie'>, bedri j fslevenorgan i ~ 

satics en vertegenwoordigcrs van Lid~ 

Staten, bij wie steun wordt gezocht en 

met wie getracht wordt coalities te slui~ 

ten. Daardoor kan de bnodschap aan 

impact en gcwicht winnen, en kan dcze 

in gczamenlijkheid krachtigcr worden 

gepresenteerd. In geza~ 

menlijkheid kan de 

boodschap permanentcr 

in een vasterc rcgelmaat 

worden uitgedragen, en 

verwerft de hoodschap 

meer draagvlak Zo kan 

met diegenen die nog 

niet zo ver zijn in het 

denken over duurzaam~ 

he1d met mccr inzct 

worden gewerkt aan 

een hcldcrc dialoog, 

begrip voor elkaars 

standpunten en overre~ 

Voorveel 

maatregelen geldt 

dat deze pas 

doelmatig en 

effectief kunnen zijn 

als de omringende 

Ianden die 

maatregelen ook 

nemen. 

ding. Met mcerdcre nationaliteitcn en 
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organisatie-, kan de U-bocht worden 

bewandeld hct onderwerp door ande

ren te Iaten insteken om te vermijden 

dat -,teed-, dczelfden dat doen. 1\.leer 

geluidcn toont een breder draagvlak. 

Er hij zijn vanaf het moment van het 

eerste signaal en de ecr-,tc letters op pa

pier, vergt de noodzaak om het al in 

zecr vroegtijdig stadium in eigen huis 

eens te kunnen worden over visies en 

de <,cenario's om die uil le dragen. Ook 

dan zijn de op EU--,ignalcn gerichte 

antennes van het groot'>te belang. 

Eensgezindheid aan het thuisfront over 

de keuzen van de voor hct voetlicht te 

brengen thema's. over uitgangspunten 

en concreet le bereiken doelen is on

ontbeerlijk llitna niets kan meer lataal 

zijn dan interne verdeeldheid. l'olitieke 

verhoudingen en maatschappelijkc ho

ven- en onderstromen maken priori

teitstelling laslig, waardoor het gevaar 

dreigt weinig selcctief te opereren. 

Voor iedcr dcelthema valt immer-, wei 

wat te zeggen. Soms mijden ministeries 

van ccn Lid-Staat elkaar over gemeen

schappelijke thema's vanwcge onder

ling ander.,beleefde belangen. Dit 

maakt cHectid opereren onmogelijk. 

Hetzelfde geldt voor maatschappelijke 

en hcdrijfslcvenorganisaties die zonder 

ol met vage instemming van aangeslo

ten sectororgani-,aties opereren. Vroeg 

of laat gooit een tegengestelde poli

tieke uitspraak roet in het eten en koml 

men elkaar in llrussel lcttcrlijk en fi

guurlijk tegen lot verrassing van dcge

nen bij wie '>tandpunten worden bcpleit 

of met wie <,amenwerkingsafspraken 

zijn gemaakt en die vervolgens niet 

mcer weten wie nu wic vcrtcgcnwoor

digt en wat de bood-,chap is. 

lensgezinde opdrachtgevers, een 

hcchtc, solide organi<,atie van mcnscn 

en middelcn met een selectief aantal 

van te voren in eigen huis zorgvuldig 

uitgekozen thema's zijn randvoorwaar

den voor succes. Met middelen bedoel 

ik niet de bewerktuiging die in de on

langs vastgesteldc gedrag-,code voor 

lohhyisten van het Europees l'arlement 

verboden is, maar de ruimte om - bij

voorbeeld zo nodig een extern des

kundigenonderzoek te Iaten verrichten 

ol een bezoek aan de praktijksituatie te 

organiseren, ter ondcr~tcuning van ar

gumenten. Cecn onbehoorlitke pressie 

of onbeschaamde hdnvloeding mel ge

lijkhehherigheid, maar respect voor de 

cowJtcrpm·t. duidelitke uitwisseling van 

informatie, de dialoog zoekend en ver

duidelijking van visies en -,tandpuntcn 

Selectief zijn voorkomt dat te veel tc

gclitk wordt aangepakt, moeilijk com

hineerhare doelcn worden nagestredd 

en door de bela-,ting die dat gecft niel'> 

lukt. Ceen van de dos'.iers kri)gt dan de 

diepgang die noodzakelijk is om een 

thema en de omgeving ervan door en 

door te kenncn en grondig te beheren 

en te behecrscn. Ceest- en veerkracht 

mocten dan le veel worden verdeeld. 

Dat gaat ten kmte van oplcttendheid 

en het vermogen steeds weer alert te 

reageren op nieuwe inlormat1e, onvoor

ziene '>ituatics en veranderende omstan

digheden 

Hoe het moet en niet moet 
Pro-acticf zijn betekent voortdurende 

alertheid op ontwikkelingen op 

Europee'> he'>tuurlijk niveau en gisteren 

heginnen De Commissie hecft al tijden 

geleden voorstellcn over de BTW-tarie

ven ten behoeve van het hcoogde de

linitieve BTW-stelsel aangckondigd' Er 
gaat nu kostbare tijd vcrloren als wij 

vinden dat gediHerentieerde BTW-ta

rieven dien-,tbaar kunnen zijn aan duur

zame ontwikkeling". zeker in de wetcn

schap dat de Commissie nict uit eigcn 

heweging met dergclijke voor<;tellen zal 



komen. Laten wij lcring trekken uit de 

handelwijze van de organi5atie'> van 

klcding- en <;choenherstellers. Die kon

den a] v66r I 'JRii wet en dat per I Janu

ari 1993 de BTW-tarieven zouden wor

den geharmoni<,eerd. Kort voor de 

Raad op 19 oktoher 1 992 over de 

BTW-taricven ecn he.,]uit nam, kwa

nlen de organi~aties in bcwcging en 

zadelden de staatssccretaris van 

Financicn via de Tweede Kamer, op 

met de op dat moment onmogelijke op

dracht het verlaagde tarid a]<;nog te be

werkstclligen. De cromhecn gcregi'>

<,eerde publiciteit wa<> om de achterhan 

te Iaten zien dater toch het nodige was 

geheurd, maar het helaa<, nog even niet 

gelukt was. In wezen du., om het eigen 

<;ti]zitten te ma<,keren en zondehokken 

elders aan te wijzen. Publiciteit ver

raadt dikwijls verliessituatie'>. Met bla

ten hereik je niets. 111 Laten wij docn zo

al-, de -,ierteelthranche Die was in al 

die jaren uitcr<;t wakker en heeft voor 

onhepaalde tijd haar re-,ultaat 11 

Profiel van de boodschapper 
Boodschapper<; die effectief zijn, starten 

op tijd, dat wil zeggcn v66r de aanvang 

van de wed5trijd, met een agenda met 

daarin voor ogen de concrete doelcn 

waarover aan het thuislront overeen

<,temming he<,taat, gedragen door dui

delijke vi-,ies. Zij zijn fysick in llnis<;e] 

aanwezig, crei:'ren en onderhouden ecn 

pertcct netwerk en bewegen zich daar 

actid in. Zij hcschikken over door

dachte vooruitziende scenario's, bc

hccr<,en hun dossier en de omgeving 

daarvan door en door. Zij zijn onafgc

hroken optimaal g6nlonnecrd, analy<>e

ren posities en motieven van andere ac

toren en van de Commissie en 

hcoordelcn hun kansen. Zij anticiperen 

op agendavorming en op wat anders

zins kan opkomen, lui5teren naar kriti-

sche geluiden van ovcrheden, bedrijf'>

leven, maatschappelijke organisaties en 

uit andere Lid-Staten en verbeteren 

daannee het fundament onder hun mis-

5ie. [n zijn daardoor in staat adequaat 

te reagcren op onvoorziene gebcurtc

nis<>en en in te 5pelcn op nieuwe ont

wikkelingen en onverwachte situaties. 

Zij benutten de ingewikkeldheid van 

procedures en pa<;<;en uitspraken van 

hen die wat te zeggen hehhen in de 

lcgpuzzel, zoeken steun en samenwer

king zonder hij voorhaat hepaalde na

tionaliteiten ol grocperingen uit te slui

ten, brengen hun boodschap met tact 

en zijn hepaald niet gdixeerd op for

mele hierarchiecn. Zij hcbhen en uiten 

respect voor al degcnen tot wie de 

boodschap wordt gcricht, tonen be

langstelling in degcnen met wie zij in 

gesprek ziJn, in hun organi<,atie'> en hun 

origine, opereren in beslotenheid om te 

vermijden dat strategieen, tactieken, 

twijfels en wat intussen bercikt i'> op 

straat komt tc liggen en om te voorko

men dat gesprekspartners daardoor 

som<; noodgedwongen - de hakken in 

het zand zetten. Zij leren van zichzelf 

en anderen, hebben geduld en zijn 

vasthoudend, want afhankclijk van het 

thema zijn jaren durende termijnen als 

aanloop naar het uiteindelijke bcsluit 

hepaald geen uitzondering 

Geen gene, maar bijdrage aan 
afgewogen besluitvorming 
Opmerkelijk is de terughoudend die 

vaak aan de dag wordt gelegd als het 

gaat om het uitdragen van bondschap

pen aan het bestuursniveau dat in 

llrussel zetelt. Maar waarin ver<>chillen 

deze activiteiten met die van afvaardi

gingen van onzc eigen lagere ovcrhe

den en hun helangenorganisaties 12 die 

in Den Haag hun wensen komen be

pleiten? Wat wordt aangeduid met 'lob-
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byen' wordt hier te Iande nogal eens 

een wat bedenkelijke bezigheid gevon

den. Maar ecn lobby IS gewoon een 

wandelgang en hoeveel zaken doen wij 

in Nederland zeit niet inrormeel in die

zeltde wandelgang en aan de borrelta

tel? En zou dit ook niet in Den Haag 

gebeuren? Misschicn helpt het dit toch 

nobelc handwerk, dat als het goed ge

beurt, in essen tie effectief kan zijn, dan 

anders te noemen, omdat het ook an

ders Is: 'belangenbehartiging' (en be

denken dat het algemeen belang ook in 

Brus<,e] een belang is), 'uitdragcn van 

boodschappen' or 'stille di-

Europese divcrsiteit zonder dwingelan

dij vergt tijd en tolerantic. Het staats

be<.tel in Brusscl en de structuren zijn 

heel anders dan in lJcn Haag De cul

tuur in Brussel is dat men daar voor z'n 

belangen uitkomt. Het aantal van de 

ruim 7 000 lobhyisten die op de salaris

rol van bedrijven en overheden belan

gen behartigcn laat zien dat het uitoc

fenen van gcrichte invloed op Bru<,<;c]sc 

besluiten niet zelden succesvol is. 

Van Schendelcn bepleit voor 

Nederland naast de Nederlandse 

Permanente Vcrtegenwoordiging, de 

instelling van een 'Dutch 

plomatie'. Als dit soms be

ter klinkt en aan een be

tere acceptatic bijdraagt, is 

dat mooi meegenomen en 

zekcr van groot belang, 

want als wij er niet zell 

zijn, zit de rest van Europa 

cr wei, en ontgaat ons stra

tegische infonnatic en 

worden de deals zonder ons 

gesloten. Algemeen be

kend is dat met name de 

Wie zijn ideeen wil 
House' in Brussel onder re-

gie van het ministerie van 

Algemene Zaken met een zien uitgevoerd, 
profeS'>ionele 

'Cideonsbende' 
zal er zelf 

die zich 

eerst voor moeten pro-actief richt op 'Euro 

zorgen dat bij 
Pub he Affairs' in de 

Brusselse aanloop-, voor

en natrajecten. 1 ' De 

Brusselse besluitvormers 

houden rekening met de 

anderen het 

kwartje valt. 

Engclse, Franse en ltaliaanse overheids

en bedrijtslevenlobby's uitstekend zijn 

georganiseerd en bestaan uit vaardige, 

zich gemakkelijk bewegende arran-

geurs. 

Evenmin behocft gene te bestaan om

dat het uitdragen van boodschappen in 

Bru"el aan te weinig democratische 

controle onderworpen zou zijn. 

Dergelijke zwarigheden staat henutting 

van kansen danig in de weg. De reali

tcit van de Brusselse bestuurslaag is zo

als die is, maar tegelijkertijd ook op 

weg naar mecr democratic en '>teeds 

betere controle en toezicht door het 

Furopecs Parlemcnt. op welk proces 

ook invloed, tonnecl en informeel, 

wordt uitgeocfend. Het integreren van 

divcrsiteit aan opvattingen 

van hoven- en onderstromen in de Lid-

Staten. Zij willen tijdig op de hoogte 

zijn van de opvattingen van zo veel 

mogelijk belanghebbende actoren om 

op voorhand te trachtcn die te wegen 

en te komcn tot in brede kring aan

vaardbare akkoorden. Juist een tekort 

aan fmbiic-aJ]<msorganisaties kan een 

probleem zijn voor Europese integratie 

en democratische orde. 

Duurzaamheid is als 
rechtvaardigheid 
Wie ziJn ideecn wil zien uitgevoerd, zal 

er zelf eerst voor moeten zorgen dat bij 

anderen het kwartje valt. Pro-actief zijn 

en vroegtijdig heginncn zijn succes

voorwaarden. Om duurzame ontwikke

ling FU-breed in de Europese samenle-
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ving in te bcdden, zou de boodschap in 

Brus'>el kunnen zijn te komen tot ecn 

verordcning of richtlijn met cen gehar

monio.;eerd raamwerk voor door de Lid

Staten tc nemen en tc kiezen maatrege

len voor duurzaamheid. Ter 

onder.,tcuning van de vero.;chuiving van 

la<;tcn op deugden naar ondcugden zou 

in hct BTW-stel.,cl kunnen worden op

genomen dat Lid-Staten de mogelijk

heid krijgcn naast het algemene HTW

taricf te werken met een verhoogd en 

twce verlaagde tarieven 11 , om op notoir 

milieuvijandige goederen en diensten 

het vcrhoogde BTW-tarief tc kunnen 

tocpa'i'>en en op gelahelde duurzame 

goedcren en dieno.;ten een verlaagd. De 

hood'ichap io.; dan de hcfaamde bijlage 

H hij de Zeo.;de BTW-richtlijn uit'ilut

tend duurzamc producten en eventueel 

productcn die hehorcn tot de primaire 

lcven<,behoel ten te Iaten vermclden. 

Tcgcn hct streven naar cen dcrgelijk 

grondpatroon met door de Lid-Staten 

zelf in te vullen vedijningen in het be

lang van duurzame ontwikkcling, zullcn 

weinigen bezwaren kunnen hebben. 

Parallel aan het uitdragen van de hood

schap in Hrussel kunnen de discussic<; 

over de daadwerkelijkc hcnutting en de 

verfijnde invulling van hct grondpa

troon worden gcvoerd. Het eeno.; wor

den over een grondpatroon is gcmakke

lijkcr dan het ccno.; worden over details. 

De wcg andersom hc'itaat niet. Alo.; er 

later gecn grondpatroon is, dan i<; het 

zinloO'i te disCLt<,o.;ii'ren over detailwen

o.;cn. l'vlaar dan is de waarde duurzaam

heid de grotc verliezer. F.erst beginnen 

voor het te laal i'i. Duurzaamhcid i'> als 

rechtvaardigheid. Maar wcinigen zijn 

daar niet voor. 

Air. WC:.i\1 Vism is /Joojd Sector Fislillc 

Z11kcn 111111 lnt i\ 1iuistcric 111111 Lmdhouw, 

N11tuur·hclmr c11 V1ssnij 

No ten 
Fen duurzame <,Jlllcnlcving; va<>tc \>v'aaJden 

lJng'> fiscak \veg, ( Jm,tcH Dcmoudii'-Lhc 

VerkcrrnJH!}m 09. 91!, met nJ'>chnft in CDV 11/96. 

Z1c hiJvoorbccld. \'(/J\l.C y,..,..,cr, 'De: praktijk 

van tcrm1Jnen m de ze..,Je BT\Xl-nchtllJn', FED 
Ft'>l<lrll U'cck/Jl,IJ 1 ()<)()!'23 3. 

P.!.C Kaptcyn en P VerLorcn van Themaat 

c J., ln/cdn1iJ tot /Jet u'L/1t !'dll Je EutO/lC'>C 

(;cmccH~llh1Ncn Nt~ ,\Lw'>lllc/Jt. J)eventer 1995, 

hlz 252-251 

Comne van Pcrmanente Vcrtcgcnwoordtgcrs 

arlikcl 4- van het Vcrdrag vztn g april 1 W1S tot 

lll'>tl'lling VJil een Rt~ad en een Comlllt'->'>lt' 

wclkc de ruropc<.,c Cemeen<>chappen gemccn 

hcbbcn, l'bEC 1%7. I !52 
Zic. PI C Kaptcyn en I' Vcrloren vJn 

Themaat c a, 111/titim_t} tot /Jet rnhl l'r/11 tic ElnO/lnl' 

CmH'nhchd/1/lCII N11 AL111~fmht. Devcntcr l9iJ5, 

hlz 258 
(> Er 21111 ru1rn 600 cxperlgrocpcn 

h- ZIJil ruim 400 ultvoeringo:;comltt.~'> 

Z1c th;:lll<, 'Act!CprogrommJ voor de Interne 

111arkt' ,\1ddrluu} 1'1111 ,lc ( OJII1111''>1f 111111 ,lc F.HI(l/Jt''>l' 

R11dci, c·SE1c)71 I deJ 1 juni J<JiJ7, hlz 29 

\X/ 1\l C Vi-.o:;cr, 'Len duurzamc ~JnH:nlcvlllg, 

va<.te waJrclcn lang-. Jt'>Lole wcg', ('/)\' 0iJ'9(J 

111ct na-.chrdt 111 C:DV 1 L'()(J 

I 0 Ddhan Ho<, en \'V'il\cm Schooncn. 't\1ct hlaLen 

here1k JC ntb' Troll II' 1-2 maart 1 <)(J7, hlz 31 

11 Att1kt:12812 11JI Zc<:.dc BT\X1-ric_htlnn. Rtchtli1n 

VJ!l de Raad hetre!kndc de hJrnwni<>attc VJll 

de wctgcvmgcn der l.td-StJtcn mzakc omzct

hcb-.tmg - Cemeemchappclijk -.tel-.cl vJn hc

]a<.,ting over de tocgevocgdt' waarde- undormc 

gromhbg ,77'~88/~FC 1 gewnztgd h11 
RtchtltJ!l ()6/42-TC 1 RtchtlJJtl VJn de Raad van 

25 JUili J<)lJ() tot WIJZiging van RiLhtll)n 

771 ~gg/EEC betrelkndc het gemecno:;chapre

lilk o:;tel-.el van bc]a<.,ting over de toegcvol'gde 

\vaardc I!J(J/-tli[C,i Pbf-.C () Jllli I 1JCJ6, nr 

l. 170:14 biz i8J 

12 Zoa]<; de VN( :, hct IP<) en de Unic VJn 

\X1ater<:.<..happen. 

I~ \LPC M. van Schcndelcn Vakcr wtnnen tn de 

Europe<:.e Untc, 111: Ccii;khc/J/Jl'll of ltJIIJIJCJJ' 

J\1cdcr/cnr,hc /JcLIIlytnhc/Jdr/11/lll£} 1!1 tic EmofJc>r l!1JJC, 

Am<,terdam 1995, hlz 128 

1 ·l Hct tocpa<,<,en van tV·/ec verlaagdc tJncven t<; 

nu almogcliik ·arttkcl J2·.~,1al ze..,de BTW'
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Om vermindering van broeikasgassen te verwezenlijken is interna

tionaal beleid noodzakelijk. Oat beleid moet zijn gericht op verbe

tering van de energie-efficiency, een grater aandeel duurzame 

energie en joint implementation. Het Nederlands klimaatbeleid is 

ambitieus. Effect valt verder te verwachten van een mix van maat

regelen zoals voorlichting, subsidies, fiscale ondersteuning, wetge-

ving en convenanten. 

T
wee lhema's behcerscn de 

energiemarkten momenle. cl 

volledig de komende libc

rali~cring van de cncrglc

voorziening en de milicuasrecten van 

atmosker is tocgcnomen en dat het kli

maat de afgeloren eeuw is veranderd. 

Het totaal aan wetenscharpelijke gege

vens lijkt te duiden or een merkbare 

menselijke invloed op hct wereldkli

!naat.''1 de cnergierroductie en 

dan mel name het klimaat

problcem. De \ibera\i-,e

ring zal vooral invloed 

hebbcn op de organisatie 

van de cnergJevoorzic

mng. De mogelijke kli

maatveranderingcn ten gc

volge van de -.tijgende 

COJ-emissie en de reacties 

daaror van de overheden 

zullen echter een vee\ ver

dergaande invloed hebbcn Jr. MPH Kortcn 

Hoewel er nog vee\ on

duidelijkheden zijn om

trent de juistc samenhang 

tusscn de emissie van 

broeikasgasscn, een moge

lijke tempcratuurstijging 

en vervolgens de daaruit 

voortvloeiende klimaat

veranderingen, constateert 

het IPCC dus dat het aan

tal vraagtckcns afnecmt. 

Door de grotere nauwkeu-

dan de libcralisering en zich uitstrekken 

van de primaire energieproducent lot 

de uiteindelijk comument. Het 

lnlm}ournllllf111111 P11ml 011 Cli111<il<' Ch,Hujc 

(\\'CC), een organisat1e van de 

Verenigde Naties ( VN) concludecrt in 

zijn slotdocument van I 995 dat "De 

concentratie van broeikasgassen in de 

righeid van de klimaatmodcllcn zijn de 

zckerheden toegenomen, maar de ef

kcten zijn waarschijnlijk minder groot 

dan in een eerder stadium werd hcre

kend, omdat bijvoorbeeld bepaaldc 

compcmerende etfecten over het hoofd 

zijn gezien. Hoewcl cr incidenteel be

richten orduiken dat het hroeikaseffect 
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slechts een hersenspinsel is van een 

grocpje wetenschappers of aan geheel 

andere oorzaken dan ccn stijgendc 

C:02-emissie is te wijten, moetcn we er 

rekening mee houden dat het klimaat

probleem ccn van de ernstigste en 

mee<,t complexe milieuproblemen zou 

kunnen worden waar we tot nu toe mee 

te maken hebben gehad2 Ernstig niet 

aileen vanwege het mondiale en groot

schalige karakter van de effecten, maar 

ook vanwege de lange tijdschaal waar

over dit milieuprobleem zich uitstrckt. 

De complexiteit van het broeikawraag

stuk hecft drie oorzaken. In de eerste 

plaats is de bijdrage van elk land afzon

derlijk zeer gering. (Nederland draagt 

hiJvoorbeeld slcchts 0,6'){, bij aan de 

mondiale C0 2-emissie ) l\1aatregelcn 

hebben aileen maar zin, indien zij in

ternationaal gecoordineerd worden 

doorgevoerd. In de tweede plaats zal 

een vermindering van de C0 2 -cmissie 

hoge kosten met zich zal meebrengen. 

Fn in de derde plaats is het gebruik van 

fossiele energie, op dit moment de be

langrijkste bron van C02 , zeer nauw 

verweven met de gei'ndustrialiseerde 

economieen. Een milieuprobleem dat 

aileen kan worden opgelmt door sa

menwerking van een groot aantal ian

den, dat die Ianden echter voor hoge 

kosten zal plaatsen en wellicht nog een 

aanpassing van hun economic zal ver

gen. Dat is waarachtig geen eenvoudige 

opgavc. Het opkomende pessimisme 

kan aileen gckeerd worden door het 

be.,ef dat het inderdaad in potcntie om 

een van de ernstigste milieuproblemen 

gaat, waarmee de mcnsheid tot nu toe 

geconfronteerd is. 

Strategie 
Het klimaatbeleid van de Nedcrlandse 

regcring i'> uitgestippeld in de 

Vervolgnota Klimaatverandering van 

1996. Uitgangspunt is het terugdringen 

van de emissies van broeikasgassen na 

2000 met 1 a 2 % per jaar Nederland 

kiest voor een internationale strategie, 

wat betekent dat het Nederlandse be

leid in belangrijke mate wordt bepaald 

door internationale afspraken en de 

wijze waarop de Ncderlandsc reducties 

op de mee<,t kosteneffectieve wijze 

kunnen worden ingevuld. Uit bereke

nmgen van de Universitcit Utrecht 

blijk dat 2% per jaar het technisch 

maximaal haalbare is.' len dergelijk 

percentage kan cchter uitsluitend tegen 

zeer huge kmten worden behaald. 1 Op 

de Europese Milicuraad van maart 

jongstleden kwamen de lurope<,c mi

lieuministers onder Ieiding van mini'>ter 

De Boer tot een akkoord over de inzet 

van de Europese Unie bij de mondiale 

klimaatonderhandelingen, die in de

cember van dit jaar in Japan mogclijk 

zullen worden afgesloten met een 

Protocol onder het Klimaatverdrag De 

lU streeft naar een reductic van broei

kasgasscn van 15% in 2010 ten op

zichtc van 1990. Niet elk land zal een 

gelijke inspanning hoeven te levcren. 

Nederland zal de broeikasgassen met 

I 0% moeten verminderen, Denemarken 

moct zelfs met 25% terug evenals 

Duitsland, maar Ianden als Portugal en 

Criekenland mogen hun emissie nog Ia

ten groeien met 30 tot 40%. llij dczc 

zogenaamde 'h"r·dc11 shari11i;' i'> n:kening 

gehouden met de reeds verrichtc in

spanningen, de indu<,tricle structuur, de 

gcografi,chc ormtandigheden en het 

huidige welvaartspeil 

De Furopesc doelstellingcn kunncn met 

recht als zeer ambiticus worden geken

schetst. Hoc ambitieu<; wordt pa<; echt 

duidelijk als we de autonome stijging 

van de CO,-cmissie ten gcvolge van de 

economische groci in becld brengen. 

llij een economische groei van 2,3% 
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per jaar stijgt het energieverbruik en 

dus de C02 -emissie met ongeveer 30')(, 

tu"en 2000 en 20 I 0 Door de auto

nome etficiency-verbetering van onge

veer I% per Jaar in onder andere de in

dustric, automotorcn en elcktriscbe 

apparatuur kunnen we dat terugbren

gcn tot ongeveer 5%. In de 

Fnergienota van 1996 hcdt de regering 

aangekondigd dat de cncrgie-cfficiency 

in 2020 met 33% moet zijn verbeterd 

en hct aandcel duurzame energie ver

groot van de huidige I% naar I 0%. A Is 

dat lukt kunnen we in 2020 uitkomen 

op ccn stabilisatie van de C02-emissie 

Om die doelstelling van -10% , die 

voor Nederland zal gelden, indien in 

Japan overeenstemming wordt bereikt 

over genoemd Protocol moet er dus 

heel wat mccr gebeuren Nederland 

heeft het daarbij extra moeilijk van

wcgc de reeds hoge energie-etficiency 

in grotc dclcn van de industrie en het 

relatief scheme brandstofpakket van 

onze elektriciteitscentrales, die voorna

melijk van aardgas gebruik maken. 

Welke strategic zouden we moeten vol

gen om de trend van stijgendc C02 -

cmissic, die nog steeds zichtbaar is, om 

te buigen2 

Ver/Jrteri111} energie-effeciency 

In de eerste plaats doorgaan met cffi

ciencyverbctering. Verbetering van de 

energie-etficiency zal, zcker voor de 

nabije toekomst, de hoekstccn blijven 

van het bcleid gcricht op terugdringing 

van de C02-emissie. Vcrbetering van 

de energie-efticiency hcdt zowel van

uit milieu-, economische aJ., industrie

politieke overwegingcn grotc voorde

lcn. Energie-dhciencyverbetering vindt 

voortdurend plaats in het bedrijfsleven. 

Dczc verbeteri ng kan per sector ver

schillen en fluctueert ook met de encrg

icprijzen en de economische groei. In 

CIJV ;:s <J7 

de jarcn vijftig en zestig was de effi

ciencyverbctering gemiddeld 1% per 

jaar In de jaren tachtig liep dat, onder 

invloed van de tocnmalige hoge energ

ieprijzcn die over een periode van cen 

aantal jaren meer dan verdubbeldcn, op 

tot 2'1(, per jaar Door de huidige, !age 

energieprijzen heeft de efficiencyverbe

tering weer de neiging te dalen. In 

Nederland is echter onder invloed van 

de Meerjarcnafspraken (MJA) energie

besparing, die een groot aantal scctoren 

uit het bedrijfslcvcn met de overheid 

heeft afgesloten, tussen 1989 en 1995 

een efficiencyverbetering bereikt van 

bijna 2% per jaar5 Het is de vraag of 

we een dergelijk tempo ook na 2000 

kunnen blijven volhouden. De efficien

cyverbetcringen zullen vooral moeten 

voortkomen uit specifieke proccs- en 

productvcranderingen die steeds meer 

gebaseerd zijn op nu nog onbekende 

technologische ontwikkelingcn. Die 

veranderingen zullen vaak zeer grate 

investeringen vergen, die een veelvoud 

zijn van de nu gcdane investeringen 

voor energiebcsparing. Een substantiele 

economische groei is daarvoor een 

voorwaarde, omdat dit bedrijven in 

staat stelt de uitgaven aan R&D-inspan

ningen voor schone technologic tc ver

hogen en de toepassing van dergelijke 

technieken versneld in te voeren. De 

ervaring leert dat cen hoge, economi

sche groei, gepaard gaat met een hoog 

niveau van investeringen in moderne 

technologic De efficiencyverbeterin

gen, aangevuld met andere maatregc

len, zullen dus de stijgende C0 2-emis

sie ten gcvolgc van de economische 

groei minstens moeten compenseren. 

lnnovatie en doorbraaktechnologieen 

zullen hierbij cen slcutclrolmocten ver

vullen. 

In de energieproductiesector is met 

name de trend naar gedecentraliseerde, 
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kleinere opwekkingseenheden cruciaal 

voor het bereiken van efficiencywimt. 

De overschakeling van de grote, kost

bare elektriciteitscentrales naar de vaak 

veel kleinere gecombineerde warmte/ 

krachtcentrales is een sterke stimulans 

voor de innovatieve ontwikkeling op 

dit terrein. Warmte/krachtcentralcs zijn 

elektriciteitscentrales waarbij zowel de 

gcleverde elektriciteit als de restwarmte 

nuttig wordt gebruikt. Zij hebben veel 

kortere bouwtijden en kennen daardoor 

lagere, financicle risico's, Omdat het 

energieverbruik in Nederland voor on

geveer drievierde deel hestaat uit de 

vraag naar warmte en clektriciteit ligt 

het voor de hand verderc efficiencyvcr

betcring vooral daar te zocken. Bij 

warrnte/kracht is, afhankelijk van de 

specifieke toepassing, een cfficiency

verbetering van 20 tot 30% tc behalen. 

De ontwikkeling van warmtekracht in 

Nederland kan zonder meer als een 

ware succcs-story worden gekwalificeerd. 

lnternationaal gezien ligt Nederland op 

het gebicd van de inzet van warmte

kracht aan kop. Momentcel vindt onge

veer 35% van onze elcktriciteitsproduc

tie plaats in warrnte/krachtccntrales. 

Het warmte/krachtaandeel in de elek

triciteitsvoorziening zou uiteindelijk 

kunnen groeien tot 50%. Daarnaast kan 

met behulp van warmtepompen het 

brandstofverbruik voor verwarming be

langrijk worden verminderd. 

Duenzmnc encrgie 

Naast verbetering van de encrgie-cffi

ciency zal de groei van het aandeel 

duurzame cnergie een belangrijke bij

drage moeten leveren aan het tcrug

dringcn van de C02-emissie 

Ceconstatecrd kan worden dat het aan

deel duurzame energie uiterst langzaam 

groeit en de hooggespannen verwach

tingen uit de jaren zeventig tot nu toe 

niet bewaarheid worden. De belangrijk

ste oorzaak lijkt de lage cnergiedicht

hcid van vecl duurzame bronnen. 

Fossiele brandstoffen hehben het grote 

voordeel dat het ecn zecr geconcen

trecrde opslag van encrgie is, dit in te

gcnstelling tot de huidige vormcn van 

duurzamc energie. Wil men loch signi

ficante hoeveelheden energie opwek

ken, dan zijn grote oppervlakkcn of 

veel installaties nodig 13ovendien is het 

aanbod van een groot aantal bronnen 

variabel en dus zijn dus opslagsystcmen 

noodzakelijk of moet integratie met be

staande opwekking'>systemen plaatsvin

den.'' Duurzame cnergicbronnen moe

ten ook opboksen tegen de lage prijzen 

van de nog steeds overvloedig aanwe

zige fossiele brandstoffen. TNO en 

C:PB stellen in hun recente rapport 

Technologic voor duurzame ontwikke

ling' dat de relatief lage prijzen voor 

olie, kolcn en ga'> de ontwikkeling en 

doorhraak belernmert van schonere 

technologic. In ieder geval hebbcn in

vesteringcn in duurzarne encrgie bij de 

huidigc, lagc energieprijzen geen hoge 

prioriteit. En het ziet er niet naar uit 

dat die prijzen binnen afzienbare tijd 

zullen oplopen. In tegendeel, vrijwel 

aile de.,kundigen gaan cr vanuit dat fos

siele brandstoffen ook tegen relatief 

lage en stabiele prijzen beschikbaar zul

len blijven, in de orde van grootte van 

12-25$ per barreP In Nederland bedra

gen de productiekosten van een 'fos

siele' kWh uit een gasgestookte cen

trale circa 7,5 cent, van een industriele 

WK-centrale 5 cent, terwijl een 'wind' 

kWh ongeveer 15 cent kost. In hct be

gin van de jarcn tachtig bedroegen de 

productiekosten van wi ndenergie echter 

nog 50 a 60 c/kWh. Omzetvergroting 

hceft een hoofdrol gespceld in deze 

sterkc kostendaling Ook bij fotovol

ta·lsch (PV) zonne-energie, waar hoven-

C:DV 7'H '!7 



dien de hoeveelheid winbare energie 

per vierkante meter hoger is dan voor 

aile andere duurzame energievormen, 

kan omzetvergroting leiden tot een 

sterke prij<;daling Duurzame energie 

zal echter nog geruime tijd hnancieel 

gesteund moeten worden. Het ovcr

heidsbudget voor de stimulering van 

duurzame energie was de afgelopen ja

ren sterk ingekrompen. Celukkig is 

deze ten dens gekeerd in de derde 

Energienota en in het 'Actieplan duur

zame energie in opmars' van het 

Ministerie van Economische Zaken van 

maart jongstleden wordt inmiddels een 

heel een systeem van fiscale en finan

ciele ;timulansen ontwikkeld. Met dit 

instrumentarium moet de doelstelling 

van de Energienota, I 0')(, duurzame 

cncrgie in 2020 haalbaar zijn De elek

triciteitsproductiesector verwacht dat 

a]., deze trend doorzet in 2050 de elek

triciteitsvoorziening vrijwel geheel zou 

kunnen be;taan uit duurzame energie.H 

DaarhiJ moet men niet aileen denken 

aan uitsluitend in Nederland opge

wckte duurzamc energie. Door de geo

lysische situatie van Nederland zal een 

groot dee I van het aanbod van elektri

citeit uit duurzame bronnen uit het hui

tenland moeten komen. 

Hct is cnigszin'-; gcwaagd 0111 enige 

wourdcn aan nuclcaire energic te wi)

den onder het kopje duurzaam. Huewel 

momenteel in veel Ianden nucleaire 

encrgic uit de gratic i<;, zoudcn \VC op 

i mrdden liang<.' tl'rmijn wl'l eens, nict op 

grond van cconorni~chc ovcrwcgingen 

maar onder invloed van de klimaatdis

cussie, een collrcbilck van de kl'rnl'ncrgie 

kunncn hclcven. De Europe<,e 

Commi'>'ie hedt, al; onderbouwing 

van haar Withoek inzake crwrgie, ecn 

analytisch document gepublic<.'crd, 

\vaarin vier -,ccnario\ worden gcprcscn

tcnd over de mogclijke ontwikkeling 

van de energievoorziening in Europa'' 

Aileen in het Forumscenario, dat ge

kcnmerkt wordt door cumensus, inter

nationale samenwerking, ecn sterke rol 

voor de overheid, energiehefhngen en 

een hoog aandeel 'koolstofvrije' brand

stotfen, grocit het aandeel nucleair nug 

up langere termijn.ro Het 

Forumscenario i; tevens het enige sce

nario waar de CO,-emissie daalt in de 

periode 1990-2020, ovcrigens nict ai

leen ten gevolge van de inzet van nu

cleaire energic maar ook door cen gro

ter aandccl duurzame bronnen. De 

oppositie tegen kernenergie zal aileen 

vcrdwijncn als er nieuwe, inherent vei

ligc technologic commercieel beschik

baar komt en de publicke overtuiging 

grocit dat kcrncnergie een milieuvoor

deel heelt tegenovcr energic-opwek

king door middel van fossiele brand

stollen. Ovcrigens wordt ook dan nog 

kernenergie geconfronteerd met ecn in

middcls opgelopen kostennadeel ten 

opzichte van de convenlionclc cnergic. 

Joint Implementation 
Echter, ook a]; we een uiterste krachts

inspanning leveren op het terrein van 

cnergicbesparing en duurzame cnergie 

is het onwaar<,chijnlijk dat de ccrdergc

noemde doclstclling van -10')\, C0 2 

voor Nederland wordt gehaald. In ccn 

recente notitie van de Europese 

C:ommissie komt de C02-emissi<.' van 

Nederland op ba;i; van een modelstu

dic in 2010 uit op +23%. 11 Vergeleken 

met de doclstclling Ievert dit een 'gat' 

op van mecr dan .iO%. Zclls als we een 

maxirnale inspanning lcveren op het 

gd1icd van cl hciencyverbcteri ng en 

duurzame encrgie. valt hl't niet te ver

wachten dat we dit gat kunnen dichten. 

Er blijft dan nog maar ccn mogeliJk 

over en dat i'> de C02 -reductic te zoe

ken op die plaatsen in de wereld waar 
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dat tegen veellagere kosten kan dan in 

Nederland. Deze mogelijkheid, )oint 

Implementation (Jl), is ook al erkend in het 

Klimaatverdrag en de voorwaarden 

waaraan Joint Implementation moet 

voldoen, zijn vastgelegd in de eerste 

'Conference of Parties' in Berlijn. Jl kan 

worden uitgevoerd in 'emerging markets', 

voormalige ontwikkelingslanden en 

voormalige planeconomieen met een 

sterke economische groei en een be

perkte prioriteit voor milicubeleid. 

Duidelijkc voorbeelden daarvan zijn de 

Oost-Europesc regio, Brazilie, India en 

China. De C02-rcductie die met be

hulp van Jl-projecten wordt bcreikt in 

dezc Ianden mag Nederland door mid

del van zogcnaamde CO,-credits in min

dering brengen op de eigen doelstel

ling. Tot het jaar 2000 geldt een 

procfperiodc voor Jl, waarvoor 

Nederland 84 miljoen gulden heeft uit

gctrokken. Willen we de doelstelling 

van -10% bcreiken dan zullcn meer 

middelen tcr beschikking mocten wor

den gestcld. Momcnteel wordt circa 

400 miljoen gulden bestced aan inter

nationaal milieu- en natuurbeleid. 

Volgens de afspraken in Rio in 1992 

moet elk land 0,1% van het BNP, dat is 

voor Nederland 700 miljoen gulden, 

besteden aan milieuverbetering in ont

wikkelingslanden. Van dit 'tekort' zou 

een belangrijk dee! gereservecrd moe

ten worden voor J I 
Een volgende stap zou de ontwikkeling 

van ecn systccm van internationaal ver

handelbare C0 2 -credits kunnen zijn. 

Met een dergelijk systeem kan in theo

rie een gegeven C02-emissicreductic 

tcgen de laagste kosten worden bercikt. 

Het valt echter niet tc verwachten dat 

een dergelijk systeem op afzicnbare tcr

mijn valt te verwezenlijken Niet aileen 

moetcn er internationale afspraken over 

de vcrschillende onderdelen van ecn 

systeem van 'emission trading' worden gc

maakt, maar belangrijker is waarschijn

lijk nog dat een belangrijke groep ont

wikkelingslanden grote weerzin heeft 

tegen een dergelijk systeem en ook de 

industrie in de westerse Ianden tot nu 

toe nauwelijks is ge'interesscerd. 

lnstrumenten 
Voorlichting en leefstijl 

lndustriele processen gebruiken per 

eenheid product steeds minder energie, 

auto's en vliegtuigen gebruiken per af

gelegde kilometer steeds mindcr brand

stof, zelfs van producten gaat de cner

gie-inhoud omlaag door aangepast 

matcriaalgebruik AI die verbeteringen 

worden echter voor cen belangrijk dec! 

weer teniet gedaan door een stijgend 

welvaartspeil Een stijgende welvaart 

die voor ecn belangrijk dee! wordt be

steed aan meer vakanties, bij voorkcur 

naar het buitenland met het vliegtuig, 

aan de aanschaf van nog meer appara

tuur die tot comfortverhoging lcidt. 

Deze vicicuze cirkcl is aileen te door

breken als een groter dee! van het inko

men besteed wordt aan ecn verduurza

ming van ons consumptiepatroon. 

Voorlichting kan ecn rol spelen bij ver

groting van het inzicht in het problccm 

een grotere acceptatie van maatregelcn 

van de overheid. Vee! invlocd mag men 

niet toedichten aan het instrument 

voorlichting. Als zclfstandig stimulc

ringsmiddel heeft het een zeer bcperkte 

waardc. Uit diverse onderzocken is gc

bleken dat voorlichting aileen slcchts 

zelden effect sortcert. Voorlichting aan 

de burger, door bijvoorbccld de be

kende Postbus 51 -spotjcs, hebbcn dan 

ook nauwelijks zin. Voorlichting moet 

in feite altijd in combinatie met andere 

stimulcringsinstrumenten worden ge

bruikt. Een voorbccld van een gecom

bineerde voorlichting zitn de actics van 

CD\' 7iH 'l/ 



de energiebedrijven op het gebied van 

spaarlampen, isolatie, hoogrendements

ketels en energie- efficiente utiliteits

verlichting. 

Subsidies en ecotax 

Financiele stimulering zal in veel gcval

len noodzakelijk blijven om energiebe

sparings- of effiencyverbeteringsinves

teringen uit te Iokken, omdat ze zonder 

financiele steun onvoldoende rendabel 

zijn. Vooral nieuwe technologieen zijn 

vaak duur en hcbben een hoog risico. 

Fiscale faciliteiten, zoals voorgesteld in 

de Encrgienota, kunnen de financiele 

risico's tot aanvaardbarc proporties te

rugbrengen. Maar ook bij afnemers met 

ccn relatief gering energicverbruik kan 

ccn financiclc stimulans cen belangrijk 

hulpmiddel zijn om energiehcsparings

investeringcn tot stand te Iaten komen. 

Een subsidie, investering'iaftrek, ver

sneldc afschrijvi ng kan de onrendabele 

top van ecn investering wegnemen. 

Hoewel burgers minder strikt objec

ticvc normen hanteren voor investe

ringsbcslissingen dan het bedrijfslevcn 

hlijkt ook daar een ( te) hoge kostprijs 

een hclangrijk obstakel te kunnen vor

mcn voor het nemen van besparings

maatregelen. Het financieel!fiscale in

strumentarium dat in Nederland inmid

dels is ontwikkeld is dermate uitgehreid 

dat iedcr wei wat van zijn gading kan 

vinden. 12 Uitbreiding van dit instru

mentarium is dan ook nauwelijks nodig. 

Het spiegelbeeld van financiele stimu

lansen is de energicheffing of ecotax. 

De cncrgieheffing heeft op milieuorga

nisatics en menig politicus de aantrek

kingskracht van een vuurtorcn op een 

nachtvlinder. Nu hebben milieuheftin

gen in het verleden hewezcn dat ze wei 

degclijk een rcgulerend effect kunncn 

sorteren, denk maar aan de hcffing wa

terverontreiniging. Tach valt het nict te 

UlV 7·8 'J7 

verwachten dat een energieheffing een 

belangrijke bijdrage zal leveren aan het 

klimaatbeleid. Een energieheffing zou 

in Ieite op mondiale schaal moeten 

worden ingevoerd. Dat lukt echter niet 

en daarom probeert men het maar op 

kleinere schaal, hijvoorbeeld op het ni

veau van de Europese Unie of nog be

perkter, aileen in Nederland, zoals met 

de kleinverhruikershetfing is geheurd 

Bij een dergelijke energiehcffing moet 

echter de energie-intensieve industrie, 

vanwege de nadelige concurrentie-ef

fecten, worden uitgezonderd en dat bc

tekent dat het effect, ook al vanwege 

de geringe prijselasticiteit van de encr

gicvraag, uiterst heperkt is. Kortom, 

men komt nict uit het dilemma dat 

voor een substantieel effect een encr

gieheffing tors moct zijn, maar dat de 

sociaal-economische effecten daarvan 

weer onaanvaardhaar zijn. Dat heeft 

ook tot gevolg dat energieheffingen tot 

nu toe niet meer dan ccn symbolische 

waarde hehben. Dat hetekent nog niet 

dat een zekere verschuiving in ons bc

lastingstelsel van belasting op arbcid 

naar belasting op milieuverontreini

gende activitciten, waaronder energic

gebruik, onwenselijk zou zijn. Een der

gelijkc vcrschuiving, die ovcrigens een 

zeer bcperkt milieu-effect zal hebben, 

zou een overheid kunnen doorvoeren, 

omdat men belasting op ongewenstc 

activiteiten verkiest boven bclasting op 

arbeid. Ecn dergelijkc verschuiving kan 

slcchts geleidelijk worden ingevoerd, 

hijvoorbeeld over ecn peri ode van vijf a 
tien jaar, om burger en bedrijfsleven de 

kans te geven zich aan te passen aan 

hogere cncrgie- en grondstoffenprijzen. 

Door een hogere BTW op energie in te 

voeren, zoals dat in Duitsland al is ge

opperd door minister Waigel en in 

Nederland ook door staatssecretaris 

Verrncend, kunnen bovendien concur-
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renticverstoringen voor het bedrijfsle

ven vermeden worden. Een aanpassing 

van de Europese BTW-richtlijn is daar

voor echter noodzakelijk. En voorlopig 

zit dater niet in. 

Wetgeving of co11uenanle11 

Regelgeving voor de stimulering van 

energie-efficiency en duurzame energie 

zal waarschijnlijk beperkt blijven tot 

enkele specifieke toepassingen. 

Ethciencynormen voor producten en 

de encrgieprestatienorm voor gebou

wen zijn zaken die zich typisch lenen 

voor wetgeving, bij voorkeur op EU-ni

veau. Minister Wijers wil in de ko

mende nieuwe Elektriciteitswet de mo-

gelijkheid openhouden om een 

verplicht aandeel duurzame energie aan 

de distributiebedrijven op te leggen, 

maar waarschijnlijk zullen de distribu

tiebedrijven voldoende vrijwillige deel

nemers aan hun groene stroomprojcc

ten weten te vinden, zodra deze stok 

achter de deur niet nodig is. In hun Set 

van Alspraken voor het Milieu 

Actieplan hebben ze zich tenminste via 

een convenant met het Ministerie van 

Economische Zaken op ecn doclstel

ling om de CO,-emissie met 2,7 mil

joen ton te vermindercn door duur

zame encrgiebronnen. Dit convenant is 

ccn van de vele afsprakcn die op het 

gehied van verbetering energie-efti

ciency en duurzame energie zijn afge

sloten. In het bedrijf.,lcvcn hchben in

middeJ., mcer dan dertig sectoren een 

MJA over de verbetcring van de ener

gie-eHiciency afge•;loten De doelstel

ling is mcestal cen verbetering van de 

clhciency met 20'){, tussen 1990 en 

2000. Met de MIA's in de industric 

wordt ongeveer 'JO'X, van het indus

trielc energieverbruik afgedekt 

Daarnaast zijn er MJA', algc•;loren door 

de ban ken, de zorgscctor en het huger 

en middclbaar berocpsonderwijs Ook 

over de inzet van duurzame energic 

zijn inmiddels convenanten afgesloten, 

zoals de Set van af.,praken in het kader 

van het Milieu Actieplan van de distri

buticbedrijven en het PV (zonne-ener

gie)-convenant. De M_IA's zijn duidelijk 

succesvol geweest en verschillende ian

den in Europa hebben de MJA's inmid

dels gekopieerd Na het poldermodel 

verovert nu ook het convenantenmodel 

Europa. De weg van de MJA's moet dus 

de komende jaren zonder meer ver

volgd worden. De M_IA's blijven een 

van de bclangrijkste instrumenten voor 

de stimulering van energiebesparing in 

industrie en dienstverlcning. Daarnaast 

zou ook duurzame energie een plaats 

kunnen krijgen in de MIA 

Conclusie 
Het Nederlands klimaatbeleid kan 

zonder meer als ambitieus worden ge

kenschctst. Cezien de huidige trend 

van de CO,-emissic, die nog steeds 

opwaarts gericht i-;, is een stabilisatie 

van deze emissie in 2020 door vergro

ting van de energie-etliciency met een 

derde en vcrgroting van het aandeel 

duurzame energie tot 1 o•x, geen ge

makkelijke opgave. Onder invloed van 

de klimaatonderhandelingen zou deze 

doelstelling verder aangescherpt kun

nen worden tot cen vermindering van 

de hoeveelhcid broeika.,gassen met 

I 0% in 20 I 0. Met uit-;luitend maatre

gelcn gericht op Nederland lijkt deze 

doelstelling onhaalbaar DuideliJk is in 

ieder geval dat de dreiging van een 

dra'>lische kl imaa t vera ndcri ng noopt 

tot een verhoogde in'>panning. Een 

substanticlc daling van de hocveelhcid 

broeikasgassen is aileen te vcrwezcnlij

kcn door ecn internationaal gecoiirdi

ncerd helcid met bindcnde alsprakcn 

over vergaande emi'>Siercductics. Hct 
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bclcid zal zich daarbij vooral moeten 

rich ten op een verdcrc verbetering van 

de energic-cfficiency van aile economi

sche activiteiten en ccn grater aandeel 

duurzame cncrgie. Door de huidige, 

!age energieprijzen hebben investerin

gcn op deze twec tcrreinen gecn hoge 

prioriteit. Daar zou verandering inge

hracht kunncn worden door via ecn 

cncrgieheffing de prijs kunstmatig te 

verhogcn. lndien cen dcrgelijkc hdhng 

cchter nict op een breed internationaal 

niveau wordt doorgevoerd, leidt dit tot 

crnstigc concurrcnticverstoringcn voor 

delen van de industric. En gevrccsd 

moct worden dat die intcrnationale 

overccn<;temming cr niet op kortc ter

mijn komt. Mecr ctfcct valt dan ook te 

verwachten van ecn mix van maatrege

len: voorlichting, suhsidie'> of !i<;cale 

stimulering, wctgcving en convenan

ten. lmtrumenten die elkaar dcels 

zullen moetcn onderstcunen. 

Convcnanten hchhcn de afgelopen ja

rcn hun nut hewezen. De MJA's in hct 

bcdrijf,]even hehhcn ruwwcg tot een 

verdubbcling van de autonomic effi

ciency-verhctcring geleid in de ver

schillcndc sectorcn. Ook op het tcrrein 

van de inzel en '>timulering van duur

zame encrgic ver-,chijncn nu de eerste 

convenantcn. Maar zclfs als we, met a! 

die genocmdc stimulansen een maxi

male inspanning lcvcrcn in Nederland, 

dan is het nog uiterst onwaarschijnlijk 

dat we de hoeveelheid hroeikasgassen 

met I()')'(, zullen kunnen verminderen, 

zoa\-, de rcgering zich hceft voorgcno

men in hct kader van de klimaatondcr

handclingen Dat bctckent dat we een 

dec\ van de vcrmindering van de broci

kasgasscn in het buitcnland zullcn moe

ten zockcn. Voor deze /oint 

/mfdnllenl<liJOil zal de ovcrheid mcer ti

nanciele middclen tcr hC'>chikking 

mnctcn <,tell en. 

U lV 7 H '!7 

lr. M.PH. Korten is secret<Jris Energiezaken bij 

het VNO-NCW Hj schreef dit artikel op per

soonlijke titel. 

No ten 
IPCC Second A<:>:.ec;.:;mcnt report C:lm1ate 

( 'km_l}c 1995 

'Hroe1ka'> onder vuur, Verhand aangetoond tus

<,cn ko-.mi'>Chc :.traling en hcv,'o!klng', NRC van 

12 apnl I CJ97. 

Po hey und mea<;urco:; [or the reduction ol car

bon diox1de emJ<,<.,ton', 81ok en Van Vuurcn m 

( IJiJil!}C 111CJijlJJll 1()()7 

De Vcrvolgnota Klimaatveranclcring komt 

daJrhq, op basi-. VJn herekeningcn van het bu

reau Ecofy..,, op ko'ltcn vun f 50,- per ton ver

meden co~ Van het totaal tc IJlVe~teren he

drag van 56 mdJard gulden kan dan 20 mihard 

ol-, economi~ch onrendahcl worden aangc

mcrkt 

.\1cCJ)dftnd_{~flrdknr opn Clll'ltfre-dfrcrnll)' Rnu//,!tnr 

I!J!JJ, urtgclVC van hct t\bnto.,lcrie van l"L, de

cember I <)<)(J 

(, '[)uurzume encrgtc -,ucceo.,<,cll en tcgcn<:.lagen 

I r I I Bcurc;ken~, f( }\1 Petlcn, I<)<)) 

7. 'Van wcrcldmarkt tot etndverhntlkcr 

FnergiepriJzcn vonr de perrode tot 20 15' nr 7, 

Bder,J),trdrc~ EHcr_t}re van hct i\1tnt<>terie van FZ 
"Door-,tromcn naar duurzaarn. Heletd clektricr

tctt~productie<,cctor voor duurzame energie

voorztentng", uttgave van EPON, 1-PZ, EZH. 

Scp en LlnJ, pnuMt I 997 

0 'Europe,m fncr!JY lo 2020 A ~wrt~rro llfl/nouch', 

voonaar I l)f)(, 

10 De ovengc o.,ccnatJO\ ZtJn Convcnttonal 

\Xfto.,dom, Battlc!tcld en Hypermarkct 

11 'The energy dl!lten<,ton of cll!ltJle change", 

Commic.,c;ion Communteation to the Furopcan 

PJrliament, the Counul. the Eumonm.al and 

Social Comlllttlcc Jnd the Comittcc o! the 

Rcgrom, rnei I ~N7 

12 lnmiddcls kan o a gcbnttk \Vordcn gemaakt 

v<tn de VA.~·11L (vcrvroegdc atschrqvmg), EIA 

(encrgte-tnvc<,tering<,a!trek l, grocn be\eggtngc;

fondscn, Fnergtebc<,panng-,!ondc; dt<,tnbutiehc

dnJvcn vcrmtndenng cnergtehe!!tng voor 

duurzamc cnergtc TIEH (tender<, cncrg,cbe

c;paringl, NJ-\XIS 1\varmte'krJcht) 
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Hoewel vrijwel iedereen zich er van bewust is dat zorgvuldig om

gaan met energie geboden is, blijkt dat niet steeds uit het feitelijk 

gedrag van actoren en systemen. Gebleken is dat sturing en regu

lering het energieverbruik be"invloedt. Daarom moet de politiek 

zorgen voor een samenhangend beslissingskader voor het mondi

aal en nationaal niveau alsook voor het bedrijfs- en gezinsniveau. 

E 
en evenwichting en harmoni· 

eus samengaan van economic 

en ecologic kan gezien worden 

als een van de hoofddoelstel

lingen van de zich thans ontwikkelende 

post-industricle eco-maatschappij. Op 

vee! niveaus van besluitvorming in de 

samenleving wordt dit on

derschreven. Een veelheid 

van rapporten en nota's 

zijn te noemen sedert hct 

befaamde Brundtland-rap

port 'Ow· Common Future' 

( 1987) waarin het berei

ken van een duurzame of 

houdbare ontwikkeling tot 

centraal docl wordt ge

steld. Duidelijk is dat de 

orienta tie op evenwichtige 

drag leidt, terwijl regulering dikwijls tot 

ontwijkcnd gedrag van de geboden 

ruimte van bewegen aanleiding gecft en 

dus ook strakkere controle vraagt. 

Met betrekking tot milieu in het alge

meen en cnergie in hct bijzonder is de 

prijs, die economen zien als belangri)ke 

richtinggever voor de 

keuze tussen gocderen, tot 

nu toe niet ecn goede indi

cator gewcest voor de re

latieve schaarste en daar

mee voor het verbruik. 

Dat geldt minder voor de 

actuelc schaarste, maar 

hecft vooral betrekking op 

de latcnte schaar<>te 

Bovendicn bctreft het niet 

aileen gebruik van eindigc 

duurzaamheid in econo- Proj.dr.ir. L.C Zachariasse voorradcn, maar vindcn 

mie en ecologic een proces van trans- tegelijkertijd ongewenste emissie 

formatie van productiestructuren en plaats. Een en ander is terug te voeren 

productiewijzcn vergt dat dermate in- tot hct niet voldoende internaliseren 

grijpcnd is dat veel sturing (prikkels en van de maatschappelijke kosten van uit 

communicatie) naast regulcring (nor-

men, grenzen, dwang) nodig blijkt. 

Het aantrekkelijkc van sturing is dat de 

'onzichtbare hand' tot het gewenstc ge-

* Deze bi;drage is !Jehaseerd of> een inleidinq 

voor de Nedcrlandsc Vereni_qing Tcclmick in de 

Landhouw op 11 maart 1997 le Ede. 
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bundig energicgcbruik Overheid en 

markt hcbben (nog) niet een zodanigc 

systematiek kunnen ontwikkelcn dat de 

duurzaamheid van milieubepalcnde fac

toren voor komende gcneraties is ge

waarborgd. Ten dele is dit terug tc voe

ren tot het nog niet kunncn dan wei 

willen bcpalen van de feitelijkheden 

van de duurzaamheidsattributen. Met 

name de onzckerheid over het (tijdig) 

beschikbaar komcn van probleem-op

lmsende tcchnologiccn is manifest. 

Voor cnergie geldt daarnaast ook het 

( tijdig) beschikbaar komen 

net vanuit particuliere installaties. De 

interactie tusscn systemcn die men ook 

als een nctwerk kan beschouwen (Van 

Eeten, Koppen jan, 1997) is nog onvol

doende uitgebaat. Monitoring en Life

Cycle-AMlysis-studies kunnen het bewust 

worden van de mogelijkheden van het 

ketendcnken ondcrsteunen. 'Think glo

hally cmd act locally' is een optic die ver

dcr uitgewerkt zou kunnen worden, 

ook in het accepteren van reductiedoel

stellingen van bijvoorbeeld C02 door 

ontwikkelde en ontwikkelingslandcn. 

Overigens is er een gro

van alternatieve encrgie

bronnen, waarbij kern

energie weliswaar beschik-

In de aansturing 
tere en groeiende aan

dacht voor de lange ter

mijn-oplossing van het 

cnergie- en bijbehorcnd 

klimaatsvraagstuk tc con

statcren. Dit temeer daar 

het broeikaseffect een 

van het 
baar is, maar (nog) niet 

door de algemene maat

schappelijke opinic als 

temporaire oplossing 

wordt gezien c.q. geappre

cieerd. Dcze onzckcrhe

den in het micro-systeem 

(bedrijf, gczin) worden 

door interacties met an

dere systemen van hogere 

ordc (regio, sector, natie, 

energiebeleid 

van 

bedrijfssystemen 
grensoverschrijdend en 

dus internationaal vraag

stuk betrcft. In de VN

Confcrentie over Milieu 

en Ontwikkeling in 1992 

in Rio de Janeiro is een 

mondiaal klimaatsverdrag 

vastgesteld, dat weliswaar 

mag het meeste 

verwacht worden 

van het 

economisch 

wereld) vcrder vergroot. 

De ecrder aangegeven 

instrumentarium. 

doelstelling van duurzaamheid volgens 

Hrundtland voor het mondiale systeem 

geeft nog geen duidelijk beslissingska

dcr voor de daarin voorkomcnde sub-

systemcn van toenemend lagere orde; 

laat staan dat de interactie tussen naast 

hogere c.q. lagerc subsystemen, ingc

richt of toegerust is om tot ecn opti

male invulling van de Hrundtland-eis tc 

komen. Dit wordt mede vcroorzaakt 

door de soms tegengestelde economi

sche en andere bclangen van de actorcn 

in de onderscheidcn systemen. Een 

voorbecld in dit vcrband zijn de samcn

werking en voorwaarden voor terugle

vering van energic aan het openbare 

CDV 7/R '!7 

geen sancties kent, maar 

dat wei een begin heeft gcmaakt met 

een duidelijker (wordende) internatio

nale beleidscoiirdinatie, die wellicht en 

zonodig tot mccr dwingcnde uitvocring 

van maatrcgelen zalleiden. 

Onlangs is in de Europesc Unie (EU) 

een COrakkoord gesloten dat ten doe! 

heeft in 2010 de COruitstoot ten op

zichte van 1990 met 15'){, terug te 

brengcn Voor Nederland verwacht de 

EU dat in 2000 de C02-uitstoot zal 

zijn opgelopcn met 10%, zodat in het 

traject tot 2010 door Nederland de 

C02-uitstoot zo'n 20-25% zal mocten 

worden teruggebracht. Het Neder

landse kabinet ziet dat kennelijk ook als 
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een forsc inspanning en heeft aange~ 

kondigd daarom vast te zullcn houden 

aan de eerdcr gelorrnuleerde doelstel~ 

ling voor 2000, namelijk min 3'){, in 

plaats van de drcigende +I 0% ten op~ 

zichte van 1990. Ook vertegenwoordi~ 

gers van de diverse gespecialiseerde or~ 

ganisatie~, waaronder NOVE/\1 

hebhcn I meer dan) twijlels over de 

haalhaarhcid van deze nationalc en 

communautaire doelstellingen. Door 

hen wordt evcneens gewczen op de 

problcmatiek deze macro~doelcn te ef ~ 

kctueren met micro~gedrag, terwijl bo~ 

vendien vom enkelc miljarden guldens 

per jaar geinvesteerd zal moeten wor~ 

den door overheid, hedrijlsleven en 

particulieren. Volgens minister De Boer 

(NRC, H maart 1997) zullen aile beslui~ 

ten die invloed hebhen op de kwaliteit 

van de lysieke ledomgcving, waaron~ 

der ook de nieuwe inlrastructuur, ge~ 

plaatst dienen te worden "in de doel~ 

stelling van ccnnomi~chc groei 

gecombineerd met absolute verminde~ 

ring van de milieubelasting" 

Het is duidelijk dat de voornemens am~ 

hitieuzer worden en uitdagingen bete~ 

kenen, maar nog niet concreet genoeg 

worden aangestuurd Wellicht ook niet 

omdat de gewenste factor~vicr vermin~ 

dering aan energie zonder meer zoge~ 

naamde 'doorbraaktechnologiecn' no~ 

dig maken, naast een integraal 

energie~economie~systeemdenken en 

tocpasscn. 

Agrarische sector 
Voor hct beleid en management van 

zowcl de agrarische sector als de agrari~ 

sche onderneming blijlt evenwel nog 

steeds onzekerheid be,taan over de te 

realiseren doelstellingen, het tempo van 

realisatie ervan en het aanlcggen van 

tus<,entijdsc ijkpunten en van technolo~ 

gische ontwikkeling en hnanciele 

draagkracht van sector en bedrijf Ook 

hier geldt dar voor subsystemen van 

hogere orde, dikwijls sectoraal, afspra~ 

ken in convcnanten zijn gcmaakt, waar 

de hetrdfende sectoren zich hard voor 

maken om de daarin gestelde doelen te 

rcaliseren, maar waar de vertaltng naar 

het individuele bedrijl lnog) uitblijlt 

De Nederlandse land~ en tuinhouw 

neemt circa I 3% van de totalc natio~ 

nalc biidrage aan het hroeikasellcct 

voor de rckening. Dit komt niet zozeer 

door de C:O,~uitstoot, maar met name 

door emissie van N,O (iachgas) en 

CH, (methaan). Per -,aldo i-, de btjdrage 

van de agrarische '>ector aan het broei~ 

kaseftect tussen I 'JR5 en I 994 met 

12,5% toegenomen en is er in I 995 

sprake van stabilisatie. De reductiedoel~ 

'>tellingen voor 2000 voor de totalc 

agrarische sector ziJn voor C:O, gelijk 

aan de algemecn geldende doelen (~3% 

in 2000 ten opzichtc van 1990), terwijl 

voor emissie van lachgas en methaan de 

verrnindcring is gesteld up 45 respec~ 

tievelijk 30% in dezellde periodc 

Cegeven de ontwikkeling tot nu toe lij~ 

ken aile doelen moeilijk haalhaar 

Anders ligt dat met de alspraak over 

verbetering van de energie~efficientie 

(hoevcelheid energie per volume~een~ 

heid product) in de glastuinhouw. De 

tussendoelstelling in I 995, te weten 

40% hogere energie~efticicntie dan in 

1980, is gehaald Om de doclstelling 

van de Meer laren Afspraak (MIAJ voor 

2000 te halen moct de lysiekc produc~ 

tie omhoog en moet mecr en betcr ge~ 

hruik gemaakt worden van energiehe~ 

sparende technieken, zoals warmte van 

derden. Door nieuwe restwarmtc~pro~ 

Jecten en toename van het aantal 

warmte/kracht(W/K)~installaties van de 

nutsbedrijven necmt het gebruik van 

warmte van dcrden vanat 1996 verder 

toe. Bij warmte van derden is het he~ 

(J)V 7.'H '!7 



langrijk dat het aandeel in de totale 

warmtehehoefte per hedrijf (dit is de 

zogenaamde dekkingsgraad) hoog is. 

Restwarmte scoort daarbij hogcr dan 

W/K-warmte. Verbetering van de dek

kingsgraad is moge\ijk door een groter 

warrnte levercnd vermogen per m2 ka., , 

het doseren van C02 van derden en 

rookgasreiniging waardoor het C02 -

doseren met W/K-installaties mogelijk 

wordt. Bij de restwarmteprojecten in de 

Plukmadese polder en Asten wordt ge

hruik gemaakt van zuiver C02 en in 

Bleiswijk van C02 uit de rookgassen 

van de centrale. In de glastuinbouw was 

de C02-uitstoot in 1995 

gehruik van circa 80% en mecr. In de 

veehouderijsectoren wordt dat overwe

gend veroorzaakt door aangekocht vee

vocr, terwijl in de plantaardige sectoren 

uiteenlopcnde indirecte energiedragers 

voor het grootste aandeel zorgen. AI 

met a! is in hct primaire proces het in

directe energiegehruik groter dan het 

directe energiegebruik. 

Toelevering en verwerking 
Ook wanneer de primaire sector als 

cnergiegebruiker en het totale agribusi

ness-complex wordt vergeleken met de 

toclcverende hedrijven en voedings-

middelenindustrie (alles 

verminderd tot 1 06'){, van 

de hasisperiode. 
De Nederlandse 

op zogenaamde binnen

landse grondstofbasis) dan 

hlijkt de glastuinhouw 

voor uitzonderingen te 

zorgen. Naast de verwer

king vraagt ook de toele

vering in de groenten- en 

fruitgrocp en in de hloe

men- en plantengroep re

latief weinig energie ten 

opzichte van het primaire 

proces (20/80% en 

8/92%) In de andere tuin

Door gebruik te (kunnen 

gaan) maken van nu be

schikhare technologie en 

uitrusting lijkt met vee\ in

spanning de verhoging in 

energie-efficicntie van 

50% in 2000 ten opzichte 

van 1980 mogelijk; ook 

hier is het C02-doel 

moeilijker te realiseren. 

land- en tuinbouw 

neemt circa I 3% 

van de totale 

nationale bijdrage 

aan het 

broeikaseffect voor 

de rekening. 

Primair proces 
Vee! aandacht in hct milieu- en ener

gievraagstuk is gericht op de processen 

en emissics van het primaire proces in 

land- en tuinbouw. Dit geldt met name 

voor de glastuinbouw die in het directe 

energieverbruik van de agrarische sec

tor voor een aandeel van ruim 80% te

kent. Ook in de verdeling over direct 

en indirect energiegebruik per bedrijls

type springt de glastuinbouw er uil met 

een hoog aandeel van directc energie 

(glasgroentc 92%, glashloemen 80%). 

In aile andere hedrijfstypen, met uit

zondering van bloemhollenbedrijven, 

liggen de verhoudingen direct/indirect 

precies tegengesteld met een indirect 

bouwgroepen (bloembollen en hoom

kwekerij) ovcrheerst daarentegen het 

energiegebruik in de toelevering In de 

akkerhouw en rundveehouderij blijft 

het aandeel van het primaire proces he

neden 20%, terwijl dat voor de inten

sieve veehouderij rond 40% ligt. Dit is 

belangrijke informatie bij aansturing 

van deze suhsystemen als onderdcel 

van een groter geheel De Nederlandse 

voedings- en genotmiddelenindustrie 

(V&C-industrie) neemt hij een aandeel 

van 17% in productie en 16% in werk

gelegenheid slecht<> 10% van het to tale 

energiegebruik door de Nederlandse 

industrie voor zijn rekening. Daarmee 

is de V&C-industrie een relatief ener-
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gie-extensieve bedrijfsklasse. l:linnen de 

V&G-industrie gebruiken de suikerin

dustrie en zetmeelindustrie het meest, 

zowel absoluut als per werknemer. 

Transport 
Het aandeel van het transport van land

bouw- en voedingsproducties in het 

energiegebruik voor binnenlands trans

port is ongeveer 12% en beloopt in ton 

kilometers zelfs 33%. Het merendeel 

van het transport gaat over de weg 

(93%), waardoor de landbouw- en voe

dingsproducten 40% van het binnen

landse goederentransport over de weg 

voor de rekening nemen, terwijl dat tot 

12% van de binnenvaart en 7% van het 

goederentransport per spoor beperkt 

blijft De uitbreiding van het agrarisch 

goederentransport over de weg ( + 1% 

per jaar sedert 1983) komt vooral door 

vaker dan voorheen en niet door meer 

van het oorspronkelijke product te ver

voeren. Het vaker vervoe-

Voorbeelden daarbij zijn de directe ver

zending van bloemen uit de productie

landen in bijvoorbeeld Afrika naar ver

deelcentra in de consumptielanden, 

zonder de omweg langs de 

Nederlandse veilingen. 

Optimalisatie door 
systeemdenken 
Deze beschrijving van ecn aantal ener

gie-aspecten van de Nederlandse agri

business laat zien dat sprake is van een 

samenhangend netwerk in en tussen 

verschillende schakels van de product

kolom. Als elk bedrijf in de uitlopende 

typen en schakels als subsysteem wordt 

gezien dan blijkt dat de eerder aange

geven sub-optimalisatie van het cner

giegebruik prominent aanwezig is. 

Vanuit een technisch gezichtspunt ge

zien is binnen elk bedrijfssysteem een 

verdere optimalisatie mogelijk. 

Sprekend voorbeeld daarvoor is te vin-

den in de glastuinbouw. 
ren hangt samen met zo

wel meer be- en 

verwerking van het pro

duct als door vcranderin

gen in de belevering van 

de distributiecentra, re

spectievelijk winkels. 

Gezien de trend naar 

Vanuit een Oudere bedrijven met la

gere kasopstanden ver

bruikten bij gelijke op

brengstniveaus per m2 

technisch 

gezichtspunt 
ongeveer 10 m 3 meer 

energie (+15%). Nog dui

delijker is het systeem

voordeel bij belichtende 

rozenbedrijven met daar

voor geschikte rassen in 

vergelijking met vcrgelijk

bare bedrijven zonder be

lichting. Optimalisatie van 

het bedrijfssysteem naar 

gezien is binnen 

elk 

Efficient Consumer Response 

(ECR) in een totaal Agro 

Supply Chain A1anagement zal 

dit extra transport verei

sen. Compensatie kan ge

heel of ten dele gevonden 

worden in ontkoppeling 

bedrijfssysteem 

een verdere 

optimalisatie 

mogelijk 

van fysieke en geld- c.q. informatiestro

men voor met name tuinbouwproduc

ten. I nformatietechnologietoepassing 

kan c.q. zal zeer ten dienste worden 

aangewend voor vermindering van on

der meer het energiegebruik in het 

transport van agrarische producten. 

onder meer energiegebruik 

is een belangrijk aspect in de concurre

rentiestrijd met de mediterrane tuin

bouw die immers over vee! meer 

zonne-energie kan beschikken. In som

mige perioden is dat te vee! voor be

paalde gewassen (bijvoorbeeld rozen). 

Ten opzichte van het energieverbruik 
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voor teelt en transport van rozen uit 

het Mediterrane gebied komt 

Nederland slechts 10% hoger uit. Het 

grate Nederlandse energiegebruik bij 

de teelt van tomaten wordt lang niet 

goedgemaakt door het relatief gunsti

ger energieverbruik bij transport van 

bijvoorbeeld Spanje naar Duitsland; 

uiteindelijk heeft de Nederlandse to

maat op de Duitse markt in totaal tien 

keer zo veel energie nodig als de 

Spaanse. 

In vergelijking met de nog toenemende 

mogelijkheden in Nederland voor ver

betering van de energie-efficiency, 

(b)lijkt een land als Spanje bij uitbrei

ding van het teeltseizoen geconfron

teerd te worden met een toename van 

de hoeveelheid energie per eenheid 

product vanwege de daarvoor noodza

kelijk teeltsystemen (Verhaegh, 1997) 

Een verder terugdringen van deze on

gunstige achterstand in energie-effi

cientie is behalve om bedrijfseconomi

sche redenen ook aantrekkelijk uit 

concurrentieoverwegingen. Vanwege 

onder meer dezelfde klimatologische 

vcrschillcn verbruikt Nederland tien 

keer minder aan gewasbeschermings

middelen per kilogram tomaat als de 

Spaanse telers. Feitelijk moet dus de to

talc milieubelasting (energie, gewasbe

scherming en andere input als water) 

van een teeltsysteem in de beschou

wing worden betrokken. 

Als in het bedrijfssysteem naast techno

logic en teelt ook de economic betrok

ken wordt kan verdere optimalisatie 

plaatsvinden in de richting van zowel 

inkomen als energiegebruik. Hetzelfde 

geldt ook voor andere bedrijfstypen. 

De interactie met de omgeving van het 

bedrijf, dat wil zeggen met andere sub

systemen, biedt eveneens nog diverse 

mogelijkheden tot verdere optimalisatie 
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van energie en economic. Belangrijke 

mogelijkheden zijn onder meer te vin

den in de lokatie en schaalgrootte van 

bedrijven (aanvoer productiemiddelen 

en afvoer producten en afval). Zo valt 

uit de Derde Energie Nota af te leiden 

dat men in 2020 veel of wellicht aile 

elektriciteit in Nederland wil opwekken 

in warmtelkrachtinstallaties, waardoor 

naast stroom tegelijkertijd warmte 

wordt gegenereerd. Benutting van deze 

systematiek in de glastuinbouw en an

dere delen van de agrarische sector zal 

nationaal tot een grate besparing op 

primaire brandstof kunnen leiden. 

Waar het inkomen appelleert aan de 

private doelstelling, is dat - vanwege 

eerder genoemde redenen - voor het 

energiegebruik c.q. efficiency (nog) 

niet zo duidelijk het geval. 

Op diverse manieren kan de overheid 

dat bevorderen met juridische (dwang), 

economische (prikkels) en communica

tieve (overtuigings-) instrumenten. Tot 

de juridische instrumenten behoren 

wet- en regelgeving, vergunningverlc

ning, imperatieve planning en inspec

ties. Als economische instrumenten 

kunnen worden genoemd prijzen, sub

sidies, heffingen, contracten, verhan

delbare vergunningen, privaatrechte

lijke be'invloeding van economisch 

verkeer, statiegeldsystemen en lenin

gen. Communicatieve instrumenten 

zijn voorlichting, convenanten, com

municatieve planning, onderzoek, over

leg, inspraak, certificaten en keurmer

ken en effect-rapportages (Van Eeten 

en Kroppenjan, 1997) 

Zo vormt de energieheffing, die per 1 

januari 1996 van kracht is geworden, 

een aanzet voor een doelgerichter ener

giebeleid. De vormgeving van deze re

gulerende heffing geeft nog geen volle

dige aansluiting op het beoogde doe!. 

Tach vindt menigeen, onder wie de 
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Wctenschappelijke Raad voor het 

Rcgeringsheleid (WRR), dat in de aan

sturing van onder meer het energiehc

leid van bcdrijfssystemen het meeste 

verwacht mag worden van het ccono

mische instrumentarium. 

Deze voorkeur voor economische in

strumentcn vloeit voort uit de omstan

dighcid dat in de agrarischc sector het 

aantal bronncn van emissies zo groot is 

en uit het cenvoudiger afmetcn van het 

milieuprobleem aan de omvang van de 

input dan van de output van 

lcnde actoren op de uiteenlopende hic

rarchische systeemniveaus. 

De tijd dringt: energiek beleid is ver

eist. De realisatie van een duurzaam 

encrgiebelcid hehocft voorlopig nog 

veel intellectucle energie van politici, 

onderzockers en aile typen van consu

menten. De tijd dringt, gelet op diverse 

mondiale scenarios's en studies van de 

be langrij kste encrgic-agentschappen. 

Met de groci van de bevolking en van 

de welvaart in een toene
het hctreffendc subsys-

De tijd dringt: teem. 
mend aantal snel ontwik-

kelcnde Ianden zal het 

energiegehruik in de we

reid in de komende dece

nia geweldig tocnerncn. 

Bovendien dragen de grate 

Daarnaast wordt bedrijfs

vergelijking gezien a is een 

belangrijk instrument in 

het voorlichtende, com

rnunicatieve vlak, terwijl 

Energiek 

beleid is 

vereist. 

juridische instrumenten nodig zullen 

hlijven c.q hlijken. Met hchulp van 

dcze instrumenten of - zoals het geval 

zal zijn - door een combinatie van ins

trurnenten kunnen nieuwe instituties 

gevorrnd worden waar door (groepen 

van) actoren op wordt gercagcerd met 

hun economisch en/of maatschappelijk 

gedrag. Voorbeelden zijn productiel

icenties, stoffenretoursysternen, cross

compliance naar rnilieugrondslag en der

gelijke (Aarcntscn et. al. 1997) In dit 

geheel van instrumenten blijven prijzen 

van energie in rclatie tot andere pro

ductiemiddelen in de context van de zo 

mogelijk duidelijker gedcfinecrde mi

lieugebruiksruimte een belangrijke rol 

spelen Die impact blijkt onder meer in 

de rcactic van de Nederlandse glastuin

houw destijds op de energiecrisis. Niet 

aileen zijn er dan directe rcactics in ge

hruik, maar zijn er veel indirecte, zij 

het noodgedwongcn, reacties tot meer 

onderzoek en dergelijke Uiteindelijk 

rnoet dit leiden tot aanpassing in he

sluitvorming en gedrag bij de verschil-

rnondialc vcrschillen in 

beloning van arbcid in relatie tot kos

ten van encrgie in helangrijke mate hij 

aan het op gang houden van grote 

transportstrornen van goedcren. 

De World Emrgy Council komt tot een 

verduhbeling in 2020 ten opzichte van 

1990, die overwegend in de ontwikke

lingslanden door een verdrievoudiging 

van het energiegehruik zal worden gc

realisecrd. De vcrwachte verschuiving 

in energicbronnen is (nog) niet groot: 

een Iichte teruggang voor olie tegen 

een Iichte toenarne van kolcn, kcrn

energie en >wtural gas. Het aandccl van 

renewables, de duurzarne cnergie, hlijft 

steken op ruirn 12'X,. Wellicht dat in de 

periodc na 2020 de behoeftc aan bio

cnergie verder zal toenernen. Vanuit 

econornisch gczichtspunt geldt dat zo

lang geen andere goedkopcre cnergie

bronnen beschikhaar zijn c.q. kornen. 

Overigens lijkcn de mogelijkhedcn om 

hlijvcnd over voldoendc energic te be

schikken niet bij voorbaat afwezig 

Vcel wordt verwacht van zonne- naast 

windcnergie, terwijl daarnaast de hio-
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massa-energie en hemrtting van afval 

mecr aandacht krijgt. Om de vernieuw

bare encrgie aile kansen te geven wor

den door diverse rcgcringen nlaatrcge

kn getrotfen. 

In ons land kent de minister van 

f'conomische Zaken in de Derde 

Lnergic Nota een helangrijke rlaats toe 

aan duurzame energie. Als richtsnocr 

lor111ulcert de minister, lien procc:nt van 

het cnergcevcrhruik in 2020 is duur

zame energce. Het zou dan vooral om 

elcktriciteit gaan. In deze duurzame 

cncrgic krijgt cncrgic uit bion1as.;;;a na

drukkclijk een plaats. De minister -.telt 

voor 0111 54 PI in 2000, H5 PJ in 2007 

en 120 PJ in 2020 uit hco111assa en alva! 

te hetrekken. Daarmee zal encrgie uit 

hiomassa gcmiddeld zo'n vijhig procent 

van de duurzame energic innemcn. 

Bovcndien wordt energie uit biomassa 

als 'ccn hron met een groot grociroten

tieel' hestempeld. 

Divcr<>e aanpassingen in priJzen en sys

temen zullen echtcr nog nodig zip1 0111 

tot een grotcr aandecl van duurzame 

energie te komcn. llij voldoende prijs

stijging komen ook andere bronnen, 

waaronder aardwarmte aan de orde. 

Conclusies 
Hoewcl vrijwel iedereen zich er van 

hewust is dat zorgvuldig omgaan met 

energie gehoden is, hlijkt dat niet 

steeds uit hct kitelijk gedrag van di

verse actoren en sy<,temen. Dat hedt 

niet aileen hctrekking op hun cigen he

,Jissing-.domein, maar het ontbrcckt 

vooral aan de onderlinge stroomlijning 

tot een over <>ystemen en verschillendc 

hicrarchi<>che nivcaus g6ntegreerdc or

timale encrgie-eflicicntie. Met enkek 

voorbeelden i-. aangegeven dat 'men' re

ageert in energievcrbruik op sturing en 

rcgulering. Het gcdrag van cnergicvcr-
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bruikcr<; kan bc'invloed worden door 

een samenhangend beslissingskader 

over mondiaal, nationaal en hedrijven

en gezimniveau te ontwcrren. Op deze 

wijzen kan met ecn samenhangendc 

bclcidscoordinatie het integraal ener

gie-cconomie-denken hevorderd wor

den. !'v1et name voor de nationale en in

tcrnationalc politick ligt hier een 

evidente rol en taak om de bclcidscoor

dinatic op te pakken. Door een op na

tionaal en internationaal beoogde doc

len gestoeld heleid en inzet van 

instrumenten kunnen de politiek en de 

overheid de individuele en de collcc

tieve (sub- )system en aan-.turcn, wat 

zijn ellcct moet hehben in hun gedrag 

Prof dr.ir. LC Zac/Janmsc is dmctcur. Pdll hcl 

Lndhou1u Eco11omisch /11Sii111111 (Lf/-DLO) 

Cll hooglmwr de 

LmdhouiPllilliPcrsilcil 'vVagwmqCH i11 

Stnileqcsch hcdr.ijfs/Jclmr. in de /,md- Cll tlli11-

howu i11 relatce lol cxteme Olltwckkelimjcn. 
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Nederland moet in 20 l 0 de C02-uitstoot met 3 3% reduceren. De 

door het kabinet uitgetrokken 750 miljoen gulden voor technolo

gische projecten zijn nuttig, maar er is meer nodig. C02-onvrien

delijke vormen van elektriciteitsopwekking moeten verdrongen 

worden ten gunste van aardgas. Dit vergt echter Europees beleid. 

Daarnaast zijn er maatregelen in het vervoer nodig. 

D 
e poht1eke onentat1e van 

Nederland IS in het jaar 

2010 10% a 15% minder 

C02-u1tstoot te hebben 

dan in 1990. In het kader van een 

Europese aanpak is voorlopig overeen

gekomen dat Nederland in 20 I 0 I 0% 

minder uitstoot zou moe

ten hcbben dan in 1990. 

Het verschil tussen de 

15% en de 10% wordt 

deels veroorzaakt door hct 

feit dat Nederland minder 

mogclijkheden tot vermin

dering van de CO,-uit

stoot heeft dan sommige 

andere Ianden, zoals met 

name Duitsland. Deels 

Daarnaast is het zo dat zonder maatre

gelen door de economische groei de 

uitstoot in Nederland in de periode van 

1990 tot 2010 (volgens EPU-bereke

ningen) zou toenemen met 23%. 

Nederland moet dus in totaal met 33% 

terug. In onderstaand artikel wordt een

voudshalve van deze 33% 

uitgegaan. Het is echter 

nuttig te weten dat in de 

Klimaatnota wordt ge

sproken over een reductic 

van I a 2 '){, per jaar, waar

bij de Kamer de wens 

heeft geuit 2% na te stre-

ven. 

Techno Iogie 
wordt het ook veroorzaakt Er is 750 miljoen gulden 

doordat bij de 'burden sha- Prof.drs. R.FM. Lubbers uitgetrokken om C0
2
-rc-

ri11g' in Europa voorlopig een gat geac

cepteerd is tussen waar Ianden zich nu 

toe verplicht hebben en wat de 

Europese Politieke Unie (EPU) als ge

heel behoort tc prcsteren. Hoe dan 

ook, naar huidige EPU-maatstaven 

moet Nederland ten opzichte van 1990 

10% terug. 

ductie via speciticke (research)projec

ten te bewcrkstclligcn Extrapoleert 

men de eerste tranche van toegewezcn 

projecten op de relatie 'subsidie'- C02-

effect dan Ievert deze 750 miljoen gul

den 4 miljoen ton C02-reductie op. Dit 

is circa 2,2% van de huidige C02-cmis

sie in Nederland. Het betrcft hier een 
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waaier van projecten die met een subsi

die nieuwc technologie respectievelijk 

de toepassing daarvan uitlokken. Om 1 

kg C02-uitstoot te besparen blijkt dus 

gemiddeld krap f 0,20 nodig te zijn; 

per ton C0 2 dus krap f 200,-. Als men 

er van zou mogen uitgaan dat dcze 

nieuwe technieken, nadat ze eenmaal 

praktisch toegepast zijn, zonder ver

dere subsidie blijvend toegepast zullen 

worden, wordt een blijvend effect be

reikt. 

Een mecr pessimistische veronderstel

ling zou zijn dat men met de subsidie 

aileen minder CO,-uitstoot reali.,eert 

voor de levensduur van het investe

ringsprojcct; zeg tien jaar. 

Mijn inschatting is dat de kans zeer 

aanzienlijk is dat met de eenmalige sub

sidie structurele effecten bereikt wor

den. Optimisten zullen er overigens op 

wijzen dat de met de subsidie uitge

lokte investering een leercurve in wer

king kan stellen die zelfs tot een grater 

C02-reductie-effect leidt dan nu voor

zien wordt. Wat hier ook van zij, in het 

kader van deze tussenstand ga ik voor

lopig uit van een structureel effect, 

maar geen extra voordelcn uit hoofde 

van de zogenaamde lecrCLirve. 

De volgcnde vraag is dan of er vol

doende specifieke projecten tot ont

wikkeling te brengen zijn om niet de 

hierboven genoemde 2,2% reductic te 

realiseren, maar de tot 2010 gewenste 

33'ii>, dus 15x zoveel. Als dit zou luk

ken is er bij dezelfde verhoudingscijfers 

15x 750 miljoen gulden aan subsidie 

nodig; in totaal dus ruim 11 miljard gul

den. Over de hele planperiodc moeten 

we dan dus toegroeien naar zeg f 1 

miljard per jaar. 

Zo zal het mogelijk zijn na een gelcide

lijke aanloop over dertien jaar tot f 11 

miljard te komen, die de beoogde re-
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ductic met 33% zou kunnen bewerk

stelligen. 

'De eerste tranche van toegewezen 

projecten geeft ook een eerste i ndruk 

van de investeringsomvang waar we 

over spreken. 

Bij de allereerste tranche bedroeg het 

subsidiepercentage ongeveer 1/6 van de 

investeringen. Als dit cijfer structureel 

zou blijken praten we dus over het toe

groeien naar f 6 miljard investeringen 

per jaar. Er zijn overigens aanwijzingen 

dat de benodigde subsidie als percen

tage van de investering bij de projecten 

die nu beoordeeld worden hoger lijkt te 

zijn. Dit zou wei eens een eerste aan

wijzing kunnen zijn dat de beleidsbe

slissing f 750 miljoen aan te wenden 

om (research)projecten te stimuleren 

een zeer rationele is gewee>t, maar dat 

het tach zeer moeilijk zal zijn via dit 

spoor aileen de beoogde vermindering 

aan C0 2-uitstoot te bewerkstelligen. 

Dat dit wei eens erg moeilijk zou kun

ncn worden blijkt uit het feit dat in de 

klimaatnota uitgegaan wordt van f 50,

- per ton vermeden C02 per jaar. 

Een C02-heffing? 
Het is nuttig de hicrboven genoemde 

cijfers tc spiegelen aan wat nodig zou 

zijn als je via C02-heffingen de markt 

zijn werking zou Iaten docn om tot de 

noodzakelijke reductics te komen. De 

prijs-elasticiteit van energic ligt in de 

orde van -0,2% a -0,3% Dit betekent 

dat om -33% C02 te bereiken de 

energieprijzen ruimschoots verdubbeld 

zouden moeten worden. Het is overi

gens lang niet uitgesloten dat selectieve 

prijsverhogingen (heffingen) een hoger 

rendement wllen hebben. 

Uit deze cijfers wordt intussen wei dui

delijk dat slechts beperkte hcffingen 

nodig zouden zijn om voldoende finan-
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cieringsmiddelen te vinden om techno

logische initiatieven te stimuleren. F.r is 

immers- mits er voldoendc technologi

sche mogelijkhedcn zijn slechts f 1 

miljard subsidic per jaar nodig, en dat 

is, uitgedrukt in de totalc cnergiereke

ning, gcen verdubbeling, maar slecht'> 

zeg 3'){, a 4%, en zelfs bij f 50,- per ton 

ligt het duidelijk onder de 10%. 

Uit deze ruwe bcrekening wordt duide

lijk dat een C02-hdhng om voldoende 

geld hinnen te krijgen ten behoeve van 

subsidiering van nieuwe 

ecn '>tevige rol kunnen spelcn, maar 

deze is weer 'krom' als er onvoldoende 

internationaal draagvlak is. 

Is hierrnee de problematick voldoende 

in kaart gcbracht: Allcrminst. 

Europa en elektriciteit 
llij het doorhreken van de C02 -proble

matick in Nederland, maar nog vee! 

mccr als men de situatie in Europa in 

aanmcrking neemt, is het nuttig de 

C02-belasting per kwh clcktriciteit in 

kaart te brengen. Welnu, deze vcrschilt 

zecr aanzicnlijk, afhankc-
technologie. vee! beperk

tcr van omvang zal zijn 

dan ecn algemene C0 2 -

heHing om puur via de 

markt- via het prijsmecha

nismc aangevuld door 

hcfhngcn C02-uitstoot 

te verminderen. In dat 

De algemene C02- lijk van de wijze van elek

tricitcit sopwekki ng 

hefting zou een Bij elektriciteitsopwekking 

op basis van kolen komt 

men op 1.3 kg per kwh; 

bij 'moderne' kolcnvcr

branding loopt dat terug 

tot 0,7 kg, bij aanwcnding 

van gas komt men wt 0,29 

kg en bij zogenaamdc 'rcnc

IP!lhlc sources' komt men ui

teraard up 0 ( atgczien ui-

stevige rol kunnen 

spelen, maar deze is 

weer 'krom' als er 

laatste gcval gaat hct om 

vee! grotere hcfhngcn, 

waarbij het in de rede ligt 

de inkomstenstroom aan 

te wenden om arbeidskos

ten te verlagen. 

onvoldoende 

internationaal 

draagvlak is. 

In het politieke circuit wordt voorna

melijk over het twecde gesproken 

Bekend is cchter dat de invoering van 

een belangrijke C0 2-hefhng stuit op 

het probleem van de concurrentiever

houdingen. Daarom wcrd naar de uit

weg gezocht om aileen het zoge

naamde binnenlands verbruik te 

belasten. Vanuit bcpaalde oogpunten is 

ook dat echter weer onbevredigend 

Maakt men op basis van het boven

'.taande cen tussenbalans op dan laat 

zich vaststellen dat het 'technologisch 

traject' aantrckkelijk is, maar de vraag is 

of er voldoendc technologie te mobili

sercn is. De algemene CO,-hdfing zou 

teraard van de C02 uit 

hoofdc van de kapitaalinvesteringen) 

Deze verschillcn zijn form idabel en no

digen dus uit om elcktricitcitsopwck

king zo zorgvuldig mogelijk te doen uit 

C02-oogpunt. 

Als men vervolgens vaststelt dat nucle

aire opwekking zijn cigen bezwaren 

heeh en dar voor verdere ontplooiing 

van hernieuwbare energic vee! tijd no

dig is, is er aile aanleiding de toepas

singsmogelijkheden van gas in ogen

schouw te nemen. 

Welnu, op hct Europese continent heb

ben we te maken met de sterkc groei

mogelijkheden van aardgas vanuit 

Noorwcgen en vanuit de Russische 

Federatie en de Kaspische regio Als 

men in Europa dezc mogclijkheden van 
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mccr gas, ge'importecrd uit Noorwegen 

en Oost-Europa, gaat gebruiken en het 

kolenverbruik dienovereenkomstig te

rugdringt zijn zeer grote effecten te be

reiken. Zo overweegt Noorwegen haar 

export van 26 bern per jaar op te voe

ren tot 75 bern per jaar. Het effect bier

van in C02 in Noorwegen is slechts 2,5 

miljoen ton en de besparing in Europa 

I 00 miljocn ton C0 2 ; jaar in jaar uit. 

Dit voorbeeld geeft aan hoe relevant 

COretficicntc cnergie-allocatie is. De 

vraag stelt zich zelfs of het oorspronkc

liJkc idee van een Europese energiege

meenschap, welke uitgemond is in het 

brergy-Charlcr Treaty, niet opnieuw over

wogen zou moeten worden. Is cr niet 

een Europesc C0 2-reducticgcmeen

schap nodig? Dan hebben we het uitcr

aard niet aileen over Noorwcgen, maar 

over aile Europese Ianden die het ener

gic-handvest hebben onderschrcven. 

Heel belangrijk zijn de ontwikkclingen 

aan de zuidflank van Europa, waarbij 

Turkije een grote rol speelt. Komt men 

eenmaal tot een Furopese aanpak dan is 

dczc niet aileen belangrijk voor de on

derlinge relatic tussen de Russische 

Federatie en de republiekcn ten zuiden 

daarvan, maar ook voor de integratie 

van dczc republieken met West- en 

Centraal- Europa via cnergiestromcn. 

Het is uiteraard niet zeker of het 

'Energy-Charter Treaty' nodig is om de 

gasprJpkidingsystemen te realiseren die 

voor afzct naar West- en Centraai

Europa nodig zijn. Het is echtcr wei 

waarschijnlijk dat dit dan makkelijker 

zal verlopen. 

Op langcre termijn zal een dergelijk 

systeem waarschijnlijk ook betekenen 

dat grotc hoeveelheden aan nu nog niet 

bcmlt, 'afgefakkeld', gas in het Midden

Oostcn aangesloten zullen worden op 

CIW ;:s 'J7 

dit pijpleidingsysteem Het zou goed 

zijn als dit allcs eens strategi<>ch over

dacht werd, zowel in zijn betekcnis 

voor de energievoorziening als voor de 

behcersing van de C0 2 problematiek. 

Hoe dan ook, er zijn aanwijzingen dat 

er veel aan gelcgen is COronvricnde

lijkc vormen van clcktriciteitsopwek

king in Europa te verdringen ten gumtc 

van meer vriendelijke vormen van op

wekking; in het bijzonder gas. Dit is ci

genlijk een scherpe vaststelling, waar 

minder dan vijfentwintig jaar gcleden 

nog gesteld werd dat gas een tc kost

baar goedje was om te gcbruiken voor 

elektriciteitsopwekking. lnmiddels 

dwingt de C0 2 -problcmatick enerzijd<> 

en de cnorme beschikbaarheid van 

aardgas andcrzijds tot andere conclu

sies dan vijfentwintig jaar geleden. 

Naast deze algemene constatering is er 

de vraag of een Europese C02-gcmeen

schap in het verlengdc van het Energy

Charter respectievelijk het Energy-Charter 

Treaty een nuttig instrument zou kun

nen zijn om op Europese schaal de no

dige effecten te bereiken. Tot nu toe 

wordt in Europa wei ecn en andermaal 

gewezen op de mogelijkheden van Jornt 

Trnplernentatron, maar dat blijft voorlopig 

toch rommelen in de marge. Dat is be

grijpelijk; Joint Irnplernwlation verder

gaand dan een incidcnteel gebeurcn 

werkt immcrs aileen als de partners ie

der cen helder gedcfinieerd belang 

hcbben en dat is cr aileen bij heldcr ge

definiccrde C02-taakstcllingen in de 

betrokken Ianden. Te denkcn dat 

'Kyoto' daarvoor zal zorgen, zal een 

vrome wens blijken 

Een Europese 
C02-reductiegemeenschap 
De recentc oproep van minister-presi

dent Kok voor een Marshallplan 
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'nieuwe stijl' zou hen die bezorgd zijn 

over de C02 -problematiek aan het 

denken moeten zetten. 

Het is pikant dat de zogenaamde gas

richtlijn, die in de Europese Politieke 

Unie a! geruime tijd in bespreking is, 

alles te maken heeft met het consumen

tenbelang in de zin van de bevordering 

van de mededinging. Wat men ook 

denkt over de precieze vormgeving van 

deze richtlijn, van structureel vee! gro

ter be lang is een gasbeleid op continen

tale schaal, teneinde de C02 -problema

tiek beter te lijf te gaan. 

van Economische Zaken tot een bedrag 

resulterend in f 55,-- per jaar per ton 

C02-emissie-reductie bij een onmid

dellijke en geforceerde omschakeling. 

Dit soort hoge cijfers onderstrepen 

echter mijns inziens de noodzaak van 

een Europees beleid. 

De Verenigde Staten 
llelangwekkend is de vergelijking tus

sen de verschillende OESO-Ianden en 

met name de situatie in de Verenigde 

Staten. 

De uitstoot van C0 2 ligt daar op 

20.000 kg per hoofd per jaar tegenover 

9.000 kg per hoofd in de Kernpunt van zulk een be

leid zal moeten zijn het 

versneld uitfaseren van 

vanuit C02-oogpunt on

aantrekkelijke, zo niet on

verantwoorde, vormen van 

Is er niet een Europese politieke unie (in 

Nederland ligt het op ruim 

I 0 000 kg per hoofd) 

Het cijfer in de Verenigde 

Staten moet dus fors om

laag. In dat land wordt 

vee! gesproken over on

dergrondse COropslag 

Europese 

C02-reductie-

e I ek tri c i tei tsopwekk i ng, gemeenschap 
die met name waar het ko

lcn betrcft vaak ook nog 

ten laste van de belasting

betaler gesubsidieerd worden. 

nodig? 

In zulk een Europese aanpak zal het ge

makkelijker zijn ook in meer algemene 

zin COrvriendelijke technologieen op 

het hele Europese continent toepassing 

te docn vinden. De geldstromen die uit 

hoofde hiervan, afgezien van 

Noorwegen, met name naar een aantal 

Oost-Europese republieken kunnen 

vloeien zouden een goed aanknopings

punt kunnen zijn om de Europese ener

gie-C02-gemeenschap instrumcnteel te 

maken voor economisch structuurbe

lcid in en met Oost-Europa Hoezeer 

een Europese aanpak nodig en gewenst 

is, het uitfaseren van C02-onvriende

lijke vormen van elektriciteitsopwek

king kost tijd en geld 

In een brief aan de Tweede Kamer van 

18 april jongstlcden komt de minister 

Daar is na de forse win

ning van fossiele brandstotfen natuur

lijk de nodige ruimte voor. Op zich is 

het dus mogelijk De kostenramingen 

varieren overigens van f 25,- tot f 50,

per ton. Deze 2,5 tot 5 cent per kg is 

jaarlijks nodig tegenover de f 0,20 sub

sidie genoemd aan het begin van deze 

tussenbalans die goed is voor een struc

tureel effect Met 20 ton per hoofd 

staat de Verenigde Staten voor een gi

gantische opdracht tot vermindering. 

De mogelijkheden zijn hier echter ook 

gigantisch. Japan, om maar eens een 

voorbeeld te noemen, is tweemaal zo 

C02-effectief als de Verenigde Staten. 

C02 en vervoer 
Uiteraard gaat het daarbij om een 

breed spectrum van verschillen in C02 -

efficicncy Vervoer is daarbij van groat 

be lang 
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Recentelijk werden de Europese milieu

ministers hct er over eens zijn dat de 

uitstoot van koolwatcrstoffen en kool

monoxide in 2000 de helft lager zal 

moeten liggcn dan de huidige normen. 

Zelfs als men de voorziene tijdsplan

ning wat rozig vindt, gecft dit aan dat 

er vee! mogelijk is. Te denken valt aan 

de mogelijkheid om bij containerver

voer meer te gaan doen aan Combi

Road ('groenspoor'), dus clektrisch, on

bemand en geluidsarm. Dat staat voor 

een CO,-reductie met 1/3 en een nog 

aanzicnlijkere S02-reductie 

Conclusie 
De stcrk ontwikkelde cconomiccn van 

de OESO (Organisatic voor Europese 

Samcnwerking en Onwikkeling)-lan-

( [)V 7/H '!7 

den dienen hard tc werken aan C02-

efficiency. 

Vervolgens mocten de toegepaste tech

nologieen stap voor stap toegepast 

gaan worden in de groei-economieen. 

Een Europese gemeenschap die werke

lijk effectief en slagvaardig werkt aan 

de beteugeling van broeikaseffecten 

kan goede diensten bewijzen. ......,.. 

Prof.drs. R.FM. Lubbers is hooglcraar 

Globalisering van economic en samenleving aan 

de Katholieke Universiteit Brabant en voorzitter 

van het Wetemchappelijk Instituut voor het 
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Partners voor 
duurzaamheid 



Duurzaamheid betekent grenzen stellen aan het gebruik van de 

aarde en verdeling van de milieugebruiksruimte. Naast energie-ef

ficiency zal het Noorden een cultuur van zuinigheid moeten ont

wikkelen. Maatschappelijke organisaties hebben een taak in het 

be"invloeden van burgers en bedrijven voor een goed milieubeleid. 

Aan de politiek de opdracht om keuzes te maken inzake verhan

delbare milieugebruiksrechten en het wegnemen van prikkels voor 

onduurzame activiteiten. Heeft het CDA de moed te kiezen voor 

duurzaamheid en leefbaarheid? 

D
e discussie-ovcr duurzaam

heid hcdt betrekking op 

de wijzc 

waarop wij 

produccren en consume

ren. Uaarmee is het een 

lundamentcle discussie 

over de doelen die wij in

dividueel en als -.amenlc

ving na-.trcven en de mid

delcn die we daarvoor 

gebruiken. Z;, raakt de 

kern. Waartoe dient onze 

economic) Wat i'> echte 

ken die zozeer raken aan pcrsoonlijke 

kcuzen en voorkeuren. ]uist het CJ)A 

heeft de afgelopen jaren 

herhaaldelijk aangegeven 

dergelijkc kwe-.ties niet te 

schuwen. 

CDAen 
duurzaamheidsdebat 
Het i-. verheugend dat het 

CDA zich de vraag stelt 

wat haar specifieke taak 

en opstelling kan zijn bij 

hct realiseren van een 

welvaarP ln hocverre is TJ Wams duurzame samenleving. 

onzc economische ontwikkeling stuur- Allcreerst hecft deze vraag betrekking 

baar7 Zijn consumcnten te bewegen tot op het C:DA als politieke partij. Welke 

milieuvriendelijker gedrag! Is het aan 

de politiek die sturende rol op zich te 

nemen7 Delcn van de politiek -.chrik

ken tcrug voor dergclijke kwesties; ziJ 

zijn al sncl van mening dat het niet aan 

de politiek is stelling tc nemen over za-

( llV 7 X '!7 

rol kan de politick in het algemeen en 

hct C:DA in het bijzonder spclcn bij 

het werken aan duurzaamheid7 

Daarnaa-.t is van belang het karakter 

van het CDA als politieke stroming 

met een confessioneel karakter. 
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Milieudefensie heeft veelvuldig contac

ten met religieuze groepcringen en het 

valt op dat men in dezc kringen inten

sicf nadenkt over een duurzame toe

komst. Vanouds speelt daarbij het 'rent

mecsterschap' een belangrijke rol. Vee! 

christenCJ1 ervaren het vervullen van de 

rol van rentmeester als een zeer rcele 

en verre van gemakkelijke opdracht. In 

het kadcr van het conciliair proces 

kwam de trits 'vrede, gerechtigheid en 

heelheid van de schepping' naar voren. 

Daarbij werd een terecht verband aan

gebracht tussen de zorg voor de schep

ping en die voor de medemens. 

Hoewel Milicudefensie voor dcze za

ken soms andere tcrmen gebruikt, voe

len we ons stcrk verwant met dergelijke 

initiatieven. Ten opzichte van het CDA 

is de verhouding ambivalcnter. 

Enerzijds kennen we deze partij als 

oorsprong van belangrijke 'groene' ini

tiatieven. Zo is er de famcuze 'ladder 

van Lansink' die cen filosofie voor het 

omgaan met afval inhoudt. Anderzijds 

is het CDA ook een partij die meerma

len deelbelangen in bescherming nam 

tegen de consequenties van een voort

varend milieuheleid. Zo vinden de vee

houder, de automobilist en de indus

trice! het CDA regelmatig aan hun 

zijde als het gaat om vcrzet tegen mi

lieumaatregclen waar datzelfde CDA in 

meer algemene termen voorstander van 

is. Het is wenselijk dat het CDA meer 

dan nu groene klcur be kent en daar dan 

ook de - soms conflictueuze - consc

quenties van aanvaardt. De discussie 

over de toekomstige koers van het 

CDA biedt hiervoor prima aankno

ping<.punten Denk daarbij ondermeer 

aan het feit dat het CDA aangecft men

sen en hun waarden centraal te willen 

stellen en dat het CDA de 'alles kan dw. 

alles moet'-cultuur ter discussie stelt. 

Wellicht moeten we onszelf beperkin-

gcn opleggcn en niet blind volgen wat 

techniek en commercie ons voorhou

den. Hier liggen duidelijk raakvlakkcn 

met ideeen die Ieven binnen de rnilieu

beweging. 

Duurzaamheid is grenzen 
stellen 
De crux van duurzaamheid is rechtvaar

digheid: binnen de huidige gcneratie en 

naar toekomstige generaties. We moe

ten de aarde zo beheren, dat deze aan 

toekornstige generaties even goede rno

gelijkheden biedt als aan ons om een 

welvarcnd bcstaan op te bouwen. Dit 

stelt grenzen aan hct gebruik van de 

aarde als bron van grondstoffen en als 

vergaarbak voor afvalstoffen. Daarnaast 

mocten we de in ornvang beperkte rni

lieuruimte die de aarde biedt zodanig 

verdelen, dat eenieder de kans heeft 

een fatsoenlijk bestaan op te bouwen. 

Anders gezegd: de rijken van de wereld 

mocten niet zovecl schaarse milieu

ruimte opsouperen dat ze daannee het 

armere dee! dwingen om ten bchoeve 

van hun ontwikkeling de milieugrenzen 

te overschrijden. 

Deze benaderi ng hecft hct concept 

milieugebruiksruimte opgeleverd. 

Ontwikkcld door milieu-econoom 

Opschoor en verder geconcretiseerd 

door Milieudefensic hecft dit concept 

inmiddels erkcnning gevonden in hct 

tweede Nationaal Milieubcleidsplan 

(NMP), bij de Raad voor hct 

Milicubehcer, de Dcense regering en 

op tal van andere plekken. We moeten 

onszelf beperkingen oplcggen in hct 

gebruik van grondstoffen als hout en 

mctalen, fossiele brandstoffen en land

oppervlak (ter beschcrming van de bio

divcrsiteit) Ook hct lozcn van stoffen 

als kooldioxide en verzurende stoffcn 

moct begrensd worden. Hct vaststellcn 

van de grenzcn zal rnoetcn geschieden 
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op basis van de best be;chikbare we

temchappeli)ke gegevem. Maar de uit

eindeliJkc kcuze i'> een politieke. De 

wetenschap kan immers niet aangeven 

welk he;cherming'>niveau van hijvoor

hceld zeer kwetsbare natuur, we moe

ten nastreven. Bcstaande normen, voor 

onder mccr verzuring, zijn reeds in zo'n 

'ccn-tweetje' tussen wetenschap en poli

tick tot stand gckomen. 

Zijn de grenzen ccnrnaal vastgcsteld, 

dan client zich een verdclingwraagstuk 

aan. Wie mag welk deel van de rnon

diale rnilieukoek opsouperen? Op dit 

moment is de verdcling uitermate 

schecf: een kwart van de wereldhevol

king consumeert circa driekwart van de 

natuurlijke hulpbronnen. Dat vonnt de 

basis voor een uitermate onduurzame 

ontwikkcling Menscn in armere Ianden 

spiegclen zich aan consumptiepatronen 

zoal., wij die kcnnen. Zij zctten alles op 

allcs om dit voor zichzelf en hun kinde

ren te rcaliseren en passen daarhij 

veelal technickcn toe die wij ook ge

hruiken. Of erger nog: die hier ticn of 

twintig jaar geleden ganghaar warcn. 

Zo maakt de bcvolking van China zich 

momenteel op om hct Westen qua au

tobezit en -gebruik te gaan inhalen. 

llcrekeningcn over de gevolgen hicrvan 

voor het staalgehruik, hct energiegc

bruik en de vervuiling op wcreldschaal 

zijn ronduil <;chokkend. En dan hebhcn 

we hct aileen nog maar over auto's. 

Hetzclfde gcldt voor vices eten, een 

ruime woning willen bewonen en een 

koelkast bezitten. China is geen uitzon

dering, India hijvoorhceld, i; evcneens 

hegonnen aan een economische inhaal

racc. Dat kan deze Ianden onmogelijk 

ontzegd worden. lntcgendeel, cen eco

nomische inhaalslag is precies datgcne 

waar onzc ontwikkclingshulp zich op 

richt. Cruciaal is cchter dat deze in

haai.,Jag zich af;peelt binnen de be-

UlV ;:H 'J7 

schikhare milieugehruiksruirnte Dat 

houdt weer in dat het Noorden het 

goedc voorbeeld moet geven en rnoet 

inschikken om ruimte te rnaken voor 

groei in het Zuidcn. Milieudcfcnsie 

hantcert hierhij het standpunt dat ieder 

lid van de wereldbevolking recht hccft 

op ccn even grolc portie van de rnilieu

gebruik<;ruirnte In gctallen uitgcdrukt 

komt dit er op neer dat wij ons hcslag 

op de milieugebruiksruimtc de ko

mendc decennia met een factor vier tot 

tien moeten verminderen. 

Dit is een gigantische uitdaging, maar 

geen aanlciding voor pessimisme. Er 

zip1 inmiddcls boeken volgeschrevcn 

met voorbcelden die Iaten zien hoe wij 

vrijwel iedcr a'>pect van onze consurnp

tie kunnen realiscren met slcchts een 

fractie van de hoeveelheid grondstoffcn 

en energie die we er nu in plegen te 

pompen. Een lekker warm huis? De zon 

en goede isolatic in plaats van gas en 

elektra. Op vakantie naar de zon? Met 

de supersnellc trein in plaats van het 

vliegtuig De telcvisie? Vollcdig recy

clebaar, superzuinig en goed rcpareer

baar. Onlangs vond op initiatief van hct 

koninklijk paar in het Paleis op de Dam 

een conferentic plaats over ccn duur

zamc economic, waar een scala aan 

voorbeclden werd gcpresentecrd. De 

verzarnclde deskundigen warcn het er 

snel eens dat een hogc welvaart rnoge

lijk i<; met een fractic van bet huidige 

milieugebruik De vraag is dan ook nict 

of hct kan, maar hoe het gcrcaliseerd 

kan worden. 

Met een zogcnaamde 'efficiency revo

lutie' i<; dus heel veel te bereiken. Toch 

i<; dit niet hct hele antwoord. Wie ener

gie en grondstoffen bespaart houdt 

geld over Waar wordt dit aan besteed? 

Notoir is hct voorbeeld van de spaar

lampen die dag en nacht portiek en 
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tuin verlichtcn 'omdat ze tach bijna 

geen stroom gcbruiken'. Er is naast effi

cicncy ook 'sufficiency' nodig: een ge

voel van 'genoeg', een cultuur van zui

nigheid In plaats van verdergaande 

materialering van onze cultuur en con

sumptiepatronen een nieuwc waarde

ring voor hct immateriele, voor duur

zamc relatics met je omgeving en met 

je cigendommen. 

Milieuruimte verhandelen? 
Het toedclen van schaarse milieugc

bruiksruimtc is niet zo revolutionair als 

het op het cerstc gezicht lijkt Ook het 

huidige milieubcleid doet dit reeds, na

melijk door middel van vergunningver

lcning. Deze aanpak leidt echtcr tot 

vcrschillende problemen Ten eerste is 

de toedeling door middel van milieu

vergunningen erg star. In het beste ge

val geeft de vergunning aan hoevccl 

vuil een bedrijf maximaal mag uitstoten 

zondcr zich te mengen in de discussJe 

hoc dat gercalisecrd moct worden. Dat 

geeft - in tegenstelling tot vergunnin

gcn die tcchnicken voorschrijven - tcn

minstc nog vrijheid in de keus van het 

middel. Dit systeem kan echter niet 

voorkomen, dat hct enc bedrijf tegen 

veel hogerc kosten dan cen andcr be

drijf dczelfdc reductie van vervuiling 

moct realiscren. Hct zou vcel rationeler 

zijn, als het bedrijf dat goedkoop de 

vervuiling kan vermindercn dit tegen 

betaling doet voor het bedrijf dat an

dcrs vecl duurder uit zou zijn. Zo kun

nen bcide proliteren. Ervaringen in de 

VS leren dat dergclijkc vcrhandelbarc 

milieurcchten heel goed kunnen wer

ken en de milieu-innovatie stcrk aan

wakkercn. 

Len twcede nadeel van hct gangbare 

systcem van milicuvergunningcn is, dat 

het de vervuiling per bedrijf wei aan 

banden legt, maar niet de totalc hoc-

veelhcid vuil die door ecn sector of 

land wordt uitgestoten. Tach is er grote 

bchoeftc aan dergelijkc totaal-plafonds 

Anders dreigen tclkens weer de be

reikte milieuverbeteringen verloren te 

gaan door een toename van de bedrij

vigheid. Er is niets tegen groei van de 

productic, maar de essen tic van cen 

duurzame economic is dat zo'n groei 

niet gcpaard gaat met mccr vervuiling 

maar juist met mindcr. Deze problema

tick is met bchulp van vcrhandelbare 

rcchten gocd aan tc pakken. 

Vcrhandclbare rechtcn hebben narne

lijk pas zin als duidelijk is hoeveel er in 

totaal te verhandclen is. Daarmee is dus 

het plafond vastgesteld Er zijn allerlei 

techniekcn denkbaar om gaandewcg 

het plafond naar bencden te halcn. 

llijvoorbeeld door bij iederc transactie 

een bepaald percentage van de rechtcn 

af te romen, of door de ovcrheid a is op

koper van rechten partij in de markt tc 

makcn .. ~1en zou zich zelfs kunnen 

voorstellen dat natuur- en milicube

schcrmers vervuilingsrcchten opkopen 

met de bedoeling er nimmer gebruik 

van te rnaken. 

l.angzarnerhand krijgt de politick inte

resse voor vcrhandclbare milicuge

bruiksrechten. Een belangrijke vraag is 

op welk schaalniveau de markt voor 

dcze rechten te organiseren. Het hceft 

de voorkcur dit te docn op hct schaal

nivcau waarop zich het betrdfende mi

licuprobleem afspeelt. Voor het kli

maatproblcem betckent dit ecn markt 

voor kooldioxiderechten op wercld

schaal. Uitstoot van vcrzurende stoflen 

zou goed op nationaal niveau verhan

delbaar gemaakt kunnen worden en 

verhandelbaarheid van 'geluidruirnte' 

zou zich op lokaal of regionaal nivcau 

rnoeten afspelcn. Aan dat laatste wordt 

ovcrigens op diverse plaatscn al ge

wcrkt. 
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Het voorgaande wil niet zeggen dat het 

zinloos is om na te denken over ver

handelbaarhcid van kooldioxidcrechten 

op nationaal of Europecs niveau. Als 

opstap naar ecn mondiaal systeem zou 

dit best aantrckkelijk kunnen zijn. Als 

Europa zich bijvoorbeeld voorneemt 

om in 2015 15% minder C0 2 uit te 

stoten, dan zou een systeem van op 

Europese schaal verhandelbare rechten 

wei eens een heel aantrekkelijk middel 

kunnen zijn om dit te realisercn. De re

ducties in C02 uitstoot kunnen dan 

plaatwinden op de pick waar dat eco

nomisch gezien het voordeligst is. 

Is de economie stuurbaar? 
In vergelijking met andere industriclan

dcn leunt onze cconomie relatief sterk 

op activiteiten die vee! energie en 

grond<,toffen vragcn. Petrochemie. ba

sismetaal, intensieve landbouw en 

transport zijn hiervan belangrijkc voor

becldcn. Enkelc jarcn geleden nog, 

waar-,chuwdc de OESO Nederland dat 

onzc economic wei erg eenzijdig van 

dergclijkc milieu-intensicvc <,cctoren al

hankelijk is Diver<,e onderzockcn -on

der mccr - van het C:PI3 hebben Iaten 

zicn dat ccn tran.,formatie in de rich

ting van cen andere scctorstructuur 

dl'nkbaar is, zonder cconomische 

ramp<,pocd. In zo'n andere structuur 

zou ecn grotcr dec! van de productie en 

wcrkgclegcnhcid voor rekening komcn 

van '>cctorcn die mccr mcnskracht en 

mindcr milieu gcbruikcn Dit zijn met 

name de dicn<,ten. J)crgcliJkc con<,tatc

ringcn hcbbcn in de aanloop naar de 

nota 'Op wcg naar ccn duurzamc eco

nomic' tot fcllc discussics gclcid. 

DaarbiJ i'> ccn bijna karikaturalc tcgcn

'>lclling gccrcl'crd tliS'>l'll vcrmecndc 

voor- en tcgcn~tandcrs van ccono

mtsch/ccologischc <,tructuurpol itick. 

Ten onrcchtc wordt door <,ommigcn 

C I )\I 7 s lJ7 

verondersteld dat degenen die de be

staande sectorstructuur ter discussie 

stellen daarmec ook voorstandcr zijn 

van een planeconomie-achtigc aanpak. 

Ecn genuanceerder debat is wenselijk. 

Enerzijds moeten we voorkomen dat 

hele scctoren te makkelijk als 'onduur-

' zaam gediskwalificeerd worden. 

Recentc ontwikkelingcn in de glastuin

bouw kunnen dit illustreren. Stand 

deze sector enkele jaren gel eden nog te 

bock als enorm vervuilend en energic

verslindend, nu dringt hij in hoog 

tempo het gebruik van bestrijdingsmid

delen terug, introduceert geslotcn sys

tcmen voor de waterhuishouding en 

strecft ernaar om voor verwarming van 

de kasscn afvalwarmte van de industrie 

te benutten. Deels betrcft her nog 

voornemens, maar we zien de contou

ren verschijnen van een totaal 'heront

worpcn' glastuinbouw die vele malcn 

eco-cfficienter is dan in de jaren lach

tig. Het is dus niet zinnig om voor cen 

sector te beslissen dat zij niet kan func

tioneren hinncn een duurzamc econo

mic. Leg randvoorwaarden op en pas 

de marktomstandighcdcn zo aan dat 

voor schaarsc milieugoedcrcn betaald 

moet worden. Vervolgens is het aan de 

sectoren zelf om aan te tonen dat men 

onder deze omstandigheden concurrc

rend kan produceren. 

Andcrzijds moeten we erop voorhercid 

zijn dat heleid gericht op duurzaam

hcid gevolgen hecft voor de - rclaticvc 

omvang van sectoren. De inzl't van 

hct overhcidshclcid op gebicdc11 als 

onderwijs, tcchnologte, inlrastructuur, 

invcstcringcn en be!a.,tingcn zal vcran

deren. Daar profitcert de cnc sector 

van, tcrwijl de andere nadccl onder

vindt. lntcrnationale trends in de rich

ring van duurzamer producercn en con

sumercn hchhen vergelijkbarc ctfecten. 

Daar i<> nicts op regen, dynamick i' 
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onze economie eigen. Voor politici is 

het vooral zaak deze dynamiek zijn 

werk te Iaten doen en niet toe te geven 

aan de druk om sectoren hier met aller

lei kunstgrepen tegen te beschermen. 

Een wezenlijke kwestie in dit vcrband 

is, hoe we onze economische structuur 

moeten waarderen in relatie tot de in

ternationale 'taakverdeling'. Is 

Nederland wellicht het ideale land om 

het 'vuile werk' (varkcnsvlees produce

ren, aanlegsteigers en landingsbanen 

exploitercn, staal maken) voor anderen 

op te knappen? De vraag die we om 

hierbij vooral moeten stcllen is: willcn 

we dat ook? Necm als voorbeeld het 

vliegverkecr. De leefbaarheid van grate 

delen van ons land staat onder zware 

druk door de enorme toename van de 

luchtvaart, met name rond Schiphol. 

De gigantische overhcidsinvesteringen 

en -subsidies die nodig zijn om 

Nederland ecn vooraanstaande positie 

in de internationale luchtvaart te gcven. 

kunnen ook zeer goed aan andere za

ken bestecd worden. Onlangs werd een 

studie van de WRR (van professor Pols) 

bekend die dit betoogt Paars gaat der

gelijke discussie hooguit schoorvoetend 

aan, het CDA zou zich kunnen profile

ren als partij die leefbaarheid meer be

lang toekent en creatiever nadenkt over 

economise he alternaticven voor 

'Nederland Distributieland' 

Rol overheid 
Onlangs verscheen een rapport van het 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 

over maatschappelijkc organisaties. pu

bliekc opinie en het milieu. Daarin 

wordt de rol van hct maatschappelijk 

middenveld bij de aanpak van milieu

problemen benadrukt. Milieu-, consu

menten- en vrouwcnorgani<,aties, de 

vakbeweging en andere groeperingen 

wordt een belangrijke rol toegekend bij 

het be"invloeden van burgers en bedrij · 

ven en het creeren van steun voor een 

goed milieubeleid. In ecn aantal geval

len kunnen organisaties zelfs taken van 

de overheid overnemen, aldus het SCP. 

De publieke behartiging van het mi

lieubelang is bij de maatschappelijke 

organisaties dus in goede handen. Dat 

is echter geen aansporing voor de over

heid om op milieugcbied terug te tre

den. De parlementair-democratische le

gitimering van de overhcid is hard 

nodig om met duurzaamhcid samen

hangende dilemma's te kunnen door

breken en om cen evcnwichtig milieu

bcleid tc kunnen voeren. 

Dat is echter nog geen pleidooi voor 

ecn dirigistische overheid. Op de eer

der genoemde conferentie, waar vee! 

economen aanwezig waren, tekende 

zich ecn consensus af dat hct vooral 

zaak is de markt zijn werk te Iaten 

docn. De schaarste van de milieuge

bruiksruimtc moct vee! meer dan nu tot 

uitdrukking komen in de prijzen van de 

productiefactoren en dus van de pro

ducten. De overheid kan daarvoor zor

gen door vergroening van het belas

tingstelsel en introductie van hiervoor 

bepleite vcrhandelbare milieugebruiks

recbten. Zo kunnen duurzame alterna

tieven de kans krijgen die ze vcrdienen. 

De Amcrikaanse econoom en 

Nobelprijswinnaar Arrow plcit er ver

dcr voor om allerlei vormen van be

schcrming die nu gegeven worden aan 

onduurzame activiteiten, in de vorm 

van subsidies. irrationele belastingcn en 

andere regelgeving weg te nemen. Zo 

gcldt 1n Italic een hager BTW taricf op 

energiebesparende voorzieningcn dan 

op energie. En in Californie, waar water 

uitermate '>chaars en kostbaar is, wor

den watcrverspillende vormen van 

landbouw op talloze manieren ge'Libsi

dieerd. Wie het ene jaar water bcspaart 
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verspeelt daarmee een deel van zijn wa

terrechten voor volgend jaar. Ook ons 

land kent heel wat voorbeelden van 

dergelijke averechtse prikkels. 

Het CDA speelt een belangrijke rol in 

het bestuur van vele gemeenten. Daarom 

is het van belang om ook de mogelijkhe

den van lokale overheden om aan duur

zaamheid te werken, onder ogen te zien. 

Daarbij hoeft het gemeentebestuur zich 

bepaald niet te beperken tot het milieu

beleid. In het kader van Agenda 21 en 

het Klimaatverbond besteden meer en 

meer gemeenten aandacht aan zaken als 

verkeer en vervoer, de bouw en de lokale 

economic. Gemeenten kunnen gebruik 

maken van hun wettelijke mogelijkhe

den, bijvoorbceld als vergunningverlener, 

maar ook van hun economische kracht 

als klant en investeerder en tens lotte van 

hun deskundigheid en nauwe contact 

met vele groeperingen. Dat laatste kan 

hijvoorbeeld resulteren in overeenkom

sten van de gemeente met belangengroe

pen en bijvoorbeeld de houwsector. 

Nota over milieu en economie 
Het paarse kabinet kwam onlangs met 

de nota 'Op weg naar een duurzame 

economic'. Hoewel de nota inhoudelijk 

een gocde analyse hevat en de perspcc

tieven van duurzaam produccren en 

consumeren hclder en positicf presen

teert, is het werkstuk politick gezien 

een gemistc kans. Op de centrale 

thema's 'be'invlocden van prijzen' en 

'ovcrheidsinvesteringen' is de nota vaag 

of ronduit tclcurstcllend. Paars hceft 

het nict aangedurfd pol i ticke conse

qucnties tc verbinden aan de eigcn ana

lyse van de samenhang tus'>en duur

zaamheid en economie. Op de 

gebieden industric en diensten, vcrvoer 

en inlrastructuur en landbouw en na

tuur, wordt gctoond wclke kansen er 

liggcn om Nederland mooier, schclller 
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en economisch vitaler te maken. 

Vervolgens houdt de nota maatschap

pelijke actoren voor wat zij kunnen 

doen om bij te dragen aan de omme

zwaai richting duurzaam producercn. 

Tevens wordt een aantal nuttige acties 

aangekondigd om partijen in deze rich

ting te stimuleren. Zo komt er een ken

niscentrum voor verkeer en vervoer als

mede een aantal stimulansen om in 

deze sector tot versnelde ontwikkeling 

van schonere technologieen te komen. 

De nota maakt ook duidelijk waaruit de 

belangrijkste bijdrage van de regering 

zelf aan een duurzame economic zou 

moeten bestaan. Dit betreft het belas

tingstelsel, de infrastructuur en de over

heidsinvesteringen. Op deze gcbieden 

neemt de overheid de beslissingen en 

ocfcnt daarmee grote invloed uit op de 

economic. Paars mist echter de poli

tieke wil of durf om de goede analyse 

om tc zetten in politieke daden. Zo 

blijh het onduidelijk wat de gevolgen 

zullcn zijn voor het belastingstelscl in 

de eenentwintigste eeuw, voor besliss

ingen rond de tweede Maasvlakte en de 

tweede nationale luchthaven en voor 

de besteding van de tientallen miljar

den guldens uit het fonds voor de cco

nomische structuurversterking. Hct 

enige voordeel hiervan is wellicht dat 

deze kwesties nu een prominente rol 

kunnen gaan spelen in de verkiezings

strijd. Paars zal dan behoorlijk verdeeld 

blijken tc zijn. En het CDA krijgt de 

kans het eigen standpunt met bctrek

king tot een duurzamc economic duide

lijk te maken. Heelt het C:DA wei de 

mocd om te kiezen voor de koerswijzi

ging die ons kan brengen naar ccn 

duurzame econornie in een lecfbaar 

landJ 

Teo Wams is coiirdnwtor hij de Vercniginq 

lv1ilicudefemie 
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'Milieu vervuilen goedkoper da 
milieu minder belasten' 

Van de akker tot de klant worden biologische producten gevolgd 

door Biologica, een overkoepelende organisatie voor de biologi

sche landbouw en handel. Deze organisatie zet zich in voor de af

zetbevordering van en voorlichting over biologische producten. 

Volgens directeur Jan Wieringa is het milieu vervuilen momenteel 

goedkoper dan het milieu minder belasten. 

B 
iologische producten zijn qua 

prijsniveau duurder tot vee! 

duurdcr dan 'gcwonc' produc

ten. Volgens Jan Wieringa is 

het dan ook "te zot voor woorden dat 

consumenten mecr moeten hetalcn 

voor milieuvriendelijke producten ., De 

consument zou juist beloond moeten 

worden voor hct kopen van biologische 

producten door middel van fiscale prik

kels als accijns- en llTW.-verlaging 

Wieringa: "De consument moet het zo 

makkelijk mogelijk gemaakt worden 

om milieuvriendelijk te handelen. Dit 

onrslaat de overheid en wie dan ook 

van het absurde idee dat dcrgelijke pro

ducten aangeprezen moeten worden." 

]an Wieringa vergelijkt het met de ver

koop van loodvrijc benzine: "Die wordt 

toch ook niet aangeprezenJ'" 

Natuurvocdingswinkels zijn de grootste 

aanbieders van biologische producten. 

Het aandcel van de <,upermarkten op 

dat gebied is nog steed., groeicnde. Het 

marktaandeel van biologische produc

ten is slcchts I'){,, maar groeit met zo'n 

20 tot 30% per· jaar Van de bcvolking 

is zo'n 70 tot 80% procent hekend met 

het EKO-kcurmerk, het keurmerk van 

biologische producten "En dat lerwijl 

er vee! mindcr geld heschikbaar is voor 

rnarkcting-activiteiten dan bijvoorbeeld 

in de autohranche voor een rcclame

campagne van l\1ercede.,." 

Het paarse belcid heeft voor deze voe

dingshranche gcen verandering ge

bracht. Wieringa heeft echter wei de 

indruk dat "de huidige rnini<;ter van 

Landbouw rnecr minister is voor 15 

rniljoen rnensen, dan aileen voor de 

groep boercn. Wellicht heeft de libe

ralc dcnkwijze hieraan ten grondslag 

gelcgen " 

Gevolgen Europees beleid 
Het Europesc bcleid bcrnvlocdt de vcr

koop van hiologische voedingsproduc

ten op po'>itieve en negalieve wijze: 

"Aan de ene kant suhsidreert hct de ge

wonc voeding, aan de andere kant 

wordt de biologische landbouw nauwe

li)ks gcsuhsidieerd." Verder heelt het 

Furopcsc helcid cr ook voor gezorgd 

dat de voorwaardcn voor biologische 
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Wieringa geeft voorlichting over hiologische producten in een supermarkt. 

producten overal het zelfdc zijn: gecn 

gebruik van bc<;trijdingsmiddelen en 

kun<,tmest. 

lan Wieringa is ervan overtuigd dat er 

mogcliJkhcdcn zijn de vcrkoop van 

hiologi<;chc producten te <;timuleren 

zonder dat de internationale verhou

dingen aangeta<,t worden. hijvoorbeeld 

door de BTW op biologischc katoen en 

linnen te vcrlagen naar 6%. Dit zou 

gcen gevolgcn hebhen voor de export 

van Nederland. 

)an Wicringa zict zcker tockomst voor 

de hiologische producten. Wieringa 

"De corv,umcnt vraagt steeds meer om 

milieuvriendelijkc producten, men wil 

steeds mecr van overschotten af en het 

'milicu-hcwust toepasscn' van fiscalc in

strumenten wordt ook steed' mecr hc

spreckbaar." Duurzame ontwikkeling 

zou bercikt zijn wanneer in de wercld

markt het milieu a\, hct gewilde gocd 
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zou zijn. Volgens Jan Wieringa hoeft 

hct slecht<; nog cnkcle jarcn te durcn 

voor duurzamc producten gemcengoed 

zijn geworden. 

Fajari Thcllll 



Uit de in juni jongstleden verschenen kabinetsnota 'Op weg naar 

een duurzame economie' kan worden afgeleid dat de komende ja

ren een beroep zal worden gedaan op de bereidheid van de sociale 

partners om een actieve bijdrage te leveren aan het milieubeleid. 

De sociale partners, en met name de Sociaal-Economische Raad 

(SER) mengen zich al jaren in het duurzaamheidsdebat. De SER 

bepleit milieubew•1ste proces- en productinnovaties en een milieu

vriendelijke marktvraag. 

H 
et hetrekken van maat

schappelijke organisaties 

hij het (milieu)helcid 

wordt als belangrijke 

voorwaardc gezien voor 

de lcgitimering en effec

tieve uitvoering van be

leidsmaatregelcn." Zo valt 

te lezen in de slotbcschou

wing van hct onlangs ver

schencn rapport 'Maat

schappelijkc organisaties, 

publiekc opinie en milieu' 

van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau 

(SCI'). Cclet op de actucle 

In deze bijdragc staat de rol van de so

ciale partner<, in het duurzaamhcidsdc

bat centraal. Daarbij wordt bijzondere 

aandacht bestecd aan de positie en op

vattingen van de Sociaai

Economische Raad (SER) 

op dit gebicd 

De opzet is als volgt. 

Allereerst wordt kort ge

schetst welkc posities de 

grate centrale werkgevers

en werknemersorganisaties 

innemen op het tcrrein 

van het milieu. In hct vcr

lengde hiervan wordt ver-
discussie over milieu en Drs. CA. van der Wijst volgens ingegaan op de 

economie behoeft het geen betoog dat SER, zijn taak en enkelc van zijn opvat-
centrale cconomische actoren als de 

werkgevcrs- en wcrknemersorganisaties 

(de sociale partners) ook heel nadruk

kelijk tot die maatschappelijke organi

saties moeten worden gerekcnd, die 

mede bepalend zijn voor het succcs van 

het milicubelcid 

tingen in de duurzaamhcidsdiscussie, 

hoe ziet de SER de verantwoordelijk

heidsverdel i ng tusscn overheid en 

maat..chappelijke actorcn? Hoc ver

houdt het strevcn naar een hoge ecrmo

mische groci zich tot het arnbitieuze 

rnilieubeleid) En, welkc bouwslencn 
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KWARTETSPEL DER DUURZAAMHEID 

FASES IN MILIEUBELEID 

1. Dwingende maatregelen, 
louter gebod en verbod. 

2. De vervuiler betaalt. 
3 Productieprocessen. 

4. Toekomstige generaties. 

KWARTETSPEL DER DUURZAAMHEID 

FASES IN MILIEUBELEID 

1. Gebod en verbod. 
2. De vervuiler betaalt. 

3· Nieuwe milieu-efficiente 
productieprocessen. 

4. Toekomstige generaties. 
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2. De vervuiler betaalt. 
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4. Toekomstige generaties. 
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FASES IN MILIEUBELEID 

1. Gebod en verbod. 
2. De vervuiler betaalt. 
3· Productieprocessen. 

4· Toekomstige generaties gedragen 
zich vanzelf milieuvriendelijk. 





draagt de SER aan voor de discussie 

over de kabinetsnota over milieu en 

cconon1ic~ 

Sociale partners en milieu 
FNV Cli CNV 
De Nederlanche vakhcweging behartigt 

niet aileen de directe belangen van 

werkncmcrs, maar zet zich ook in voor 

hredere maat<.chappclijke vraagstukkcn. 

Fen schoncr milieu i-; er een van. De 

'hredc' vakbeweging gaat dilemma's 

nicl uit de weg. Dit kan overigens tot 

flinke interne discussics leiden, waarbij 

de milicuhclangcn zekcr niet altijd het 

zwaarsl wegen. Twee voorbeeldcn. 

In 1992 lanceerde C:NV-voorzittcr 

Westcrlaken hct plan om de loonstiJgin

gcn langjarig te bcpcrken ten behocve 

van invcstcringcn in milieuvriendelij

kere producticmethodcn. Ook zoudcn 

de hclastingen op arheid moelen vcr

schuivcn naar belasting op vervuilendc 

activitcitcn. Buiten maar ook binnen het 

C:NV blcck sterkc oppositic tcgen dit 

plan, waardoor hct in een burcaula ver

dwecn. De discus-;ie over een vcrschui

ving van hclastinghdhng naar milieuhe

lastende activiteitcn is in het zicht van 

de helastingplannen van staatssecretaris 

Vermecnd (de aangckondigdc Nota bc

lastingstelsel in de ecnentwintigste 

ecuw I overigens weer ecn actuecl them a 

in het pulitieke dchat. 

Een twecde voorbeeld illustrecrt dat in 

een concrete situatic de n1ening tus':.en 

een vakcentrale en een aangeslotcn 

bond uitecn kan lopen. Zo toonde de 

vakccntralc-FNV zich voorstandcr van 

het verbod op losbtcn in wasmiddclcn, 

tcrwi)i de lndustriebond-INV zich 

daartegcn verzette mel hct oog op de 

verwachte negalicve werkgelcgenheids

cHccten. 

~NV en C:NV werken al lange tijd sa-
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men met milicuorganisaties; beidc vak

organisaties hebbcn formelc conlacten 

met Milieudefensic en met de Stichting 

Natuur en Milieu. 

In 1994 richtten dezc vier organisaties 

zich in cen gezamcnlijke brief tol het 

nicuw aangetrcden kabinet met het ver

zoek om sericus wcrk te maken van ecn 

hclangriJkc notic uit het paarse regecr

akkoord: de economische groei moet 

duurzamer, nict 'meer van hetzelfde'. 

De genoemde brief bevat ccn pleidooi 

voor een Ecologisch-cconomische 

structuurnota. De opstcllers bctogen 

dat een sturend helcid van de overheid 

absoluut noodzakelijk is, omdat het tot 

nu toe niet lukt het milieu volwaardig 

te Iaten mecspelen in de marktccono

mic "De overhcid moet bevordcren dat 

de economie zich '>tructurcel ontwik

kclt in cen richting die sociaal, ccono

misch en ecologisch verantwoord is. 

Coed overlcg met hct georganiseerdc 

bedrijlslcven en met andere maatschap

pelijke groeperingen is daarbij essen

tieel." Zoals hekend is de hcpleite 

Ecologisch-economische structuurnota 

er nooit gekomen. Hct pleidooi van de 

vak- en milieuheweging is wei een be

langrijke aansporing gewecst voor de 

kabinetsnota over milieu en economic. 

Op sectoraal nivcau vindt regelmatig 

overlcg plaats tussen vakbonden en mi

lieuorganisaties. Er worden onder meer 

convenanten afgesloten op lokaal en 

nationaal nivcau. Ecn voorhceld is hct 

convenant dat de llouwbond-FNV met 

wcrkgevers, architecten, ontwikkclaar'> 

en woningcoiiperaties heelt opgestcld 

om tot ecn duurzamere manier van 

bouwcn lc komen. Het milieu hccft 

ook ecn plaals gckregen binnen C:AO's. 

VNO-NCW 
Colden de wcrkgevers tot het eind van 

de Jaren tachtig in vcler ogen welhaast 
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als tegenstanders van de milieubewe

ging, sinds het doelgroepenbeleid in 

het kader van de Nationalc 

Milieubelcichplannen (NMP'sl is die 

houding in een meer coiiperaticve ver

anderd. Het hedrijfslcven realiscerde 

zich dat een goed milieu ook in het he

lang is van bedrijven. Niet aileen '>lc:lt 

de overheid milieueisen, ook de markt 

spreekt bedrijven aan op hun verant

woordelijkhcid voor het milieu: hanken 

en verzekeraars, leverancicrs en niet in 

de laatste plaats de comument. De dis

cussie over de Brent Spar 

De SER en het milieu 
And Pllll hctrokl:clll'cd 
Als onderdeel van de overlcgeconomie 

is de SER sinds het cine! van de jaren 

tachtig betrokken hij adviscring over 

milieuthema's. In I'J'l.'l is cc:n spcciale 

commi<,<,ie in bet Ieven gcroepen om 

SFR-adviezen over de thema's milieu en 

economic voor tc hereiclen: de 

C:ommis<,~e Duurzame Ontwikkeling 

(])LIO) Deze commi"ie hestaat he

halve uit vertegenwoorcligers van de so

cialc partners en onalhankelijke de-;-

kuncligen ook uit een 
is daarvan een aanspre

kend bewijs 
We moeten naar een vertcgcnwoordiger van de 

Consumentenboncl en uit 

aclviseurs van het Centraal 

Plan bureau I Cl'B I en het 

Ritksimtituut voor Volks

gezondheid en Milieu

hygiene (RIVM; Daar-

innovatieve 
Hoewel het VNO en het 

NCW pas in 1995 luseer

clen, werkcn be ide centrale 

wcrkgeversorganisaties al 

sincls I ')67 samen in het 

economie met een 

hogere toegevoegde 

waarde en 
naa~t komen milieu-

Bureau voor tvlilieu en productiviteit, meer onderwerpen ook aan de 

Ruimtelijke Ordening 

(BI\1R0) Dit zellstanclig 

optredende bureau houdt 

zich vooral bezig met al

gemene milieuvraagstuk

ken en heel t contact met 

werkgelegenheid en orde in aclviezen die door 

andere commissies worden 

minder voorbereid, zoals de 

milieu be lasting. Commissie Arheid,om

'>landigheclen, de Com

mi'>Sic voor C:onsumen

de ovcrheicl over de voorhereicling en 

uitvoering van milieubelcicl. In hct ka

cler van hct cloelgroepenhcleid worden 

specihcke milieuvraagstukken per bran

che of bedrijlstak behanclelcl. Vooral 

sinds het begin van de jaren negentig 

hehhen de vcrschillcncle brancheorga

nisaties vcle convenanten en intentie

verklaringen afgesloten, die uiteenlo

pende terreincn beslaan (bijvoorbeelcl 

CFK-recluctie, energiebesparing, ver

pakkingen, tropisch barclhoutl. 

Daarnaast ziet VNO-NCW voor zich

zell taken weggelegd bij het opzetten 

van hcclrijlsintcrne milieuzorgsystemen 

en bij de '>anering van vervuilde be

drijlsterreinen. 

tenaangelegenheden en de Commissie 

Vcrvoersvraagstukken. 

Zoals bekencl is het aclviesstel,el deal

gelopen jaren llink in beweging ge

weest. Per 1 januari 1997 is sprake van 

een nieuwc adviesstructuur. Behalvc de 

SER en de WRR be,taat het aclvie'>Stel-

sci voortaan uit zogenaamcle <,ectorra

den, aclviesorganen die ]outer uit onaf

hankelijke cleskundigen hestaan en 

vcelal de onclerwcrpen van een departe

ment bcstri)ken. Zo worden beleidwra

gcn op het terrein van het milieu in de 

nieuwe aclvieS'>tructuur primair aan de 

VROI\1-raacl tcr advisering voorgelcgcl 

!\leer nog clan in de oucle '>ituatie 



<,chuilt de toegcvocgde waarde van de 

SFR in de combinatic van kcnni'> en be

lang (maat'>chappelijk draagvlak), die 

hiJ in het puhliekc debat bn inhren

gen. De participatie van maat'>chappe

liJke organi'iatie'> maakt het mogeliJk 

een breed draagvlak voor beleid te hie

den. Dat komt de uitvoerbaarheid ten 

goede. l)e SER-werkzaamheden hein

vloeden het gedrag van partijen die in 

de road vcrtcgcnwoordigd zijn. 

Standpunten en argumenten worden 

he'>preekbaar gemaakt, een hrede be

langenahveging wordt erdoor hevor

derd. Door committering van partqen 

aan de al.,praken in de SFR (en in de 

Stichting van de Arheid) vindt cr een 

vertaling plaah naar het niveau van he

drqven en in<,tellingen zodat het maat

'chappeliJk optreden aan voor<,pelhaar

heid wint ( )verigen'> vindt ook 

b(ltwloecling in de omgckecrde rich

trng plaah, partijen geven een helcid'>

richting aan die via advi<;enng in hct 

politieke dehat worclt ingehracht 

Door zijn "lmen<,telling - <;octalc part

ncr<, en kroonlcclcn ondcr,cheidt de 

SFR zich du., duidelijk van andere ad

vic-.;collcgc'-;. 

Hrtilnllldilulld-nl/l/JOt·L lidriJltllll '""' 

SER-<1dPI5aill<} oPa t11ilinr 

Het i'> uiteraard niet mogelt)k in enkelc 

pagina\ ccn vollcdigc schch tc gcvcn 

van de SFR-opvattingen over het milieu 

in het <,ociaal-economi<;che hclcid. 

l)aarom heperkt ckzc hqdrage zich tot 

enkel thema \. 

Het in I 'JN7 vcr<,chencn rapport '( l11r 

Co111111011 Future' I Brundtlancl-rapport) 

hedt zowel in internationaal al, in na

tionaal verhand een helangriJkc agen

dazettende wcrking gchad. Door over 

dit rapport te adv~<,eren (publicatiem. 

H'J/01>! verwied het milieu delinitid een 

plaat<, op de SI'R-agenda Twee centrale 

( IJV 7 H '!7 

elemcnten uit het Hrundtland-rapporc 

* Het hegrip IUiidlll<lhlr dwclofn1111ll (duur

zame ontwikkeling)_ Hierondcr wordt 

een ontwikkeling ver<,taan, die voorziet 

in de hehoelten van huidige generatie'> 

zondcr daarmee voor toekom'>tige ge

neratic'> de mogclijkhcden in gevaar te 

hrcngen om ook in hun hehoeftcn te 

voorzicn. 

* Fconomische groei en een beter mi

lieu kunnen <,amcngaan. Economi'iche 

groei i'> nodig in ontwikkcling.,]anden 

om milieuaantasting (overbcnutting van 

natuurlijke hulpbronnen) te voorko

men. lconomi<,che groei is in de ge'in

du<;triali'iccrde Ianden onder meer 

noodzakclijk om naar encrgiezuinigere 

en schonerc productieprocessen over te 

kunnen gaan en milieuerlcni'>Sen (onder 

mecr hodemvcrontreiniging) aan te 

kunnen pakken. 

Het SFR-advies gaat uitvocrig in op het 

begrip duurzame ontwikkeling en de 

lxlcid.,implicaties daarvan. Ook is cen 

hoofd,tuk gewijd aan een van de 

gronclbeginselen van hct milieuheleid, 

de vervuilcr betaalt. Aanvaarding van 

dit bcgin'>el, dat overigem al in 1972 

door dc Organi<;atie voor fconomi<,che 

Samenwcrking en Ontwikkeling 

( OESO) wcrd ondcrschrevcn, betekent 

dat de ovcrheid de taak heclt de milieu

rekening zoveel nwgclijk door de vcr

vuilcnde personcn en orgJni<,atic'> te IJ

ten hetalcn, liclst zo dicht mogelijk hij 

de hron. /\let andere woorden, de mi

lieuko<;ten moeten worden gc'l'ntcrnali

sccrd. 

In latcre SER-adviezen is in helangriJke 

mate op het advie'> over het 

llrundtlancl-rapport voortgehouwcl. 

Vet·wezen wordt onder mecr naar de 

adviczen over het NMP (89/17), hct 

N/\11'-Piu' (9Uii7l en het NMP2 

(9+/04 en 'J4/12) Daarnaa<;t hedt het 
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Rapport 'Economic en milieu' van de 

C:ommissic van Economisch Dcskun

digen (C:ED) van de SER (91/18) ccn 

meer theorctische basis gclcgd 

De ouer!Jcid en !Jet zcij.,·cgrdemdc vermogm van 

maatsdmppcli)kc ae loren 

In de loop der jarcn is hct accent in het 

milieubelcid verschovcn van wat cr 

moet gebeuren (doe!- en taakstellingen) 

naar hoe dit in de praktijk moet worden 

bcwerkstclligd (uitvocring). In hct 

NMP2 vond dit een vertaling in ecn 

nieuwe sturingsfilosofie: zelfrcgulering 

binnen kaders. In dcze filosofie staat 

het besef centraal dat de effectiviteit 

van hct Ncdcrlandse milieubelcid voor 

een belangrijk dee! afhangt van de mate 

waarin maatschappelijkc organisaties 

hierbij zijn betrokken. Dit raakt ook 

nauw aan de verantwoordelijkhcidsver

deling van betrokken partijen. 

Aan dcze thematiek heeft de SL.:R in 

zijn advies over hct NMP2 (94/04) aan

dacht bcsteed: wat is de primaire ver

antwoordclijkhcid van de ovcrheidJ En: 

wat is de positie van intcrmediaire or

ganisatics en afzondcrlijkc ondcrne

mingcn/instcllingen in hct milieube

leid7 

In de SER-optiek is de overheid te allen 

tijde verantwoordelijk voor de kader

stelling van het milieubeleid. Dat kadcr 

kan de vorm krijgen van algcmene rc

gcls of normcn/doclstellingen (a! dan 

niet in wet- en regclgeving vastgelegd) 

of van bcschikkingen (doelvoorschrif

tcn). 

Een tweedc overhcidsvcrantwoordelijk

hcid heeft betrckking op de inzct van 

beleidsi nstrumentcn waarmee het zelf

regulcrend vermogen van maatschappc

lijke actoren wordt bcvorderd en ver

<;terkt Daarhij kan het bijvoorbeeld 

gaan om de afstemming met de vergun-

ningverlening, de inzct van financiclc 

instrumcnten (bijvoorbeeld statiegeld

systemcn), hct schcppen van bepaalde 

voorzieningen of het geven van inlor

matie. Neemt een doclgrocp uitdrukke

lijk zclf de verantwoordclijkhcid op 

zich voor het halcn van afgcsprokcn 

taakstellingen, dan kan cen beroep 

worden gedaan op de overhcid: hct 

scheppen van randvoorwaarden om die 

zelfregulering mogclijk te maken. Het 

gaat dan onder andere om de aanpak 

van free ridm' en nm het ontwikkelcn 

van ecn geloofwaardig alternaticf ( als 

'stok achtcr de dcur') voor het geval 

zcltregulering niet van de grand zou 

komen. Verdcr kan de overhcid in 

voorkomende gevallcn een facilicrcnde 

rol vervullen, door hct ter beschikking 

stellen van menskracht en linancielc 

middelen. 

Handhaving van de afgcsproken taak

stellingen is ecn derde verantwoorde

lijkhcid van de ovcrheid in het kadcr 

van zelfrcgulering. 

lnschakeling bij hct milicubelcid van 

een of mecrdere intermcdiairc organisa

ties (brancheorganisaties, maar ook de 

Consumentenbond of de ANWBJ kan 

cen doelgrocp betcr bercikhaar maken. 

Een hranchcorganisatie heeft daarhij 

een tweelcdige rol: hct vocrcn van 

overlcg met de ovcrheid (met name 

over het aangaan van ccn inspannings

verplichting) en het facilicren en stimu

lcren van inspanningen van de aangc

slotcn !eden (bijvoorbeeld ondcr

steuning bij de opzet van een milieu

zorgsysteem). Op cen wat bcpcrktcrc 

wijzc kunnen ook andere instcllingcn 

en bedrijven (bijvoorbeeld nutshedrij

ven) als intermediaire organisatic fun

geren. Van geval tot gcval nwct wor

den hczien welk soort afsprakcn in 

welkc vorrn met cen intcrmediaire or-

(JJV7H'J7 



gani.,atie (of via zo"n organisatie met 

een doclgrocp) kan worden gemaakt 

De afzonderlijke onderneming/imtel

ling is primair verantwoordclijk voor de 

naleving van de taakstellingen, die zijn 

overecngekomen of publiekrechtelijk 

zijn va<agelegd Dat houdt de vcrant

woordelijkheid in voor het kiezen van 

het meest doelmatige middel om de 

taakstelling te halcn. Onk bcgint de 

controlc np de naleving hij de ondernc

ming/imtelling 

Uiteraard is hct tevens in het helang 

van ondernemingen om scrieus met mi

licuhclangen om tc gaan. Niet in de 

laatste plaat<, spclen hierhij ook com

mercicle redenen zoals kmtenreductie 

(door cncrgie- en grondstol lcnhc.,pa

ring) en marketingovcrwegingen (groen 

imago) een rol. 

Ecorwllrrsc!Jc groci c11 

En: worden additionele afvalstoltcn 

hergebruikP 

In de mnderne maat<>chappij spelcn in

formatic en kennis (en daarmec samen

hangend de computer) een steeds cen

tralere rol. Naarmatc de informatie

<;amenleving meer ge<;talte krijgt, kan 

ecnnomische groei ook steeds kennisin

tcnsievcr worden er1 neemt de milieu

helasting per (extra) ccnheid product 

al Om de hogc ambitie<> op het terrein 

van welvaart, werk en milieu tc rcalise

ren is dan ook ecn sociaal-economisch 

beleid nodig dat zich vooral richt op de 

voortbrenging van hoogwaardigcr en 

kennisintensievere goedcren en dien

sten. We moeten, met andere woorden, 

naar een innovatieve ecnnomie met een 

hogere toegcvoegde waarde en produc

tiviteit, meer wcrkgelegcnhcid en min

der milieubelasting. In hct SER-advie., 

worden de contouren van 

milicu<1111hitirs 

In zijn advies over het so

ciaal-economisch hcleid 

tot de eeuwwi<;scling (bet 

zogenoemde middellange

termijnadvies, puhlica

tienr. 96/05) uit 1996 on

derschritft de SER de 

kahinct.,doclstclling van 

drie procent cconomische 

groci. Hoc verhnudt dit 

strcvcn zich tnt de hogc 

milicu-amhitie<,J 

Fundamentele 
het gewenste middellan

getermijnbeleid uitgebreid 

geschetst. milieuverbetering 

blijft een kwestie 
Een milieuverantwoorde 

econom ische groei zal de 

wcg naar duurzame ont

wikkeling vergemakkelij

kcn, doordat de gcwenste 

wijzigingen in de produc

tie- en consumptiepatro

nen sneller en minder 

pijnlijk tot stand kunnen 

komen. lmmers, cen ho-

van lange adem. 

Doorbraak-

technologieen 

vragen om 

aanzienlijke 

In hct pcr.,pectid van 

( middel )lange tcnnijnont-

investeringen. 

wikkclingcn vindt de SF.R een discussic 

over het optimalc groeipad voor het 

milieu niet erg vruchthaar. Voor het mi

lieu i<; immers niet zozeer her tempo 

van ccnnomi.,che groei van helang, 

maar gaat het vee! mecr om de aard van 

de groci: \Vat bctekcnt die hogc groei 

voor de energie- en grondstotfenhe

hocfte en voor de hoeveelheid afval) 

( llV 7 H '17 

gcrc ccononli'-;che groci: 

* kan de maatschappclijke acceptatie 

van een <,tringent milieubclcid helpen 

vergroten, doordat werkgelegcnheid en 

reelc inkomens dan minder onder druk 

<;taan, 

'' <;telt hedrijven in staat de uitgaven aan 

R&D-inspanningen ten hchoeve van 

schone technologic te verhogen en de 

toepa<;<,ing van milieuvriendelijke tech-

. . ~· 



i 

; I 
I I 

I I 
I II 
i I. I 
I 

nickcn tc vcr<;ncllcn, 

' schcpt mccr financiele ruimte om hy

pothckcn uit hct verlcdcn (zoal-. bo

denwcrontrciniging) weg tc wcrkcn. 

Hct voorgaandc neemt natuurlijk niet 

weg dat op de kortc tcrmijn ccn hogc 

cconomische groci gepaard kan gaan 

met ecn extra uitstoot van (bcpaaldc) 

milieubc]a.,tendc stoftcr1. In die situatic 

kan het wcn.,elijk zijn om cen dec] van 

die (bovcngemidcleldc) groci van de 

matericlc welvaart aan te wenden voor 

ccn krachtiger milieuhclcicl. Heel con

erect kan dit worden tnegcpa<;t op hct 

cncrgie- en klimaathcleid. Dit helcid i'> 

gchaseercl op ecn langc-tcrmiplgroei

vcrwachting van gcmiddcld 2,3'){,_ Zou 

de economic de komendc prcn structu

rccl met :l% grocicn, dan zal dit hij hct 

huidige type cconomische groei 

hongstwaarschijnlijk rcsultercn in ccn 

hogcr cnergicvcrhruik en ccn grotcrc 

C:O,-urt<;toot dan in de helcidsdocu

mentcn i'> voorzien. Om in zo'n situatic 

toch de milicudncl-.tcllingen tc kunncn 

rcaliseren, zijn dan extra bckidsinspan

ningcn nodig op terrcincn als duurzame 

encrgie, encrgichcsparing, /oint lnrplc

'11flllillion ol bmaanplant. 

/)e nol11 oucr milieu en econo111ie 

tPill aduiseerl de SER' 

Mcde met het oog np de nota 'Op weg 

naar een duurzamc economic' hcclt de 

SFR in zijn laatstc middellangetermiJ

nadvies ccr1 aantal houwstcncn aangelc

verd om te komen tot cen innovatie

vcrc cconon1ic, watnin ccn ':.tcrkc 

tcrugdringing van de milieuhclasting 

cen kcrnclemcnt vormt. Een complica

tic voor Ncdnland is daarbij dat de at

gclopcn decennia de sterkst grocicndc 

cconomrsche scctoren ook tot de rnecst 

milicubelastcnde bchoorden, de chcmi

schc industr·ie, de aardolic-industric, 

hct wcgtran<,port. de luchtvaart, de in

tensicve vechoudcriJ en de glastuin

bouw. 

In trdwoordcn richt hct SER-advics 

zich vooral op milieubcwustc proccs

en productinnovatics en ccn mrlieu

vricndelqke marktvraag, hicrondcr zal 

dit worden tocgelicht. Naast zo'n gc

ncrick belcid is ecn scala van spccificke 

maatregclcn nodrg om milieubelastcnde 

<,ectoren als landbouw. vcrkecr- en vcr

vocr en cncrgic rn ccn mccr duurzamc 

richting om tc huigcn. Voor cen uitwcr

king van dit spcciliekc hclcid wordt 

vcrwczcn naar hct gcnoemdc SlR-ad

vie~. 

Her is evident dar hct milicubclcid zich 

voor ccn groot dec I zal moctcn r·ichtcn 

op ecn tcrugdringing van zowcl hct gc

hruik als de milrcuhclasting van de in

puts van hct productieproce'> I grond

stotlcn en cncrgie) Daarhij zal 

technologic (schoon produccrcn) ccn 

centrale rol moctcn spclcn. Hoewcl 

met de inzet van technologic nog ccn 

cnorme milieuwinst valt tc bocken. i'> 

hicrmcc nog nict voldaan aan ccn 

noodzakclijkc voorwaarde voor structu

relc duurzaamheid, hct vccl conscqucn

tcr in rckcning brengcr1 van de mrlicu

kmtcn i'dc vervuilcr-/gchruikcr bctaalt'i 

door de inzct van hct milieu-instrumen

tarium, via ondcr-handelingcn ot op 

vrijwilligc basis [convcnantcn 1. 

Ccbcurt dat nict ol onvoldocnde dan 

worden de milicukmtcn iol ecn dccl 

daarvan) van de mecstc gang hare pro

ducten lciteliJk voor ccn grout dec] op 

de genlccn-,chop en tockom-,tigc gcnc

ratics atgcwcntcld De noodzakclijkc 

aanpassrng van productic en con<,ump

tic in ccn minder milieubcla-,tcndc rich

ring zal dan gccn '>lructurccl karaktcr 

krijgcn. 

llij milicuvricndelqk vervaardigdc pm

ductcn hcclt her milieu wei ccn prqs. 

UlV~S'I~ 



!)it IT'>ulteert ovcrigen'> nict per <;e in 

hogcre ko<;tcn Zo v1ndt door milicuhc

WU'>tc procc<;innovatic immcr<; ccn ctti

cicntcrc in-,chakc!Jng van productiefac

torcn a]<; grond,toftcn en cncrgic plaat<; 

en i' daardoor ook 'prakc van cconomi

'chc hatcn. Daarhij i<; hct mogclijk dat 

hcdritvcn met ccn hewu<;tc milicu'>tratc

gic op -,rrcngcrc hclcJd~n1aatrcgclcn an

ticipcrcn en daarn1cc ccn voor'-;prong op 

hun ( pa'>'levcrc I con- currcntcn uccrcn 

I '{11\l IIIOPCI'-c({ni) 

Bitzondcre aandacht verdicnt in dit vcr

hand milicuhcwu<;te productinnov<Jtic, 

waarhi1 a! in de ontwerpla<;e van ecn 

nicuw product explicict rckening wordt 

gchoudcn met de milicugcvolgen tq

den<; de gchclc productlcven,cyclu<;. Fr 

zijn vclc voorbceldcn van ecn milicuhe

wu<;te hcdritf.,.,tr<Jtcgic d1c in ccn win

win-,itutltic rc~ultcrcn: gcringc nlilicuhc

la<;ting, lagerc kmtcn, milieu- vriendclijk 

imago en grotcrc alzct. Dit ncemt nict 

wcg dat ook milicubcwu<;te productcn 

moctcn concurrcrcn op a<;pcctcn a!-, 

prq<;, kwalitcit, gchruikcr<;gcmak en dcr

gclitkc en zckcr nict <J!tijd '>Ucccwol zip1. 

Len milicuhcwuste hcdrijf,-,tratcgic 

wordt tot nu toe <;lccht-, door cen he

pcrktc grocp koplopcr<; gchantecrd. 

Voor het grm van de hcdrijven hcch 

\choon produccren" nog gccn hoge 

prioriteit. Vandaar dat de overheid hicr 

een rol heelt tc <;pclen als inlormatic

ver'>chaHcr (via lnnovaticccntra en 

Branche Technologic Central, stimula

tor (R&D-programm<l"s, linancielc prik

kc!,) en norm-,teller lcmi<;<,icnormcn in 

nationaal en EU-vcrhandl. Vooral de 

milieugcrichte productontwikkcl i ng 

verdicnt hijzondcrc aandacht. De over

heid moct hicrhi1 op meerdcrc lronten 

tcgelijk acticl zijn De SER doer hier

voor ccn aantal concrete ;.;uggc~tic". 

Funcbmcntclc milicuverhetcring hlijlt 

( llV 7 H '17 

cchtcr cen kwc'>lic v<1n lange adem. 

Echte doorhraken ( doorhraaktechnolo-

gicCn) vragcn 0111 aanzicnlijke invc"tc

ringen. Of deze kunnen worden terug

verdicnd en zo ja, up wclkc tcnnijn i<; 

op voorhand nauwclijk'> te zcggcn. 

Dczc onzekcrhcid !welt onmi<;kenbaar 

cen rcmmendc invlocd op initiatieven 

van hct hcdrijl-,lcven. De rol van de 

ovcrheid is cr hicrhij vee! mee1· een van 

kcnni'>makebar en facilitator dan van 

geldschictcr Zo kan de ovcrhcid het 

voortouw ncn1cn tot -,rratcgischc "_,J

menwcrkingsverhandcn I clu-,tcrvor

nling l rondon1 innovat1ctrajcLtcn n1ct 

ecn grntc uit~traling naar de 

Ncdcrlandsc indu<;tric Dcrgclijkc sa

mcnwcrkingsvcrhanden moeten hun 

doc! echtcr met voorhijschicten en ont

<Jardcn in cen ontoclaathare concurren

tichcperking. 

Behalvc miheugerelateerde aanpa<;<;in

gen aan de aanbodkant is hct ook no

dig een grotere milieuvriendclijke 

n1arktvraag tc crcCrcn. Voor zover n1i

lieuvricndclijk produccren relaticf hoge 

kosten met zich brcngt, heeft dit type 

producten immcr<; een prij<;nadeel. 

Onderbrenging van milicuvriendclijke 

goedcren en dicnstcn (hijvoorbccld ge

koppcld aan een rnilicukeur) in het \age 

HTW-tarid vcrmindcrt dit prijsnadcel 

en hcvordert de alzct. Vergelijkhare el

fccten mogcn worden verwacht van 

nlaatrcgclcn, die cror zi_jn gcricht nli

licuhcla-,tcndc producten in een extra 

hoog llTW-tarid onder tc brcngen 

Dcrgclijke ingrcpen in de BTW-taric

vcn zijn echtcr een Europc<;e aangelc

gcnheid Ecrdcre pogingcn van de 

Nederland<;c regering om in hct 

Bru<;<,else de BTW-taricvcn hcter tc Ia

ten sporcn met de mate van 

milieu(on)vriendelijkhcid zijn mislukt. 

Toch vindt de SER d<Jt de rcgcring zich 
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moet blijvcn inzetten om zo'n ver

'>chuiving in F.LI-verhand geacccpteerd 

te krijgcn 

Daarnaa<;t zou het milieu een centrale 

plaat<; moeten innemen in hct aankoop

heleid van de ovcrheid (/r~tmchi11(} custo

mer) en andere grootgehruikers. Verdcr 

kan de overheid ccn milieuvricndelijker 

aankoopgedrag van con<,umcnten <;ti

mulcren door (het facilitcren van) gc

richte milicu-intormatie. Ook zouden 

bedrijvcn sterker moeten worden aan

gemocdigd puhlickclijk tc rapportercn 

over hun milieuprcstatie'>. 

Tot slot 
Op 1 H juni jong-,tleden i'> de kabinet<,

nota 'Op weg naar ccn duurzamc eco

nomie' over milieu en economic ver

<,chcncn. De hiervoor geschet<;te 

algemene beleid.,liJnen zijn voor een 

bclangrijk deel in deze nota terug tc 

vinden. Tcrccht wordt in de <.lotpara

graat gesteld dat met deze nota hct 

laatste woord nog lang niet i'> gezegd. 

Zo zullen in de nota over bet hscaal 

<;tcl'>cl in de ecnentwintigstc eeuw, te 

vcrschijnen in september, boogstwaar

'>chiJnlijk aanzettcn worden gedaan 

voor een vcrgroening van het hscale 

stclsel. Verder mag worden verwacht 

dat een en andcr in het N/\11'3. dat eind 

I 9')7 zal worden uitgcbracbt, ccn na

dcrc ge'l'ntegrccrde bclcidsmatige ver

taling zal krijgen 

Llit de nola 'Op weg naar ccn duur

zame economic' kan worden afgelcid 

dat ook de komcnde jaren ccn beroep 

zal worden gedaan op de bcreidheid 

va11 onder meer de sociale partners om 

op belangrijke onderdelen van het mi

lieubcleid ccn actieve bijdrage tc lcvc

rcn. Dit pa<;t ook in ecn ontwikkeling 

waarin bet bcdrijfslcvcn -,teeds vakcr op 

de eigen maatschappclijke verantwoor

dclijkbcid wortlt aange<,prokcn. Dat 

ook de vakbewcging z1ch op dit terrcin 

niel onbetuigd wil Iaten, blijkt uit de 

,Jottoespraak van De Waal op het 

fNV-congres op 31 mei I ')')7 De kers

verse fNV-voorzittcr roept daarin op 

eindelijk eens ernst te makcn met een 

belcid waarbij vcrdere groci van de 

economic en de werkgelegenheid bet 

milieu niet verdcr bcla<,tcn De Waal 

kondigt aan in de SF.R met wcrkgevcr<; 

daarover alsprakcn tc willen makcn. ln 

het juninummcr van de Cids voor 

Per<,onccl.,managcment tormuleert hij 

het al5 volgt: "ln het huidige klimaat 

bn worden gcwerkt aan vcrderc kwali

teil'>impukcn voor onze econom1c. 

,\leer investeringen in de tysieke en 

kenni'>intrastructuur, zoals aanbevolen 

door de SJ::R in zijn recente middcllan

getennijnadvie<;. Daarnaa<,t vraagt cc11 

rigoreuze aanpak van de milieudruk 

niet aileen mccr debat over de ge

wen<,te vcranderingen in productic- en 

comumptiestructuur, maar ook veel in

vesteringen Deze kwalitaticvc opga

vcn, n1ct zccr kwantitaticvc u1tgavcn, 

hcbbcn wat ons betrdt hogere priori

teit dan extra verbetering van de koop

kracht, of bet nog verder tcrugdringcn 

van het hnanciering'>tckort, zoals in 

sommige di<;cussie<. over cen \tahili

tcit5pact"wel ccns wortlt gcsuggerccrd. 

Maar dcrgelijke grote opgavcn vragen 

om een volwaardige overlcgeconomic, 

met actievc participatie van sociale 

partner<; en overheden." 

/)rs. CA 1){111 der WI)St is r~ls IPclenscluif>f>elijk 

111cdeiPerkcr IPcrkZilil/11 hij de SER c11 secrctans 

l!iliJ de Connnissie DuurZillllt ( )nllPikkeling. 
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KWARlETSPEL DER DUURZAAMHEID 
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ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID 

1. Weak sustainability
alleen behoud van grondstoffen. 

2. Strong sustainability. 

3- Community sustainability. 

4- Institutional sustainability. 
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ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID 

1. Weak sustainability. 

2. Strong sustainability. 

3· Community sustainability
behoud van culturele diversiteit. 
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ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID 

1. Weak sustainability. 

2. Strong sustain ability
behoud van ecosystemen. 

3- Community sustainability. 

4- Institutional sustainability. 
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ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID 

1. Weak sustain ability. 
2. Strong sustainability. 

3- Community sustainability. 
4· Institutional sustain ability- wij-verbanden: 

regels waaraan men zich wil verbinden. 





'Milieu' manifesteert zich voor agrarische ondernemers aileen aan 

de kosten-, en niet aan de opbrengstenzijde. De markt functio

neert daarom niet of nauwelijks ten aanzien van een milieuvriende

lijker landbouw. Nieuw beleid is noodzakelijk. Elementen van dat 

beleid zijn: doelgerichte, strenge doch rechtvaardige randvoor

waarden van de overheid, een systeem van heffingen en premies, 

een lokale of regionale aanpak en de oprichting van regionale mi

lieucooperaties. 

A
ls men tevoren geweten had 

welke ecologische risico's er 

aan de landhouw kleven, 

was men er waarschijnlijk 

nooit aan begonnen", 

placht professor ]an de 

Veer, oud-clirccteur van 

hct Landhouw Econo

misch lnstituut. wei eens 

verzuchten. lnderdaad 

blijkt de landbouw grotc 

milieuri'>ico\ met zich mee 

te hrcngen, maar tegelijk 

wcten we natuurlijk dat de 

landbouw - als henutter 

ring. Het gaat dus om de richting en de 

<,nelheid van de verandering. Deze sim

pelc wet moeten we ook goed in het 

oog houden als hct om milieu gaat. 

van zonne-cncrgic - ecn 

van de mecst duurzame Prof.dr.ir C um1 Dijk 

Als het erom gaat econo

mische wetten los te Iaten 

op het milieu is een vee! 

gehoord aclagium dat 'de 

vcrvuiler moet hetalcn' 

Mijm inziem zoudcn mel 

name vee! politici de bete

kenis van dit uitgangspunt 

eens wat bcter mocten 

cloorgronden. De gc

dachte erachter is name

lijk dat de vervuiler zijn 

economi'>chc activiteiten is. Dit volgt 

uit de bekcode hoofclwctten van de 

thermodynamica. 

lk zou claarnaast ook nog een economi

sche hooldwct te berde willcn bren

gen. En die luidt dat het in de ccono

mie gaat om verminclering van onvrede 

en onduurzaamheid. Let wei: vermincle-

( IJV 7 H '!7 

kmten doorberckent c.q. moet doorbc

rekenen aan de consumenl, en dat uit

eindelijk dus de consument (extra) he

taalt voor datgene wat vcrvuilt. Aldus 

wordt de consument via de markt 

be'invloed in zijn keuze- en hestedings

gedrag. 

Hct grote prohleem voor de 
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( Nederlandse) boer i'> nu dat hij niet in 

staat is om zijn milieukmten door te 

herckcnen. Daar zijn een aantal rede

nen voor aan te voeren. 

Op de eer<,tc plaats de marktvorrn. In 

de landbouw is sprake van vele klcine 

aanbieders die geen van allen in '>laat 

zijn om cen prijs aan de consument op 

te lcggen Ook lokaal lukt dat niet, 

voor de vragcrs van voc

brengcn. Ecn encrgiezuinige ahvasnla

chine ol een fo,faatarm wasmiddcl val

len ook als zodanig aan te kledcn en tc 

aflichcrcn, met aile mecrprih vandien. 

Voor cen milieuvriendelijker landhouw

product lijkt dat veelmoeilijker te clai

men of te organisercn. 

Kort 

dingsmiddelen ( i nclusicf 

industrie en winkelkctens) 

samengevat komt voorgaande 

crop necr dat 'milieu' zich 

voor agrarische onderne-Menigeen in de 
mers, voor boeren en tuin

ders, aileen manifcsteert 

aan de kostenzijde, en 

niet aan de opbrengsten

zijde Dit heelt twcc hc

langrijke clfecten, die ik 

hier wil be,prekcn, 

is het vrij eenvoudig om 

voedsel van elders aan te 

vocren. Het fcit dat de 

sector voelt wei 

degelijk het belang 

landbouwmarkt een van een strenger 
ovcrschottenmarkt is ver

sterkt dit eleme11t. 
milieubeleid. 

Fen tweede, en misschien 

wei zeker zo belangrijk punt is dat de 

consument niet of nauwelijks bereid 

blijkt om voor een milieuvriendelijkcr 

landbouwproduct extra te hetalen. 1\ let 

name de nuance · milieuvriendelijker · 

hlijkt niet aan te spreken Aileen de 

puur alternatieve of ecologische land

bouw wcet in praktijk cen werkelijke 

meerprijs tc bedingen l\1aar tot op 

heden blijkt dat een klein marktseg

ment: zelfs op een 'voedselkritische' 

111arkt als de Duitse was hct aandcel van 

biologische producten in I 994 nog 

slechts twee procent. En zoals gezegd, 

cen tussenvorm · een minder bespoten 

aardappel, een extensiever gehouden 

koe · weet op de markt geen 111eerprijs 

tc hedingcn. De consument hceft ccn

voudig geen bclangstclling 

llij dit allcs '>pcelt het kit dat hetland

bouwproduct een basaal product i'>, 

waarvan de (Nederlandse) comument 

niet of nauwelijks gelecrd heeft om on

derscheid te zien, en waarvan het voor 

de aanbieder derhalvc ook moeili1k is 

om waarneembaar onder.,cheid aan te 

I) milicuheleid ondervindt 

hrede weerstand onder bocren en tuin-

der<;, 

2) het is niet de markt, maar de over

heid die de weg zal moeten wi)zen naar 

ccn vcrandcring ten goedc. 

Weerstand 
lk gat al aan dat milieueiscn in de Iand

en tuinbouw aileen maar geld kmten, 

en geen 111eer-opbrengstcn beloven. 

Het gevolg is dat geen enkele individu

ele boer ccono111isch belang hecft bij 

een 111ilieuvricndelijker productie 

Behalve de genoemdc ecologischc 

111arkt-niche hlijkt cr namelijk geen 1110-

gelijkheid 0111 de extra milieukosten 

terug te vcrdienen. 

De weerstand die dit oproept wordt 

ver'>lcrkt door het feit dat boeren, aJ., 

weinig andere beroepsgroepcn, hech

ten aan hun heroep. Een boer wil hoer 

hli)ven. Het uitwijken naar cen ander 

heroep is voor hen minder i111 Frcujc dan 

hij welke andere hcroepsgroep ook. Dit 

111aakt dat de boer die zijn milieukos

ten prohibiticf groot ziet worden extra 

fanatiek wordt in het hestrijden van de 
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milieuvoorwaarden Uaarmee is als het 

ware voorz1en in een rnilitante voor

hoedc van acticvocrders. Het 'gruene 

front' hlijft vervolgcm vrij makkelijk 

geslotcn omdat degene die de milieu

voorwaarden wei kunnen halcn (en die 

zijn cr genocg) daar op zich gcen cn

kclc haat bq hehhen: ook voor hen bc

tekenen milicuvoorwaarden aileen maar 

extra kosten en gecn potentielc extra 

ophrengstcn Uus ook voor hen is clke 

vertraging in het rnilicuhcleid aileen 

maar mcegenomcn. In wczen is 'bet 

lront' zclls nog brcder in de zin dat ook 

de toelcvercnde en vcrwcrkendc indus

trie op zich gecn haat hehhen bij ver

schcrptc Nederlandse milieuregcls 

I let kan een dec\ van hun hoercnklan

ten de kop kosten en hun nat10nalc en 

intcrnationalc con...,unlcnten gcven cr 

weinig hlqk van extra milieueisen in li

nanciclc tcrmen te willen waarderen. 

Pas a is ( grotc) klan ten te kcnncn gcven 

liever u1t te wijken naar andere lcveran

cicrs bliikt er werkelijke bewcging in 

dit front tc krijgen Niet onhelangrijk 

tenslotte is het kit dat de bredc weer

stand ook wordt gevoed door angst. 

Op het moment dat een aantal scctor

genotcn claimt 'rnilieuvriendelijkcr' te 

kunncn produceren. wordt dat door de 

rest lidst weggcmoltcld omdat men 

hang is dat die productiewijze, met hiJ

hchorendc hogere kostcn, andcrs ver

sncld vcrplicht wordt gesteld 

Samenvattend kunnen we dus stellen 

dat de markt in thcorie de ideale 

stuurdcr van het ondcrncmcrsgedrag 

- ten aanzien van een rnilicuvriendellj

kcr landhouw niet ol nauwclijks func

tionecrt. en dat elkc vorm van generiek 

belcid vroeg ol laat mank dreigt te gaan 

aan ccn gcbrck aan draagvlak. omdat 

cr ccnvoudig vrijwel gcen actoren in de 

sector tc vindcn zijn die baat hebhen 

hij een huger kostenniveau dat nict in 

de prijzen valt tc verdiscontercn. 

Ook individualisering van het bcleid 

elke boer individueel afrckenen - biedt 

hierbiJ op zich geen oplossing. Cczien 

de marktvorrn hebben boeren niet of 

nauwelijks baat hij het faillissement van 

collega's. De ( internationalc) marktprijs 

i' immers niet afhankelijk van mecr of 

minder Ncderlandsc aanbieders. Uus 

ook hij individualisering van hct gene

rieke bcleid is cr niemand binncn de 

<,ector die econornisch baat hedt bij 

een strcnger milieubelcid. 

Lange termijn 
Niemand' Voor we ons overgeven aan 

complcet milieupe-,-,imisrne moeten we 

hier toch even een pas op de plaal'> rna

ken. Want natuurlijk voelt menigecn in 

de sector wei degclijk het hclang van 

een strengcr rnilieubelcid. Dat helang 

<,peelt op vele niveaus. Overbekend, 

maar daarom niet minder reecl zip1 de 

vcrzuchtingen van hoercn dat ze graag 

anders zouden produceren, rnits dat 

economisch haalbaar zou zijn. We zou

den dit een 'cmotioneel' argument kun

nen noemen. Ernotie, die zich ook uit in 

pure hw;tratie over hct belabberde 

imago van vee\ agrari-,chc sectoren. In 

het verlcngde daarvan zien vclen een 

<;trenger milieuhelcid wei degelijk a\., 

pure noodzaak orn in een verdcre toe

komst te kunncn en te mogen h\ijven 

produccrcn.Niet aileen in de markt, 

maar ook in het politick-maatschappc

lijke verkecr. Sterker nog: een helang

rijke stroming ziet in het milieu ook ecn 

potentiele kans voor de langcrc tcrmijn, 

als de kennisintcnsievc Nederlandse 

land- en tuinbouw er in -,\aagt om cen 

milicu-verantwoordc agrarischc produc

tic te perfectioneren voor anderen daar

aan toe zijn is dat wcllicht ecn nieuwe 

kan<; voor de toekom<,t. 
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Nieuw beleid 
Op zich moet er dus wcl degelijk een 

( parlieel) draagvlak te vinden zijn 

voor een versnelde ontwikkeling in dc 

richting van een milieuvriendelijker 

landbouw. Het is aileen de kunst om tc 

zorgcn dat dat bcleid zich nict ver

taalt in een sectorhrede verhoging 

van de kosten zonder dat daar markt

opbrengsten tcgenover staan. En een 

andere voorwaarde werd bij de aan

vang van dit artikel al verwoord: het 

bcleid rnoet cenduidig gericht zijn op 

verandering in de goedc richting Dus 

schoner werken moct bovcn allcs wor

den gestimulecrd. 

Hoc zou zo'n bcleid eruit moeten 

zicn! 

Doelqnichte, slrcnqe doch rechludardige 

roJtduoonutldrden 

Op de eerste plaats dienen de rand

voorwaarden van dc overhcid hchalve 

doelgericht ook strcng doch rechtvaar

dig te zijn. l'vlisschien is men loch vaak 

te bang voor cen fors ingrijpen. Toen 

het rapport 'Zorgen voor morgen' in

dcrtijd stelde dat diverse vormcn van 

vcrvuiling met 70 tot 90 proccnt rnocs

ten afnemcn luidde de reactie van de 

chemische industrie dat dat best kon, 

mits het maar duidclijk werd opgelcgd 

(Opschoor, 19W:ll Achtergrond hier

van was het he.,ef dat Research & 

f)welopmellt steeds wordt gericht op de 

grootstc bepcrkingcn. En als er straffe 

maatregelen korncn vormen die de 

grotc uitdaging 

De rechtvaardigheid behelst een aan

tal aspecten. Zo moeten normen rele

vant zijn. Wie er nict aan voldoet moet 

dat voclen en wie er wei aan voldoet 

moct niet op kosten gejaagd worden. 

Daarnaast moet cr een stimulans zijn 

voor wie eraan wcrkt. 

'-,'yslecm lhl11 !JCjjillcjell e11 prenues 

Ecn en ander lijkt mij toch het heste tc 

realiseren met ccn systcem van hdlin

gen en prcmics. Heffingen worden ai

leen geheven hij wie niet aan de nor

men voidoet en wei naar ratn van de 

mate waarin nict aan de normen wordt 

voldaan. Wie wei aan de normen vol

doet hetaalt niet. 

Cruciaal, ook voor de acccptatie van 

een <;treng heleid, is dat de hcffingen 

weer worden teruggegcvcn aan de '>ec

tor en wei middels gcrichtc innovatie

suhsidies die hct halen van diezcltdc 

milieudoelen ten doc] hebben. 

In de ogcn van somrnigcn komt dit 

wellicht niet tegemoet aan de gedachte 

dat de vervuiler de eigen hoontjes maar 

moet doppen, maar daar staan twee ar

gumcnten tegenover: het bctreft hier 

in hogc rnatc een ~igaar uit eigcn doos, 

en uit hoofde van milieuwinst is het nu 

eenmaal wensclijk om daar te invcste

ren waar dat ook hct mecste milicu

winst gcclt 

De kunst is om binnen de gesteldc 

randvoorwaarden hct marktmecha-

nisme te hantcren als efficient, onpar

ti]dig en scherp sturingssysteem. Een 

aantal randvoorwaardcn zijn natuurlijk 

'ecologisch hard'. DDT, kwikvcrhin

dingcn, parathion en andere lcvensbc

dreigendc stoffcn mneten gewoon 

worden uitgehannen. ledcrccn kan 

zien dat ze herstclgrenzen ovcrschrij

dcn en dat de hedreiging die ervan uit

gaat hct prakti'>ch economisch nut 

overstijgt. Overtrcding is dan gewoon 

<,tratbaar en hcftingen zijn 'out of the ,!e

hate' Maar voor anderc snortcn milieu

belasting, zoals een rnestoverschot of 

een overmatige emissie van uitlaatgas

sen is hct vooral zaak de pijn over boc

ren en wcggebruikers te verdelen. Op 

zo'n punt kan 'de markt' haar wcrk 

doen. 

CllV 7 s '17 



LobJ!e of m}ionale ilil11flak 

Om een veelheid aan redenen zou ik 

hi) dit alles willen pleiten voor ecn lo

kale of regionale aanpak. Aankno

pingspuntcn daarvoor hicdt het rapport 

'Sturing op Maar', dat aanstuurt op re

gionalisering van milicuhelcid en net

wcrkvorming met landhouwhedrijfslc

vcn, ovcrheid en milieu- en natuur

organisaties En dan geen gezellige, 

vrijhlijvcndc netwerkvorming, maar een 

die gericht is op hindcnde afspraken 

De ovcrheid is daarhij nog slcchts re

gisscur en kaderstellcnde instantie, het

gccn overigcns ecn fundamentclc rol

verandcring hctckent. Op de eerste 

plaats lijkt zo'n rcgionale aanpak wcn

selijk met hct oog op de betrokkcnhcid 

van de mcnsen in de sector. Hct bcleid 

wordt cr minder anoniem 

bezwaarlijker zijn dan in de andere -

maar ook om het zoeken naar die as

pecten waarop op korte termijn de 

mecste milieuwimt valt te boeken. Met 

name zal men dus, op grond van regio

specifieke overwegingen, per regio ver

schillend om kunnen gaan met de inno

vatie<;ubsidies 

Door regio's eigen verantwoordelijk

heid te geven valt de doelstelling- mi

lieuwinst - ook manifester te maken. 

Met de overhcid wordt een hepaalde 

emi<;<;iereductie atgesproken. Als die re

ductie nict gehaald wordt zullcn de 

hdfingcn volgend jaar omhoog moe

ten, zodat de regio dan mecr middelen 

zal gcnereren om innovatie-investerin

gen te plcgen. Op dezc wijze ontstaat 

er cen 'markt' die met name boeren die 

(nog) niet aan de milieu

van: JC kunt voor je cigen 

regio zien hoc de Ja.,ten en 

de milieuwinst verdceld 

worden. en de hdfingen 

verdwijncn nict in cen 

grotc nationall' put, n1aar 

komen wei dcgelijk zicht

baar naar de cigcn rcgio 

tcrug. Hct milicuprohlccm 

wordt zo overzichtelijkcr 

er1 inzichtclijker In die zin 

is rcgionalisering dus ook 

De consument 
regcls voldoen zeer alert 

zal maken op dhcicnte 

blijkt niet of aanwending van de inno

vatiegelden. Als die gel

den nict goed hcsteed 

worden zijn zij degenen 

die volgend jaar extra 

moeten hctalen. 

nauwelijks bereid 

om voor een 

milieuvriendelijker 

product 
Rcqionale milicucoiif>mJ!ics 

extra te betalen. 
De laat<,te overweging is 

een bect)c ecn draagvlakargumenl. 

llovcndien introducccr jc wellicht ook 

een stukje <,ociale controlc 

Op de twecdc plaats maakt cen rcgio

nalc aanpak het mogclijk om de speer

punten in het milieuhelcid toe te -;pit

-;en op de rcgionalc 'iituatie. 

De overhcid zou dat per regio kunnen 

uit-onderhandelcn De regio kan die 

ondcrhandclingen voercn vanuit haar 

<,pccifickc kennis over de omstandighc

dcn in de eigen strcck. Daarhij gaat het 

niet om de normcn zeit- in de ene rc

gio kan hijvoorheeld arnmoniakemissie 

( DV 7 s t;t 

een van de redcnen 

waarom ik zou willcn pleitcn om de re

gionale aanpak organisatori<,ch haar he

slag te Iaten krijgen in regionale milicu

coiiperaties. Niet voor niets hebhen de 

groepen boeren die tot op heden ge

proheerd hehben natuur en milieu 

'marktconform' te benadercn ook de 

cooperatievorm overwogen of om

armd. De coiiperatievorm stelt boeren 

en tuinders in staat het regionale heft in 

cigen hand te nemen en daarhij de 

tcchnische uitvocring in handen te gc

ven van vakspccialisten. Dezc kunnen 

hinnen de coiiperatie een onathankc-
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lijkc pmitie krijgen, zoals een keur

mecster aan de veiling die hecft. De 

door de overheid publickrechtclijk 

geinde gcldcn kunnen in een centrale 

kas gestort worden en de hoeren hou

den zeit het bestuurlijk toezicht. len 

raad van commissarissen, hestaande uit 

deskundigen en vertegenwoordiger-; 

van hijvoorheeld de overheid, kunnen 

op hun beurt toezicht houdcn op hct 

hestuur. De hlauwdruk van de coopcra

ticve structuur lijkt niet aileen erg ge

<>chikt maar is hovendicn voorhanden. 

Men kan direct aan de invulling begin

nen. Een punt dat daarhij nog wei na

dcre studie verdient i<> de vraag of je 

met verplicht lidmaatschap moet wer

kcn. Het is natuurlijk wei zo dat ie

mand die niet aan de cooperatie wil 

deelnemen wei zijn rubliekrechtelijke 

hcffing moet bctalen, terwijl hij niet 

voor innovatiesubsidies in aanmerking 

kan komen. Nadere studie moet lercn 

of deze stok achtcr de deur afdocnde is. 

Weinig zakcn worden door hedrijven 

zo gunstig ontvangen als een voorsrel

hare overheid. Hct Cemeenschaprelijk 

Landhouwbelcid van de Furore<>e llnie 

(Ell) is daarvan een uniek voorbeeld. 

Hij de huidigc overschotten wordt vaak 

vergeten hoe cftcctid dat hcleid in we

zen geweesr is. Hct markt- en prijshc

leid lcidde tot voorspclbarc rcacties van 

marktrartijen, hetgeen weer van groot 

hclang was voor stahiliteit a is randvoor

waarde voor dliciency. Her gehcim 

wa, dat overhcid en bedriJfsleven el

kaars reacties kenden en cror antici

peerden. Het is precics dat wat we in 

her milieuhcleid ook mocten zien te 

hereiken. lk zct daartoe in or de mi

lieucoi\peratie al<; regionaalmiddel om 

doclgericht aan de milicueisen tc vol

doen. Ecn middel dat appellcert aan 

zelthcstuur en cigcn vcrantwoordelijk-

heid; dat ecn nieuwc <>olidariteit 

crei'ert; en dat werkt met eer1 duidelijke 

sanctie van toenemcndc hcffingen op 

het moment dat niet aan de eiscn wordt 

voldaan. 

Prof dr ir (;_ Pill! /)rjk 11 uoor·zillcr 1'1111 de 

Nationale Cobflcraliwc k.aad uoor Lmd- en 
Tuin/Jotlll', hrulc11<)Crl'oon hooc;lcra<li- <IIIII de 

UniPmrlcil NrJCilrodc en /Ji)ZOndrr hooqlmrilr

(;cschiedenis, t/mmc Cl! Jnoklijk 1'1111 !Jet cOopc

rilllCIPCZCI! 111111 de Lmrdhourl'unipcrsilcil 

Woqeni111jm 
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De milieucrisis is een religieus feit. De katholieke sociale leer moet 

daarom verbreed worden met een ecologische dimensie. Mensen 

beschouwen zich in die dimensie in een levend verband met de na

tuur; dit noemt men retiniteit. De omgang met de natuurlijke om

geving maakt in die visie intrinsiek deel uit van elk beleidsterrein. 

I 
n JUill I 'J'J7 vtndr 111 Craz 

(It ankrl)k) de Tweede Lut ope<;e 

Oecumen,.,che /\<;<;emhlce plaat'> 

Her" cen hl)cenkom<;t van 700 gc

delcgeerden die cen breed paler aan 

Furope>c kerken vertegenwoordigen. 

Daarnaa<;t zullen een klcine ticndui

zend deelnemcr<; aanwezig zip1 die het 

loze vorm van conllictoplo<;<;ing, ver

zoening als een nieuwe praktijk van 

ecologische vcrantwoordelijkheid in 

her hijzonder met het oog op de vol

gende gcneraties en ten>lotte verzoe

ning al<; een rechtvaardige verhouding 

met andere rcgio's in de wercld. 

Midden mei 1997 i<; het lweede werk-

document 

As-,emblec 

voor deze 

uitgekomen 

dat in ongevccr vccrtig 

pagina's ecn aanzct gecft 

voor een pcr<;pecticf op 

deze terreincn. Dat per

>pectid bcstaat uit ecn 

morecl en maat<;chappelijk 

appcl aan de !eden van de 

kerken, maar ook aan aile 

andere burgers van 

thema 'Verzoening' aan de 

orde stclkn in workshops 

en bijeenkomsten naa<;t 

het olliuclc programma 

In Craz gaal het om 

Vcrzocning al~ gave van 

Cod. Onder deze term 

worden zes maat<;chappe

lijke en culturelc thema'-, 

aan de orde ge<,teld die 

volgen<; de kerkcn wezen

lijk zijn bij de ontwikke

ling van ccn hun1aan ]) rs. HI Geerts 

Europa. Zowel inhoudelijk 

a\<; qua opzct necmt de 

Furopa. Her zijn achtcreenvolgem het 

zoeken naar zichthare eenheid van de 

kerken 1 dialoog met rcligie'> en cultu

rcn; vcrzocning als inzet voor >:,ociale 

gerechtigheid en hovenal voor het 

ovcnvinncn van arn1ocde, uit~luiting en 

andere vormen van discriminatie 1 vcr

zoening tu<.,<;en de volkcren a\<; geweld-

A<;semh\Ce van Craz de uitgangspunten 

op van de vorige hijeenkom>t in lla>el 

in l'JH'l. Dezc bepaalde onder de naam 

Conciliair l'roces de maahchappelijkc 

* /)ilcntikcl is i)csclnctmi poor de TiPccdc 
E11rojJcsc ( )ccii/11CI1i,c/,c Asm11hlcc in Cn1Z in 

}IIIli 199/fJ/ddiSilOn.J. 
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verantwoordelijkheid van christenen 

tot de trias Vrede, Gerechtigheid en 

Heelheid van de scherping Dit artikel 

gaat in op de visie van kerken op de 

laatste van deze trits, de milieuproble

matiek, met name vanuit een meer ka

tholiek standpunt. Het is mede geba

secrd op een advies van de werkgroer 

Zorg voor de Scherring van de 

Katholieke Raad voor Kerk en 

Samenleving en op hct overlcg over de 

werkdocumenten van Graz door een 

internationalc werkgroep van katho

lieke organisatics in Duitsland, Belgic 

en Nederland. 1 In die documenten 

wordt impliciet een vcrbreding van de 

katholieke sociale leer aan de orde ge

steld, die in dit artikel meer expliciet 

wordt tocgelicht. Daarhij volg ik de he

nadering van de moraaltheoloog Korlf 

uit 1\l(inchen die de sociale verhoudin

gen tussen mensen ingehed ziet in na

tuurlijke nctwerken ot ccosystemen. 

Dat vcreist naast een socialc moraal die 

de verantwoordelijkheden tussen men

sen underling helrt beschrijven, ccn 

rersrcctief voor de omgang van men

sen met de natuurlijkc omgeving. Dit 

persrcctiel is hinncn de katholieke kerk 

rcligieus gemotiveerd 

Milieuproblematiek een 
religieus feit 
Welke rol kunnen en willen de kerkcn 

innernen hij cen bcoordeling van hct 

gedrag en de orvattingen binnen onze 

modcrne cultuur die de aardc zo sterk 

beheersen en bdnvloeden dat ook het 

mensclijk Ieven wordt aangetast, dat 

landscharrcn verdwijnen, hulrbronnen 

oprakcn en de in te adcmen Iucht, het 

te drinken water vcrvuild rakenJ Hoe 

vanzelfsrrekend hct ook rnoge klinken, 

die rol is op de eerste plaats religicus en 

levensbeschouwelijk van aard. Het gaat 

om houdingen en opvattingen over de 

rlaats van de mens binnen de natuur

lijke orde en wanorde, in het Iicht van 

de eeuwigheid, voor het aangezicht van 

God. Het is opvallend dat in het ecrste 

werkdocument voor de Assemblee, 

deze srecihek rcligieuzc dimensie van 

de milieuproblernatiek op de achter

grond blcef, tcrwijl in hct nu bijge

stelde tweede wcrkdocument dcze eli

mensie op de voorgrond is komen tc 

staan. De crisis van het natuurliJk led

milieu maakt dat christencn zich niet 

aileen als verantwnordclijke rentmees

tcrs, maar ook als slachtotlers, bewust 

raken van een buitcngewoon belang

wekkend onderdecl van hun levensbe

schouwing: het bcscf dat hct ledmilicu 

een ondcrdeel is van de door Cod ge

schapen werkeliJkhcid In die zin is de 

milieucrisis ecn rcligieus /cit. Wannecr 

bet gaat over de crisis van de ecologie, 

dan gaat het om de crisis van I het gc

heel van) de menselijke ervaringen met 

de natuur - en dus ook de christelijkc 

duiding van die ervaringen. 0 De ecolo

gischc cri'.is is dus niet aiken matericel, 

maar ook (en voor christcncn in ieder 

geval) radicaallevcmbeschouweliJk van 

aard. In dcze zin verwijs ik graag naar 

de thcoloog Houteren die dit stand

punt als volgt verwoordde tijdens cen 

CDA-bijeenkomst in december 1994 

(op een pick die ovcrigens met het 

orenbaar vervocr nauwelijks te bcrci

kcn was) "De werkelijkheid om ons 

heen, ot we die natuur, milieu ol schcp

ring nocmen zit vol ambivalenties, 

aporicn, chaos en ruis. De oorlog van 

allen tegcn allen wocdt, van nature, tot 

in bet diepstc niveau van alles wat is en 

niet ras op het nivcau van mcnscn en 

volkercn. Prccies met dit wankelc even

wicht, met de ambivalcnties van de na

tuur en de broosheid van bet mcnsclijk 

Ieven en de menselijke cultuur conlron

teert ons de Bijbel, met name in 

l llV !'H '!7 



Cencsis. Uit de toim wahohu -de cham

van de materie ordent de <,cheppcnde 

Cod een kmmi.,che orde, door ditfc

rcntiatie: ecn water<,cheiding tussen zee 

en land, een tuin van Fden, plantcn en 

dieren, allcs in vaste soorten en patro

ncn en tenslotte de mens, man en 

vrouw die de twee gczichten vormen 

van het gelaat van Cod. Scheppcn (br'. 

hara) hctckent: .,cheiden, diHercntic

ren, atzonderen, ordcnen, richting ge

ven, orienteren Het scheppingwerhaal 

hood als rdlectie op de gang van zaken 

in de natuur, troost tijden<, de balling

schap in Me<,opotamic waar dit hock 

ontstond. l:lallingcn en vluchtelingen 

spiegelcn zich aan de zegen van het 

verhond en aan de ordcnende econo

mic van hun Cod. In de schepping, tc

midden van aile contingcntie en chaos 

schuilt een gcrichtheid tegen aile wet

ten van vcrval en vcrnietiging in, die de 

mer1sen zich hebhen weten eigen te 

makcn."' 

l:linnen het wankelc cvenwicht tusscn 

gehruik en rm.,hruik van de natuur, in 

hct perspcctief van de eindighcid van 

ons Ieven en de kwctshaarheid van de 

aarde en hct hecla\ Ieven christenen 

zonder vcrmetel vertrouwen in de 

gocde afloop van de geschiedcni'>. In 

dit religicuze beset <,prekcn chri<,tenen 

over de medeverantwoordelitkheid van 

de menscn voor de schcpping. 

In daad en woord 
De verantwoordelijkheid voor de 

schepping vcrei<,t op het niveau van het 

hewustzijn ecn pcrspectid op hct gc

hecl van de werkclijkhcid. Zo'n leven<,

heschouwelijk beset raakt ver<,tand en 

hart en is een kwestie van attitudes en 

gedragingen die niet gereduceerd kun

ncn worden tot vraagstukkcn van poli

tieke ot technischc aard. Ue vraag naar 

hct draagvlak voor politicke kcuzes op 
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dit terrein, vereist overigcns wei een le

vensbe.,chouwelijk antwoord op de 

vraag: wic i'> de mens in de Schepping' 

Politicke maatregelcn zullen pas effect 

hebhen wanncer zc gedragcn worden 

door een verandering van mentaliteit 

hij de burgers. Van die mentaliteitsver

andcring zal afhangen of burgers indcr

daad 'van harte' deze maatregelcn zul

len opvolgen en of ze daarin ook een 

stimulans vinden om op eigen initiaticf 

verdere stappen te zetten tot het ver

klcinen van de huidige milieuproblema

tiek en tot het voorkomcn van nieuwe 

verslechtcringen. 

[r bcstaat cen opvallendc tegenstelling 

in onze cultuur tusscn encrzijds hct he

wustzijn dat 'een nieuwe lcvensstij\' no

dig is, en anderzijds het fcitelijk milieu

gedrag van mensen. Dat gedrag staat 

haaks op de overtuigingcn van mensen. 

Daar ligt voor christenen een boeiende 

uitdaging omdat zij de samenhang tus

sen ovcrtuiging en handelen (ortho

doxie en orthopraxie) voortdurend be

nadrukken en hcvorderen. Breden~ 

lagen binncn de kerken zouden uitge

daagd kunnen worden door groepen 

die hicr vcrkennend nieuwe wegcn 

gaan. Ecn voorbeeld van zo'n groep 

binnen de katholieke kcrk is bijvoor

heeld de Franciscaanse Samenwerking. 

Dezc kerkelijke beweging vervult op 

klcine schaal een rol op bet tcrrein van 

hct milieu die te vergelijken is met die 

van de kerkelijke vrcdesbewcging in de 

pcriodc tusscn de wereldoorlogen en na 

1945. Het huidige bondgenoot<,chap 

tussen Pax Christi en Amnesty 

International toont aan dat het op tcr

mijn mogelijk is de eigen hoodschap 

zodanig te formuleren dat men ge

sprekspartner wordt voor een mulii1111-

lio1111i als Shell wannecr dezc het eigen 

heleid in ecn maatschappclijk meer ver

antwoorde richting hij wil stellen 
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::::J Kerkcl ijkc groepcn kunncn op basis 

van hun gelovige visic in contact trcden 

UJ met pcr">ncn en organ"aties d1c op het 

I terre in van de mil icuprohlcmatick ei-

gentijdse en creatievc stappen zctten . 
.::;:;: 

In Duitsland hcclt de kerkelijke organi-
<( 

satie l\1isercor iondcrsteund door een 
<( aantal milieurdcrenten uit de bisdom-

N men - ecn kerkelijke functie die in de 

~ Ncderlandse kcrkelijkc verhoudingen 

:J 
J11el be'.taat) ecn grootschalig onder-

zock uitgcvoerd sa men met de ver-
:J cnigde Duitsc 1\ 1i lieuorganisaties 

Q (BLIND) 

De vergclijking met de vrcdesproble-

z matick maakt duidcliJk dat de kcrken in 

hun boodschap over cc11 eigcn dimcn-

sic heschikken, cLc de mcestc hondge-
(J) notcn niet op dezellde wi)ze zullen vcr-

~ woorden. I )e kcrk hcdt een geschic-

UJ den is en ccn traditie waarin de culturelc 

z betckcni'> van de schepp1ng in verhalen 

en rituclcn gclovigcn en anderen <,piri-
f-

tuccl aanspreekt. Dezc lcvenshcschou-
~ 

wclijke dicptcdimensic wordt door de 
<( 

n1i I ic-uorganisatic~ doorgaan~ nict ge-
:::L thcmatiscerd. Vanuit hun gelool i> hct 

Geloofspraktijk en 

geloofsinhoud 

vormen ook op het 

gebied van het 

milieu elkaars 

aan vertcgcn\voordigcr"i van 

de kcrkcn om in het milicu

dchat de positie naar vorcn 

tc hrcngcn, dat in de zorg 

voor de schcpping hoop en 

vertrouwen de doorslag nw

gen gcven door hct gcloof 

in de Scheppcr De kerkcn 

gctuigen van hct tran"icen

dente karaktcr van de schcp-toetssteen. 
ping en de po'>itie van de 

men<,/men<,hcicl daarin. Daarbij gaat hct 

mecr om pun ten van orienta tic. dan om 

de gchoektc resultaten• 

Bij het uitdragcn van dcze christclijke 

hoodschap i> ccn ,-eligicuze authcntici

teit vcronder'>tcld; hct uitdragen van de 

gcloofshoodschap hangt nict aileen at 

van de inhoud maar ook van de door-

lcelde overtuiging en hct kitcli1k han

dclcn van de hoodschappcr Daardoor 

krijgt dezc hoodsLhap klcur en hetckc

nis en wordt zc betrouwbaar en gclool

waardig. Dcze hoodschap van de kcr

ken is pas rcligicus van waardc wannecr 

hij verwijst naar Gods aanwczighcid in 

de schepping. Daar schort hct aan. 

Wanneer de kerken ecn eigentijdsc 

hoodschap willcn ontwikkelcn up hct 

terrcin van de zorg voor de Schcpping 

zal de inhoud daarom nict aileen hc

tl-ekking mocten hebbcn op de Schrilt 

ol op kcrkeli1k leer'>lellig sprekcn; maar 

ook op hct organiseren van cen orthu

praxls. Celoolspraktijk en gcloolsin

houd vormcn elkaars toctsstccn. In de 

documentcn voor Craz wordt ook gc

wczen op her belang dat de kcrk in 

haar cigen hui'>houding ecn gcloof

waardig belcid vocrt. Hoc docn pa

rochic~ aJn cnergicbc~pJring; hoc regc-

len zc het vervocr naar de 

liturgievicringcn, en hoc worden kerkc

liJkc lwzittingen hchccrd? Dit lijkcn za

kcn van ondcrgeschikt hclang, maar he

halve de waarde op zich, hchhcn zc 

voor hondgenotcn hinnen de milicuhc

weging een bclangrijke '-;ignaahvcrking. 

Vcrvolgens is hct van grout he lang dcze 

thcmatick in tc hrcngcn in catcLhesc, li

turgic en vcrkondiging. Daarmcc kan de 

kerk het woord hij de daad voegcn en 

cen din1ensic van bczinning 1nbrcngcn 

ten hehoeve van allen die vcrantwoor

dclijkheid willcn d,-agcn in de milicuhe-

weg1ng. 

Een katholiek perspectief 
De ontwikkeling van die hood,chap 

vindt nu hinnen de katholickc kerk 

plaats in de margcs van de hcrnicuwdc 

aandacht voor de katholicke <,ocialc leer. 

Dczc kathnlickc -;ocialc leer hcschouw 

ik a]<, cen dynamisch lccrproccs waarin 

de kcrk haM vi,ic op de sociaal-econo-
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m"che en politieke a<,pecten van de <,a

menlcving telkem tormuleert met het 

oog op ccn 'algcn1ccn wclzijn' L)aarin 

zal vanwege de rechtvaardige vcrdeling 

van goederen tu<,<,en de huidige en ko

nlcndc gcncratJc-.., n1aar ook vanwcgc de 
eigenwaarde van de natuur, plaah ziJn 

voor de ecologi'>che dimen'>ie. 

Ecn voorbeeld van een <,tap in dit lcer

proce<, i'> de briel van de Enge\<;e 

\li.,.,choppenconlerentie van oktober 

Jl)lJ(, 'On cOI111110ll ,;oo,f, waarin de visie 

van katholieken op de tweedeling in de 

llrit'>e <,amenleving wordt uiteengelegd. 

Deze hriel i<, de ecr'>lc van een aantal 

actuelc brieven van Europese bi<><>chop

penconlcrentie<, (in Frankrijk, Duits

land, Schotlandl die de aandacht ve'>li

gcn or de ncgaticve gcvolgcn van ccn 

ongcrcgulccrd kapitali~n1c voor grotc 

grocpcn aun de ondcrkanl van de sa

menlcving <'n voor het milieu. De hi<>

"choppen hebhen al<> vcrtegenwoordi

ger'> van kerkcn op grond van hun 

pa<>toralc crvaringen een politick signaal 

afgcgcvcn. Hun vi':.ic hcvat ecn plcidooi 

voor cen meer solidaire <>amenleving en 

'>laat daarmce in lijn met de religicuzc 

traditie van hct opkomen voor recht

vaardighcid \lijzonder i'> dat de Enge]<,c 

hi<,<;choppcn zich uitdrukke\ijk beroe

pcn or de katholicke <,ociale leer zoak 

dcze in ccn reck<> van cncyclickcn en 

andere documcntcn -;inds hct einde van 

de ncgcnticnde ceuw een voortdurend 

commentaar vormde or misstanden die 

samcnhingen met de indu<,lrialisatie in 

de mmkrnc tijd, en met de globalc ver

dcling van goederen tu<;<,en de volkcren. 

In die brid vall de cxpliciete aandacht 

voor de milicuproblcmatiek bijzonder 

op naa<;l de aandacht voor de twce cen

trale tradittonele thema\, hct bcginscl 

van de '>uh<>idiariteit/parlicipatie en ht:t 

hcginscl van de rechtvaardigheid/,oli

darilett. 

( [)V-; :-; '!/ 

Het membeeld van de katholieke Kerk 

vormt de hasi<> van dczc beginselen bin

ncn de <>ociale leer. Dit mensbeeld he

staat uit twee elkaar complementerende 

perspectieven, dat van de per<>oon en 

dat van de gemeenschap. De kcrk han

teen de opvatting dat cr vanuit het per

<.pectid van de per<,oon socialc normen 

be<,taan waarin de waardigheid van de 

mens en zijn ontwikkeling als pcr<>oon 

worden gewaarborgd. De samenlcving 

i<> er voor de mens en niet omgekeerd; 

"de indivtduele mem i<> noodzakelijk 

het fundament, de oorzaak en het doe\ 

van aile sociale instellingen".' In de sa

nlcnleving n1oetcn de uitgang-;puntcn 

rechtvaardigheid en subsidiariteit wor

den beschermd. De rechtvaardigheid is 

binnen het kerkelijk spreken dikwij\., 

aan de orde gcsteld op globaal niveau 

en i<> als principe betrokken op de uni

versele bestemming van de aardse goe

deren "Cod hedt de aarde mel aile<> 

wat daarin i'>, be.,temd voor het gebruik 

van aile mensen en volkcren, zodat de 

geschapen gocderen in een billiJke ver

deling aan allen mocten toekomen, on

der de <>chut<;e van de rechtvaardigheid, 

vergezeld door de lidde "'• Zo wij<>t ook 

de huidige paus op de slechte verdeling 

van de goederen en dicmten die oor

<>pronkelijk be<>temd zqn voor allcn. 7 

Subsidiariteit en participatie wijzen 

naa<,l de rcchtvaardigheid op de hulp 

die de gcmeenschap aan zijn !eden 

moet geven iol de ruimte die zc moet 

Iaten) om de eigen ontrlooitng van de 

\eden van die gemecnschap gestalte te 

geven en de gemeen<>chappclijke vcr

antwoordelijkheid moge\ijk te makcn. 

De <,Ociale encyclieken leggen de na

druk op concrete knelpuntcn in de in

ternationalc orde vanuit cen op het eer

<;te gezicht antropocentrisch {de mens 

staat in hct midden l wereldhceld Voor 

de betekeni'> van de katholieke sociale 
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leer als zoekproccs in de tockomst is 

ontcgenzcglijk ccn visic noodzakelijk 

op de levcnloze, de plantaardige en de 

dierlijke omgeving van mensen. De re

den hiervoor is nict aileen gegcven met 

de hcschadiging en vernietiging van 

dezc omgcving, maar oak met de 

noodzaak om binnen de katholiekc tra

ditie de lundcring van de wcrkelijkheid 

in Cod te bcnoemcn en tc verbcclden. 

Die wcrkelijkheid blijlt in de katholieke 

visie nict bepcrkt tot de relaties tussen 

mensen. Zo wordt het hcgrip vcrlos

sing niet aileen toegepast op menscn, 

maar ook op de lcvenloze natuur.' In 

die zin wordt een antropocentrische 

benadering in de katholiekc socialc leer 

gcrelativeerd door cen thcocentrische. 

Zorg voor de schepping 
Onder de huidige paus maar oak a! eer

der hcelt het kerkelijkc lecramht op dit 

terrein een reeks documenten doen vcr

schijncn wclke richting gcven aan de 

ontwikkeling van cen kcrkelijke ccolo

gische en socialc cthiek.'' Het kerkelijk 

leergezag spreekt over de mens als 

evenbecld van Cod en daarom van ccn 

umeke positie van de mens binncn de 

hem omringende scherping 

Opheffing van 
])at betekent echtcr geens

zins dat de mens met deze 

armoede is een schepping willekeurig kan 

omgaan, laat staan deze naar 

eigen helieven zou mogen 

vernictigen. De verantwoor

dclijkheid van de mensheid 

voorwaarde voor 

bescherming van het 

milieu. 
voor de schepping is wereld

wijd en vereist ecn solidari

teit tussen ontwikkelingslandcn en in

dustriestaten: de opheHing van de 

armoede is een voorwaarde voor de he-

scherming van hct milieu. Nicuw in 

kerkclijkc documcnten is daarbij hct 

herocp op de toekomstige gencratics 

als argument voor de zorg voor de na-

tuur de mcnselijkc ledruimte moet 

ook om die reden worden vcrbeterd; de 

zorg voor de schcpping is als de zorg 

voor een tuin - men client gcen wocste

nij achter te Iaten aan het nageslacht 

Dat wordt ook nog eens gelovig hear

gumentcerd: zowel dieren als planten 

zijn weliswaar door de mens ten eigcn 

nutte in te zetten en zelfs te dodcn, 

maar op grond van het schepsel-zijn 

van Cod gaat de waardc van dieren en 

planten hoven hun nut voor de mensen 

uit; het zijn geen wegwcrrartikelen De 

kerk heeft tijdens de bisschoppensy

node van Rome in 1971 gewezen op 

een zorgvuldigc omgang en heschcr

ming van de schatten der natuur. 111 Hct 

kerkelijk standpunt kenmerkt zich hi) de 

analyse van de problcmatiek vooral 

door te wijzen or de cigen verantwoor

delijkheid van de mens. Waar het gaat 

om oplossingen is dit standpunt antro

pocentrisch. De oplossing van de mi

licucrisis vcreist ecn nicuwe attitude tc

gcnovcr de natuur en een vee! 

beschcidcner lcvensstijl Die levenssliJI 

is volgens de kerk gcen individuelc 

kwestic aileen; de verantwoordelijkheid 

ligt ook bij de maatschappiJ op andere 

niveaus, van hedrijl<;lcven en politick tot 

aan de gehelc inrichting van het ccono

misch stelsel (ecologische vcrantwoorde 

socialc marktcconomic). 

Ot om de brief van de Engelse his

schoppen te citcren "I I 06) De kerk cr

kent dat de zorg voor het milieu decl 

uitmaakt van de zorg voor hct algc

mcen welzijn het milieu is een 'alge

meen goed' waarvoor de mcnshcid ecn 

gemeenschappcl ijke vcrantwoordel ijk

heid draagt. We moctcn ons vcrz<:ttcn 

tcgen ccn aantal makkelijkc veronder

stellingcn uit cen vrocg stadium van de 

industrialisatie, zeds de gedachte dat 

de menshcicl, die van Cod irnmcrs de 

hcerscharpiJ over de aardc had gekre-



gen. de onheperkte vrijheid had om de 

natuurlijkc omgeving ten hehoeve van 

haar eigen doele1nden te plunderen. 

i\lcmen die zich geroepen voelen tot de 

licfdevollc zorg voor de innerlijke ba

lam van de natuur, geven gehoor aan 

ecn diep religieu<, instinct, dat hen door 

Cod inge<.chapen is. Hun intL(itie zegt 

hen dat de mensheid haar plaats op 

deze planect a]<, cen geschenk en een 

voorrecht moet zien en een, in de woor

den van de Catechi-,mus van de katho

lickc kerk, 'religieuze ecrbied voor de 

heclheid van de schepping moet ont

wikkclcn (2415) " 

Het hegrip 'susl<lillllhlc dwclopmcut' wordt 

in de hrid niet direct genoemd, maar 

naar zijn hetekcni<. wei omschreven: 

''(I 07) Het 'algemeen goed' van ons mi

lieu is cr nict aileen voor ons, om er nu 

zorgvuldig gehruik van te maken en tc 

genieten, we hehben het ook in heheer 

voor de toekomstige generaties, zodat 

die er op hun beurt gebruik van kunnen 

maken en ervan kunnen genietcn. De 

autoritcitcn mogen het nooit bchandc

len als cen mogelijke bron van winst of 

verlies. Aldus beschouwd, i'> hct milieu 

een grotc hron van nalllurlijke riJkdom

men die de gehelc mensheid, nu en in 

de toek01mt, vrijelijk en gelijkelijk toe

komen. Vanwege die hypothcek op het 

milieu, die de toekomst op hct heden 

hcelt, mogen we ons de natuurliJke riJk

dommen niet gcheel en al toceigcnen, 

al-,of aileen de hezittcr zeggcnschap 

hccft over de manicr waarop ze worden 

aangewcnd. Elkc generatie hecft de na

tuurlijke omgeving te lcen, en moet die 

na gehruik tcruggcvcn in een even 

goedc of zelts bctcre staat dan zij haar 

te lccn heeft gekregen". De Engelse bis

-,choppen pleiten op grond van dit allcs 

ook voor het in Ieven roepen van auto

riteitcn op wcreldniveau die op dit punt 

vcrantwoordelijkheid dragen. 

([lV7K'J7 

Retiniteit 
De katholieke <.ocialc leer heeft sinds 

haar ontstaan de vraag gcsteld naar de 

wijze waarop personen en groepen hun 

lccfwijze verantwoorden en hoc zij gc

stalte gcvcn aan de socialc <.amcnhang 

in hun wereld. Met het gcgroeidc alge

mene bewustzijn van de ecologi<.che 

gevolgcn van het cigen handelen staat 

de mcnsheid voor nieuwe taken en uit

dagingen. Om de samenhang tu<,<,en de 

mens en de niet-menselijke natuur aan 

te gcven, pleit de <,ociaal-ethicus Korff 

voor het begrip retiniteit. 11 Dat begrip 

henoemt een principieel uitgangspunt 

dat de culturele en socialc systcmen 

waarin mensen Ieven, beschouwt als in

gcbcd te ziJil in de draagkracht van de 

natuur. Die inbcdding noemt Korff op 

grond van het Latijnse ',·ctc'(net) retini

teitsprincipe. Dat levembcschouwelijk 

principe kan bijdragen aan een ccolo

gisch handelingspcrspectief binnen de 

katholiekc socialc leer, naast solidaritcit 

en sub.,idiariteit als sociale handelings

per;pectievcn. 

De bijzondere plaats die de mens vol

gcns de katholieke leer inneemt in de 

schepping vereist een milicu-ethische 

benadcring die op diverse punten af

wijkt van een sociaal-ethische bcnadc

ring. Een regel als: "wat u niet wilt datu 

geschiedt, doc dat ook ccn ander niet" 

binnen een socialc cthiek is nict te ver

talen binnen de milieu-ethick. Een der

gelijke regel kan immers we! zinvol aan 

mcnsen worden voorgehouden, maar 

niet aan de natuurlijke omgcving. 

Datzeltde geldt voor de gcnoemde 

grondprincipes van de katholiekc '>0-

cialc leer, gerechtigheid en solidariteit 

zijn als sociaal-ethische principcs niet 

zomaar toe te passen op de verhouding 

met de natuur. Ook hier geldt als voor

naamstc bezwaar het element van we

derkerige verantwoordelijkheid dat met 
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deze hegrippen gegcven is. lv1ensen 

kunnen wei. de natuurlijke omgeving 

kan niet worden aangesproken op 'me

demen-;elijkheid' Hinne11 de ethiek be

sttiZln er \vel pogingcn 0111 ook de natuur 

ccn cigen rccht te gcvcn en at tc gcra

ken van cen antropocentrisme. In dcrge

lijke hioccntrische benaderingen komt 

aan de natuur niet zozcer de <,tatu<, van 

per<,oon-zijn toe in de zin dat planten en 

dieren onze hroede,--, en zustcr<, zouden 

zijn, maar wordt het respect voor het Ie

ven (in al ziJn vormen) het dragende et

hi-,che hegimel Korlf meent - en zijn 

standpunt neem ik over - dat hier een 

gevaarlijke grensoverschrijding op de 

Iocr ligt. Zo'n hiocentri'>ch ethisch per

specticl lei(lt op den duur toch tot ccn 

per-,onalisering van de natuur. Want 

wanneer niet principieel gesteld wordt 

dat menselijk Ieven fundamcnteel afwi)kt 

van aile andere Ieven, valt elke ethische 

onder<>cheiding weg en i-, er uiteindclijk 

geen reden om hij de atweging tusse11 

nict-menseliJk Ieven en menselijk Ieven 

te kiczen voor het laatste. Een dergelijke 

keuze lijkt aileen principieel religieu<, tc 

motiveren. 

Vanuit de JOods-chri<,teliJke traditie is 

het heginsel van het l111aQo [)ei (de mens 

als heeld van Cod) cultuurdragend gc

weest. In dit heginsel ligt de mogelijk

heid voor een argumentatie binnen de 

milieu-cthiek die theologisch-ethi.,ch 

van aard is. Daarin draagt de men<, voor 

Cod verantwoordelijkheid voor ZIJn 

schepping en is scheppcr naast Cod gc

worden. Fen dergelijk centraal stellen 

van de mens wil niet zeggeo dat de 

men<, per se nngevoelig i-, of zou moe

ten zijn voor de noden van de natuur of 

dat de mens de natuur zou moeten de

graderen tot gebruiksvomwerp. len ge

lovigc visic, hijvoorhceld gcfundeerd in 

cen eigentijd<>e lezing van hct ecr-.te 

scheppingsverhaal in C<:nesis door Van 

Wolde, henadrukt de vcrhondenhc1d 

van de mens ( hehr Adam) en de aarde 

(he hr. Adam a I. Dat verhaal drukt ( waar

schijnlijk veel meer dan er tot nu toe in 

i~ gclezcn) ccn gclovig hewu-,tzijn uit 

van de CJfhankelijkheid van de mens van 

de ecosystemcn die hcm/haar omrin

gcn; waarvan wiJ tot in elkc eel dec! uit

maken. 

De kern van dit -,cheppingwcrhaal ligt 

hij het be-,cf van de afhankeli,kheid van 

de natuur en het gelov1ge bcwustzijn 

van uiteindeliJkc dankbaarheid, respect 

en heiligheid Dit geloot vcreist niet 

noodzakell)k cen politiekc strategic die 

overeenkomt met di<: van grotc delcn 

van de natuurhewcging. Voorzover het 

gaat om een <,tratcgie d1e gcwortcld lijkt 

in (Tn lcven-,beschouweli)ke visie dat de 

natuur een van de mens af tc zondcren 

deel van de werkelijkhcid i-;. Fn dat de 

natuur bij voorkeur blijvcnd onttrokken 

moct worden aan memelijk ingrijpen. 

I )e natuur als een cultuurvriJt' zone. 

Zo'n natuuropvatting (die merkwaardig 

gcnoeg in Nederland onder de hescher

ming vJn het oude en saa1e cultuurland

schap het Croene Hart li)kt te liggcn I 

plaatst de mens tcgenover de natuur. 

Tu.,sen de natuur en de mens is in die 

strategie tundamenteel sprake van ccn 

vijandschap aan de kant van de mens. 

Dezc vijandschap kan hooguit worden 

beheer<>t wanneer menscn de natuur te

gen de mens be-,chcrmcn. Het chri<.tc

li,ke alternaticf voor deze at tc wijzcn 

hcnadering is dat menscn zich funda

menteel - of religieus/l<:venshcschouwe

liJk - in een lcvcnd vcrhand met de na

tuur heschouwen. Hct is veclcer dit 

bcsef van het opgcnomcn zijn 111 eco

sy<,tcmen die de mem vooraf gaan. dat 

de mogelijkheden en grcnzen bepaalt 

van memelijk ingrijpcn len dergelijk 

lcven.,he-;chouwcll)k bc.,ef kan met het 

woord 'retiniteit' worden henoemd. Dit 

Cl lV ~ s '!7 



hegrip houdt ons cen ethisch pcrspec

ticf voor waarin de sociale netwerken 

tu".r..,cn 111Cil'>t'll worden ingcbcd in na

tuurlqke nctwcrkcn ot ccosystcmcn. Dit 

perspectid dat or1Zc -.ociaal-culturele 

structuren weet tc verhinden met de aan 

nlCil"iCil voorgcgcvcn cco~y.:..,tcnu:-n, 

hedt niet de as<,ociatic van onvcrander

litkhcid die verhondcn is met het hegrip 

duurzaamheid. Ecn culturelc inhedding 

in ccosystcmcn kan en moct wei degc

litk cvolucrcn. 1 ' In dit hegrip van retini

tclt i<; er voor Kortt soualc, techni<;chc 

en cconon1i~chc vooruitgang tnogclijk, 

maar aileen wannccr dezc door de rand

voorwaarden die de natuur stelt, gedra

gen wordt. Dat hctckcnt voor politick 

hclcid dat cr in ccn rcligicu<, gcmoti

vccrdc kathol;ckc socialc leer plaats i'> 

voor hct begrip retinitcit, dat nict con

currecrt met de andere twec principes. 

Dat hetckent dat de omgang met de na

tuurlijke omgeving nict naast ander he

kid is opgenomcn, maar cen intrinsiek 

decl uitmaakt van ieder andcr helcids

veld. In die zin ligt hct hegrip dicht hij 

hct pnncipe van Rio de Ianeiro van 5!1-

sldilldblr ,/wclo{1111C11l, zij hct dat de nadruk 

valt op de ethische/lcvembe<;chouwe

lijkc ovcrtuiging die de fcitelijke en 

no"dzakclijke <;amcnhang tu<;<;en mens 

en Jcosy'>lcmen hcnadrukt. Wat in Rio 

de Janeiro algcmcen is aanvaard, hc

nocmt op een politick niveau datgene 

wat blllnen de katholickc godsdienstige 

traditie aanwczig i<; 11 Ecn dcrgelijke lc

vcnsbc,Lhouwclijkc visie die ten dicp<;te 

rcligieus tc duiden is, gaat hinncn ecn 

'katholiek sociaal-ccologi'>chc lcerpro

ces' waarschijnlitk ecn eigen plaats inne

nlcn naa..,t en in <.,anlenhang tnct ccn vi

'>ie op gerechtighcid en subsidiaritcit. 

Drs H .I Cwis is ,uljullcl-scn-rl~~ris hij de 

K<~tholickc R<l,lli Poor Krrk Cl1 SdlllrlllrPilll} 

[KRKS1 

No ten 
Hct ccr'>lC document vcr'>L hccn ondc1 de tltcl 

Zo1g voo1 de -,chcpping' 111 de hunck\ De '-d

lllodn'lll!} of) ll'ddr,lcn l}C'chdl, uitgavc van de ka

tholH.:kc RCtJd voor Kcrk en Samcnlevtng. ·..,_ 

Hcrtogcnbo<,ch dcu.:mhcr 1 t)l)()· hct twccdc 

J.l.., 'Vcr'>(ihnung tllll dcr '1chiiplung, L1nc 

Ant wort kJthoii'->Lhc ( hgJni'-.JtJoncn 

lklglcll, ])cut<.,chland und den N1edcriJnden 

Jul dJ'-> 1 cT'-.te :, Arhelt'-.dokunJclH lur d1c Zwutc 

Eulopzil'->Lhe ( )kumcni-.che Vn-.ammlung 111 

(,r<~z 1lJ1)7 i\Jchcn. Bnh-.cl ·-.-llcrtogcnho'->Lh 

]clllUJ!l 1 () 1)7 

( )nder n;tluul wordt h1er vcr-.tJJil de \\ crkc

],Jkhe~d VJn de ko'->llHh en de oardc met Jllc lc

venlozc voorwcrpcn en levendc wezelh, voor

:::ovLT LC n1ct door men<,clqkc kennl'> en 

hJmkl1ngcn wcrd hcpJJid. lllJJr hlcr<lJil voor

J!gJJt 
[)czc o\Trwcg111gcn Zllll ontkcnd aan ccn Jll

lcldlng van A \VI Houtcpcn l11dcn.., ecn '->tu

diu_illllcrenlll' vttn hct Cl)l\ de Lhtt\tcn-dc

llWl rali'>Lhc p;:nt11 NnlcJiand op 

10·12-11JIJ.f ,\\.., Jrtlkcl \'cro.,chcen dcze 111k1-

d1ng Ill ( ./l!i'-/(')1 /)n!IOHILidii'L/1( \'nhlll/111:/lll 2 ()') 

/i-~ i 

( )vcrtgcn<.. wordt hct vc1 hJnd tuo.,..,cn \'Jedco.,- en 

mihcuprohlemclliek o.,teed.., du,del11kcr hct gc

hrck JJ!l rullllll' l'll grond<..tollcn IL'tddc Ill 

R\\'JlldJ tot ccn vTc<,c]qkc hurgcroorlog ],Jng'> 

de '->Lhcid<..lqncn v,m de <,(;11l1VC1handcn 

,\ Lril'l ci 1\ Lu}1~11.1 1 1)(J l 2 1 iJ 

Cdidllllil d \JlC'>, ()l) 

7 SoiiiL i11d(• w '-Olrdlr~ ' 1 1>.S7 1, 2.S 

Enkt:lc vra<lgo.,tukkcn over Cod J]o., Vcr]o..,..,el 

[)ocumcnl vJn de lntcrnatton,llc Thcologt<..chc 

( :omtnJ'-><,tc Ncdcrland<,c vcrtallllg 111 

Kerkclqke Documcntat1c ]JJrgang 2 I nr. .S, 15 

novcmhc1 1 q 

9 Schlitt, J\1 Llriiii'Jtdhik rhrlo~of/w.dHtilJo,l/Jc 

l<.c{/nrniiCI1 t/Jeolo!}t~dJe ( ,mn,/ldi}crr Kntnrn1 

P<tdcJhorn. J\1unchcn, W'icn, ZunLh 1r>92 1\kt 

name de pog1nJ's 162-I.SO Schlttt moJkt 111 

ZIJil ovcrztcht gccn ondcr-;Lhcld tli'->'->Cil de Ult

..,prokcn v;:~n lokalc 111 het hiJZondcr de I )ult\e 

hl<..o.,choppcnconkrcntreo.,, em ycl ickcn en 

pau<,c\qkc prckcn 

10 In /\ J11'1illlllll l11!JIJ,Io 11)/1 nr .S 

11 Korll \X/ SLhoptung'->gl'ICthtcr I orhchrllt 

( ~rundlagcn und 1\_.r..,pckllvcn der Llmwelt-ct

h,k 111 flcdCJ Koru~ro11dcHL 2· lfJ 1)7 p /X-.S...J-

12 \)CJt 111 de gc..,ch!cdenl<, van de mcll'>hctd 111 

zulkc ondcr..,chcJdcn rcgio\ olo., de r--.:oordpool, 

cLlllc en o.,tJd'->WOC\tlllll'll, en cou\Jo.,-;cnlond

..,ch:~ppcn 111 Twcnte, mcer ol mlndcr ... ucccwo\ 

10., a:~ngctoond 

13 In d1e z1n hetckcnt k:~thol1ck op ccn rcltgll'll'>

ctht<..ch lll\'C;Jtl 'J]f!CillCC!l' 
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Het paarse kabinet slaagt er niet in de toename van de milieube

lasting te stabiliseren of terug te dringen. De onlangs uitgebrachte 

nota 'Op weg naar een duurzame economie' biedt evenmin per

spectief op een effectieve aanpak van het milieuvraagstuk. Van het 

CDA mag gezien de ideologische uitgangspunten als rentmeester

schap en solidariteit verwacht worden dat het noodzakelijke keu

zes niet ontloopt. 

I 
n het paarse regcerak

koord is de volgende 

passage opgenomen: 

"Her uitputten van de 

leefomgeving moet <;teeds 

mecr plaatsmaken voor 

putten uit vindingrijkheid 

en crcativiteit." Hct enige 

tijd later door de ministers 

van Economische Zaken 

en Volkhuisvesting, Ruim

telijke Ordening en 

l'vlilieuhygiene (VROi\1) 

g6ntroduceerde begri p 

'cconologie' moet het har-

nlonJcu.;; samengaan van 

cconon1ie en ccologie on

der paar<, bcwind symboli

seren. Er moet gestrcefd 

worden naar cen ontkop

pelmg van economische 

groei en milicubelasting, 

aldus het kabinet. On

clanks deze fraaie woorden 

laat de werkelijkheid tot 

nu toe een ander beeld 

I ten Hoopen 

Drs. P R Tulner 

zien. Her bhiner '>laagt cr 

nier in om de toenamc van 

de milieubelasting over de 

gehclc linic te <,tabili<,cren 

of rcrug te dringcn. Et'n 

pregnant voorbecld bier

van is hct hclcid inzake de 

uitstoot van kooldioxidc 

(C0 2 ), hct gas dat in 

hoofdzaak verantwoorde

liJk i'> voor hct zogeheten 

broeika.,cffcct. In plaats 

van ecn reductic met 3')1, 

in het jaar 2000 ten op

zichte van I 'J90, i-, cr 

sprake van et'n toename 

met 7%' Wcliswaar i'> cr 

door het kabinet inmiddcls 

750 miljoen gulden aan 

FF.S-middelcn beschikbaar 

gestcld voor projcctcn om 

de CO,-uitstoot rerug tc 

dringen, maar dit i'> onvol

doendc om de 3%-docl

stelling rijdig te kunnen 

reali'>cren. Ook de onlangs 
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uitgebrachte nota 'Op weg naar een 

duurzame economie' over milieu en 

economic biedt onvoldoende perspec

tid op een effectieve aanpak van de 

C02-uitstoot en andere urgente milicu

vraagstukken. 

Het beleid van het paarse kabinet is 

vooral gericht op hct halen van kwanli

tatievc doel,tellingen inzake economi

sche groei en werkgelegenheid. De 

vraag in hoeverre deze groei hijdraagt 

aan de kwaliteit van de samenlcving 

komt daarbij onvoldoendc aan bod. 

Dat is een kwalijke zaak, want een sa

menleving die hoofdzakelijk stredt 

naar een toename van de matericlc wel

vaart is bepaald armoedig! Een 'com

plete samenlcving' biedt tevens ruimte 

voor mensen om zich te ontplooien en 

verantwoordelijkheid voor elkaar en 

hun orngeving te dragen. In dit Iicht is 

een zo groot mogelijke arbeid<;partici

patie zeker belangrijk, maar vrijwilli

gerswerk, religie, <,port en ontspanning 

evcnzeer. In een samenleving waar de 

economische belangen te dominant 

worden, komen deze wezenlijke aspec

tcn van het menselijk bestaan in de 

knel. Daarom hecft de CDA-tractie in 

de Tweede Kamer ook zo duidelijk Stel

ling genomen tegen de 24-uur<;econo

mie, metals voorlopig 'hoogtepunt' een 

sterk verruirndc Winkeltijdenwet. 

De kwaliteit van de 
samenleving 
De C:DA-Iractie wijst de 24-uur.,econo

mie af en legt het accent op de kwali

teit van de .,amenlcving. Deze keuzc 

irnpliceert ecn stcrke rol van de ovcr

heid. lrnmers, een goede afweging van 

econornische en andere belangen komt 

niet zomaar door 'de markt' of de keu

ze'> van individuek burgers tot stand. 

De ovcrheid heeft nadrukkelijk een taak 

CllV 7"H '!7 

in het bewaken van de kwaliteit van de 

sarnenleving als gehcel. In zekere zin is 

er sprake van een herwaardering van de 

rol van de ovcrheid, als correctie op de 

dorninantie van het 'marktdenken' in de 

afgelopen I 0 a 15 jaar. Deze herwaarde

ring komt ook naar voren in het in 1995 

verschcnen rapport 'Nieuwc wegen, 

vaste waardcn' van het Strategisch 

lleraad. Kenmcrkcnd voor het CDA 

daarbij is, dat zij de rol van de overheid 

niet ziet als die van alrnachtig regisseur. 

Het CDA neemt als vertrekpunt een 

overheid die in <;amenwcrking en sa

rnenspraak met burgers en uiteenlo

pende maatschappelijk vcrbanden be

paalde doelstellingen tracht tc bereiken. 

lllustraticl voor deze benadering is het 

afsluiten van convenanten met diverse 

bedrijfssectorcn. Deze benadering is 

reeds duidelijk herkenbaar in het 

Nederlandse milieubcleid, maar vindt 

ook in andere Europese Ianden steeds 

meer ingang. 

Er zijn sterke aanwijzingen dat de kwa

litcit van de samenlcving en daarrnee 

sarnenhangde thema's aan belang win

nen op de politiekc agenda. We zien 

dit bijvoorbeeld aan de discussies over 

zorg en veiligheid in eigcn land. Maar 

het wordt bijvoorbeeld ook weerspie

geld in de uitslag van de verkiezingcn 

in Croot-Brittannie. Ondank., de naar 

Europese rnaatstaven gunstige ontwik

keling van economic en werkgelcgen

heid, leden de Conservatieven een his

torische nederlaag Tekortschietcnd 

beleid op het vlak van gezondheids

zorg en onderwijs, alsook een door ve

lcn ervaren gebrek aan sociale cohesie 

en gcrneenschappclijke waardenorien

tatie in de '>amenlcving droegen hieraan 

in belangrijke mate bij. De toenernende 

aandacht voor welzijn<;therna's i'> in ze

kere zin ook vanzelfsprekend. 
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Naarmate beter in de primaire mate

riele behoeften zoals inkomen uit ar

beid en goede huisvcsting is voorzien, 

neemt het belang van meer op het wel

zijn georienteerde aspecten van hct hc

staan immers toe. 

Hct tocncmcndc hclang van welzijns

thema's op de politieke agenda geeft 

aan, dat er genoeg profileringsmoge

lijkhcden zijn voor het CDA als oppo

siticpartij. Hct CDA zal dan echtcr wei 

ccn helder beeld moeten schetscn van 

wat zij onder de 'kwaliteit van de sa

menleving' verstaat, en welke beleids

keuzes zij hieraan vcrbindt. Zonder ccn 

adequate zorg voor de fysicke lcefom

geving zal het hceld in elk geval nict 

compleet zijn. De kwaliteit van de 

Iucht en het drinkwater, de mate van 

stank- en geluidhinder en de mogelijk

hedcn om te rccrecrcn en tc ontspan

nen zijn immers zaken die het welzijn 

van mensen direct raken. In feite kan 

een adequate zorg voor de fysieke leef

omgeving worden beschouwd als een 

vorm van prcventicf gezondheidsbe

leid. Daarnaast speelt de conditie van 

de fysieke lccfomgcving vaak cen be

langrijke rol bij de locatiekeuze van be

drijven en instellingen Vanuit deze op

tiek staat cen optimale zorg voor de 

fysieke leefomgeving niet haaks op de 

bevordering van de werkgelegenheid, 

maar draagt daar juist aan bij! 

Rentmeesterschap en 
solidariteit 
Naast het streven om in het heleid 

meer aandacht tc schenken aan de kwa

liteit van de samenleving, waar zoals 

gczcgd de zorg voor de fysieke leefom

geving dee! van uitmaakt, zijn er meer 

principiele aangrijpingspunten die no

pen tot een stcvig milieuprofiel van het 

CDA. Het belangrijkste aangrijpings-

punt betreft het begrip rentmeester

schap, dat in het enkele jaren geleden 

hcrzicnc Progran1 van Uitgangspuntcn 

is bevestigd als ccn van de kernbegrip

pen van de christcn-democratische be

wcging. Een partij die haar cigen uit

gangspunten onvoldoende serieus 

ncemt, zal vroeg of laat aan geloof

waardighcid inboctcn en hiervoor een 

electorale prijs betalen. Het is derhalve 

van wezenlijk bclang om tot een ade

quate vcrtaling tc komcn van het kern

bcgrip rcntmeesterschap in de dage

lijkse politick 

In het rapport 'Schcpping en rcntmecs

tcrschap' van hct Wctcmchappelijk 

lnstituut voor het CDA wordt op in

drukwckkcndc wijzc reeds een nadere 

uitwerking van het begrip rentmeester

schap gegeven. 1 In dit rapport wordt 

gcsteld: "De leidende waarde en daar

van afgeleide normen bij het culturelc 

veranderingsproces waar de Westerse 

samenlevingen [ .. ] voor staan, zijn voor 

wat de christen-democratie bctreft tc 

vinden in het begrip rentmeesterschap: 

vruchtgebruik met intact lating van hct 

vruchtdragend vermogen van de na

tuur." Volgens het rapport behoort het 

tot de taak van overheden om op rclc

vante schaalniveaus het vruchtdragend 

vermogen van de natuur te waarborgen 

tegen aantasting en roofbouw. In dit 

verband wordt vaak gesproken over de 

'duurzame samenleving', waarmec gc

doeld wordt op ecn fundamenteel an

dere wijze van produceren en consume

ren. Een dergclijkc samenlcving moet 

garanties bieden voor voldoende ont

plooiingsmogelijkhcdcn voor tockom

stige generaties. In dit opzicht wordt 

met het streven naar een duurzamc '>a

menleving tcvcns invulling gegcvcn aan 

het christen-democratische kernbegrip 

solidariteit. 
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Om de maat<;chappij in al haar geledin

gcn voor dcze opgave te kunnen mohi

]i<;ercn, i-. hct c"cnticel om hct belcid 

te formuleren in termen van kan-<>en en 

uitdagingcn. Milieubcleid wordt tot op 

heden terecht of ontcrccht veelal 

gca<>socieerd met heperkingen, lasten

verhoging of concurrentienadcel. Het 

draagvlak voor een <;tevig milieubeleid 

zal echter toenemen al<, hct accent 

mccr wordt gelegd op onder meer de 

voordelcn van technologische vernieu

wing als resultante van hepaalde milieu

doelstcllingen. Tot deze voordelen be

hoort hct onl'.taan van 

een dergelijke aanpak - in het jargon 

'hclldllncJrki11g' genoemd zal naar onze 

opvatting de overhcid cchter wei de 

ruimte moeten behouden om zonodig 

kwantitatieve doelstellingen te formulc

ren. Hepaalde milieuvraag<;tukken kun

nen immers een dennate urgente of ste

vige aanpak vereisen, dat afspraken nict 

uitsluitend op de relatieve positie van 

ons land of het Nederlandse bcdrijfsle

ven gehaseerd kunnen zijn. 

Niet aileen technologie 
Voor de omslag naar een duurzame sa

menleving mag men ech

nicuwe exportmogelijkhe

den, mits er een reeel 

vooruitzicht is op toepa'>

sing van de vcrworven 

kennis en technologic el

ders. Uiteraard moet men 

wei rekcning houden met 

de gevoeligheid van inter

nationaal concurrende bc

drijfssectoren voor biJ

voorhecld cen forsc ver-

Ons land moet 
ter nict uitsluitend de 

hoop vestigen op tcchno

logi-,chc vcrnieuwing. Fr 

moet teven'> worden ge

streefd naar verandering 

in gedrag en mcntaliteit. 

Ook het Wl-rapport 

'Schepping en rentmee'>

terschap' nuanceert de hij

drage van tcchnologische 

vernieuwing aan het herci-

in het 

milieubeleid 

kiezen 

voor een 

'gematigd 

vooroplopen'. 

hoging van de cnergie-

prij<,. Ons land zal daarom in het mi

lieubcleid moetcn kiczcn voor een 'ge

matigd vooroplopcn' ten opzichte van 

Ianden waar Nederland cconomisch 

nauw mee i-. vcrhonden. Daarbij gaat 

hct dus om het inbouwen van vol

doendc prikkcls voor tcchnologische 

vernicuwing, zonder dat de concurren

ticpositic van bepaaldc bcdrijfstakken 

direct gcvaar loopt. 

Hct 'gematigd vooroplopcn' is herken

baar in ecn recent voor<,tcl van de 

wcrkgevcrsorgani<,atie VNO-NC:W om 

milieuconvcnanten voortaan tc ba<;eren 

op ecn vcrgclijking van de milicupres

tatic<; van Ncderland<,e ondernemingen 

met die in het buitcnland, met de l!ltcn

tie om tot de top tc behoren 2 llinncn 

( IJV 7 H '!7 

ken van milicudoelen. 

Techniek is namelijk geen principicle 

oplossing, de economi-,chc groei haalt 

hct technische verbetcringsresultaat 

vaak in. Als voorbeeld kan de tcchni-

<;che verbetering van verbranding<;mo

torcn worden genomen. Weliswaar 

leidt de verbetering tot een grotere effi

ciency en lagere uitstoot per eenheid, 

maar dit effect wordt grotendeel<, teniet 

gedaan door de toename van het aantal 

geredcn autoki lometcrs. 

Ecn vcrandering in gedrag kan onder 

mccr worden bercikt door via hctfingen 

de milieukmtcn van bepaalde produc

tcn of producticmcthoden bij de produ

cent of consumcnt in rekcning te hren

gen. Het heftingensy'>tecm in het kader 

van de Wet Verontreiniging 
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Oppervlaktcwateren (WVO) hecft aan

getoond dat op dczc manier inderdaad 

cen aanmerke\ijke verandering in gedrag 

kan worden hewerkstelligd In de on

langs verschenen vierde Nationale 

l\lilicuverkenning' geeft het Rijbinsti

tuut voor Volksgezondheid en Milieu

hygiene (R\VI\1) aan dat voor de aanpak 

van de me'>tproblematiek en energicge

relateerde prohlemen (waaronder de 

C02-uitstoot) hefhngen een noodzake

lijk en effectief instrument vormcn. Men 

kan nog een stap verder gaan door de 

ophrcngst van bepaalde hctfingen in te 

zetten voor het belonen van extra in

spanningen ten behoevc van het milieu 

binnen de betreffendc sector. Fen derge

lijk systeem van heften en hcloncn, gc

koppeld aan reductiedoelstellingen die 

het voorthestaan van de bedrijfssector 

als geheel niet in gevaar brengen, vormt 

de essentie van de door CDA-fractie 

voorgestane aanpak van het mineralcn

vraagstuk in de intensieve veehouderij. 

Voor hct hcreiken van een mentalitcits

verandering is met name educatie en 

voorlichting van helang DaarbiJ i'> niet 

aileen een rol weggelegd voor scholen, 

religieuze gemeenschappen en milieu

organistltic'), rnaar n1oct tcvcn~ gckckcn 

worden naar de opvocding binnen het 

gezin. Uiteraard kan de overheid zelf 

door het vervullen van een voorbeeld

functie een bijdrage leveren aan de gc

wenste mentaliteitsverandering. Het te

gen de regels in stortcn van vervuild 

bagger.,\ih door de provincie Friesland 

(zie het zogeheten Pikmeer-arrest), be

wijst dat dit nog niet voor elke over

heid vanzelfsprekend is' Het besluit van 

de gemeente Apeldoorn om over te 

stappen op 'gruene elektriciteit' geelt 

gelukkig aan dat er ook overheden ziJil 

die hun voorbeeldfunctie wei -.erieu-. 

nemen. 

Duurzame samenleving binnen 
handbereik? 
Onze samenleving 1s in vee\ opzichten 

nog ver van een duurzame sam en levi ng 

verwijderd Zo i-; hct bc-,\ag dat de 

Nederlandse samenleving op de aarde 

legt ruwweg veertienmaal de oppcr

vlaktc van ons eigcn land. Het gaat 

hierbij onder mecr om de benodigde 

oppervlakte voor hout en veevoer, dat 

door Nederland wordt gc'l'mporteerd. 

11\ustraticf is ook het energiegebruik 

per hoold van de bcvolking, dat in ons 

land ongeveer ticnmaal hoger ligt dan 

in ontwikkelingslanden Om de ont

wikkelingslanden ten hehneve van hun 

economische ontwikkeling een evenre

dig aandecl in het 'natuurlijk kapitaal' 

van onze aardc te geven, zullen de 

geindustrialiseerde Ianden aanzien\ijk 

zui niger n1oeten on1spri ngen met 

grondstoffcn en hulpbronncn Minister 

De Hocr van VROI\1 heeh in d1t ver

band gepleit voor een reductic van het 

milieube.,\ag van productie en con

sumptie met ecn 'factor 4' Volgens de 

minister kan hieronder ook een halve

ring van de milieudruk hiJ cen vcrduh

beling van de welvaart worden ver

staan.1 

In een recent rapport van de Raad voor 

het Milieuheheer (RI\113) inzakc duur

zame consumptie wordt de \at aanzien

lijk hogcr gelcgd. 1 Voor hct bereikcn 

van een duurzame economic zal de mi

lieu-efficiency per eenheid product gc

middeld met een 'factor 4 tot 1 0' moe

ten toenemen. Volgens de Rl\lll kan 

een dergelijke verbetering onder meer 

worden hereikt door een verhoging van 

de milieu-efficiency van de consump

tiegoederen zeit en van productiepro

cessen. Daarnaa'>t zal in het hestedings

patroon van huishoudcns een ver

schuiving moeten optreden naar dienst-

(]JV IS 11/ 



verlcning. lntet-c"ant is dat deze aan

beveling uitstekend aansluit op de 

meclc door de vcrgrtjzing- toencmende 

vraag naar 'zorgproducten' in de samen

lcving Door in de li<,calc slcer (BTW) 

de arheid.,intemieve diemtverlcning tc 

hcvorderen, kan een 'duhbel.,lag' in de 

zin van wcrkgelegenheids- en duur

zaamheidsbevorckring worden ge

maakt. 

Mobiliteit 
Fen grout oh<,takel op wcg naar een 

duurzame <,amcnleving vormt de voort

durcnde groei van het auto- en vlieg

vcrkeer, die in belangrijke mate verant

woordelijk is voor de sti)ging van de 

CO,-uitstoot. Hct verkcer vormt ook 

cen belangrijke bron van hinder, terwijl 

uiteenlopcnde transportactiviteiten een 

<,leeds grotcr bcslag op de -,chaarse 

ruimte lcggen. Om deze bcdrcigende 

ontwikkeling te keren i., cen sturende 

rol van de overheid noodzakclijk. Deze 

sturing hedt zowcl betrekking op de 

mohilitcit zell als op de mohtliteit<>

keuzc. Een uitgelczen mogelijkhcid om 

sturing te geven aan de mohiliteit zell, 

hgt 111 de intcgratic van hct woning

bouw- inlra<,tructuur-, en ruimtelijke 

ordening<,belcid Vanuit dezc optiek 

vall er wei icb tc zeggen vour het sa

menvoegen van de departcmenten van 

VR0/\1 en Verkeer en Waterstaat. De 

vergaande vcrzellstandiging van onder

dclcn van bet volkshuiwesting'>- en ver

kcer.,belcid - men denkc aan de brute

ringsoperatie en de verzellstandiging 

van de NS lcvert hicrvoor cen extra 

argument. Dit nieuwe departemcnt van 

'Milieu en Ruimteltjke lnvesteringen' 

zou dan in de volgende kabinetspcriode 

de door de CDA-fractie gewenste 

llntcgralc lcclon1gcving-,nota' kunncn 

uitbrengen. Het opstellcn van cen inte

gralc nota, in plaat<, van alzonderlijke 

C I lV 7 8 '!7 

nota's over de ruimtelijke ordening, wa

terhuishouding en inlrastructuur, draagt 

in1n1cr~ bij aan cen bcterc afstcn1n1ing 

van de eerder genoemde beleidsvelden. 

Wat betrctt de mobiliteitskeuze zal de 

overhcid mocten strcven naar substitu

tie van tran<,port over de weg en door 

de Iucht naar rail-, water- en buislei

dingtransport. Voor de korte alstanden 

mag daarbij zeker niet de fiet'> worden 

vergeten. Om deze substitutie tot stand 

tc brcngen zal de overheid de trein en 

de kust-/binnenvaart cen reek concur

rentiepositie moetcn verschaffen. Dit 

kan ge<>chicden door het gebruik van 

de auto en hct vliegtuig te ontmoedi

gen, en door binnen het be-;chikbare 

budget voor intrastructuur prioriteit te 

gcvcn aan investeringcn in spoor- en 

watcrwegen. Om bijvoorbeeld voor 

reisaf<,tanden tot circa 500 kilometer de 

trcin in cen reelc concurrcnticpositie 

met het vlicgtuig te brengen, is een · 

snelle invocring in Europce<, verband 

van accijn<, op kermine en BTW op 

vliegtickets noodzakel iJk De i nvoeri ng 

van rckcningnjdcn in 'congc:-,ticgebic

den' kan een bijdrage lcveren aan het 

verbetercn van de concurrentiepositic 

van de trein (en andere vormcn van 

openhaar vcrvocr) ten opzichte van de 

auto. Daarnaast zullcn in de luchtvaart 

en in andere <,ectorcn 'milieuperverse' 

overheid.,.,uh.,idie'>, dat wil zeggen sub

.,idies die milieuschadelijke producten 

of activiteiten hevordcren, zo <,nel mo

gelijk moetcn worden afgcschaft. 

Een zen fundamentelc vraag is of er 

onverkort moct worden vastgehouden 

aan het concept Nederland Distributie

land' In het Iicht van de aanzienlijke 

milicuhclasling en de naar verhouding 

margtnale werkgelegcnheidseflccten 

van hepaalde transport- activiteiten -
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zoals het containervervoer moet dit 

stcrk worden betwijfeld Er zal zorgvul

dig gekeken moeten worden naar de 

toegcvoegde waardc van ovcrheidsin

vesteringen in transport en distributie -

zoals de aanleg van de Tweede 

Maasvlakte voor de economic en de 

werkgelcgenheid Een recent in op

dracht van de Wetenschappelijkc Raad 

voor het Regeringsbcleid (WRR) ver

richte studie van de Dclftse hooglcraar 

A Pols naar het rendement van investc

ringen in Schiphol en de haven van 

Rotterdam ondersteunt deze opvattings 

Volgens deze studic zullen de over

heidsinvcstcringen in het kader van de 

economische structuurversterking zich 

vooral moeten richten op industricle 

innovatie en informatie- en communi

catietechnologie Er zal dus mccr aan

dacht mocten komen voor het stimule

ren van 'hrainportactiuiteiten', in plaats van 

het ccnzijdig benadrukken van hct be

lang van de mainJlorts en de daarbij ho

rendc achterlandverbindingen 

Broeikaseffect 
In het Iicht van de broeikasproblema

tiek en de beschikbaarheid van hulp

bronncn voor ontwikkelingslanden zal 

hct gehruik van fossiele brandstoffen in 

de gefndustraliseerde wereld mocten 

worden beperkt. Een tempcratuurstij

ging op aarde als gevolg van C02-uit

stoot zal grote gevolgen hebben voor 

kustgebieden als Nederland. Door het 

gecombinecrde effect van een grotcre 

neerslag - en daardoor grotere afvoer 

van rivieren en cen stijging van de 

zeespiegcl dreigen deze veelal dichtbe

volkte gebieden op termijn onbcwoon

baar tc raken. De C:DA-fractie heeft 

daarom, in navolging van de door de 

Kamer inge<,tclde onderzockscommis

sie, tijdcn'> het vorig jaar gehouden de

bat over het Klimaatrapport gepleit 

voor het hanteren van het voorzorg

principe.<' Dit houdt in dat het hclcid 

moct zijn gericht op een zo groot mo

gclijke reductic van de C02 -uitstoot, 

ook al is hct moeilijk om nauwkeuring 

vast te stellen welke bijdrage deze uit

stoot aan de temperatuurstijging op 

aarde Ievert. Voorts heeh de C:DA-frac

tic aangegevcn geen hezwaar tegen 

}oint lmplcmentatio11 te hebhcn, zolang dit 

maar niet betekcnt dar in Nederland 

zelf gcen enkele inspanning meer hoeft 

tc worden verricht. 

Om het gebruik van fossicle energic en 

daarrncc de uitstoot van brocikasgassen 

te bcperken, is een forse verhoging van 

het aandeel altcrnatieve encrgiebron

nen in de elektricitcitsproductic nodig 

Op de eerstc plaats moct daarhij wor

den gedacht aan warmtekrachtkoppe

ling (WKK) Hoewel hct aandeel 

WKK in de totale elektriciteitsproduc

tie de afgelopcn jaren a! aanzienlijk is 

toegenomen, zijn de mogelijkheden 

nog lang niet uitgeput. Daarnaa<,t hiedt 

encrgie uit wind en zon vee] pcrspec

tief. De toepassing hiervan wordt cch

ter hclcmmerd door de in vergclijking 

met fossielc energiehronnen hogerc 

prijs voor de afnemers. Om op kortc 

tcrrnijn het prijsverschil weg tc werken 

is een 'tweesporenbelcid' nodig Hct 

enc spoor houdt cen verhoging van de 

prih van fossiele energie ( olieproducten 

en gas) via ccn hefting in. Volgens hc

rekeningen van het RIVM in de vicrde 

'Nationale Milieuverkenning' zou een 

cnergieheffing van ongeveer de helft 

van de huidige cncrgieprijzen, in com

binatie met andere maatregelen zoals 

strengcre normcn voor het brandstof

vcrbruik van vocrtuigen, tot ecn reduc

tic met I 0 a 20'){, van de verwachtc 

groci van de C0 2-uitstoot leiden. 

Hieruit hli)kt dat een hescheiden cner-

l llV 7 s 'J7 



gichefling nauwelijk' effect zal hebhen 

op de groei van de C0 2-uit<.toot Uit 

concurrcntJcovcrwcgingen kan een 

,ubstanticlc hdfing echter aileen in 

Europee<; vcrband worden ingevoerd. 

Het andere <,poor heeft bctrekking op 

hct verlagen van de kmtprij'> van 

zonne- en windenergie, waarvoor ecn 

verbetering van het rendement van 

windturbincs en zonnecollectorcn 

noodzakelijk is 

in het algcmeen hi} een verschuiving 

van lasten op arbeid naar milieu<;chade

lijke producten en activitciten, zoals 

voorge<;tcld door het Stratcgisch 

lkraad. 

In hct kader van hct acticprogramma 

'Duurzame energie in opmars' over

weegt minister Wijers van Economische 

Zakcn de energiebcdrijven over cnkele 

jaren cen minimumaandcel 

Het nieuwe 
duurzame energie voor tc 

schrijven. 7 De vraag is 

cchtcr hoe zich dit ver

houdt tot de liberalisering 

van de clektriciteitsmarkt, 

waar hij een vurig pleitbc

zorger van is. In een geli

heraliscerde elektriciteits

markt zullen producenten 

departement van 
Duurzame energie 
Om de gehruikers vol

doende te prikkelen zuinig 

om tc springcn met !ossicle 

brand<;tolten en de ovcr

schakeling op duurzame 

energiebronnen te hevor

deren, vcrdient het de 

voorkeur om de opbrcngst 

van een hcffing op fossielc 

cnergie decls aan te wen

den voor ondcrzoek en in

frastructuur ten behoevc 

Milieu en 

Ruimtelijke 

lnvesteringen zou in 

de volgende 

kabinetsperiode de 

gewenste 'Integrate 

leefomgevingsnota' 

uit concurrentieoverwe

gingcn immers niet snel 

kiczen voor relatief dure, 

alternatieve vormen van 

energieopwekking. Zolang 

in Europecs verband nog 

geen afspraken zijn ge

een verplicht percentage 

van zonnc- en windcner- moeten uitbrengen. 
gic. Daarnaast kan ecn 

dee! van de opbrengst worden gebruikt 

voor het verkleinen van de zogcheten 

wig in de loonstructuur. Door op dcze 

wijze milieu- en wcrkgclegcnhcidsdoel

stellingen met elkaar te vcrbindcn, kan 

de acceptatic van ecn energieheffing bij 

onder mecr het bedrijfslcven worden 

vergroot. Een dergelijk systeem moet 

als alternatid worden gezien voor de 

huidige ccotax, waarbij de opbrengst 

naar de gcbruiker teruggesluisd wordt. 

Deze ecotax komt in feite neer op het 

rondpompen van geld, zonder vol

docnde prikkel tot hesparing op fossicle 

energic. De verhoging van energietarie

ven als gevolg van hct voorgestclde 

tweesporcnbcleid noopt overigcns wei 

tot compensatic voor de lagere inko

mensgroepen. Dit vraagstuk speclt meer 

(I lV 7'H '!7 

maakt over 

duurzame cnergie, ligt het daarom voor 

de hand te kiezen voor meer markcon

formc instrumenten. Daarbij kan onder 

mecr aan versnelde afschrijving van in

vcsteringen in duurzame cnergie wor

den gedacht. 
Naast het feit dat duurzame cnergie een 

bclangrijke hijdragc kan levcren aan 

matiging van het broeika-,cffect, heeft 

de tocpassing hiervan vaak ook een 

gunstig effect op de werkgelcgenheid. 

Zo is het gcbruik van windturbine<, aan

zienlijk arbeidsintcnsiever dan het op

wekken van cnergie met bchulp van 

conventionelc energiecentrales-' Dit 

hangt samen met het fcit dat de kosten 

van windenergie vrijwel geheel hepaald 

worden door de fabricage en het on-
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derhoud van de windturbines. Een 

grootschalige toepassing van windener

gie stuit op dit moment op bezwaren 

van diverse natuurbeschermingsorgani

saties, die vrezen voor bndschapsbe

derf en horizonvervuiling Er zullen 

echter keuze<, gemaakt moeten worden. 

Ot men stelt het behoud van het land

schap voorop en kiest voor nieuwe ko

len- en kerncentralcs, 6f men accep

tecrt dat duurzame vormen van 

energieopwekking enige overlast en 

horizonvervuiling met zich mee kun

nen brengen! Overigem zou de aanleg 

van grootschalige windmolenparken in 

de Noordzee deze spanning tus<;en 

duurzaamheid en schoonheid kunnen 

verminderen. 

Duurzame landbouw 
Een duurzaam producerende agrarische 

sector is niet haalhaar zonder een door

tastende aanpak van de mest- en am

rnoniakproblematiek en het gebruik van 

chemische hestrijdingsmiddelen Dater 

nog forse stappen nodig zijn, blijkt on

der mccr uit het feit dat Nederland 

voorlopig niet aan de nitraatrichtlijn 

van de Europese Unie zal kunnen vol

doen. AI., gevolg van de hoge kosten 

van nitraatzuivering zal 

Een zeer 

fundamentele vraag 

vooral in gebieden met vee! 

intensieve veehouderij de 

prijs van het drinkwater de 

komende jaren aanzienlijk 

stijgen.'J In het voorgaande is 

al aangegeven dat de CDA

fractie in het streven naar 

even- wichtsbemesting vee! 

verwacht van een sy<,teem 

van heffen en belonen, ge

koppeld aan reductiedoel

stellingen die voor de meeste 

is of er wei 

onverkort 

vastgehouden moet 

worden aan het 

concept 'Nederland 

Distributieland'. 
bcdrijven haalbaar zijn 111 llij 

de doelstellingen moet overigens wei 

rekening worden gehouden met de re-

gionale verschillcn in hodemvrucht

baarheid. Voor het terugdrfingen van 

de uitstoot van ammoniak is een vee] 

bredere overschakeling op emissie

arme stallen noodzakelijk 

Om de vervuiling van grond- en opper

vlaktewater door hcstrijdingsmiddelcn 

verder terug te dringen, moct het ge

bruik van middelcn waarvoor een mi

lieuvriendelijk alternatief beschikbaar is 

zo snel mogelijk worden beeindigd 

Omdat de alternatieven vaak duurder 

zijn, kan dit vanuit concurrentieover

wegingen nict zonder een gelijktijdige 

aanscherping van het loelating<,belcid 

en de handhaving in andere Europese 

Ianden. Het opstellen van uniforme mi

lieuregels en een adequate handhaving 

op Europces niveau is dus van het 

grootste belang, zekcr bij een voltooide 

binncnmarkt met vriJ verkeer van agra

rische producten. Ovcrigens kunnen 

duurzaam produccrende Nederlandse 

agrariers zich onderscheiden ten op

zichte van de huitenlandse concurrentie 

door hun producten te voorzien van 

een kcurmerk. Op deze wijze wordt het 

product duidelijk hcrkenbaar voor de 

consument, en kunnen de eventuele 

meerkmten van de alternatieve produc

tiewijze makkelijker in de prij'> worden 

verdisconteerd. 

Afronding 
Het feit dat het paarse kabinet zijn he

lotte inzakc ontkoppeling van econo

rnische groei en milieubelasting voorlo

pig niet weet in tc lossen, schept 

kansen voor het C:DA orn duidclijk te 

maken op welke manier een dergelijkc 

ontkoppeling wei bereikt kan worden. 

Met het oog op zijn ideologische uit

gangspuntcn mag van het C:DA worden 

verwacht dat het de noodzakelijkc keu

zes in het streven naar een duurzame 

sarnenlcving niet ontloopt. In het voor-



gaandc zijn een aantal van deze kcuzc> 

aangegcvcn, maar het becld i<; hiermee 

uitcraard nict compleet. Zo is bijvoor

hceld een for<;e inspanning nodig op 

het terrein van duurzaam bouwcn. 

Daarnaa<,t zal de ovcrheid gunstigc 

voorwaarden mocten crcercn voor de 

productie van vcrnicuwharc grond- en 

hrand<,totfen (biomassa) en agrari<;ch 

natuurhchecr. Op dczc wijzc ontstaan 

nieuwe pcr<;pecticven voor de agrari

<,che <,ector binnen ecn duurzame con

text. 

Een groot aantal van de voorgestelde 

n1aatrcgclcn d1e onzc san1enlcving ccn 

mcer duurzaam karaktcr moeten geven, 

kunncn uit concurn:ntic- ol ellcctivi

teit<,overwegingen slccht<; in Furopee<. 

verhand worden genomcn. Dit hesd 

mag er echter niet toe lciden dat de 

Ncderland<;e regering een alwachtende 

houding aanneemt. lntcgendecl, cr zal 

met name hinnen de Furopc<,e Unie 

<;prake moeten zijn van ecn actieve mi

lieudiplomatie. Door de toetreding van 

enkele Scandinavi<;che Ianden en de re-

ccntc rcgcringr.;wi-,r.;e\ing in Croot

Brittannic mag hiervan mecr worden 

verwacht dan in het verleden. 

Daarnaa<;t groeit ook in andere Ianden 

het bescf dat voor ecn el tcctieve aan

pak van tal van milicuproblemen sa

menwerking en helcidsvorming op 

Europee<; nivcau onontbcerlijk zijn. 

Daarbij gaat het onder mecr om de ver

vutling van grensovcr'>chrijdende rivte

ren, het cnergieverhruik en de alvalvcr

werking. luist omdat het vaak om 

prohlcmen gaat die de burger direct ra

kcn, kan een dtecttel Europees milicu

helcid hijdragen aan een groterc he

trokkenheid van de burger hij de 

Europesc intcgratie 

Kortom, er liggen zowel op nationaal, 

CllV !·H 'i! 

Europee<; niveau genoeg kamen om 

werk tc maken van duurzaamheid. Juist 

de christen-democratic zal de hand

schoen m1 op moeten pakken! 

I. ten 1-ioopen is lid ooor de Ttucedc Kama na

mms /oct CDA 
Drs PR Ttdncr 11 hclcidsmcdcwcrker 

\folkslmistJcstiiiij, RHimtclijkc Ordciiiiiij n1 

AlilirHhclmr bij de CDA-Ttuccdc Kmiicrfr,Ictic 

Dit artikel i<; tot stand gckomen met 

medcwerking van dr<;. I. de Koning, be

lcidsmedewerkcr Economi<;chc Zakcn 

bij de C:DA-Tweede Kamerfractie 
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Mit dem Konzept der Nachhaltigkeit, das vor zehn Jahren von der 

Brundtland-Kommission formuliert wurde und auf das sich I 992 

in Rio lndustrie- und Entwicklungslander gemeinsam verstandig

ten, hat ein neues Leitbild in die politische Diskussion Einzug ge

halten. 

D 
as Leitbild der Nachhal

tigkcit zielt auf die 

Entwicklung neuer vcrant· 

wortungsvollcr und lang· 

fristiger Formen des Wirtschaftens: Die 

Ressourcen der F.rde sullen klinftig <;O 

behutsam genutzt werden, dafl sie den 

Ansprlichen einer wachsenden Welt· 

der natC!rlichen Systeme gesctzt sind, 

wird cine weltweite Verbesserung der 

Lebensbedin-gungen langtristig m6g

lich scin. Das Wirtschaften inncrhalb 

dieser Grenzen laflt sich durch drei 

grundlegende Managementregeln Kon

krctisieren: 

Eneuerbare Naturgliter wie z.B. Holz 

oder hschbestande dcirlen 

nur im Rahmen ihrer 

Regencrationsfahigkeit ge

nutzt werden. 

2. Nicht crneuerbare 

Naturglitcr wie z.B. Mi

neralien und fossile 

Energictrager dcirfen nur 

in dem l'vlaflc genutzt wer

den, wie ihre Funktionen 

durch andere Materialien 

odcr durch andere 

bevi)]kcrung gencigen und 

auch zuhmftigen Genera· 

t1onen noch Freiraume 

und Entfaltung-schancen 

bieten. Das Prinzip ist 

nicht neu. Es lautet: Von 

den Zinsen Ieben, nicht 

vom Kapital. Die Forst

wirtc entwickelten eine 

sokhe Art des Wirtschaf· 

tens, bei der langfristig 

nicht mehr Holz genutzt 

wird als nachwiichst, be· Dr. Angela Merkel Fnergietr3gcr cr-.;ctzt vvcr-

rcits vor ciber 200 Jahren und pragten 

dafcir den Begritf "nachhaltig" Auch f(ir 

unscre modernc industrielle Wirt

schaftsweisc be<;tchen sokhc natcirli

chen Nutzungsgrenzen. Nur innerhalb 

dieser Crenzen, die durch die Criiflc 

des Planeten, durch die [ndlichkcit sei

ner Schatzc und durch die Belastbarkcit 

den khnnen. 

3. Die Frcisetzung von Stoftcn oder 

Energie ist auf cin Mall zu heschran

ken. das die Anpassungsfahigkeit der 

Okosystcme - z.B. des Klimas, der 

Walder und der Ozcane - auch langfris

tig nicht liherschreitet. 

lm Einzelfall kann es schwierig sein. die 

CI)V7s<r; 



Nachhaltigkcit eine'> Produktes odcr ei

nes l'roduktionsprozcsses zu beurteilen. 

Leicht hnden sich abcr llcispicle IC!r 

da<,, was nicht nachhaltig ist - ctwa un

serc Fnergieversorgung. Dieses llcispicl 

macht deutlich, dall die Verwirklichung 

von Nachhaltigkeit nur in glohalcr 

Sohdaritat zwischen Nord und SC!d ge

lingen kann denn cbs Klima J<,t cin 

Ccmeinschaftsgut, das von allen 

1\lcnschcn zusammen gcnutzt und he

lastet w1rd 

Ccgenwartig vcrkucrt die 1\\cnschhcit 

1n e1ncm cinzigcn )ahr tossilc 

Brcnnstotle, dcren Ent<.tehung 50li.OOO 

Jahre gcdaucrt hat. t\0 l'rozent davon 

wcrden in den lndustrielandcrn ver

bracht. Dabci wird in so grollcm 

Llmlang C:02 treigesetzt, dall allmah

IJch das Klimasystcm au<. dcm 

Clcichgewicht gerat. Damit wird da" 

Ausmall der Llmstellungcn deutlich, die 

insbesondere unscrc \ndustriege<,e\1-

schalten auf dem Wcge zur 

Nachhaltigkcit zu hcwaltigcn haben. 

Wohlstand und Gerechtigkeit 
Halt man sich Ierner vor Augen, dall 

die heviilkerungsreichstcn unter den 

sogenanntcn l:'ntwJcklungslandern 

China, lndien, lndonesien - im Begritf 

sind, den rcssourcenintensivcn Lebens

stil der lndu<;triclandcr nachzuahmen, 

dann wird deutlich, dall keine Zeit zu 

vcrlicrcn ist, um dic'>e Umstcllungcn in 

die Wcgc zu lcitcn. 

[s ist unscrc Aufgabe als National

staaten und a\-, Partner in der 

Europaischcn Union, durch iiberzcu

gende Nachhaltigkcitsstratcgicn welt

weir zu demomtricren, dall Wohlstand 

und Cercchtigkeit auch untcr Wahrung 

dcr Entfaltung'>chanccn kclllltiger 

Ccnerationen miiglich sind. Wenn wir 

(llV7N'l7 

nicht vorlcben, was wir von anderen 

vcrlangcn, wird die Solidaritat von 

Entwicklung'>- und lndustriclandern, 

die in Rio I'J92 angesichts gemeinsa

mcr Zukunftsrisiken Wirklichkeit war, 

rasch wicder vcrgesscn scin. Die Linder 

des SC!den<, machen ein Recht geltend, 

cs uns glcH .. :h zu tun, ~olange un-..cr 

Wohlstand auf Ver-;chwendung und aul 

Uberbean-;pruchung begrenztcr Natur

glitcr beruht. Dabei sind nebcn den 

Llmweltbelastungen innerhalb unscrer 

Landesgrenzcn auch <,o\che llmwelt

be\a<,tungcn zu hcrlicksichtigen, die wir 

durch den Import umweltintensiv her

ge<,telltcr Ciiter auflcrha\b umerer 

\.andc-,grcnzcn mit vcrursachen. 

Schon heutc werdcn internationalc 

Vcrhandlungen ctwa Jill llereich des 

weltwcitcn Klimaschutzes, zum Schutz 

dcr Walder oder zur wcltweitcn 

Verankcrung von iikologischen Min

dcst.,tandards - durch diese Argumen

tation er<,chwert. 

Vor die-,em Hintcrgrund begrCdle ich cs 

aullcrordcntlich, dalles - nicht zulctzt 

durch die gcmcinsamen An'itrengungen 

Deutschland-, und der Niedcrlande -

gelungcn ist, innerhalh der Europii'i

schen Union zu den Themenfeldern 

Klima und Wald vcrantwortungwolle 

l'ositionen ZU erarbeitcn. Die 

Nagel probe wird jedoch unscre cigene 

bhigkeit sein, nachhaltigc l'roduk

tiom- und Komummu-,tcr vorzulcbcn. 

HieriCJr wird die Lntwicklung der natio

nalcn C:02-Fnmsioncn aut lahrzehnte 

hin eincr dcr Hauptindikatoren sein. 

Die Erreichung der sclbstgcstecktcn 

C02-l\1indcrungsziclc ist in Deutsch

land ehemo wie in den Niederlanden 

ein schwieriger Prozdl. Schon heute 

wisscn wir, dall die bewahrtcn 

-l 

z 

z 

c 
c 

I 

m 



h 
II ~ 

II ~ 
~~ I II 

I I I II 
I II I 
I II 

I 1111 

I I 
j ,, 

' 

' :II ,, 
Ill 

II I p 
I I 

II I 
I 

c; 

UJ 

I 

:2 

<( 

<( 

N 

~ 

:J 

:J 

Q 

z 

:./1 

~ 

UJ 

z 
f-

~ 

<( 

c... 

Konzepte des 

Umweltschutzes 

anlagcnbczogcncn 

noch nicht ausrci-

chen, um am ziel zu gelangen, Da., 

liegt vornehmlich in der Natur der glo

halcn Umweltprohleme, die seit der 

Konfcrenz von Rio im Zentrum der 

Aulmcrksamkcit stchcn: Klimawandcl 

und Verlust an hiologischer Vielfalt 

Bcidc l'rohlcmc sind dcm Biirger - an

dcrs etwa als Cesundheitsschaden 

durch hclastctc Atemluft - nur schwcr 

vermittelhar, dcnn '>ie wirken sich sch

leichend und langfristig aus, Anderer

scits schranken s1c die 

konscrvicrcn, sondcm nur durch cin 

Umstcucm in dcr llichcnnutzung: in 

der Landwirtschaft, in Stadtehau, im 

Vcrkchrw;cgchau und im Tourismus, 

Hicrum gcht e<. 1111 Kern bei dcr 

Novcllierung des Bundcsnaturschutz

gcsctzcs, dcrcn Z1cl cs ist, die Nutzung 

der Natur nach okologischcn Kritcricn 

zu vcrhcsscrn, 

f'C1r die Umweltpolitik und flir die 

Umwcltforschung ergehcn sich aus dic

'>er Problemlage neue Herausfordcrun

gen: 1st es im Umwcltschutz hislang 

hauptsachlich darum ge

Entlaltungschanccn klinlti

ger Cenerationen vie!-
Dal3 die 

gangcn, Schadstollcmis

sioncn in Lult und 

Ieicht starker ein als Larm, Verwirklichung von Ccwasscr zu vcrmcidcn 

Smog und verschmulzte 

Fliis'>c, dcnn sic kiinnten 

sich als irreversihel erwei-

Nachhaltigkeit nur 
hzw, hcrauszufi I tcm, so 

kiinnen die neuen Um

wcltprohlcmc Klimawan

del und Artemchwund nur 

hewaltigt wcrdcn, wcnn C'> 

gelingt, den Verbrauch an 

fossilcn Encrgietragcrn 

und die Beanspruchung 

in globaler 
'>Cn. 

Solidaritat zwischen 

Dabei mull ge.,ehen wer

dcn, dafl in den vcrgangc

nen )ahren erfolgreiche 

Politik der Schadstoff-

Nord und Si.id 

gelingen kann. 

minderung gcgeniiber den Problemen 

des Klimawandels und des Artcn

schwunds kaum grcifen kann. 

Das Klimagas C02, das bei allen 

Vcrhrennungsprozcssen anfallt, laflt 

sich nicht heraushltern, sunder nur ver

meiden. Daflir hedarf es tiefgreifender 

Vcranderungen in fast allen Leben.,be

rcichcn. Das Klimaschuts-programm 

der Bundesregierung, das mehr als I 00 

Maflnahmen umfaflt und derzeit Lllll 

weitere Maflnahmen erganzt wird, 

macht die Komplexitat de-, Problem'> 

schr deutlich. 

- Ahnlich verhalt es '>ich mit der 

Artcnviclfalt. Sic laflt sich nicht durch 

die Ausweisung von Schutzgebieten 

von Hache dcutlich 

zur(ickzufiihren. 

Effizient oder ineffizient 
Kriterium flir die Zukunft.,fahigkeit ei

ner Technik ist damit nicht Ianger nur 

die Frage '\auber oder '>chmutzig", '>On

dern in zunehmendem Mafle die Frage 

"effizient oder ineffizien( Der spezih

sche Energieverbrach, der spez1hsche 

Matcrialvcrbrauch und dcr spczihschc 

Flachenverbrauch werden zum 

Kriterium fc1r die Zukunft.,fah,gkeit von 

l'roduktionswciscn, Transportstruk tu

ren und Konsummustern. 

Wollen wir unsere l.ebensqualitat so

wohl materiel! als auch sozial bewahren 

und zuglcich den mcmchcn in den 

heute noch unterentwickelten Landern 
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criiffnen. 

En tw ickl ung<,perspekt ivcn 

so i'>t die deutlichc 

Vcrhc-;<,erung der Ethzienz hieriCJr ein 

entschcidender Wcg lnnerhalh cine'> 

endlichcn Umwcltraume> der lrde -

la<,<;en <;ich die Kon<,ummiiglichkeiten 

nur auw;ei ten durch cfl izicntcre 

lncrgienutzung, durch ctfizicnterc 

Hachennutzung und durch cinen dfi

zientercn .~latcrialcinsatz. Wir 

hrauchen einen Quantensprung in dcr 

Rc<;<;ourcenproduktivitat, ahnlich wie 

wir ihn in den lctztcn hundert lahren 

hei dcr Arhcit<;produktivitat erleht ha

hcn. Dat(ir -,ind lnnovationcn <;mvohl 

im Bereich der l'rnduktion<,ahlaufe al-, 

auch hci den Produktcn und hei den 

Dicn<,tlei<;tungcn erfordcrlich, mit de

ncn wir un<,er-c Bed(irfni<;se hdricdigcn. 

lnnovatronen la<;<;cn -,ich nicht vcrord

ncn. Aufgahc der Politik ist es, ein in

novatiomfreundliches Klima zu schaf

fcn- auch unter Firl',atz der Steuer-. der 

Arhcit'>markt- und der 13ildungspolitik. 

Die spezilische Aufgahe einer moder

nen Umweltpolitik licgt darin, die 

Rahmenhcdingungcn so zu ge<;talten, 

dall -,ich Umweltschutzanstrengungen 

auf allen Ehenen der Cesellschaft wirt

<,chaltlich auszahlcn Nur dann haben 

llnternehrncr und Management einen 

Anrciz, mrt Sachver<;tand und 

Kreativitat die Miiglichkeitcn f(ir wei

tere Umweltentlastungen sy-,tcmatisch 

zu crmittcln und au<;zuschopfen. 

In Deut<;chland hat die Nutzung von 

Ahgahen und <;teucrlichen Anrcizcn zur 

Durchsctzung von iikologi-,chen 

lnnovationcn lange Tradition. So wurde 

1976 die Abwa<;<,erabgabc eingcf(ihrt, 

I 'JH5 hegann die Fiirderung von 

Kata\y<;atorfahrzcugcn durch abge

<;enkte Kfz-Steucrsatzc ( motorrijtuigen

bcla'>ting red.) und durch die 

CIJV ~ K <J7 

Sprcizung der Mincraliilsteucr fcrr ver

hleites und unvcrbleitcs Benzin. Seit 

dcm I luli wird in Deut<,chland drc 

Hohe dcr Kraftfahrzcug-,tcucr an die 

Hiihc der Emi'>Sioncn gekoppelt. 

Dcut<;chland unterst(itzt den JCrng<,\en 

Vor-,chlag dcr Europaischen Kommis

.,ion zur Hesteuerung allcr Brenn- und 

Treihstotfe durch die Erhiihung hzw. 

Fcstsctzung harmonisierter Mindest

stcucr<,atze hei den hestehcndcn 

Verhrauch'>Stcuern. 

Abcr Steuerpolitik ist nur ein Ansatz 

zur Durch.,etzung 

Ziclvor<,tcllungcn. 

umweltpolitischer 

Man <;ollte die 

Stcuerfrage deshalh auch nicht (iberhe

wcrtcn hir die i\kologi<;che Qualili

zierung un<,erer Produktions- und 

Produktkul tur sind andere I nstrurnente 

unci Strategien <,ichcrlich von noch 

grol)erer Bedeutung etwa die 

Weitercntwicklung des betrieblichen 

Umweltrnanagement'>, der Aufbau ciner 

re<,sou rcemc honenden Krei slau fwi rt

schaft und die Kcnnzeichnung okolo

gi'>ch vertraglicher Produktc 

Freiwillige 
Umweltbetriebsprufung 
Das EU-weit eingcfCrhrte, scit Fnde 

1995 in Deutschland cingesctzte 

Instrument dcr freiwilligen Umwelthe

trieh.,pr(ifung geht von dcrn Crundge

danken aus, dall cine kontinuierliche 

Verhesscrung des Umwelt-<,chutzes in 

einem Betrieh erne Viclzahl von 

Einzelrnallnahmen erfordert, die hauhg 

nicht vom Staat verordnct werden kon

nen, die abcr ein Betrieb zumindest tcil

wei'>e im eigencn Interesse durchf(ihren 

wird, wcnn er '>ich systernati<;ch damit 

bcfallt. Hi'> heute habcn '>ich in 

Deutschland rund 700 Untcrnehmens

standorte am llmwclt-Audit hetciligt -

rnehr a\<; in allen andercn 
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Mitglicdstaaten dcr Europaischcn 

Union zusammen. Dabci werden hc

trichl iche Rational isierungs-potcntiale 

im Bereich der Materialwirtschaft, des 

Encrgieeinsatzes, des Wasser- und des 

Ahlallmanagcments sowie des Trans

portwesens crschlossen. Verbessert 

wird auch die Umwcltautklarung dcr 

Belegschaft 

Nach crtolgreichcr Durchhihrung dcr 

Umwcltbetriehsprii-lung kann die 

hrma -;ich gegenliher ,\1itarbeitern und 

Kunden als moderner, umweltbewuflter 

Betrich prasentieren. Dieser i\nrciz ist 

liir viele Betriebe durchaus von 

Bedeutung. Derzeit priilen wir 

,\Ji)glichkcitcn, das Oko-Audit, das 

dcrzeit nur fiir Cewerbebetricbe vorgc

sehen i<;t, auch aut den Verwaltungs

und Dienstleistungsscktor, aul Hanken 

sowie aul Verkelw,betriebe auszudeh-

nen. 

Um cine Wende heim Ressourcen- und 

hwrgieverhrauch einzukiten, hat die 

Bundesregierung Antang der 90er Jahre 

den Aufbau einer Krcislaufwirtschalt in 

Angritf genom men ,\lit dcm 1996 in 

Kraft getretenen Kreislaufwirt

schaft-;gesctz wurde die rechtlichc 

Crundlage geschaffen, aul der wir im 

Laufc cler nachsten Jahre die anspruchs

vollc Wieder- und Weiterverwertung 

fast allcr Proclukte regeln werdcn. 

Das Kreislaulwirtschaftsgesetz ents

pricht clem Crundgeclanken, dafl cler 

Herstellcr eines Produktes fiir diescs 

l'rodukt auch nach Ablaul se1ner 

Nutzungsdauer verantwortlich hlciht 

und eine sinnvollc Wiederverwertung 

sicherstellcn muG. Das gilt auch unci 

insbesondere flir elcktronische Cerate, 

die angesichts rascher lnnovationszyk

len haufig ausgewechselt werden. Die 

Pflicht zur sinnvollen Wiedcrverwer

tung ausgemusterter Produkte stellt 

ganz neue, anspruchsvolle Anfordc

rungen an clas l'roduktdesign. Eigen

schaltcn wie Langlchigkeit, Wtedervcr

wertharkcit und Reparicrbarkeit werden 

zu wichtigen Kriterien hci der 

I 'roduktcn twicklung. 

l\1it dem Konzept der Kreisbulwirt

schaft ist bere1ts vor einigen Iahren die 

Trendwende beim Ablallaufkomnwn 

gelungen. In Deutschland sllld I 'J'J'J.'l 

mit .B7 Mio. Tonnen rund I 0 Prozent 

weniger Abtallc angcfallen als noch 

I 'Jl!O. !lei Verkaulsverpackungen ist im 

Zeitraum von 1991 his 1995 ein 

Rlickgang von 12 l'rozent zu verzelch

ncn. Dabei ist zu beriicksichtigen, dafl 

noch in den Iahren I '!HH 19'! I dn 

Verpackungsverbrauch konti nuierl ich 

zugenommen hatte. 

Ceradc bci der Ahfallvermeldung hat 

sich die Kooperation zwischen Staat 

und Wirtschaft hewahrt. Selhstvcr

ptlichtungen cler Wirtschalt bestehen 

fC1r die Riicknahme und Wiederverwcr

tung von Battcrien, von Altpapier, von 

Bauahfallen und von Altautos. Derzeit 

sind wir dahei, die Rlickholung und die 

anspruchsvolle Wieder- hzw. Weiter

verwertung von llektronikprodukten 

neu zu rcgcln. 

Wir untcrstlitzen die Entwicklung wie

derverwertbarer l'rodukte u.a. durch die 

Verga he des 1972 ci ngehdnten 

Umweltzcichens "Blauer Fngel" das 

derzeit flir 4100 Procluktc aus 76 

Produktgruppen vergehen wird - darun

ter auch Waschmaschincn, KCihl

schranke, Kopiergerate und Arheits

platzcomputer. die hezliglich Energie

verbrach unci Recycling entsprechende 

Anforderungen erfiillcn 

C llV 7 ~ '!7 



Akteure 
Da-, Kre~<,lauhvirhchah-,ge-,etz wird die 

hnwicklung material- und damit auch 

encrgie'iparcndcr Tcchniken und 

l'roduktc hc-,chlcunigen. Uhcr kurz 

odcr lang wcrdcn die neuen 

l'roduktantorderungen in die nationa

lcn und intcrnationalen l'roduktnormcn 

cintlicllcn Dcr Staat kann hier eincn 

l'rozcll in lkwcgung <;etzen, eigentli

cher Akteur hlcibt die Wirt<;chaft Sie 

i<;t c'>, die ihrc lnnovation-,hercitschalt 

und lnnovationsLihigkeit unter Bewei<; 

zu stcllcn hat, um den 

-,y-,temen. in<;\xsondere aber eine um

wcltl reundl iche Sortimentsgestaltung 

sind wichtige Hebel zur Verhe<,<;erung 

des Umweltschutzniveau., schon in den 

Lielcrhetriehcn - cin,chliclllich der 

Liekranten aus dem Ausland. 

Auch der Touri<,mm, insbesondere der 

Ferntourismus, bei dem Niederlander 

und Deutsche die wcltwcitc Rekordlistc 

anliihrcn, wurde als cine wichtige Form 

der Umweltnutzung in den lctzten 

Jahren als wichtigcs umweltpolitischcs 

Handlungslcld entdcckt 

Schlielllich sind die 

Hanken, durch deren iikonomi<;chcn 

Herau-,lordcrungcn in1 

im 
Die spezifische 

wic 

likologischen Bereich ge

rccht zu wcrden. 

Ncbcn der lndustrie, dcm 

Hauptadressaten dcr k\a<,

<;ischen, aul Schad-,toff

mindcrung gerichtctcn 

Umweltpolitik, muG Um

weltpolitik heute cin -,ehr 

hreitc'i Spektrum von 

ncucn, hi-,hcr kaum bc

achteten Akteuren amprc

chcn. Lingst -,ind C'i die 

privaten Vcrhraucher. die 

mit ihrcn gcwach<,enen 

Bcd(irlni'iSen c1ncn immer 

griillcren Tcil der Um

welthe\a-,tungcn verursa

chcn. wahrend die Bela-,

Aufgabe einer 

modern en 

Umweltpolitik liegt 

darin, die 

Rahmenbedingungen 

so zu gestalten, 

daB sich 

Umweltschutz-

anstrengungen auf 

allen Ebenen der 

Gesellschaft 

wirtschaftlich 

auszahlen. 

Hande die globalen 

lnvestitionsstr6me tlidkn. 

in wacll<;endem Malle be-

rcit und in der Lage, hei 

dcr Mittelvergabe auch 

i:ikologische Kriterien zu 

beri.ick<;ichtigcn. Das gc

-,chieht nicht zuletzt im 

wohlverstandencn Eigcn

intcressc - denn nur nach

haltige, langfristig ange

legte lnvc.,tition<;projekte 

wcrfen dauerhaft Rendite 

ab und werden dauerhalt 

von der Bevij\kerung tolc

ricrt. Die lndustrieversich

crer wiederum konncn 

durch die rechtzeitige 

Ber(icksichtigung von 

likologischen Kritericn ihr tungcn, die von dcr 

eigentlichcn lndustrie ausgehen, mit- Haftungsrisiko reduzicren Damit ist 

tlcrweile cher als gering gel ten ki:innen. 

Darau<; Ieite\ sich u.a. die lledeutung 

de-; Hamfc\., als Partner fi.ir die 

Umwcltpolitik ah. Das wurde in 

Dcut<;chland i nsbcsondcre 

Zu-,ammcnhang mit dcr Verpackung'i

vcrordnung dcutlich. Der Verzicht auf 

Lihcrtlii.,.,igc., Verpackung.,matcrial, die 

Autrcchtcrhaltung von 1\lehrwcg-

cine ganze Reihe von umwcltpoliti

schcn Aktcuren benannt, die wir als 

Partner gewinnen mCI<,<,cn. um die 

natC1rlichen Lebemgrundlagcn f(ir 

zuklinltigc Cencrationcn wirksam zu 

-,chiitzcn. 

llcreit<; 19R'l, zwci Jahre nach dcr 

Vcriiflentlichung des Brundtland-
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Berichts 'Our Common future' und drei 

Jahre vor dcr Konfcrcnz von Rio sind 

die Niederlande mit einem umfa-,sen

den Umwcltplan an die Offcntlichkcit 

getreten. Darin waren klare Wegmar

kierungen aufgeflihrt, die die 

Niederlande bis zum Jahr 2010 in den 

Zustand dcr Nachhaltigkeit' flihren 

sollten. Diesem Plan wurde weltweit 

lleachtung geschenkt, da er als ncucs 

l'olitikinstru-ment bereits we-,entlichen 

l'orderungen der Agenda 21 Rechnung 

trug: 

- Der Notwendigkeit, Umweltgesichts

punktc in alle Politikbcreiche zu intcg

rieren und; 

die wesentlichen gesellschaltlichcn 

Vera n t\vortung~ tragcr in 

Schwerpunktthemen 
Die Finbindung breiter Kreise der 

Ce-,ell-,chaft in die Entwicklung und 

Umsetzung von Nachhaltigkeits-

strategicn, wic cs dem Aultrag dcr 

Agenda 21 entspricht, ist Zicl meiner 

Initia-tive "Schrittc zu einer nachhalti

gen, umweltgerechten Entwicklung", 

die ich im luli 1 ')')6 eingclcitet habc 

mit dem Zicl, cine Agenda dcr nach

-,ten Schritte im Umweltschutz zu erar

beiten. Zu folgendcn sechs Schwer

punktthemen wurden Arbeits-kreise 

eingerichtet: 

- Schutz de-, Klimas, 

- Schutz des Naturhausha!ts, 

- Ressourcerbchonung, 

Schutz der Ccsundhclt; 

die Fntwicklung und 

Umsetzung einer Nach

haltigkeitsstrategie einzu-

MuB Umweltpolitik 
umweltschonendc 

Mobilitat, 

heute ein sehr Umweltethik. 

beziehen. 

Auch in Deutschland hat 

die Kooperation mit den 

vcrantwortlichen Akteuren 

im Umweltschutz dur

chaus Tradition. Bercits 

1970 wurde die Arbeits-

breites Spektrum 

von neuen, bisher 

kaum beachteten 

Die Arbeitskreise, die sich 

aus jeweils ca. 30 Vertre

tern des Bunclcs, clcr 

Lander, dcr Kommune11, 

der Umwelt- unci Natur

schuztsverbjndc, von 

Wirtschalt, Cewerkschaf-

Akteuren 

ansprechen. 

gcmein-,chaft f(ir Umwelt-

fragen als wichtiges Dia!oglorum ins 

!.eben gerufen. 

Line wichtige rorm der Kooperation ist 

die Anhorung von Verbandcn im 

Rahmen von Rcchtsset-zungsvertahren. 

Vor allcm im Ablall- und im 

Klimabcreich ist es in den vergangenen 

Jahrcn darliber hinaus zu zahlrcichcn 

Selbstverpflich-tungen gekommen, die 

dazu beitragen sollen, die SchlicGung 

von Stolfkrcis]julcn unci die 25-pro

zcntigc /'v1indcrung der C0 2 -

Emissionen miiglichst rasch unci cllck

tiv zu verwirklichen. 

tcn, Vcrbraucherverhjn

den sowic von Wi"enschatt unci 

Kirchen zusammensctzcn, haben zwi

schen November I ')96 unci l\1ai 1997 

Liber umwcltpolitische Zicle, die zu 

ergrcilenclen l\lallnahmen und die 

miiglichcn lleitrage cler vcrsch1edencn 

Akteure diskuticrt. Die Ccsprachc vcr

lictcn in sehr ollcncr, konstruktiver 

Atmosphare. Es wurdc viel Konscns, 

abcr auch Disscns dcutlich. Fs i-,t ge

lungen, die Handlungschwcrpunktc 

und njchsten Schrittc aul clem Weg zu 

cincr nachhaltigcn Entwicklung heraus

zuarbeiten. Die vorgclegten Ergchni">c 

flicfkn 1n cin umweltpolitisches 

CllV ;,s '!7 



Schwcrpunkt-programm ein, das ich bis 

zum FrLihjahr 1998 im Entwurf vorlc

gen und wicderum zur Disku.,sion stel

lcn werdc. 

Die groflc Chance von Dialogprozes

sen liegt darin, dafl sic eincn Beitrag 

dazu lci-,tcn, dtc iiknlogischc Vcrant

wortung dcr Aktcure in Cescllschalt 

und Wirhchalt '>ichthar zu machcn und 

aut rnehr Schultern zu vcrtcilen, 

t\litvcrantwurtung t(ir die Ccstaltung 

cincr Welt, in dcr auch Kinder und 

Kindcskindcr noch Lntlaltung<,chanccn 

vorhndcn. 

Kunzcrnstratcgcn, die ihrcn Fntwick

lungsabtcilungcn rcchtzcitig die richti-

gcn Vorgahcn machen mittclstandi-

sche Untcrnehmer, die Encrgic-

spartechnikcn zur 1\brktrcifc bringcn, 

Hanken, die ihrcn Klicntcn C>kologisch 

aut die Finger schaucn, und Kunden, 

die cin CciLihl tlir die iikolugischc 

Qualitat dcr Produkte cntwickeln - nur 

gemeinsarn konnen sie den Weg in eine 

Zukunft weisen, die dann hoffentlich 

auch weiterhin durch Wohlstand, '>0-

ziale Cerechtigkcit und hohe 

Lebcnsqualitat gepragt sein wird. lch 

setze darauf, clafl sich Deutschland unci 

die Niederlande auch in Zukunft ge

mcin.,am daflir cirl';ctzen wcrden, dafl 

Europas Wohlstand aul ein iikologisch 

tragtahiges Fundament gestellt wird. 

Dr AHqcla i\1akcl, A1dl3 
llwuimlliHisletiH fiir LIHTIPcli, Naltmclmtz wrd 

R.ert kto rs icherbci t 
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Duurzaamheid - een nieuw 
soort bedrijvigheid 
Vcrwczcnlijking van duurzaamhcid kan 

aileen gchcuren in het kader van de wc

reldomspannende -,olidariteit tusscn 

Noord en Zuid. De mccst dichtshe

volktc zogcnaamde ontwikkelingslan

den ziJn bezig de zecr milieuhelastende 

lcdstijl van de Wcstcrsc industrielan

den te imiteren. Het Westen zal iets 

moeten verandcren aan de produktie en 

consumptie-wijzen. Het zal ovcrtui

gend moeten Iaten zicn dat welvaart en 

gercchtighcid ook mogelijk zijn wan

neer men rckcning houdt met de lc

vcnskansen van toekomstige gcncratics. 

Wanneer wij nict het goede voorbeeld 

kunnen geven dan zal de solidariteit 

tu"en de industrielanden en de ontwik

kelingslanden - zoals te zien op de con

ferentie van Rio 1992 - al sncl verleden 

tijd zijn. De geloofwaardigheid van de 

Wcstcrse politiek inzake duurzamc ont

wikkcling zal vooral worden afgcmeten 

aan de aanpak van de C02 problema

tick. 

Klimaatvcrandering en het vcrlies aan 

hiodiversiteit zijn twce enorme proble

men die aan de burger heel moeilijk 

duidclijk te maken zijn, omdat zc op de 

langere termijn spelcn en omdat heide 

fundamcntele veranderingen verciscn. 

Veel moeilijkcr dan hct verminderen 

van schadelijke stollen ( succcsvol he

kid). C02 laat zich nict uitliltercn, ai

leen maar vermijdcn. Hct klimaathe

schermingsprogramma van de Duitsc 

rcgering hevat meer dan 100 soortcn 

maatrcgelen. Dat gcclt aan hoc ingc

wikkeld het prohlccm is. Het gehruik 

van fos<,iele brandstoffcn zal tors terug

gedrongen mocten worden. De hiodi

versiteit laat zich niet zomaar hertstel

lcn door beschermdc natuurgcbiedcn 

aan tc wijzcn. De oplossing is te vindcn 

in een andcr en minder intensief gc

bruik van oppcrvlakte: in de landbouw, 

stcdcnbouw, wegenbouw en tocrisme. 

Daarom gaat het bij de hcrzicning van 

de Duitsc natuurbeschermingswct. 

llij de ontwikkeling van nicuwe tcchno

logie gaat het nict mccr in de eer<,te 

plaats om de vraag 'schoon of vies', 

maar om de vraag hoc efficient wordt 

omgegaan met cncrgie, materialen en 

ruimte. Zwaar moct worden ingezet op 

eflicicntcr gcbruik ('cfticiency-revolu

ticl mecr doen met mindcr. 

lnnovaties Iaten zich niet afdwingen 

door de overheid. Hct is de verant

woordelijkheid van de politiek om een 

klimaat te schcppcn dat gumtig is voor 

innovatie, door onder andere bclasting

maatrcgclcn, arbeid.,marktbelcid en on

derwijsbcleid. Er moeten zodanigc 

randvoorwaardcn worden ge-,chapen 

dat inspanningcn voor het milieu cco

nomi-,ch lonen. 

Fiscalc maatrcgclen zijn helangrijk en 

ontbreken in J)uitsland ook zeker niet. 

De effectiviteit crvan moct cchter niet 

ovcrschat worden. 

Merkel wijst op hct <,ucccs van de vrij-



willigc milieu-toets voor hedrijven. Tot 

nu toe hehben in Duitsland ongeveer 

700 hedrijven zich aan deze vrijwillige 

toets onderworpen: meer dan in aile an

dere lidstaten van de Europese llnie <,a

men. De toet'> is in Duibland eind ICJ95 

ingevoerd Deze vrijwillige toetsing 

gaat ervan uit dat een bedrijl een helc

boelmaatregelcn die niet door de over

heid kunnen worden algedwongen wei 

in hct c1gcn hcbng zr:d gaan trcHen. 

Wanneer een bedriJt de toeh goed 

heelt door<aaan kan het zich naar me

dewcrkers en klanten als cen modern, 

milieu-vriendeliJk hedrijt prcsentcren. 

Bekcken wordt ol de 'ceo-audit' die nu 

vooral in de industriclc sector is toege

pa'>l ook hruikbaar i'> voor de de over

heidssector, de dienstensector, hanken 

en transportbcdrijvcn. 

Begin negcntiger jaren hedt de Duitse 

rcgcnng l.,tappcn gczet 0111 tc zorgcn 

dat gebruibgoederen zovcel mogeliJk 

hergchruikt gaan worden. In 1996 is cr 

ccn ccn 'knngloopwct' van kracht gc

worden. In de loop van de komendc Ja

ren zal op ha'>i'> daarvan het hergchruik 

van hiJT1a aile produkten worden gere

geld De makcr van een produkt hlijft 

ook na de verhruiksduur verantwoordc

liJk voor zqn produkt en moet ervoor 

zorgen dat het op cen zinvolle manier 

hergehruikt wordt. Hierdoor gaan pro

ducentcn hij de produktie rekening 

houden met hergehruik. bgcn<,chappen 

als lcvensduur, hcrgchruiken en rcpar

ecrhaarhcid worden tot hclangrijkc cri

teria voor de produktontwikkeling. 

Duitsland hedt in de algelopen jaren 

hicrdoor de alvalhcrg tors vermindcrd. 

Sinds I 'J72 wordt hct hergehruik ook 

ge'>limulcerd door de mogelijkheid om 

het label van de 'hlauwe engel' voor een 

produkt te vcrwerven. Dat is ecn sonrt 

eLo-lahel Sindsdien is het aan 4100 

prndukten in 76 prnduktgroepen uitgc

reikt. 

Merkel benadrukt steeds dat de over

heid processen in gang kan zettcn, 

maar dat de actoren in de samenleving 

het milieuhelang in hct eigen handelen 

moeten integreren. Traditioneel heeft 

het milieuhclcid hecft zich gericht op 

de industrie. Merkel benadrukt dat vee! 

mecr actoren in de samenlcving mocten 

worden aangesproken. Onder andere: 

de burgers, de handel, het toeri.,me, de 

banken. Ook de verantwoordelijken in 

dezc <,ectoren moeten gcwonnen wor

den als partner voor duurzaamheid. Zij 

beschouwt Nederland als een toonaan

gevend voorbeeld, omdat dit al in 

I LJH'J, twee jaar na het llrundtland-rap

port en dric Jaar voor de confercntic in 

Rio, met een onwattend milieu-helcids

plan kwam. Dit trok wereldwijd de aan

dacht omdat Nederland toen a! eisen 

van Agenda 21 in dadcn omzette Het 

ging hierbij in hct hijzonder om twec 

eisen: (I) dat hct milieuper<,pecticf 

gc'integrcerd moest worden in aile poli

tieke domeinen en (2) dat maatschap

pelijke actorcn betrokken moesten 

worden hij het uitstippelcn van ecn 

duu rzaam heid"t ra tegi e 

Ook in Duit.,land hcstaat ccn traditie 

om de samenwerking te zocken met ac

toren in de samenleving. lnzake klimaat 

en afval zijn er velc convcnanten geslo

ten. Ook op andere trnnten is deze 

werkwijze hcrkenbaar Merkel hena

drukt dat de weg van de dialoog zcer 

kansrijk is: hierdoor wordt de ecologi

sche verantwoordelijkheid van verschil

lende maatschappelijke actorcn zicht

baar en wordt deze over verschillende 

schouders vcrdecld. 

Daarom hccft tvlerkel in juli I CJ'J6 het 

initiatiet 'Stappen naar een duurzame 
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en milicuvriendelijkc ontwikkeling' gc

nomen. Om ccn grondigc discl!',sie te 

voeren over zcs hootdthema\ met be

trekking tot milieu- en natuurbeleid 

ziJ11 ze'> wcrkgcmeen.,chappen ingc

richt, elk bestaandc uit elk 30 dcclnc

mcrs ge'>electeerd uit allerlei maat

'>chappelijkc kringen de vcr'>chillcnde 

bc<;tuurslagen, de natuur- en milieu-or

ganisaties, werkgevcrs, vakbonden, 

con~umcn tcnorgani~ati cs, \vctcnsc hap 

en kerken. Dczc hcbben tu.,sen novem

ber 1996 en mci 1997 gediscu<;<;iccrd 

over doelen voor milieubelcid, de tc 

ncmen maatregclcn en de mogclijkc 

bijdragcn van de verschillende actoren. 

Het is gelukt op basis hicrvan spcer

punten en volgende stappen voor duur

zame ontwikkeling uit te werken. Op 

basis hiervan zal Merkel in het voorjaar 

van 1998 komen met een '>pccrpunten

programma voor milieubcleid dat zij 

opnicuw ter discus<;ic zal stellen. 

Merkel verwacht en hoopt dat 

Duitsbnd en Nederland zich ook in de 

toekomst ervoor zullen inzelten dat de 

wclvaart in Europa op ccologische pij

lers zal rustcn. 

UlV 7·k '!7 



0 
c arttkclcn utt dtt zomer 

nummer vormen somcn 

een caletdoscoop van op 

vatttngen over de vordenn

gen in het Neclerlondse en internatio

nalc milieuhclcid. Ze maken cluidelijk 

clot de slond van zoken en de prcqatics 

uit het vcrleden op verschillende lllo

nicren gewaardeerd worden. Ze gcven 

verschillcnde recepten voor een vol

waarclig en dtectid milieubelcid in de 

komcnde jaren. In dezc slotbeschou

slechts op een verstandige manier wor

den gevoerd wannecr ecrst het speel

velcl goecl is verkend. Daorbij vallen 

een paar dingen op. Om te heginncn 

het feit dot het brakter van de discus

sic over milicubeleid in de laotste Joren 

lijkt tc veranderen De discussie vcr

loopt minder gepossioneercl dan ticn 

jaar geleclen. De maatschappelijke dis

cussie vcrtaalt zich automatisch in de 

politiek. Fen aantal Jaren geleden hood 

hct miltcu voor politicke partijen inte

ressante protileringspun-

ten. lnmiddcls is het mi

lieu verdwcnen uit de top 

van maatschappeliJke pro

blemen die volgens en

quetes om cen oplossing 

vragen. 

wing willcn we een oantal 

opvallende zaken uit hct 

themanummer naast elkaar 

zcttcn. Ook willcn we uit 

hct vcelkleurigc becld een 

oantal conclu<;ies trekken 

over de rol die de christcn

dcmocratie in de afgclo

pen decennia in het mi

lieuhcleid heeft gcspeeld 

en over onzc ambities 

voor de \ijn die christen

clcmocraten vonaf \998 Mrdrs J WE Spies 

Milicubcleicl wordt daar

mee elcctoraal minder in

teressant. De milieudiscus

sie speclt zich af langs 

gcbaandc paden en is 

voorspclbaar geworden. 

Het milieu is cen 'gewoon' 

bcleidsterrein gewordcn. 

In de beleidslcvenscyclus 

bcvindt het milieubeleid 

zich voor het grootste 

dec\ in de 'beheersfase', de 

fase waarin de politiekc 

aandacht gcleiclelijk af

ncemt en de mcestc ener

gie wordt gestoken in de 

uitvocring van het vastge

stelde bcleid. De doelstel

lingen liggen vast, het be-

moeten kiezen. Wat volt er 

met inachtneming van de 

opvattingen van vcrschil

lende auteurs te zeggen 

over hct speclveld en het 

claarop te ontwikkelcn 

spcl~ En wclkc gevolgen 

moct dat hebben voor hct 

milieubelcid van morgen' 

Het speelveld 
De discussie over de inzet 

voor de komendc tijd kan 

(\lV7H'J7 

Mr.drs. FJ Paas 
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leid is in uitvocring, zo lijkt het. 

Toch doet die hcschrijving hij nadere 

bcschouwing geen rccht aan hct spccl

veld. [r bcstaat juist bij milieu een 

groot verschil tussen politicke uitspra

kcn en de wil of het vcrmogen van de 

politick om daaraan ook con-,equenties 

te verbinden. Hct vcrtrouwctl in de 

technologische vooruitgang lijkt groot 

Het kahinet geeft aan dat economise he 

groei gecomhinccrd kan worden met 

een daling van de milicuvcrvuiling. 

'Ontkoppeling' heel dat. Ook hct C:DA 

ontkcnt in bijvoorhecld 'l';ieuwe we

gcn, vastc waardcnl de tegenstclling 

tusscn economic en milieu. Daarmce 

-,taat hct rapport in cc11 langJarige 

CDA-traditie die de bclangcn van eco

nomic en milieu prohcert te vcrzocnen. 

In ecn aantal artikclcn in dit zomcr

nummer wordt de moeizame verhou

ding tussen economic en milieu bcspro

ken. Voor ecn dec! volgcns hetzelfde 

patroon: Kurten en Van dcr Wijst he

plciten ccn doorgaande economische 

groei van 3'1<>. Die vormt de motor ach

ter ecn nicuwc cfficiency-rcvolutic 

door middel van doorbraaktechnologic 

Technologische ontwikkeling moet zo 

cen uitweg hieden uit de spanning tus

scn cconon11e en be-..chernling van de 

leefomgeving. 

Om allcrlei redenen i-, het aantrckkcli1k 

ccn gcdwongen keuze zo lang mogclijk 

uit te stcllcn. 1\laar hoe vecl aanwijzin

gen zijn cr dat dat breed gcdragcn uit

gangspunt in de praktijk is vol tc hou

dcn? Wie de doelstellingen uit 

belangrijkc rcgcringsnota's (ook van 

voor I 994) vergelijkt met de conclusies 

uit de dcze zomer ver-,chencn 

Nationale l\1ilicuvcrkcnning van hct 

Rijksinstituut voor Volhgezondheid en 

t'Ailicuhygicne (RIVMI, constatccrt ecn 

flink gat tu'>'>en beleidsvoornemens en 

prcstatics. Nog gccn week voor de 

Nationale l\1ilicuvcrkcnning verschccn 

de nota 'Op weg naar een duurzamc 

economic' Hct lijkt echtcr uitgesloten 

dat de doelstellingen van milicuhelcid 

met de in deze nota genoemde maatrc

gelcn worden gcrealisccrd. Het hlcek in 

de atgelopen kabinehpcriodcs mogelijk 

voor de mec<,te -,roffen de milieuvcrvui

lende uit<,toot tcrug te dringcn. ,1-vbar 

onzc cnergie-inten~ieve cconon1ic 

groeit momcntccl als kool. Dat wordt 

onvcrmqdcli1k zichtbaar in het gchruik 

van foS'>iele brandstoffcn. met aile gc

volgcn van dicn voor vcrzuring, veront

reiniging en klin1aatvcrandcring. l)c 

Nederland-,c bcvolktngsdichthcid en 

verstcdelijking hlijven onvermindcrd 

druk uitoelcncn op het lcdmilicu. De 

onvcrandcrdc groci van de mobilitcit 

die door gcricht rcgcringshckid wordt 

gestimulcerd, doet een aantal winstpun

tcn van hct milieuhelcid van de atgelo

pcn Jarcn weer tenict. In de milieuver

kenning wordt zclts in de meest 

gunstigc scenario'~ ccn inkrin1ping vun 

de veestapel van 35 tot 60% noodzakc

lijk gcnocmd om de fosfaat-, stikstof

en ammoniakdoelstcllingcn tc halen. 

Hct gevoerdc klimaathclcid lijkt illusie~ 

politick te worden. Het kabinet strceft 

cr naar om in het jaar 2000 de uitstoot 

van C02 ten opztchtc van I 990 met 

drie procent tc vermindercn. 

Ondertussen i-, de uitstoot gcgmeid 

met mccr dan 8%. Maar de nota 'Op 

\Veg naar een duurzan1c cconon1ic' gt1at 

cvcnals Cramer en Kurten in dit num

mcr uit van vrijwillige atspraken met 

het hedrijfslevcn over cncrgichcspa

ring_ Ongctwi)tcld hedt dat nuttige rc

sultaten, maar hct is de vraag ot hct 

voldocnde is om een trcndbrcuk tc lur

ccrcn. Zondcr deze vraag expliciet te 

beantwoorden plaal'>t Van den 

Biggelaar hierhtj grote vraagtekens 

(!)VIS ')7 



Ook Verbruggen i<, <,cepti'>ch: "De 

vraag ol met cen vlucht in de milieu

technologic en eco-cl hcicntic cen tra

JCCl van duurzamc ontwikkcling in 

gang gczct wordt, kan nict ander'> dan 

n1ct grotc vraagtekcns bcantwoord 

worden. Hct i'> onduidclijk, ongericht 

en grotendcels onbchcersbaar ot en 

waar de doorbraaktechnologieen en 

ontkoppelingen plaa\<, zullen vinden." 

Ook Wam'>, Ten Hoopen en Tielcman 

gcvcn aan dat er mecr nodig is om de 

gc'>lcldc doelcn tc bereikcn. 

Duurzame groei 
1-. de notie van 'duurzame groei' en van 

'ontkoppeling' dan wcinig mcer dan 

theoric' Dczc vraag is aileen tc bcant

woordcn in <,amenhang met de vraag in 

welkc mate de laatstc tijd fcitclijk wcrk 

ts gemaakt van 'duurzamc groet. 

Duurzamc ontwikkcling stclt immcrs 

ei<;cn aan de aard van de cconomischc 

groei. De Ncdcrlandse economic hedt 

in vergelijking met het buitenland rela

tid vcel zware industric, transport en 

intcn<,icvc landbouw Dit maakt het las

tig om economische groci en een goed 

milieu tc combincrcn. Duurzame ont

wikkeling vraagt om een verschuiving 

van ccn economic die vccl energic en 

grondstoHen vcrgt naar cen economic 

die stcrkcr is gericht op hoogwaardigc 

dicmtverlcning. Wams en Van den 

lliggclaar vragen zich hardop at ol in 

dit verband hijvoorbccld gecn hcrbc

zinning nodig is op de rol van de 

Rottcrdamse haven. Ten Hoopen sluit 

zich hierbij aan: "ccn zcer tundamcn

tclc vraag i'> ot onverkort vast moet 

worden gchouden aan hct concept 

Nederland di<;tributieland" Overhcid<;

invcstcringcn mocten zich vooral rich

ten op industriclc innovatic en informa

tic- en communicatictechnologic. 

Technologic i<; du<; wei dcgclijk intcres-

CDV 7 H <>7 

<;ant. Nict als haarlcmmcrolic, maar wei 

als nuttig en voor politicke sturing vat

haar instrument. 

Nu is een verhaal over hrainports in 

plaa\<; van mainports zonder al te veel 

problcmen in ecn vcrkiczingspro

gramma op tc ncmen. l\:1aar zo'n lunda

mentcle keuzc hcelt grote conscqucn

tics voor de richting waarin de regering 

de komcndc tijd geld moct invc<;tercn 

Het paarse kabinet zet hct ovcrgrotc 

deel van de 'ICES-gelden', bcdocld 

voor cconomische ontwikkeling en in

lra-.tructuur, om in astalt. Dat had ook 

gekund in kennisintrastructuur. Rccht

strceks achter de kcuzc van de investc

ringsrichting van collcctieve middclen 

ligt een vi<;ie op de wcnsclijkc ontwik

keling van de economie. Een kcuzc 

voor cen andere ontwikkeling<;richting 

is per dcfinitie onzcker. Hct i<, ook de 

vraag in we ike mate de politick die ont

wikkeling kan sturcn. Maar investe

ringsbesli<;<;ingen vormen cen belangrijk 

sturingsmiddel. De discussie over duur

zame ontwikkeling is nauwelijks dcnk

baar zonder fundamentcle bezinning 

op de tweede Maasvlakte en de tweede 

nationalc luchthaven 

De overhetd hcelt dus een bclangrijkc 

rol door haar eigen inve<,tcringen. Zo 

lang de helh van het bruto nationaal 

product (BNP) via de staatska'> wordt 

bcstccd, speelt de ovcrhcid ecn rol van 

bctekcnis. De inzet van de overheid 

moet duidclijkheid biedcn aan maat

schappclijke actoren Hct is moeilijk 

om in een concurrentieverhouding ccn 

eerste <,tap te zettcn in cen gun<,tigc 

richting De overheid kan door middcl 

van regel», door mccrjarigc belcidsat

<;prakcn en door linancielc prikkels het 

nodigc doen om goede investcringen 

van hct bcdrijt<;leven uit tc Iokken. Het 
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loont de moeite om daarin een stimule

rende benadering kiezen. In de woor

den van 'Nieuwe wegen, vaste waarden'

"De overheid is nodig om de samcnlc

ving bijeen te houden en conflicten te 

beslechten. De overheid is onmisbaar 

om gemeenschappelijk handclen te or

denen en daaraan zodanig richting te 

geven, dat publieke gercchtigheid en 

solidariteit het resultaat zijn" 

Zander dus de rol van de nationale 

overheid te sterk te willen relativeren, 

Lubbers, en in zekere zin ook Korten 

maken duidelijk dat de nationale over

heid invloed verliest, door glohalise

ring, individualisering en concentratie 

op niet-gouvernementelc organisatie'>. 

Lubbers zoekt hiervoor compensatie in 

de verantwoordelijkheid van maat

schappelijke organisaties. De afne

mende mogelijkheden voor nationale 

overheden om door middel van rcgcls, 

maar ook door middel van financiclc 

imtrumenten de kwaliteit van het mi

lieu te bc'invloeden moeten worden gc

compenseerd door de gemeenschap en 

door de verantwoordclijkheid van bur

gers, bedrijven en maatschappclijkc or

ganisatics zcH, maar ook door intcrna

tionale afspraken, met aile beperkingcn 

die dat met zich meebrengt. 

Grenzeloos en duurzaam 
Een ovcrzicht van de stand van zakcn 

in hct milieuhelcid is nict tc geven zon

der tenminste cen blik over de grens. 

Her vcrrnogen van Nederland om rc

sultatcn te hocken bij her nastreven van 

milieudoelen als klimaatverandering, 

vcrzuring, en vcrvuiling van rivieren en 

zeeen staat of valt met ons vcrmogen 

op hct internationale niveau resultaten 

tc boeken. Daarover vallen in tocne

mende mate sceptischc gcluidcn te ho

rcn. We noemden in de inleiding a! de 

recente VN-confcrcntie in New York. 

Maar ook het Verdrag van Amsterdam 

hlcek nict echt een staaltjc van 

Europese slagvaardighcid Hct lijkt in 

dit Iicht bijna ecn cynische aanbcvcling 

om te zeggen dat iets Europees of mon

diaal moet worden geregcld, zo'n uit

spraak zct het hek open naar hct ontlo

pen van de eigen vcrantwoordelijkheid 

en maakt de kans klein dat tijdig resul

taten worden gcboekt. 

Wic echtcr kcnnis nccmt van de ver

schillende hijdragen in dit nummcr, kan 

niet anders dan constateren dat de 

meeste aull'urs aanzienlijk mindcr seep

tisch zijn De artikelcn van Lubbers, 

Backes, ViS'>er en Jepma bevatten prima 

tcgengit regen al tc grotc mocdeloos

heid over internationalc dfcctiviteit. 

Opvallcnd is dat .iotlll li11/Jicl11clll!llio11 zo 

sterk naar voren komt. Kortcn, ]epma 

en Backes bestcden daar aandacht aan. 

Backes wil ./oi11l l111fllc1JJC11illlio11 zclts utt

hrciden naar hct vraagstuk van de hio

diver'>iteit. de beschcrming van dicr

soorten, planten en bomen moet tn zip1 

ogen intcrnationaal worden algcstcmd. 

Lubbers laat cchtcr een mindcr pmitid 

gcluid horen, in tegenstclling tot lcpma 

verwacht hij wcinig van Kyoto voor de 

aanpak van de C0 2-problematiek. Hit 

plcit voor de totstandkoming van een 

Europesc C:O,-rcductie-gemeenschap. 

Christen-democratie en 
milieubeleid 
In dit zomernummcr is daarvan weinig 

tc merken, maar de milieurcputatic van 

het C:DA is op zijn zachtst gezcgd wci

nig uitgesproken Hct is cchtcr de 

vraag of dar tcrecht is. Zowel in de in

houd van het milicubclcid als in de 

witzc waarop dit tot stand komt, is de 

inzet van hct C:DA terug te vinden, van 

de 'ladder van Lansink' in de atval

stotfcnvcrwcrking tot de milieuvariant 



van het poldermodel, zoals die nog on

langs door president Clinton werd ge

roemd. 

Christcn-democratie en de Neder

landsc hestuurscultuur kennen een in

tcn'>ievc wissclwerking. Waar de chri<,

ten-democratie stellig sporen heeft 

getrokken, is in de wijzc waarop het 

milieuheleid in Nederland praktisch ge

stalte krijgt. Het CDA was in de rege

ring (in hct hijzonder vanuit de doel

grocp-dcpartementen Verkeer & 

Waterstaat; Landhouw, Natuur en 

Vi.,,erij en F.conomischc Zaken zcer 

nauw hctrokken hij de totstandkoming 

van aile tot nu toe verschenen 

Nationaal Mil ieubelcidsplannen. 

Milieuhcleid in Nederland is in hoge 

mate ge<;tempcld door doclgrocpen, 

consensus en convenanten. J\1aat

schappelijk draagvlak en eigen verant

woordclijkhcid spelen een belangrijke 

rol in de inrichting van het milieuhe

lcid. En zoals de overlcgeconomie vlak 

na de vorming van het paarse kahinct 

sterk onder vuur lag, maar uiteindelijk 

onder hct etiket 'poldcrmodel' is gectal

cerd als de motor achtcr ons econo

misch succes en een nationaal cxportar

tikel JS geworden, leidt het 

poldcrmodel ook in het milieuheleid 

tot hehoorlijke re<,ultaten Die nadruk 

op maatschappclijk draagvlak en op de 

cigen verantwoordclijkheid van comu

menten, hedrijven en hun organi'.aties 

i<, ecn markant kenmerk van de chris

ten-democratische henadcring. 

De christen-democratic voelt zich tra

ditioncel sterk hetrokken bij maat

schappelijke organisaties. Het is ecn 

hardnekkig misverstand dat het daarbiJ 

uitsluitend om christclijkc organi<;aties 

zou gaan. Wei kan de band met typi

schc one-i<,<,ue-organi<,aties als bondge-
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noten worden versterkt. Organisaties 

die zich specifiek voor hct milieu en de 

natuur inzetten zijn inmiddels profes

sionele en stabielc organisaties gewor

den, die strategisch kunnen handelen in 

brede maatschappel ijke verhanden. 

Maar ook organisaties die niet primair 

een milieubelang behartigen, blijken 

zich zcer bewust van de milieuproble

matiek en hebben het milieubelang 

over het algcmeen in hun beleid opge

nomen. Vander Wijst en Ceerts verwij

zen in dit verband terecht naar de rol 

van respectievelijk de socialc partners 

en de katholieke kerk. De inspanningen 

van het bedrijfslevcn worden in het bij

zonder genoemd door Cramer en 

Zachariasse. 

De valkuil voor een stroming die sterk 

de nadruk legt op maatschappelijke ver

antwoordelijkheid is dat ze de rol van 

de overheid te ondergeschikt voorstelt. 

Van der Wij<,t kent de overheid vooral 

de rol toe van informatieverschatfer, sti

mulator, kennismakelaar en faciliator. 

Korten, Cramer en Van der Wijst plei

tcn voor een terughoudende opstelling 

van de overhcid. Zij vcrwachten het 

meeste heil van alspraken die op basis 

van vrijwilligheid worden gemaakt. 

Cramer plcit in dit verband voor een 

twcede generatie van convenantcn. 

Korten voor meerjarenafspraken. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

kan slechts ontstaan wannecr de over

heid in staat is duidelijkheid te bieden 

over de wijze waarop ze daarmee om

gaat. Het is in dat Iicht begrijpelijk dat 

in ver<,chillendc hijdragen stevig wordt 

ingezet op een krachtig ingrijpen van 

de overhcid. Veel auteurs bepleiten re

delijk ingrijpcnde koersveranderingen 

in de richting van een ander soort eco

nomic, ecn stcvige lastcnverschuiving 

en verhandelbare vcrvuilingsrechtcn. 
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Van den l3iggelaar dringt aan op krach

tiger ingrijpen, maar ook Van Wijmen 

waarschuwt ernstig tegen een overhcid 

die zich te weinig hard maakt voor de 

he Iangen van natuur en milieu. De over

heid moct regels stellen om ccn bodem 

te leggen onder afspraken van sociale 

partner<;. Het poldennodel was niet ont

staan als de overheid niet permanent 

duidelijkheid had geschapen over de 

wijze waarop ze zou omgaan met maat

schappelijke afspraken Het vcrdient in 

dat Iicht tcnminstc overweging om con

venanten en afspraken binncn bedrijf

stakken net als CAO's algemeen verbin

dend te vcrklaren. Als wordt 

uitgesproken dat de overheid randvoor

waarden moet scheppen voor het dra

gen van verantwoordelijkheden door 

consumenten en producenten, is dat be

paald geen sinecure: het is de taak van 

de overheid om concurrenten tc bevrij

den uit hun prisoners dilemma waarin 

ze afwachten wie de eerste stap zet. Hct 

is ook een overheidstaak om omstandig

heden te creeren die uitdagen tot ver

antwoordelijkheid. Regelgeving en eco

nomische prikkels horen thuis in een 

verstandige beleidsmix. De vraag is niet 

of ze moetcn worden toegepast, maar 

hoe ze zo kunnen worden ingericht dat 

ze maatschappelijke verantwoordelijk

heid maximaal bevorderen. 

Christen-democratie en 
rentmeesterschap 
Wat is de positie van de christen-demo

cratie in hct milieudebat van morgen? 

Allereerst heeft de christen-democratic 

een sterk ontwikkelde levensbeschou

welijke visie op schepping en rcntmees

terschap, die leidt tot een geheel eigen 

invalshock in milicudiscussies, in iedcr 

geval op het vlak van de intrirl',ieke 

waardc van de schepping. Zowcl 

Boersema als Zwart zetten de lezer 

daarbij op haast ontnuchterende wijze 

weer met bcide voctcn op de grond. 

Boersema ontmaskert 'rentmee<;terschap' 

als een weinig bijbels begrip. Dat is 

voor veel christen-democraten toch 

even slikken. Maar Boersema en ook 

Ceerts hc<,chouwen het begrip rcnt

mcesterschap voor een politieke partij 

wei dcgelijk als waardevol. Boersema en 

Zwart geven een omschrijving van het 

begrip 'schepping' die fors afwijkt van 

de gcbruikelijke aan de mens in behcer 

gegcvcn en inmiddels vrijwel gehecl 

'behecrde en bcwerkte' were I d. 

In de tweede plaats moct de christen

dcmocratie ecn geloofwaardig beleid 

formuleren waarin overheid en samen

lcving ieder hun rol vervullen en elkaar 

aanvullen. Er is aile redcn voor de 

christen-democratic om de milicudis

cussie zelfbewust in te gaan. De chris

ten-democratie kan immers geen ge

noegen nemen met het bederf, de 

verwaarlozing, de vergiftiging van wat 

ons is toevertrouwd en ziet het als haar 

opdracht er voor te zorgen dat onze 

kleinkinderen niet worden geconfron

tecrd met ecn milieulast in termen van 

uitputting en uitmergeling. Daarin be

staat een traditie. Evenzeer als de chris

ten-democratic in een combinatie van 

hard beleid, consensus en taakverdeling 

er in i'i geslaagd het probleem van vol

doende werk adequaat aan te pakken, 

zo moet ze nu ook actie terzake van 

milieu mobiliseren. Het begin ligt er 

De huidige aanpak is ontwikkeld onder 

verantwoordelijkheid van het CDA. De 

pijlcrs waarop het huidige milieubeleid 

rust: zelfreguleri ng, consensus ( docl

groepenbeleid met convenanten) en 

een beperkte rol van de overheid (ka

derstellend en voorwaardcn schep

pcnd) is een typische weer<,piegeling 

van hct CDA-gedachtegoed. 



Milieubeleid van morgen: op 
zoek naar effectiviteit 
De context van waaruit het CDA poli

tick bedrijh is in de afgelopcn jaren ver

anderd. Stellingname<, in de oppmitie 

hebben een ander karakter en dienen 

vaak een iets ander doe! dan stellingna

me<, van rcgcringo;partijen Ongetwijfcld 

lcidt een andere rol tot andere accenten. 

ldealen kunnen onverdunder worden 

geprcsenteerd en beter zichtbaar wor

den gemaakt. Coedkope symbolen en 

donrzichtige cnmpromissen kunnen 

zonder problemen worden doorgcprikt: 

een kabinet dat een tunnel onder een 

paar wcilanden aanlcgt voor een miljard 

gulden en dat verkonpt als 'paars np z'n 

best', verdient een kritische benadering. 

Zeker nu dat kabinet met ecn hoop pre

ten tics is bcgonncn, juist op het gebied 

van milieu. Die pretentics zijn niet 

waargcmaakt. Het C:DA protileert zich 

ten dele met cultuurkritiek op de domi

nantic van de ecnnomische benadering. 

Die kritischc houding kan worden be

nut om een al te gcmakkelijke opoffe

ring van milieubelangen aan de kaak te 

stcllen. 

De christen-democratic hodt in haar 

kcuze van instrumcnten nict dramatisch 

at tc wijken van die van andere partijcn 

Toch zal de christen-democratic in haar 

agenda ecn sterkcre nadruk lcggcn np 

hct zeltordencnde vermogen van de o;a

mcnlcving en op de eigcn vcrantwoor

deliJkheid van mcnscn in hun maat

schappelijkc organisaties. Dat is het 

gchcim van hct poldcnnodcl. Welke 

concrete maatregclcn zou hct C:DA al 

bij de volgcnde vcrkiczingcn mocten 

bcplcitcnc WiJ denken dat de belang

rijkstc klcurcn van de nnderstaande 

<,taalkaart in hct verkiczingsprogramma 

n1octcn tcrugkon1cn· 

I Harcllopers ZJJn cloocllopers, ook in 

het milicubcleid. Maar wei graag ccn 
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bcetje doorlnpen. De overhcid client er 

tcnminste voor te zorgen clat de markt 

en de <,amenleving hun zeltorclenencl 

vcrmogcn maximaal kunnen bcnutten. 

Daarvnor i-; het nnclig clat milieukoo;tcn 

meer clan tot nu toe worden toegcre

kend aan productcn en clienstcn. Backes 

en Verbruggen zien daarin vee! mnge

lijkhcclen. Wams stelt in dit verband: 

"Leg ranclvoorwaarden op en pas de 

marktomstancligheden zo aan dat voor 

schaarse milieugoedercn betaald moet 

worden. Vcrvolgens is hct aan sectnren 

zeit om aan te tonen clat men onder 

deze omstancligheden concurrerend 

kan produceren". Onder auteurs bestaat 

grote overeenstemming over de bruik

baarheid van verhandelbare milieurech

ten. Het lijkt ons vcrstandig de discus

sic daarover ecns af te ronden en clit 

instrument in ieder gcval in Nederland 

toe tc passen. Ook convenanten wek

ken groot enthousiasme np bij de vcr

schillcncle auteurs. Om concurrentic

vcrvalsing tcgcn te gaan en om recht te 

doen aan wic zijn vcrantwnordelijkheid 

waar maakt, lijkt het de moeite waarcl 

om gesloten convcnanten algemeen 

verbinclend te verklaren. 

2. lntcrnationaal milieubeleid is nodig. 

Natuurlijk rakcn Europa en de nwn

dialc concurrcntie in alles onze kansen 

op een succesvol milieubeleid. Maar 

wanneer we dat roepen, dan verwach

ten we tenminste dat hct CDA zich in 

Brussel en Den Haag sterk maakt voor 

het omarmen van <,cherpe rcgels uit an

dere Europcse Ianden en van belang

rijkc internationak concurrenten, zoals 

de Verenigde Staten. En clat de natio

nalc ruimte om door middel van regels, 

BTW, accijnzen en ranclvoorwaarden 

voor milicuvricndelijke productie en 

consumptie te scheppcn maximaal 

wordt benut. Len voorhoederol is aller

minst tc vee! gevraagd. Het zou trou-
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wens onvoldoende ziJn als het daarb1j 

blijft. Wij vinden het om die reden jam

mer dat Ten Hoopen zijn krachtige ar

tikel niet wat stevigcr afsluit. Nu blijft 

hi) steken in ccn pleidooi voor een ac· 

tieve milieudiplomatic. Vlak daarvoor 

worden grotere vcrwachtingen gcwekt 

over onze eigen mogclijkhedcn. 

3. De christen-democratic client in het 

milieubclcid de vinger op de zerc plek· 

ken te leggen. De automobilitcit blijkt 

onbehecrsbaar zonder tenminste de be

reidheid over ingrijpcnde maatregelen 

na te denken. Terecht constatecrt Ten 

Hoopen dat het bclcid ten aanzien van 

mobiliteit in de eerstc plaats moet zijn 

gericht op hct voorkomen van mobili

teit door integratie van woningbouw, 

infrastructuur en ruimtelijke ordening. 

Maar preventie is onvoldoende om het 

mobiliteitsvraagstuk op te lassen. Dat 

vcrgt ingrijpendcr maatregelen. 

Tielcman geeft daarvoor ccn heel inte· 

ressante voorzet. Hij stelt vier hscak 

maatregelen voor die voor de hscus en 

de burger nog budgettair neutraal uit· 

werken ook 1 llijna te mooi om waar tc 

zijn Het CDA doet er goed aan om 

voor de komende periode de rekening 

voor de maatschappelijke kmten van 

automobiliteit vcel <.terkcr dan tot nu 

toe bij de automobilist te leggen. 

Daarnaast lijkt de tijd gekomen om ein· 

deliJk daadwerkelijk over te gaan tot 

het hdfen van accijnzen op kerosine en 

KTW op vliegtickets, zoal<. Ten 

Hoopen zeer tcrecht beplcit. 

4. BiJila aile auteurs noemen de CO,. 

uitstoot als belangrijk onopgelost mi

lieuprobleem. Met de economische 

groci, grocit het cnergievcrbruik (en 

CO,-emissJe) eveneens. Klimaatvcran· 

dcring is cen mondiaal probkem Het 

ligt dan ook voor de hand om rcduc

tietaaktstellingen in een internationaal 

perspectiel te plaatsen. l\1aar dat kan 

pas geloofwaardig wannccr Nederland 

zich niet al te gemakkelijk van zijn ei· 

gen huiswerk almaakt. Korten en 

Zachariasse verwachten veel van effi

ciencyverbetering. Korten ziet daar

naast meer in subsidies voor duurzame 

energic dan in energiehclfingen. De be

nadering van Ten Hoopen lijkt even

wichtiger: zijn inzet voor een encrgie· 

heffing die ten dele kan worden 

gebruikt om de kostprijs van zonne· en 

windenergie tc verlagen verdicnt steun. 

Lubbers komt in zijn artikel over de 

CQ,.problematiek met een interessante 

suggestie verdring CO,.onvriendeliJke 

vormen van elektriciteitsopwekking in 

Europa door vriendelijker methoden, 

waaronder gas. Deze suggcstie verdient 

in elk gevaluitwerking 

5. Mest en vcrzuring blijken lastig te 

hanteren. Van Dijk geeft weinig hoop 

bij hct zoeken naar oplossingen. Naar 

ziJil mening manifesteert het milieu zich 

voor agrari-,chc ondernemer'> aileen al-, 

kostenpost. Die ncgatieve constatering 

wijkt sterk al van andere crvaringen in 

het bedrijlslcven zoals die bijvoorbeeld 

door Zachariassc en Cramer worden ge

mcld. Van den Biggelaar is kort maar 

krachtig over landbouw en verzuring: 

"Fen perspectiel voor de agrarische sec

tor ligt niet in meer van hetzellde maar 

in een kwaliteitsslag: minder maar be

ter". Het lijkt inderdaad onvermiJdelijk 

dat bij het oplo<.sen van dit vraagstuk 

ook de omvang van de veestapel in de 

discussie wordt betrokken. Ten Hoopcn 

komt daarbij met een voorstel om de 

piJn tc verzachten: "Een systeem van 

heflen en belonen, gekoppeld aan re· 

ductiedoelstellingen die het voortbe

'>taan van de hedriJissector als geheel 

nict in gcvaar brcngen, vorn1t de C"iscn

tie van de door de CDA-Iractie voorge

stane aanpak van de mestproblcmat1ek 

in de intensieve veehouderij" De lractie 
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li)kt daarmce op de gonle weg te zijn 

Hct is immcrs hetcr die discussic zorg

vuldig tc vocrcn en de gevolgcn daar

van zorgvuldig voor tc bcreidcn dan de 

tockomst van de sector te helastcn met 

ccn nicuwe recb nict gchaaldc cmis

sicdoelstelli ngen. 

6. Spreck cem tot de verheeldi ng' 

Mtlieubelcid staat of valt immcr<, met 

de toewiJding van men<,cn. Een betcr 

milieu hcgint waar mcmcn bereid zijn 

zeit hct hclt in handen te ncmen Door 

de auto gcwoon te Iaten staan. Door de 

therrnostaat wat lager tc zctten. Een be

tcr milieu begint waar collcga's veran

dcrcn 111 carpoolcrs. Waar socialc part

ners, consumentcn en produccnten 

Iaten zicn dat het milieu mcde hun vcr

antwoordeiJjkheid is. Moderne chris

tcn-dcmocratcn dagcn daar voortdu

rcnd toe uit. Hocwel Van Dijk niet erg 

positid is over de hcreidheid van de 

consumcnt om voor cen milicuvricnde

lijk product men tc bctalcn, liJkt de 

praktijk zijn ongelijk men en mccr tc 

hcwijzen Oppcnhuizen hicdt cen 

trcfkndc illustratic met hct succcs van 

Max Havelaar En dat i., -,lcchts ecn van 

de voorhccldcn. Ook de indrukwck

kcndc resultatcn die de atgclopcn jarcn 

in de glastuinhouw zijn gcreali-;ccrd. 

zip1 bcgonnen met ind1viduclc ondcr

nemcrs die bcreid waren hun nek uit tc 

stekcn. Hct kahi net gee It met de nota 

'Op wcg naar ecn duurzame economic' 

ccn impul-, aan het hcloncn van de cre

ativiteit van indJviduclc onderncmers. 

En met die inzct li)kt hct op de gocde 

wcg tc zijn. We kunnen de crcativitcit 

en hct vcrantwoordclijkheid-,gevoel van 

hednjlstakkcn, of hct nu gaat om de in

tcnsicvc vcchoudcrij ol de pctrochemi

schc industric, hctcr hcnutten door de 

vcrcistc reductic tc Iaten verzorgcn 

door en onder vcrantwoordchjkhcid 

van hcdrijven zell Te weinig worden 
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successcn van crcatieve hcdrijven zicht

baar gemaakt. 

7 Te weinig ook, wordt creativilcit met 

hcldcr lange termijnhelcid, hardc voor

waarden en linanciclc prikkels ge'>timu

lccrd. Het wordt tijd dat de christen

democratic over haar traditionele 

heduchtheid voor hnancicle instrumen

tcn hcen stapt. Wij mocten heWLI'>t kie

zen voor in-,trumenten die vrijwilligc 

inve<,tcringcn in de eigen milicuzorg 

uitlokken Dat kan door de aankondi

ging van cen substanticle verhoging 

van de cnergieprijs over vijl jaar, ol 

door het zwaarder helasten van relatief 

vuilc producten of diensten. Ten 

Hoopen, Korten en Van Wijmcn be

pleitcn ccn vcr<,chuiving in ons belas

ting<,telscl van bela.,ting op arbeid naar 

he lasting op milieuverontrcinigcndc ac

tivitciten. De principe-uitsprakcn over 

ccologiscring van het helastingstclscl 

zijn inmiddcls ook door hct CDA al 

vaak gcdaan. bijvoorheeld in Nicuwc 

wegcn vastc waarden. Een eerste aanzct 

tot operationali.,ering zou welkom zijn 

Ecn plcidooi voor diflcrentiatic in de 

HTW-tarievcn naar de mate van milieu

bcla.,ting is nauwclijks mecr vcrnieu

wcnd te noemcn. ill) vecl auteurs komt 

die gcdachtc terug. Natuurlijk komt 

h1er opnicuw Europa om de hoek kij

ken. Maar dat hodt aan Ncderland-,e 

stappen hepaald niel in de wcg tc <,taan. 

We zoudcn kunncn alsprekcn dat we 

over vijf jaar 50 miljard mcer halen uit 

bela-,ting op milieuverontrcinigendc 

stoflcn. Via Ten Hoopcns acticve mi

lieudiplomatie kan ondertussen ruimtc 

voor het vervolg worden gcrealiseerd. 

8. Wannccr we constatercn dat de 

ovcrhcid zeit ongevcer de heltt van hct 

hruto nationaal product OlNI') weer 

uitzet in de samenlcving, vormt de in

vesteringsrichtll1g door de overhcid 

zeit daarmec een krachtig <,ignaal 
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Wams en Van der Wijst merken terecht 

op dat de overheid haar economische 

kracht als klant en investecrder beter 

kan benutten. Dat kan niet zonder con

sequentics blijven voor de miljardenin

vcstcringcn in het kadcr van ICES en 

STIREA. Want infrastructuur is meer 

dan asfalt Wanneer dan toch kolossale 

investeringen op de rol staan, verdie

nen spoor- en vaarwcgcn, onder

grondse verbindingen cen prominen

tcre rol. Maar in vergelijking tot deze 

klassickc infrastructuur moet veel meer 

de nadruk worden gelegd op de infrast

ructuur die voor de volgende ontwikke

lingssprong noodzakelijk is: kennisin

frastructuur als het ondcrwijsniveau en 

het niveau van de informatietechnolo

gie. Het belang van brainports voor de 

cconomische ontwikkeling in de nabije 

toekomst wordt ten onrechte onderge

waardcerd ten opzichte van de potentie 

van mainports. Ook deze inve<;tcrings

richtingcn zijn te kwantificcrcn. 

Tenslotte 
Het i'> mogelijk de gcschiedenis van de 

christen-democratie, zeker waar het 

gaat om belangrijke 'socialc kwestics' tc 

zien als een reeks verovcringen van 

christen-democratische politici op hun 

eigen achterban. Door het uiten van 

'arch i tectoni schc maatsc happijkri tick', 

maar ook door het steuncn van wetge

ving die er op is gericht belangrijkc 

maatschappclijkc problemen op tc los

sen, ondanks de tegendruk van geves

tigde bclangcn Vaak ging dczc ge

paard met grotc spanningen in eigcn 

kring. Het geldt bijvoorbecld voor 

Schaepman, Kuyper en Talma bij de 

aanpak van de socialc kwc'>tie Het 

geldt voor Bruim Slot inzJkc Nieuw 

Guinea. En het geldt voor verschcidenc 

christen-dcmocraten bij de opbouw van 

een samenhJngcnd Europa. lntcrcssJnt 

is dat bij al deze beslissingen waarschu

wingen tc horen waren dat dczc ccn 

verwoestcnde uitwerking zoudcn heb

bcn op de Nederlandsc cconomie. 

lngrijpcndc keuzes kunncn aileen wor

den gemaakt door volksvcrtegenwoor

digers die bereid en in staJt zijn meer 

te zijn dan vertegenwoordigers aileen. 

Die de wil hebben voor hun achterban 

uit tc lopen, zondcr daarrnce het con

tact te verliezen. Als dit patroon enige 

voorspellende waarde heeft voor de 

taakopvatting van christen-democraten, 

ligt het voor de hand dat juist zij bereid 

zijn tot vcrgaande stappen, nu in de mi

lieuproblematiek. zowcl mondiaal als 

nationaal, een sociale kwestie zichtbaar 

wordt die ernstige gevolgen heeft voor 

de kwaliteit van het Ieven zelf. Het be

houd van de schepping vraagt ingrij

pcnde maatregclen en zal het draagvlak 

voor politieke beslissingcn stevig op de 

proef stellcn. Maar aan de andere kant: 

hoc geloofwaardig is op de lange ter

mijn een politick die zich wei bcdicnt 

van een taalgebruik dat aangeclt dat 

voor het behoud van de kwaliteit van 

het Ieven ingrijpcnde keuzes noodzJkc

lijk zijn, die jarenlang ambitieuze mi

lieudoelstellingen tormulcert, mJar niet 

de kracht bn opbrengen om door cl

kctieve maatregclcn die doelstellingen 

te realiscrcn' De agenda voor christcn

dcmocrJtisch milieubelcid aJn hct be

gin van de eeuw van de waarheid is 

voor een bclangrijk dee I een zocktocht 

nJar dtectiviteit. WJJr de christen-de

mocratic die niet weet te bcrciken, vcr

liest ze op termip1 ook haar gcloolwaar

digheid en daarmee haar hcstJansrecht. 

,\ 1r.drs. FJ Pews is ruelhoudcr Pdll cmdcr Ill CCI' 

111ilicuhclmr tc Cm11iru}c11 

A1drs .I WE. Sjms is sc11ior· l>ehisadPiscur 

hij de ajdcli11_q nulrcu c11 ruatcrstailt flilll hct 

illtcrprouillcr,wl Oucrb; (JPO). 
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H 
et was zomer. Een van die 

warme avonden, waar au

gustu'> 1997 er vele van 

telde. Mijn leesclub was 

met Dante bezig: Loutering'>berg. Het 

poctische ltaliaans was aileen maar 

toegankelijk voor de !eden van de lees

club doordat er Nederlandse, Duit'>e en 

Engelse vertalingen op tafel lagen. 

Maar geen enkele vertaling bracht de 

poetischc kracht van Dante over En 

helemaal geen enkele vertaling slaagde 

erin het beeld van het vagevuur op te 

roepcn, zoals Dante het kon, terwijl hij 

zijn reis bcschrecf langs al die menscn 

die lijden door hun bescf van zondig

heid, door hun berouw. "Celoof jij daar 

wikkeling die wij na onze dood door

maken is nergens beeldender neerge

schreven dan door Dante in ziJn 

Coddelijke Comedie. 

ldentiteit 
ldentiteit is een abstract bcgrip, dat 

nuttig is om icts te beschrijven dat 

nodig is voor cen confessionele organi

<,atie Maar, net al'> bij Dante, is het 

bovenal nodig dat die confessionele 

identiteit uitgebeeld wordt in architcc

tuur, in kunstwcrken, in omgangsvor

men. 

Die tijd van verzuiling heel voorbij le 

zijn. Behalve bij de eigenzinnigc 

Evangelische Omroep is er bi) de om

rocpverenigingen, die aile 

ooit bij zuilcn hoorden, 

geen eigenheid mcer ge

makkelijk te herkennen. 

En dat geldt ook voor 

scholen, voor zickenhui

zen, voor bejaardenhui

zen. We praten wei over 

identiteit, maar in de 

nieuwhouw van al die in

stellingen is er geen iden

titeit. Nodig is uitbeclding 

in?", werd mij gevraagd. 

"lk ben er mec opgevocd", 

was aanvankelijk de ont

wijkende reactie. lk vcr

telde de opvattingen uit 

mijn vroegste godsdienst

les en ik maakte de !eden 

deelgenoot hoe de Joule

ring toen anders ge"inter

preteerd ging worden. lk 

haalde de Nieuwe Cate

chismm van 1966 uit mijn 

boekenkast en las de zin- Proj.dr. E.J.IM. Kimman in het gebouw, de cultuur 

nen voor, waarin het vagevuur geredu

ceerd werd tot cen moment van bijna 

niets lk realiseerde me toen, dat theo

logisch-wetenschappelijk de Nieuwe 

Catechismus gclijk had, maar dat de 

bceldende kracht van Dante oneindig 

superieur was. Celoven is concreet. De 

gelovige heeft beclden nodig De ont-

van de organisatie en de voorbcelden 

die de Ieiding geeft ldentitcit is al het

geen ons gebouw, onze organisatie, ons 

doen en Iaten onderscheidt van andere 

gebouwen, organisaties en functionaris

sen. Oat is lastig in cen samenleving 

met algemene uitgangspunten van be

leid, algemene financicringsnormen en 

CDV 'J/97 



algemcnc succes-criteria. Die vcralge

meniscring is de keerzijdc van hct ge

mengde liberalc en cgalitaire karaktcr 

van onze maat<,chappij De principes 

van vrijheid en gclijkheid zijn de dra

gende bcginselen gewecst, waarop het 

vcrzuilde hcstcl gerust hedt, maar hct 

gelitkhcidsheginscl is van die twee het 

bclangrijkste geweest. Het nict hc

oogdc effect van zeer vecl subsidicring 

1s uitcindelijk de deconfc-;sinnalisering 

en veralgcmeniscring gcwecst. 

Wat nu? 
Ccloven is concreet en niet vrijhlij

vend. Het evangelic is vcelcisend en te

gendraads Scholcn, zorgi nsrell ingen 

en woongemecnscharrcn met een con

kssJOnecl karakter zullen dat moctcn 

durvcn uitheelden. Dat vercist een an

dere architectuur, ccn andere kunst en 

cen andere manicr van met elkaar om

gaan. Het vcreist hovenal een andere 

blikrichting: verder kijken dan het Ie
ven van nu. Het vereist een mcntaliteit 

tegengesteld aan hct consumptiekarak

tcr van onze samenleving. Het vereist 

cen zoektocht naar een hestel, waar 

onzc wcrcld zin aan ontleent. Het 

geloof moct gestaltc krijgen in opvoc

den, in zorg, in hcschermd wonen, in 

tocwijding, lidde en aanclacht. ·c;e,st 
lnilucht sich Leih' En niet het omgc

keerde. 

Celoof ik du., in het vagevuur? Ia. In 

een loutering, h1er en straks? Ia. De sri

ritualitcit van de Loutcringsberg is juist 

dat de overledencn zich blitven ontwik

kclcn, zoal., ze ook or aarde zich kon

dcn ontwikkclen. Het meest problcma

tischc van onzc samcnlcving is niet 

haar liberalc en egalitaire karaktcr, maar 

is haar consumrtiedrift. Celuk is vcr

handclbaar gewnrden, lijkt het. Ccluk 

is ta.,tbaar en bcreikbaar, lijkt hct. 

Nieuwe christclijke organisatie'> zullcn 

('I)V q ()/ 

mnetcn worden gcdragen door menscn, 

die zich onthaastcn in hun '>treven naar 

geluk. En dan gaat het mij nict om 

menscn, die om wat voor mntieven dan 

ook even willen opvallen en daarbij 

niet schromen religie rc misbruiken, 

maar om mensen die geloven dar ons 

bestaan besremd is van Codswege en 

dat ons hidden, werken en lijden aileen 

van Hem uit zin krijgt. Fen gemeen

schar en een organi<>atic die dar uit

beeldt, hedr een idcntiteit. Kunste

naars die ons hierin helren kunnen, 

zijn broodnodig In geval ze niet direct 

voorhanden zijn, helrt Dante. 

flrofdr E .!Ji\ 1. Kinllllilll 

h1 de colun111 1jevc11 de /eden Pi111 de redactie hun 

persoolllijke opuattmge11 weer. Zij hopm dacnmee 

een WJHZfl te i}Wffl uoor reflectic o{ dehat 
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D 
oar de toenemendc secula

risatie is de positie van 

christelijke rnaatschappe

lijkc organisaties al enige 

tijd niet makkclijk Lange tijd i'> daar

over geklaagd. Er verdwencn steeds 

mcer van dit soort organisatics. 

Bijvoorbceld in de sociaal-economischc 

sector was er sprake van een enorrne 

kaalslag Sinds ecn of twcc jaar lijkt 

zich ecn wijziging af te tckencn. In 

tcgenstelling tot een aantal jaren gcle 

den lijkcn christelijke organisatics hun 

opdracht weer steeds mccr als cen uit

daging te zien. Men wil wei tcgen de 

stroom in rocicn. Dat gcldt voor het 

CDA dat al cnkcle jaren bczig is met 

een grondige inhoudelijke bczinning. 

Er vcrdwijnen niet aileen maar meer 

organisaties: er komen ook nieuwe bij. 

Een voorbeeld is de Vercniging Chris

telijk Bcrocpsonderwijs en Educatie 

(april 1996) In dit en enkele volgende 

nurnmers zal de redactic aandacht be

stcden aan de stand van zaken binnen 

christclijkc organisaties. 

Tckenen van de omslag waren zicht

baar op hct besloten beraad 'Christe

lijkc organi'>aties in een plurale cultuur' 

dat de redactie op 17 april jongstledcn 

o;amen mel de Vakgroep Systematische 

Theologic en Codsdiemtwetcnschap

pcn van de Vrijc Universiteit organi

seerdc. De discuo;sicpapcr wao; geschre

ven door prof.dr. H.M. Vroom. Met 

een hcrzicne versic daarvan ('Tcgen de 

'>troom in') opent dit nurnmer. Daarin 

analyseert Vroom scherp de liberate en 

soms militant seculiere omgeving 

waarin christclijkc organisaties rnoeten 

functioneren. De enige uitweg volgens 

hem is dat organisaties hard werken aan 

idcntitcit, relevantie en kwaliteit. 

Tijdens het beraad is gereagcerd op het 

paper door verantwoordelijken uit 

christclijkc organi'>alics in de sfcer van 

onderwijs (hoger en middclbaar), me

dia (tclevisie, krant), zorg, vakbond en 

kerken. In de volgende numrner'> zullen 

ecn aantal daarvan worden geplaatst. 

Het slotartikel i'> een verkortc vcrsie 

van het jaarverslag 1996 van hct 

Wctenschappclijk lnstituut voor het 

CDA (WI) Daarin valt te lezcn hoc 

het WI een bijdrage hedt gelcverd en 

nog denkt te levercn aan het herbezin

ningsproccs van het C:DA. Dat de 

christelijke idcntitcit van het CDA in 

de afgelopen jaren meer zichtbaar is 

geworden blijkt uit hct nicuws van 

9 augustus jongstledcn dat rabbijn 

Lody B. van de Karnp lid is geworden 

van het CDA. In dit nummer een uitgc

breid interview met hem waarin hi) zijn 

stap toelicht. Fen van belangrijkste 

beweegredencn om lid te worden is 

actief bij te dragcn aan die krachten die 

hct proces van de secularisatie kunncn 

kcren: "Die moet jc stimuleren. Fen van 

die krachten is de politiek. Dus ook hct 

CD A." 

Drs A1. .Ta11sw 

redactie-sccretaris 
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Christelijke maatschappelijke organisaties hebben het moeilijk in 

een samenleving waarin secularisatie en liberalisme tot in hoeken 

en gaten zijn doorgedrongen. Het identiteit-relevantie-dilemma is 

verscherpt: wie uitsluitend de christelijke identiteit handhaaft ver

liest aan relevantie voor de buitenwacht, wie daarentegen voor al

les relevant wil zijn, verliest de identiteit en daarmee het recht van 

bestaan. Vee! christelijke instellingen zijn hierdoor verwaterd. 

Vroom geeft aan hoe het tij gekeerd kan worden en waarom dat 

noodzakelijk is. 

A 
Is reactie op de tegenstcllin

gen tussen de diverse zuilen 

was er de laat

stc dertig jaar 

onder christenen de ten

dens om niet al te hoog 

van de toren te blazen, de 

waardc van wat andcrs

dcnkenden doen tc bena

drukkcn en vaak ook om 

de wandaden uit de eigen 

traditie met verve te be-

en ervoor zorgen dat onze organisatie 

niet tot iets vaags en neutraals wordt: 

'gevulde algemeenheid' 

heette dat lwintig jaar ge

leden. Maar met de vul

ling van die algemenc or

ganisaties ging het zoals 

met cen gevulde koek in 

dehandvaneenjongenin 

de groei: al gauw was 

daarvan niets meer over. 

Wat bleef, waren zogc-

schriJven. Hct cigene van naamd ncutralc organisa· 

christclijke organisaties tics. lets later lccrdcn we 

werd nict gcaccentuccrd. Proj.dr H.M. Vroom dat sccularisatie noemcn; 

Heel wat christelijke organisaties gin· het houdt onder andere in dat geloof 

gen onder de leus van gevulde algc

meenhcid op in algemenc organisaties: 

we zijn algemeen maar we koesteren de 

idealcn vanuit de diverse bestanddelcn, 

zo wcrd gezegd, we zullen elkaars ge

loof, ander geloof en ongeloof niet ver

gctcn, Cf(JVer spreken, het 'inbrengen' 

minder invloed heeft in de samcnlc

ving. Men zette vcel kaarten op het al

gemene, op samenwerking met andcren 

en overlcg over nieuwe vraagstukkcn. 

Sterk was dat ook het geval in de 

ethiek, waar men in termen van smalle 

en brede moraal leerde spreken Tot de 
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mini-moraal is ieder verplicht; de hrede 

moraal is vrij: dat is wat ieder extra wil 

doen. Het op zichzelf genomen goede 

docl was om ieder mem in eigen 

waarde te Iaten: iedereen mag bet zeit 

weten. De hisschop, de synode en zelfs 

de minister van Justitie zullen ons niet 

zeggen wat onzc idealen moeten zijn

dat maken we zeit weluit. Zo bepleitte 

Kuitert de smallc moraal, met name 

ook voor de politiek. De rolitiek wordt 

met de algemene argumcnten van de 

smalle, gedeelde moraal gcvocrd en 

niet met de grote rrivate idealen van de 

brede morele traditie-;, zoals christclijk 

geloof of humanisme. Politiek moet 

zcer tcrughoudend zijn: 

Het onweersprckelijke kit ligl er nu 

ccnmaal dat hoe mecr je in het 'common 

l}ood' stopt des te minder ruimtc er over 

hlijft voor mij om gcrefonncerd te we

zen op mijn wijze, voor jou katholiek 

op JOUW wijze of voor hem humanist up 

zijn wijze enzovoorts. 1 

Daarom pleit Kuitert voor cen smalle 

gczamenlijke moraal. met aile vrijheid 

voor mcnscn om meer dan hct mini

maal vcrei-;te tc docn - gecn vol idee 

van goed Ieven maar cen noodzakelijk 

minimum dat ieders autonomie en ver

antwoordclijkheid verder in tact laat. 

Laat de gemcenschappelijke moraal 

dicht bij de Tien Cchoden blijvcn- al

thans bij de niet-rcligieuzc gchoden 2 

Zo vinden we het ook bij liheralcn, die 

na de val van de communistische dicta

turen het politieke speelvcld behcerscn. 

Omdat leven-;beschouwing mensen 

verdcelt, moet men die huiten het pu

blieke en algemene domein houden. 

Vooral democraten van D66, zoals 

Clastra van Loon, bepleiten dat de po

litick pragmatisch moct zijn 1 Celool 

impliceert univcrscle waarheidsclaims 

en die zetten mensen tegen elkaar op-

althans dat beweert hij. Daarom vcrgt 

respect voor de ovcrtuiging van ande

ren dat men er in het publieke domein 

over zwijgt. 

De voorondcrstelling bij dezc libcralc 

opvatting is dat hct gezamenlijke Ieven 

van mcnscn buiten de impiratic van lc
vcnsheschouwing en religie kan. 

Vandaar dat hct hierbij nict aileen over 

'de politick' gaat, maar ook over de 

kwaliteitsnormen voor ziekcnhuizcn, 

de aanpak van sociaal werk, de visie op 

wcrkloosheid, de eindtcrmen van het 

onderwijs en de doelmatigheid van 

krant en omrocp. Wetgeving rcgelt im

mers wat we samen nodig vinden. In 

onze 'multJCLdturcle' samcnlcving is na 

twintig jaar smallc publieke moraal de 

vraag actuecl of de opcnhare moraal 

nict te smal geworden is. Overheerst de 

economic omdat de brcdere idealcn 

van het gocde Ieven en de deugdcn uit 

de publiekc sectorcn zijn wcggedron

gen! Hoe kan men economische ont

wikkclingen sturcn en hcheersen a!., de 

idealen van 'goed Ieven en samenleven' 

onbcsprokcn blijven) 

Omdat christclijke organisaties zich 

weinig profilcren op hun christelijke 

idcntiteit en omdat instcllingcn <,teeds 

mecr or rcndcmenten worden algere

kend, zijn vee\ christelijke instellingcn 

verwatcrd. Daar komt de kcrkvcrlating 

bij, zodat vee\ pcrsoneelsledcn van 

christelijke instcllingcn nu randkerkc

lijk of kcrkverlater zijn. Voor de kerken 

hctekent dit, als ik het goed zie, dat ze 

christelijke instelhngen die met rand

kerkelijkheid kampcn, niet a! tc hard 

mogen vallen; de pot zou de ketcl ver

wijten dat hij zwart ziet. 

Christencn die cen inbreng in de -;a

menleving a!-. gehcel willcn hehbcn, 

kunncn meer <,trategieen volgen, hct 

(J)V(J<J/ 



zoutmodel en het lampmodel Hct 

zoutmodel (gij zijt het zout der aarde) 

i'i dat chn-;tencn binncn algemenc or

gani'iaties wcrken, zoals christcnen die 

actid ziJn in Amnesty International, hct 

Rode Kruis en dergclijke Nadccl is dat 

de chri-,tclijke inspiratie niet cxpliciet 

wordt uitgcdragen (zodat de kcrk de 

lamplunctie krijgt toegeschoven en 

zich nogal cens gedrongen voelt maat

scharrclijke verklaringen al tc lcggen, 

die niet zoveel rolitieke invloed heb

hen). Daarom kiezen anderen voor het 

lamrmodel ( zet uw lamp niet onder de 

korenmaat I een stad or een berg zal 

nict verborgen b\ijven); zo zijn er chris

tclijke organisaties onbtaan, die vorm

gevcn aan de chri'>telijkc insriratie in 

allerlci <,eLtoren van de samenlcving. 

Deze organi'>alies dienden tcgelijk om 

het Ieven rcr bcvolkingsgroep zovcel 

mogeli1k in de eigen slccr, hinnen de 

divcr<,e 'zuilcn', te orga111seren. De zui

lcn zijn opengcbroken. Desondanks 

hechten vee\ chri'>lcncn aan christelijke 

organ1satie' op het maatschappclijk 

middenveld.• \)e ovcrheid kan immers 

niet al\e<, regelcn; hier ligt het gelijk 

van de smallc moraal De overheid 

wordt gckenmerkt door compromi<,<;en 

en terughoudendhcid l\1aar met smalle 

comprom1ssen en terughoudendheid 

kan je geen men<,en motivcren. De neu

tralc overheid mist het vermogen om 

men<,en te insrirercn. De -,chool kan ai

leen gnegeld worden door schoolhe

stuurder' en de zorg<,ector door de'i

kundigen met een visie op mensen, 

-,o\idariteit, orvoeding en zorg - 'soe

vereiniteit in eigen kring' Fen neutraal 

middenveld i' moeilijk denkhaar (atge

zicn van one ISS!Ir-organi~atics). Ncutralc 

maat<,charpe\ijkc organi,atie<, zijn voor 

hun idealcn alhankcliJk van de lcvem

be<,chouwelijke inhreng van hun \eden. 

Vee\ men dan pragmatisme zit er voor 

( !lV "<J~ 

hen niet op. 'Cevulde algemeenheid' is 

onvermijdelijk, maar, zoal'> gezegd, de 

vulling verdwijnt a\; een gevulde knck 

in een schooljongen. 

Organisaties van burger<, kunnen alleen 

bestaan bij gratie van de motivatie van 

burgers. Waarom zittcn oudcrs in 

schoolbcsturen, werken vrijwilligers in 

ziekenhuizen en vluchtelingenopvang, 

en nemen menscn verantwoordelijk

heid voor a\ die besturen? Waarom an

der'> dan omdat ze hopen op die manier 

iets van hun idcalcn te kunnen verwe

zen\ijken? [en actiel middenveld is af

hankclijk van mensen met cen huge 

motivatie. 

Aan libcrale en socialisti'>che kant wedt 

n1cn op ncutraliteit en algcn1ene orga

ni'>aties. "Zo langzamerhand kunnen we 

in dit land de verzuiling toch wei cens 

achter ons Iaten en met algemene scho

len volstaan?" Dat gcldt natuurlijk niet 

alleen voor het onderwij'> maar ook 

voor de zorginstellingen, de vakbond 

en de media. Levens\1eschouwing 

wordt a\<; prive naar de rand van het 

gezamenlijke he<,taan gedrongen. 

Pluraliteit vcrgt ncutralc publieke sec

loren, zo luidt het argument. llit vcrle

genheid en om hnanciclc redenen zijn 

vee\ christelijke organi'iaties huiverig 

om hun identiteit te benadrukken- ai

leen in de rechterllank van het protc

<,tantisme ligt dat anders. maar dan 

houdt men het meestal nok op 'small is 

lm1111ijul'. 

Hieronder zal ik cer'it de liberalc redc

nering be<;preken. Daarna vnlgt een 

voorheeld van een organisatie die door 

de druk van de algemene cultuur in vee\ 

Ianden aan christelijke identiteit heelt 

ingeboel. Het voorbeeld i'> misschien 

onverwacht, hct is 'de theologische la

culteit' \)aarover is internationaal di'>-
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cussie ontstaan, en wei over de taak en 

de opstelling van de theologie in deal

gemene cultuur, precies ons onderwerp. 

lk zal me tot de hoofdlijnen beperken. 

Daarna komt de betekenis van geloof 

voor maatschappelijke keuzen kort aan 

de orde, en tenslotte de opstelling van 

christelijke organisaties in de (echt) 

plurale samenleving en de moeilijke 

keuzen waarvoor we staan. 

Het liberate procede 
Eerst de liberale strategic: 

1. verklaar elk mens van nature goed

willend, fatsoenlijk en sociaal, 

2. bestempel elke twijfel aan dit uit

gangspunt als somber en bekrompen 

("Denkt u echt dat wij geen goede 

mensen zijn?'' of, harder: "denkt u 

dat christenen (moslims etc.) betere 

mensen zijn? (maar weet u dan niet 

dat )", 

3. bestempel de liberale visie op mens 

en samenleven als 'algemeen', 

4. verklaar alle beelden van 'goed Ieven 

en samenleven' tot prive-overtuigin

gen (naast het algemene, gczamen

lijke), 

5. verklaar godsdienstige organisaties 

op deze manier overbodig binnen 

de publieke, gezamenlijke sector -

zodat het publieke domein vrij is 

voor de competitie tussen autonome 

burgers. 

Zo wordt levensbeschouwing van het 

publieke domein gebannen. 

Over dit proccde valt vee! te zeggen. 

Maar Ia at ik eerst op de denkfout wij

zen. 'De liberaal' meent dat zijn visie op 

de mens juist is. Dat is een geloof met 

een absolute waarheidsaanspraak die de 

liberaal aan anderen probeert op te leg

gen. Het is echter een geloof iedcr 

mens is van nature goed, is autonoom, 

kan over zichzelf besli,sen, is bereid 

andere mensen op te zoeken- en als ie

dereen goed voor zichzelf zoekt, dan 

gaat het met de samenleving zo goed 

als het maar kan (alle problemen oplos

sen is natuurlijk onmogelijk). Zo onge

veer luidt de geloofsbelijdenis van onze 

liberale broeders en zusters. lk kom 

daar op terug, het gaat om de denkfout. 

Oat is dat men deze liberale geloofsbe

lijdenis voor algemeen geldig verklaart 

in het publieke domein. 

lntussen is pluralisme een feit. Mensen 

denken verschillend over 'goed Ieven 

en samenleven'. Hoe gaan we daarmee 

om? De oplossing is in principe simpel, 

zou je denken: ga na hoeveel gemeen

schappelijks je kunt ontdekken. De 

vraag 'Hoeveel hebben agnosten en 

athe'isten, humanisten en allerlei chris

tenen, moslims en hindoes gemeen?' 

leidt tot gesprek en studie. Dit lijkt een 

voor de hand liggende procedure, maar 

dat is blijkbaar niet zo. Om een voor

beeld te geven, in de discussie over de 

zogcnaamde 'multiculturelc samenle

ving' wordt de vraag naar wat men ge

meenschappelijk hecft, niet als de kern

vraag gethematiscerd. Wittgenstein's 

adagium voor wijsbegeerte was: 'look and 

see'. Welnu: ask and hear, look and sec: wat 

gelooft u, en wat gelooft u en in hoe

verre bent u het daarmee eens? 

Een goed voorbeeld van de liberale 

dcnkwijze vinden we in de wijsbegeerte 

van de godsdienst(cn) in de zoge

naamde pluralismethese. Die uitdruk

king, pluralismethese, slaat op religie

theorieen als die van John Hick die 

zegt dat aile voorstellingen van het 

goddelijke cvenzovele beelden van het 

ene Werkelijke zijn, dat het ene ant

woord op het Werkclijke even goed is 

als het andere, en dat de vormgeving 

aan het Ieven en samenlevcn van de di

verse religics en culturen gelijkwaardig 

is omdat men temiddcn van de evidente 

cuv <J(')7 



verschillen geen redelijke keuze kan 

makens Hick bedoelt intussen niet dat 

nationaal-socialistisch heidendom even 

goed is als de Quakers, ook hij heeft ui

teraard een ondergrens voor wat aan

vaardbaar is. Het probleem van deze vi

sic ligt in de volgende paradox: Hick 

wil ruimte maken om de verschillende 

godsdiensten in hun eigen waarde te Ia

ten door ze als gelijkwaardig te erken

nen, maar bereikt dat de verschillen er 

niet meer toe doen, de verschillen wor

den sociologische ("u bent katholiek 

omdat u in Maastricht bent geboren") 

of psychologisch ("gezien uw karakter 

is doopsgezind wei iets voor u") ver

klaard. 

De innerlijke tegenstrijdigheid in de 

pluralismethese is dat men de opvattin

gen van mensen respecteert maar ver

volgens de discussie ontloopt (en men

sen dus nict respecteert). Je kunt niet 

mcer vragen: is God nu persoon of niet, 

is God liefde of niet?, wil God gerech

tighcid voor verdrukten en armen of 

niet? De pluralismethese aanvaardt het 

pluralisme door het te negeren. 

Het gemeenschappelijke kan niet van 

liberale hoogtc, ex cathedra, worden af

gckondigd, het moet gevonden wor

den. Om dat heel helder tc krijgen: wat 

dunkt u van ccn wijsgeer, die zegt dat 

ondanks aile verschillcn Aristoteles, 

Plato, Marx, Nietzsche, Heidegger en 

Wittgenstein allemaal ten diepstc toch 

antwoord gaven op dezclfdc werkelijk

heid, dat hun visies diep zijn, princi

piccl gelijkwaardig, maar prive en nict 

van helang voor hct puhlieke domein) 

Zou u niet zcggen: lees het ecns en be

wij<; dat ze de libcrale grondwaardcn 

gemeen hcbben? Meer nog, zouden we 

niet zeggcn: let eens op de vcrschillen 

en probeer cr icts van te leren' De plu

ralismcthese maakt gcsprck overbodig. 

Zo ligt hct ook in de ethick. In de be-

UlV 'li'J7 

zinning op religieus pluralisme wordt 

ook over de gemeenschappelijke ethiek 

van de wereldgodsdiensten gesprokcn. 

Bekend is het verdienstelijke 'Projckt 

Wcltcthos' van Hans Kung Waar Kung 

behoedzaam probeert gemeenschappe

lijkheden op te sporen, hebben anderen 

pauschal verklaard dat de ethiek der 

wereldreligies grote overeenkomsten 

vertoont. Zijn ze niet allemaal voor 

eerlijkheid en gelijkheid van mensen? 

Maar dan vergeet men zich af te vragen 

of de eerlijkheid aileen binnen de eigen 

vriendenkring of in het algemeen geldt. 

Men ziet over het hoofd dat ook in de 

vrocgcre standenmaatschappij mensen 

gelijk heetten, en dat hct begrip gelijk

heid ccn invulling moet krijgen voordat 

het werkelijk icts kan betekenen 6 

Lezcnd, studerend en vragend kunnen 

we vaststellen dat godsdiemten allerlci 

overlappingen hebbcn 7 Maar we ike dat 

zijn, kunnen we aileen opsporen. Deli

berale cultuur aanvaardt het pluralisme, 

zegt "samen hebben we de publieke 

moraal", en veegt de pluraliteit in fcite 

van tafeJB 

Een casus: theologie als 
godsdienstwetenschap 
De laatste tijd worden de consequentie'> 

van de overheersende cultuur voor de 

theologie tcr discussie gestcld. Men 

kan de ontwikkeling als volgt onder 

woordcn brengen: de theologie wordt 

steeds meer godsdienstwetenschap, dat 

wil zeggen dat vakken als bijbeluitlcg 

en kcrkgcschiedenis steeds afstandelij

ker, vanuit algemene optiek, worden 

bcstudeerd. Zo hehhen Adriaanse c. s. 

verdedigd dat theologie gccn weten

schap i'>; godsdienstwctcnschap is we

tcnschap, theologic niet- al willen zij 

de confcssionele theologic zeker bij de 

universiteit behoudcn. Het paradigma 

voor goede wetenschap is hierbij wat 
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allen kunm:n inzien. Openbaar weten is 

neutraal en gecontroleerd; confessio

nele elementen spelen dus geen rol '' 

Cavin D'Cmta, een Britse deskundige 

op het gehied van religicus pluralisme, 

verwerpt deze 'vergodsdicnstweten

schappelijking' van de theologie onder 

invlocd van cen min of mecr pmitivis

tisch wetenschapsbegrip en het heer

sende culturelc klimaat. 1" 'Theologen' 

bestudercn de bijbcl zoal-, cla-,sici 

Homerus. De academische wereld te

kende aanvankelijk bczwaar aan toen 

voor een vacature voor prakti<;che theo

logie van kandidaten werd gecist dar ze 

chri<;ten zouden zijn. 11 Vrocger ging de 

theologic over het verhaal van schep

ping, gcschicdeni~ en volcinding, en 

kreeg de wereld ecn plaats in het bij

helsc verhaal 1 tegenwoordig I igt her net 

andersom, de bijbel krijgt cen plaah in 

hct grote verhaal van onze cultuur 12
: de 

Vcrlichting en de Vooruitgang. len 

thcoloog, schri1ft [)'Costa, die tijdem 

zijn college<; in de christelijke theologie 

aan studcnten die in de kerk gaan wer

ken, van zijn geloof laat blijken of er

van uitgaat dat hij bij zijn studcnten ge

loof vcronderstelt, brengt men<;en in 

vcrlegenheid. 11 De theologic is lang

zaam maar zcker door godsdienstwe

tcnschap vervangen. Je beschrijft gc

loof van anderen alsof jc er niet<, mee tc 

maken hebt en alsot je je nooit afgc

vraagd heht of het misschien waar zou 

kunncn zijn D'Costa verwij<;t hierbij 

naar her mcthodi-,ch uitgangspunt van 

de epochc, dat zegt dar je je eigcn ge

loof tus-,cn haakJes moet zetten om dat 

van anderen te leren kennen. Men wil 

ohjectid beschrijvcn zonder te oorde

len. Maar, zegt ])'Costa, laat elke thco

!ogi-;chc taculteit zcggcn \Vaar zc ~ta(lt 

en wat ze wil: anglicaanse, katholiekc, 

methodi-,tische, oecumenischc, islamiti

schc theolog1e of godsdienstweten-

schap. Haal godsdienstwetenschap en 

thcologie uit elkaar en laat mensen in 

cen trad1t1e staan- en laat ze vooral up 

elkaar reagercn. Op deze manier bcreik 

jc mcer openhcid dan wanneer Je af

standelijkheid en ncutralitcit vergt aan 

de universiteit (en, zo voeg ik hier toe, 

in het puhlieke domein) " [Tjhc culti

vation of such tradition-spmfic dcf"nt111cnts 

JPillthmfore actually facilit,Jtc a richer plum

lislll <llld a deeper C11l]<l!}ell1elli bct!PCC11 different 

tmditions."'" 

De Heidelberger hooglcraar Cotttried 

Seeba-,s heeft overeenkomstigc ontwik

kelingen aan de Duitse thcologi-,chc ta
culteiten heschreven en onder kritick 

gesteld, met name ook de irritaties in 

de academi-,che senaat als de relatie 

tu<;<,en theologie en kerk op enig punt 

naar voren komt. Hij beplcit cen duide

lijke hand van kcrken met faculteJtcn 

en, om de geloolsdoordcnking nict in 

een kcrkeliJk gctto tc brengen, een ste

vigc plaats van de theologJe aan de uni

versiteit. h 

In ons land i-, deze discu"ie actuccl in 

verband met de imamoplciding. N. 

Landman concludeert in een rapport 

voor hct Mini-,tcrie van OndcrwlJS, 

Cultuur en Wetcnschappcn dat een 

Nedcrlandse imamoplciding wenscli1k 

1s en dat de overheid die kan subsidi

ercn, maar dat de godsdicnstige klcur 

van een dergelijkc instclling mel door 

de overheid be.invloed kan worden."' 

Het initiatid moct van islamitische 

groepcringcn komen. Wanncer d1e in 

de naastc toekomst ecn aanvraag indie

nen, kan de ovcrheid helpen ecn islami

tische uplciding tc rcaliseren. Landman 

meent dat de zogenaamde duplex onlo 

structuur van de theologie aan de riJks

univcrsiteiten een gocde basis bJcdt: 

vier par opcnbaar onderwijs en een 

tweejarige cursus binnen de islamiti

<,che thcologie. Maar ook hicrbij is hct 



prohleem dat het lcren lezcn van de 

Koran in het Arahi-,ch geen ncutralc 

voor<;tudie voor de i<>bmiti<>che oplei

ding i'>. l:r i'> maar weinig 11eutraal gc

hied, hovendien negeert men her cle

ll1Cilt van de overdracht van een brede. 

gecompliceerde religieuze traditie. De 

intellcctueel <>laat nict hoven de par

tiJen At-,tandeli)ke lczing van de Koran 

vcr<>pcelt haar ondcrwerp. de Koran 

n1aakt cr aan~praak op openbaring van 

Cod tc zijn. Len -,tudietraJecl van zc<>, 

zeven 1aar kan men Tllet ,cheiden in 

openbare en god,dien<>ligc vakkcn. 

Wat zou dat concreet voor de per<>oon

lljkc vonning van de <,tudenten heteke

nen' Daarom zal een eventuclc ima

mopleiding aa11 of bq tTn Nederland<>c 

univcr<>iteit een mo<>lim<>c in<;tclling 

moctcn zijn, waarbiJ de 

gie, die min of mecr parallellopen met 

culturclc stromingen, de revisioni<;ten 

en de post-liberalen. 1c 

De rcvisioni<>tcn probcrc11 de thcologie 

een pick te geven in de openhare cul

tuur1 ze <,lreven naar publickc theolo

gic " Lq vinden dat hct chri<;telijke 

dcnken een bi1dragc aan de algemcne 

cultuur moel gevcn en zo haar waardc 

moct bewijzen, cbartoc moet het zoe

ken naar ontwcrpcn die voor icder hc

grijpelijk en inzichtclijk zijn 

Placher wiJ'>l dcze hcnadering al, want 

de publieke theologie betekcnt ccn 

Janptlr.;<.,ing aan wat icdcrccn vindt en 

du, heclt men nict<; nieuw-, mecr tc 

melden. lntusscn waarclccrt Pbchcr dat 

men de puhliekc discu<,<;ie zoekt. 

De po'>l-lihcralcn zeggen terccht dat cr 

nict zoict<> i<; a], 'algemccn 

overheid kwalltcit-,ei-,en 

'>tell en de mmlim<;c ge

mccn<>chap ee11 contract 

met de univer'>itctt hceft 

inzake de i-,lamiti'>Lhe 

identiteit, de inhoud va11 

de opkiding en het aan

'>lclltng<>hclctd van de W<'

tcmchappclijke <;tal Lchte 

aanvaardtng van pluralitcit 

vergt conlc<,<;tonccl ondcr

WiJ'>. In aile vragcn die met 

lcven'>hc<>chouwi ng en met 

'gocd Ieven en -.amcnlcvcnr 

tc makcn hehben, bc'>taat 

Niemand kan 
mcmcliik denken' Plachcr 

zell dcclt deze mcning. 

Vanuit wetcn<;ehap-,lccr en 

culturclc antropologie laat 

hi) zien dat wctenschap 

niet zonder vooroordelcn 

is, dat een objectieve bc

oordeling van culturcn on

mogclijk 1~. dat olgcn1ccn 

mcmelijkc waardcn nict 

zonder meer hestaan en 

dat de cth ick over de helc 

wereld nict op hctzeltde 

neerkomt. (I\ let ccn voor-

garanderen dat 

centrale christelijke 

waarden zonder 

inspanning van 

christenen tot de 

algemene cultuur 

zullen blijven 

behoren. 

gecn ncutralitcit, maar wei kriti,chc rc

llcctic op traditic<> en dialoog tu'>'en 

Ecn van de bekende Noord-Ameri

ka<Jme hoekcn over de bijdragc van hct 

chnstelqk denkcn (tocge<>ptt<;t op de 

theologic) tn dc pluralc u1ltuur is 

Llll<if'olol}c/Jt Tl>co!oJ}Y van William 

Placher. I liJ ondcr'>Lhcidt twce tactic

ken 1n de Noord-Amcrikaame theolo-

( J)V q q-;-

bccld dat ik vaker heb ge

bruikt. men kan ii<Jil/>i en 11111/"tkilrocll,l 

wei met liefde vertalcn, maar daardoor 

aileen worden ze nicl idcntick J Dat hct 

allemaal op hetzelfde neerkomt. was de 

claim van de modcrniqi-,chc, liberalc 

cultuur, daarom sprekcn we van post

modernisme en po<>t-lihcr<lal denken. 1
" 

Tot zover j-, Plachcr hct met de post-li

hcralcn ccns. l.iberali<>me i' ccn gelool 

naa~t andcr gcloot en nict ccn gcnlccn

'chappclijke ba-;is van aile culturen. Fr 
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bestaan aileen mensen die door cultu

ren en tradities zijn gevormd. De post

liberale stroming ontleent hicraan het 

recht om zich hewust tot een traditie te 

rekenen. Men stelt zich tot taak zich te 

hezinnen op wat gocd christelijk den

ken is: Laten christenen ervoor zorgen 

dat ze hun eigen traditie op orde heb

hen en voor de moderne problcmen uit 

hun eigen hronnen van spiritualiteit 

putten. Daar is Plachcr het wei mee 

eens, maar hij wil mcer. De kerk, en, zo 

kunnen we toevoegen: de christelijke 

organisaties, mogen niet in cen getto 

terecht komen. 

Daarom heplcit Placher een midden

weg. Met de post-liberalcn vindt hij dat 

de christelijke hijdrage authentiek 

christelijk moet zijn, en met de revisio

nisten dat het ecn bijdrage aan het pu

blieke debat moet zijn. Zijn grondregel 

voor het dcbat tussen mensen van vcr

schillende lcvembeschouwclijkc komaf 

is dat je je ervan bewust moet zijn dat 

je vanuit een christelijk (of ander) ge

zichtspunt spreekt; doe niet alsof je 

daarvan kunt afzien2° Voor christelijke 

organisaties heeft hij drie vuistregels 

Door hun daden leggcn christelijke 

organisaties getuigenis af van hoe ze 

vinden dat het moet. Tot de christencn 

met de grootste publieke invloed in de 

Verenigde Staten hehoorden Reinhold 

Niebuhr en Martin Luther King: zij 

pasten zich niet aan, maar zeiden en 

deden wat ze dachten dat christenen 

moesten zeggen en doen. 'Unapogeti

cally': zonder zich erom te bekommeren 

of ze acceptabel waren voor andersden

kenden. 

2. Voor takken van wcrk kunnen chris

tenen bondgenoten zoeken: met joden 

en marxisten bijvoorbeeld werk onder 

daklozen. 

3. Probeer niet een algemeen aan

vaarde smalle moraal te vinden, want 

voor je het weet, verlieo; je je christe

lijke inbreng (en verleid je anderen er

toe hun bronnen en inspiratie te ver

waarlozen)21 

Voor de christelijke theologie betekent 

dit dat Placher op eenzelfde spoor zit 

als D'Costa en Seebass. De idealcn van 

'de academischc wercld' en de stan

daards voor 'algemeen aanvaardbare 

kcnnis' en de criteria voor 'wetenschap

pelijke verificatie' zijn hakmessen waar

mee de bezinning op de zeggings

kracht van de eigen traditie wordt 

weggekapt. Tradities moeten niet wor

den omgehakt, maar worden gesnoeid. 

Deze gedachtegangen- wat mij betreh 

zijn bet constateringcn - lciden tot de 

volgende conclusie: Echt pluralisme he

staat in bet activeren van de diverse tra

dities, het elkaar uitdagen om het beste 

van je traditie te Iaten zien, kritische 

vragen stellen en van elkaar lcren. Echt 

pluralisme wil niet zeggen minderhe

den in ons land de ruimte gcven om 

couscous te eten, naar Arahische mu

ziek te luisteren en eventueel een sluier 

tc dragen - terwijl de islam verder 

wordt genegeerd of als lastige bijkom

stigheid beschouwd. Echt pluralisme 

bestaat in aanvaarding van pluraliteit 

van mcningen, pluraliteit van organisa

ties en pluraliteit van idealen van 'goed 

Ieven en samenleven'n 

De betekenis van geloof voor 
maatschappelijke keuzen 
Op welke manier heeft geloof beteke

nis voor standpuntbepalingen van 

christenen) De bijbel is geen recepten

boek. Sommige geboden zijn duidelijk 

- gij zult niet doden -, maar over de 

toepassing in bijzondere situaties is vee! 

te doen. Codsdienstige tradities zijn 

zeer complcxe, dynamische 'eenheden' 

met allcrlei substromingen die het 

C:DV 'l•'>7 



Ieven en samenleven uitleggen vanuit 

geloof Geloof biedt een kader waar

binncn dczc duiding van clementcn 

plaatsvindt Zo kunnen we verstaan dat 

hct Evangelic de horizon bicdt waar

binncn christclijke organisatics hun 

werk doen en dat het geen recepten

boek is. Het 'christelijke' schuilt in 

orienta tic en in<;piratie, in sfeer en atti

tudcn en nict in technischc handelin

gen. Wat de basisscholen betreft niet in 

C:itotoetsen maar in het gehele kader 

van de opvoeding en opleiding, waarin 

kinderen veel meer 'meekrijgen' dan in 

landclijkc, algcmcnc examcncisen 

zichtbaar wordt. De identiteit ligt veel 

meer in datgene waarmee we ons willen 

identificeren dan in wat landelijk ge

kwantificeerd wordt. 

Zondcr expliciete overdracht van de 

verhalen van het christendom kan geen 

christelijke instelling op den duur be

staan, want aan de verhalen ontlenen 

we inspiratie. De verhalen zelf zijn ver

halen over het gewone Ieven, maar, zo

als Walter Brueggeman het hecft uitge

drukt, ook 'cotmterstories', tegendraadse 

verhalen over misstanden en dwarslig

gers21 Jczus' boodschap en lcvensloop 

was geen gezellige aanvulling op wat 

iedereen wei weet, maar een profetisch 

protest tegen menselijk mistasten. 

In deze verhalen worden waarden over

gedragen. Tegelijk wordt er een hierar

chic onder de waarden aangebracht. In 

een cursus in Budapest vergeleken we 

ooit libcrale, communistischc en chris

telijke waarden. lk vroeg de deelnemers 

waarden te noemen, waarnaar mensen 

streven. We stelden een lijst van zo'n 

vijftien waarden op, als eerlijkheid, ge

zondheid, solidariteit, vrijheid, enzo

voort Eerst vroegen we ons af of ie

mand deze waarden in twijfel zou 

trekken. Antwoord: neen. Daarna gin

gen we na welke twee of drie waarden 

UlV <JI<J7 

bovenaan het verlanglijstje van liberalen, 

communisten en christencn zouden 

staan. Vrijheid en autonomie stonden 

hoog bij liberalen, solidariteit en werk 

bij communisten, solidariteit en gerech

tigheid bij christenen. In de praktijk 

hebben zulke acccntverschillen tot heel 

andere typen samenlevingen geleid. Zijn 

christenen dan tegen vrijheid7 Zeker 

nict, maar de interpretatie van vrijheid 

verschilt wezenlijk. Tradities kennen 

zeer genuanceerde en gecompliceerde 

overleveringen wat betreft waarden en 

normen, of liever: idealen en beelden 

van goed Ieven en samenleven. 

Christelijk geloof is bedoeld om heel 

het Ieven te doortrekken, dat komt uit 

in de beelden van zout en gist (zuurde

sem): het doortrekt het Ieven zoals gist 

een brood. Daarom hebben christenen 

in een aantal (voorheen) christclijkc 

Ianden christelijke instellingen gesticht 

om vorm tc gcven aan naastenlicfde, ar

menzorg, ziekenverpleging, onderwijs. 

Nog steeds zijn in India christelijkc 

scholcn zcer in trek, de reden ligt niet 

aileen in het feit dat ze door steun van

uit het Westen meer mogelijkheden 

hebben, maar vooral daarin dat christe

nen om kinderen geven en hen willcn 

helpcn zich tc vormen. In de DDR wa

ren, zei men, christelijke ziekenhuizen 

zeer in trek: ziekcnhuizcn in cen tradi

tic die naastenliefde hoog acht, voor

houdt en (met vallen en opstaan) in 

praktijk brengt 

Opstelling van christelijke 
organisaties 
In enkele gedeelten van 'Religie als ziel 

van cultuur' ( 1996) is hct ondcrwerp uit 

de vorige paragraaf breder uitgewerkt 

Aan het slot heb ik geprobeerd mijn 

bevindingen samen te vatten voor wat 

christelijke organisatics bctrcft Hct 

kan niet de bedoeling zijn de laatste 
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bladzijdcn van dat hoekje hier tc her

halcn. Na cen beschouwing over de 

post-libcralc mltuur i-, het op zijn 

plaat-, om eraan te hcrinneren dat dit 

tegeliJk een pmt-christelijke cultuur is. 

Allerlci christelijke waarden zijn ge

nlcengoed gewordcn ( waarhij we ook 

moeten bedenken dat christenen op 

hun beurt veel van anderen hebben ge

lccrd) Maar niemand kan garandercn 

dat centrale chri-,telijke waardcn zon

der in-,panning van chri-,tcnen tot deal

gemene cultuur zullen blijvcn behoren. 

De ge-,chiedenis laat zien dat culturen 

komen en gaan en dat ze ingrijpende 

veranderingen doormaken. Het zou ui

tcrst naid zijn om te denken dat chri'>

telijke waarden die decl uitmaken van 

de pmt-christelijke cultuur daar vanzelt 

hij zullen behorcn. Wanneer rnemcn 

dezeltde woorden gehruiken, hoeven 

ze cr nog niet dezelfde inhoud aan te 

geven. Het Evangelic gaat erover hoe

ver naastenlidde en solidaritcit gaan 

('Mec<,ter, wie is mijn naa<,tec', dat is: 

hoc ver gaat datcl. Dat heeft come

quenties voor de hoogte van uitkerin

gcn, voor wat rnen over hcelt voor de 

verzorging van mensen die zichzcll 

niet kunnen redden, voor de vcrdeling 

van arbeid, voor de wijze waarop men 

de welvaart wil verdelcn, en zoveel 

mccr Wic dezeltde woorden gebruikt, 

kan iets anders bedoclen. Culturcn kun

nen -,nel verworden, zoal-, het natio

naal-sociali-,me en de moordpartijen in 

Rwanda hebben Iaten zien. Fen zorg

zanlc cultuur vcrgt vccl vcrzorging: ud
lurd. 

Christelijke organisaties kunnen dus ai

leen intern christelijk zijn en externals 

christelijke organisatie<, optreden op 

het puhlieke speclveld, al-, ze hun chri<,

telijke identiteit bewaren en verzorgen. 

Tegelijk willcn zc hun relcvantie in en 

voor de <.;t1n1enleving tonen; hct gaat 

nict om rcstauratie van de oude zuilen 

Daarom zet het christelijk ondcrwijs de 

deuren open voor allerlci leerlingen en 

studenten. Tegelijk spelen linancicle 

overwegingcn, concurrcntic en nlacht..:;

tactorcn ecn rol Fen vakvereniging 

zondcr leden kriJgt weinig voor clkaar, 

cen krant n1ct tc weinig lczcr" gaat over 

de kop. In belcid <,pclen niet aileen de 

idealen maar ook de harde randvoor

waarden cen rol 

Vijlcntwintig 1aar gelcden sprak men 

over het identiteit relevantie-dilcmma, 

dat overeenkomt met de tegen<,telling 

die !'Iacher maakt tu<,<;en revi-,ioni-,ten 

en pmt-liberalen in de theologie. Het 

dilemma is al-, volgt wie uitsluitend de 

chri<,teliJkc identitcit handhaalt, vcrhcst 

aan relcvantie voor de buitcnwacht, wie 

daarentegen voor allcs relevant wil ziJn 

en in algemene termen wil mee<,preken, 

die vcrlicst de idcntiteit en daarmee hct 

recht van hc-.taan. Door de voortge

schrcdcn secularisatic i'> dit dilemma 

verscherpt. Omdat de kcrken veel le

dcn hehbcn verloren en de christelijke 

instellingen deze mensen niet hebhen 

(willen en kunnen) ont-,Jaan, i<, OC SCLLI

Jarisatie ook hinnen de christclijke in

stellingen voortgeschreden. Tcrzijde 

nogmaak de kerk i'> de laatste om dit 

aan deze in-,tellingen te kunncn verwiJ

ten. Wat christelijke instcllingen he

trdt, gaat het vaak niet aileen om 'relc

vantic en lol tegenover) idcntiteit', 

maar ook om het voortbc<,taan van de 

instelling als zodanig. Daarom i-, het 

belcid van de open christclijke in-,tel

lingen op het schcrp van de sneclc: van

uit de eigen inspiratie en motivatic wil 

men lczers, paticnten, lui-,tcraars, leer

lingen en leden bcreiken en ieh mecge

ven, maar tcgel1jk is men er tinancieel 

van athankelijk dat het volk blijft ko

men. Voor christelijke tn<;tellingen 

kriJgl het 'identitcit-relcvantie-dilemma' 
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zodoende een cigen urgentie. Waar de 

grotere kerken de afkalving <,chijnhaar 

vriJ gebten over zich been Iaten ko

men, vechten de oude chri'>tclijke orga

ni,atie'> voor hun 'marktaandeel' [en 

ziekenhui-, en een univer'>iteit kunnen 

niet zonder nieuw in<,trumcntarium. een 

omroep niet zonder lui<,teraar' en kiJ

ker<,, een krant niet zondcr· abonncc<,. 

In dcze '>ituatic ontkomt men er nret 

aJn nicuwc \>v'Cgcn in tc "'laan on1 de 

drie uitdagingen (idcntitcit, relevantie/ 

inhrcng, voldocndc ornvang I tcgcn1oct 

te tredcn. ( )ok de kcrk -

het tonen van de relevantie van de 

chri'>telijke inhreng (idealen, invloed, 

overleven) en het bereiken van 'zap

pende' groepen die morgen op u stl'm

nlcn n1aar overn1orgcn up ccn andcr 

(invloed, overleven) 

De publieke cultuur verandert snel. Zij 

wordt meer en meer door de media 

overheer'>t. Door computer<, en internet 

zal de individualisering toencmen. 

Voor de omrocp hetekcnt drt dat men

'>l'n zappen, voor de school dat ouder-, 

makkelijk naar een school van een an-

dere Jigging zullcn gaan, 

en zcker hct 'hrede mid- Men moet de 
voor el'n krant dat de le-

zcr<, nret mccr trouw zi)ll. 

De keerzirde van de indi

viduail'>l'ring is wei dat 

men<,en op zoek zullen 

gaan naar gcnlccn"'chLip

pcn waar ze welkom ziJn. 

Dit bicdt goede kaml'n 

voor organi~atic-, op hct 

den' der kerk- zal cr hin

nenkort nrct aan ontko

mcn zich hicrover (grote) 

zorgen tc makcn. 

identiteit, de 

relevantie en de 

kwaliteit van de Hoc chri'>tclirke organi'>a

trcs met dezc dilemma's 

omgaan zal verschillen. 

Vast staat wei dat wie de 

eigen identiteit niet koe'>-

organisatie 

waarmaken. 

tcrt I en dus hcwu<;t organi'>atori<,ch een 

plaah gceltl. niet al'> chriqelijke orga

tlr<,atic overleelt. AI, 'het christelijke' 

vcrwatert. vcrspcclt men niet aileen de 

sympathic van de chri-,tclirke achtcr

ban, maar ook de achting van de nict

kcrkeliJke sympathi-,anten van chri<,

telirke <,cholcn, ziekcnhuizcn en 

omroepcn. llovendien vervallen de 

redenen voor de cigen zell<;tandighcid 

in hct publieke domcin; in de gesub,i

diecrdc <,ector kan dat nict zonder 

gcvolgcn hlijvcn. lndicn n1en gccn 

mcnsen aan de rand van de kcrk en 

daarhurtcn wcct tc trekken, wordt men 

klc1n en loopt de organi-;atic gcvatlr 

nict te overlcven. Daarom zict de waar

ncmer aan de wal - de pick waar de 

he-,te kapiteim schi)llCn te -,taan - de 

groterc christelijkc organi'>atie., <,chip

peren tu<,<,cn hct henadrukken van hun 

chmtclijke identiteit (idea len, lcden I. 

( '[)\' q ()/ 

maatschappelijk midden

veld, al zullen ze zich jaar in, jaar uil, 

waar moeten mab:n. Crcativiteit is een 

eerste ci'>. De vanzelf.,prekendheid en 

de trouw van de aanhang i<; vriJwel 

weg. lk dcnk dat dit niet aileen voor de 

krant en de omroep geldt, maar ook 

voor de school en binnenkort ook voor 

de kerk. Men moet de identiteit, de rc

levantie en de kwaliteit van de organi'>a

tic waarmaken. Daardoor kan men pro

beren de onwang veilig tc stcllcn. 

Mijn eerste these i., dat wie ecn van 

deze dric criteria uit het oog verlie'>t ten 

onder gaat- doordat men 'vcralgemeni

seert'. aan kwaliteit verlie<,t ol te klein 

wordt om te ovcrleven. 1\ lijn tweede 

these i'> dat de groten: christelijke orga

nisatie':. nu in de branding liggcn, n1aar 

dar de grotere kcrken binnenkort in de

zelfde -,ituatie komcn (en in de grote 

<;teden feitelijk al in deze '>ituatie verke

rerll. Ten derde, voor de chri<;ten-demo-
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cratie betekent dit dat zij, als zij de 

christelijke identiteit laat verwateren, 

vermalen wordt tussen liberalcn, prag

matistcn en socialisten, dat zij, als zij 

haar rclevantie niet weet aan te tonen, 

geen nieuwe stemmcn trekt, en dat zij 

zonder vernieuwing en kwaliteit geen 

kans heeft om te overlcven. 

De aanvaarding van ccht pluralisme is 

een groot maatschappclijk belang De 

libcrale en pragmatische ontkenning 

van ccht plura\i.,me kan als gevolg hcb

ben dat men fundamcntalistische stro

mingen stimuleert. Fundamcntalisme 

hceft mccr oorzakcn, maar een ervan is 

verzct tegen secularisatie en tegen de 

liberalc mono-cultuur. 

De aanvaarding van ccht pluralisme in 

de individualistischc cultuur betekcnt 

dat de vanzelfsprckendhcid wegvalt en 

dat men de relevantic van de christc

lijke organisatics steeds weet moet Ia

ten zien. 

Prof.dr. HAL Vroom is booqlcraar godsdie11St

f.ilosof.ic a<m de Vnje u~livcrsiteit te Amsterdam 
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Prof.mr. W.F. de Gaay Fortman, Gaius, werd in l934lid van de ARP. 

Ondanks zijn kritiek bleef hij tot aan zijn dood, eind maart 1997, een 

overtuigd antirevolutionair. Op zijn eigen unieke wijze - christelijk, 

sociaal en open - speelde De Gaay Fortman in de naoorlogse AR

Partij een belangrijker rol dan uit zijn officiele functies valt af te le

zen. Hij was de peetvader van het evangelisch-radicalisme. 

I 
n 1934 trad Willcm Friedrich de 

Caay rortman toe tot de Anti· 

Revolutionaire Partij (ARI') 'Caius', 

zoals hij vaak genocmd werd, was 

toen 23 jaar oud. De Caay Fortman 

heeft de ARP zijn kritiek niet onthou

den. maar is tot aan de op-

heHing de parti) trouw ge

hleven, om de rol van 

loyaal criticus ook nadicn 

als antirevolutionair hin

nen hct CDA te continu

ercn. Wie de contourcn 

wil schetsen van de positie 

die De Caay Fortman zo 

lange tijd hinnen de ARP 

heeft ingenomen, kan ei

gcnlijk hetrckkelijk aan-

lijks hestuur van de AR-ParliJ, a\ moest 

hij de vcrgaderingen van dit bestuur 

vanwegc zijn drukke werkzaamheden 

als onder mecr rector magnificus van de 

Vrije Univcrsiteit (VU) te Amsterdam 

regelmatig verzuimen. De toch unieke 

rol die De Caay Fortman 

in de naoorlogse AR-Partij 

heeft gespeeld was bc

langrijker dan uit olficiele 

functies vic\ af te lezen en 

steldc meer voor dan De 

Caay Fortman het zelf -

be<>cheiden als hij was -

hccft docn voorkomen. 

Ook uit de hiograhe die 

de journalisten W. llrccd

veld en I Jansen enkele 

vangen met het overzicht Drs. J-J tiiln dm Berg maanden voor zijn overlij

van de vele functies die De Caay den puhliceerdcn, komt De Caay 

Fortman hinnen die partij heeft he

kleed. De Caay Fortman had zitting in 

de Eerste Kamer, was minister van 

llinnenlandse Zaken in het kahinet-Den 

Uyl en trad diverse malen opals forma

leur. Daarnaast maakte hij jarcnlang 

dec\ uit van het Moderamen, het dage-

UlV 'J:'J7 

Fortmans Ieven als antirevolutionair po

liticus onvoldoende naar voren. 1 Het is 

bcgrijpelijk dat heide auteurs vee\ aan

dacht besteden aan het inderdaad ge

ruchtmakendc toetreden van 'Caiu<;' tot 

het kabinet-Den Uyl, dat 'meest linkse 

kahinet ooit'. Toen De Caay rortman 
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lormateur J. Burger zijn 'ja-woord' gaf 

wa'> hij ()2 jaar Deze politieke daad kan 

daarom, hoc <,pcctaculair op zichzclt 

ook, niet worden losgemaakt van de 

politicke loophaan die 'Caius' tot op dat 

moment had doorlopen. \)it toetrcden 

moct ook nadrukkelijk worden hezicn 

tcgcn de achtergrond van de visic op 

christclijke politick zoa\5 De Caay 

rortman die voor zichze\1 had ontwik

kcld. 

Vanwege zijn chri5tcliJk-sociale inspira

tic. zi)n open imtelling en zijn breed 

crkcnde gezag hedt De Caay Fortman 

kunnen fungeren als schakel tu<,scn cn

kelc van de diver<>e stromingen en 5cha

kcringen die zich opcnhaardcn in de 

zich na de oorlog vernicuwendc Anti

Rcvolutionaire l'artij. Overigens was 

De Caay Fortman levee\ individualist 

en oorspronkelijk denker om zich hij 

een bepaalde grocp te willcn aan<,\ui

tcn. Temidden van de regclmatig opste

kcndc politicke stormen in die parti) 

trok De Caay Fortman een eigen <;poor. 

Hct daghlad Trouw hetiteldc De Caay 

Fortman a\<; cen 'echte antirevolutionair' 

maar tcgelijk ook a\., 'een bezwaarde in 

de politick' Heide typeringcn zijn 

trclknd. lnckrdaad be-

len en diepe ontevredenheid over de 

actuele politieke koers van zijn partij 

toondc De Caay ~ortman reed' vlak na 

de Tweede Wcreldoorlog Cedurende 

deze ecr<,te naooriog-;e jarcn lag het 

cigcnliJk wei voor de hand dat De Caay 

rort!11JI1 ZOU lllCCgaJtl 111Ct 'de 
i)oorhraak' Van huis uit begiltigd met 

een <,terke chri5telijk-<,ociale inslag en 

een kcrkciijkc ruimdcnkendheid paste 

De Caay Fortman maar moci\ijk in het 

toen nog nauw,\uitende keur<,\ijf van de 

gcrelormecrde gezindte De Caay 

Fortman kerktc hij ds. JJ Buskes, had 

via hem heiang5teliing opgevat voor de 

dcnkheciden van de hlllncn gcrelor

mccrde kring omstredcn Zwitser<,e 

theoioog Karl Barth, was in de oorlog 

rcdacteur geworden van Vnj Ncdrrliiid 

om daar ook nadien voor tc hiijven 

schrijvcn, en wcrkte ais amhtenaar on

der A.A. van Rhijn en W Drees cen 

ovcr:-,tap naar de nicuw opgcnchtc 

l'vdA zou a\ met ai zo vreemd niet zijn 

gewee<,t. De Caay hmman hlccl cchter 

hinnen de AR-I'artij, ziJ het zonder veei 

vrcugdc. 

De antirevolutionaircn hadden zich in 

de jarcn dcrtig onder aanvoering van 

H. Colijn trots gencsteld 

woog [)c C~aay hJrtn1an 

zich steeds op enigc af

stand van de hoofdstroom 

in de ARI', en 50m'> duide

liJk er tegenin, maar hij 

hied bcwust antirevolutio

nair. Ln in het nptreden 

van De Caay Fortman als 

Een overstap naar 
in het centrum van de 

Nederlandse politick. De 

pmitie die de ARI' gedu

rcnde de ccr5te zeven na-

de nieuw opgerichte 

PvdA zou a! met a! 
ooriog<,e Jai-cn hcklcedde, 

stond hiermce wei in het 

mee<,t schrille contrast. 

KVI' en l'vdA maaktcn de 

zo vreemd niet zijn 

geweest. 

partijpoliticu<, weerspicge-

lcn zich aile beiangrijke vraag'>tukken 

en dilemma\ waarmee de AR-I'artij in 

de naoorlogse decennia heclt gewor

stcld. 

De hem zn kenmcrkende comhinatic 

van overtuigd antirevolutionair gevoc-

dicn~t uit, vcrnieuwing 

wa' het parooi en de antirevoiutionai

ren vcrkecrdcn in ecn diep politick i<,o

lcment, juist omdat ZiJ zichze\1 gchlc

ven waren. 1 1\kt partijlcider lan 

Schouten wcrd de traditie van eenhoof

dig leidcr5chap in de <,tij\ van Kuyper 

en Colijn voortgezct, en ook de aioude 
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neokuyperiaamc heginselcn hleven als 

politiek instrumentarium gehandhaafd. 

Tcgenovcr de twee helangrijbte poli

tieke vraagstukken - de wederophouw 

en de lndon"ischc onafhankelijkheid

stond men met deze beginselen mach

tcloos. Het voor de wederopbouw 

noodzakclijke sterke overheidsingrijpen 

lict zich niet rijmen met de soevercini

teit in eigcn kring, terwijl de in het 

8ijbclwoord van Romeinen XIII ge

grondc gezagsopvatting gccn ruin1tc 

lict voor ook maar de geringste toe

geeflijkheid richting Sockarno. Logisch 

gcvolg hiervan wa<, een vruchteloze en 

vcrzuurde oppositie, die tot maar licfst 

1952 zou duren. De uiteindclijkc uit

tocht uit dit isolement was niet aileen 

het gevolg van hct van talc! vcrdwqncn 

van hct lndon"ische probleem door de 

socvcreiniteitsoverdracht in I 'J49. Voor 

de principiele aspecten van dezc kwcs

tie was tocn ovcrigcm in her geheel 

nog gccn oplossing gevonden: met het 

'in de ijskast zcttcn' van hct prohleem 

Nteuw-Cuinea werd de principiclc dis

cussie over 'het gezag' slechts naar de 

tockom<,t ver<,choven, om in 1961 weer 

als een bocmcrang op de AR-Partij neer 

te dalen, met aile partijpolitiekc bcroe

ring van dicn. 

Modern antirevolutionair en 
christelijk-sociaal voorman 
De participatic van de antirevolutionai

ren in her derde kahinet-Drees moct 

worden bczien tegen de achtergrond 

van de opkomst, vanaf ongeveer einde 

Jaren veertig, van een modcrnc stro

ming binncn de ARP. Dcze stroming 

had zip1 bedding voor een belangrijk 

gedeelte in de academischc wereld van 

de Vrijc Universitcit en in het vakver

bond CNV l\1cn zag daar de noodzaak 

in van ccn actiever overheidsingrijpen 

en was bcrcid om samen te werken met 

( IJV 'J·'i7 

de PvdA, waarbij de weerzin ontbrak 

die mccr traditionele antirevolutio

naircn wei Jegens her socialismc koes

tcrden. Als personificatic van deze 

modcmc stroming kon gelden de 

Kcynesiaans g6nspircerdc cconoom J. 
Zijlstra, die op zeer jeugdigc lcdtijd 

hoogleraar werd aan de Economische 

faculteit van de VU, om cnkele pren 

later a!., mini'>ter van Economische 

Zaken toe te treden tot her derdc kabi

net-Drees. Een andere hclangriJke ex

ponent van de meer modernc stroming 

in de AR-I'artij was toch ook De Caay 

fortman, evcneetl'> hoogleraar aan de 

VU (sinds I 947) en dircctcur van de 

C:NV-kaderschool (sinds I'J4H), zodat 

hij beide vernieuwingsimpulscn als het 

ware in zijn persoon vcrcnigde. Duide

lijkcr nog dan het CNV had De Caay 

rortman zich Iaten gelden als voorstan

der van een regelende rol van de over

heid en van arbeidersmedezeggen

schap.1 De Caay Fortman bouwdc hicr 

voort op vrocgcrc idcccn van zijn pro

motor P.S. Cerhrandy, en ook in 

politick opzicht zou hij gelegenheid 

krijgen om zijn leermeester na tc vol

gen. Najaar I 939, met de Tweede 

Wereldoorlog op uitbrcken, had 

Cerbrandy zitting genomcn tn een 

kabinet onder Ieiding van CHU-voor

man jhr. D.J de Ccer. Dit was regen 

het zere been van de antirevolutionaire 

partijlciding, niet aileen omdat aan dit 

kabinet (voor de eerstc maal) ook so

cialistcn deelnamen, maar mecr nog 

vanwege hct kit dar het vijfde (en naar 

zou blijken laatste) kahinct van AR-Iei

der Colijn vlak voordien op vernede

rende wijze reeds bij hct aantreden 

door de Kamer tot heengaan was ge

dwongcn. Twaalf jaar later, in 195 I, 

werd een vergclijkhaar aanhod gedaan 

aan De Caay Fortman, die als progrcs

sieve antircvolutionair hij uitstek ge-
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schikt was om de rol van bruggenbou

wer naar de brede basis te vervullen. 

Vcrzet van I. Schouten, Colijns opvol

ger als AR-lcidcr, b\okkeerde de antire

volutionaire rcgeringsdeclnamc, hoewel 

De Caay Fortman bier op zichze\1 we\ 

voor had gevocld. Toen de moderne 

stroming binnen de ARP de partij een 

jaar later wei in bet kabinet wist te 

loodsen, werd De Caay Fortman op

nieuw voor een ministerschap gepolst, 

om het uiteindelijk weer niet te wor

den. Dat zou zich nadien blijven herha

len: bij bijna elke formatic ging De 

Caay Fortman<> naam over tafcl, maar 

tel ken male kwam er een kink in de ka

bel. Tot in 1973. De zeer langdurigc en 

gccompliceerde lormatie van 1956 liet 

De Caay Fortman zien als formatcur en 

er was zclts heel even sprake van een 

premierschap. Hoewel progrcssieve an

tirevolutionairen als De Caay Fortman 

in het algemecn een voorkeur hadden 

voor regeringssamenwerking met de 

l'vdA, probeerde De Caay 1-'ortman als 

tonnateur zeit op een bepaald moment 

om een kabinet zonder de socialisten 

van de grond te tillen. En ook met de 

definitieve becindiging van de brede 

basis (december 1958) waren antirevo

lutionairen als De Caay Fortman en 

diens vriend en CNV-voorzitter 1\1. 

Ruppert niet ongclukkig. Dat is minder 

vreemd dan het lijkt. Het onverwachte 

en relatief zware verlies van twee zetels 

dat de ARP bij de T weede Kamer

verkiezingen van 1956 te verwerken 

had gekregcn, was door behoudende 

antirevolutionairen die altijd al tcgen 

de samenwerking met de socialisten te 

hoop hadden gelopen, beschouwd als 

bewijs van hun gelijk. Sindsdien waren 

echter ook moderne, progrcssieve par

tijleden gaan twijfclen aan voortzetting 

van cen samenwerking die de reeds be

staande electoralc afbrokkeling blijk-

De Gaay Fortnum Uoto Hans Hordt;k) 

haar slechts vcrsneldc. Ovcrigens raak

ten vanaf 1956 eigenlijk aile regerings

partijen steeds meer uitgckeken op de 

samenwerking in de brcde basis. 

Ruppert en De Caay l'ortman redeneer

dcn dat door het vocren van een 

progressieve christelijk-sociale politick 

de PvdA de loef moest worden afgesto

ken. Aileen zo zou de christelijke arbei

der voor de ARP bchouden kunnen 

blijven. Vandaar het grote ongenoegen 

dater binnen de christelijke vakbewc

ging ontstond over de samenstelling 

van het in het voorjaar 1959 totstand

gekomen kabinet-De Quay, waarin de 

christelijkc drie met de VVD samen

werkten. In plaats van het zo noodza

kelijk geachte sterk christelijk-sociaal 

geprofileerde kabinet was naar de me

ning van het CNV nu een rechts \verk

geverskabi net' totstandgekomen. Zes 

vooraanstaande figuren uit CI'JV-kring, 

onder wic Ruppert en De Caay 

Fortman, wenddcn zich in een boze 
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brief tot hct AR~partijbe.,tuur. waarvan 

Ruppert en De Caay Fortman overigens 

zc\1 dec\ uitmaakten. Waar dric andere 

ondcrtekenaar<, nog zitting haddcn in 

de AR~Twccde Kamedractie, bcvatte de 

bncl teven<; irnpliciete kritiek op het 

optrcden van tracticleider JAH.J.S 

Bruins Slot.' Het meest hckritisccrd 

werden toch de heide AR~minister<, J 

van Aartsen en Zijlstra, die met zoveel 

woordcn ccn onvoldoende christelijk~ 

sociaal gevoelen wcrd verwctcn 5 

De brid blcck de aanloop tot cen reeks 

steed-. scherpcre controntaties tussen 

de AR~Kamcdractie en het kahinet. 

Het vakbondsongcnoegen kreeg de ge~ 

lcgcnhcid zich voort tc planten in de 

lractic, waar tractielcidcr Bruim Slot 

sind-. het terugtredcn van Schouten 

I 1956), minister Zijlstra het politieke 

primaat in de partij hctwi'>lte. Een lang 

smculcnd conflict kon nu Iicht ont~ 

vlammen en lciden tot een van de 

mec<;t curieuze incidentcn in de hon~ 

derdjarige geschiedcni-. van de AR~ 

l'artiJ Op 22 december 1960 maakte 

de antirevolutionaire Kamcrlractie van 

de bouw van 5.000 extra woningen een 

wsus /Jc/li, door dit verzoek als motic in 

tc dienen tegen de eigen woninghouw~ 

minister Van Aart-;en. de motie on~ 

danks diens 'onaanvaardhaar' te hand~ 

haven, en het op stemming te Iaten 

aankomen, waarna hct kabinet~Dc 

Quay ten val kwam. In ziJn door 

Willcm Breedveld en John )an.,en van 

Calcn verzorgdc hiogralie schrijh De 

Caay Fortman dczc 'Bouwcrisis' toe aan 

'dronkemanskoppigheid''• Het was niet 

toevallig dat juist De Caay f'ortman 

werd aangezocht voor het 'lijmen' 

waartoe cabaretier Wim Kan in zijn ou~ 

dejaarsavondconterence had opgeroc~ 

pen. Als gezaghchhcnde hguur die 

zitting had in het antircvolutionaire 

partijbcstuur, verwant was aan hct 

( IJV 'l,'J7 

CNV en bovendien goede relaties he~ 

zat met de Kamcrtractie, was De Caay 

l'ortman hicrvoor bij uit.,tck gcschikt. 

En indcrdaad konden De Quay en de 

zijnen a\ na cnkelc dagen weer terugke~ 

ren. Hct prestige van fractievoorzitter 

Bruin-. Slot had cen flinke deuk opgelo~ 

pen. van waaruit kan worden verklaard 

dat juist hij het zwaarst werd aangcval~ 

len vanwege ziJn 'ommezwaai' inzakc 

Nieuw~Cuinea (september I 961 ), ook 

a! was deze -.tandspuntswijziging tot~ 

standgekomen in nauw ovcrlcg met 

partijvoorzitter W.l'. Bcrghuis 7 

Peetvader van het 
evangelisch-radicalisme 
De door traditionele antirevolutionairen 

zo gelaakte ommczwaai inzake de kwes~ 

tie~Nieuw Cuinea (inhoudende dat nu 

werd gepleit voor een open gesprek met 

lndoncsie, waar voorhecn onvcrkort was 

vastgehouden aan de Nederlandse soc~ 

vereiniteit over dit gebied) is door 

Bruins Slot later aangemerkt als begin 

van zijn politieke ontwikkeling in evan~ 

gelisch~radicale richting. Ook Berghuis 

zou nadien een dergelijk evangelisch~ra~ 

dicalisme gaan hcpleiten. De in de he~ 

ginsclen gegronde, conscrvatieve en ant~ 

isocialistische lijn werd omgcbogen naar 

een maatschappijkritische, mondiaal ge~ 

oricnteerde en sociaal~linksc politieke 

visie. Na zijn hccngaan uit het parlc~ 

ment ( 1963) zou Bruins Slot dit evange~ 

lisch~radicalisme uitdragcn in zijn krant 

Trouw' en in cen boekje als 'Kleine partij 

in grote wcreld' Berghuis gebruikte 

vooral zijn redevocringen tijdens partij~ 

bijeenkomstcn om duidelijk te maken 

dat moest worden teruggckeerd naar de 

'progressicve Kuyper van het Christclijk 

Sociaal Congres van 189 1'. dat de ARP 

van origine cigcnlijk 'sociaal links' was 

en daarom verwantschap bczat met de 

PvdA 
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De Gaay Fortman was nauw betrokken 

gcwecst bij de ommezwaai van de rar

tij- en fracticvoorzitter in de kwe-,tie 

Nieuw-Guinea. Hij stond symrathiek 

tegcnovcr het standpunt van de groep 

gerdormeerde zendi ngstheologen die 

in de jaren vijftig had gerleit voor ver

betering van de betrekkingen met 

lndonesie en voor een open gesprek 

over de toekomst van Nieuw-Cuinea. 

In oktober 1960 was De Caay Fortman 

medeondertekenaar van een 'oproep tot 

verootmoediging' van globaal dezeltde 

strekking. Van Kaam en Coerts ver

moeden dat Bruins Slot na een gesprek 

met enkele ondertckcnaars van deze 

oproep tot zijn opzienbarende omme

zwaai is gekomen. < In de peri ode 

daarna steunde De Gaay Fortman 

Bruins Slot en Berghuis in hun strijd te

gen de pressiegroep van de 'verontrus

ten', waarin een strijdbaar gedeelte van 

de traditionelc antirevolutionairen eerst 

slechts de Nieuw-Guinea-politiek op de 

korrel nam, maar allengs de gehelc 

koers van de partij ter discussie stelde. 

Met weinig <,ucces overigens, want ter

wijl de verontrusten een tcrugkcer naar 

de vaste beginselpolitiek van we leer be

pleitten, schoot in plaats daarvan juist 

bet progressieve evangelisch-radica

lisme van Berghuis en Bruins Slot al

lengs wortel. Het vond weerklank bij 

de antirevolutionaire jongerenorganisa

tie Arjos en bij studenten en jonge af

gestudeerden van de VU, terwijl mede

werkers van het wetenschappelijk 

bureau van de partij, de Abraham 

Kuyperstichting, en ook figuren uit het 

CNV gelijkgestemde geluiden licten 

horen. 

Het kwam tot herformulering van anti

revolutionairc kernbegrippen als <,oeve

rciniteit in eigen kring, gezag en later 

zelfs ook revolutie, terwijl nieuwe 

maatschappelijke verschijnselen als 

welvaartsstaat en welzijnsstaat naar het 

antirevolutionaire denken werden toe 

gedelinieerd. De scherpe afwijzing van 

het communisme werd vervangen door 

een oproep tot dialoog, de atoombewa

pening ging men heschouwen a!-, een 

zeltstandig probleem dat niet mccr '>im

pel met een verwijzing naar 'de zwaard

macht' was at te doen, terwijl het vraag

stuk van de ontwikkelingshulp de status 

kreeg van meetlat om het radicaal ge

halte van antirevolutionairen at te le-

zen. 

Omdat niet aile moderne antirevolutio

nairen meegingen met het evangellsch

radicalisme en ook traditionelen zich 

roerden, werd de ARP medio jaren zes

tig tot een uiterst pluritorm geheel, 

waar geen voorman meer de macht en 

het gezag wist te verwerven om, zoals 

voorheen Schouten, de gehele partij op 

cen lijn te brengen D.Th. Kuiper hecft 

het enigszins schematische, maar ver

helderende onderscheid gemaakt tussen 

een traditionele, een evangelisch-radi

cale en een zogenaamde modern-rrag

matische stroming binnen de ARI'.'' 

Laatstgenoemde denkrichting bestond 

in deze optiek uit die moderne antire

volutionairen, die de naoorlogse soci

aal-economische opbouw van de ver

zorgingsstaat weliswaar aanvaardden, 

maar niet gehecl wensten mee te gaan 

met de maatschappijkritische en we

reldhervormde ideeen van het evange

lisch-radicalisme. In vergeli)king met 

evangelisch-radicale partijlcden wenste 

men vanuit een minder nadrukkelijk 

ideologische een mecr zakclijke bcna

dering rolitiek te bedrijvcn. Praktisch

politiek kwam de evangelisch-radicale 

stroming vcelallinber uit dan deze 'ge

matigde stroming' 111 Fen voorman als 

Zijlstra, die begin jarcn vijftig nog voor 

'rood' was versleten, kon in I 967 door 

C DV 'J.'l7 



radicalc antirevolutionaire jongercn be

krili<;eerd worden omdat hij de PvdA 

huiten zijn intcrimkabinet liet. De 

Caay Fortman schaarde zich in de jaren 

vijltig veelal bij hct aan de vakbewe

ging verwantc, chri-;telijk-socialc smal

dccl binnen de ARP, maar zijn denk

heelden baddcn zich toch nooit 

beperkt tot de eng begrensdc belangen

bchartiging van de christelijkc arbeider 

aileen. Zijn contacten met de zending 

en zijn interes-;e in de koloniale problc

matiek zullcn ertoe hehbcn bijgedragen 

dat De Caay Fortman reeds einde jarcn 

vijftig het maatschappijkritische en 

mondiaal georientccrde evangelisch-ra

dicalc gcluid liet horcn waartoc 

Berghuis en Bruim Slot zich na enkclc 

jarcn zouden bekercn. De Caay 

Fortman hecft zich eindc jarcn vijftig 

meermalcn kritisch uitgelaten over de 

naar zijn mcning weinig aansprekendc 

wijzc waarop de ARP toen gcstalte 

trachtte tc gcven a an christclitke poli

tick. 11 Hij laakte hct triomlalismc, de 

stclligheid en hct gelijkhebberigc in an

tirevolutionaire kring, zcttc zich af tc

gen hct in zijn ogcn ccnzijdige anti<;o

cialisme, en ricp op tot wat hij noemde 

'een cvange\i-;ch gctuigenis' De Caay 

Fortman mccnde dat de partij zich 

dicndc te bezinncn op nieuwc ontwik

kelingcn in de theologic en op nieuwe 

politieke problcmcn als de atoombewa

pcning en ontwikkelingssamcnwerking. 

De christclijke politick die De Caay 

Fortman voor ogen stond was naar de 

vorm open en compromisbereid en 

naar de inhoud geprononceerd <;ociaal. 

Concrete om<;tandighcdcn dienden hun 

plaat-; tc hebben. Voor het gcvaar van 

'verwatering' had De Caay Fortman 

wcinig angst. Ecn zekcrc verwatering 

van oorspronkclijke standpunten was 

naar zijn mening ze\f., kenmerkcnd 

voor het gercformeerde gcloof, dat naar 

CIJV 'Ji'J7 

de wereld tocgckcerd behoordc te 

zijn. 12 De Caay Fortman kan worden 

gcrckend tot de vroegste antircvolutio

nairc pleitbczorgers van de ontwikke

ling<;hulp Midden jaren vijftig spcclde 

dcze kwestic nog in het gchcel niet 

binncn de ARP. In 1959 publicccrde 

ccn studiecommissie onder voorzitter

schap van De Caay Fortman cen rap

port over ontwikkclingshulp, en vanaf 

ongeveer 1960 won dit vraagstuk zoals 

gezegd gcstaag aan bclang, hetgecn 

onder mccr bleek uit het steeds promi

nentcrc plaats in hct AR-verkiczings

programma, 11 en uit initiatievcn van de 

Tweedc Kamerfractic. Ook de benade

ring vcranderde. Waar aanvanke\ijk an

ticommuni<;me en zending de motievcn 

warcn van waaruit ontwikkelingshulp 

bcdreven wcrd, ging het later om het 

lot van de arme naastc als zodanig en 

om het bcdrijven van christelijk-socialc 

politick op wercldschaal. 

Hoewel de vernieuwing in 

evangelisch-radicale zin van

uit diverse bronncn binnen 

De christelijke 

politiek die De 
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de ARP ont<;proot en niet aan 
Gaay Fortman voor 

een pcr<;oon mag worden op-

gehangen, is De Caay ogen stand was naar 
Fortman degenc die waar-

schijnlijk met het meeste 
de vorm open en 

rccht de titel van peetvadcr compromisbereid en 
van het evangelisch-radica

lisme had kunncn claimcn. 

Op 10 en 11 november 1967 

trad De Caay Fortman in ie-

naar de inhoud 

geprononceerd 

der geval wei als zodanig op, 

door hct voorzittcrschap 

waar te ncmen van een congres dat 

(veelal jonge) radicalen uit ARP, KVP 

en CHU te Scheveningen hadden be

legd Zoals bekend vic\ de christen-ra

dicale bcweging daarna tamelijk sncl 

uiteen, en werd door radicalen uit de 

KVP besloten tot oprichting van de 

PPR ( 1968), een partij die zich bewmt 

sociaal. 
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nier als confessioneel wensre te be

schouwen. Twee jJJr later zou ook een 

gedeclte van de christen-radicJlen in de 

ARP tot de PPR toetreden, onder wie 

De CJay rortmJns zoon Bas, die dus de 

'doorbrJJk' mJakre wJJrtoe zijn vader 

vlJk na de oorlog niet had willcn he

sluiten. De CJay rortman senior bled 

ook nu de christelijke rolitiek trouw. 

om zip1 rol van hoeder vJn het socialc 

profiel te continueren binnen het CD A. 

VoorjJar 1973 zou De Caay l'ortman 

dan toch her ambt van minister ten dee! 

vallen, dat hij voordien zo vaak was 

misgelopen. En de wijze waarop dat 

ge<,chiedde deed inderdaad aan 

Cerbrandy denken. Waar Cerbrandy 

de toorn van voormalig premier en AR

Icider Colijn opwekte, daar ging De 

Caay f'ortman lijnrecht in tegen demis

sionair minister-president llicsheuvel, 

die vanuit het door Schouten achterge

laten machtsvacui.im als onbetwiste an

tirevolutionaire partijleider naar voren 

was gekomen. De Caay Fortman<; chris

telijk-sociale orientarie maakte dat hij 

de vorming van het kabinet-Den Uyl 

gezien de langdurige impasse van de 

formatie als noodzakelijk en wenselijk 

alternaticf beschouwde. terwijl zijn on

afhankelijke politieke opstelling hem 

enigszins resistent maakte tegen de 

<;tortvloed van antirevolutionaire kritiek 

die op hem (en op J. Boersma) neer

daalde. Het was immers niet voor het 

eerst dat De Caay Fortman het nodig 

achtte, zich te kcren regen de gangbare 

opinie in zijn partij. Er kan discussie be

staan over de vraag of deze stap van 

'Caius' staatsrechtelijk geoorloofd was, 

nu een meerdcrheid binnen de AR

Partij en politick Ieider lliesheuvel hier 

zo duidelijk op tegen waren. Had im

mers De Caay Fortman zelf in 1951 

niet vanwege een vergelijkbare reden 

(de opinie in AR-kring en verzet van 

Schouten) van een ministcrschap afge

zienc Daar staat weer tcgcnover dat een 

kabinet slechts kan regeren met de 

stcun van geestverwante Kamerfracties, 

zodat dus ook het kabinet-Den Uyl 

niet slcchts vanwege het 'verraad van 

De Caay Fortman' (l3ie<;hcuvel) aan de 

rit hceft kunnen beginncn. Het optre

den van Den Uyl cs. 1s voor wat bctrett 

de b1nding met de AR-PartlJ in laat.,te 

insrantie gelegitimeerd door hct 'gcdo

gen' van de AR- Kamer! rae tie onder lei

ding van Aantjes, zij hct dat dir geclau

sulecrde vcrtrouwcnsvotum slechts na 

hevige interne di.,cussie en met de 

klcin.,r mogelijke meerdcrheid tot -,rand 

kwam. De totstandkoming van het 

kahinct-Den Uyl kan al met a! be

schouwd worden als cen politieke over

winning van de evangelisch-radicalc 

vlcugel en de CNV-stroming binncn de 

AR-Partij, hoewel hct tij voor dcze 

stroming a! aan het veri open was. Meer 

in het bijzonder zal het De Caay 

Fortman deugd gedaan hebben dar de 

totstandkoming van dit kabinet mede 

te danken was aan vruchtbarc samen

werking met zijn vriend Ruppert. 

Tijdens het ministerschap van De Caay 

Fortman kreeg de samenvloeiing van 

ARP, KVP en CHU in een CDA dchni

tief zijn beslag In het gecompliceerde 

eenheidsproces hecft De Caay Fortman 

- zcker in deze jaren - geen promi

nente rol gespeeld. Zijn nict-dogmari

sche en open bcnadering van christe

lijkc politick maakte dat De Caay 

Fortman niet die principielc bezwarcn 

koesterdc tegen de grondslag van het 

CDA, die bij sommigc andere cvangc

lisch-radicale en traditionele antircvo

lutionairen wel warcn terug te vinden. 

Politiek-inhoudelijke bezwarcn bleven 

cr nog genoeg. Zo bedankte De Caay 

Fortman einde 1977 voor een her-
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nicuwd ministcr<;chap in hct eerste ka

binct-Van Agt, omdat hij tc wcinig vcr

trouwcn had in het socialc beleid van 

deze coalitie met de VVD. Dit belctte 

hem niet, tot voorbij de pensioenge

rcchtigde lcdtijd voor het CDA actid 

tc blijven, in de uiteenlopende hoeda

nighedcn van senator, rcdactielid van 

Chri'>tcn Democratischc Verkenningcn 

en lid van de lurope<;e C:ommi<;<,ie voor 

het Sociaal Handvest te Straatshurg. In 

I 'JH I kccrdc 'Caiu<;' zclfs kortstondig 

terug 111 het centrum van de Neder

land<;e politick, door al<; informateur 

een kab1net van l'vdA C:DA en D66 te 

hclpen bouwen. Zijn in<;panningcn 

wcrdcn bcloond, maar hct kabinct viel 

reed" na enkclc maanden weer uiteen. 

Hct optredcn in dczc formatie, na het 

afgewczen ministcr<;chap van vier jaar 

eerdcr, i'> begrijpelijk vanuit De Caay 

Fortman'> progre<;<,ieve en chri<;telijk-so

cialc politicke Jigging, zoal-, ook het 

toctrcdcn tot hct kahinet-Dcn Llyl, in

derdaad om<,treden en opzienbarend, 

toch cigenlijk logisch voortvloeit uit de 

cigenzinn1ge en christelijk-sociale 

oricntatie van De Caay l'ortman. 

Drs. /mJ-Iilil/> Pilll den Berq is bistoricus e11 Jio

liticolooq Hi) !Perkt !l!lfl m1 proefschnft ouer de 

AR-P"rtij i" dej"m' lY)o-1970. 

No ten 
\Xldkm Hrccdvcld en John l<m..,en van Cakn, 
Cunu• f)c O!lt'Ct'iloorh,uc l)diiJ l'dll 1VF ,/c (;d<l)' 

Forlm,/11, LltrTcht J<)t)(> 

Vgl. over de ARP 1n dczc ccro:;tc n<J.oorlog<,c 

pcn(>dc allcrccr<,t !) Hoo:;-.chcr, ()Dr ,/c cr-[c111S 1'1111 

( oiiJII /)c ;\1\P ofl ,/c !)rOJ'i 111111 lll'fl' rprrcUcH 10 ill-

1'112,1, Cron1ngen liJBO 

Vg\ \VI· de Caay l·ortmano., hock)e De m/Jedn 
111 de HIWII'f \tlrnndcPIII!J, i\m<,tcrdam I fJ.:J-7, \'.'Jann 

I )c CJay I ortman ccn ple1doo1 vocrde voor 

LTn rcgclcnck rol vJn de ovcrhe1d en voor ar

hcJdcJ<,medezcggen<,chap De voor<,tcllen ter

ZJke. gccban 111 het tl)dens de bezettlllg'>Jaren 

':.Jmenge-.tclde CNV-rC!pport 'R1chtlqncn', gin

gcn De CJay Fortman nog 111et ver gcnoeg 

Zic over d1t 'Richtlqnen'-rapport en de di'>CLI'>-

'>le h1erover 111 AR-knng. HT S \X'oldnng, 

'Dooye\vcerd contra Cerhrandy en Ruprert 

Dooyeweerd over medezcggcn-.chJ.p en he

drqborgCllli'>JtiC, en reCILliC'> van Zl)ll cntiu', m 

I!(~ (;cert-.ema ~'red /lmlll/11 /)ooynPcn,i 

1 Jlll 1- t !l/7 Brcd!c lit d( IHdiJ!ul I'd II Zifli jilo>o_{!e, 

KJ.mpcn 1~l95, kk-113 

Ucze brwl van 1 jun1 1 <J)(J a an het ( 'cntraJl 

ComltL; \clll de ARI) w,h ondcrtckcnd door De 

( :aav FortmJn en Ruppert en door B 
Roolv1nk, ( __ p 1 lazcnho-.ch ( vJn N1crop en 

I \'Jll Fdwrgcn I )c dne loilhtgcnocmdc ( NV. 

cr-. h;Hidcn tcvcn-. zttt1ng 111 de ontlrcvolutlo

ncmc Twcede Kamcr!roct1c I )c hncl hcv1nclL 

z1ch Ill het ,\RI 1-J1Lhlel, gcdcponcerd ht) hct 

H1-.ton-.ch DocumenLJtlcccntrum voor hct 

l"edcrlancb Prote-.tantl<:.me. Vrl)c Llnlver'>lll'll 

In de 111 1<)<)2 ver-.chencn mcn101re-. van 

Zld'>tla ZIJn tlog <,poren VJ11 onhtClllllllllg OVCI 

dc?.c 'okcl1gc hnct' tcrug tc vinden Vgl I. 
z,Jktr<l, Pu ~lol I'd)) l('kt'J/1111/, Am-.tt.::nblll 1(JlJ2, 

I (I' J ~ I I (I 

BrcnhTld en lan..,en \'\Ill (~Jien (;dill~, 1(J~ 

Z1e over dczc 'onJ!lleL\\'<1<11, onder meLT I I 

Cocrt<,, /\ ;\!\ f\ntr; Cll 1\Jinlli' (,HIIIt'<l 1/r,lllii'dlt' 

dlldl)",e 1'1111 CCII/ldriiJUhl' hand,cr 1 1JH~ en I r\ 

KJan, l)c ommeZ\\'<lJI V<ln llrulll'> ~lot' tn ( /)

Vnkcltllllli}CII ~ 1 1 ()H-t I, I 3 ~-1-t I 

Vgl. Coert-., De AR-f\1rl11 m Nln/U'-C111nc11. 52-53 

en 8 VJn KaJm, 'Vcrh<1Jl voorJt' Ill: I;\ H IS 
Hru1m Slot, fll 1k uw, ,fc/u~'btJ, HJ<Hil 19/2, 1tJ 

Vgl. J) Th Ku1pcr. fn1 klm1c CC1111' klu11c /uy,1fll 
(rr-ef,cn 11!1 ,/c r)csci11Cdm1; Pdll ,/c AI·U 1, Den HJ.og 

]<)75, 76-7() 

1 () Zwart maakt glohJal gczH:n dczclrde dnedc

llllg, waar h1j -.chrqlt over de verontru-.tc, de 

gcmat1gdc en de <,oua!c dcnknchting in de 

ARP. Vgl R S Zv.:an, Co.i~ wd 111 ,1\.,}cdnlmHI 

Clm.,le/qkc l,lcolo~}Iec!l en 3c l'OrHIIII_t} Pdll hd C[)l\ 

(tll'l0-19HO), Kampen 1996. 14~-I(JI 

11 Vgl h1Jvoorbccld de hrict d1e De Caay 

Fortman up I september 195<J :-:.tuurde aan hct 

tv1odcramcn (dJgelljkc; he-.ruur'1 van de ARfl ar

Lhid~ARI' 

12 Vgl het intCIVICW vJn Puchinger met De ( :aJ.y 

FortmJ.n 111. C. Puch1ngcr, /, ,ic (,w:(onncn3c IPl'

rcU PlTdllcln,/l, I )cllt I <)(J(J 2tJ- S 1, aldaar -+7 

11 In hct Jntlrevolutlona11T 'Program ve~n Act1e' 

voor de KJ.nlervcTklczTngcn van It)_)(J '>lone! 

nog n1ch vcrmeld Jangaande hulp aan arme 

Ianden In het rrogrJm van I <)59 werd voor 

hct cn<,t een (kortc'' paragrJaf terze~ke opgcno

mcn, en 111 hct programmJ voor de 

KJmc:rverk1ezingcn van 1 <)(J3 wa:, de ontv,/Jk

kellngshulp gerromovcerd tot prominent CIL

tlcpunt 
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"De politiek en de grotere maatschappij boeien mij. Je bent niet ai

leen lid van de joodse gemeenschap, maar ook van de Nederlandse 

samenleving, zeg ik dan maar." Aan het woord is rabbijn Lody van 

de Kamp, sinds 1997 lid van het Christen Democratisch Appel. 

Christen Democratische Verkenningen is bijzonder benieuwd naar 

zijn beweegredenen om zich aan te sluiten bij een partij die zich 

baseert op de grondslag van het Evangelie, naar zijn beoordeling 

van de betekenis van de christen-democratie vandaag en naar de 

politieke opvattingen binnen de joodse gemeenschap. Theo 

Brinkel sprak met hem . 

V
an de Ka111p "lk ben on

langs vamnt het rabb1naat 

hct bednJfslcvcn mgestapt 

Dat gat TlliJ 111eer ru1111tc 0111 

mij te verdicpcn in het politicke gebeu

rcn dan als rabbijn van een gcmeente. 

In die hocdanigheid moct je altijd een 

zckere terughoudendheid in acht ne

men. Dat gcldt in rabbijnenland, zoals 

het misschien ook wei een beetje voor 

domineesland opgaat." 

"Mijn keuze voor het CDA is mede het 

gcvolg van ccn gesprck met Ernst 

Hirsch Ballin. Die heeft 111ij aange

spoord 0111 de stap inderdaad tc zetten. 

Het lag voor de hand om een bepaaldc 

keuze le 111aken. Als joodse gel11een

schap beschikken wij nu eenmaal niet 

over ecn 'JDA', een joodse partij. lk had 

altijd al speciale belangstclling voor de 

religieuze partijcn in Nederland. Klein

rechts bijvoorbeeld Maar actief partici

peren in de politiek van de klcine chris

telijkc partijen stuit voor een JOOd op 

111oeilijkhedcn. Want die partijen vra

gen dat je nict aileen de politicke bood

'>Chap, maar ook de rcligieuze ondcr

schrijft 

lk heb de stap naar hct lidmaatschap 

dan ook niet zomaar ge111aakt. Want 

de 'C staat wei voor christclijk Het is 

iets waar ik als jood weinig 111ec heb, 

tenzij als ie111and die interesse heeft 

voor religic Maar het is mij duidelijk 

geworden dat het christelijk geloot in 

hct CDA ecn bcpaalde rol toebedeeld 

is. lk kan mij er gocd in vinden dat 

een politicke partij ecn religieuze 

boodschap laat mee<,prekcn, zoals het 

CDA dat duet. Het vcrenigt 111emcn 

i111mers op een politieke overtuiging 

CDV <J,<J7 
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die haar oorsprong heeft in hct Evan

gelic" 

Rabbijn Van de Kamp begon de stap 

naar lidmaatschap van het CDA, dat hij 

het1telt als "de grootste religieuzc partij 

van Nederland", in overweging te ne

men toen die partij ophield deel uit te 

maken van de rcgering. Van de Kamp, 

"In de afgelopen jaren heb ik mij via 

mijn tweewekelijkse column in het 

Nieuw lsraelitisch Weekhlad nog wei 

eens publiekelijk uitgelaten over de 

noodzaak van een religicus gedachte

goed in de samenleving en in de poli

tiek. Toen het CDA voor een langerc 

periode in de oppositic kwam, veran

derde er iets wezenlijks in Nederland. 

lk heh mijzelf de vraag gesteld of de te

ruggang van het CDA een gevolg is 

van de <,ecularisatie, of dat de terug

gang van het C:DA juist een oorzaak zal 

zijn van verdere doorzetting van de se

cularisatie. In ieder gevaL Een samenle

ving waar de religie geen stem mecr 

heeft, zal lciden tot verdergaande secu

lari'>atie. De voor mij logische conclusie 

was om zelf ook meer acticf hij de poli

tick betrokken te zijn." 

De vorming van het paarse kabinet 

was een tekcn van die voortschrij

dende seculari-,ering. Van de Kamp, "lk 

was nu ook weer niet z6 politiek gecn

gageerd da t i k het paarse kabi net op 

zichzelt reden vond om lid van het 

CDA te worden. Zo fanatiek werkte 

het ook niet. Het waren cerder kleine 

<,tappen, die tezamen een belangrijke 

tendens Iaten zien. Denk aan hct ver

dwijncn van de zondagsrust, de aan

passing van de winkelsluitingswet. )e 

kunt hct zien als symptoom. Hoe dat 

ging, zo sluipenderwij'>. Of de stelling

name van het paarse kabinet en de 

paarsc fracties ten aanzien van de 

eut ha nasied iscussie. 

C[)V q·<J7 

Daarnaast merk je, zeker in de joodse 

gemeenschap, heel sterk de secularisa

tie die zich feitelijk aan het voltrekken 

is. Een groot aantal factoren leidt ertoe 

dat datgene wat niet zo lang gelcden 

als acceptahel en bekend gold, langza

merhand verdwijnt. Toen ik onderwijs 

volgde, was het hijvoorbeeld de ge

woonste zaak van de wereld dat joodse 

kindertjes op zaterdag niet naar school 

gingen. Er was wei school, maar op de 

sjabbath en de andere joodse feestda

gen ging ik er niet heen. Mijn ouders 

hoefden dat aileen maar hij het hoofd 

der school te melden En het werd zon

der discussie aanvaard. Door die van

zclfsprekende aanvaarding voelde je je 

als jood onderdeel van de Nederlandse 

samenleving. In die sfccr heb ik de la

gerc school en de HBS doorlopen. 

Maar ik merk nu hij onze dochter en hij 

andere joodsc leerlingen dat die van

zelfsprckende toestemming er niet 

meer is. Onze dochter volgde een op

leiding voor apothekersassistente. Dat 

is middelhaar beroepsonderwijs. Joodse 

feestdagen volgen altijd een cyclus van 

een aantal dagen in het najaar. We 

stuurden dus aan het begin van het jaar 

een bricfje naar de school om daar op 

te wijzen en vrij te vragen. Toen krcgen 

we een reactie van, 'Ja, mijnhecr Van de 

Kamp, we hcbben zoveel groepen in de 

samenleving Wij zijn een multicultu

rele samenleving, we kunnen niet met 

iedereen rekening houden' Je moet er 

dus een discussie over gaan houden. 

Met het argument 'we kunnen niet ie

dereen vrijgeven', wordt de toestem

ming geweigerd. Daardoor merk je dat 

de <,ecularisatie grecp op de samenle

ving krijgt Het is niet meer dat iemand 

zonder meer kan zeggen, 'Het spijt me 

op zondag kan ik niet werken om reden 

van mijn geloofsovertuiging' lk maak 

mij daar zorgen over." 
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De scCHlarisalic lmft dus cii}CJ1ii)k icls into1e

rtmts! 

Van de Kamp: "In wezen wei. Kennelijk 

is hct: hoc onkerkelijkcr het wordt, hoe 

minder ruimte er is voor mensen met 

alwijkende religieuze opvJttingen. Hct 

ligt natuurlijk nict olleen dJJrJJn. lk 

denk aan ecn discussic, uit de tijd 

wJJrin ik nog rabbijn was, die wij vocr

den met staat<.<>ccretaris Ploeg over het 

ritueel siJchten. De staatssecretaris 

wilde het ritueel sbchten aJn beperkin

gen ondcrwerpen. Een vJn de argumen

ten die hij daarbij gebruikte wJs dater 

nog n1aar zo weinig _jodcn zijn in 

Nedcrbnd. De manier waarop wij die 

discussie moesten voeren wJs ook weer 

zo'n product van de secularisatie." 

Er zijn krachten die dat proces van se

cularisatie kunnen kcren, vindt de rab

bipl "Die moet je stimulcren. Fen van 

die krachten is de politiek Dus ook het 

CDA. Dat doc je in iedcr geval door 

een principieel standpunt in te nemen. 

Misschien wei principieler dan de poli

tick van allcdag zo toelaat. lk heb daar 

altijd een goed voorbeeld van gezien in 

de jaren dcrtig, in de crisisperiode. Dat 

was in joods Am-.terdJm, in de dia

mantbewcrkingsindustrie en in de con

fcctie." 

Van de Kamp vertelt hoe de sjabbat in 

de donkere wintcrmaanden al aan het 

einde van de vrijdagmiddag begint, zo 

tegen vier uur, half vijf Vanaf dat mo

ment mag er tot zaterdagavond niet 

meer worden gewerkt. En een ortho

doxc jood deed dat dan ook niet. Van 

de Kamp: "In de crisistijd was het nog 

wei ecns zo dat de joodse arbeider vrij

dagmiddag naar huis wilde, terwijl de 

patroon crop stond dat er tot zcs uur 

zou worden doorgewerkt. Hct kwam er 

dan op ncer dat de arbeider ontslagen 

werd. Hij ging naar huis en moest pro

heren zondagochtend weer cen ander 

baantJe tc vinden. Hct was het gevolg 

van een uitcrst principiclc stelling

name: op de spbbat wordt niet ge

werkt. 

Zo'n -,tcllingname heh 1k gemi<>t in het 

hele debat over de zondJgsrust. Op ecn 

gcgcven morncnt ging hct on1 ccn 

broodlahriek 1n 13unschotcn. Die 

dreigdc ook zeven kecr vierentw111tig 

uur door te draJicn lk hoordc iemand 

op de radio zeggcn: Ilk ga op zondag 

naar de kcrk. Hoe moet dat don~' De 

reactie wa'> nogal laconiek· 'I )ezc 

mencer moct een kcuze makcn.' Dat is 

eigenlijk tc gek in Nederland. Daar 

moet vee! krachtiger stclling tegcn 

worden genomen. Ook vanuit de ker

ken. Op die manier Iaten de kcrken 

zichzelf naar de rand van de samenk

ving drukken. lk heb altijd begrepen 

dater op zondag mccr mcmen naar de 

kcrk gaan dan nJar het voetbol." 

Het is niet de taak voor de Joodse ge

meenschap om de christelijkc zondags

rust te bevorderen," zo had rabbijn Van 

de Kamp in het Nieuw lsraelitisch 

wcekblad van 24 mei 1994 geschrevcn: 

"Wei hebbcn joden als burgers de taak 

om tc Iaten zicn dat de samcnkving ge

dicnd is met het instandhouden van re

ligieuze waarden." Want, zo legt de 

rabbijn uit, "die waarden dragen elc

mentcn in zich die ook goed zijn voor 

de joodse gemeenschap. Neem de zon

dagsrust. Een samenleving die de zon

dagsrust respecteert heeft ook begrip 

voor de betekenis van de sjabbatsrust in 

de joodsc gcmeenschap. Inherent aan 

de secularisatie is dat hct minder van

zcltsprekend wordt rekening te houdcn 

met religieuze behocften. Ook de 

joodse" 

UJV 'l-''l7 



Rahhijn Lady van de Kmnp 

"Ook de di-,cu<>'>ic over de STER-rc

clan1C wa'> destijd<; heel hoeiend. 

Eigenlijk van de ene op de andere dag 

werd de STER-reclamc op zondag in

gevoerd. In ccn interview op de radio 

zei ecn van de kamerlcden dat hij de 

problcmen begreep, maar dat we nu 

eenmaal de revcnuen nodig haddcn om 

de omroep in stand tc houden. Het 

komt er op nccr dat je dus bercid bent 

dat laahte <>tukjc zondag dater dan nog 

i'>, politick tc vcrkopen. lk ben cr zeker 

van dat je met cen meer principicle 

<,tellingnamc een heleboel mcnsen had 

kunnen mobili'>eren." 

Ontkerkelijking 
/)at moel dangeheuren in WI sanwileuiHq lPilar 

ondcrlussni steeds mea menser1 zodcmig ontkcr

kelijkl zijn. dat ze 11iel mcer hcgnjpoi ll'<wrom jc 

zo'n slap zet. Hoe sfmckje een ontkerkclijkte sa

mcnlwnil} cum in WI lew/ die ucrstam1 wordt 

zonder dat jc hct eil)C11e van je hoodschap prijs 

ijeejP 

Van de Kamp: "AI-; ik de uitspraken Ices 

en hoor van Jaap de Hoop Scheffer dan 

CllV '1:'17 

(Jato Dirk Hoi) 

ben ik daar nict hang voor. Uiteindelijk 

is het C:DA een partij met een heel 

grote achtcrban. Die is bc<;t tc mobili

scren tegen de vcrvlakking, die de 

paarse politick uitstraalt. Er zijn genoeg 

argumcnten om die te mobiliseren." 

Hisschop Muskens van Breda heeft op 

zijn manier een poging gedaan om cr

gens ecn streep te trekkcn. Hij ver

klaarde dat jc de wet mocht ovcrtreden 

als jc in een noodsituatic verkeert. Hij 

sprak daarbij de overheid aan op haar 

taak de armoede te hcstrijden Rabbijn 

Van de Kamp legt hct uit als een soort 

noodkreet: "Ais bisschop in Nederland 

moet je heel goed weten wat je doet, 

voordat je mensen oproept tot een bc

paaldc stap. Aan de andere kant heeft 

hij toch wei wat politici wakker ge

schud. En in wezen is er armoede in 

Nederland. Met hct mooie verhaal over 

al die keurige socialc voorzieningen ai

leen hen jeer niet. lk kan mij voorstel

len dat iemand het nodig vindt zo'n 

stap te zetten, tencinde de dames en 



heren in Den Haag eens wakker te 

schudden. En hct heeft gewcrkt. De 

minister-president hccft er tach maar 

over gesproken met de bisschop lk ben 

ervan ovcrtuigd dat hct ccn soort denk

proccs teweeg brcngt." 

Hoe zou !Jet CDA op dat soort uilspraken moe-

1m mujcren? 

Van de Kamp: "Het CDA moet een 

dcrgclijke uitspraak bcschouwen als een 

uitspraak van een geestverwant. Het 

CDA luistert natuurlijk nauwgezet naar 

hetgeen de bisschoppen aan de samen

leving te vertellen hebben. Zo'n bood

schap is niet aileen gericht naar dit ka

binct en niet aileen naar de paarsc 

politiek, maar ook naar de samenlcving 

als geheel Dus ook het CDA zou cr 

iets mec mocten doen." 

Van de Kamp maakt ecn vcrgelijking 

met de afkecr van het gedoogbeleid, 

die het CDA laat zicn in het rapport 

'Nieuwe wegcn, vaste waardcn'. Van de 

Kamp: "In de joods-rcligieuze traditie 

heb je je te houden aan de wet. Cedo

gen hetekent dat de wetgever cnerzijds 

wctgeving uitvaardigt, maar anderzijds 

gedoogt dat dcze niet wordt nageleefd 

Of het nu ten aanzien van het tolereren 

van uitgcprocedeerde asielzoekers is, of 

het drugsbeleid, of het verbod op eu

thanasic. Het kan zijn dat de meeste 

kiezers ecn andere houding aannemen. 

Dus als het CDA af wil van het toelaten 

dat de wet niet wordt gehandhaafd, kan 

het gevolg zijn dat het op cen gegeven 

moment gecn politieke verantwoorde

lijkheid meer kan dragen. De kleine 

christelijkc partijen kiezcn daarvoor 

Hct CDA wil dan toch een bepaaldc 

tolerantie aanvaarden, en kicst ervoor 

tach cen zekere medeverantwoordelijk

hcid te blijven dragen Zo is het bij de 

euthanasiewetgeving. Jc trckt jc princi-

piclc grenzen, maar aan de andere kant 

wil je mecspreken in de politieke wcr

kelijkhcidn 

Van de Kamp laat zien hoc daar vanuit 

de joodse visic op de wet mce kan wor

den omgegaan: "Hct voorbeeld is wat 

er in Israel plaatsvindt. Vanaf de op

richting van de staat Israel hebben de 

klcinc rechtse partijcn altijd wei ecn 

bepaaldc rcgeringwerantwoordelijk

heid gedragen Dankzij de invlocd van 

de religieuze partijen kan Israel nog 

steeds ccn joodse staat worden ge

nocmd. Was dat niet zo geweest, dan 

had zich ook daar een soort secularisa

tie voltrokkcn. Dan was er wcinig over

gebleven van het religieus-joodse ka

rakter die cen joodse staat in onze ogen 

client te hebben." 

l11 hoeverrc is uw slap om lid lc worden '"m het 

Cf)A represenlalicf lc Hoemell uoor mccr mcnse11 

uit de )Oodsc l}nneenschap A1eeslal!l'Clm1 jode11 

aclicf in de PudA e11 de VVTJ Ts er m1 lmdc11s 

gcumde ll<llll ,mderc parlijnJJ 

Van de Kamp: "Vcel joden rekcnen zich 

politick tot de sociaal-dcmocratie dan 

wei tot het libcralisme. Hct socialisme 

had zelfs gedeeltelijk zijn oorsprong in 

de joodse gemecnschap. F.en interes

sante kanttekening daarbij De goede 

vertegenwoordiging van de joodse ge

meenschap in de SDAP was in wecrwil 

van de uitlatingen van de toenmalige 

gcestclijke Ieiding binncn de joodsc gc

meenschap. Zoals de bisschoppen te

gcn het lidmaatschap van katholieken 

hij de SDAP waren, zo waren dat ook 

de opperrabbijnen als het om hct lid

maatschap van joden ging van die par

tij. En zij hebhen dat Iaten wetcn ook. 

Op het moment dat breed bckend 

wordt dat rabbijn Van de Kamp lid is 

geworden van het CDA, zullcn cr wei 

de nodige wenkbrauwen gefronst wor-

CDV '!!'!7 



den. Het wil hclcmaal niet zeggen dat 

er wei meer schaapje-, zullen volgen. 

Het i-, best een qap hoor. Zcker in 

Nederland. In Duit-,\and bijvoorbceld 

zijn er naar verhouding meer Jodcn lid 

van de CDU dan hicr van het C:DA. 

Zrt hehbcn ook een ol twee plaatsen in 

de Hondsdag. Voor Nederland is het 

kit, dat je lid wordt van een partij die 

de naam hccft chri-,telijk te zijn, cen 

n1euw lenomeen. Voor de tot<>tandko

ming van het CDA volgden de partijen 

nog de scheid-,lijncn van de verzuiling. 

Die zuilen waren katholiek en protes

tant, maar niet voor joden. Als jood 

wcrd je geen lid van de K VI', van de 

CHU ot van de ARP. Daarom heeft het 

ook heel lang geduurd voordat joden 

politieke interesse kregen voor het 

C:DA. Het C:DA is nu een vereniging 

van de hekende hloedgroepcn, nu ligt 

het andcrs." 

Profilering religieuze 
gezagsdragers 
L/ ze1 dat de ofl{lcrrabhJjnC11 zich in de ei.qw ge

meemd,ap uilsfnaken tegen hct socialisme. lip1 

a ook uilspmken dwklwcn umwil JOOdse relic}i

euze qczw}sdr!l{jers, qerichl am1 de samwlwing 

als L}ehech Komi dattJoor' Is het er de tijd uoor? 

Van de Kamp "Eigenlijk moet u dat 

niet aan mij vragen. Vanaf het allereer

ste begin dat ik rahbijn was in Neder

land, dat wa-, in I 081, hch ik mij altijd 

naar buiten toe geprofileerd. Of dat nu 

richting politick was ot naar de samen

lcving. lk heb mijn mond open gedaan 

via artikelen, via persberichten. Maar in 

dat opzicht was ik wei een eenling. 

Rahbijnen doen dat naar mip1 smaak 

nict genoeg. Jc vertegenwoordigt als 

rabbiJn je mensen niel aileen in rcli

gicus opzicht, maar ook maatschappe

lijk Het i-, je taak er een <>tuk Ieiding 

aan te gcven. Du-, ik denk dat hct vee\ 

mecr zou moeten. Dat kan ook. lk kan 

CllV <J''I7 

mij voor<>tellcn dat ook rabhijnen uit

<,praken doen als de bi">choppcn. AI<> 

gec<;tclijke, ook als rabbijn, hcb je bc

paaldc vcrantwoordelijkhedcn naar de 

politick toe, om te rcageren wanneer er 

bcpaalde -,ignalcn uit de <>amenleving 

komen. 

In Croot-Hrittannic, waar zo'n 400.000 

joden wonen, gal bijvoorbeeld de vorige 

oppcrrabbijn lacobovitz met grote re

gelmaat zijn visie op de mee<,t uitecn

lopcnde maatschappelijke zaken. En 

die maaktc hij ook duidelijk kenbaar. 

Uiteindelijk is hij lid gewordcn van het 

House of Lords. Hij is daar uitgerekcnd he

noemd vanwege zijn visie op levcns

vraag-,tukken en vanwege het feit dat hij 

zich maatschappelijk zo sterk hceft 

geprofileerd. Ook met bctrekking tot 

vraagstukkcn die niet specifick joods wa

rcn. Dat zou in Nederland ook moeten. 

Het vrccmde is ecn beetje dat we nog 

wei bereid zijn onze nek uit te steken, 

wanneer hct gaat over Israel of de bc

langen van de jood-,e gcmccnschap. 

Wij maken on<> wei druk over allerlei ci

gcn rcligieuze zaken. Maar zodra er 

bredere vraagstukken aan de ordc zijn, 

zijn \eden van de joodse gemeenschap 

nogal ecns geneigd om zich naar bin

nen te keren. Dat heeft natuurlijk zijn 

historischc achtergronden, maar die 

houding is er wei ecn beetje" 

De rabbijn geeft cen overzicht van de 

verschillcnde joodse organisaties in 

Nederland. De joodsc gcmeenschap in 

Nederland bestaat uit 30.000 tot 

40.000 zielcn. Van hen is een deel lid 

van ecn van de drie kerkgenootschap

pen. De twee orthodoxe kerkgenoot

schappen zijn het Ncdcrlands-l<>rac

litisch Kerkgenootschap en het 

Portugees-1 sraelitisch Kerkgenootschap. 
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Het vrijzinnigc kerkgenootschap is het 

Verbond van Liberaal-Religieuze Joden 

Bij clkaar tellen zij ongeveer 7000 lc

den. De rest is niet religieus gcbonden. 

)oden die gecn lid zijn van ccn kerkge

nootschap hehben ook nauwelijh nog 

ecn band met hct jodendom als religie. 

In de twce orthodoxe gemecnschappen 

leeft hct grootste deel nict bcwust or

thodox, maar de leden vinden wei dat 

zij lid moeten zijn van ccn orthodox 

genootschap, vanwege allcrlci facilitei

ten als huwelijkssluitingcn, orthodoxe 

rites of begrafenisscn. De kern van de 

)(JOdse gemecnschap is dus cigenlijk 

heel klein. 

"Daarom kun je ook nict spreken van 

een bcpaalde politiekc orientatie onder 

joden", aldus Van de Kamp "Voor de 

Tweede Wercldoorlog, toen cr nog 

140 000 Joden in Nederland waren, 

kon je indcrdaad zeggen dat hct groot

ste deel van de arbcider'>klassc binncn 

de joodse gcmcenschap sociaal-demo

cratisch georienteerd was en het hogere 

kader meer lihcraal. En dat was het zo'n 

beetje Ook met 140.000 ledcn was de 

joodse gemeenschap toen te klein om 

zichzelf te organiseren. Bovendien wa'> 

ccn deel nogal zionistisch, op Israel gc

richt. Dat leiddc tot cen bepaaldc on

verschilligheid ten opzichte van de po

litick in Nederland. 

Die politieke onverschilligheid bestaat 

nog wei een beetje Men houdt zich 

niet zo bczig met het makcn van een 

politieke keuze. Daadwerkelijk lid van 

cen politieke partij zijn er vrij wcinig 

De joodse gemeemchap verhoudt zich 

dan ook nauwelijks tot de christen-de

mocratic. lk heb dat ook altijd gcmerkt 

in mijn contacten met kerkelijke orga

nisaties. Die zeidcn dan: 'Wat hch jc 

daar nu cigenlijk te zockcn/ Vaak 

wordt de politiekc keuze gestuurd door 

de aandacht die gegeven wordt aan 

Israel. Ecn klein deel van de Jomhe ge

mcen'>chap wcn-;t nog wei te <,temmcn 

op klcin-rechts, vanwcge hct Middcn

Oostcn-'>tandpunt. Cctalsmatig is hct 

natuurlijk marginaal, maar iemand a]<, 

Schutte spreekt de mcnsen aan. Hct 

CDA ook wei. 1\\aar wanneer de PvdA 

wei cens wat progrcs'>icvc ideeen hccft 

over hct Midden-Oostcn, doct zij hct 

in de ogen van de joodse gemeen-;chap 

heel '>iccht Dat is een belangrijk crite

rium. Het belcid van mini'>ter Van 

Mierlo ten aanzien van ]<,rael zou voor 

veel jodcn weleens cen redcn kunnen 

zip1 om bij de komende verkiczingcn 

gcen interesse tc hcbben voor ])()()_ De 

joodse gemeemchap is verbonden met 

]-;rael. Religicus, om historischc rcdc

nen, maar ook vanwcgc familicbanden." 

Joden en het CDA 
In de disu11sies lussen jodm Iii clnislenen komi 

diku,ij/s de rrlatie tusse11 hrt ( )ude e11 het Nirtlii'J 

testament iiililr houen. Het Oude zou iii het te

ko, s/,i<m van de qerechUqheid, hrt NieUII'C ucm 

de lief de Een derqrlljke disCJJSSJe is oak op_qeko

men 1wrn amdeiding van hct hoek van ds. N1co 

ler Linden, 'Het uerl11wl qaat' is die discussie 

politick relevant voor het ( DA? lou het CDA 
zich kun11en 11jsluiten uoor llJCmen zoe1/s "' 

Van de Kamp: "lk denk het niet )e kunt 

ook niet sprekcn van een christclijkc vi

sic in Nederland. Er zijn allcrlei theolo

gische opvattingen binncn het chris

tendom. En ook in het CDA. lk hch de 

afgelopen jaren nogal wat spreekbeur

ten gehad voor kerkelijke groeperin

gen. De cne groepering hccft ccn heel 

duidclijk lsrael-gerichtc thcologie, de 

andere helcmaal niet. In het grotc ge

beuren van het CDA zijn al die stro

mingen vertcgenwoordigd. Ook die 

stromingen die vinden dat hct joden

dom na 2000 Jaar recht hecft op de er

kenning a is zcltstandige religie, die kan 
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voorthcstaan zonder de weg naar het 

Nieuwc Testament. Die stroming i'> ook 

aanwezig in hct CDA. Dat er daarnaast 

bcpaalde visics zijn die haaks staan op 

wat de jood doet met de Llijbel, het ziJ 

zo. Maar dan zullen die groepen er ook 

aan moetcn wennen dat cen jood lid 

kan zip1 van het CDA. Het is ccn ge

wcnningsproccs van bcide kantcn. 

Uitcraard hinncn grenzen, want het i'> 

toch hct C:DA." 

Rahhijn Van de Kamp vertelt wat voor 

hem de kern i<, van de politick van het 

C:DA en vocgt daaraan toe dat de tijd 

zal mocten lcrctl ot er de ruimtc voor 

he-,taat Van de Kamp "Het C:DA 

draagt cen politickc vi-,ic uit op maat

-;chappclijk gchied, over gczondheids

zorg, wclzijn, onderwiJs, noem maar 

op, die gcvoed wordt vanuit rcligieuze 

principes die te herlcidcn zijn naar de 

llijhcl Dat moct het uitgangspunt zijn. 

Dat mag hct CDA dat wat mij hetrcft 

best chri<,telijke waarden blijvcn noe

mcn. De kcrk nocmt het christelijke 

waarden, ik vind dat er voor die tijd 

ook a\ icts was. Voor mij is hct ccn om

schrijving van een religicus gedachtc

goed dat past in het jodcndom Dat 

moet hct mechanisme zijn dat hct poli

tick denken bestuurt. Komt cr op een 

gegevcn nlon1cnt ccn :-,ituatic, waarin 

aileen hct Evangelic en het uitdragen 

van hct Evangelic in de politick gezien 

wordt als de esscntic, dan kom je in de 

skcr van klein-rechts. Dat is een vorm 

van vcrnauwing, waarvan ik mij moet 

alvragcn of ccn jood daar ruimte in 

hccft." 

Wcw11ccr zou !Jet CDA voor 11 te r11i111 tPorder1 

c11 11iet mecr i>1trresscmt zip1? 

Van de Kampo "Hct CDA zal heel dui

dcliJk moctcn vasthoudcn aan de chris

tclijkc grondslag, naar de modus die is 

gevonden bij de vorming van de partij 

door de samcnvoeging van de vcrschil

lcndc zuilen. Daar moet het aan va-,t

houden. Het feit dat ik als jood lid hen 

gcworden van hct CDA moet niet een 

bceld scheppen van, iedereen die iets 

heelt met religie kan zich in het C:DA 

vindcn. Hct CDA moet die christelijke 

normcn en grenzen handhavcn, die het 

zichzelt oplegde hij de oprichting Als 

andercn vindcn dat dergclijkc waarden 

daadwerkelijk ondcrdeelmoeten uitma

ken van datgenc wat de politick vormt, 

is dat mecgcnomen 1 dan kunnen ziJ 

zich daar ook invocgen. Maar niet meer 

dan dat, dcnk ik. lk bescf heel goed dat 

de basis waarop je als jood participccrt 

in het CDA smaller is. 1\\aar het C:DA 

moet nict ccn <,OOrt ovcrlcgorgaan wor

den waar jodcn, christenen, moslims ot 

hindoes aileen bij elkaar komen, omdat 

zij allen iets rcligieus hebbcn. Dan zou 

er sprake zijn van vcrwatering. De 

waarde van het CDA in politick Neder

land is dat hct een grotc politieke stro

ming is op christclijke grondslag. Dus 

een afspiegeling van het christelijke 

segment van de -,amenlcving. Fn dat zal 

hct mocten blijvcn." 

Drs. Th ll.FM. Bri11kcl 
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A
ls iemand de vraag zou stel

len: "Dient de kerk zich van

uit haar eigen moraal met 

politiek tc bemoeien en zo

nodig gcweld te gehruikcn/', dan zou

dcn zelfs de meest geseculariseerden 

waarschijnlijk ontkennend antwoorden. 

De kerk staat met haar kerntaken 'pas

toraat, diaconaat en apostolaat' voor 

naastenliefde en geweldloosheid. Wic 

met die opvatting in het achterhoofd 

het eiland Kreta zou bezockcn, vindt 

bij Rethymnon het klooster Arkadi dat 

voor het publiek toegankelijk is. Op de 

hinnenplaats staat een verwijzingshord 

naar de vcrschillende onderdelcn van 

dat klooster. Ecn van die bordjes vcr

wijst naar de 'i]HH /JOtPdcr roo111', de kruit

kamer Abt Gabriel Marinakis leidde 

het Kretenzischc volk in zijn strijd te

gen de Turkse schending van de men

senrechten aan hct eind van de vorige 

ceuw. Hij hcclt lang geaarzeld en gc

wacht of hij dat zou doen. Maar toen 

aile mogelijkheden tot politieke be'in

vloeding, ook de vrijheid van vcreni

ging en vcrgadcring, door de Turken 

onmogelijk warcn gcmaakt en zij de 

mecst wrede folteringen toepasten om 

de Kretenzers te onderdrukken, besloot 

de abt dat hij nict Ianger de zwijgende 

getuige kon blijven 

Mensen worden tot morele handclin

gen genoopt, niet omdat er een be lang 

mee gediend wordt, maar omdat die 

handelingen zich aandicnen als 'uit 

zichzelf goed' Nict omdat er een ko-

persstaking drcigt of omdat jeer winst 

mee maakt. Dat laatste kan wei het on

hedoeldc gcvolg zip1, maar als dat ge

volg v66rop staat verliest de handeling 

zip1 morele karakter. Dat zegt de ge

dragscode van Shell ook: faimm en iHtr

l}nty zijn geen opportunistische waar

den. die afhankelijk van de situatie 

kunnen gclden. Zij moeten overal wor

den toegepast. 1 Ceen omkoping. De 

moraal van de mtegriteit staat niet toe 

dat steekpenningen worden hetaald, 

zelts als dat schade oplevert. 

Zulke waarden, als de genoemde twee, 

concretisercn zich op verschillcnde 

manieren, a! naar gelang de sector van 

de maatschappij waarop zij betrokken 

worden. Celijkheid biJvoorbeeld kriJgt 

in de steer van de staat een andere 

uitwerking dan in de steer van het 

maatschappelijk vcrkeer In juridische 

termen: het rechtsheginsel van de ge

lijkheid positivcert zich in de staat als 

het non-discriminatieheginsel uit de 

Crondwet, maar in het maatschappeli)k 

verkeer moet onderscheid worden toe

gestaan dat de overheid nict mag ma

ken. Zo moct cen dameskappcr heren 

kunnen weigeren, moet het COC he

tern's kunnen weigeren en moet de vrij

gemaakt-gcrcformeerde kerk rooms-ka

tholieken kunnen weigeren. De 

overheid mag dat allemaal niet, maar zij 

mag wei mcnsen het staatsburgerschap 

ontnemcn die in vreemde krijgsdienst 

treden. 

De wijzc waarop moraal lunctioneert 

heeft dus tc maken met de toepassi ngs-



slcer w~~r we het over hehhcn. 1\loraal 

is dan ook niet zonder meer universeel 

en wcderkeng zoals door AlllllCIIy 

illlcmilliollill en P!lx Chri1li in hun kntiek 

op Shell is gesteld 2 Wei in gelijke sttu

aties .. ~laar dat is het nu JLIISt. Er moet 

worden ondcrscheidcn tussen puhlteke 

moraal in de slaat etl de mora~! van bij

voorheeld bedrijven. gezl!lnetl of de 

gczondheidszorg. De eigcn aard en he

doeling van de ondersche1den samenle

vingsverhandcn kleurt ook hun moraal 

in 1\loraal is niel zomaar over te plan

ten van de puhlieke sicer van de '>laat 

naar de private sfcer van het hedrijl, hct 

gczin of het ziekenhuis. De Ameri

kaanse gemeenschapsdenker 1\1 ichacl 

Walzer hedt het hicr over Sj,!Jcrc\ of 
luslJcc. met elk een eigen rangorde en 

concretisering van de waarden gelijk

heicl en vrijheid. ln Alasdair 1\bclntyrc 

spreekt van flmdl(CI met eigcn si<Jild,nds 

of cxcdlcllcC.' In de antirevolutionaire 

st~atsleer sprak men van soevcretne 

kringcn n1ct icdcr ccn eigcn nornlativi

teit 

1\lijn conclusie is dat de Algemene 

Verkl~ring van de Rechten van de l\1ens 

niet zondcr mecr toepashaar is op de 

slcer van het hedrijh,lcven. ])aarvoor is 

ccn cigcn-;oortigc vcrtaal~lag nodig van 

de waardcn die aan de Verklaring ten 

grond',lag liggcn naar de context van 

hct hedriJfsleven 

Morele verhalen 
1\ lora a! hestaat echter niet aileen uit 

nonnen en waarden. Fen moraal is ecn 

')J.tllcnhangcnd Pcrht~ol, waJrin norn1cn, 

waarden. houdingen, emotie'> en opvat

tingen over de zin van het hestaan met 

elkaar ziJn verweven. Waarden met de

zelldc naam worden in verschillende 

moralen verschillencl gdnterpreteerd. 

I let hangt er vanaf in welke traclitie je 

-.taat. welk zinstichtend verhaal het ka

dcr aangeeft waarbinnen normen. waar

clcn. cmoties en zin-ervaring hun plaats 

hehhen. Zo wordt vrijheid door lihcra

len vooral opgevat als he-.cherming te

gcn inn1cnging van buitcnaf 1----lct i'-; ccn 

afwecrrccht. lvlen noemt dit negatieve 

vrijheicl. Hun verhaal i-. ontstaan als 

cen rcactic op de hemoeieni-. van de 

overhcid met de godsdienst en van de 

absolute vorst met het Ieven van zijn 

onderdanen. lndividuen en organisaties 

moelen zeit kunnen hepalcn hoc zij 

willcn opereren. Socialistcn vatten vrij

hcid vee! mccr op als de mogclijkheid 

om Je eigen lcvcnsplan te realiseren. 

Het tnspireert tot een rccht op over

heidszorg, zoals onderwijs en inkomen. 

die mensen in staal stcllen om hun vriJ

hcid materieel te heleven. lvlen nocmt 

dit positteve vriJheicl Hun verhaal is 

ontstaan loen de vrijheid in de vorigc 

ceuw aileen aan de gcgoedc burgerij 

ten gneclc bleek te komen. Chri-,ten

democraten vatten vrijheid op als mo

gelijkheid tot verantwoordelijkheid, als 

ruimtc om niet aileen individueel. maar 

ook in georganiseerd vcrband morcel 

goecl tc Ieven. Hun verhaal ont-,tond 

toen de Franse Revolutic het sociale 

wcdsel van de -.amenlcving aantastte. 

llinnen de eigen praktijk van het he

drijfslcven hestaan ook vcrschillende 

verhalen. verschillendc morele tradities. 

Ecn daarvan noem ik de Rijnlandse 

(door hct katholiek-sociale denken 

hetnvloeddei hcdrijlsmoraal Volgens 

de slilll<Jilrd of cxcrllcllcc van dcze 

Rip1lancl-.e praktijk gaat het hi) het on

dcrncnlcn on1: de doeln1atigc o1ngang 

met de procluctielactoren arheid, kapi

taal en natuurlijke hulphronnen met hct 

oog op zinvolle productic. In die de

finitie zijn vcrschillcndc morele aangriJ· 

ping-,punten te vinden. 
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DoelmcJtigheid is een norm, die zich keert 

tcgen verspilling, maar ook tegen ecn 

te zuinige opstclling. Het gaat om de 

juiste maat in het Iicht van hct doe!. De 

bcpaling van dit doe!, zinvolle produc

tie, wordt in de westerse gcmengdc 

economie voor een belangrijk dee! 

overgelaten aan de koopkrachtigc vraag 

van consumenten. C:onsumentensoe

vereiniteit is een belangrijke uitdruk

king van de waarde JJrijheid. De memen 

in de Oostbloklandcn hebben daarnaar 

gesnakt. Tegelijk is dezc vrijhcid niet 

onbeperkt. Handel in mensen (kinder

arbeid), in stemmen bij verkiezingcn, in 

vriendschap, in relatics tussen mensen 

(scks), in rcligie (de elektronische kerk) 

verminkt de morele kwaliteit daarvan. 

Hct zijn niet-handelsgocderen. Daar

naast zijn er de gemengdc goederen: 

opcnbaar vervocr, volksgezondheid, 

volkshuiwesting. Juist ter willc van de 

mensen die zich op de markt niet kun

nen handhaven. De vrijheid wordt dus 

beperkt door de memelijke waardigheid 4 

Aan de omgang met de productiefactor 

arbeid zijn de waarden _qeli;kheid (gelijk 

loon voor gelijke arbeid, ongeacht ge

slacht of ras), soc1ale rechtvaardiqheid (de 

arbeider moct zijn gezin kunnen onder

houden) en vmmtwoordclljkheid (medc

zcggenschap, vakbondsvrijheid) ver

bonden. In dit kadcr zullen weste"e 

multinationals ook zeit wei degclijk be

paalde fundamcntele menscnrechten 

respccteren. Zij zullen hun medewer

kers niet toestaan memen te doden of 

in slavernij te houden of hun huizen tc 

verniclcn, zelfs a! zou dat volgens de 

wctten van bet land zijn toegestaan. De 

'integriteit' van het bedrijf laat dat niet 

toe. 

Aan de omgang met de productiefactor 

kapitaal worden de minste morele rc

stricties gcsteld. Maar men kan zich af-

vragen of de huidige vrijheid op de ka

pitaalmarkten om te spcculcrcn in va

luta, desnoods ten koste van helc 

staatshuishoudingen, niet hct nut van 

geld als ruilmiddel in een morecl inge

bedde economie aantast. 13ij spcculatie 

wordt de bctckenis van geld verzclf

standigd ten opzichte van een eco

nomic die gcricht is op waardcvolle 

behocftebevrediging Hetzelfde geldt 

voor inflatie . 

Aan de omgang met de productiefactor 

'natuurlijkc hulpbronnen' worden in 

toenemendc mate morele rcstricties ge

steld, in termcn van de waarden rellt

mecsterschap, drwrzaamheid of resf,ecl Poor de 

schcpping. Daarvan afgeleid zijn normen 

als 'de vervuiler betaalt'. hct slalld stlll

beginsel, de kringloopgcdachtc, bet 

streven naar in de Nationalc Milieu

belcidsplannen en convenanten met het 

bcdrijfslcven vastgelcgde grcns- en 

streefwaarden enzovoort. In toene

mende mate nemen multinationals ook 

de verplichting op zich om bij investe

ringen elders in de wereld de Best 

Practiced Technoloqy te hantercn, zelfs al 

wordt dat niet vercist door de wetten 

van hct gastland 

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat 

ook bedrijven morele subjectcn zijn.' 

Ook rechtspersoncn kunnen moreel 

subject zijn Zij nemen, niet door hct 

rccht afgcdwongen, morele bcslissin

gen die het gchcle hedrijf hinden. 

Binnen hun praktijk zullen wcstersc he

drijven de waardcn die in menscnrech

tcn zijn vertaald ook zeit implcmente

ren in normstelling en handhaving van 

die normen. lemand die smeergeld be

taalt krijgt een sanctie van bet bedrijf, 

zelfs a! is het nict bij wet verhoden. 

Het komt mij voor dat deze erkcnning 

van morelc subjectiviteit ook conse-
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quentie'> heeft voor de vraag of er ex

terne toet.,ing nodig is van het handc

lcn van multinational., met betrekking 

tot de mensenrechtcn. Bchoort bij die 

erkcnning niet tevcn'> ccn zekere mo

rclc autonomic? Is hct niet zo dat het 

bedrijl met zijn vcrschillcnde verant

wuordcliJke geledingen - onderne

mingsraad, raad van commissarissen, 

vergadering van aandcelhouders, mis

schicn ook consumentenverenigingen

zeit aangcsproken moet worden op een 

volledtge morele oordeelsvorming? Zo 

ja, dan dienen deze geledingen vol

docndc hcvocgdhcdcn tc hehben om 

de conclusies van hun moreel heraad 

aan de raad van bestuur voor te hou

den. Terzake van de onderncming<>raad 

en de commissarissen zijn cr minder en 

mecr dwingcnde bcvoegdheden De 

aandeelhoudersvergadering, waarvan 

ook bijvoorbccld milicu-actiegroepen 

legitiem lid kunncn zijn, mist cchtcr 

ccn dergclijke bcvoegdhcid. Erkenning 

van de eigen morele competentic. van 

het bcdrijl vcrgt op dit punt uitbreiding 

van bcvocgdhcden, bijvoorbeeld tot 

het doen van verplichtende aanbcvelin

gcn of hct achteraf gocd- dan wei af

keuren van besluiten. 

Culturele botsingen 
Hoewel het voor het aanhangen van de 

Rijnlandse hedrijfsmoraal niet noodza

kelijk is dat het bedrijf in hct Rijnland 

is geve'>tigd- ook de Japanse economic 

wordt wei als RiJnlands getypeerd -

gelden de Rijnlandse normcn en waar

den niet overal in de wcreld. Zeit., bin

ncn de westerse wercld bestaan er ver

'>chillende morele tradities als het gaat 

over de ethiek van het bedriJfsleven 

Tegenover de Rijnlandsc economic 

<;taat de neo-Amcrikaanse, met zijn na

druk op korte termijnwimt, zijn aan

dacht voor de slum-holder boven de 

CIJV <J. '!7 

stock-holder, zijn neiging om ook ge

mengde goederen onder het regime 

van de markt te brengen en zijn neiging 

om het bedrijf niet als een gemecn

schap op te vatten maar al<> koopwaar-'' 

Stel dat een internationaal opererend 

bedrijf de Rijnlandse bcdrijfsmoraal 

aanhangt. Dat leidt binncn de steer van 

het bedrijfsleven, nog afgezien van de 

vraag of een bedrijf politickc activitcit 

moet ontwikkelen, dus al tot spannin

gen. Met de neo-Amerikaansc concur

rent. Of met concurrenten uit nog ge

heel andere culturen. llijvoorbeeld 

kindcrarheid wordt niet overal ter we

reid afgckcurd In Nederland piekert 

gcen hedrijf crover om dat weer in te 

vocren, zclfs als het niet verboden zou 

zijn. Maar wat te doen in ecn land waar 

het alternaticf criminaliteit of prostitu

tie is7 Moree! is het niet voldoende om 

dan vanuit een GesimtUngsethik kinderar

beid af te keuren. Men heeft vanuit een 

Vermttworttmgsethik ook de gevolgen van 

zijn daden in de morele beslis.,ing te 

betrekken. Dat kan er bijvoorbeeld toe 

lciden dat ccn bedrijf dat geen kinder

arbeid wil exploiteren, zich wei op an

dere wijze hct lot van de kinderen aan

trekt, door hun bestaansmogelijkheden 

tc hevorderen. 

Of men stclle zich de omgekeerde situ

atie voor van ccn in Nederland geve..

tigde multinational met een islamitische 

bedrijfsmoraal, die het juist vindt om 

geen rente te betalen. Dat leidt tot 

spanningen met de hier bestaande on

derncmingscultuur Of stel dat de vele 

in Landen gevestigde bedrijven die ei

gendom zijn van oliesjeiks er bij de 

Britse regering op aandringen om de 

schrijver Rushdie niet Ianger te be

schermcn, omdat hij hun geloof bele

digd heeft Of stel dat een Chinees bc

drijf tijdcns zakendiners de hersenen 
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van levendc apcn wil kunnen oHreren. 

Dat wordt daar als een exquise lckkcr

ntJ gezien, maar wij zullen dat nict ac

ceptcren. Tegclijk zal het ons nict ge

makkelijk vallen om Lc verwcren regen 

zijn vcrwi]zing naar de toestand in de 

Brahantsc varkensstallen. In elk gcval is 

dutdclijk, dat er een pluralitcit aan he

drijtsmoralcn bestaat in de wereld, die 

met elkaar op gespannen voet kunnen 

staan. 

Van belang is hct overigcns om ondcr

scheid tc makcn tusscn oprecht be-

leclde waarden, die hun plaats hcbben 

binncn ter plaatse aangehangcn brcde 

mot-elc tradities, en ciscn 

onzc Rijnlandse moraal superieur is aan 

een islamitischc moraal ot cen nco

Amerikaanscc 

Wic voor dat argument zwicht wordt 

gcmakkclijk ecn morclc relativi<,t 1\laar 

hem bcdrcigt het gcvaar dat hii ook in 

zijn eigen moraal nict mcer gcloolt. 

,\1oraal is immcr<, iets wat zich uit eigen 

kracht aan om voordoct als goed. Fen 

rclattvist vcrlie'>t zip1 morelc beset. Dat 

doct tckort aan het mens zip1, want 

mensen zijn nu ecnmaal morelc we

zcns. Dat is nu precies her verschil met 

dicrcn, ook a! gedragen mensen zich 

sums als bcesten. lleter is hct daarom 

vanlllt ccn beset van cigen kracht het 

morele Zl.an tc 

van een (dictatoriaall poli-

tick bcwmd, waar een wes

ters bedrijt van zou kun

nen prohteren, maar die 

voor onze wcsterse maat

~tavcn onvcrtccrbaar zijn. 

Dat laatstc is morcel vcr

wcrpelijk In her navol

gende zal voor bcide sttu-

Er is een pluraliteit 
gaan met andcrsdenkcn

dcn, die niet bij vombaat 

veroordceld worden. Wie 

dat wei doer, is ecn morelc 

impcria]i<,t En ook die 

houding verdraagt zich 

niet met hct wezen van 

moraal. 1\loraal is iets dat 

aan bedrijfsmoralen 

in de wereld die met 

elkaar op gespannen 

voet kunnen staan. 

atics ccn mogelijkc oplossing geschetst 

worden. Voor het cchte morele dis

cours kan men wellicht terccht bii 

Ham Kcmgs PmJcrl Weltct/,os, voor de 

ge-,pannen rclatie met een regime bij de 

internationalc statengcmeenschap. 

ReLJiillisme, imfleriCllisme of moreel 
discours 
1\londiaal en continentaal gezicn hcb

ben we met verschillende morelc tradi

ties te maken. In dcze situatie is het 

verleideliJk om te stellcn dat er nu een

maal verschillend gcdacht wordt over 

moraal, dat die verschillen nict gemak

kelijk overwonnen kunnen worden en 

dat we ons cr daarom maar beter bij 

kunncn neerleggcn. Bovendien, waarom 

zou de ene moraal beter ziJn dan de an

dere' Met wclk rccht claimen wij dat 

zich vanutt de ervaring 

aandicnt en niet iets wat men in pacht 

kan hcbbcn. t\1oraal is in ecn bcpaald 

opzicht transcendent, hct is nict maak

baar In het goede geval ontstaat cr in 

morecl plurale sttuatics, net als dat hin

nen de politicke slccr hct geval is, een 

moreel discours, waarbinnen overlap

pende conscnsussen gesloten worden, 

ot compromisscn ol di}rcrlltrlll\ lo ,iisot}rrr. 

Dat ts de enigc manier om met morelc 

pluraltteit om te gaan zonder hct kind 

met her badwater weg te gootcn. 

Project Weltethos 
lk wil in dit verband nog ecns wijzen 

op het initiatid van de Duitse theoloog 

Hans KLing. KLing is van mening dat de 

globali-;ering in de economie en in de 

interstatcli)kc verhoudingcn niet goed 

zal kunnen uitwcrken als er ook nict 



gc,trcdd wordt naar cen mondiaal 

ethm. Hij onckr.,cheidt dric hi1dragen 

aan de di.,cu-,.,ic over de mondiale pu

hlickc moraal: de <,cculicr-tcchnocrati

.,chc VJ'iie (die hij aan 'llrLMcl', de 

Furopc<,c Unie toc-;chrijh, maar die ook 

te vindcn zou kunnen zijn hij hct lntcr

nationaal Monctair Fond.,, de Wcreld

hank. de Organi<,atic voor Fconomi

<,che Samenwcrking en Ontwikkcling 

en de Wcreldhandcl-,organi<,atte), de 

prc-modcrn-<,acralc vi.,ie (die hij aan de 

pau<, toc.,chriJh, maar ook aan funda

mcntalt-,ti.,chc regime<, van i.,lamitischc 

ol hindoci'ili.,chc <,nit) en ccn "ha-;i-;

con~.,cn".u-.; tu-.."cn gclovigcn en nict

gelovigen over vcrhindcndc waardcn, 

onhcrrocpcliJke maahtaven en ha-;i-;

houdingcn"- Dit laat-,tc i'i 'ecn vcr

pltchtcnd en vcrhindend ethm, dat 

voor gclovigcn i.., vcrankcrd in hct gc

lool in Cod, maar dat door nict-gclovi

gcn ook 0111 hun1t1nc rcdcncn gcdragen 

kan worden en dat du-; hoven de poli

tickc partijcn -;taat.' Zonder zo een co

ali tie zal de democratic nit'! ovcrlcven. 

aldu<; KLing Ln ook de wcrcldmarkt 

nict, dcnk tk, want gccn markt kan zon

dcr -;taat 

Ln KC111g vcrvolgt. "Er zal gcen vrcdc 

zip1 tu<;<,cn de culturen, al., cr gccn 

vrcde i-, tu<;<;cn de gocl<;dtcmtcn." Dat 

vergt du<; ccn dialoog tu<><>en de gocl<,

dicn.,ten. I )ic moct lei den tot een 

nicuw wcreldctho.,_ Dit cthm vervangt 

nict de gocl.,dicn-,ten, maar i<; een ha-;i<;

comcmu<,, cen noodzakclijk minimum 

aan gcmccn-;chappclijkc waarden, die 

door aile god-;dien<;tcn en door ongelo

vigcn kunncn worden gcdragcn. Kling 

i'i de drijvende kracht achter dcze dia

loog J)at kidde in 19'H tot cen 

Verklaring over het wcreldethm' van 

het 'l'arlcment van de wcrcldgod<;dten

-;ten' I )ic vcrklanng hchcl-;t twcc ha<>i<;

plichten en vier gchodcn, 

a lla-;isplicht ccn i-; dat elk mem men

<;clijk wordt bchandeld. 

h. llasi.,plicht twec is de regcl, Wat u 

niet wilt dat u geschicdt, doc dat 

ook een andcr nict 

Op clit fundament rusten vier 'onwrik

bare gchodcn', 

De plicht tot een cultuur van ge

wcldloosheid en respect voor het 

Ieven. 

2. De plicht tot cen cultuur van <;olida

ritcit en een rechtvaardige economi

sche ordc. 

3. De plicht tot een cultuur van tole

rantic en een Ieven in waarachtig

heid. 

4. De plicht tot cen cultuur van rccht<;

gelijkhcid en partner<;chap tu<;<;cn 

n1an en vrouw. 

Het gaat hier om een ovcrlappcnde 

consenl;ju-; waarin de aanht1ngers van de 

verschillcndc in het 'parlcment' vcrte

gcnwoordigde god-;diensten zich kun

nen vindcn, maar die zij ieder in hun 

eigcn leer fundcrcn. Hct parlcment for

muleert dus niet ecrst a Ia Rawls ecn 

rechtvaardighcichopvatti ng, waarvoor 

vcrvolgen<, aan de 'hrcdc moralen' <;tcun 

wordt gcvraagd. En waarhij, in hct gc

val die stcun onthreckt, de voorrang 

wordt gegcvcn aan de prakti-;che recht

vaardighcidsopvatting. Nee, er i., cen 

wcrkelijk moreel gesprck gevocrd, 

waaru1t moe-;t hlijkcn waarovcr men 

het ecn<, kon worden, zonder hct con

troversiclc huiten de agenda tc plaat

-;en. Dat hetekcnt dat het rcsultaat ook 

nict kan worden afgcdaan als ecn wes

ters morccl imperialismc, maar dat het 

wcrkclqk gedragcn wordt door de ver

-;chillendc morelc traditic-; in de wcrcld 

Dat probleem i<; hij de Algcmcnc 

Vcrklaring van de Rcchtcn van de !\len-; 

nog steed-; nict ovcrwonncn. 
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De vraag is natuurlijk hoe de verschil

lende godsdiensten de overlappende 

consensus interpreteren. Welke beteke

nissen de gebruikte begrippen voor hen 

hebben. Er rijzen zeker vragen en er 

zijn spanningen: kent de islam bijvoor

beeld werkelijk rechtsgelijkheid en part

nerschap tussen mannen en vrouwenJ 

Hoe verhoudt de christelijke leer van de 

rechtvaardige oorlog zich tot een 

cultuur van geweldloosheid? Waarom 

ontbreekt er een gemeenschappelijk 

standpunt over het respect voor de 

schepping? Zulke discussies worden 

door Kling voortdurend voortgezet. 

Dat betekent tach tegelijk dat zijn ini

tiatief steun verdient. Bij schijnbaar on

overbrugbare vraagstukken van morele 

pluraliteit kan dit wereldethos de mon

diale basisconsensus vormen, waarte

genovcr men zich te verantwoorden 

heeft. In plaats van ecn waarderelativis

tische positie, waarin 'nu eenmaal' plu

raliteit wordt aanvaard. lk vind dat een 

uitdagend initiatief Het kan van grote 

betekenis zijn voor multinationals die 

worstelen met de botsing tussen hun 

eigen cultuur en de cultuur van hetland 

van vestiging. 

Coed burgerschap 
Het eigenlijke punt, waar het in de dis

cussies tussen multinationals en de ac

tiegroepen om draait, is de kwestie van 

het opkomen voor mensenrechten te

genover onderdrukkende regimes. Het 

gaat daarbij in wezen om de vraag of 

een bedrijf burgerschap bezit of moet 

bezitten. Vee! multinationale onderne

mingen zeggen inderdaad te willen 

handelen als good citizens. Wat wordt 

daarmee bedoeldJ lk vat burgerschap 

op als de rol die men in de staatsge

meenschap vervult. De staat is de pu

bliekrechtelijk georganiseerde gemeen

schap van overheid en burgers, die 

recht verschaft met het oog op het al

gemeen belang Het ondernemen als 

zodanig is geen burgerschap. Evenmin 

als het ouderschap, vriendschap of 

nabuurschap burgerschap zijn. Burger

schap is de rol die uiteenvalt in: 

a. het medeverantwoordelijkheid ne

men voor politieke beslissingen, zo

als stemmen bij verkiezingen, 

b. het gehoorzamcn aan de wet, het 

betalen van belastingen, etc. 

c. het aanspraak maken op rechten die 

nodig zijn om als goed burger te 

kunnen functioneren, zoals rechtcn 

op elementair ondcrwijs en gezond

heidszorg, op elementaire inko

mensvoorzieningen, op vrijheid van 

meningsuiting, vereniging en verga

dering. 

Als een bedrijf zich wil opstellen als 

good citizen heeft het over het algemeen 

de tweede categoric voor ogen: het 

loyaal zijn aan de wet en het betalen 

van belastingen Dit lijkt vanzelfspre

kend, maar roept tach vragen op. Is het 

nict al te verleidelijk voor multinatio

nals om zich te verschuilen achter de 

wetten van het landJ Is er een boven 

die wetten uitgaande moraliteit? 

Ook het constructicf bc'invloeden van 

de politick met het oog op het kunnen 

uitoefcnen van de ondernemerstaak kan 

echter bij dit burgerschap behoren. De 

Shell-gedragscode zegt dit, in punt 5a, 

met zovcel woorden. Dat lijkt lcgitiem 

lobbyen. Maar vanuit welke moraliteit 

doct het bedrijf dat? Dat zal toch over

ecnkomstig de standards of excclle11ce zijn 

zoals men die in zijn eigen westerse 

praktijk beleeft Hier ligt dus hetzelfde 

probleem als bij hct gehoorzamen aan 

de wctten. 

Actueel is het voorbeeld van ABN/ 

Amra, kantoor Djakarta, dat recent ge

gevcns heeft verschaft aan de Indo-
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ne<,ische regering over de bankrekening 

van een vakbondsleider die het bewind 

kritisch bejegent en gevaar liep gearres

tecrd te worden, wat inmiddels is ge

beurd. De voorzitters van CNV en 

FNV, die deze vakbondsleider finan

cieel stcunen, hebben daartegen gepro

testeerd. ABN/ Amro vcrweert zich 

door tc stellen dat zij de wet moet ge

hoorzamen en dat als zij dit niet doet, 

haar eigen person eel in de gevangenis 

be Iandt. Dat is ongetwijfeld juist. Maar 

behoort de vakbondsvrijheid niet tot de 

morele code van het bedrijf? 

lnstitutioneel burgerschap 
De hier behandelde kwestie moet ei

genlijk in het Iicht geplaatst worden 

van het vraag<,tuk van het institutioneel 

burgerschap. Hct probleem van institu

tioneel burgerschap is uitvoerig behan

deld door BovensH Hij signalecrt dat in 

de twintigste eeuw in de meeste wes

terse Ianden sterk geprofessinnaliseerde 

en gebureaucratiseerde organisaties de 

belangrijkste maatschappelijke actoren 

zijn gcworden. Hct politieke systeem is 

echter afgcstemd op de negenticnde 

eeuwsc opvatting van de individuelc 

stemhebbcnde burger Wat moeten wij 

aan met ecn staat waarin rechtsperso

nen in fcite de dicnst uitmaken) Men 

zou kunnen overwegcn om feitelijke 

macht en formele status met elkaar in 

ovcreenstemming te brcngen door een 

institutionecl burgerschap in te voeren, 

door burgerrechtcn toe te kennen aan 

rcchtspersonen. Een voorbeeld is het 

pas.,ief kicsrecht voor bedrijven of voor 

gemccnten die gevestigd zijn in een 

waterschap. Actief kiesrecht zou in een 

vertegenwoordigend lichaam met een 

corporatisti'>che structuur kunnen wor

den gereali<,eerd. In het bedrijfsleven 

sprcckt men dan van hct corporate citi

Zel1silip-model.'' 

Bovens nocmt drie rcdenen om deze 

wcg niet in te slaan: 

1. De meeste organisaties zijn vee\ 

machtiger dan individuele burgers 

en soms ook dan lokale of nationale 

overheden. Toekenning van poli

tieke rechten versterkt deze onge

lijkheid. De overheid zou nog moci

lijker kunnen intervenieren in de 

economic ten behoeve van natuur

lijkc personen. 

2. Actoren die gericht zijn op de meest 

doclmatige omgang met productie

factoren en daartoe legitiem op 

winst gericht zijn en in een situatie 

van mededinging opercren, zijn naar 

hun aard niet gericht op het alge

meen belang. Zij zullen legitiem 

voorrang geven aan hun eigen con

timt'iteit. 

3. Multinationals hebben loyaliteit ten 

opzichte van meerdere nationale 

staten. 

Bovens concludeert dat multinationals 

aileen vennomd als wolvcn in schaaps

kleren in de politieke arena kunnen ver

schijnen De politieke besluitvorming 

en de burgcrrechten zijn voorbehouden 

aan 'authentieke politieke wczens', de 

natuurlijke personen. 

lk dee! dat oordeel, hoewel ik niet in 

de neo-republikeinse traditie sta die 

Bovens aanhangt. Ook in een meer 

communitaristische traditie diencn bij

zondere belangen niet het algemecn 

belang te kunnen bepalen. Het alge

meen belang is geen optelsom van bij

zondere belangen, maar een moreel be

grip, dat door zijn normatievc invulling 

(bijvoorbeeld als 'publieke gerechtig

heid') de bijzondere belangen hun legi

tieme plaats toe moet wijzen. In een 

gedifterentieerde samcnleving past het 

niet om hen die verantwoordelijkheid 

dragen in een bepaalde sector van de 
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maat<.chappij ook verantwoorde\ijkheid 

te gevcn in andere -;ectoren Dat gcldt 

voor bedrijven, maar ook bijvoorhecld 

voor de kcrk, ol de milieubeweging In 

de kring van de -.taat zijn overheid en 

burgers soeverein. Dat betekent ook 

dat primair staten en interstatc\ijke or

ganisatic" aangesprokcn n1oetcn wor

den op de handhaving van de mensen

rechten. 

Con-;cquentie van dit standpunt is bij

voorbeeld dat AHN/A111ro-Djakarta in 

de bovengenocmde casu-; de VN -rap

porteur voor de men-.enrechtcn of de 

lulcmalioual La hour ( )n)IIIIISdliou ( \LO! 

moet kunnen inschakelcn om te bel11id

delen bij de lndone-;ische regering. Dat 

verlost de bank niet van haar 111orclc 

vcrantwoordelijkheid en ziJ hlijh dan 

ook kwct-;baar voor hct regime, maar 

hct \cgt de gevolgen van die verant

woordelijkheid op de plek waar zij kun

ncn worden gchanteerd: hi) de <,tatcn

gemecn-;chap. 

Die organisatie-; moeten daartoe dan 

wei voldoende in staat worden gestcld 

Het i-; bckend dat de VN -rapporteur 

voor de men-;enrechtcn in Ccneve bui

tengewoon mager i-; tocgerust met faci

litciten. A\, multinationals dan toch 

lobbycn ten behocve van hct gocd kun

nen ondernemen, Iaten zij dan de 

Amcrikaan~e rcgcring ertnc t:~anzetten 

om de contributie aan de VN te beta len 

of ze\1 ccn donatie doen. Het lijkt me 

een uit'>tckend 'goed doc\' voor het 

Amcrikaan<,e zakenlcven ol de heer 

Soro'>. 

En de kruitkamer dan? 
Maar, a\., van multinationals gccn rol a\., 

lnn111111 ri,;hts ll'<lic her mag worden vcr

wacht, waarom ben 1k dan begonnen 

met de kruitkamer van het kloostcr 

Arkadic Dat is o111dat ik meen dat iccler 

morcel subject dat 'crnstige en voortdu

rende' schcndingen van de fundarncn

tele rcchten van de mem op ziJn pad 

tcgenkornt, moreel vcrplicht is om ztch 

daartegen te verhcllcn ol te hulp te 

-;chictcn. In tcrmcn van Shell: voor

spraak te plcgen Het hcgrip 'lunda

mentcle' wordt hier gehruikt 0111 schen

dingen a an te duiden a is gcnoude, 

moordcn, martelen, slaverniJ, etc. Dezc 

categoric ondcrscheidt zcch van 111indcr 

funda111entelc - maar wei dcgelijk he

langrijke- rcchten als de vri1hcid van 

rncningsuiting bijvoorheeld Onder 

men<.enrechtenJuri<.ten is dit ondcr

schcid he<.preekhaar "Voortdurcnde en 

cnl';tigc schendingen van de mcnscn

rechtcn" ziJn ook hct criterium, op 

grond waarvan intcrvcnt1c in de 'iocvc

reinitcit van ecn -.taat door de VN gclc

gitimccrd worden. Het criterium laat 

zich vcrgcll)kcn met de morcle verwcr

pc\ijkheid- en 111 om land zelts ;uridi

sche qralhaarhcid - van tockijkcn a\, 

icmand verdrinkt Nicmand, ook niet 

ecn multinational, mag zcch daarhiJ a\-; 

sclculcl'illlcss op'>tellcn. Vcrmoedelijk ligt 

hier ook de rcdcn waarom Shell 

Nigeria hct regime per hriel o111 clc

mcntie gevraagd hedt voor Ken Saro 

Wiwa, v6c\r hij werd gccxccutcerd. 

Volkomen tcrccht. 

Conclusies 
lk kom op grond van het voorgaande 

tot de conc\u-;ie dat multinationale on

dernel11ingcn rnorcel vcrantwoordell)k 

zijn hinnen hun eigcn econornische 

praktijken. Die vcrantwoordc\i;khcid 

strekt zich uct tot de wcrkncmcr-;. de 

kapitaalver-.trekkcr,, de natuurli;kc 

hulpbronnen, de uJn'>umcntcn en de 

samcnleving. llinncn die 111orelc vcrant

woordclijkheid worden ook waardcn 

geopcrationaliscnd, die in 194H cven

eens tot het lonnulcrcn vJn de mcnsen-

C l )V q (r/ 



rcchten hehhcn ge"impircerd Zij krij

gen daar echtcr ecn eigcn op de bc

drijf.,context toegcspit'>te hctckenis. De 

vraag of 'de' men'>enrcchtcn in de 'hHsi

ltcss fninciples' moetcn worden opgcno

men, a is cen zaak waar het hcdrijf voor 

opkoml, moct cchtcr ontkenncnd wor

den hcantwoord. Het zijn waarden die 

in de Algcmene Vcrklaring vooral voor 

de politicke steer gcconcretiseerd zijn 

hij de overheid van het land van vcsti

ging om voorwaarden te Iaten scheppen, 

waarondcr een morcel verantwoorde 

bedrijfsvocring kan plaatsvinden. Dit is 

een uitvlocisel van hct good cilizc~tshif> in 

termen van de bcrcidheid om loyaal tc 

zijn aan de wet en bclasting le betalen. 

Tegcnovcr dezc hercidheid mag ecn 

claim gclcgd worden om tc kunnen 

opereren zoals men moreel noodzake-

lijk acht. Voor<>praak ter 

We.,tcrsc hcdrijvcn hantc

rcn \Vtlardcn en non11cn 
Ieder moreel subject 

willc van het bedrijfshc-

lang is aanvaardhaar, mit<> 

men het functioneren van 

het politicke systecm ge

richt op het algemecn he

lang - als dat tenminstc 

hct geval is- daarmcc nict 

doorkruist. l:lij voorkcur 

client zulke lobby zich tc 

richten op democratische 

politiekc partijen. Co,pomtc 

citiZmsiJip in de zin van het 

aanvaardcn van politiekc 

macht door het hedrijfsle

ven teneinde de politick te 

hc·,·nvloeden is cchter on

gewenst. 1\ let bctrckking 

die ontlccncl zqn aan de 

joods-christc\ijke en hu

manist"chc traditics. Dat 

zijn nict dczelfdc als die 

wclke fungcren in bijvoor

hccld de islamitische, 

hindoc"lstische ot bocd

dhistische traditie. De 

operattonaliscring kan bin

tlen door de laatstge

nocmcle traditics hepaaldc 

culturen tot andere inter

prctatics lcickn. Er is intcr

utlturelc dialoog nodig. 

Daarbij client gczocht te 

worden naar gcdeclde mo-

dat 'ernstige en 

voortdurende' 

schendingen van de 

fundamentele 

rechten van de mens 

op zijn pad 

tegenkomt, is 

moreel verplicht 

zich daartegen te 

verheffen. 

relc crvaring \., die niet mogelijk dan 

kan, cvenals 1n de polit1ekc sfcer ge

hcurd is, gc.,trcctd worden naar ovcr

lappcndc consensus. waar bcidc mee 

kunncn Ieven. De wcstersc traditic mag 

daarhij zelfhcwust naar vorcn worden 

gchracht, n1atu kan nict worden opgc

lcgd. Omgckccrd zal ccn moreel vcr

antwoorde\ijk westers bedrijf niet alles 

kunncn acccptcrcn wat de lokalc cul

tuur voorschrijtt. De mondiale morclc 

basi.,consensu'>, die hct parlcmcnt van 

de wcreldgodsdicnsten hcdt geformu

lccrd. kan biJ zulkc discussic fungcrcn 

ol"> ccn .:.;tandaard waartcgcnovcr n1cn 

zich hccft te vcrantwoordcn. 

Fen multinationaal bedrijt mag lobbyen 

( llV 'l '17 

tot de nalcving van de 

mensenrechten moct de handhaving 

voorbehoudcn hlijvcn a an ( inter)state

lijkc organen, zoals de Verenigdc 

Naties en de \LO. De hurgerbewcgin

gcn voor naleving van mensenrechtcn, 

zoals i\nlllcsty lntmwlio11,1l en Pax Cl>risti, 

en de kerken (Wereldraad, maar ook de 

Paus) vervullcn daarhij ccn eHectieve 

'k\okkcnluidersrol'. 

lvlcn kan een hedrijt om de in hct vo

rige punt genoemdc reden niet verwij

ten dat het in hct algemcen de silmt tPii

Hrs.srol vervult. Van een onderneming 

hocft niet te worden verwacht dat zij 

voortdurend onafhankclijk de toc<>tand 

van de mensenrechten in ecn land 
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actief beoordeelt. Wei meen ik dat ie

der moreel subject dat 'ernstige en 

voortdurende' schendingen van de fun

damentele rechten van de mens op zijn 

pad tegenkomt, moreel verplicht is om 

zich daartegen te verheffen. 

Onafhankelijke supervisie op de uitvoe

ring van moraal door multinationals is 

aileen nodig in situaties waarin de in de 

sfeer van het bcdrijfsleven normale 

openbaarheid (aandeelhoudcrsvergade

ring, massamedia, consumentenorgani

saties en klachtenprocedures) niet func

tioneert. lndien dat wei het geval is 

brengt de morele subjectiviteit van hct 

bedrijf met zich mee dat van externe 

toetsing client te worden afgezien. 

Beter is hct de eigen competentie ter

zake ook procedureel handen en voe-

ten te geven. 

Dr. CJ Klop is adjtmct-direcleur van het 

Wetemchappelijk lmtituut voor hel CDA 
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Met zijn bijdrage aan het rapport 'Nieuwe wegen, vaste waarden', 

de uitwerking en verdieping van het thema 'familie en gezin', met 

een 'record'-productie aan rapporten heeft het Wetenschappelijk 

lnstituut voor het CDA (WI) in het afgelopen jaar een belangrijke 

bijdrage geleverd aan de herprofilering van de christen-democratie 

in Nederland. Het WI ligt op schema. Een terugblik op 1996 en 

een vooruitblik op de taak van het WI in de komende jaren. 

I 
n onze vierjarenstrategie, na de ge

beurtenissen van het voorjaar van 

1994, moest 1996 een jaar worden, 

waarin de nieuwe inhoudelijke po

sitiebepaling van de christen-democra

tic duidelijker prohel moest krijgen. 

Met de brede en diepgaande bcsprekin

gen van het rapport 'Nicuwe wegen, 

vaste waarden', en de acceptatie door 

heel de partij heen van de hoofdlijnen, 

met de uitwcrking en de vcrdieping van 

het thema 'familie- en gezin' en met een 

'record-productie' aan rapporten, heeft 

het WI in het afgelopen jaar een be

langrijke bijdrage geleverd aan die her

profilering van de christen-democratic 

in Nederland. 1997 moet in dcze visie 

het Jaar van het herstel van het vertrou

wen worden, op basis waarvan mel ccn 

sterke inhoud en met een duidclijk be

trokken achtcrban de clcctorale cam

pagncs van 1998 gevoerd kunnen wor

den. 

Hinnen twee wckcn na de acceptatie 

van het rapport 'Nicuwe wegen, vaste 

CIJV "''17 

waarden', op de laatste meidag en de 

cerste junidag van het afgelopen jaar, 

werd op een studieconferentie met een 

sterke internationale bezetting en met 

bijdragcn van deskundigen van buiten 

de kring van het CDA de basis gelegd 

voor een samcnhangend, diepgaand en 

vernieuwend familie- en gezinsbeleid. 

Uitgangspunten en kcuzes, zoals die 

verwoord werden op die conferentie en 

later neergelegd in het zomernummer 

van Christen Democratische Verkcn

ningen, trokken zccr veel aandacht, tot 

ver in het buitenland, en ricpen bewon

dering en verwarring op, omdat hct 

mogelijk bleek de bcscherming van fa

milie, gezin en kindercn te formulcren 

in beleidstermcn, die vernieuwend wa

ren en aansloten bij 'de verzwegen 

keuze' van Nederland. 

Ook de inspanningen van het lnstituut 

om de vergeten factor in de relatie met 

de andere helft van Europa te belich

ten, te weten de opbouw van ecn civil 

society, die in de ontwikkeling van onzc 
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samenleving zo kenmerkend is geweest 

en bepalend voor de mate van humani

teit, trokken brede aandacht. Het rap

port 'Waarheid en waardigheid Civil 

society en samenwerking in Europa' en 

de stellingnamen, zoals die onder

streept werden door leidende actoren 

bij de omwenteling in dit gebied, zeds 

de Poolse oud-premier Mazowiecki, 

verdienen een serieuze vertaling in het 

Nederlands en Europees beleid terzake. 

Niet aile rapporten ondervonden de

zelfde rcspons, althans nog nict. De 

omvangrijke studie over de staatkun

dige architectuur van Europa, het rap

port 'Europese publieke gerechtigheid', 

verschccn op een moment, dat in de 

publieke opinic eerder de vraag aan de 

orde was. of het nu niet zo langzamer

hand welletjes was met het versterken 

van supranationale bevocgdheden. Het 

langverwachte rapport over de nood

zaak van een Europees cultuurbcleid 

raakte vooralsnog geen snaar in het pu

blieke dehat. En dit ondanks het lcit, 

dat in de kring van Jllsiders deze studic 

en de brede benadering van het rapport 

'Caven in overvloed. Europees cultuur

helcid in christen-democratisch per

spectief, met onder andere uitsprakcn 

over de positie van de kerken tot die 

van media en onderwijs, zeer vee I waar

dering ondervond. 

De etfecten van het wcrk van het WI 

zijn echter niet aileen en zclfs niet op 

de eerste plaats afhankclijk van onmid

dcllijke publiciteit. Ook in het afgelo

pen jaar blcek bijvoorbeeld uit de grote 

vraag naar vrocgere studies, dat de 

functic daarvan mcde bepaald wordt 

door het moment waarop het be

tretfendc onderwerp in de politick ac

tueel wordt. Daarnaast is hct werk van 

het WI stcrk gericht op politiekc pro-

grammcring, met name zoals die iedere 

vier jaar haar neerslag vindt in de vcr

kiezingsprogramma's. Hct komendc 

CDA-verkiczingsprogramma voor de 

periode 1998-2002 is dan ook de toets

steen, of het werk van het WI in deaf

gelopen periodes hoogwaardig, ver

nieuwend en relevant is geweest . 

De twcede hellt van het verslagjaar 

werd gekenmerkt door de inspanningcn 

om adequate assistcntic aan de tot

standkoming van dit nieuwe nationalc 

vcrkiezingsprogramma te verlcnen. In 

drie opzichten i-; dit een bijzondcr 

Z\Vare, n1aar U!tcrst uitdagcndc opgavc 

len politick programma, dat een mil

lennium overschrijdt, dient duidelijk te 

maken, op we ike knooppunten de tocht 

van de mensheid door de geschiedenis 

is terechtgekomen: de fundamentelc 

keuzes moeten worden blootgelegd. 

Voor cen CDA in de oppositie tegen 

cen beleid. dat voor een bclangrijk ge

dcelte kan profitercn van de eerderc 

offers en moeilijkc keuzes van onze 

partij en onze pohtici, moet het de 

boodschap uitstralcn van de eigenheid 

en onmisbaarheid van onze stroming. 

Waar tot slot hct l'artiJhestuur in de sa

menstelling van de Programcommissie 

allcreerst op representativiteit en ver

wortcling hedt ingezet, hedt de assis

tcntie een vergaand ander karakter dan 

hij de formulcring van ccrdere pro

granlma'~. 

Nieuwe opstelling 
Wat het WetenschappeliJk lnstituut zeit 

in de komcnde Jaren betrdt, tckent 

zich een aantallijnen at. 

f-lct is de vraag, of de exclusieve nadruk 

op grote fundcrende studies terzake van 

de christen-democratic in het algemeen 

ol hepaalde bcleidsterreincn handhaaf

baar is. De crisis van de politiekc par-
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tijen heclr ook te maken met het feit, 

dat de overheid ze\1 of bepaalde deelbe

langcn, tocgcru~t n1ct verhoudingsge

wijze abundante middelen, <;teeds ster

ker imrul<,en aan her politieke debar 

geven, terwijl de functie van politieke 

parrijen in de <;leer van de afwcging van 

belangen en beleidwoornemens regen

over de eigen uitgang<;punren steed<, 

mecr vcrbleekt. Waarbij nog komt dat 

politieke partiJen, tegenover talloze an

dere discu>sicfora, vcel te wcinig moge

lijkheden bieden voor intellectueel bij 

hct politiekc dehat betrokkenen om 

zich tc uitcn en tc cngagercn. 

Deze nieuwe orstelling van het WI zal 

grote gevolgen hebben voor de orzet 

van het onderzoeksprogramma (meer 

onderwerren, kortere loortiJd studie'>), 

voor de inzer van de <,taf (minder zelf

uitvoering, meer coiirdinering), voor de 

pmitie van bij het WI betrokken advi

seurs en commissieleden (meer hetrok

kenheid, ook bij het schrijven van be

lcidsadviezen), en vooral voor de 

opstelling van het WI terzake van de 

b6nvloeding van het publieke debat 

( nadrukkclijker aanwezigheid in de 

media, organiseren van besloten en 

publiebdehatten Ofl hoog niveau en in 

academische central. 

De wetenschappeliJke in

stituten zouden in dit Iicht 

veel mccr de functic van 

'thi11k 1<111ks' op zich moetcn 

nemen, die drie zaken 

kunnen veren1gen. Aller

ccr<,t het adviseren van 

hun politieke stroming 

tcrzakc van hclangriJke 

he.,li'>J1Untcn en ontwikke

lingcn. Vervolgcns het or

gani<,crcn van het puhlicke 

debar rnndom zulke 

thema's en ten<;lotte het 

Het verkiezings

programma voor de 

periode 1998-'200'2 

is de toetssteen of 

het werk van het WI 

in de afgelopen 

peri odes 

hoogwaardig, 

vernieuwend en 

Hoezeer hier cen nieuwe 

hehoelte leeft, blijkt uit de 

nooit, maar dan ook nooit 

tcgenvallcnde helangstel

ling voor de zogenaamde 

expertbijeenkomsten. 

Deze hijeenkomsten die 

met grotc regelmaat wor

den georganiseerd door 

het lnstituut om majeure 

thema's ten behoeve van 

het nieuwc verkiezings

programma te hcsrreken, 

nemen als uitgangspunt ~laan van bruggcn tur.;sen 

dat ruhlieke dchat en de 

relevant is geweest. 

rolitieke hesluirvorming. Als duidelijk 

wortlt, dat rarticipatie aan het denken 

en hct dehat van de wetcn<,charpelijke 

instituten een unieke en eigentijdse 

mogclijkheid is om het puhlieke debat 

uit de vrijblijvendheid te trekken, dan 

zal op deze manier een actuele moge

lijkhcid van nieuw rolitiek engagement 

gescharen worden. Het zal de kwaliteit 

van het politieke dchat ten goede ko-

men en JUi<,t de relatie levcnsheschou

wing-rolitiek herbelichten, omdat al

dus duidclijk wordt, dat het in de 

rolitiek weer om rclcvante keuzes gaat. 

CDV <J <J7 

nict ccn vooringenon1en 

rositie, het WI dat begint iets te vertel

len, maar baseren zich up oren vragen, 

het WI dat experts iets te vragen hecft. 

Dit in de wetemchar dat burgers niet 

meer achter hun tclevisic, krant, boek, 

computer vandaan komen om icts te 

horen, maar om iets te zeggen~ Die 

nieuwe behoefte blijkt ook uit de schier 

onvervulhare reeks uitnodigingen aan 

de staf van het WI om in het publieke 

debat te participeren. Met de keuze 

voor deze nieuwe opzet en deze 

nicuwe stijl kan de kwaliteit en de 

kwantireit van de productie verhoogd 
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worden, maar kan vooral ook cen 

nieuwe generatie politick betrokkenen 

worden gevormd en kan de relevantie 

van onze politieke overtuiging beter 

uitstralen. 

'Exposure', stimulering en initiering, het 

opbouwen van cen eigcn 'school' van 

christen.dcmocratische denkers en pu· 

blicisten, ecn nicuwe relatie met de aca· 

demische wercld, en cen onderne· 

mende rol in de organisatie van het 

publieke debat, tczamcn met een toe· 

gcspitste dienstverlening aan de chris· 

ten·democratie vereisen niet aileen ccn 

cultuuromslag, maar ook, hoc para· 

doxaal het ook klinkt, een capaciteits· 

vcrandcring en ·vergroting. Vanwege 

die afwczige capaciteit kondcn de am· 

bitieuze planncn om het rapport 

'Nieuwc wegen, vaste waardcn' syste· 

matisch en volgens bcpaalde specialis· 

men ter discussic te stellen in een aantal 

universiteitsstedcn (nog) niet worden 

gercal iseerd. 

Ook wordt de nadrukkelijker aanwc· 

zigheid in het publickc debat nog be· 

lemmerd omdat de gevraagde toonzet· 

ting en vormgeving niet aansluiten bij 

de soms wat gedistantieerde en funda· 

mentele benadcring, zoals we die gc· 

woon zijn. 

Beslissende stappen gezet 
Maar beslissendc stappen zijn in het af. 

gelopcn jaar toch ook gezct. Met het 

aantreden van prof dr E.M.H. Hirsch 

Ballin als voorzitter van de redactie van 

Christen Dcmocratische Verkenningcn 

kon een begin worden gcmaakt met de 

uitbouw van die redactie tot een forum 

voor strategische planning terzake van 

de b6nvlocding van het publickc 

debat, met Christen Democratischc 

Verkenningen als uitgangspunt Met 

de benocming van een tweedc staflid 

tot bijzondcr hoogleraar werden de 

mogclijkheden van een nicuwc relatie 

met de academischc wcrcld onder· 

streept. De gcdachte om tot cen net· 

werk van christelijkc ondcrzoeksinstel· 

lingen te komen, dat zich richt op 

objectieve analyse van de (post)mo· 

dcrne culturele ontwikkelingcn, zoals 

dat voorgesteld is in drie bijdragen in 

Christen Democratische Verkenningen 

'We staan er niet aileen voor', kreeg 

vee! bijval. Het bestuur besloot de ca· 

paciteit tot organisatie van het publieke 

dcbat te vergroten. 

Een nicuw veld van activitcitcn werd 

voorts bctreden in de vorm van betrok· 

kenheid van het WI bij het, voor het 

functionercn als 'thi11k lank' zo bclang· 

rijke, terrein van waardcn· en trend· 

onderzock, dit in samenwerking met de 

partij. Een volgend samenwerkingspro· 

ject in die structuurbenadering is dan 

nog het opzetten van ccn interactieve 

databank, op basis waarvan hct WI de 

deskundigen in de achterban die he· 

schikbaar zijn op vrijwillige basis direct 

in kaart hecft. 

Meerdere <,tafledcn zijn vaste column is· 

ten geworden in dag· (met name 

Trouw) en weekbladen. Ook in dit op· 

zicht ligt de omvorming van hct 

Wetenschappelijk lnstituut tot 'think 

ta11k' op schema. 

Dat gcldt eveneens voor de voorgeno· 

men nieuwe verhouding tot de partij. 

Met name de rclatic met de fractie van 

het CDA in de Twccde Kamer is vee! 

intensicver gcworden In de dubbcl 

nieuwe situatie waarin hct CDA is ko· 

mente verkcrcn- in de oppositie en in 

de optick, dat cen politiekc partij 

vooral zijn aantrckkclijkheid ontleent 

als communicator van ideeen vanuit de 



samcnleving naar de politick - is ecn 

intensieve wisselwerking tussen WI en 

tractie van levcmhclang. fractievoor· 

zitter Hccrma hedt dat .,cherp ingezien 

en hedt in aanmerkelijkc mate hijge

dragen aan de intensivering van die re· 

latie, zowel in het uitstippelen van de 

algemene belcidslijn als terzake het 

doen van research op deeltcrreinen 

(hijvoorheeld het familic- en gczinsbe

leid) 

Relatie met de partij 
De relatie met de partij als zodanig ver

dient naderc aandacht. Op operatio

ncel terrein is de samenwcrking zecr 

gocd Dat moge tot uitdrukking komcn 

in de genoemde ;oi11t ve11lure tcrzake de 

helangriJke opdracht om systcmatisch 

de trcndontwikkelingen te volgen, 

waarhij het bestuur in hct verslagjaar 

heett besloten, dat een eigen verant· 

woordelijkheid voor trend- en waar

deondcrzoek in organisatorische voor

zieningen vertaald moet worden. Mede 

dankzlJ de gocde contacten met de 

Konmd l\dn1<1lier StJjtuHq kon tot een ver

nieuwende opzet van zo'n onderzoek 

gekomcn worden. Het blijkt ook uit de 

grotc rol en verantwoordelijkheid, die 

het WI krijgt tochcdceld bij zaken als 

voorbereiding van partijgebeurteni.,-,en 

en vooral terzake hct verkiezingspro-

gran1n1a. 

Maar op grond van een statutcnwijzi

ging van hct CDA werd de voorzitter 

van het WI niet mccr toegelaten tot het 

l'artijbestuur en krceg de directeur van 

het WI nog slecht., beperkte toegang 

tot het Dagelijks llestuur van de partij 

Een beslissing, die ten principale nog 

dateerde uit de hoogtijdagen van de 

PartiL maar die in de actuele crisis vol

ledig achterhaald li)kt Deze verdun

ning van de lormele contacten vraagt 

andere vormen van gdnstutionaliseerde 

communicatie en houdt die andere aan

bevcling van de Commissie-Kiaasscn 

nog op de agenda, namelijk de wijze, 

waarop het WI ook formeel de inhou

delijk-strategische planning voor de 

partij als geheel inhoud kan geven. 

De noodzakclijkc bezuinigingen op hct 

Partijsecretariaat hebben verder tot ge

volg gehad, dat ook bepaaldc vormen 

van tcchnische ondersteuning beperkt 

moesten worden. Daar staat tcgenover, 

dat ondanks de moeilijke financiele si

tuatie hct Partijbestuur bereid bleef zijn 

bijdrage aan hct WI vrijwel op het eer

tijds voorziene mcerjarcnniveau te 

handhaven. Mccr dan woorden onder

streept dat hct gevoel van waardering 

en vcrwachting. 

Die mocilijke financiele situatic werd 

nog ecns extra bclicht in de discussie 

met minister Dijkstal over de financie

ring van politiekc partijcn. Ook het WI 

was van mening dat politieke partijcn 

voor het uitoefenen van bepaaldc pu

blieke functics ondcrstcuning verdie

nen. Maar de .,lordige wijzc, waarop 

deze materie door de minister van 

llinnenlandse Zakcn werd behandcld, 

in reactie op het al jaren geleden uitge

brachte zorgvuldigc rapport van de 

Commissie- Van den Berg, was aanlei

ding tot actic en vcrzet. De oorspron

kelijke oplossing die de minister be

dacht had, namelijk dat partijcn dan 

maar sponsorgeld moesten zoe ken, had 

niet ecn<. dagwaarde. Maar ook het 

oude rccept om de subsidies aan aile 

min of mccr partijgelicerde instellingen 

in ccn hoed te gooien- om zo optisch 

wat voor de partijen te doen - vereiste 

een langdurig en zorgvuldig tegenspel 

Mcde dankzij het begrip van de CDA

fractie in de Twcede Kamer kon uitein-
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dclijk cen formulc gevonden worden, 

die de autonomic van de wetcmchap

pelijkc instituten redelijk tcgemoet lijkt 

tc komen en tevcm cnige Iucht vcr

schaft aan de politieke partijen Het de

finitievc wetsontwerp zal duidelijk 

moeten maken, of dezc conclusie gc

rechtvaardigd is. 

Betrokkenheid bij Europese 
eenwording 
Op schema, althans wat het WI bctreft. 

lag ook onze hctrokkenhcid hij het 

grote naoorlogse project bij u!lstck: de 

Europcse eenwording llij de liefst drie 

genoemde 'grotc' Europese studies 

mneten nog twce andere publica tics gc

rekcnd worden: een bundel met ccn 

historisch overzicht van de biJdragcn 

van Ncderlandsc christen-dcmocraten 

aan het Furopcsc cenwordingsproces 

en de uitdrukkclijk op Europese poli

tick en regelgeving gerichte studie over 

"Cwetics at t/Jc Bcqinnmq of Ht1111<lll Life" (in 

samenwerking met de Nijmeegse llni

versiteit). Het is de voorlopige afron

ding van ccn reeks van meerdere jaren. 

Len groot aantal studies, tezamen met 

andere activitcitcn, was gericht op het 

ontwcrp van de Europese architectuur, 

de inrichting van dat Huis en de inklcu

ring van ecn politiekc bcwcging, die 

zich onderscheid van anderen, nadruk

kclijk moct richten op behoud en actu

aliscring in de samenlcving van de 

waarden, die twec millennia - hct bc

tere- Europa tot orientatie hcbbcn ge

dicnd. 

Ecn aantal van die studies hceft in de 

context van het CDA ruimere aandacht 

gekrcgen. In het verhand van de Euro

pcse christen-democratcn lijkt dat ech

ter minder het gcval. Wcliswaar was de 

rol van het WI bij zakcn als de tot

standkoming van hct Program van 

llitgangspuntcn van de FVP zecr 

grout, maar de plannen orn bijvoor

hceld cen EVI'-publicaticreeks te star

ten over ecn aantal strategische ondcr

wcrpen, waartoe studies van het WI als 

uitgangspunt konden dicncn, werdcn 

toegejuicht. uitgcwerkt en hleven ver

dcr nog onuitgevocrd Hctzcllde geldt 

- kcnnclijk vanwegc tcgcnstand uit de 

kring van andere partijen- voor de uit

wcrking van de op initiaticl van het WI 

in artikcl 138A van het Verdrag van 

Maastricht neergelegde erkenning van 

de politieke partijen Met de CDA-de

lcgatie in de [VI' bcstaat verder een 

aantal gocdc individuelc contactcn. die 

zich onder andere vcrtaald hcbben in 

enkele vruchtbare samcnwerkingsvor

men (inclusicf cnkele projccttinancie

ringcn l, maar die het vcrdicnen inhou

deliJk verdcr te worden gcsystcma

tiseerd. Zo lang dat niet hct geval is, is 

de inhoudell)kc dialoog op basis van de 

studies en rapportcn onvoldoende. 

Onvoldoende was ook de hijdrage, die 

het WI in het afgelopen jaar kon leve

ren aan de zusterbcwegingcn in 

Midden- en Oust-Europa. Dat lag ge

deeltelijk aan capaciteitsgebrck hiJ het 

WI, maar hct lag ook aan ecn kcnnc

li)kc vcrschuiving van de vraag vanuit 

die Ianden naar meer institutioncel-or

ganisatorische onderstcuning. 

De samenwerking met politieke par

tijcn binnen het kadcr van de mede op 

initiatief van het WI opgcrichte 

Stichting voor het Nieuwc Zuid-Airika 

was intensief en wcrd aldaar hogelijk 

gewaardeerd De zogenaamdc spiegel

functie, waarhinncn inhoudelijkc bij

dragen vanuit Nederland aan de mccr

partijendcmncratie aldaar gcleverd 

wcrden, kwam in het verslagJaar goed 

van de grond De oHiciclc overheids-

UlV 'J'J7 



cvaluatic van het initiatief was positid 

en hood de basis voor een vcrlcnging 

van de ovcrheidssteun met nog eens 

drie jaren. Stcun aan politieke partijen 

elders hlijft echter zcer kwctsbaar. 

Daarom werd hcsloten de werkzaamhe

dcn van de Stichting slechts zeer gelei

dclijk en voorzichtig naar andere ont

wikkelingslanden uit te hrciden. 

Zinvolle en 
toekomstgerichte taak 
llij aile zorgen, hij aile verantwoordc

lijkheid voor de inhoudelijke positione

ring van de christen-dcmocratie in 

onze dagen, bij aile overbelasting soms, 

blijft het beset overheersend, dat het 

WI een taak mag vervullen, die uiter

matc zinvol en toekomstgericht is. In 

een cultuur, waarin steeds meer de 

vraag gcstcld wordt naar zingeving, is 

dat een reden om erkentelijk te zijn. 

Dat hij de uitvoering van de taken zo

veel steun ondervonden werd, met 

name in de vorm van vrijwillige, hoog-

gckwalificeerde inzct, vcrstcrkt die gc

voelens van erkentelijkheid in hoge 

mate. Zowel up bestuurlijk niveau, als 

op het tcrrein van de vcrschillcnde 

commissies en organen van het WI, zo

als de redactie van Christen Demo

cratische Verkenningcn, is die vriJwil

lige medewerking intensief en bepaalt 

zij de kwaliteit van het werk. Dat geldt 

ook voor de diverse deelterreinen, 

waarop telkens weer expertise en advie

zcn worden ingewonnen Dankzij dat 

samcnspcl kon het meerjarenonder

zoeksprogramma 'Zingcving en verant

woordelijkheid' weer verder worden 

uitgevoerd. 

De cruciale taak van hct Wctcnschap

pelijk lnstituut in deze fase van de 

christen-dcmocratie ligt daarmee en 

dankzij die inzet, op schema. 

Mr. JJAJ\1. ucm Germip, dircctcur 

Wctenschappe/ijk lnslitrwl uoor het CDA 
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N
ederland kreeg er dezc 

zomcr cen n1euw woord 

biJ vet 'itcrven AanlcJdmg 

was hct overiiJdcn van een 

Alzheimcr-patii'nt in hct Croningse 

psychogeriatrische verplccghuis 't 

lllauwbiirgje De arts bcsloot het kunst

matig toedicncn van voedsel en vocht 

achterwcgc te Iaten. De familie wist 

nergem van en -.taptc naar de politic. 

De discussic rond het lllauwbi:irgje-inci

dcnt licp vervolgcns mank van bcgrips

verwarring. Vooral omdat het euthana

sicvocahulairc in het debat over 

verstervcn wcrd binncn gcbracht. 

Allcrcerst i'i er het vcrsterven zelf: het 

uitdoven van de behoefte 

aan cten en drinkcn. Het 

gaat hier om een hiJzon

dcr maar natuurlijk -.a

menspel van lichaam en 

geest, waarmee een pre

lude voor hct detinitieve 

moment van overlijden 

wordt ingezet. De eerstc 

keer dat ik hiervan 

hn01·de, was nota bene in 

een hospitium - een huis 

sterven. Hct inbrengen van cen vocht

infuus of cen maagpeg is ogcnschijnliJk 

wei het minste war een art<; kan doen. 

Maar de natuurlijkc weg naar hct over

lijdcn wordt zo afgesneden, zodat een 

niet-natuurlijke wijzc om het Ieven te 

beeindigen op een gcgeven moment 

onvermijdelijk is. 

In het geval van 't Blauwbiirgje ging her 

nict aileen om de vraag of men'ien 

mogen sterven wanneer hct lichaam 

aangeeft dat her genoeg is. AI snel 

concentreerde de discussie zich up de 

vcrsch i 1\ende besl is<,i ngsbevoegdhcden 

wanneer een patient niet Ianger zelf 

zijn wil naar voren kan brengen. Op dit 

punt i'> er terecht reden voor zorg. 

Steeds mccr ver-.chuiven 

de grenzcn rond de levens

becindiging van wilsonbe

kwamen, bijvoorbeeld in 

het hclaas nog nauwelijks 

opgemcrktc rapport van de 

Koninklijkc Nederland'>e 

MaatschappiJ tot bevorde

ring der Ceneeskunde 

(KNMCI waarin een ver

dere verruiming van de 

mogelijkheden voor cutha-

voor stervenden, waarin Drs Ja11- Vvillem P Wits nasie op dezc groep wordt 

pijnbe-.trijding en intensicvc znrg een hcpleit. Dat is niet aileen verontrustcnd 

alternatief hicdcn voor euthanasic omdat de absolute waardc van het Ieven 

Versterven kwam vee! voor in dit hos

pitium. Sterker nog: het belichaamde 

de kritiek die men had op reguliere 

zorginstcllingen, waar de fixatie op 

medi-,ch handelcn zo groot is dat de 

patient nauwelijks de kam krijgt om te 

onderge-,chikt raakt aan de kwaliteit die 

andercn dat Ieven toedichtcn. Het laat 

vooral zien dat hct lundament voor het 

Nederland<,e cuthanasiehelcid- de zc\1-

hcschikking van mcnscn - feitclijk uit 

los zand hc<,taat. 

(])V 10-'!7 



De wil van de patient 
In de di'>LU'><;ie over ver-;terven dook de 

wil van de patient weer op. Wanneer 

iemand niet meer in <,taat i<; om dezc 

wil kenhaar te maken, zou een wilwer

klaring duidelijkheid moctcn vcr.,chaf

fcn onder welkc om'>tandigheden al 

dan nict n1ct kun .... ttnatigc vocding kan 

worden gc<,topt. 1\laar ccn dcrgeli)ke 

vcrkiJring op'>tellen " ondoenliJk. 

1\:iemand i'> in <;taat ccn blauwdruk tc 

maken voor aile medJ<;che '>ituatie'> 

waiJnn n1cll kan kon1cn tc vcrkcren. 

Bovendien i'> het de vraag of de art'> al

ti)d hercid i'> <Jm conlonn zo'n hlauw

druk te handelcn. Cecn cnkelc arh kan 

gcdwongcn \\'Orden on1 over tc gJJil 

t<Jt mcdi.,chc handclingen al<; reanime

rcn, opercren <il hct kun<,tmatig toedie

ncn van vocht. wannecr hct naar haar· 

ol Zl)n medi.,chc oordeel om ccn zin

loze handcling gaat. Ook cen wilwcr

kloring vcrandcrt daar nict..., aan. 

Ver<,terven en cuthana<;ic zijn twce to

taal VLT'>Lhillcndc dingen Euthana'>ie i'> 

ecn hanclclrng door ecn art<; waarmec 

het Ieven wordt bceindigd, omdat de 

patient ol tamilie met de art'> vindcn 

dat het Ieven hcerndigen hcter i<; dan 

het voortzetten van hct Ieven. f ict gaat 

hicrhl) du., prrmair om ccn m<Jreel oor

dcel over de kwahtcrt van het Ieven. Bij 

vcr...,tcrvcn gJ.Jt hct on1 ccn n1cdi'-.chc 

vraag: i..., cr ~prakc van de voorfa...,c van 

hct <,lcrvcn. ol hcbhcn we te makcn 

met ret<; ander'>" In hct ccr<,te geval kan 

cen arh hc.,Juiten om al te zicn van hct 

kuno..,tn1at1g tocdicncn van vocht en 

vocd.,cl, omdat hct gaat om een di'>pro

portionclc nH:di.,chc ingrecp waarmec 

hct al rngezettc <,tervcmprocc'> worclt 

uitge<;tcld 

De hanwraag i'> dan ot de patient zcll 

naar ccn giJ., water ol ccn bord cten 

( llV 111 'J/ 

zou grijpcn, wannecr hiJ daartoe in <,laat 

zou zijn. AI., dat het gcval i<;, maar men 

om ecn andere rcden hct toedicnen van 

vocd<;el en vocht bcwu<;l nalaat, is er 

ict<, heel ander<; aan de hand. lemand zo 

uithongeren ot uitdrogcn botsl met de 

zorgplicht. Dan zouden we ook nict 

over ccn vonn van cuthano..,ic tnogcn 

<,prekcn. Er be'>taat gccn rcchtvaardi

ging voor hct doclbeww.t li)dcn tewccg 

brcngcn on1 zo datgcnc \Vat n1cn hcoor

deelt al., ccn grotcrc liJden<;wcg- hct Ie
ven van de patient- te hceindigen. Ook 

cen wilwerklaring bicdt hiervoor geen 

lcgitimatic, aangczicn hct lichaam op 

hct lllOTllCtH zclt ccn andere \vcg aun

geclt. [en wilwcrklaring kan geen vrij

brict voor moord zij11. 

Onthouding 
Dat hct tumult rond 't BlauwbiirgJc zrch 

weer conccntrecrdc op de vragen die 

hij cuthana'>ic thui'> l10ren. valt tc bc

trcuren. Hct paradoxalc is namclijk dat 

jui'>l hct 'echtc' vcr'>tervcn de toenc

mcndc mcdicali<;crrng onder kritiek 

<,lelt NatuurliJk heclt ieder men<; rccht 

op zorg. Ook bij vcr<,lcrven hetekcnt 

dat dat pijn en hijver'>chipl'>clcn zoveel 

n1ogcli_jk n1oetcn \Vordcn \Vcggcnonlcn 

Toch vraagt het ruimte hicdcn aan cen 

men'> om te <,lcrvcn op de cer,te plaal'> 

om onthouding, van bmilic, maar cvcn

ecn~ von art<.;cn en vcrplcging. Aan

vaardcn dat de hchoelte aan voed'>clcn 

vocht <,topt. "moeili)k: niet omdat hct 

on'> confrontecrt met hct hjdcn van cen 

mcdemcn<;, maar omdat hct on,zclt 

dwingt de mythc van de maakhaarhcid 

van het Ieven 1,,., tc Iaten. 

]),, !tnr- Willcru I' Wlls 

/11 3c co/um11 <}CPCII de /cdc11 P<lll ,/c rdaclic hun 

frc-r\oonlc;kc of"'allilltJclc IPcrr. Zii horm t!<Ianucc 

CCII <I<IIIZCt tc <}CPCII POOl' rcf/cc tic of de/rat. 
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Z
eer hinncnkort pre<,cnteert 

de CDA-programcommi<;<;ie 

het conccpt-verk.lezingspro

gram Voor het C:DA breekt 

nu ccn he.,]i<;<;cnde periode aan. 

Duidclijk moct worden wat de bezin

ning in de afgclopcn jaren hedt opge

lcvcrd. De cornrnissie Cardcnier<, con

<,lateerdc dat in de heeldvorrning ecn 

vervlakking van bet CDA-prohel was 

opgctreden. Het matcricle, het econo

mi'>che en het rationele waren gaan 

overheer<,en. Verbinding met de uit

gangspunten wcrd ten onrechtc als he

kend verondcrsteld. Daartegcnovcr 

<,teldc de commissie: "Een hcrkenhare, 

ideele politieke koers van het CDA zal 

in het hijzonder kcrkclijke. maar ook 

vee! niet kerkclijke kiezers blijven aan

sprcken". 

Bouwstenen voor een dergelijke idecle 

koer<, zijn in ruime mate in deze kolorn

men tc vinden. Opvallcnd warcn recent 

onder andere de hijdrage vanuit de 

Twcedc Kamertractie over ontwikkelin

gen in de medi.,chc tcchniek en over 

ongelijke inkomensverdeling. Nieuwe 

henadcringen in het milieuheleid kre

gen het voile pond in hct zornernum

mer 'Partner<, in duurzaarnheid'. In het 

nummcr dat voor u ligt stelt mr. 

JJAM van Cennip: "Het CDA is het 

aan zijn uitgangspunten verplicht om, 

ondank., de zorgcn voor de eigcn pmi

tie, zich de vraag te stellen hoe het 

vraagstuk van andcrhaH miljard arrnen 

zich verdraagt met onzc principcs van 

solidaritcit en gcrechtigheid". 

In de kornende tijd zal de redactie zo

veel rnogelijk irnpul5en blijven gcven 

Dat pa<,t bij ccn ontwikkcling waarin 

het C:DA inderdaad een 'ideclc poli

tieke koers' gaat imlaan. Vanat dit lllllll

mer zullen verantwonrdeli)ken uit ver-

5chillende christelqke organisatics 

reageren op de hiJdragc van prof dr. 

H.J'v1Vroom uit het vorigc nummer 

Het bcvr·agen van andere organisatie<, 

op hun identitcit kan aileen wannccr 

het C:DA zelf ecn voorhoeddunctie 

gaat vervullen. Wie 5lreng i5 voor zich

zelf, mag ook <,treng zijn voor anderen. 

C van der Knaap iCNVJ i5 daarom in 

zip1 bijdrage terecht atwachtcnd kri

ti5ch. Andere chri5tclijke organisatie<, 

rakcn in ecn i<,olcmcnt wanneer hct 

CDA nog <,teeds niet weet te overtui

gen. Het CDA moet durven ecn 'con

trapunt' te zijn, zoaJ., de voorzitter van 

de redactie het ooit eens zo rnooi !1ecft 

verwoord. l)e \vaar~chuvving van 

Vroom geldt ook voor het CDA: "AJ., 

het christeliJke vcrwatcrt. vcr.,peclt 

men niet aileen de <,yrnpathie van de 

chri'>telijke achtcrban, maar ook de 

achting van niet-kcrkelijkc <,ympathi

<,anten" Kerken en andere chri5telijke 

organi5aties- ook al., ze tot de media 

hchorcn - moetcn het C:DA op het 

ernl-itig ncn1en vJn de eigcn uitgang..,

puntcn opcnliJk aamprcken Het CDA 

moet dat niet wegwuiven al<, lastig, 

n1aar -.;crieu.., ncn1cn. 

Drs. i\1 lcr11se11 

red11cliesec •·eta ris 
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De Europese wetgeving met betrekking tot gezinsbeleid is ruim 

geformuleerd en geeft alleen sturing door het vastleggen van mini

mumnormen. De Europese Volkspartij (EVP) zou meer moeten 

doen om de combinatie van werk en zorg te stimuleren. Zij kan 

bijvoorbeeld een Europese richtlijn voor kinderopvang voorstellen 

en daarnaast flexibele werktijden-verlofregelingen stimuleren en 

experimenten zoals het telewerken bevorderen. 

E 
en half Jaar na het uitkomen 

van het gezin5rapport 'Dever· 

zwegen kcuzc van Nederland' 

van het Wctemchappelijk 

lmtituut voor het CDA staat het gezin 

nog <;teed<; in de schijn-

wcrpers. Ondanb de toc

nemende druk op het ge

zin, doordat man en vrouw 

vaak heiden werken. hlijft 

hct gezin de 'haven in een 

hartelozc wcreld', zoa]<; de 

Amcrikaar1sc urltuurtilo

sool C:hr. La.,ch hct gezin 

ooit noemdc Hct CDA 

hedt hct gezin weer op de 

politickc agenda gezct. 

de agenda, met name de combinatie van 

werk en gezin. Net als in Nederland i., 

er in Furopa ecn aantal hclcid.,terreincn 

dat invlocd heeft op het gczin. Dit zijn 

onder andere het gezondhcidszorg-

Hct CDA client als chri<,- l\1ickc Visscr-Scbuurnum 

hclcid, het werkgelegcn

hcidsbcleid, het sociale 

beleid en het ondcrwijsbe

lcid. Zo zijn er minimum

normen va<;tgelegd voor 

zwanger<,chaps- en ouder

schapwerlol en is er ecn 

Aanbcveling over Kinder

opvang. Daarnaast be.,taan 

er mrnimumnormcn voor 

de arbeidstijden van werk

ncmer5. Een Kadcrrichtlijn 

voor hct stimulercn van de 

tcn-democratische partij hierhij ook 

ccn voortrckkersrol tc vervullcn. Door 

hct rapport 'Nieuwc wegen, va<>tc waar

den' i., a! een hclangrijke '>tap gezet 

naar hct eigen maken van hct thema 

'gezin5hclcid' door het CDA. 

In Furopa staat, ondanks de grote cultu

rclc divcr<>iteit, het gezin ook hoog op 

( llV Ill '17 

combinatie werk en gezin i., nog in be

raad. Naa<;t Europc<>c regelgeving die 

van invlocd i-, op hct gezin zijn er ook 

nog andere initiatieven Onder de 

Structuurtondsen worden de gelijke 

'' /)it <~rtJkel diwt <1/s ci111iordracht Poor de 

CDA-Kaderschoollcertjllltg 1996-1997 
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kan~cn van n1anncn en vrou\vcn gc""ti

mulcerd, hctgeen moet leidcn tot hetere 

mogelijkheden voor kinderopvang. [r 

he-,taat een ruropees observatorium 

voor famihehelcid, dat de ontwikkclin

gen van het familiehelcid in de 15 lid

-;taten volgt e11 analyseert. Daarnaast is 

er sinds 1')')-.1 een '!'ami lie en \'Verk'-nct

werk en sinds I<)<) I cen Netwcrk voor 

ki11Cicmpvang, dat onderzoek doet naar 

de comhinatie van hetaald werk en 

zorg 

Op het ecrste gczicht liJkt her dus dJt 

de Furopese Llnie veel onderneemt op 

her gehicd van hct familieheleid. 1\bar 

hcelt zij nu werkeli)k zoveel invloed op 

het lamilichelcid in de nationale lidstJ

ten~ Dit is toch hi) uitstek een terrein 

waarin de culturele identiteit van de 

lid<;taten ecn prominentc plaats in

neemtc Is ziJ acticl wetgevend hczig ol 

toch mccr codiliccrend en <;timulerend~ 

Voor het C:DA dat zich al-; lamilieparti) 

protilcert i-; het hclangrijk om de rol 

Vall de rurope<,e LJnie in te schattell. 

Hct C:[)A zal h1crop moeten 1mpelen 

en hinncn de EVI' ziJn <;tem moeten 

doen klinken. 

Um tc hepalcn hoeveel invloed de 

Europese llnie hedt op het nationalc 

familiehelcid worden drie terre111en 

nadc1· he<;tudecrd, wa<Jrop de Europcsc 

Llnie hevoegdheden hcelt. Terreinen al-; 

de opvocding van kindcren en fiscale 

en I inanui.._;jc nlZiatrcgclcn \Vordcn a an 

de lidstaten overgelatetl, omdat hierhij 

het suhsidiariteitsheginscl geldt. De te 

he<;tuderen tnrcincn ZIJ!l de Oudcr

schapwcrlofrichtli)ll, de AdJeidstiJden

,·ichtlijn en de Aanheveling Kinder

opvang. ,\let name wordt gekeken naar 

de invloed htervan in Nederland en in 

Duihbnd. LlitcindeliJk wordt tngcgaan 

op de rol van her CDA en de EVI' hij 

het Fumpcse familiehelcid 

Kinderopvang 
In maart I '!92 heeft de Ritad VJ!l ,\ linis

ters een Aanheveling over Kinder

opvang aangcnomen. 1 Het doe I van de 

aanheveling is om de lidstaten aan te 

moedigen initiatieven te lanceren die 

mannen cn vrouwen in staat stellcn hun 

heroeps- en zorgtaken te unnhineren 

In de aanheveling wordt een aantal cri

tcriZI gcgcvcn \VatJrZIJ!l de kindcrop

vangvoorzicningcn zoudcn 111octcn 

voldocn. Het moet voor oudcrs hetaal

haar en hetrouwha<Jr zijn en ook toe

gankeliJk voor kinderen met specitieke 

problcmcn en gcogrzdi'-lch gc<..,prcid 

Daarnaast is llcxihtiJteit nodig en goede 

training van de wcrkncmcr-.. l_)c aan

heveling wiJsl crop dat het de verant

woordelijkheid is van respectieveliJk 

landelijke. regionalc en loblc ovcrhc

dcn, <.,ocialc ptlrtncr') en andere orgJni

<.,atic<.., on1 llltlJtrcgckn tc ncn1cn ter on

ckrstcuning van de comhinatie wcrk en 

gezin J)it -,Juit goed aan hij het CDA

uitgang~.,punt van gc...,preide vcrant

woordclijkheid en het suhsidianteih

princtpe. 

In hocvcrre heeft deze aanheveling h!J

gcdragen aan cen beterc kindcropvang 

in de Furopese Llnie en in Nederland 

en Uuitsland in her hi)zondn' In ecrste 

imtantie heelt een aanhcvcling van de 

Raad van ,\lini<;ters geen htndcncle 

rechhkracht in de lid<;taten I let here

kent echtcr wei dat aile nationalc mi

ni<,ter-; die zich met lamdiczaken hczig

houden zich achtcr dezc aanheveling 

hehhcn gesteld 

Kinderopvang in Duitsland 
Wat hetrdt Duit-,land is er ecn groot 

verschil tu<;<;en voormalig Omt

Duihland en West-Duitsland. In I ')'Ji 

waren er in We<;t-Duitsland 2,7% door 

de overheid gdinancicrde kindcrop

vangplaat'icn voor 0- i-_jorigen in verge-

( IJV Ill 'I~ 



li)king met 5h.4'X, in Omt-[)uit,land ' 

In 1'!'!2 werd de wet voor hulp aan 

zwongcrc vrouwcn en lzunilic"' door hct 

I )uit...,c parlcn1cnt oangcnon1cn. FCn van 

de doel,tellrngen van de wet i' om de 

kinderopvang te verhetcrcn. Hiertoc 

worden in klcuter,cholcn voor kinde

ren vanal dr·ie jaar voornamelijk hall

daag-.c it~cilitcitcn aangchodcn en de 

hc...,toandc grocpcn vcrgroot. l)it vcr

,lcchtert de kwaliteit van de kinderop

vang. De kmten van deze klcutcr<,cho

lcn worden gedccld door de lcderalc 

'taat, de lokalc autoritcitcn en de ou

der' I kze kmten zqn echter vee I ho

gcr voor de oudcr~ o1ndat zc o~ gccn 

ovcrheid.,.,uh,idie krijgen ot afhankelijk 

zijn van de loblc autoritcitcn. llit deze 

gegevcn' hli)kt cbt Dumland zich niet 

vccl he-cit aangetrokken van de aanhc

veling van de Raad van .'-.1rnr,tcr' Len 

mogelijke reden i' de ideologic van het 

/ulltuur moedcr,chap eire qcrk vcr,preid 

i' in We<,t-l)uit,land en waarde hecht 

aan de /ulltiurr aanwezighcid van moe

dcr, h11 hurl krndcren.' lkze comcrva

tieve ideologic i' onder de chn,tcn-de

mocrJti'>chc rcgcringcn onaangcta...,t 

gehlcven. In ( )mt-Duit,land waar men 

ti1dem hct communi,me weinig waarde 

aan deze ideologre hechtte i' men na de 

hcrcntging ntct tcruggckccrd naar de 

trJditionclc denkpatrorlen. l'olitici bad

den dit wei verwacht. Dit zou er op 

kunnen wi1zcn dat ecn hcpaald over

heid,lwlcid hlijvend invlocd uitocknt 

op de vcrdeling van wcrk en zorg in het 

gczin 

Kinderopvang in Nederland 
In Nederland i' cr wei wat vcrheterd 

..,inch hct hcgin van de jarcn ncgcntig, 

n1oar cr hc...,toat nog .... reed-. ccn groot tc

kort aJrl kinderopvangplaahcn. In I '!'JO 

"'"' cr voor H'){, van de kinderen tu.,.,en 

nul en drie Jaar door de ovcrheid geli-

( [)\' 1(1 1!7 

nancicrde kindcropvang. I )it i' ecn 'tuk 

hoger dan in iWe,t-IDurt,land maar 

veel lager dan in Scandrnavi,che Ianden 

ol Belgic en hankriJk' Vanat I januari 

I 'J'J6 " de kinderopvang gedecentrali

'ecrd, net al' 111 Duihland. Hierhij zip1 

gccn -,rrcelgctallcn gcnocn1d voor vcr

clcre uithrciding van de kinderopvang

plaahen. De kmten worden gedeeld 

door overhcid, werkgevcr' en ouder' ' 

Toch zijn deze te hoog en hli)kt er he

hodte te zijn aan mecr gcsub,idieerdc 

opvang voor vooral de lagere inko

memgroepen. In 2000 zullcn kinder

opvangbcilitciten moeten voldoen Jan 

door de overheid gelormulcerde en 

gccontrolccrde kwaliteihei,cn. Werk

gcvcr<.., <..,choppcn htcr tcgcnaan, want 

zij willcn een zo goedkoop mogeli1ke 

opvong. Tot nu toe i..., er nog gcen echte 

landelijk gcr-cgulccrde controlc op kin

dcropvang De Cemeemchappelijke 

Cczondheid,diemt I CCI) I controlcnt 

\vel op vcilighcid en hygiCne, n1aar van 

pedJgogi,chc controlc i' gcen 'prake 

I )c overheid,maatregel voor 20(1() ,lurt 

aJn hiJ de aanheveling van de Raad van 

.'-.1ini<,lcr<, om te zorgen voor kwalitatic! 

goede en voldoende krnderopvang 

Maar ol de JJnhcveling de aanlcidrng 

hcclt gegcvcn voor vcrhctering van de 

kinderopvang in Nederland i' zecr de 

vraag 

Er is een rol voor 

)> 

r 

r 

''--' 

Om werkelijk een heterc kin

deropvang in aile hrrope<,e het CDA en de EVP 
lid<,taten te rcali,eren " he

tcrc Lurope-.;c wctgcvi ng 

noodzakei!Jk I -let CDA zou 

in LVI'-vcrhand initiatreven 

moeten nemen, zodat con

crete wctgcving \vordt va-..t

weggelegd om op 

Europees niveau 

familiebeleid te 

ontwikkelen . 
ge<,teld De LVI' zegt in haar 

lla'i'programma 'Furopa 2000: eenheid 

in verscheidenheid' dat men hetde ou-

ders de mogeliJkheid moet hieclen om 
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/11 2000 zulln1 kinderopucmgfaciliteitw moetw uoldoen am1 door de oucrheid 
gcformulcerde e11 gecontroleerde kwaliteitseisen. (foto Alirkr Schl£11111111: 

hun gczin-.levcn met hun werk en '>O

ciale activiteiten te combineren. 

Hiertoe moet voor iedereen toeganke

lijke en betaalbare kinderopvang wor

den gecreeerd(• Hiervoor hocven geen 

nauw OJW,chreven regels te worden 

va'>lgelegd, want naa<;t de overheid 

draagt het individu ook verantwoorde

lijkhcid. De overheid moet randvoor

waarden crecren. In de Europese Unic 

(EU! zouden de <,ocialc partner'> ccn 

kinderopvangrichtliJn kunnen heplei

ten. Het is van helang dat het maat

schappelijk middenveld, de direct he

trokkcnen, hierover onderhandelt. 

1\laar als zij niet tot overeenstcmmiT1g 

komen moct de Europcse overheid haar 

verantwoordelijkheid nemen. 

Ouderschapsverlof 
In juni I'J96 heeft de Raad een richtlijn 

over ouder'>chapsverlof aangenomen. 

l)cze richtlijn is een gevolg van onder

handelingen tuS'>en de Europese vak

hondsorganisatic EVV en de werkge

ver-,organisaties UNICE en Cll~l'. die 

in december 1995 tot een raamovcreen

komst inzake ouderschapwerlol lcidde 

en door de luropese CommiS'>ie in een 

richtlijn i'> va'>tgelcgcL Volgens de richt

lijn hehhcn heide ouder-, recht op mini

maal dric maanden vcrlof na de ge

boorte of adoptie van ecn kind tot cen 

lceltijd van maximaal acht jaar Het 

recht op ouder-,chapsvcrlol is niet over

draaghaar op de andere oudcr. 1\:aast 

het vcrlol voor kinderen hehhcn wcr

kendcn het rccht op verlol op grond 

van overmacht in verhand met onvoor

zienc gezin'>omstandigheden. De lid

staten en/of de sociale partners mogen 

de voorwaardcn voor ouderschapsver

lof va.,tleggen zolang aan de minimum

ei-,en wordt voldaan. Ove1· de hctaling 

van werkcnden die met vcrlol zijn 

wordt niet ge-,proken in de richtlijn; 

De richtlijn moet binnen twee jaar in 

de nationale wetgeving van de lidstaten 

worden omgezet. 

In Duitsland hchhen werkenden maxi

maal een verlol van 36 maanden tot het 

CllV Ill •1; 



k1nd dric JJJr" i)lt verlot "gczin<,ge

honden wat wil zcggcn dat heidc nu

der'> een gedeeld rccht op vcrlot hch

hen Het percentage van het inko111en 

dJt wordt doorhetaald i'> inkomen'>ge

hondcn. Het i-, 111ogeliik om het verlot 

gc'>prcid op te nemen, mJJr vcrlol op

nemcn door in decltijd tc gaJn wcrken 

kJn uit-,luitend met We'>le111ming VJn 

de wcrkgever. 

In NederiJnd hedt men recht op ze-. 

mJJnden onhetJJid deeltqdverlol tot 

een lcelti)d van vier jJJr. Men moet mi

nl111aal twllltig uur hlijven wcrkcn. Doe I 

hiervJn i-, ouder<, JJn te moedigen he

roep'>- en zorgtJken te combineren, 

zonder de Jrbeid'>111Jrkt te verlaten. Dit 

verlol geldt op ind1viduelc ha-,i<> WJJr

door nuder'> een n1et-overdraaghaJr en 

exclu'>iel recht op vcrlol krijgen. Een 

ge'>prcid verlol "' 1n NederiJnd n1et 

111ogelijk ·' In januJri 1997 heelt een 

meerderheid van de Tweede Kamer 

z1ch u1tgc-.;prokcn voor ecn vcrruiming 

van de lccttijd vJn het kind tot Jcht 

jaar. Ook wordt het mogelijk om dric 

maJnden voltijd vcrlot te nemen. Dit 

-,luit aan hij het minimum van drie 

maanden dJt in de Luropc'>e richtlijn 

wordt voorge'>chreven. Memen die 

minder chn twintig uur per week wer

ken komen ook in JJnmerking voor de 

vcri<>lrcgcling 

llit de vergelqking tu<,<,en NederiJnd 

en I )umland bn men concluderen dat 

Nederland hJJr wetgeving al voor een 

deel heelt aangepJ'>l aan de Europe<,e 

richtlipl Duit'>bnd voldeed al JJn de 

minimumei-,en vJn de Luropc<,e ncht

lipl voor oudcr.,chJpwerlol. In Duits

land i-, het ouder'ichJpwerlol veel Ian

ger maar ook mecr gcricht op het 

thui'ihliJven van de 111oeder, terwijl in 

Nederland de comhinatie werk en zorg 

door dceltijdwerk veel 111eer wordt ge

'>limulcerd. Het moet echter wei de 

( llV Ill 'l~ 

vrije keuze van de oudcr<, zip1 of ze vol

tijd verlot willen ol in deeltijd willen 

gJJn werken. Daarnaa<,t zou het goed 

zijn al-, in Duit-,IJnd het ouder<,chap<,

verlol net als in NederiJnd op individu

elc bJ<;i<; geldt. 

Nederland en Duit-,IJnd voldoen he1de 

met aJn de ei'i 0111 te voorzien in vcrlot 

hi) caiJ111iteiten. Beide IJndcn zullen 

toch iet<, aan dit hiJJl 111oeten doen. 

Het is goed 0111 dit <,amen met de <,o

ciale partner'i op te lm<;en. Hct CDA 

en de CDLJiCSLI die de -,olidariteit tu<,

<;en de men<,en willen hevorderen moe

ten hierhij in Nederland en Duit-,land 

het voortouw nemen. Hct idee vJn C:.l 

Klop van hct Weten-.chappelijk lnsti

tuut voor het C:DA om Jllc verlofrege

lingen overhoord te zettcn en allc111aal 

in deeltijd te gaan werkcn hinnen een 

zc-,daagse werkweek lijkt JJntrekkelijk 

tvbar we zullcn om in Nederland in 

eer<,te imtantie moeten houdcn aJn de 

Europe<;e ouder'ichapwerlol-richtlij n. 

AI., het CDA in Nederland de verlol

rcgelingen wil aanpakken zal ze in 

Luropa moetcn heginnen. 

Arbeidstijdenrichtlijn 
De intentie van de Europe'>c C:ommis

sie om een voor<,tcl voor een arbeid<;ti)

denrichtlijn tc maken wa<, om werken

den in de [urope<>c l1111e hun recht op 

wekelijksc nl'ittijd en ecn jaarlirbe 

vakantic met hehoud van loon te garan

deren" Daarnaa'it wa<, hct belangnjk 

om werknemer'i te be'ichermen tegen 

exlreem lange werktijden. Zo wcrd op 

2.'l november 19')3 de richtlijn be

trellcnde de arheid<;tijd door de Raad 

aJngenomen. 1" De richtlijn legt mini

mumregels va<,t voor rustperiodes en 

nachtwcrkzaamheden, cen jaJrlijb ver

lof van minimaal vier wcken en ecn 

maximum werkweek van 4S uur. De 
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richtlijn geldt voor zowel de ruhlieke 

al, de private <,ector, met uitzonderin

gen voor de tramp<nt<,ector, werk op 

zee en dokter' in opleiding Sind' eind 

I 'J'J(, had de richtlip1 door de lid<,taten 

in praktijk gehracht moeten worden. 

richtlijn de vcnvijzing naar de zoncbg 

in andere hewoordingen opnieuw in te 

VOlTCll. 

Bi1 deze richtlipl hlijkt de Fumpe<,e 

Llnie niet veel 111vloed uil te odenen op 

het gezin,helcid va11 de lid<,taten ZiJ 

laat het vrij om de zondag 

Het zou in het 
Deze richtliJn i' van he

lang voor de comhinatie 

van werk en zorg, omdat 

zc n1ininlLHllnorn1cn va~t

lcgt voor werktijden Deze 

lllillilllUillllOflllCJ1 zijn Ill 

Duihland en in Nederland 

in nationalc arheid,tijden

wctgcvingcn VJ<..,tgclcgd. 

Croot-llrittannic, daaren

tegen, hedt de richtl1jn hij 

het f loi van ]u<,titie aange

vochtcn, omcbt ze vond 

kader van de 

aldan niet a], ru,tdag in te 

vocren l·let zou zinvol 

zqn in het bder van een 

c h ri<,ten-denH lL rati<,che 

gezimpolitiek de zondag 

h1ropce<, a], ru<,tdag te rc

gelcn Op dit moment i' 

de zondag in de mee<,te 

Furope<,e bnden nog 

<,teed, een ru<,tdag Niet 

aileen vanu1t rcligicu-, 

maor ook vanuit gczin<..,-

christen-

democratische 

gezinspolitiek 

zinvol zijn de 

zondag Europees als 

rustdag te regelen. 

dat een 4il-urige werkweek en ecn vriJe 

zondag n1ct hijdroeg aan hetere ar

lxld.,om<,tandigheden van de werkne

mcr' Dit kon net zo goed cen andere 

VriJe dag ZIJ!l. Het Hoi van ]u<,tltie 

heeit vcrklaard dat de -IH urige werk

week verplicht " \'Vat hctrclt de zon

dag<,r·u,t geeit het Hoi hct Verenigd 

Kon1nkrijk geli1k en vcrzocht om de 

nietigverklaring van de bcpaling in 

kwe<,tie 11 l)it hetekent dat het hc,luit 

ol de zondag in de wekelijk'e ru<,tpe

riode moet worden opgenomen nu vol

lcdig in handen van de lid.,taten ligt 

!\]., reactie heel t het h1ropee<, 

Parlcn1cnt ccn rc<..,o]utic hicrovcr Zlangc

nomen. 1' I lierrn worden de lid<,tatell en 

de <,ocialc partner' verzocht om "reke

ning te houden met de traditic<, en de 

culturele. <,ocialc, religieuze en iamilialc 

hehodten van hun burger,, en het <,pe

cialc karakter van de zondag a], nr<,tdag 

te crkcnnen, daar gewoonlijk aile ge

zin,lcden op deze dag vrij ziJn" 1-.r zijn 

ook voorqellcn gedaan door de FVI' 

om hij wijziging van de arheid,tqden-

oogpunt i'-l ccn vzht ru-.t

punt 111 de week e<,<,entleel Het i' \\T

zenlijk dat het gezin tijd vindt voor 

elkaar en voor andere zake11 dan produ

ceren en con<,umeren aileen 

Conclusie 
Kan men uit voorgaande voorheelden 

concludcren dat de Furope<,e Llnie ac

tiei wetgevend hezig "met het1-ckking 

tot gezinshelcid~ De Furope<,e Llnie 

lcgt indcrdaad wctgcving vo-.t die di

rect van invloed i' or het werken en de 

zorg voor ccn gczin. f)czc \Vctgcving i-. 

echter ruim gel<nmulccrd en geclt ai

leen <,turing door het va,tlcggen van 

llllnlmumnormcn. De concrete invul

ling wordt ovcrgelaten aa11 de lid<,taten 

en de <,ociale partner<,. I kt i' mecr een 

<,<Jort gemiddelde van water in de lid

<.,lJtcn ol aan wctgcv1ng bc..,taat dan cbt 

de h1rope<,e Llnie zeit met 111euwe 1111-

tiatieven komt 

De LVI' zou mecr kunnen doen om de 

comh1natie van werk en zorg hinncn de 

E:urope'e llnie te <,timuleren Het hlijkt 
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d~t ouder,chapwerlof voor~l door 

moedcr'> wordt opgenomen en d~t va

der'> vaak de JulliiiiiC h~an houden Ue 

Furope<,e Llnie bn ertoc hiidragcn om 

te zo,-gen voor mccr <,olidaritcit tu<,<,cn 

de '>ck,cn en prohcren de mcntalrteit 

ten aonzicn van de rol van n1anncn en 

vrouwen te vcranderen 1
' I let C:l )A zal 

zip1 Ncdcrlaml'>c crvaring mocten uit

d,-~gen h1nnen de LVI' In Uuit'>land 

overheer'>t het con'>c-rvat"me ( )nd~nk, 

de hctere vcrlolrcgelingen, '>llmulcren 

zc mZtnncn 111ct 0111 mccr zorgtakcn op 

z1ch te nemen. Het l)uit'>e t\lini'>lerie 

voor 1-amrllezakcn lqkt zich met n~mc 

op de· vrouwcn hinnen het gczin tc 

richten en de nwcderrol tc onckr'>li'C

pcn. Hct ll111li'>lerlc zou ccn voorhceld 

kunncn ncn1cn aan voormalig ()o...,t-

1 )uit,land w~ar het vroegcrc ovcrhcid'>

hclc!d tot vcrdc1-c entanupatic hcclt 

hi jgcdrJgcn. 

l)c lVI' bn ee11 l:uropc'>e richtlipl 

voor kindcropvang voor<,tcllcn en daar

n~~'>l llcxlhelc werkllidcn-vcrlolregelin

gen '>limulcrcn en cxpcrimcntcn zoal'> 

hct telcwcrkcn hevordcren. De mogc

litkheid hc<,ta~t om dit ~an de Europc<,c 

<,oci~lc partner'> over te Iaten, zo~J, hii 

de oudcT'>Lh~pwerlolrichtiiJil " gc

heurd e11 Ill\ ook geheurt hit ee11 over

ec11kom<,t over />rlfliii11C wcrk. 

Er i'> ecn rol voor het ( DA en de LVI' 
\vcggclcgd om op Furopcc.., nlvcau ccn 

lamiliehelcid te ontw,kkclcn. Hct i'> hc

langritk dat Luropa ce11 <,ocialcr gczicht 

kriJgt Sociaal en ecotwm"ch hclcid 

moet clkaar vcr'>lcrkcn en zo een '>tJ

hicl lcelmil1eu crecrcn voor de gczm

nen 111 Furopa. In het huidigc Luropa 

wa~r ecn mcerdcrhcid van <,ociali,ti'>chc 

rcgcnngcn oan de 1nacht i..., n1octcn 

chri'>tcn-dcnwcraten zich mcdc ondcr

'>chcidcn door nadruk te lcggcn op de 

C IJV to,,~ 

wa~rde van de lamilie. Europ~ hc'>t<:~at 

niet in de cer'>tc plaah Lilt individucn 

lllZiiJr uit gczinncn waarin n1cn 111 rclatic 

tot clb<:~r lcclt. In dezc klcine verhan

den kunnc11 mcmcn zich ontplooien en 

gchorgcn voclcn. 

1\ II eke 1'/,,cr-SclmuriiiJ/11 " 111cdcti'LTklln I'J/11 

n11 ('I );\-furo{>drlmlfllidrlii. 

No ten 
P/l I t~;f(> \'<tn N')I(J():2 ,<J!.].IIIl·(; 

,\ lllll'>ll'lll" \'O<Jl l clllllllc en ( ludc1 Cll I !J'J I 

I()() Tcdx·l VII 2 l"lcl.z:c ct <tl I qq::; I ::;q 
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polll\' l.he lchl' ol ( 1l'rlll<tllV, Ill T \'Ctllctll'>l'll 

c 0 \\'n1k .11;./ ~.1111d)' 11: luu'/Jt' f i11 /~(ll1 t l'/ /\Ji
1
Ilit' 
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llltl(lllcgeicn 0111 lwrocp<,- en gc7tll<,L,Jkcn tc 

\CICillgl'll l (j()(l 

\Lurv N1phut<,-~cll cr1 !nJ Hltlll\\el '] 1olTuc'> 

lo1 comhrntng ,llllltnlt..,liThuttllg patd Jnd llll

j)Jid \\ork The c,l..,c ol the ~~cthcriJnd.., Ill ·1 
\\'dlctll',Cil l' J \\',)/~' ,J!J,{ FTIIIII\ ill fliH•/It Tl 1
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kcl 7 c11 K 
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Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) staat midden in een 

grate interne discussie over de toekomst van de christelijke vak

beweging in een wereld die 'ontchristelijkt' en steeds zakelijker 

wordt. Het behoud van de identiteit speelt daarbij een belangrijke, 

zo niet de belangrijkste rol. Je moet goed weten wat je identiteit is 

om kwalitatief hoogwaardige diensten te kunnen verlenen. Het 

CNV is niet beter dan anderen, maar wil wei anders zijn dan ande

ren. Herkenbaar met eigen waarden en normen. 

S 
chaamt u het evangelic nict". 

1\ let dit qua<,i-hijbclcitaat i'> hct 

hctoog van de heer Vroom 

goed <,amen tc vattcn. Kom uit 

probcrcn hij de laahte vraag ecn aantal 

bnttekeningcn tc pbatscn. 

Veranderende wereld 
voor uw identiteit, kom op 

voor uw cigenheid. Zo 

niet, dan geldt. "Wee'> u 

zeit zci ik tot icmand, maar 

hij kon niet hij wa<, nic

mand." ( Huygens) "Chri'>

tclijkc organisaties kunnen 

du., aileen intern christclijk 

zijn en zich extern, pu

blick. als christelijke orga

ni<.atie pre<.enteren, als zij 

hun christclijkc identiteit 

bcwarcn en verzorgen." lk C Pilll der Knaap 

lk trap ecn open dcur in 

a]<, ik zcg dat de wcrcld is 

vcranderd. Toch doe ik 

dat. want hct i<, JUi<;t onzc 

veranderde en verande

rcndc wcreld, die 011s met 

de ncu<, op de kitcn drukt. 

IVrocgcrl wa" in nnze ver

zuilde <,amcnlcving jc 

idcntitcit duidclijk jc was 

'chri<;tc]ijk' Ruim honckrd 

Jaar geleden werd in de 

Rotterdamsc haven een 

citeer Vroom met voile in<;temming en 

ovcrtuiging. Overigen<, hetekcnt die 

in'>temming direct conlrontatie. Con

lrontatic met de vraag. Wat is chri<;tc

lijkc idcntitcitc Als C:NV-cr<, worden we 

geconlronteerd met de vraag. Wat is de 

chri'>tcliJke idcntitcit van het CNV~ In 

rcactie op de teht van Vroom wil ik 

room<,-katholicke wcrkliedenvereniging 

opgericht onder hct motto 'Voor Chri<;

tus. wcg met de socialen' 1 

In de inleiding op de C:NV-statuten 

<.tond par en dag. " .. en verwcrpl tnits

dicn de kla"emtriJd " De identitcit van 

een christclijkc vakhond hcstond blijk-

( IJV 111 '!7 



haar ook (ol vooral) uit hct duidelijk 

maken van wat jc niet wa'>. 

Zo Je eigenhcid '>chct<;cn kan nict !an

ger. In onze individuali.,erende '>amcn

lcving wil men nict wctcn wie je niet 

bent .. a!, men a! wil wctcn wie je wei 

bent. Dat maakt hct er nict gemakkelij

kcr op, maar dwingt jc tot in de vezcl<; 

te gaan. Wat willcn we) Wat zijn we) 

Wat willcn we ziJn) 

Visieprogramma CNV 
Die vragcn heel t het CNV geprobecrd 

tc hcantwoordcn in zijn vi<;iepro

gramma 'VcrantwoordeliJkhcid in pcr

'>JXetict' Kern van dat programma i<;, 

De men<; i' aangesprokcn door Cod, de 

mens nwct zijn Schepper hcantwoor

den. Dat maakt hem in zijn '>cheppings

opdracht tot cen vcrantwoordclijke 

De per<;oonlijkc verantwoordelijkheid 

<;taat dan ook centraal in onze visic op 

de <,amenlcving. 1-lct begrip 'verant

woordeliJkheid' moet ovcrigem niet be

grepen worden als ecn juridisch, maar 

al., cen norma tid begrip, Len mens be

hoort zich verantwoordelijk tc weten. 

Die vcrantwoordelijkheid i<; niet te ont

wi)ken door tc verwijzcn naar een an

dcr nuar andcrcn, naar de naastc, naar 

de overhcid. lcderccn pcrsoonlijk bc

hoort zijn verantwoordclijkheid met 

hct bewerkcn en bewaren van de 

-.chcpping vorn1 tc gcven. 

Die vi'>te op de men'> vindcn wiJ terug 

in de hijhel<;c verhalen. Daarom durven 

wij om vi'>ieprogramma 'chri<;telijk' tc 

noemen Nict uit arrogantie- chri<;ten

dom en arrogantic gmgcn in de praktijk 

vaak ten onrechtc <;amen. Niet uit on

nozelheid of vrome kwezelariJ - de 

mce<;te C:NV-cr., gclovcn wei. maar niet 

in labcltje<, 

( llV I" <J7 

Wij noemen onze visie een christclijke 

vi<;ie, omdat wij gelovcn in het evange

lic. In de hevrijdende kracht van dat 

vcrhaal. In het verhaal van altijd op

nicuw mogen bcginncn. Fen christelijk

socialc visie. die in de kern radicaal is, 

maar in de praktijk vorm moet krijgen. 

Cccn blauwdruk voor een volmaaktc 

<;amenlcving, maar cen vi.,ie om de tel

kens vcranderendc vragen in onze sa

menlcving hct hoofd te kunncn hieden. 

Persoonlijke 
verantwoordelijkheid centraal 
De persoonlijke verantwoordelijkhcid 

centraal <;tellen Dat hlijkt in de praktijk 

van allcdag niet ecnvoudig Dat lcidt 

intern tot stevige di<;cu<;<;tcs. Wat doc Je 

als vakbond zelh Waarover maak jc af

spraken met werkgevcrs) Wat vraag jc 

als werkncmersorgani<;atic aan de poli

tick vorm tc gcvcn in wcttcnc 

Vanuit de persoonlijke verantwoorde

lijkheid begint zo'n antwoord nooit 

met het wiJzcn naar ecn ander, maar al

ti)d met de vraag wat een men<; zeit 

kan. Aileen of in samenwcrking met an

dcrcn, om in gczamenlijke vcrantwoor

dclijkhcid vorm aan de maahchappiJ te 

geven. Voor memen met ecn werkne

mcr<,rol gaat hct dan vooral over het ei

gcn domein van arbeid en inkomcn 

Daar moeten zij hun werkncmerwer

antwoordelijkhcid probcrcn waar tc 

makcn. 

l'rakti.,ch betekent dat niet te vlug naar 

de wetgevcr !open, maar prohcren in 

overlcg met de werkgevcr zelf tot ecn 

oplos.,ing te komen. Ruppert heelt de 
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collccticvc arhcid,overccnkom<;t nict 

voor nik' "de koninklijke wcg von de 

vukbcvvcging'' gcnocn1d. 

De pcr-;oonlijkc vcrantwoordelijkheid 

centrool '>tellcn. ,\lcn-,en <,omenhren

gen, die vonuJt die vcrontwoordelijk

heid willcn '>omenwerkcn in vokhon

den. In chri'>telijke vokbonden met een 

herkenbare identiteit. Vokhondcn, die 

actid willen zijn op het moot'>choppc

IJjk middcnvcld. Die <:en vi'>Je hebhen 

op dot m1ddenveld. Kurt en goecL wot 

op hct middcnveld tot '>land bn ko

mcn, moct daor don ook tot <,tond lkun

nen I komcn. 

Fen vi,ic die door de huidigc regccr

der, von om lond n1ct wordt gedecld. 

Hct moohchoppelijk n11ddcnveld i'> vriJ 

V:· 

zolang dozu nltElr prccJc.., hc".lotcn 

wordt wot in de politicke woon von de 

dog po'>t lk zeg 'huidige rcgeerde1< 

niet 'het paar<,e kobinet' Doormce zou 

ik hct loohtc bhinct-l.ubbcr, onrecht 

doen- ziJ dochten onder Ieiding voll de 

tocnmol1ge CDA-mini'>lcr von Sociolc 

Zoken precie'> zool'> 'poor-;' nu. 

len poor voorhecldcn: llij de di,cu<,<;ie 

over de zogcnoemde 'Woe-;ti)nwet' 

uiteindellJk onderqeund door 

een mcerderhcid von de 

Tweede Komer - de odvie'>
Het maatschappelijk 

plicht von de Sociool-

werd 

middenveld is vrij ... 

zolang daar maar 

precies besloten 

wordt wat in de 

politieke waan van 

de dag past. 

Fconomi'>che Road iSFRI of

gc<,chol t De gee'>t Wo'> uit de 

tic,. Door voortdurende he

zuinigingen op de orbeid'>

V(H)rzicning'-lorguni..,atJc \Vcrd 

het hrede droagvlok erondcr 

wcggctrokkcn. 

lk kritiek op de uitvoering 

von de '>ociolc zekerheid -

voor cen groot dcel vcroor

zt~akt door ondcugdclijkc \Vctgcving

werd eerdcr oongewokkerd don met 

gocdc orgumcnten bc,trcden. Het 

voortdurend ter di'>CU<,<,ie '>tel len van de 

olgemecn verh1ndend verklonng van 

coo\. Zo lcgdcn zij de homer voor de 

,loop von het middenveld gereed voor 

Kok c11 de zip1en. 

De wereld 'ontchristelijkt' en 
verzakelijkt 
Op hct <;ocioal-economi<,che deel van 

hct midcknvcld i' het CNV fciteiJJk 

nog de cnigc chri'-.tc!iik~<.,ociJlc organi

-;atie die octicl i' CBTB KBTil. NC:W 

en NC:C )V zijn de laat'>le jarcn op- en 

ondcrgcgat~n in 'ncutralc' organJ<..,Jtic.., 

Rooktcn zij hun po<,itie kwi)t door ge

hrek oon 1dentiteit~ lk denk dot het h111-

ncn gcnocn1dc organi~JtJc<.., '-.lccd.., 

moeilijker were! om duideliJk tc moken 

Woorom chn'>teli,ke onclcrnenlcr'>orga

ni,otic'> he'>tooll'>l"Ccht hadckn. l.ang

ZJJillJJn raaktc hct cigcnc op de ach

tcrgrond 

bngzaJmaon kwam de zakeliJkheJd op 

de voorgrond wJnt '>teed' meer lcden 

waren lid von cen chri'>leliJk-'>ociJic or

gt~ni...,atic en V(lll ccn 'ncutralc' organt...,o

tic. I.Jngzaon1ZIZI1l kon n1cn de vraog 

naar ccn cigcn vi'-.ic, l'l'll cigcn idcnti

teit nic:l 111cer hcantwoorden aan de 

contJ·ibutiehetolcr. oon de e1gen lcden 

Ledcn. die zeit ook '>teed, mecr 111ocitc 

kregcn die vraag voor zichzell te lwant

woorden. De wereld 'ontchn'>lehJkt' J111-

111er'>, de wcrcld wordt zakcliJkcr. Voor 

wot hoort wat. daar draait het 0111. En 

du, vcrdwijnl de identiteit naar de och

tcrgrond in ccn tu'-.ic n1ct l'l'll grotcrc 

orgiJni'-.atic. 

len ~ccrctariaat 'lcvcn...,bc~chouwtng' 1..., 

de q'>ko'>t. waorin jc je identiteil niet zo 

heel erg lang gocd houck Von ccn 

<,oortgelijke '>CLITlariaat hij de FNV i'> 

na de oprichting nooit n1ccr wat ge

hoord. 

De wereld 'ontchri,teliJkt. in1111er'. de 

wcreld wordt zakelijker. Fen ontwikke-
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l111g, die ook voor ;mdnc Lhriqc\l(kc 

orgarll'illll''> gcldt. I let cnormc vcrkrc

zrngwnlic' von hct C\),\" nict eileen 

c1<11l hct rcchhc KM<lktcr Villl llrinkmzm', 

vcrkiczingc.,(ZllllpJgnc tc \\·i1tcn 1.\'Cll

zogocd ,,\,de "'"":lrng V<lll politick kr

dcr,ch<lp - I lnTillil g<1<1t, I k Hoop 

Sc hcllcr komt- wcrnrg tc me ken hcclt 

met hct !crt d<1t de ccn C'l'll chrl'tcl;,kcr 

pmlrc{ hcclt dan de <1mkr Toch "van 

politick krdcr gcwi"cld - hopcliJk 

..,]JJgl 'de nicuwc nlan· cr hctcr in hct 

chri,tclr!K-'>ociak prolrcl <l\'LT het voct

licht tc krijgen 

lrgcnli!k" hct trnrrig d,lt de tclevi,ic

rdcrltrtc·rt voor vekn ccn lwl<lngri)kcrc 

ml <,pcclt don de wcrkclr1ke idcntrtcit 

vorl L'l'll polrtrckc ponr1. r\!JJr wrl eer1 

orgcl!li-.Jlll' ict..., lllCl zipl idcntitcit docn, 

cbn moct die idclllitcrt ook op tclcvi,ie 

zrchthoor Zllll 

Eigen, herkenbare antwoorden 
( lok hct CNV nwct in ccn vcronde

rcndc wcrcld zi1n idcntrtcit herkcnhJJr 

l llV Ill'>~ 

krijgcn en cr 'ich llll'l' docn. r en gczJ

lllCJllijk gcdragcn vi..,tcprclgranllllJ ic., 

dJJrhij voor de hoold\IJnen vJn hebng, 

lllJJr onvoldocnck Hct gJJt om her

kcnhJJrhcid hr1 de chgeliJk'e vrJgcn 

( )m hct cigcne v,111 de Jntwoordcn. Fn 

tLlll kunnen die Jntw"orclen wei ccm 

hctzelldc zrjll ol, de <llltwoordcn VJil 

Jndcrcn, lll<lJt t"ch cen Jndere idcnti

teit hehhen I lJt " oltl(d ingewikkcld 

( )oit vrocg de grotc voorgZtngcr van 

llolkc,tcin - hct "'"' de heer ( )ud 

cell'> hrj intcrnrptie JZ\11 ecn ARP-kJnlcT

lrd ol op ccn chri,te\IJkc lJgere <,c\wol 

de urtkom<,l Villl de rckemorn "twec 

p\u<, twcc" onder·, W<l<, dan op cen open

here ,chool. Het bmcrlid <,tcldc de 

hecr Oud gcn~<,l door te melclen dot 

ook op ccn chri,lcliJke <,chool twcc en 

twcc vier \\'Zl'), lllZtZlr cbt hct ging 0111 de 
lllJiliCr waarop llll'll aan cb.t J.ntwoord 

kwJm. VV\)-er' - zo zci hi1 - ler-cn 

llJJr zich tocrckcncn, chriqencn lercn 

dot zij llJJr anclcren moncn toncke

nen. 
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Her CNV '>taat midden in ecn grote in

terne discussic over de toekomst van de 

christclijke vakbeweging in ons land. 

Daarhij speclt het behoud van onze 

identiteit een belangrijke, zo niet de 

belangrijkste rol. Direct daarmee ver

bonden is de vraag hoe wiJ de kwaliteit 

van de dienstverlcning aan onze leden 

kunnen verhetercn. 

lc zou het wat mij betreft zo mogen 

zeggen: Je moet goed wetcn wie jezelt 

bent, wat je identiteit is, om kwalitaticf 

hoogwaardige dienstcn te kunnen ver

lenen. Lever je die diensten niet, dan 

moet jc jc zorgen maken over je identi

teJt 

CNV-honden fuseren - niet aileen uit 

efficiency-overwegingen, maar ook 

omdat onze identiteit aileen maar her

kenbaar kan zijn in grotere organisaties, 

die goede diensten verlcnen aan hun !e

den. Onze regionalc organisatie is 

grondig veranderd in de afgelopen 

maanden. Zo'n regionale organisatie 

hiedt on'> een platform om met onze !e

den te discussicren over de vraagstuk

ken waarmee wij worden geconfron

tcerd. 

Het gaat daarbij niet over 'mecr loon', 

maar over de relaties tu<,sen arbeid en 

zorgtaken, over een houdbaar stelsel 

van sociale zckerheid, dat mensen acti

veert en tegemoetkomt aan hun gevoel 

voor maatschappelijke zekerheid, over 

milieu en ruimtc en over onze relaties 

met collega's in de Derde Wereld. Met 

lcden discussieren over de vraag op 

welke wijze de chri'>telijke vakhcwe

ging vanuit evangelische gedrevenheid 

vragen van nu oppakt. 

Op die manier proberen in het dagc

lijks Ieven, in ons dagelijks werk te pra

ten over ons dagelijks brood. Dat is ecn 

weg van vallcn en opstaan. 

Wij zij niet beter dan anderen, maar we 

willcn wei anders zip1 dan anderen 

Herkenbaar met eigen waarden en nor

men. Dat 1s niet eenvoudig, maar dat 

heel t onze voorkeur hoven een fusie 

met de FNV 

Noot 
lk hcdocl de Room<.,-kznholwkc \\'Ct-klrcdcn 

bond 'Kardinacli .\bnnrng 

C Pilll dcr K11<1<1/1 is hoojdhcstuurs/id Pdll hci 

CJ,·istclijk l\!iiliollaal \'akucrl'o"d ( Cl\!V) 

CllV 111''!7 



Een christelijke zorginstelling is geen eiland waar men het over de 

toekomst van de identiteit volledig voor het zeggen heeft. Zij is sterk 

afhankelijk van de omgeving. Christelijke zorginstellingen in een 

seculiere maatschappij zien zich genoodzaakt te voldoen aan maat

schappelijk overeengekomen kwaliteitscriteria, zij dienen onderschei

dend te zijn, er moet onder het personeel voldoende draagvlak voor 

gevonden worden en er moet een maatschappelijk draagvlak zijn. 

De identiteit staat op drie van deze vier punten onder druk. 

I 
n Nederland hestaat anno 19')7 

nog- eet-1 relatid grout aantal chris

te\ijke zorgimtellingen. Zowel in 

vcrgcltJking n1ct an-

5tclt dat godsdienst nog slechts van be

lang is in het privc-levcn, zijn ongelijk 

bewezen. 1 Helaas is Schepens' opti-

mi.,me onvoldoende on

dere Europese Ianden (uit

gezondcrd \)uitslandJ als 

in vcrgelijking met enkck 

decennia gekden, maken 

chriqe\ijke imtellingen 

nog steeds cen aanmcrke

liJk dec\ uit van hct gc

hecl. 1 Dit is ccn opmcrke

lqk verschijnsel in het Iicht 

van de vek pcssimi.,tische 

vourspellingen enkele de

cennia gekden. Drs. Thea A Boer. 

derbouwd. Hij baseert 

zich in hooldzaak op een 

in 19R.1 uitgevoerd ondcr

zock in christelijke zorg

imtcllingcn, en vcrgeet de 

ontwikkclingen die zich 

'>indsdien hehben voorge

daan. Hovendicn laat de 

privatisering'>thesc zich 

nict bewijzen ol wecr

leggen met cen moment

opname, cvenmin als men 

De vraag i., in hoeverre dezc situatic 

cchter tot optimismc aanleiding geeft. 

Th. Schepcns, onlangs gepromoveerd 

op cen onderzock naar de aard en bele

ving van de christelijkc idcntitcit in ge

zondheidszorginstellingen, mccnt dat 

men ronduit positiel kan zijn 2 Volgen., 

hem hcdt de 'privatiscringsthcse', die 

uit cen loto kan opmaken ol, en in 

wclke richting cen auto rijdt. 1 

Vroom i., in zijn hijdrage Tegen de 

stroom in' in het septembernummer 

van C:hri<;tcn Dcmocratische Verkenin

gcn cen stuk genuancecrder, en uit zijn 

verhaal spreckt dan ook ecn betrokken 

appel om het cr als christelijkc organi-

r 
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'atie' loch vooral niet hij te Iaten zit

ten . .., 

Het echec van de gevulde 
algemeenheid 
,\let name in de gezondhcid,zorg hl'h

hen wij in de algl'lopen ckcennia de 

door Vroon1 gc-,ignzdccrdc hcwcging 

naar -,cculari...,Jtic via hct con1pron1i.., 

van de gevulde algemc-cnheid kunnen 

waarnemen. lmkrdaad liJken de expen

merllen met l'erl gl'vulde algemeenherd 

voor het mnendeel te Zi)ll mi,\ukt. 

Nadat rn zulke rnqe\lrngen of organr,a

tic..., aanvankcliik nog lTil comnli'-.<..,ic 

voor god-,dicn<..,t en !cvcn..,hc...,chouwlng 

wordt inge,teld. raakt hoar taak in de 

loop der jaren mecr en mecr op de ach

tcrgrond In ccn aJntal gcvallcn gt~Jn 

de gcnocmdc lOillllli-,-.ic.., zich IZJ.ngzZI

mcrhand voornamelqk hezighouderl 

rnet ethiek. en dat hovcndren op een 

prakti,ch niveau.'' Op het nivcau van 

de lcvcmhe,clwuwing i' imrner' toch 

gccn con .... cn-,u-, tc hcrc1kcn en n1cn 

VITC<.,l dot l'Cil gc<..,prck Wl'llllg lllCLT Op

\cvnt dan polari,atie in plaah van hl't 

door Vroom heplcrte leerproce' 

I )it aile, i' niet hedoc·ld om te zeggen 

dat 11eutrale organr,atic' nict wemeli1k 

kur1nen ziJil. /iJ ziJil in ecn aantal ge

vallcn - gczien de polrtreke en maat

'chappeliJke ontwikkelirlgcn - te vcr

krezen hoven het kun,tmatrg rn 'tand 

houder1 van lcvemhe,chouwelrJke 

'truLturen. ;\\lcen nwet men zich hii 

zo n ncutrali'-.LTing gccn illu..,ic~ n1akcn 

over de aandacht voor lcven,he,clwu

weliJke zaken op de lange duur 

Tweedeling 
In zekcre zrn "er hq chri,telqke zorg

orgJilli..,J.tiC'-1 ...,prJkc van ccn twccdclJng· 

in\lellingen die voor wat hetrelt hun 

1dcntitc1t oon de \\'cg tlllllllCITll en tll

\lelllllgen dre het daar vee\ moeili1ker 

mee hehhen. Aan de weg timmeren he

tekent nil'l per"' dat llll'n een lwhou

dendcr Khtergrond hedt. ook zorgin

'te\lingen ml'l lTll breed 'J1l'ctr·um aan 

god-,dicn<..,tigc vi..,ic<.,, zoal-.. de acadcn1i

,che ziekenhuizen van de Vrije Univer

'itert en de Radhoud llnrveNteil, ma

ken van hurl identiteit in toenemende 

mate. zi1 het nog 'ten!, lxvJwiclen. 

c-cn vcrkoopanikel in de vorm van c-cn 

k wa I iteit'"'pec t. 

In drt verhand " eer1 uihpraak van 

Vroom van helang 'Va\l \laal dat wre 

de l'tgen rdentrtert ntct koe\len 1 en er 

du.., hcv .. 'u-..t orgJni<..,atori<..,ch gccn ploat.., 

aan gccft i. nict a].., chn<..,tc]qkc orgJJli<.,Zl

tie ovcrleelt .'\\, hct 'chri\le\i1ke verwa

ten. vcr,peelt men niet aileen de 'Ylll

pathre var1 de chr"teltJke achterhan. 

maar ook de achting vJn de nict-kcrkc

liJke 'ympathi,arllen I lat mag 

Wclclr zijn mJar hct i<.., gcJnakkcliikcr gc

zcgd dan gcdaan. ~-:en chri...,tclJjkc zorg

in..,tclling j<.., imnH .. T<.., gccn cdand \\'Jar 

men het over lk toekom\l van de rden

tltl'Jt vollcd1g zeit voor hct zcggcn 

ill'ctt. ,\len r' verregaand alhanke\IJk 

van LlLtOITll huiten de eigen rn,Kht 

ovcrheid,hepalrngen hc·,prekrllgerl llll'l 

rnaat,chappeliJke panmT' en llrel rll de 

laahle plaah. de levemhe,chouwelrjke 

voorkeuren Ill het achterlalld - allle-

lllLT<., en vcrlcnLT<.., vJn zorg 

Vier criteria 
In 'Zorgen mel vi,ie' 'tell de 

Chr·iqe\iJkc Vercnigrllg vall /orgimtc·l

lrrlgen 1 ( :VL 1 vrcr urtcrra voor tcr he

antwoord111g van de \TJJg ol chn..,tc

liJke zorgin,tellillgcn he,taamrecht 

hehherl.' 

~\1inlnlum zorgnivcZtu- ccn chn..,tc

liJke imtcllrng rnoct. rlel a\, alk allCicrc 

zorgJJl<.,tcllingcn voldocn JJJl lllaat

'cha ppe\IJk overecngekomell k wa lr

tcit..,critcriJ 

(I 1V Ill,,~ 



2 I let non-trivtJiiteihcritcrium - a}<, 

tlletl een Lhri,telitke identitctt hantcert, 

moet daM ook ieh onder,Lhctden<, 111cc 

wot-den hecloclcl. Vcrwijzingcn JlJilr een 

'verlcde11 ot ec11 'gcvoel' vol<,tJJil niet. 

i. I let dcmocrJttenilerium - cr nwct 

onder hct JWI-"Jileel voldocnde draag

vlok voor gcvondcn worden. 

1 I let lll<lahchappelitk drJJgvlak - er 

moet 111 de maat,chappiJ voldoende 

\\'Zlordcrrng Z!Jil voor hct in 1 en 2 gc

JlOemde zot·gaanhod J)ll maat,chappe

ltjk dra<1gvlak lwctt ovenget~<, ntet 

noodzakeiiJk te heteke11en dat men de 

lcvcn~hc'->L hcnrwcl r jkc ui tgllng-.pu ntcn 

van de Jll,tL·II i ng dee It 

Heeft identiteit nog iets om 
het lijf? 
I let i' duidelttk dat. onc!Jnk, hcl rciJ

ltel <,tJhiel hliJvcnd aJnlJI chriqelttkc 

tmtellingcn 111 N,·dcrland. de tdcntilctl 

op dne vJn de v1cr punten onder dntk 

<,taJt Ten eLT<,ll' wecl men d1kwitf, 11iet 

WJl men mel die idc1ll1leil hcdoelt, 

hJng Jl, men i' voor de door Vroom 

ge,ignalcerde hetwetnit e11 111 hct vcr

lcdetl gelllJJkte lou len. ( Jp dit tcrrein 

1' cr hovcndten gee11 Lon<,eJl'll' I )e ene 

in-.tcllrng r<., tcgcn cuthZlnJ-.rc de JrH.1cr 

ro.., cr llll\1 voor- de cnc heel t gccn ahor

tu<..,vc-rgunnrng. de onder wil zich Jlll'.l 

nict hcmocicn met de kcuzcn vJn zijn 

p<llrhltcn en hccJt wei zo n vcrgunnrng 

I),· em· tmtellmg hJ,l'LTl ziLh nadruk

kellJk op de Lhrt<,lL'IIJkc lrJdttte de atl

dcrc wd voorZll nH:t gcJ<..,<..,ociccrd wor

den llll'l LOJl<..,LTVi:ltl'-,lllC oJ JllOrt1]1...,1llC 

I lat JIJc, hctckenl ntcl dJt Lhrt<,telljke 

zorgrrl'>tcllrngcn rn Ncdcrlond in nict-. 

lllU.T VJil hun ...,cutlrLTc collcga'..., tc on

dn-,LheiLkn ZIJ!l Heel in het Jlgemecn 

Kail ge<,teld worden dJt Lhn<,tei1Jkc tn

'lelltngen lllZJke JLlicve lcvcmhei_'indt

grng 1 Jhortu..., op nrct-med!...,che gron-

( I)\' 111 1!-

den. euthJnJ<,te, hulp hiJ zclldodtng i 

loch Will lnughoudendcr zijll, nJa<,t 

'zellhc,chikking' wijzen op andere mo

rclc woordcn, llll'LT ouncbcht gcven Jon 

bcjcgening~o,o'ipecten, en aan de gee...,te

li)ke vcrzorging ccn mcer gc.lntegrecrdc 

piJJl'> toekcntlcn in de tn<,telling. h·g 

opvalknd 211n cite vn.,chillcn vcclal 

111et I )e theot·ett<,che olllkrhouwing 

voor de Jtwezighctcl van ecn duidclitkc 

ctgcnheid loopl pJrJIIcl a0n Vroom\ op

VJltlng dJt ck llijhel gcen reccptenhoek 

i' lllJJr ecn honzon· ''I let 'chn,telqke' 

<,chuilt 111 de oncnlJtte en imptrJtie, in 

'leer e11 atlituden en niel in tcchni,Lhc 

handellllgcn .. ., Vcrheve11 mi"ionJirc ol 

diJLOilJic I hi) ihedoelingen 1 Vroom', 

'IJnlpnwdcl' i worden nog .,JcLhh <,porJ

dt,Lh JJtlgctrollen Vcrreweg de nlee,le 

Jlhlcllingen ktezen voor het aJnhieclen 

van goedc zorg, evcntuecl en zonder 

vee] homhoric voorzicn von wat extra\ 

1hel ZOlltlllOLkJ'i 11 ' 

Hoe vind je je personeel? 
Ook hit het pn,om-cl,lwktd h er de 

nodigc u>mplcxitcil. ( )p de lllJrkt VJJl 

per.,onL-cl dJt warm loopl voor de 

chmtclitke identilcit wmclt de 'pocling 

'teed, cluntlcr Clmgekecrd i' het VCHJI

gclovige jongercn he...,]!~o,t gcen vonzclt

<,prckendhctd om JC JJil le melden hq 

cu1 chrt,lelijke zorgtn<,tclllllg 11 Voot· 

de keuzc van LTn wnkplck gcvcn loLa

lie prolc<,<,totlaltteiha,pcLtetl enL<llTti:

ITillogelijkhedcn vceiJI de door,lag. 

( lvcrigem kJn men ook zorgimlelltn

gen vcrwi)tcn diJt Z!J vaak gcenccn..., 

nleLT cen poging docn om de Jllork.t von 

gcmot!vccrdc o<..,pirant-wcrkcT..., - n1ct 

'J)l'C il1ekc JJtHleLhl voor ldenlllethJ<,

JK'Lten- aan tc horcn 

\'CJt kan cTn imtelling docn dtc c11 de 

idcntileil wil hcwJITil en voldoelllk 

pLT.,onccl wil JJJllrckken~ Len veclge-
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kozcn oplossing i> het diffcrcnticrcn 

tu">en identiteit en zorgvi'>ie. Dc iden

titeit i<, een continu(im van levenshe

schouwelijke uitgangspunten tot de 

zorgpraktijk, 1' cn in veel gebiedcn kan 

men onmogelijk van aile personeclsle

den loyaliteit op dat helc traject, du' 

inclusid instemming met de levensbe

schouwing, verwachten. Wat men wei 

kan verlangen, i'> loyale medewerking 

hi) de uitwerking van de zorgvisie Op 

het terrein van de cthiek, de hejegc

ning, en het re>pcct voor de lcvens

overtuiging van patienten en hewoner<,, 

verwacht men van de sollicitant niet 

slecht<; partiele, maar vollcdige mede

werking.1' lnstemming met de christe

lijke grondslag wordt daarbij van afne

mend belang geacht Voorts i> het 

ganghaar om te dillercnticren tussen 

het gewicht van de functies: hoe meer 

verantwoordelijkheid iemand draagt 

voor hct in<,tellingsbeleid, hoc hoger de 

eisen aangaande zijn of haar hetrokken

heid bij de instellingsidentiteit 

Een maatschappelijke organisatie is 

geen kerk met een relatiel hogc mate 

van gedeelde vi<;ie<;, noch een politick 

orgaan waarin men met een smalle mo

raal moct werken. Zij zit ergen<; mid

denin, waarin leiderschap zal moeten 

rekenen met een zekere pluraliteit, 

maar waarin de pluralitcit omgekeerd 

zich ook moet aanpassen aan de 

imtcllingsidentiteit. Ondanks allerlei 

wetten op het gebied van medezeggen

schap voor paticnten, bewoner<, en per

soneelslcden, zien we de laatste Jaren 

ook een omgekeerdc heweging, waarin 

er voor de instellingsmanager weer ecn 

rol lijkt te zijn weggelcgd als f>r~lcr (mr~

ter)famili115, die de instelling een hepaald 

prohel geeft. Dit hiedt zeker per'>pec

tieven voor het overleven van een 

christelijke identitcit, al zal duidelijk 

zijn dat de klool tussen top er1 werk

vloer niet oncindig kan verdiepen. 

Een maatschappelijk 
draagvlak? 
len derdc complexiteit rond de identi

teit van zorgimtellingen is het maat

schappelijk draagvlak Hekend gewor

den is het onderzoek van dc provincie 

Zuid-Holland naar de lcvensbcschou

wclijke inklcuring van woonvormcn op 

het terrein van zorg. Op basis van de 

levensbe-;chouwelijke voorkcuren van 

de bevolking wilde de provincie kun

nen hesluiten om een zorginstelling al 

dan nict toestemming tot nieuwbouw 

of uitbreiding te verlcnen. 11 

Zo'n proportionalitcitbeginsel hcdt 

echter een aantal haken en ogen. Ten 

eerstc loopt de demografische samen

stelling van degenen die van gezond

heids- en ouderenzorgvoorzieningen 

gebruik maken, per dclinitie enkelc de

cennia achter op die van de gemiddelde 

bevolking Voorts bn het zijn dat men

sen, wanneer ziJ worden geconlron

tecrd met handicap<,, ziektc ol ouder

dom, plotseling mccr hehocfte gaan 

krijgen aan lcvensheschouwcliJke ele

menten, om dezellde reden waarom 

nood leert hidden, en om dezeltde re

den waarom veel niet-gelovrge ouders 

hun kindcrcn toch naar een christeliJke 

school >turen Een derde overweging is 

dat de christelijke identiteit van zorgin

stellingen er hiJna nooit zo dik ho

venop ligt dat de zorg daardoor voor 

niet-gelovigen van mindere kwaliteit 

zou worden. Het kit dat ecn hakker 

gercformeerd is, zegt nog niets over het 

bestaamrecht van zijn hakkerij in een 

geseculariseerde volkswijk Dit hangt 

samen met een helangrijk goed in onze 

samcnlcving: de organi<,aticvriJheid. 01 

een instelling een christelijke identiteit 

heelt ol nict, is niet interessant voor 

( llV tll.'J7 



zijn hc<;taan-,rccht. Dat be<aaarl',recht 

hcdt te maken met de kwaliteit van de 

zorg. 

Christelijke zorgorganisaties in 
een plurale samenleving 
7:oa\., gesteld hehhen zorgimtellingen 

ook intern een zekere pluraliteit. Het 

in<;te\ling<;management doet er wij<; aan. 

die pluraliteit niet onaanvaardbaar te 

doen oplopen. omdat daardoor de ha-,is 

van de sihtred ualues te <,mal zou kunnen 

worden. Voor de interne pluraliteit die 

resteert, lijkt een voortdurend gesprek 

over kvenshe<ichouwing, normen en 

waarden in de zorg belangrijk a\<; on

derdeel van een wederzijds leerproces. 

dat uiteindelijk de kwalitcit van de zorg 

ten goede komt. 

C:onles'>ionek zorgimtellingen <;pelen 

anderzijds ook een rol in het maat

<;chappelijkc debat, dat wil zeggcn in 

de contacten met onder mecr politick 

en kcrken. Hun bijdrage kan ertoe lei

den dat laahtgcnoemde met hun voe

tcn op de grond hlqven, tcrwijl de poli

tiek JUi<;t gewczen kan worden op de 

noodzaak om oog te hchhen voor meer 

dan het matericle. 

/)rs T/J. A lloer. teo/ lie. is studie~ecretaris 

I'll II ,ie ( 'lniste/ijke \'mml}il1lJ thtll Zorg

instcllin!Jtll ( ( YZ1 til mderzoeker hij !Jet 

LllliPrrsilair· ( ·entrw11 Poor· Tlio-et/Jiek en 

CezorulheidsrcdJt ( CllC) te Utrecht 

No ten 
Hi1 de Chn<.tclijkc Vcn_'nlglng van Zorgm<.,tc\

lmgcn '.CV7.' en de KatlwiH.._-kc VcrcnJgJng 

vJn Zoq . .!Jil<,tclhngcn 1 Kvz·, en hct ( ·ontaLt

org<~.<tn Ncdcr!Jndc,c ( hri'>tcll)kc \X1crkgcvcr<., 

111 de 7org C"NC.\'\/Z: ZIJ!l ongcvcc1 iH% vctn 

J.lk 1'\cdcriJnd-.,c gl'zondhcJd<.,zorgJ!l<.,tcliJngcn 

ttangc-,lotcn Hii de Protc-.tanhc Vcren1ging 

voor ( )udcrcnzorg 1 PV(), en de Kathohckc 

Vc1Cn1g1ng vJn \X/oon- en 7orgLentra 

, KV\X'7:, Zllll zon 50 1}o VJn aile vcrzorglllg'>

huJ?.cn JJnge'>lotcn 

Thco SLhcpcn'>, Plu<~l' n1 f,ctckcr1h Pdll ,/c ,)o.L,Irnhl 

l!JV Ill 'l/ 

111 dni'ldiJkc ZJCkcrdm12'n1 [err ,ouolo1}hth flrdcrttlck 

Jni Ztchrrillii,Oii}illll:.dlll''> l'ii/Jti /Jet Pn{'/c,jCJrtf fll lllTZOI

<}CI!</ jliNmccl Tdhurg· Tilhurg Llnlver'>lly Pre'>'> 

1l)()7 

i\ "' . r r ~14 
lntcrc'>S<Hlt detad i-. dot SLhcpcn'> ecn onder

"'- he1d J.<lnhrengt lll'>'>C!l protc\tanl<,-Lhn-.tc

lijkc en room-.-k.Jthol1eke llhtelllngcn LJaht

gcnocmdc Z!Cl h1j <11'> haHweq.!." 

ge-.eLulan<,ccrd Ill vcrhoud1ng lot p1 otc'>tont-.e 

lll'>tell111gen 1\ 11' p 1-1-5-(J. Vgl Th A. Boer, 

'lktekent goLh.dH:'n'>l nog IL'l'> 111 chn'>tell)ke 

zorg~" 1\.:ederland.., l)oghlad 19 llllll 1ZJ(J7 

( hmlcn Dn11tllrdll'tht l'aknnllllt/CII, 7 ()/ -J-/1)-ItJU 

Fen proLe'> c!Jt ztch heel! voorgedaan Ill vclc 

z1ekcnhuizen. moar nok h11 de de'ltlid'> lilt LOil

tc-,-.Jonele kocpel'> ont'>lanc Nat1onale Zicken

hui'>raJd, th<lll'> f'\,;ederL:Jnd'>c ZorgJederatie 

Velcn zeggcn dat ook de VcJT!llgmg VI'\(), 

NC"\V ZILh op den duur in diem hung zal ont

\\'lkkclen 

Vroom." IP p . ..tWJ 

Th A Hocr :c J Zor,Jcrt rr1t'1 Pl'lt Zori}Pnlcnt!l_l) 

I'd I IIIII dnt,ldrrk {'tT'/lCdJcj Vtddc, gehcel hcrzienc 

druk Kampen· Kok. 191J7 

Vroom d tt' p -1-R/ ( )vengcn<, 1" h1cr -.prake 

vJn ccn wei erg krJ'>'>t' tcgcn..,telltng tu-,-.cn Jll

'>Pil"Jlll' en attltLidcn" en "tcchrw,che handclin

gen" zll llllmcr<, nog ecn groot gebted van lllCt

teLhni'>Lhc h<l1H.lel1ngen met ccn -.tcrk morecl 

karJktcr wa.Jr ccn god'>dten'>tigc Vl'>IC wei de

gcl11k rclcvJntlc hccJt 

10. Cl Zm!)nr mel !'l,ll', pp. 4-0JI 

11 ( )ndcrzock 111 11JH-1- toondc zclj.., aJn dJt het 

aantal gelov1ge 1Kr-.oncc1:.1eden m P'>\ThiJ.tn

'lchc zJekcnhuJzcn gem1ddcld klclller \Va'> dan 

hct oantJI gclovigen 1n Ncdcr!Jnd. Z1e Th 

Schcpen'>, ( lnt,lcl11h· rn,lrlltll:/cll PtltH !ft·zmdllt'Jd,

zory ( )nJcrzMk llildl ,Jc d<Ir,l en /Jcln'lll_t/ Pdll ,/c, 111~>

lclqkc ,/mim'.rt Tdburg IVA 1 LJ.S-1-. p 52 

12 ldcntltCit wordt in lor_,)crl mel 1'1'111' Olll'>Lhrcven 

al-. ''de uitwcrbng van de grond-.lag Ill de zorg

praktqk" d It' p 1/ 

1 i Ztlr!/I'JIIll(ii'J'>IC, pp 9111 

1--l In 7ee1Jnd namcn de flrovlnutllc Stolen cell 

mot1c met d1e -.trekking aon tcnv1d ook de 

RcgHJvi-.ic RlllllllOild met d1t Lr1LC11Uill gtng 

werken 
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Politieke marketing is een nuttige en aanvaardbare aanvulling op 

het functioneren van politieke partijen. Zij is een belangrijk middel 

om het profiel van partijen te versterken. De ideologische uitgangs

punten en de politici moeten echter de hoofdbestanddelen van het 

politieke proces blijven. Bij goed gebruik is marketing echter in 

staat een brug te slaan tussen de wensen van de samenleving en de 

ideologische uitgangspunten van de politieke elite. Of politieke 

marketing bijdraagt aan versterking van de democratie zal afhangen 

van de bereidheid om die brug ook daadwerkelijk over te gaan. 

M
,llktilll<}llld</ci/J(,/ilflltiiU 

/JtiJPU/1 IPI/111/Ilij did ftl~JIItj Ill 

t/JL I <HJ] /lll 

lllitllll<il dt( 

markctlllg wortlt 111 dn quk gcdeli

niecrd a!, het pogen lllZILht tc kr1Jgcn 

I ton. "1 Bovcno..,tJand citattt 

van de 1\nlcrikaiJn<..,c \Vctcn

'Lhapper ll1·uce 1\cwmJil. 

naar Janlciding von de 

door Clinton gewonnen 

vcrkiczingcn gcclt de in

vloccl vJn polttiL"KC marke

ting in de huid1gc Amcn

KJJI"c politick aan. In hct 

moral"erende NedcriJnd 

hc<.,tJat cnigc koudwJtcr- Drs. F Fcllllfllld 

in de hchocltctl etl wen,en 

vatl de ktczcr"llarkt. een 

~Jna!y..,c tc kunncn rnakcn 

Vtlll de po<..,!llc von ccn pZtr

liJ op die markt. en die gc· 

gcvcn<.., tc kunncn (JJllZct

tcn in l'l'll -,trJtcgt'->Lh plan 

on1 de J1<"itie van de pJrliJ 

tc optimali,crcn. /ou polr

llckc marketing. 111 dczc 

von11, 111ct tcgcn1oct kun

ncn komen aan de e"en 

die JJil cen hcdendJJg'c 

vrcc<.., tcgcn dcrgcltjkc mZtrkctJngtocpZl-.

"ngen .1\.IJJr " dJt wei terecht' De 

centrale vrZIJg in dczc hijdrZ!gc 1'-. ol hct 

inqrumcrll pol1lleke mJrketing L"Cil nut

tigc en JJI1VJZirdharc Janvulltng 1.., op 

hct lunctionci"Cil vJn politiekc pJrltJcn 

Het Jntwoord \"Jil ondcrgetekende 

dJJrop i' ccn volnwnd1g ·,a· l'ol1t1eke 

politickc pJrtij wordcrl gcqcld' 1, gc

hruikntJking \"Jil mJrKctlngtcchnlckcn 

n1ct ccrdcr ccn vcrqcrking vJn de 

I lrl dll1hl I> ,Jrf'd>ccd of' F FciiiiCIII<I. I), 

Ol'crccllk,mhiiii»CII ( IIIII OII Cll (),\I() l'o/rluh 

llldlkcillll} ,1, ll<'ll"llllltllll'oor f'olilrckc /'<1111/CII 

K<ilhol~rkc l!IIII'CIIIinl ,~1/IIIC<Itll. 111ci 1 qo7_ 

(I)\" Ill 'l-



democratic' .t\. \orkcting ...rclt partijcn 

n<1mcli1k 111 q<1<1t hct cigcn prolicl <1<1n 

tc <;chcrpen en zich hetcr te richten op 

'pccilieke doclgroepcn Hct 'ccn-pot

n<lt'-wndroom von de huidigc politick 

zou doannce deel, ondcrvangen kun

ncn worden 

Hct hctoog tcr onclcr-.tcuning van ho

vcngcn<>cn1dc -.tcllingnanlc vcrloopt 

lang' cen dnctal lijncn. In de ccrqe 

pleat' komt de vcrandcrendc <;Z\Illenk

VIng aan de ordc waordoor de context 

van pol1t1ckc porliJCil gewi1z1gd i<;. len 

nicuwc "ituatic d1c vraagt on1 ccn aan-

gcpa"t 111"trun1cntanun1 Vcrvolgcn" 

\vordt 1ngcgaan op de rclat1c tu..,..,cn po

litick en marketing. Fen comh111<1t1e 

waan11cc nog ntct icdcrccn zich vcr

zocnd heelt. Ten <;lotte wordt de inhoud 

VZ\n het LOIKcpt pol1t1ekc lll<lrketing he

licht. ( lnder men aan de hond van cn

kclc prakti,che markctingtoep<l"lllgcn, 

en de gevolgcn voor politieke portijen. 

Een veranderende samenleving 
l(>t in de JJrcn zeqig kcnmerktc de <;o

CI<lk <;tructuur in Nederland zich door 

vtTZLl!dling. l )c "an1cn!cving wa" vcr

dcclcl in homogenc grocpen, met voor 

elk op '-,Oilll11igc tcrrcincn cigcn voor

zicnJngcn. ( )p vcrkiczing...rcrrcin ll1Zllll

lcqcnde de vcrzuiling zich in opmcr

kcliJk q<1bicl qcmgedr<lg Vanal de 

j<11Tn ze<;tig tr<1mlormccrt de Nedcr

lanc\<.,c '-,Zllllcn!cving langzaan1, en \Vcrpt 

qukJc hiJ hectJC de vcrzud111g van z1ch 

Jl Fen proce' dat nog <;teeth voort

duurt. lklangrijk i' de comtatcnng dat 

dczc verandning v<1n de "'ciale <;true

tum het q<lhiele qcmgeclrilg doorhro

kcn hcclt. I )c Craal komt na ondcr

zock tot de conclu<;IC dat het vcrhand 

tu"cn <;OU<llc kla"c en rcligic met hct 

...rcn1gcdrag 111 de afgclopcn 25 jaur lor" 

i" utgcnon1cn.~ Hct vcrzudd '-,lcnlgc

drag, <;temmcn op de partiJ die hoort 

hl) de cigcn zuil i" gcduzdd van 72':1) in 

I 'J56 naar i/% in I 'J'J4. 

f Ioewe! het vcrb<1nd tu<;<;cn <;oci<llc 

kl<1<;<;c en rcligic met hct <;tcmgcclrag 

nict gchccl vcrd\vcncn i..,, i" de con..,ta

tcring dat hct aan cro-,ic ondcrhcvig i-, 

onom,trcdcn Hct wegv<1lkn von die 

vJqe klc,patronen lijclt tot ccn groc1 

v<1n het zwcvcnd ckctorJJt 

I )c gcvolgcn hiervan voor politickc par

tijcn zqn nict gcnng. 1\ bar licl-,t 70'X) 

van de kiczer<; twijlclt tu<;<;cn twcc ol 

lllClT part1jcn, \Vaurdoor van ccn va..,tc 

achtcrhan nauwcl1jk, mecr 'prakc i,. 

l'artiJcn zullcn hiJ clkc verk1czing de kic

zcr opnicuw n1octcn ovcrtuigcn, en dat 

implicccrt ecn <1Llicvcrc houding dan 

voorhccn. J)c pJrtiJcn moctcn op zock 

naar de pcr<;oon achter de kiezn, om uit 

tc vindcn wat cr in de <;Jmcnlcving kdt. 

Da<lrnila't i' hct communiccrcn van de 

politicke hood,chap, om de burger tc 

ovcrtu1gcn, aan hclang tocgcnon1cn. 

Cenocmdc laccttcn, inlormiltievcrga

ring en communicatic londcrzock en 

verkoopl, hchoren prom111cnt tot de 

gcrecd,chap<;ki't dcr 111t1rkrlms. Zoal<; uit 

de praktijk hlijkt in de Vercn1gde 

Staten, hct Vcrenigd KoninkriJk, maar 

ook hij de cine grotc partijcn in Neder

land, zijn nlarkctingtocpa..,..,ingcn in de 

huidigc tiJdgee<;t omtuitbJar 111 hclang 

aan hct tocncmcn. Fen logi<;ch procc<;. 

Politiek en marketing, een 
logische combinatie 
Democratic i' op tc vattcn al, ccn 'Y'

tccm waarhij ecn uitruil van helangen 

plaatwlllclt. l'olitieke actoren <;treven cr

naar om de cigcn hclangen tc hcvredi

gcn. l'artijcn willcn hun 1dcologiei'n vcr

wezcnlijken en <;trcvcn daarom nilar 

rcgeringwerantwoorclelijkhcid en <;tcm

mcnmaximoli,atie. J)c kiczcr hccft zijn 

eigcn wcn,c11 en problcmcn, maar bcide 

actorcn kunnen niet zonder clkaar. 
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Omdat partijcn in hun zoektocht naar 

bcvrcdiging van de doclstcllingcn afhan

kclijk zijn van de voorkcuren van de 

kiezcrs, openbaart zicb daar een span

ningweld. Om de eigen idealen te ver

wezenlijken is ecn zekere mate van in

achtneming van de wcmcn van de 

burger noodzakclijk Op zijn mimt moe

ten politici weet hebben van wat de pro

hlcmcn zijn die in de samcnlcving Ieven. 

Waar comumentcn (kiezers) behoeften 

hebben, en organisaties/hcdriJven lpar

tl)en) doelstellingen, is marketing een 

middel om beide zaken met clkaar te 

vcrcnigcn en ccn vrijwillige tran.;;Zlctic 

tus'ien de actoren tot <;land te hrengen. 

In dat gevalleidt (politiekc) marketing, 

volgcns Buurma, tot ecn win-winsitu

atic. Ecn situatie waarin bcidc partijcn 

beter at zijn 1 

lnlormatievergaring en communicatic 

spelen een promincntc rol in het demo

cratisch systecm. Twec aspecten die tot 

het kcrninstrumcntarium van marketing 

bchorcn. Marketing doct gccn albrcuk 

aan de democratic, maar betekent eer

dcr ccn versterking crvan. Ecn vccl

gchoord argument tegen politieke mar

keting is dat partijcn nog mcer op 

elkaar gaan lijkcn Hct tegendeel is 

waar. l'artijcn zijn beter in staat de voor 

hun waardcvolle trend<; en signalen uit 

de samenlcving op tc pikken, 'ipecifieke 

doclgrocpen te onderschcidcn en bc

schrijvcn, en ccn communicatiestrategie 

tc ontwikkclcn om het eigen potcntiecl 

tc bcreiken. 1\larketing lcidt nict tot dc

zclldc uitkomstcn bij verschillende par

tijen, hct is ccrder cen middel de onder

scheidcndc clcmcnten - met andere 

woorden het prolicl - tc ver<,tcrken. 

Het concept politieke 
marketing 
Aan marketing kleelt het imago van 

ecn strikjc om hct pakje, en de burger 

icts aansmeren. De bclangrijkste kritick 

op de rclatic tussen politiek en marke

ting i'> dat hct gcvaar bestaat dat de 

nwrketem hct voor hct zeggen krijgen, 

en dat daarmee de ideologic ondcrge

snceuwd raakt. Marketing is cchtcr 

geen doc\, maar ccn middel om hct 

qrccc<, van een politieke ideologic hi) 

het electoraat tc optima]i.,eren De ide

ologie is onaantastbaar en de politicus 

maakt de keuzes. 

De get-ccdschap'>ki.,t van politieke mar

keting ligt volmct rn'>trumenten, die in 

grote lijnen zijn tcrug tc vocrcn op de 

twee marketingpoten: ondcrzock en 

verkoop In politick prgon heet dat 'kij

ken wat er \celt onder de burger<;' en 

'communicatic met de kiezcr' 

Onderzoek 
Onderzoek is hct startpunt van de mar

kcting<,tratcgic 1\laar i'i het niet bij uit

'>tek de politicu'i die wcet water in de 

samcnlevrng leelt' Hij is immers bijna 

iedere dag op pad om crgcn<, in het 

land ccn sprcckhcurt te houden. ,\laar 

leert hij daar de kiczcr kcnncnc Vaak 

zijn dcrgclijke optredens ccn bcvcsti

ging van cigcn idccCn, n1ct nan1e onl

dat de mcn<,cn die daarop alkomcn bc

horcn tot het eigcn acticvc kadcr van 

de partij. Het electoraat waar de politi

cus zich op moet richten i'i daarentcgcn 

vele malen grotcr en gcvariccrdcr. Voor 

hct ondcrzock i., draagvlak onder poli

tici we\ van groot helang. De politici 

moeten het cctls zijn met de opzct van 

hct ondcrzoek om te voorkomcn dat 

ant\voordcn gegeven Vv'ordcn op vrCJgcn 

die nict bij de partij en het kader Ieven. 

Aan bet begin van elk marktonderzoek 

staat de <;egmentering van het clccto

raat in doclgrocpcn. Nict aile mcn<,en 

zijn gc\ijk, en du., i'> het onzinnig het 

gchclc electoraat te willcn bckcren 

Kcuzcs makcn dcrhalve. Aan een '>UL-

UlV !1t'J7 



ccwollc <,cgmcntatie ziJn cnkclc voor

Wilarden verhonden. Zo moeten de <,eg

mcnten rclcvill1t zqn. i)CJt wil zcggen, 

de onder.,cheidcnde variilhelen dienen 

van invloed te ziJ11 op <,temgedrag 

lharnCJCJ<,l i' hct zinmg a\, de grocpen 

Viln hchoorliJke grootte ZIJn willen ze 

elcctorilill intcre<,<,ilnt zijn. Ten <,\otte 

zullcn de c[u<,ters goed henoembaar 

moeten ziJ11. Dat bctekent dat ze in te 

klcuren zijn met diverse kenmerken, 

waardoor een <,lriltegie te ontwikkelen is 

om de potenticlc groepen tc hereiken 

De ili111wending Viln middelcn en ener

gle i' nicl ongelimileerd. Uaarom zal de 

campagnestrCJtcgie zich richtcn op de 

kansrijke <,cgmenten, du' op de groepen 

die zich meer dan gemiddeld aange

trokkcn voelen door partij 'X' Het kost 

de minslc mocite nm potentiele ililn

hangcr<, tc bcrciken en te overtuigen. 

De C:DA-doclgroepemtrCJtegie in I 'l'J4 

wils niet gchcel conform hoven<,taande 

eisen. In de eerste pbat<, werdcn drie 

vriJ ruime lecltijd.,k\a<,<,en, 35-50 jaar; 

nieuwe stcmmer<, (jong.,te leeftijds

grocp); ouderen, tot doclgroepen be

stempeld 1 Dat i' bijnil het gehcle clcc

torailt. Een CJnder bezwaar i'> dat in 

I 'l'l4 gckozen werd om minder kans

riJkc scgmentcn tot doelgrocpen te 

pronwvcren. lngczct werd bijvoorheeld 

op de grote <,teden en de lccftijdscate

goric 35-50 omdilt de christen-demo

cratcn daar ondcrvcrtcgen\voordigd 

wCJrcn. Spccilickc C:DA-<,egmcnten "'' 

gelovigen ol hct plattciCJnd hehoorden 

niet tot de doclgroepenstrategie. 

Segmcntat1e vindt in de regcl plaats op 

basi'> Viln dric methoden. De mec<,t op

pervlakkige manicr is te kijken nililr fci

tcliJk politick gcdrilg Stemgedrag, his

t<>ri-,ch r.;tcn1gcdrag en de vraag \Vatnonl 

rcsp<ll1dcnt 'a' nu voor partij 'x' en niet 

voor 'y' kiest kortom, het gehruikelijke 

opin1ewcrk Viln Interview en Nli'O 

( llV Ill 'J~ 

Vee\ mcnsen in de politieke arena zi)ll 

er dol op. In werkelijkheid i' dit soort 

werk nuttig voor analyse<, achterCJI, 

nlaCJr i'i de \Vaardc voor ccn ~lratcgic 

bqkans nihil. Voorspellende waarde 

heeft deze methode niet, en zij ts niet 

in <,taat ontwikkelingen onder de op

pervlakte waar te ncmen. 

In de tweede pbat<, wordt veelvuldig ge

hruik gemaCJkt van socio-economische 

en demngrilfi>che >egmentaticvilriabe

lcn. Segmentatie op basi> van deze 

ohjecticf waarneemhare kenmerken, zo

als beroep, lccftijd, regio etc, WilS rele

Vilnt in het verzuilingstijdperk, lllililr de 

kracht ervan i> danig afgenomen. De ag

rarier in Limburg is nCJmelijk nauwelijk., 

te vergelijken met de CJgrarier woonach

tig in de Noordoostpolder Een derge

lijke groep is te heterngeen om een 

campagnestrategie op lm te Iaten. 

Fen derde wijze Viln <,egmenteren, die in 

hct hedri)f.,\even ill va>te grond aan de 

voeten heelt gekregen, en ook in de po

litick een helangrijke rol gaat vcrvullcn, 

i'> de lcvemstijlsegmentatiemethode. 

Personen met dezclfdc levensstiJI bezit

ten overeenkomsten in lcvenshouding 

en waardenorientatie>. Dat uit zich on

der meer in het con>umentengedrag, 

maar ouk in polinek gcdrag. Dat gecft 

pilrtijen ecn belangrijk hilndvat in hct 

beretken van doelgroepcn, die dicht hij 

de waarden staan die de etgen partij uit

strCJa!t. 

len voorhccld van lcvcn<,<,tijlsegmente

,-ing ten behoevc van de politick komt 

uit Duitsbnd.' De Konrad Adenauer 

Stiftung (KAS), een wctemchappeliJk 

instituut dCJt geliecrd is aan de CDLI/ 

C:Sl\, hcelt de Duitse samenlcving 

anno eind jaren tKhtig ge'>cgmcnteerd 

op basis van lcven'>Stijlcn (zie liguur I) 

[ )e negcn onderschciden segmcnten 

waren: 1) dcr <lll)tJcschlosscm 1111d anflll\~ 

Sllll<J'.fii/Ji<JC Nonllalhiirl}er ( 2 ;% lhlll de hwol~ 
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k11uj lnhoorl lot dil '"''"""/ :> .1 dcr tjcl"''""" 

KoJtscrPdlit 1C ~~ 11 r;iJ ); :: ~, dn inlct}ricrlc dltcrc 

;\ lrii5Ch [I 1%1, 11 dn llolirrlc 11lic ,\ ICIIIch 

( I(Yr) ~ J) ricr du_{~tinJ~OIHilltcrlc fiilu)crc 

i\ ln1sclr ( 10% ). 11) ,/cr /'Oiillldlrrirll-liiiksiillrr

"illll' Ciii!)C</c/1/c jiilli/CIT i\ lc11\cJr ( \'){,: 7) dcr 
illlhli/miilc 111/Cijmrlr Jlolillldlrriil/i,/ i IO'Yo 1, 

Y, ,In lllllllfiil/i,;r elm i'"''il'r AdrcilllciliiiCI 

( 1 1<~il ~1, 9 ~; dcr fJ_(/idJ/orimticrlc. koJJPCJJliomhcs

li1l1mlc Arhcitnrlnncr 1~ 11 Y~b 

Len vombeeld van het heiang van lc

ven"tijl,egmentenng laat zich illuqre

rcn door hct ')Cgnlcnt jongcrcn, dot 

zccr hcterogeen i,. I )c Cl )L! 'comdc 

gcn1iddcld nict hoog hii jongcrcn, nlJJr 

na een lcvctw;ti)ianaly'e bleek dar teh 

genuanceerdcr te liggen ( )ndet de 

JO!lgC gocd orgc\cidc CJtTi(TCpCr',OilCll 

('du(s/H'!}~oricnlicrlc fiin_rjcn: 1\ 1cn~cll') <..,coordc 

de CI)L! rcdeli1k goed met 17'Y,,, waar 

de SI'J) met 22% de groohtc " 

!)uurcntcgcn \V<J<.., de Janhang onder de 

jongc link~o,-gconl;ntccrdc ro<..,t-lllJtcria

li,ten ['lillb-li/Jmdc. iiiiCtjricrlc l'o'lllldi<nil

/i;l" drJmJtt,ch laag: ,]echt, I% tegen

ovcr 39<1{) voor de Criiucn Voor ccn 

<..,uccc .... vollc doclgrocpcn<..,tratcgic gcch 

rn dit gcval de lcvcn...,qijl...,cgmcntcring 

rnccr aanknoping<..,puntcn dan de tradi

tionelc lcdtitlhindeling 

Na 'egmcntatic i' de volgcnde qJp het 

hctcr lcrcn kcnncn van de 'cigcn' <..,cg

nlcntcn. C_~rolwcg worden daarin tv~'cc 

wcgcn hcw<lndcld. In de ecrqc plaah 

hct groot...,chaligc kwantttatrcvc ~urPcy

ondcrzock. waarhij vragcnlij<..,t<:n ol cn

qucte' aan re,pondenten worden voor

gclcgd. Het voordecl daJrvJn i' dJt 

n1ct de opgc...,lagcn gcgcvcn<.., viJ de 

con1putcr ccn ~Lhat aZin inlorn1atic naar 

hoven gehaald katl worden. Fen twecdc 

toep<l"ing i' hct diepte-intcrview ol de 

Fir}llur t. Lcuwsstljlr;rocfJcll ofJ hasis 111111 tJCIIICCIISci)(J/Irclijkc IPI7£7r3cllonC'tii<IIics. 
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toul',gmcp. I let tc<,lCtl v~n poltttckc 

voor<,tcllcn -kt1kcn hoc hct v~lt- en de 

men'> Jchtcr de ktczcr lncn kcn11cn i'> 

gocd mogclt)k vi~ dngcli)kc kw~lit~

ttcvc cxcrcitic' l'rc<,idcnt Clinton 

m~~kt pcrm~ncnt gchruik v~n dczc on

dcrzocbmogcli[khcdcn De Ncdcr

l~ncl'>c p~rtijcn hchhcn inmiddcl, ook 

cnkclc crvJringcn op clit tCITCtn opgc

d~an. I )c l'vdA zag hct nut v~n dcrgc

lijkc tcchnickcn in na de WAU-cri'>i' in 

1 'J'H wa~rhij de tijclgcc<,t door de <,oci

~~1-dcnwcr~tcn vcrkccrd wcrd ingc

'chJt J)J~rtl~J<,t m~~ktc Crocnl.ink<, 

gchntik v~n kw~lit~tic! ondcrzock n~ 

de tclcur<,tcllcndc vcrkiczing,uihl~g 

vJn I '!'J-1.'' I ccn van de conclu,ic'> uit de 

tocu<..,grocp'ic-,<..,ic.., \\'Zl<.., dat in de C11ll

pagnc ccn vcrkccrdc <..,tratcgic WJ<.., gc

volgd. De pJrtij <,tond in de pcilingcn 

op gmtc win<,t en <,tcldc zich in de 

c~mpagnc lou'-fllo{ilc. rcdeli)k en 'rc,;tcr

llll<l>fd/Ju;' op om die wimt tc con<,oltdc

rcn. I )c campJgnc<,trategcn wi<,tcn nict 

dJt die witl<,t tn de pcilingcn voort

kwtlnl un ccn agrc...,~.,icvc profilcring op 

hct onder,chcidcndc Crocnl.ink<,

clcmcnt 'rJdtc~lc lui<, in de pel, v~n de 

!'velA. J)oor d1c r~dic~lc houding tc 

W1jz1gcn vcrloor (~rocnLink'-; ccn on

dn,chctclcnd clement. I )c kiczn die zit 

tc wJchtctl op ccn rcdcltjkc linbc pMtij 

ktc<,l nJmclijk voor hct grotcrc l'vdA of 

I)()() en nooit voor <..,urrogZlot. 

\ 1nkoofl 

I )c polittckc ideologic " rijk aan 

idcl'l'n. Welke puntcn gcprotilcct-d 

worden en op wclkc mJnicr vlocit 

voort uit de vcrkoop<,tratcgic. Ecn van

zclt'>prckcnd clement hinncn de vcr

koop<,lratcgic i' rccl~mc AI, hct CJ)A 

wil dJt de kiczcr <,tcmt op De Hoop 

Schetter, clan i' de ccr<,tc tJak die kiezcr 

tc Iaten wctcn wic I )c !loop Schetter 

"- Ecn aJntalm~andcn na z'n aantrcdcn 

(I lV II/ ·J~ 

i' De Hoop Schcf In hi) 17')(, van hct 

clcctorJ~t hckcncl.c Cccn <,]ccht ciJfcr 

voor ccn nicuwc frocticvoorzittcr wei 

ccn percentage dat in de aanloop naar 

de vcrkiczlllg"trijd omhoog moct 

Len twccdc t~~k van de vcrkoop<,trJtc

gic i-, de lactorcn die ".tcmgcdrag hc·l·n

vlocdcn tc m~nipulcrcn. bctorcn al, 

traditie en iclcologi'>chc opvattingcn zip1 

ntct tc manipulcrcn. maar wei intcrc<,

'~nt 1n dit kadcr i' hct tcnomccn il,llr

cigcnaar<,chap. Vccl kiczcr' Iaten hun 

<,tcmkcu' Jl hangcn van hoc partijcn 

zich op<,tcllcn bij hct thcma d~t zij hct 

hclangrijk'>tc vindcn. Fen partij i'> cigc

naar van ccn i\)1/C al~ ktczcr'-. vindcn dJt 

de partij de bc,tc oplo<,<,ingcn hcc!t voor 

clit thcma of de reputatic hcch zich op 

dat tcrrein hct mcc<,tc in tc <,pannen. In 

I 'J'J-1 hlcck d~t hct Cl )A op gccn van de 

- 1n de ogcn vJn de kiczcr<, - zc<, 

hclangri_jkqc thcn1a''i cigcnaar \VJ<., 

wcrkgclcgcnhcicl I l'vdAL criminJlitcit 

1VVD1, milieu ICrocnl.ink<,l; <,ocialc 

rcchtvaardigheid (JlvdAJ, ondcrwij'> 

il'vdA I: gcwnclhcid,zorg (I've! A I. fen 

dcrgclijkc con<,t~tcring i' zorgcli1k voor 

hct CD;\ 

Fr he,taan cchtcr twcc vcrkooptechnic

ken- {>nlltllllj ctt /rilllllll<J- die a], tcgcn

<.;tratcgJc kunncn dicncn 

Simpclwcg komt f>rilltill<} crop nccr de 

thcn1ZI\ WZIZir JC cigcnaar van hcnt tc b
ten qijgen op de urgcnticladdcr lk 'ci

gcn' thema\ ccn hooldrol Iaten <,pclcn 

in hct publiekc dcbat, i' de opdr~cht 

voor de mcclia<,tt·atcgic. Voor hct CDA 

gcldt dar hct hijvomhccld bnclhouw, 

gczin en waardcn en norn1cn ccn pro

mlncntc pl~at<, moct prohcren tc gcvcn 

tn de politicke <,trijd Bolkc<,tcin voerdc 

hij de St~tenvcrkiczingcn in I 995 cen 

'ucccwollc f>rilllitllJ-<,tratcgic met hct 

thcma mindcrhcdctl, dat door de kle

zct·, aJn de VVI) wordt gckoppcld De 

l'vd;\ had in I 99-1 cen <,Oortgelqk <,uc-

r 
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cc·s mel werkgelcgenheid Croenl.inks 

daarcntcgcn \VJ.<., mlndcr gclukkig n1ct 

hct thema milieu. In 1989 was milieu 

nog ecn 'hol-iln11' hii de mecsl rece11te 

Kamervcrkiezingen spceldc milieu nau

welqks een rol in het publieke dehat. 

Nict omdat burgers minder gc'intcres

-;ccrd in milieu vvaren, maar van\vcgc 

het lcit d;n geen van de partijen de ei

gen invalshoek voldoende onderschei

dend kon prohlcren waardoor er geen 

slrijdpunt onl'>tond. 

het om de conulrrc·ntiepo'lttc· v0n hc·

drijvcn, en 0111 hct inVC')tcnng•JJinlJJt 

Dat past meer biJ de CDLI dan hij de 

SI'D. en op dte manier wiqen de chr"

ren-democralen door ecn goede '/tdlllf

...;tratcgic' hct cigcnaar-.chap van dn hc

langrijkc i5uc over tc ncn1cn 

Pmllillt} en (tdllllll<} kan op iedcr thema 

toegepast worden. Het crtmtn<Jiiteits

vraagstuk, dat in Nederland zecr pro

minent <Janwezig is. kan hijvoorheeld 

gezien worden als ecn 'lt~ll' 

Aanname van de 
c11 onlct,.-prohkcm, met 

I let doc! van fnnllitu} 1s om 

een prominent thcma van 

een andere partij re \telen' 

marketing-
mecr hlauw op straat en 

~trengcr "itraHcn a\..., logi

sche remedie. 11ct imago 

van de VV[) past daar her 

bcstc hi) Het prohlcem 

van criminaltteit kan ook 

henaderd worden vanuit 

en 'eigen' te maken Het 

gaal dan om de delinicring 

van het tssuc en de tcrmen 

\Vaarin hct gcgotcn is. I)c 

achtcrliggende gedachre is 

dat het psychologisch eflcct 

benadering heeft 

gevolgen voor de 

partij-organisatie. 

VJfl VCT-

schillcnde benaderingen voor eenzelfde 

thema in grole mate afhankeltJk is van 

de gckozen invalshoek en de gcbruikte 

termen. Fen goed voorbeeld i' het 

werkgclcgenheidsissue in Duitsland. In 

de begin jarcn tachtig was de SPD hier 

i)suc-cigcnaar van, en dat wa~ van groot 

helang aangezien de wcrklomheid in 

die tijd a!, groot5le prohleem wcrd er

varen. Het werklomhcidsdebat voltrok 

zich in de Lcrminologie van een verde

lingsvraag<,tuk. Sommige mensen uit de 

lagere <,ocialc klaS'>en hadden onvol

doendc ontplooiing<,mogelijkhcdell en 

onderwiJs, en waren daardoor kanslom 

voor een baan, aldus de SPD-redene

ring. De CDLI onderkende het gevaar 

en startle een 't'f}rttlltiJiqsoffensiel'. ZiJ 

wist de tcrminologie van het debat te 

wijzigcn in de richting van de macro

economi,che invalshock. De CDU 

<,prak over hct creere11 van werkgcle

genheid in plaats van het hestrijden van 

werklomheid. Bij werkgclcgcnheid gaat 

de invalshoek van het ver

minderen van de sociale cohesie en een 

atname van her normbesel Voor de 

hand liggende oplo'"ngcn zqn dan de 

wijkagent, een verstcrking van de wijk

gemeenschap en meer aandachr voor 

w<Jarden en normcn in hct gezin en op 

<,chool. In dat geval zou her CDA cen 

gooi naar het 'eigenaarschap' kunnen 

doen. lntrigerend in dit opzicht is de 

('steel' 1 poging van Bolkestcin om de 

VVD op het gebied van waarden en 

normen en christelijkc cthiek een ge

zicht tc geven 

Gevolgen voor politieke 
partijen 
Bij gebruikmaking van marketing kan er 

ccn intere.,.,antc spanning ontstaan tus

sen korte termijn- en lange termiJnden

ken. /\len kan zich voorstellen dat de 

Duitse C:DLI momenreel in een derge

lijk dilemma zit. Hct huidtgc elcctoraat 

van de C:DLI i-, vcrgrij'>d Vanuit marke

tingpcrspecticl i-, een doorbraak naar 

naastgclegen Jongerc groepen noodza-
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kelijk [en progrc<,sicverc Ulhll·aling en 

mccr aamhcht voor bijvoorhccld mi

lieU hchorcn tot de mogeliJkhcdcn. Dat 

i'> de lange termijmtrategic. maar her 

korte tcnnijndcnkcn zegt dat hct 

)ll-i111CI1. van hct thema mil1cu bl) de ver

kiezingen 111 199H van ck CDU onver

standig zou ziJIL Andere politieke groe

peringcn (/)c C:liillfll bijvoorhecldi ZiJn 

daar cigcnaar van. 

I )e gebruikte markeringimtrumenten 

kunnen nict gezien worden ak alzon

dcrliJke dclcn, maar vonnen ccn samen

hangcnd gchccl. Fen goede communi

catiestratcglc kan bijvoorheeld nier 

zonder onderzoek Het kiczcn van de 

market111ghenadering als -,amenhan

gend gchecl impliceert voor parti)Cil 

verandcnngen in de organisatie Len 

keuze voor permanent onderzoek en 

<,~nlcturelc strategievorming i-, in dat 

Iicht onontbeerlijk De politicke hcwe

gingcn van Clinton en Blair hehben die 

draai reeds gemaakt In Ncdnland is 

meer <,prake van ad-hoc-werk rond de 

verkiezing<,<,trl)d waardoor veel vcrlo

ren gaat Uiteraard spcelt in Nederland 

de beperkte financielc ruimte een rol. 

llehalve dat her gaat om prioriteitstcl

ling hinnen de organisatic, zou de over

heid h1er ook een rol kunncn spelen. 

I let gaat 1mmcrs om het lunctioncrcn 

van de democratic Als Wallage plcit 

voor ccn onderzoeksinstituut voor de 

Tweede Kamer zou cc11 dcrgeliJk insti

tuut voor de gezamenlijke politickc 

partiJcn ot cen samcnwerkingwcrband 

tmscn univcrsitcitcn op het terrcin van 

politieke marketing en kiezcrsonder

zoek mecr zodcn aan de dijk zctten. 

Conclusie 
l'ohticke marketing vndicnt een seri

euze plaats in de politicke arena. ldeo

logischc u1tgangspunten en de politici 

moctcn de hooldhc<;tanddclcn van het 

( llV Ill '17 

politreke proccs hli1ven. l'oliriekc mar

keting kan daarhiJ op de achtcrgrond 

als onderstcuncnd instrument ecn rol 

spelcn llij gocd gchruik is marketing in 

staat ccn hrug te slaan tusscn de wcn

<>en van de samcnlcving en de idcologi

sche uitgangspunten van de politiekc 

elite. Of ZiJ hiJdraagt aan de vcrstcrking 

van de democratic, zal afhangen van de 

bereidheid om die hrug daadwerkelijk 

over Lc gaa n. 

Naar aanlciding van het voorgaande is 

een aantal <,tell111gen te formuleren: 

I) Door een vcrandcrende <>amenleving 

i-, de behoclrc aan het gebruik van mar

keting voor partijcn vcrgroot 

21 Het gebruik van markctmg in de po

litick versterkt de democratic 

1) l'olitickc marketing vcrschcrpt het 

proficl van de partijen, en vergroot 

daardour het onderschcidende karakter 

van de partijen. 

-1) Aannamc van de markeringbenadc

ring hccft gevolgen voor de partijorga

ni<.;atie. 

[)" F Fc11nrnu1 is hclcids111dctuuku Tmd m 

Vcrkiczim)sonduzock en Co11111111111C£lllc. Dit 
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ckololw,atic, Koudc Oor

log en Ontwikkcling"a

menwcrking i' ecn trit<, die 

h1j vclcn nauw met clkaar 

vcrhondcn i;.,. ~uropcani~cring, vcrnicu

wing cconon1ic en glohali'icring i.., ccn 

andere trit<,. \)e ccr<,tc hehoort tot de 

atgclopcn v1jttig jaar, de andere <,\aat op 

de agenda van de ccncntwintig...tc 

CCLI\\/ 

Zo IIJkt het tenmimte, en wic de 

Algcmene l'olitieke lk,chouwingen van 

dit jaar vcrgeli)kt met die van cc11 jaar 

ot vijlticn gclcdcn ziet die om<,lag in 

dcnkcn, hckommern1<,<,en en prioritci

tcn. 1, er in de eencntwintig<,tc ccuw 

nog ccn plaat<, voor intcrnationalc -..oli

daritcit~ l)ic vraag wordt in de ko

mendc maanden. ook in on'> land klcm

nlcnd, nu de vcrkiczing-;progrZlnlma\ 

worden gdonmdcerd, de voorhcrcidin

gcn voor niCU\VC coaliticvorn1ing aan 

de gang zip1, waar,chip1li1k ook pcr<,o

ncle verandcri ngen tot hcrwaardcri n

gcn en hcr;.,chikkingcn gt1an lcidcn. 

Ook de chn<,ten-dcmocratie, die- hoc 

weinig gcrc,pcctecrd zij ook i' in 'het 

wercldje' van de prok"-loncle ontwik

kclaar<,- in hclangrijkc mate het draag

vlak l1eclt vcr<,chalt, - waardoor die 

ont\vikkcling-....,Jnlctnvcrking ccn wc

rcldwi)d gcz1en tamclijk uniekc pmit1e 

innccn1t -, ontkonlt nict aon de vraag 

naar bczinning op de plaat.., von 

Ontwikkeling<,<,amenwcrking in devol

gende ceuw, na l'ronk, na de .~1uur en 

na de al,chatling van de apartheid 

Het zondcr mecr va<,thoudcn aan oude 

'tcllingen i' gcen oplm,ing. ;\I ccrdcr 

i' in deze ruhrick opgcmcrkt, hoc <,tral

klom paar<, kon hczuinigcn op Ont

wikkeling-,,amenwcrking - miljardcn 

mindcr dan de eigcn vcrkiezing,helot

tcn van de l'vd;\ en I)(,(, -. nadat ze 

om ccrdcr hadden uitgchoond met 

onze royalc, maar in hun ogcn op dat 

moment tc -,chaar<,e, hclolte<,. 

Ontwikkeling<,<,amcnwcl·king l1eelt in 

hct huidigc pol1t1eke en maahchappe

lijkc dchat de <,impclc kcuze tu.,.,cn 

[<~,tllli/ dll'dY ot zich dra<,ti<,ch aan te pa<,

-;cn aan de nicuwc on1;.,tandighcdcn. 

Ontwikkeling,organi<,atic' hehhen dit 

lang niet alti1d hegrcpcn \)e tragc reaL

tic op de nicuwc vraag naar <..,o\idantcit 

vanuit t~1iclden- en Omt-Europa- de 

armcn 111 Alhanie' warcn kcnnel1jk min

dcr arm dan die in C:hili - wa' zo'n 

"Y111ptOOill Vi.111 CC!l ll!Cll\\' CO!l'-,CrVJ

ti<,me Uok in de wercld van de uitzen

dcnde organi,atie<, hc,taat nog <,teed<, 

aanzienlijkc wccr<,tand, onclank' uil

latlllgcn van mllli,tcr l'ronk en de po

gingcn van de voorzittcr van de Vcr
cntging van Pcr-.onclc San1cnwcrking 

met Ontwlkkeling-,landen ri'SO 1 l'iet 

llukman, tot moderni,cring. 

\-let C:DA i' het aan zijn uitgang,pun

tcn verplicht om, ondank, de zorgcn 

voor de cigcn p<hitic, ondanb hct gc

gcvcn dat in onzc ~an1cnlcving lllO!llcn

tcel wcinig intere<,<,c lijkt tc hc<,taan 

voor de prohlemcn huiten on<, land, 

zich de vraag tc ... tcllcn, hoc hct vraag-



quk v~n anderhall miiJ~rd armen zich 

verdr~~gl mel onze Jll"incifle' van 'oli

d~nlelt en gcrechtigheid Maar het 

U )A i' het ook ~~n zijn q~nd vcrrlicht 

om die vrogcn tc hct~nt\voordcn vanuit 

de,kund1gheid en vanuit vollcdig vcr

d!'conleren van de nieuwe ontwlkke

lingen en nwgeli1kheden De rol v~n de 

markt, de gehlcken zellredz~amhe1d 

van zovelcn en het ler di,cu"le 'tellcn 

van de achtcrhaalde axioma'' en 

hobby', horen daJr ook hi) 

I )Jaronl -.taan wij nu voor de vraag, hoc 

in de .... tccr vJn Lonccntratl<.? op cigcn 

prohlcmen, - re,ignatie e11 cynl'me 

<..,onl-.; -, toch ccn nicuw draagvlak gc

vonden kan worden voor een her,teld 

intcrnJtJonLial cngagcn1cnt. Vijltig _jarcn 

c)ntwikkcling'-.<..,JillCn\\'Crking WtlJTn, na

tion~al en intern~tiona~l, mogelijk hij 

"'111111igen v~nuit een oor,pronkel11k 

door kerken gevoede mi"ie- e11 zen

ding,motivenng, hi) ancleren Ofl groncl 

van hct 1deaal van inlernationalc ,olida

ntclt, weer hij andcrcn op grond van 

v1Te' voor een mar,route van het com

muni...,nlc van j\1o..,kou via Peking en 

Accra en llavanna naar Wa,hington. 

I )~ar 'peel de een zeker oplimi,me hi) 

over de macht om middel' ontwikke

!tng...,hulp <..,;:uncnlcvingcn tc vcrandcrcn 

ill) velcn ,,-a, ook huitengewoon he

langl"iJk het he,cl van mecleveranlwoor

deli,kheicl, zo n1et mede'l hulclig zijn 

aan de armoede en ondndrukking in de 

\\·ereld 

In de jarcn ncgcntig ziin vclc van die 

motieven achterhaald, verhlcekt ol 011-

houdha~r gehlcken In Furopil hlqkt het 

volume van hulpverlcning eerder le dil

lcn dan te ql)gen. In de Verenigde 

Staten i' het weggezakt tot een lraLlie 

van de intcrnalionalc al,praak En wal 

nli-.-.,chicn nog crgcr i..,: nicu\vc ri_jkc 
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le1nden in de wereld, die '0111' die rijk

dom ook mel onlwikkeling,hulp ver

worven hebben, hlijken niluwelijk' he

reid zich in de rij van lrilditionelc 

donoren te 'charen, 

lntu"en kan men terzake ontwikke

ling-,-.;anlCil\\Trking nict -;prckcn van 

een afgeronde mi"ie: het aantal armen 

neemt in ah,olute zin nog toe,- het ont

wikkeling,proce' zeit hlijkt uiter't 

'elcctiel met een aantal duidelijke win

nJar..,, n1aar ook n1ct pcr~.,i-,tentc vcrlic

zer,, het milieu, dat de nieuwe lunde

nng had kunnen zip1 ondt:l" de 

voortzctting van de intcrnationalc 'ia

menwcrking, hlijkt vijl jaar na Rio wei 

ccn agenda vun hcloftc...,, n1aar nauwc

lijk' van daden- in termen van hulp

te hehhen opgelcverd. 1\laar mi"chien 

i' het allcrbelangrijbtc de realiteil van 

de glohali,atie m~akt het lot,tand

komen van allcrlci atdwinghare mon

dialc arrangementen noodze1kelijk en 

urgent. willcn de chaoti,crende krach

ten zich nict 'tcrk uithreiden. 1\laar 

Jlli'l die mondiale arrangementen zijn 

aileen mogelijk onder de volgende 

voonvaarden: op ccn ...,ub-,traat van gc

meemchappelijke helangen en partlci

patie in een wneldorde van rl)ken en 

armen, hinnen hct kader van een ge

z~g,orde, die lot qand koml op ha'i' 

van recht en vriJwillige af,praken in 

plat~t'i van op nlacht:-,oplcgging; n1ct 

ccn rcfcrcntic aan \vaardcnotitic-.., die 

culturelc en levembe,chouwelijke plu

riformiteil van de grote wereld,tromin

gen re'J)l'Ctcren zonder e"enticlc nor

men le relativeren. 

Hct rcgccrprogranlma van de voorzo

mer van I 'J'Hl zal ook de reqdtante ziJil 

van de di...,cu'->~ic..., in onzc <..,Jil1Cnlcving 

in hct nu aangcvangcn parlcn1cntairc 

'eizoen over de vraag of, en op welke 

v: 
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wijzc onze samcnleving wtl hiidragcn 

aan de vorn1gcving van de ccncntvvin

tig..,tc ceuw. 

Analyses of resultaten? 
In de algclopen vcertig jarcn is de ont

wikkelingssamenwcrking dikwijls 'ge

red' door uitgewcrkte motivcringen en 

ondeugdelijk gehleken analyses tc ver

vangcn door nicu\ve hcnadcringen en 

V!Ste<,. 

Ten dele ging het om tcrechte verwer

king van crvaringen en voortschrijdend 

inzicht, ten dele was het een poging 

0111 ccn nicuw draagvlak voor de ont

wikkelingssamenwerking te winnen. 

De vcrlciding is grout om ook op het 

nicuwe knooppunt, waarop de ontwik

kelingssamenwerking zich hcvindt, een 

analyse te prcsentercn die een loophrug 

zou kunncn zijn naar de volgcndc ceuw. 

Er hlijh vee! tc zeggcn voor ccn 

nicuwc, duidclijk pcrspectid hiedende 

analyse van oorzaken en oplossingen 

van het annocde- en vcrvuiling<.;vraag

stuk na de wercldw!Jde dnorhraak van 

het kapitalisme 

1\laar zowel in de wcreld van de ont

wikkelingssamenwerking zell als hin

nen de politick in het algcmeen rncpt 

cen volgendc ontwikkelingstheorie, de 

zoveclste analyse, het jongste panacee 

eerder scepsis en ,J,Jil 1'!1-gevoclcns up. 

De huidigc prominentc actoren in het 

ontwikkclingsdebat zijn kennelijk tot 

de conclusic gekomen, dat de tijd van 

de grotc analyses en de verhindendc vi

sics vonrhij is. 

Hinnctl het CDA is men creatief hezif! 

met de vraag op we ike wijze internatio

nale <,olidariteit in de toekomst gestaltc 

moet krijgen, met name hinncn de he

trokkcn werkgroep van de C:ommissie 

13uitenland. Len recent rapport van de 

Organisatie voor Economische Samcn

wcrking en Ontwikkeling IOF.SOJ over 

de tockom<;t van de ontwtkkelings

<,anlenwcrking kan daarhij vJn nut zijn. 

Binnen hct kader van die OESO is in 

icder gcval gekozcn voor ccn andere 

hcnadcring laat hct ideologischc dcbat 

even rustcn en kitk, ot er wcreldwiid 

wei cen draagvlak tc hereiken zou zijn 

voor ccn resultaatgcrichte aanpak van 

in icder geval hct armoede- en achtcr

standsvraagstuk. Kunncn wij on'>, zn is 

op dit moment de vraag, wcreldwijd 

vcrenigen op een aantal concrete doel

stcllingcn en een aanduiding van de 

hootdverantwoordclijkhcden voor hct 

hchalcn van die doelstellingen. 

De OESO als centraal platlorm voor de 

ontmoet111g van aile rijke Ianden heelt 

binncn zijn Comite vonr Ontwikke

ling<,assistentie I DACi deze benadcring 

uitge\verkt. 

Het aantrekkelijke van die henadcring 

i' de rclatieve cenvoud van de tormulc

ringcn 'daar kan toch gecn zinnig n1cn.., 

tegcn =iJil l, hct rcalismc van die doel

stcllrngen en de relaticvc con'>ensus tcr

zake tussen de grotc spelers op hct veld 

van de intcrnationalc samcnwerking 

Die con"·nsus en die henadering is 

nccrgelcgd in het DAC-rapport 'S/Jil{l111<} 

the 21st ( e11111ry the Colitnlmti'm of 

/)wclopnrmt Co-o{lfmlion' 

De komcnde periodc zal hlijkcn of dit 

rapport de <,amenhindende hcnadering 

is, die de oudc gelijkgezinde Ianden, 

luropa als geheel, Noord-Amcrika en 

cen aantal nicuwe rijkc Ianden (Zuid

Korea en Singapore bijvoorheeldJ kan 

motiveren tot mccthare ontwikkclings-

J11<..,pJ11111tlg 

In ieder geval hedt de nieuwe LJIJOur

regering in het Vcrcnigd Koninkrijk bij 

monde van haar minister voor Ont

wikkelingssamcnwerking ljawcl, ccn 

minister! het DAC-mcmorandum on

middellijk omarmd en tot uitgangspunt 

van het belcid vcrklaard. 

(IJV Ill '>7 



De vraJg " ol in de t\ederbnd-,e <,J

menlcvrng en in her redclijk helJden 

Nederbnd'c ontwikkelrng,dcbat deze 

henJderrng Jandocht vcrdicnt 

Binnen handbereik 
Het I )AC-mcmorJndum kic<,t voor een 

aantJI r-cJli,tr<;chc doelstellingcn op 

middellange tcrmijn Het !Jat zich niet 

uit over de hoogtc van de dJarvoor be

nodigdc hulpmiddelcn I in tegcnstelling 

met de LINCF[) vJn Rio I noch over de 

preciczc JJnpJk van dezc doelstellin

gen. Wei clclinieert het- en dat is win<;t 

- de verantwoordelijkheden. en komt 

tot ecn nadrukke\ijke waarschuwing 

ncem hct ontwikkcling<,procc<, en de 

Jnnoedebc<,trijding niet over van de ar

men en mindcr ontwikkclden zelf. We 

\wren hicrin de onharmhartige, mJJr 

onontkoomhJre waar<,chuwing door

klinken vJn het WapcnhJn<,-rapport 

I evJluJtie Wercldhank-proJectenl: naar

mJte donorcn mecr vJn hun - ook 

ideJ\i-,ti-,chc - prioritciten opleggen. 

wordt de kwaliteit van de hulp evenre

dig ,lcchtcr' 

De ccntrJic en uitcr<;t hoeiende vrJJg 

wordt dJJrmee: valt er in de komende 

mJanden een internJtionJic agenda op 

tc <,tellcn vJn redelijkheid en realismec 

De hepJicndc elementen zijn: 

EcoiiOtllische olllrPikkrliru; 

I let moet mogclijk zip1 om in twintig 

jJJr de hclft van hct huidige aantal 

mcn<,cn, dJt in extreme armoede lecft, 

daar tc !Jten uitkomen. Het gegevcn. 

dat nog bijnJ Jndcrhalf miljard mcn'>en 

111 grotc Jnnoede lccft, i<, tcrzclfdcr tijd 

hct goede nieuw<,: in de algelopen 

twintig-dcrtig jJar i'> ruim anderhJII 

miljard men<,en uit de armoede tot re

dclijkc we!vJJrt gckomen' Nu nog een'> 

ecn hJlvcring moet moegelijk zijn. 

( IJV Ill '17 

Sou,tfe allltPikkrlilll/ l'irr IT:rlislrschr docl

strlli"'''" 
al [, hct tcvcel gevraagd, dat over vijl-

ticn-twintig jaar cr gcwoon ha<.,i-,ondcr

wirs voor 1edereen is' Zekcr ak we de 

duizelingwekkendc toenJmc zien vJn 

hct altabetismc in de wcrcld: 

b) Is het teveel gevraagd om de onge

lqkheid tu<,<,cn de ge<;\Jchtcn in het vol

gen vJn ha'>i'>- en middelhaar onderwij'> 

111 de komende Jaren op te hdlcn' 

c I Cegeven de toenJme van meer dan 

vijftig procent van de levenwerwJch

ting van de bevolking in de ontwikke

lingslanden, moet hct mogelrjk zijn de 

kindersterlte met nog tweederde tcrug 

te brengen. en de kraamhed- en zwan

gerschap<,<,terfte met dncvierde 

d 1 TocgJnkelijkheid voor Jllcn tot eer

<;telijm gezondheid,zorg, ook en jui<;t 

waar het gJJt om zaken als zwJnger

schJp<,zorg, vruchthaarheid. filmily

{lim11riru{, zuiver water. 

l. Ecologische duurZilillllheid r11 lltiliruhmiel 

Ieder IJnd moet zijn eigen nJtionalc 

<;trategie ikunnen) opzetten teneinde 

de trend te keren vJn verlics van na

tuurlijke rijkdommen: ho<,<,en. de Iucht. 

de bodem, de biodiver<;iteit, de ozon

laag, de opeenstapeling vJn <,chadelijke 

stotlen, etc. 

Deze doe\<;tellingen moeten gchaald 

worden. Voor hct niet behalen van 

dezc doelstellingen i<o geen cxcuu<, mo

gclijk, zo rcdelijk en hJaibJJr zijn ze. 

Het niet berciken crvan betekent dJt 

het doorzctten. zo niet onomkccrbaJr 

maken van het proce<, van verarming en 

milieubela-;ting. Een regering, die er 

niet in slJagl de voorwaarden voor hct 

behalen van deze re'>uitJten te vervul

len in de eigen sJmenlcving, faalt zelf. 

En tot slot hoewel wij in Europa in hct 

algemcen wat minder cnthou<;iast zijn 
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in het vertalen van ontwikkeling-,pro

u·"en in concrete ujfcr, en gctallcn, 

hiedt de comhinatie van getallcn en 

jaarcijfcr, nu JUiq aan de internationale 

gemccn,chap de handvatten voor me

ting en cvaluatic. 

Wiens verantwoordelijkheid en 
waarom? 
De weinig revolutionaire, maar in de 

praktijk zo vaak met de voeten getre

dcn, centrale <;telling van het [)AC:-me

morandum i,, dat ontwikkeling cen 

proce' i<> van en niet voor dcgenen, die 

hct hetrdt. 

Dat hcdt ten eer<;te verrcgaande con'>e

quentie' vom heilige hui,jc' in Neder

l;md al' de projectmatige aanpak, 

'peerpu n tenhcle id, doelgroepe n he lei d 

en her intcrvenicren in de 111iddclcn om 

bepaalde doel,tellingen te herciken 1 in 

plaat' van de glohale atrekening op de 

hehaalde doel,tellingenl Ook de in

temiteit en de vor111 van inhoudeliJke 

en hnanciclc controle gaat lang niet al

tijd uit van de pri111aire vcrantwourde

litkheid en de legili111iteit van eigen 

inzichtcn en opvattingcn van de ont

wikkcl i ng,partncr' 

Len andere con<;equentie van d1e 'tel

ling i' de vollcdigc acceptatie van de 

veelvormighe1d van dat {ldrlnmhir Dat 

hlijven uiteraard centrale rcgcringcn, 

maar zeit' hinnen de gouvernementelc 

aanpak i<; veel 111ecr verantwoordelijk

heid en <,amenwerking mogelijk voor 

bgere ovcrheden. Vooral wordt van he

lang het naar voren trekken, 'Y'tema

tisch en royaal, van de andere '>pelcr, 

op dit veld het hedrijt.,lcven. het 111aat

<;chappclijk middcnveld, allcrhande 

lokale initiaticvcn. 

Het i' du' noodzakelijk o111 die institu

tic' te versterken, primair door toede

ling van vcrantwoordeiiJkheid. 

,~ laar het lcggen van de vcrantwoorde

lijkheid hij dcgenen voor wie de ont

wikkeling<;proce"en hcdoeld zijn, 

ont,laat anderen niet van hun verant

woordelijkheid Het DAC:-me111oran

dum hedt a], ba'i' die erkenning van 

geza111enlijke verantwoordelitkheid: het 

gaat om zakcn al' hehoorlijk he<;tuur in 

de ar111cre Ianden een duidelqke con

centratie op <;ocialc ontw1kkeling en 

participatie In het e1gen land en cen he

leld dat invcqcringcn en ~.,parcn aan

mocdigt. 

1-let gaat in de I-ijke of recent ri1k gc

worden Ianden uitcraard nog <;teed' om 

hulp, die vooral niet wi,pelturig en on

voor<;pclbaar i'>; en 0111 kansen voor een 

internationaal handel'- en iiwe,tering'

'Ysteem. waarin de armere Ianden vol

lcdig kunnen participeren 1\ 1aar daar

mee i'> de zaak niet at: door heel het 

me111orandum loopt de rode draad van 

een geza111enlijke verantwoordeli,kheid 

voor de grotc uitdagingcn waarvoor de 

wereldhevolklllg en de ,chepping 

.... taan. 

Dat varieert van geza111enlijke impan

ningen op het gehied van conflictvoor

konling tot ...,an1cnwcrking tu..,...,cn hct 

111aat,chappeli1k middenveld giml' en 

hier. 

Drie motieven 
Voor het hliJvend ophrengen van 111ecr 

dan \()() 111iljard gulden hulpgelden per 

1aar, en voor de evcntuelc uithreiding 

daarvan, zijn drie 111otieven e<;<;entieel. 

Ten eer<;tc: het gewone 111ede111emelijk

heid,111oticf hlijlt on111i,haar 1'-.:u het 

waarde- en nor111endehat aan actualiteit 

Will(, verdienl hct cen n1cuwc ondcr

-,rrcping. 

Ten twecdc: verlicht eigenhclang. Stahi

liteit, vrcdc, 111i,c1aadhc,trl)ding zullcn 

pa' ecn echtc kan' krijgen, al' er kan<;cn 

zijn voor de ar111crcn in de wcrcld. 

(I JV 111 'l 



1\ bar- en dat i'> her derde motid- er 

client ouk de erkenning te zijn, dat het 

milieulx:-,chcrming, beperking van de 

bevolking'>groei, nucleaire non-prolit

eratie, drug-,be-;LriJding en terugdrin

ging van be-,mettelijkc ziekten, aileen 

<;uccewol kunncn zijn, als cr 5prake is 

van ecn werkelijke solidanteit tu'>scn de 

volkeren. 

ln daarmec <;[uit zich de cirkel de glo

bali,ering confrontecrt om niet aileen 

met de productcn van andere volkeren, 

maar ook d1rect met hun lijden en ach

ter-,tand en appellccrt daarmee aan 

onze motievcn van medemen<;elijkheid. 

Terzeltdcr tijd schept zij ook onder

linge afhankcliJkheid, waardoor het op

lo"en van problemen in het gemeen-

5chappelijkc hclang is. 

Maar helpt hulp? 
Met de comtatering, dat hulp onont

beerlijk hlijft, komt onvermijdelijk de 

vraag aan de orde, ot hulp wei echt 

helpt Hct grotc voordeel van het 

OI::SO-rapport i5, dat die vraag niet bij 

voorhaat positicf en vanuit het gcve5-

tigd helang van de hulpvcrleningsin-

5tantic'> wordt hcantwoord. In een 

organisatie, waarin ook vertegcnwoor

digd i'> hct land, waarvan de luidruch

tig5te woordvocrder in dir verband 

<;prcckt over "vocr voor rattenholen" 

hoeven we daarvoor niet al te hevreesd 

te zip1 

Met aile donoren moct uiteraard ook 

DAC: comtarcrcn, dat de dfccten van 

de hulp zo moeilijk meetbaar zijn, om

dar die per dehnitic gemengd moet 

worden met inspanningen, die niet 

hulp-gerelatcerd zijn 

,1\, laJr dat wa<;t niet wcg, dat grotc door

braken in de vcrhetering vJn de kwali

teit van hct be5taan wei dJnk zij hulp

inspJnningcn tot stand ziJn gekomcn: 

de drJ<;tischc reductic van de kinder-

C DV ill '!7 

stcrfte, de bijna Jndcrhalt miljard men-

5en die toegJng tot schoon water heb

bcn gekregen, de overwinning up po

lio, diarrce, dy,enteric, de grocnc 

rcvolutic, de toegang tot jdmilyplm111inq', 

tran<;port- en energicvoorzieningcn en 

infra<;tructuur, maar ook moeilijker 

mcctbare zaken als kwaliteit ondcrwijs, 

he5tuur, etc. 

Maar er is ook nog een Jndere reden, 

waarom DAC gekwalificeerd is om cen 

oordeel over de effectiviteit en kwali

teit van de hulp te gevcn: meer dan zc

'>tig intcn'>icve landenstudie5 over de d

fccten van hulp zijn de laatste jaren 

uitgcvoerd. Op basi<; daarvan worden 

uiteraard niet aileen positicve effectcn 

gerapporteerd lntegcndccl: de conclu

<;ie is onvcrbiddelijk en vcrnietigend, 

als gcconstateerd wordt dat hulp ecn 

huitengewoon negatief effect hceft, als 

Ianden gchccl hulpalhankclijk worden, 

ofwel de hulpverleners in de bestuurs-

5toel van de <;amenlcvingen in de ont

wikkclingslanden gaan zitten. Dcze 

conclu-,ie is gcrrokken zondcr dat zelfs 

de situatie op de Ncderlandsc Antillen 

of Suriname als voorbceld hoeft te wor

den opgevocrd Naast de proliteratie 

van projecten wordt als bijzonder he

lastcnd aangemerkt, dat iedere donor 

zo zijn cigen landenstratcgie heelt. 

De allcsoverheer-,ende aanhevel i ng is 

dJn ook om te beginnen met het ont

vangende land de Ieiding van het pru

ces weer terug te geven en zeit de do

norcoiirdinatic rc Iaten vcrzorgen. 

Uiteraard alles in de vooronder<;telling, 

dat wei zorg gedrJgen wordt voor een 

goed sociaal beleid en een klimaat dar 

investcringen bevordert. 

En tot slot is er de ovcrduidelijke waJr

schuwing dat de elkcten van hulp en 

cigen inspanning volledig teniet gedaJn 
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kunnen worden door andere a'>J1CCLen 

van hct hclcid van donorbnden. 

Hulp helpt a\, de hetrokkenen zichzelf 

willcn hclpcn en ook de kan<, krijgcn 

hun eigcn verantwoordelijkheid te ne

men. 

1-loe be.,cheiden qua ana\y<,e<, en doel

<,tellingen het DAC-mcmorandum 

'Sfhljllll<} t/Jc 1 hi ( ·r11I111Y. ook moge zijn, 

het hevat aile elcmenten voor cen di'>

cu<,<,ie, ook in de Nederlaml'>e '>Jillenlc

ving, over de keuzc'>, welke wiJ in de 

komende twaalf maanden moelcn ma

ken. A\, zodanig i., het dan onk ee11 

gocd uitgang-.punt, nict n1ccr en nict 

mindcr, voor een <,pecialc cyc\u.,, die de 

Nederland.,e aldeling van de Sowty fo• 

111tcmiltio11illf)wc/ojm1c111 aan de onderde

lcn van dit memorandum wil wi)dcn 

Slot 
Her arnwedevraag'>tuk hlijft op een el

gen wijzc de polineke agenda hc'invloc

den. tvker nog, het I )AC-memorandum 

zcgt: de gc-.taltc vJn de ccncntwintig-.tc 

eeuw zal in helangrijke mate worden 

hepaald door de vraag, ol er <,ncl ecn 

hoopgevend per'>pecticf i'> voor ander

half miljJrd men<,en om armocde van 

zich al tc <,chuddcn en echt mee tc 

doen, mee te tellcn in d1e zo noodzake

\ijke n1euwc wercldwijdc orde. 

Wat dat hetrcft zit er in de n1cuwc on

vcr,chi\ligheid, '>Oil11111gen Zldlcn zeg

gcn het neo-rea\i,mc, of de IT'>ignatie 

in de po<,t-modemc trend'> 1ch anticon

juncturcel'>, ich anti-hi,tori,ch ook. De 

twintlg'>te eeuw i<., altham in om deel 

van Luropa, ook in on<, land, begonncn 

met een duidelijkc nationalc agenda 

van aanpakken van de armocde en pro

lctari'>enng. Bij de om.,lag van die ar

moede naar welvaart vcr<,choot de 

agenda naar een aileen op Luropee<, ni

vcau tc rcali"crcn progrJnlnlJ van vcr

zoening, vciligheid en hehoud van ci-

gen identitcit. lntu<,<,en wo1·dt met de 

dag duide\ijkcr, dat de vcrdcre verleg

ging van onzc grcnzcn naar wcrcld

WIIde politiekc en maahchappcliJkc 

verantwoordelitkheid noodzakeli)k " 

1\laar de klcinheid van een land a!., 

Nederland li)kt voor <,teed, meer bur

ger<.; ccn rcdcn 0111 tcrug tc kcrcn tot 

nat1onulc prioritcitcn, on1dat we tcgcn 

d1e grote wereld toch machtclom zijn 

De eenentwintig'>le eeuw zal het di

lemma moeten op[o<,<,en tu">en comoli

datic van de he<,te hewegingen van de 

atlopende eeuw, con<,o\idatie en veran

kcring in n1cuwc maahchappelqke en 

-.raatkundigc <.,tructurcn en arrangcnlcn

ten, of toegcven aan macht en recht 

van <,lerken en <;terbten, met chao' a\, 

de waar<,chijnlijke uitkom'>l. Nationale 

welvaan en weizip1 z11n nict mccr tc re

ali'>cl-cn zonder dezelfde doe\<,tellmgen 

op mondiaal niveau, Furope'>C •,amen

wcrking met meer zondcr cen door ef

fcctieve he.,\uitvorming en '>lruuuren 

ondcr'>teunde mondialc vcrantwoorde

lllkheid Wie om zich hccn kijkt, weet 

dat een <,tah1ele en participatoire we

reldorde moeiliJk een he,\uitvaardig en 

naJr huitcn gcncht luropa kan nli-.,-.cn 

Len centraal clement 1n deze vi'>ic i'> de 

hcrc1dheid van rijke volkeren om over 

de conccntratie op cigen prohlcmen, 

ovn de rc'>lgnatie of onver<,chilligheid, 

over de vermoeidhc1d of f ,-u,tratic 

heen jui<;t nude handreiking tc h\ijven 

gcvcn voor ccn voortgezet ontwikke

llllg'>engagement. Of wq dat in dczc ta

rcn hlijvcn ophrcngcn, hcpaalt de gc

<..,Ltdte van de eenentwintig<..,te eeuw 

Daarover nwct hl't c\6k gaan 111 de ver

kiezing<..,progranlnla·..., en de camrag

nc<.., 

;\ l1. U Ai\ I """ Cr1111ij' 
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c campagne die Hill Clin

ton terughracht in het 

WiLLe Hui<,, heettc 'Jlnd<)tlll} 

the future' Nou ben ik de 

laahtc om een hevriend staat'>hootd bc

sluite!()(J'>heid te vcrwiJten. maar hij 

hedt de 'ichijn tegen. Len bruggcnbou

wer i'i zo druk met verzocnen, dat dui

delijkheid een luxe i'i dte hij zich niet 

kan pcrmitteren. 

Wij vindcn onszelf een partij van hrug

gcnbouwcr<>. Nik<> mis mee, zeker niet 

nu 'watcrn1anagcn1cnt' in on~ land cen 

serieuze tak van <;port is. Onze vers ge

kozcn lijsttrekker bcschred op hct 

C:DA-congrc<, de partiJ die hij wilde 

aanvocren: "Fen parti) die tu<;<;cn rijk en 

arm, tuS'icn economic en 

milieu, tussen individuelc 

ontplooiing en collcctieve 

zckerheid ecn brugfunctic 

wil vcrvullen" Hij plaat'> 

zich met dezc rcde midden 

in de chri<,ten-democrati

sche traditie van antwoor

dcn op lastige vragen: hct 

i' niet of.. of, maar en .. 

en. WtJ kiczcn liever nict 

ccn kiezer<,markt opet-cc:rt die voor el'n 

steeds grotcr dee I bestaat uit zwevendc 

kiezers, zal het mecr dan tlOit tcvoren 

mocten hehbcn van heldcrheid. 

Op sommigc punten i<> cr volop reden 

tot tevredcnheid. Het gaat goed met de 

partiJ die het ritme van de week wil he

<,chcrmen. Die de onstuitbarc opkomst 

van de 24-uurs economic niet klakke

loos vulgt, maar va<>thoudt aan ccn rust

punt. Nict aileen voor kerkbczock, 

maar ook voor <,ociaal contact. Het 

gaat ook <>teed<, beter met de partij dte 

het opneemt voor het maatschappelitk 

middenveld, die in contact met de ker

kcn op zoek gaat naar kan<>en om het 

beleid tc vcrsterken. Ln ook over de 

partij die zich al<> cerste te

gen de nicuwe Algcmene 

Nabestaandcnwet hech 

gckcerd, hoevcn we geen 

moment ontevreden tc 

zijn. Ook het vcr<;e vcrkie

zingsprogram laat zien dat 

we werkcn aan een hcr

kenhaar proficl 

Maar zo at en toe hchhcn 

we de <>chijn tegen. Nog 

voor het cen en tegcn het nict zo lang gclcden zag 

andcr, maar voor het een A1r.drs Fl. PailS het CDA kanscn voor 

en het andcr Voor de kool en de gcit. zichzclt a]<, 'eigcnti)d'.e gezin<,partij' 

Wij heheer-.en die onvolprczcn vaardig- Een zomernummcr van Christen 

heid: tc blazen en het mecl in de monel 

tc houden. Dat mag dan, in de woordcn 

van de lijsttrekkcr "niet hct resultaat 

zijn van plaabgcbonden pragmatisme", 

hct hcvorderl zcker geen hclder proficl 

Kiezers houden daar niet van. Wie op 

Democrati'iche Verkcnningen, een rap

port van het Wcten<>chappelijk lnstituut 

voor hct CDA ('De vcrzwegen kcuze 

van Nederland') en ecn plcidooi voor 

een gcztn'>mintstcr in de Algcmene 

Politieke llc<>chouwingcn droegen hij 

U)V II '!7 



JJ!l cc11 krJchtig prohcl Zorgloon 

we1·d gerresenteerd "I' IJciliteit voor 

wie zich ccn t1jdjc aan zorg wilde wiJ

den. Wettelijk recht op decltijdJrbeid 

e11 ruimerc mogclijkheden voor kindcr

opvJng zouden dat beeld complcteren; 

hct C:DA sluit JJn hij de hchoelte vJn 

tJ!Ioze NcdcrlJnders die in deze tijd 

wcrk willen mJken VJ!l hun ouder

schJp. lnmiddcls hedt hct cr tcnmimte 

de schqn VJ!l dJt hct C:DA JJrzclt om 

op de ingc...,lagcn \Vcg in tc gaan: die 

vJn de eigenti)dsc gezimpJrtij die 

ondcrsteuning wil bieden JJ!l mcnscn 

die zorgtJkcn wilkn verdelcn. [en 

nwdcrne gczimpJrtij moet komen met 

voor<,tc]lcn die dJt predibJt rechtvJJr

digcn OndJnks de Jngst de trJditio

nclc Jchtcrhan tegen de schcncn te 

schoppen 

Als 111 de pJrtij (Ji weer llJJr JJnlciding 

vJn ecn zomernummer vJn Christen 

Dcmocratische Vcrkcnningen) wordt 

gcdiscu<,<,ieerd ot NcdcrlJnd Distribu

tieiJnd' nog onzc hoofdprioritcit rnoet 

zijn, kJn het CDA-I'Jrtijbureau uitcr

JJrd ccn pJJr ongeruste brievcn uit de 

li'Jnsportsector verwachten. WJnnccr 

vervolgem in krJnten discussie wordt 

vcrvolgd over 'lnamfJorls' ol 'mai11por·ts', 

over nlaatrcgclcn tcgen auto\ en andcr 

vee ten bchoeve VJn hct milieu, ligt 

cnigc lllJJtsci1Jppclijkc discussie ook 

voor de hJnd. NJtuurlijk reJgercn de 

intcnsieve vcchouderiJ en de HOVAC. 

Fen politieke pMtij kJn cbt maatschJp

pelijke dcbJt stimuleren met nieuwe 

ideecn. /'vlJJr Jls rJscchte hruggcnbou

wers dichten we de kloof, nog voordJt 

zc werkelijk ontstaat. Nee, we zijn geen 

autootje-pcstcrs. Fn ook de hoercn 

kunnen op ons rckcnen. AI in de ccrstc 

minuten vJn de congresspecch vJn par

tijvoorzittcr Hclgers werd het hclder 

we zi)ll nict voor het een en tcgcn het 

Jndcr. NJtuurlijk nict, we kiezen ge-

( llV II 'l7 

woon voor Jiles tegelijk' De Jchterban 

hcrJdcmt. 

Het sociJic gezicht dan: De pJrtiJ die 

de hocl hij elkaar houdt. WJJruit bliJkt 

dat" Zijn wij de partij die hct drama 

VJ!l IJngdurige werklooshcid wil door

brckcn" De economic doct het primJ, 

de werkgelcgcnhcid ook. Aileen tcgen 

IJngdurige wcrkloosheid lijkt gcen 

kruid gcwassen. Nou hoor ik in hct 

C:DA voortdurcnd allerlci lclijks over 

1\lclkcrt-hJnen. Over ncphanen in de 

collectieve sector. Ze komen dJn ouk 

stcevJst voor als dekkingsmiddcl in de 

tcgenhcgroting. MJar welk JltcrnJtid 

we nou prec1cs JJnreikcn voor de moei

lijkstc grocp vJn werklozcn, is mij niet 

helernJal duidclijk. Ook hicr hcvorde

rcn we niet de duidelijkheid, mJken we 

niet de keuzes die een pJrtij nodig 

hedt om Jantrekkclijk te zijn Voor 

welk dcel VJn de Jchterban zijn we be

nauwd~ 

lk denk dat we de politiek en ons zcll 

een dicnst hewijzen WJnnccr we opi

nieleider durven zijn Dat vergt IIJir. 

Dric jJar geleden kregen wij pijnlijk in

gepercrd dJt een stem voor de chris

ten-democrJtic niet vanzelf spreekt. 

Mecr dan ooit tevoren rust op de chris

ten-democratic de verplichting haar be

stJansrecht tc hewijzcn We hehbcn 

wat te melden. DJJr moeten we achter 

blijven stJJn, juist als dat weerwoord 

oplcvert. Want dJt geheurt met heldere 

'tandpunten. Die standpunten worden 

gewaardeerd, zcker als ze mecr zijn dan 

populisrne, maar er visie achter zit. 

Fnig zeltvcrtrouwen mis-.taJt ons niet. 

No !Juls, no qlory 

Mr.drs FJ flews 

In de column !Jwcn de le!iw 11'111 de rrdaclic lnm 

flersomdijke opurlltimJen 1oeer. Zij hopCll dru1m1ee 

ee11 <li111Zel te qwen uoor reflec lie of dehat 

z 
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H 
et 1s al h11na wce1 ccn ge

mcenplaats dar het con

ccpt-verklcZI ngsprogram 

van het C DA posJtid 15 

ontvangen. Dat is natuurlijk prcttig 

voor her C:DA. lntercs<,antcr is cchter 

dat het program gczien is als indcrdaad 

markant c11 cigcnzinnig, zoals Jaap de 

Hoop Scheffer het hi) de pre<,cntatie 

uitdruktc. Het CJ)A hccft zich gemani

fcstecrd al<, de partij van de gemeen

schap. 

Hct hoofdredactioneel commentaar in 

NRC: Handcl,blad - een onverdachte 

hron - onderstrccpt dac ''als er al 

sprake is van cen water<,cheiding met 

hct vcrlcdcn dan is het wei dit pro

gramma. In lijn met de vorig jaar he

gonnen interne discussie heeft het 

C:DA <,amenlevingsverhanden ccntraal 

gesteld. Vanuit de gcdachte dat de 

ovcrheid relaties tusscn personen en 

gcmcenschappcn van mensen client te 

respectcren en heschermen, en daar het 

helcid op moet richten, i' het gehelc 

programma opgebouwd. Met de cul

tuur-kriti<,chc rcactie op de voort

gaandc 'cconon1iscring' van de nlaat

schappij zit het C:DA op een lijn die 

zich ook elders in de wereld steed, 

mccr manite-.tcert. Fr lijkt een bcwe

ging op gang die zich kecrt tegcn de 

gevoclde anonimiscring en verharding 

van de maahchappij Hct (])A-pro

gramma doct een poging daar politick 

en heleidsmatig vertaling aan tc geven." 

Binncn her Wetenschappelijk lnstituut 

voor hct C:DA i<, in de afgelopcn drie 

Jaar intensicl nagedacht en ge<,chreven 

over het chri<,tcn-democratischc gc

meemchap<,dcnkcn Dit tijd,chrilt i' 

daarvoor cen huitengewoon helangrijk 

lorum en lahoratorium. lk wij<, onder 

andere op de periscopen van los van 

Ccnnip. Jan Peter Balkcnend~e en Kees 

Klop vanaf de verkiezingsncderlaag in 

I 'J'l4; op de zomernummcr<, van de at

gelopen jaren; op hct gezill'.rapport; op 

het in december van vorig Jaar ver

<,chcncn rapport 'Caven in ovcrvloed' 

wuarin de n1ecst -,anlenhangendc en 

<,ystemati'.ch doordachte uitwcrking tot 

nog toe h te vindcn van het chri<,ten

denwcrati<,che gcmeen<,chapsdcnken. 

Dit nummer i' hedoeld om achtergron

den te schet<,en van het program, met 

name van het gemeenschap<,denken 

daarin. Welke uitgang-,puntcn liggcn 

ten gronth,lag aan gcn1aaktc kcuzcs( 

Welke discu<,<;ie-. liggcn vcrscholcn in 

de richt111g die hct CDA nu gekozen 

hecft; (Ciiteur. Out<,hoornl En welke 

coalitie'> liggen - inhoudcliJk en niet 

tactisch hezien voor de hand; 

( DuyvcndakJ 

In de slothcschouwing i<, gepoogd een 

halans op tc maken van het chri<,ten

democratische gemeenschapsdenkcn. 

Dit nummer is daarom een mu<,t voor al 

diegenen die zich willen verdicpen in 

de achtergrond van 'Samen Ieven doc Je 

niet aileen' 

Drs. At .f,IIISCII 

redact iesecretaris 

UJV 11.'17 



Met het verkiezingsprogramma 'Samen Ieven doe je niet aileen' is 

hoog ingezet. Oat heeft ook erkenning gevonden in de eerste 

reacties. Het programma is een keuze voor de kwaliteit van de 

samenleving. Die samenleving is prominent tot focus van de 

nieuwe christen-democratie gemaakt. Oat is een waagstuk, omdat 

het gemakkelijk op dwaalwegen kan brengen. 

S 
cdcrt ~ mei I 'J'J-1 <,cdnt her 

F'>'>enhurgh-ovcrlcg.' wordt aan 

d1c agenda gc\vcrkt: hcz111ning, 

uit-;trallllg, hcr'>lcl van vertrou

\vcn, tcrugkccr. 

i)ocumcnten zip1 ma<1r cen dec! van 

die agcndJ, lllZtar \Vel ccn 

noodzakelijke voorw<Jardc. 

Het Strategi<,ch lleraad. 

het rapport '1'-:icuwc wc

gcn va-..tc \VtliJrdcn' ziJll 

ondcrdeel van die agenda. 

Voor de lezer-; van de 

kolommen va11 dit hlad 

zullen de keuze-; nu. en 

voor<1l de opzet va11 het 

111CUWC vcrkiczJng<..,prc)-

gran1n1a 'SJnlcn Ieven doc 

on1 ccn .... an1cnht1ngcndc nlaar-..chaprii

vi-.;ic en daarop gcba...,ccrdc concrete 

keuze-; uit te zcttcn. In de opzct van 

ecn zckcrc uit<;traling lijken <llltcur-; en 

nil't tc vcrgctcn vorn1gcvcr..., wei gc

,Jaagcl. maar i'> dat ook voldocndc voor 

hcr-;tcl van hct vcrtrouwen 

in de chri<,tc11 democratic 

a!..., ccn gcztJghchhcndc 

politickc -;troming, waarin 

vclcn zich hcrkennen. ook 

in hct gcljrhani'iccrdc. gc

<,euliari<,eerdc en ge.indi

viduali-;ccrde Nederland~ 

I let Weten<,chappclijk ln

-;tituut voor het (:J)A hecft 

de laat<,te prcn -;teed, 

gei1verd voor die andere 

IC niet aileen' nict al'> ecn A1r. JJAJ\-1. t)(l/1 c;fll1ll/J aanpak ccr'>t waarncmcn, 

totalc vcrra-,-.ing kon1cn 

1\lct hct vcrkiczing-,progrJilllllJ i..., hoog 

ingczct, en dat hcclt crkcnning gcvon

dcn 1n de cer<;te reck-; reactle'> .• ~let 

nan1c tcgcnovcr de vlakkc progranllna\ 

waarmee de andere partiJcn zich pre

'-.cntcrcn j.., waardcring gckon1cn, vee! 

waardcring voor onzc pogingcn althan'-; 

( llV II 'l~ 

dan pa'i toct'icn aan onzc uitgang...,pun

tcn, dan zo nodig ee11 altern<Jtid lormu

lcrcn en dan een da<1rop gcricht pro

gramma lormulcren. De vcrtaling van 

die methode in ccn programma wa-; om 

mccrdere redcnen amhitieu-;_ 

De klci11<;le van de prohlcmcn wa'> nog 

de daarmee '>amcnhangendc opzet: 

> 
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gccn dcpartemcntalc indeling en du-, 

ook geen hood-,chappenlij'>ljc van wen

<,en en wcn'>jC'>. l\1aar met een e<,<,ay 

aileen kom jc niet ver, nee, dat kan let

tcrlijk zelfverraad worden, zoals de on

hanteerhaarhcid van het vorig- essay

i-,ti...,chc- vcrkiczing~o,rrogronlnla van de 

PvdA in de kabinet-,tormatie van I CJCJ-+ 

heel t hewezen. Fn daarom die keuze 

voor Deel I, cen politick manikst, m<:t 

die poging tot cen <,amenhangende 

maatschappijvisic met markerendc con

crete politteke keuzc<,, en Deel II als 

ccn \vcrkprogran1n1a voor partij en gc

kozcnen. 

Len andcr prohlccm was de vcrwerving 

van de expertise, die nodig is om dat 

andere programma te -;chrijven.. De 

helpende hand van goed gc.fntormecrde 

hcwindslicden ontbrak deze kcer. de 

per delinitic vcrschraaldc intormatie

stroom naar een oppo<;ttiepartij was een 

handicap. t\1aar dat hlcck cen /,/r~lliu} in 

dist]ulsc. De hereidhctd van tientallen ex

perts on1 hun kenni-, e11 visic tcr he

schikking te stellcn wa<, niet aileen 

groot: hct hlijkt ook, dat het werken 

aan ccn nicuwc politickc visic voor 

vclcn een doorslaggcvend en niet vcr

vanghaar motid t<, voor politiekc par

ticipatte tn ook de procedure van 

intcnsievc communicatie met allcrlei 

maabchappelijkc organisaties en in<,tcl

lingen plaat-;te het CDA weer terug 

daar waar het hoort te zijn: in het hart 

van die <..,dllH.::nlcving. 

t\1oeilijker wa<, de pmitionering van het 

programma tcgenover niet aileen hct 

zonnigc cconon1i~chc kiln1aat, n1aar 

ook nog tcgcnovcr ccn rcgcring, die al

than'> op sociaal-economisch tcrrein 

steed-, mecr at<,tand nam van de cigcn 

part!Jprogramma's en <,teed-, mcer cen 

IIJn inzette. die voor ons hcrkenhaar 

wa<,_ Van 'poldermodel' tot la<,tcnver

lichting ( althan-, op nationaal niveaul 

tot vcrmindcring overheidstekort. De 

vcrlcidlllg wa-; in dat Iicht groot om 

dan maar wat obligaah over de sociaal

economi-,chc ontwikkelingen tc zeg

gcn Maar twf,fcm ohlltjc: al-; wij cen ge

waardeerde boodschap hadden in 

slcchte tijden, dan hebhen we cr zekcr 

ccn in de rcluticl gun .... tigc onl..,tandig

heden, van doorgaande he'>lrijding van 

de harde kern van armoede en werk

loosheid tot het- vee I mecr dan nu ge

beurt - benutten van de actucle gun

<,ttge mogcli)khcden tot het lcggcn van 

ecn nieuw lundament ondet· onze eco

nomic. Het gaat goed met Nederland, 

maar hoc gaat het met de Ncderlander. 

nu en over t\vintig Jaar"1 

Ln tot slot wa'> cr de wil een programma 

te schrijvcn niet door de bril van de po

liticu<,, wetgcver ot hestuut·der. maar 

vanuit de helcvingswereld van de bur

ger zc\1 l)u~ cc-n progran1n1a n1ct 

geschreven vanuit het eptcentrum 

llinncnhol. maar vanuit de vrage11, de 

vcrwachtingcn, de crvaringcn van bur

ger<, ten aanzien van overhcid-,handc

lcn. Die intentie in de praktijk en systc

mati-,ch waar tc make11, hlcek ecn te 

ambiticuze doclstelling voor het mo

ment. maar her bracht degcncn, die 

met de teksten gewor<,tcld hebben zeit 

wei het beset bij, lwezcer wij in om po

litieke taalgebruik gcwend zip1 geraakt 

tegcn de burgers aan tc -,chrijven. te 

n10raliseren. wensbeelden te schildcrcn 

ook, en hoc nodig, maar hoc moeilijk 

ccn grondigc ...,tijlvcrnicuwing van de 

politieke taal i'> 

Dwaalwegen 
Hct programma 'Samcn Ieven doc jc 

niet aileen' is ecn keuze voor de kwali

tcit van de 'ianlcn!cving. 

Die -;amcnleving is. wcliswaar in navol

ging van 'Nicuwc wcgcn, va'itc WJJr-

( IJV II 'J; 



den', maar hin vee\ prominentn, tot 

locu<.., gcn1aakt van de nicu\vc chri".tcn 

denwcrat1e \)at i'- we ZIJ!l er on' he~ 

wu-.t van - ccn \VLLag-,tuk. Fen waag

<;tuk. omdat hct om gemakke\ijk op 

dwaalwcgcn kan hrcngcn 

Wie cohc,ic in de <;amcnkving. hct ci~ 

gen prohkcmoplo"end vcrmogcn cr~ 

van naaq markt en ovcrheid tot uit~ 

gang.,punt nccn1t, n1oct zich van ccn 

ding hcwu<;t zijn voor men her wcet, 

wordt men gea,-;ouccrd met tijdperken 

1 Icc, hiJvoorheeld Jarcn vijltig I tocn die 

<.,tt!llcnhZlng voorgcgcvcn wa<..,. ~og cr

ger: het oprocpen van hct thcma van 

ecn houva<;l hicdcndc <;amenkving vcr~ 

ciq ook hi) om ccn duidelijke uitzuivc~ 

ring van nu rclcvantc en tockonl'ltgc

richtc n1oticvcn tcgcnovcr hcin1wcc 

naar vrocgcrc vorn1cn, waarin die on

dcrliggcndc waardcn ooit vcrvat warcn 

\)e vingcroekningen, die we in deal~ 

gelopcn JMen hehhcn kunncn docn bij 

de lormuknng van cen cigentijd, en 

tockom<;tgcricht gezim~ en lamiliehc~ 

leid gcvcn aan. hoc gemakkclijk onzui~ 

vcrhcde11 kunncn hinnen<;[uipcn, hctzij 

1n het vcrqaa11 van onzc intcntie,, het~ 

zi1 in het eigen dcnken. Wie zcgt, dat 

kinderen recht hehhen op aandacht en 

qahilitclt, bn dat aileen gelootwaardig 

zeggen. a[, h11 z1ch reali,ecrt, dat zeit~ 

vcrwcrkclijking ccn ccntraal gcgcvcn i.., 

in onze cultuur, ook voor nuder,,. Hi) 

moet zich dan ook rea[i,ercn, dat he~ 

dendaag<;e mogeli)khedcn voor andere 

dan vrl)willige zorg~ ot hui,houdclijkc 

taken voor het groohtc gcdeclte van de 

hcdendaag'e burger' ecn hevrijding 

zijn gcwcc".l ln dat gczcgd zijndc 

moet men zich teven' rea\i,eren, dat hi) 

degenen. die die kan,en nict gehad 

hehhen, ol die tegen vcrzel van omgc~ 

v1ng ol met e1gen <;chu\dgevoelem he~ 

vochten hehhen. het op de agenda zet~ 

( IJV II '17 

ten van het thema gezin en lamilie ge~ 

makkelijk miwer<;tanden en ze\f, agrc<;~ 

<;ie kan oprocpen. De keuzc voor ccn 

houva..,t hicdcndc on1gcving en -.anlcn

kving, hct inzetten op het gcgeven, dat 

men<;~zijn bctekent men' zijn met an~ 

dercn, i-; ook huiten hct tamiliethema 

gcwaagd en kan gemakkcliJk miwer~ 

<;tanden oprocpcn. Len wijk i' n1et 

men de huurt van vroeger, ook in dor~ 

pen wordt ecn hepaald -;oort <;ociak 

controle niet men gewaardeerd, men~ 

~en Ieven n1ct Ianger in ccnduidigc 

kringcn van lcvcmhc<;chouwlllg, poli~ 

tieke voorkeur ot hcd1·ijl Soualc en 

geograh,che mohiliteit <;tell men-;en 

tclkcn' voor nicuwe kcuze' en moge~ 

lijkheden van participat1e ol onthou~ 

ding daarvan. Standen he,taan n1et 

n1ccr, n1atn ook hcrocp-..grocpen vcr

brokkclcn en hcrgroepcren zich: agra~ 

ricr' hc,taan nict mecr, wei tcler-; van 

tro<;tomaten en hegrippen a[, ,o[ic\ari~ 

teit en grocp-;helang veranderen nave~ 

nant 

In die omgeving, en gccn andere nloc

ten waardcn a[, cen houva,tbicdende 

<;Jmcnlcving, a\, de verantwoordelijke 

maahchappij. a\, zcllregulering ge,raltc 

krijgen, op de prcnli-....,cn von vandaag 

en n1orgen, nict die von giqcrcn. Want 

mohiliteit en menduidigheid beteke~ 

nen een andere <;amenleving, nict deal~ 

wezigheid crvan. een andere po,itionc~ 

ring van maahchappelijke verhandcn, 

niet de tcrugval op markt en ovcrhcid. 

Hct parliJprogramma en hct CJ)A 

-..taan voor de opgavc de waardc von de 

-..an1enlcving te vertalen in hcdendaag-,c 

en toekom<;tva<;te vormen, die zowcl 

vcrdi,contcren de giganti,che lcitclijkc 

vcrandcringen in de maat<;chappiJ a\, 

de verandcringcn in denken en waarde~ 

opvattingcn van de burger~. 

7o niel, dan hedrijvcn we hc1mweepo~ 

l1tiek. In het programma i' 'Y'lcmati,ch 
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getracht die vaste waarden tc vertalcn 

in n1cuwc vorn1c-n en nicuwc kadcrs. 

[en tweede dwaalweg i-; de overideali

-;ering van de -;amcnleving. I\ len kan in 

gcexaltccrde termen -;preken over ccn 

levend maat-;chappelijk middcnvcld, 

over vrijwilligheid in dienstvcrlcning, 

over hcreidheid van burger-; om onge

honoreerd allerlci maat-;chappclj)kc 

verantwoordcli,kheden op zich te ne

mcn, over de bercidheid van belangen

organi~atic"' 0111 naast c1gcn bc\ang ook 

nog hct algen1ccn bclang n1cc tc wcgcn 

of om z1ch hij de verandering van ti1d 

en om-;tandigheden te hcrvormen of 

zeit-; op te hcllcn. AI-; men dat ongc

conditioneerd doer. bedrijft men illu

'>icpolitiek. Het i-; met zozeer zo, dat, 

al-; de overheid maar terugtrccdt, ot al-; 

de commcrciali-;ering hegren-;d wordt. 

plohcling die ruimte door cen vitaal 

middenveld ingevuld wordt, dar dan 

ook nog hcrcid i-; zonder mccr h1Jvoor

bccld alicl-lei <;trc:ngc milicunormcn aan 

de lcdcn op te leggen, verantwoordc

lijkhcid voor onaangcnan1c !llaatrcgc

lcn tc ncn1cn, ot gccn oncigcnlijk 

gehruik te maken van hepaaldc voor

ZJcningen. Wie zegt, dar de kwalitcit 

van on-; he-;taan mccr nodig hcctt dan 

markt en overheid, hrcngt nog nict met 

ccn ku-; her DoornroO'>JC van de vcrant

woordclijke -;amcnlcving tot Ieven. De 

opgavc van de programmamaker-; en de 

chriqen-democratJe i-; jui'>l om in rc

ali-,me te con'>latcren, dat velc organi-;a

tie-; verdwenen ZIJn op tcrrelllen, 

wJ.arop zc nict gcn1i'it kunncn \\rordcn, 

dat burgerinitiaticven '>0111'> hcheer-;in

qrunlcntcn zijn gc\vordcn, dat grocp~

belangen -;om-; dwar-; op het algcmecn 

helang zijn komcn tc -;taan, en dat 

nicuwc rclcvantic -;om-; tc traag bc

vochten wordt. Aileen w1c dat durtt tc 

zicn, kan komen tot ccn reck-; maatrc-

gelen en voor-;tcllen tot rcvJtali-;cring, 

tot modcrni-;ering, tot hct gehruik van 

de -;tofkam, waar nodig. Nict de -;nclle 

wcdcrop~tanding j~., aan de ordc, nllll.H 

hct -;ystcmati-;ch, gcduldig en volhar

dcnd wcrkcn aan de vcr-;chillcndc con-

ditic-;, \Vaardoor hct ncn1cn van vcrant

woordclijkheid van men-;cn voor elkaar 

weer gehonorccrd wordt, waardoo1· hct 

hoeicnd wordt om maat-;chappcliJk tc 

participcrcn in hiJvoorbecld bcstuurliJke 

functie-;, waardoor hct Iaten mectcllcn 

van hct algcmcen hclang bij grocp-;he

-;li'>'>ingcn beloond wordt door vcrant

woordclijhhcidtocdcling in plaat'> van 

overrcgulering ot hct belonen van 

ndcr5 gcdrag. 

De keuzc voor ccn krachtigc -;amcnle

Vlllg i-; dan ook een hood-;chap aan de 

ovcrhcid, maar nict aan die aileen. ook 

aan de burger'>, ook aan hun vcrbandcn. 

ook aan het CDA. 

De dcrdc dwaalweg i-; de val-;e prcmi'>'>c 

van de totalc vcrloedering van de maat

-;chappij De Noord-Amcrikaan-;e com

munautariqcn hchhcn vanuit hun ana

ly-;c op ccn fri"e en innovat1cvc manicr 

hct aangcdurfd om de uln'>cqucntic-; 

van de ahvczigheid van ccn cipi/ 'oticly 

tc -;chet'>cn voor de mcmwaard1ghcid 

van ccn ~amcnlcvJng. hct onvcrmogcn 

ook weer van de ovcrhctd om zonder 

dialoog en <.,an1cnwerking n1ct burger-, 

die kwalitcit tc vcrhetercn. Zij hchhcn 

de waardc aangctoond van "oc i11l ulflitol 

en zij hebhen hct vcrdwiJ11Cn van ccn 

gcdceld en doorlcdd waardckadcr aan 

de kaak durvcn -;tcllcn Durven, omcbt 

ook zij zo -;ncl van trutttghcid, hcim

wec en morahme hc-;chuldigd clrcig

dcn lc worden. Dtc mocd i-; in Amcnka 

in keuzc-; van de Dcmocratcn, in her 

Verenigd Koninkr!Jk in de pmgramma'-; 

van Blair cn ook in Duihland bcloond 

met politicke crkcnning en btjwijlcn 
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enthou'>ia'>te en ma'>'>aic '>teun. l'vlaar 

onze hinnen'>leden zijn (nog) niet de 

jungle van de '""'' cities, alhoewel ook 

hier de kwaliteit van de orenhare 

ruimte achteruit dendert. Niet een op 

tien, maar de grote mecrderheid van de 

Nedcrbnd<;e kindcren hehhen thui<; 

hun eigen vader; tienermoeder'> zijn 

ccn grotc uitzondcringi ~ociaal-ccono

mi'>ch worden wij a!-, her alternatid ge

zier1 voor de macht'>'>trijd tu-,-,en vakbe

wcging en ondcrncn1ing~nlonagn1cnt. 

Ln wellicht met uitzondcring van de 

drug'>prohlematiek en de '>ituatie van 

ccn Jantal randgrocrcn in de grote ".te

den client het uJtgang'>[lllnt voor onze 

keuze van de kwaliteit van de -,amenle

ving niet zozecr te zip1 de noodzaak 

van een fundamenteel hcr'>tel- en op

hotl\vprogranlnla van de san1cnlcving, 

maar twee andere zakcr1: de verbou

wing van die <,amenlcving en de herin

richting crvan op grond van de nicu\vc 

kamen en uitdagingcn, en de he,cher

nling van die <..,ZJ!llCnlcving tcgcn onnli~

kenbaar de kwaliteJt en de <,amenhang 

aanta'>lende tenden'>cn en ontwikkclin

gen. Dat in de loop van dit rroce'> ook 

nog ...,o1n..., aanzicnlijkc rcraraticwcrk

zaamhcden moeten worden uitgevoerd, 

i-, duidclijk Hct milicubelcid in het 

programma h daarvan en '>prckcnd 

voorhceld: niet de verloedering van het 

milieu i'> zozeer uitgang'>punt, al'> wei 

de con'>tatering, dat de meest <,ucce<,

vollc mi!Jeumaatregelcn tot <;tand zijn 

gekomen door zelfregulcnng, en dat 

een toekom'>tgericht milicubcleid 

daamm ook vee! mecr moet 1nzetten 

op <,amen'>praak met het- verenrgde

hedriJt'>lcven en op het helonen van gc

zamenliJke initiatieven en af-,praken. 

Verbond met de toekomst 
lntu...,...,cn wd dat nict zcggcn, dat on-.; 

land 111li11Lilln zal hliJven voor het viru<, 
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van de maatschappelijke onthinding, 

voor de breuk met de dragende morclc 

traditie'> van onze cultuur, voor hrcdc 

onverv:hilligheid ten opzichte van ar

moede en voor hct ondcrlopen van de 

polder door gehrek aan ba'>i<;<;aamhorig

heid. Die vcr-,chijn'>clcn zijn niet het 

uitgang<..,punt von her progran1n1a, n1aar 

niemand kan de ogcn sluiten voor ont

wikkclingcn. die ook de kwalit<:it van 

de Nedcrlanche <,amenlcv111g nu en op 

termijn ten dicrstc kunnen aanta<,ten. 

rvlaar het nicuwe C:DA-vcrkiezing'>pro

gramma hect niet 'Her'>lel van het ver

leden' De werktitcl wa'> gedurende het 

gchele pruce'>: 'Verbond met de toe

komst'. 

Air . ./JA.i\1. P£111 Cnrllrfr is ,!imtcur P<lll /Jet 

Wctnrscl'<l/l/Jc/rjk /iislrluul uoor hct CJ);\ c11 

~ccreldns Pdll de Pro!Jrd111C0111111issic 

No ten 
( )p ') llll'l J()() t, twcc dugell ll<l de lw .. ton-.lhc 

\crklezlng-.ncdcrlo<~g V<lll hct ( [),..\ kw<1mcn 1n 

k<~-.tccl I k I '>'-.cllhurgh 1n HiCrdcn <..Til tw111 

l1gtol ploll1Jilclltcn en cxpcrh hill'l'll op Llllno

dlglllg Vtlll hct \X/etCll'>Lhuppcli,k ln'>tlluut voor 

hct (])A drc ovcr1gell'-. <1l \\Tkell ecrdc1 W<l'> 

Llllgcgclclll, llClll1Cl11k lOCil del rl'-.1'> Ill hct ( '[ )-\ 

de Uihltlg lllct mocdqk voor'-.pclhJ,lr 111J,lktl' 

V<1n die hl,ccnkom'>l en de clJJr Ultgczcttc I li
nen \'(Hll h<..T'>tcll'> u1tvocng v<..T'>!Jg gcda,lll Ill 

hct zomcrllummcr \'<Ill ( h11<,1en 1 kmoLrtltl

-.<-hc Vcrkclllllllllgell J()().-J-

z 
v 
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Het is CDA-verkiezingsprogramma 'Samen Ieven doe je niet aileen' 

is sympathiek, maar op geen enkele manier onderscheidend als ide

ologie. Oat zou wei moeten, anders wordt het CDA een 066 zon

der het zelf te weten. De vier uitgangspunten zijn daarvoor op 

zichzelf onvoldoende. Het CDA zou een band moeten leggen tus

sen een bepaalde religie en politiek. Het CDA moet kiezen. 

S 
Jmcn Ieven doc jc nict ollccn', 

luidt de tJtcl viln hct conccpt

v~rkiczing~progranlnla van h~t 

C\)/\ I'J'lB-2002. Per dclinitte 

wtlar, zou n1en nuchtcr kunncn ant

woordcn. tvbJr de titcl mJg dan- lct

tcrlijk gcnon1cn- ccn oor-

verdovendc 

vJnze\t<,prckcndhcid vcr

woordcn, dczc i' mi'>

<,chicn loch wei goed gc

kozen. Er komt in iedcr 

gcvJI duidelijk in tot ui

ting \voaronl hct gaat voor 

hct C:Dk om '>ilmcnlcvctl 

modcrnc tcrmcn. Som<, i' de lJJI mij 

zeit'> ieh tc popubir Fr wordt gc<,pro

kcn van "puhlieke ruimtc" en "vee\ hiln

den" die Jiln hct hcd moctcn. 1\bor 

mi">chten i'> dot politick JilemJJI op

portuun. lk bn dot niet hcoordclcn 

Hct i<; ook ecn tilmelijk 

gedetJillccrd progrJmmil, 

terwi)i hct vcrhaal door 

enkelc centrale notie'> 

\Vordt gcdragcn. 

Kee<, Klop i'> over het pro

granlnla cnthou'lla~t. 1 Her 
C:D/\ ondcr<,cheidt zich, 

mcent hii, door "rodicJJI 

en <,amenlcving. Nict de chri'>len-denwcrJti,ch te 

<,\Jilt, niet het individu, zijn" Dat wil zcggen, 

mailr de <,Jmenlcving. Dat "door helcmaill utt te gililll 

lijkt hct centrJic aan- Projdr P13. C/itetn van de eigcn uitgang'>pun-

docht,punt. Enkelc jJren geledcn wcrd ten gcrechtighcid, ge<,preide vcrJnt-

hinnen het C:DA vee\ ge<,prokcn over woordclijkhcid, rentmee<,lcr<,chilp en 

"middcnvcld" ot "intcrmediairc <,tructu

rcn'. Die lijken nu piJJt<; tc hehhcn ge

mJakt voor "de '"menleving"- olthan'>, 

"\' hct centrale uitgJng<;punt. 

Hct lijkt ccn goed en moedig pro

grilmma. Hct twinkclt en rinkelt Viln de 

-,o\idaritci( l)czc vier uitgang..,puntcn 

worden ontwtkkeld tcgcn de achter

grond van hct zogcnazundc "gcnlccn

'chilp'>cknken"' 

Nadat hct vcrkiczing'iprogran1n1a van 

de VVD bekcnd i'> gcworclen, comtil-
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tccrt Klop in zijn column van 21 okto

hcr jong<;r\cdcn dat cr nu ccht ict<, tc 

kiczcn valt. 1 \)at \ijkt jui'>l 1\\aar hct is 

even de vraag of dat 'kiczcn' hctrckking 

hecft op vcr<,chillcndc idcologi'>chc uit

gang<,punten dan wei op hct vee\ min

dcr intcrc<,<,antc prohlcring<,punt van 

ccn hcctJC mccr of ccn hcctJC mindcr 

<,ociaal 1\ kn kan hct ook a\<, volgt lor

mulcrcn, prc<,cntccrt hct CDA hicrmce 

cen programma dat op hct gchicd van 

de grond,\agen of hct terrein van de 

ideologic ccn duidclijkc markcring 

hicdt ten aanzicn van andere partijcnc 

Hoe kan het CDA zich 
profileren? 
Laot ik tcr hcantvv'oording van die vrllug 

de nuan1 van de partij al~ uitgang~punt 

ncmcn. Her C:J)i\ ncht zich tot de 

burger met ecn /\ppcl, ccn Chri'>tcn 

\)cmocrati'>ch /\ppi:l om prccic'> tc ZIJ!l. 

Hoc vindcn we dit in hct programma 

tcrug~ 

I )clllocril tic 

Rcgclmatig vindt men in hct pro

grt~nlllltl vcnvijzingcn nLJ.ar 'dcn1ocrJ

t1'>ch' of ict'> de~t daaraan verwe~nt is. i'o 

houdt men ecn plcidooi voor her 'de

nwcrati'>chc puhlickc dchat' Ook acht 

men hct ccn gcvaar dat de ovcrhcid 

taken op al'>land zct door cxtcrnc vcr

zc\f<,tandiging (zc\f,tandigc hc'>luur<,

organcnJ ot interne vcrzcltqandiging 

(agcnt'>chappcni. \)atkan voorkomcn, 

maar dan moct de ovcrhc1d wei heel 

du1dcliJk ziJ11 over de doc\<,tcl\ingcn en 

de \vcrkwijzc, zcgt hct progran1111a. ~ 

"Voort<, moctcn de mini'>tcriclc hc

vocgdhcdcn op hct gchicd van toczicht 

gocd gcrcgcld zijn, n1cdc gczicn de 

vcrantwoording in de richting van hct 

parlcmcnt"' In dit kadcr moct men ook 

het plc1doo1 zien voor 'vcr<,tcrking van 

de rol Vtln vcrtcgcn\voordigcndc orga-
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nen en van de ver<,terking van de band 

tu<,<,en kiezer en gekozene'. Men wil 

ccn vcrstcrking van hct systcen1 van de 

rcprcscntalicvc democratic door de vcr

stcrking van de democratische cultuur. 

Dat vraagl politici en bc'>luurdcr'> die 

bereid zijn het dehat over politiekc 

\VUarden en orientatics uan tc gJ.an, 

open te <,laan voor inbrcng van burger<, 

en hun organisatie'> en bereid te zijn 

verantwoording at te lcggcn en in con~ 

tact lee blijvcn mel dcgcncn die hen al-

vaardigcn. 

Dit klinkt natuurlijk gocd Fr zullen 

niet vee! mcmen ziJ11 die zich daarte

gen willen verzetten. Toch zou ik dric 

hcz\varcn in ovcrwcging willcn gcvcn. 

Het eer<,tc i-, dat het nict <,pectaculair is 

en daardom niet profilercnd Ook ik 

hen hct met a\\c, wat hier <,taat ecm, en 

dar is vanuit het oogpunt van prohlc

ring een punt dat te denkcn moct ge-

vcn. 

Ten lwecde 1s hct gc'>telde een bceljc 

vaag en de werkelijkc hete hangijzcr<, 

wordcn niet aangc<;ncdcn. len echt 

standpunt zou het zijn, wannecr het 

C:DA zou '>tcllcn dat zcif'>tandigc hc

'-Jtuur~organcn ccn hcdrciging vorn1cn 

voor de repre<,cntaticve democratic. Ot 

dat hct Openhaar l\1inistcric onder 

<,trenge controlc van de mini'>ter en du, 

de volkwertcgcnwoordiging dicnt tc 

opercrcn Bcidc stellingcn lijkcn mij 

niet aileen JUist, maar ook ccht ondcr

'>Lhcidcnd. 

Het derde punt hedt hctrekking op de 

interne cohcrentie van hct programma. 

Hct C\)A-programma wil 

en de <,amcnlcving centraal stcllcn 

(en de <;taat mcer up al'>tand plaat

scni, 

en de rcprcscntaticve democratic 

vcr<;lerkcn. 

:Zijn die twcc nict <,trijdig mel clbar' 

Dat in icdcr gcval cen <;panning be'>laal, 
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hlijkt daan11t dat men een rcpre'>enta

tievc democriltie ver'>tcrkt door reprc

<,cntilticvc orgilnen ( hct pilrkment I een 

<;terke posilic te gcven tegenovcr het 

kilhinel en het bhinel cen <;tcrke po'>i

tic te gcvcn tcgcnovcr de vicrdc n1acht 

(amhtenaren). Dilt vooronderstclt ech

tcr cen zekerc mate viln centrilli-,atic, 

van versterking van de macht van de 

!ccntrille) stilat 

Clnistelijk 
Sympathick, ll1ililr erg profilcrcnd op 

het terrem viln democriltic lijkt mij het 

progrilml11il du-, niet. f\hilr niemilnd zill 

vcrwachten dat het CDA zich op de'[)' 

profilccrt, kan men ilntwoorden. Hct 

klilssicke punt i-, de 'C Die 'C is ( tc

gcnwoordigl cen ililnzicnlijk prohlcem. 

Dilt verschillcn tussen katholiekcn en 

protc<;tanten zich nict diencn uit te 

kri'>tillli-,crcn <;prcekt voor zich. Chri<;

tcli)k moct zijn: algcmcen chri'>telijk 

Mailr hoe diln vcrdcr~ Wilt i'> 'chri'>te

ll)k' tcgcnwoordig~ Wilarin moet men 

gelovcn om zich 'chri'>tcn' te kunncn 

nocmen" Dominee Ter Linden gclooft 

illlcen in mctilfori-,che zin in de wcdcr-

({olo A \<ire us Pctm) 

opstanding.r' Kiln men zich diln nog 

'christclijk' noemcn" Fen volgende 

vrailg i'> niltuurhjk: is dilt relevant" 1\ \oct 

men christelijkc heginselcn onder

'>chri)vcn om lid te worden van het 

CDA" Over de vraag of hct C:DA ecn 

chri-,tclijke parti) i'>, werd nog in I 9')2 

ccn dhcU<..,'-;ic gcvocrd. In ccn intcrvic\v 

zei de toenmillige pMtijvoorzitter Viln 

Vclzcn "Het CDA is ccn parti) 'gcJn

spirecrd door' tvlaar het CDA i'> gccn 

christclijke parti) "c Van Vclzcn re

agccrdc cbarn1cc op ccn voor'ltcl van 

cen partijcommi-,,ic onder Ieiding van 

Dectmiln die de toching ililn de heiligc 

Schrift- ook voor niet-chri'>lcnen- tot 

de kern van de politieke ovcrtuiging 

wilde maken. "De hijhcl is gccn poli

tieke encyclopedic", steldc Van Velzen 

daarop. De uiteinclcll)ke compromi<;

tebt i-, nu: "In ilntwoord op de oprocp 

van de l:lijhel krijgt de politiekc overtui

ging van het CDA gcstillte' 

Trouw, \vaaraan ik dczc gcgcvcn'l ont

lecn, '>preekt viln cen 'compromistebt' 

Maar het i'> in zovcrrc cen kwct,hilM 

compromis dilt de tcbt vragcn hll)ft 

oprocpen. Ook joden en mmlim'> ziJn 

( IJV II '!7 



lid van het CDA geworden ]., dat te

rcchtc AI, dat hct gcval i<;, zou men het 

C:DA mi"chien het T[)A moeten noe

men: het The.l\ti<;ch Ucnwcratisch 

Appel lmmcr<; thd,me, hct geloof in 

hct hcstaan van een god met cen he

paalde geaardheid ( wat hct vcrant

woord maakt om Zijn naam met cen 

hootdlctter tc schriJven), i-; wat chns

tenen, Joden en mo<;lims vcrhindt. 

Wannecr het CDA zich als TDA zou 

gaan profilcren, zou dat een interessant 

onder<;cheid oplcveren met andersden

kenden. Het TDA zou dan de Jood<;

christeliJke-islamiti'>chc erlcnis als uit

gang...,punt n1octcn ncn1cn en de 
waarden die daann be,!oten liggen als 

Lcitqc<tinr hantcrcn. De oproep van de 

bijhel is reeds wat chri'>tenen en jodcn 

vcrhindt, de koran zou daaraan aileen 

nog n1octcn worden tocgcvocgd. 

Toch i<; dat niet wat een recent jood<; 

lid van het C:DA rahbijn l.ody ll. van 

de Kamp, voor ogcn stond om toe te 

trcden.' Hij had het volgende motiel 

"Toen ik hoorde dat de liheralc rabbijn 

Soetendorp '>trceft naar de omvorming 

van de Raad van Kerken in een raad 

waarin allcrlci leven-,be-,chnuwingen, 

zoa!<; ook het humanistisch verbond, 

welkom zijrl, wilde ik het belang van de 

religieuze dimen.,ic onderstrepen. Niet 

dat ik aile principes van het evangeli.,ch 

chri<;tendom ondcr,chrijf Maar ik vind 

wei dat de principes die ook in hct 

Jood<;e dec! van de bijhel van belang 

zijn, in de politiek cen rol moeten spe

lcnn'; Let op de woorden: "het belang 

van de religieuze dimensie onderstre

pen". Lody van de Kamp gaat het ken

nelijk niet om wat christenen, joden en 

moslims gemeenschappelijk hcbhen, 

maar om icb nog breders: de religieuze 

dimensie. Zou dat een optie zijnc Het 

CDA al-. RDA: Rcligieus Dcmocratisch 

Appel) Het CDA zou dan hct gchcle 
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'>cala van rcligiositeit tot haar tcrrein 

kunncn rekenen. Aile bestaande god'>

dicn~tcn zijn al rcligicu':. gctint, n1aar 

daarhij komen dan ook nog ecn aantal 

vrijzinnige, niet-kerkelijke religieuze 

richtingen. 

Het religieus
levensbeschouwelijk
democra tisch -a ppe I 
Toch is ook dat niet de richting dic het 

C:DA blijkens hct programma wil im

laan. De richting die wordt ingcslagen 

i-.- als ik het goed zie- een RLUA een 

rei igieus-leven.,Jw.,chouwel ij k -democra

tisch-appi:l. Het programma zoals dat 

nu voorligt, is eigcnli1k mecr ecn pro

gramma in de gecst van rahhijn Socten

dorp die de overeenkomst tussen aile 

'levensbe.,chouwelijken' bcnadrukt, dan 

een progran1n1Z1 in de gcc')t van rahhijn 

van de Kamp dic de ovcreenkomst tus

sen aile 'religieuzen' accentueert. 

lk zal uitleggen wat ik bedocl. Leest 

men het programma van het C:UA dan 

hlijkt hct telkcns tc gaan om het belang 

van waarden en normen die op de ccn 

of andere manicr in cen levensheschou

welijke en religieuze context geplaat<;t 

moeten worden. Aangezien 'lcvcnsbe

schnuwing' ook een seculiere levensbe

schouwing kan zijn, typeert het pro

gramma dat nu voorligt de politick van 

het CDA dus niet a is religieus, maar a!-. 

'ingehed' in een levensbeschouwelijk 

kader ('levensbeschouwclijk' in de ruim

ste zin van het woord, omvattend 

zowel religie als ook seculiere levensbc

schouwing). Het cnige waar het pro

gramma du-, af-,tand van neemt, is van 

lcvcnsbeschouwclijk nihili-,me of van 

postmoderni-.me, van de stelling dat 

men waarden en normen kan hoog 

houdcn zonder deze in een of ander 

breder kader te plaatsen. 10 

Ontwikkelt het CDA zich tot RLDAc 
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Wat daarop wijst, is de sterke accenlu

ering van pluriformiteit van levembc

schouwingcn zondcr dat cen voorkcur 

voor ccn die lcvcnsheschouwingen 

wordt uitgcsprokcn 

Pluriformiteit 
Nict zozeer de 'collllll!llliloriilll\' vormen 

de patroonheiligen van 'Samen Ieven 

doc je nict aileen', maar Isaiah llerlin, 

zo lijkt het wanneer men de overvloc

dige verwijzingcn naar pluriformiteit 

leest. 11 Zelfs hij de 'artistieke vcrfraai

ing en inrichting van de puhlieke 

ruimtc' evcnals in de 'architectuur van 

overhcidsgchouwcn dicncn de waardcn 

en normen, die aan de plurale samcnle

ving ten grond-;\ag liggcn, tot uitdruk

king te komen' 1' Verdcr staan ook in 

het sporthcleid en hct verenigingsleven 

'het plurilorme aanhod' ccntraal.'' Wat 

het CDA ook wil stimuleren is 'dat er 

een pluriformiteit van jongercnorgani

saties hlijft heslaan' " Ln tevens is van 

be lang het 'plurale onderwijs-, omroep

en pcrsheleid'" ol 'plurilorm mcdia

aanbod' "' Ook wordt ecn pleidooJ ge

houden voor 'gcestelijkc stromingen' als 

vak, 1mmers daarmee verwcrft men in

zicht 'in de diverse religicuze en levens

hcschouwclijkc t1·aditics' ,

Voortdurend rocit hct C:DA op in sa

menhang mel de andere dcnomina

ties.15 "J)e kerken en genoolschappcn 

op gcestelijkc grondslag dienen van

wegc hun specilieke hijdragc aan hct 

gcsprck over waardcn norn1cn en nlaat

schappcll)ke samenhang een cigen rol 

in hct puhlieke hc<,tcl tc hlijvcn spc-

lenl' i'J 

Of toch het evangelie? 
Nu zal men zcggen dat voorkeur voor 

pluriformiteit wcliswaar ondcrdccl is 

van hct Cl )A-verkiczingsprogramma, 

maar nict het punt waarop men zich 

het mcest wemt tc prolileren. Dat bn. 

Het is inderdaad JUist dat op cnkcle 

plaatscn hct evangelicals inspiratichron 

voor bepaalde waarden wordt opge

voerd. Er wordl gesprokcn van "wegcn, 

die zijn ingcgcven door de inspirercnde 

waarden die in het goede nieuws van 

het Fvangelic vcrval zijn"'" En welke 

waarden zouden dat dan zijnc 

Het ideaal dat ieder mens uniek is, 

van on<,chathare waarde en cen roe

ping heeft voor zijn of haar naastc 

en de wneld om zich hcen, 

hct ideaal dat menscn hood'>chap 

hchhen aan clkaar en aileen <,amen 

met andcren cen zinvol Ieven kun

ncn leidcn 

het Jdcaal dat de ovcrheid - en du<, 

de politick - dicn<,thaar is aan die 

waarhcid en die roeping van men

<..,cn.-~ 1 

Llit deze waarden wordt weer ccn an

dere waarde, in het hi1zonder ccn so

cialc waarde, afgelcid Namelijk de 

son1cnlcving a\<.; Cl'll gchccl van gc

mecn<,chappen, waarin men<,en samen 

vormgcvcn aan hun tockomsl; in on

dcrlingc hctrokkenhcid en vcrantwoor

delijkheid De <,Jmcnlcving is geen 

losse verzamciing individucn rond 

markt en ovcrheid, wordt ten over

vlocde opgcmcrkt. Dat i'> allcmaal 

mooi, maar heclt hct iets met evangelic 

te makenc Kan hier niet dczcllde vraag 

worden gesteld die men ook kan stellcn 

ten aanzicn van de vier principc-, waar

van Klop mecnt dat hct gaat om 'eigcn' 

uitgang'>JXlntcn' Willcm llrccdvcld vcr

woordt dit punt al'> volgt In zijn 

Program van Llitgang...,puntcn vcrwij...,t 

hct C:DA naar nohelc waardcn al<, soli

daritcit, gcrechtighcid, rcntmeestcr

schap en ge<,preidc vcrantwoordeli)k

hcid, "waar ecn Jood. ccn moslim, ol 

cen hindoe cvenmin als ccn chri<,tcn 

< llV 11 '!~ 



hczwaar tcgen bn hchhen"." lndcr

daad, en laat ik nog ict<, verdcr gaan. 

7:ou een diiJCilt hczwaar hehhen tegcn 

d1e waardcn~ Aileen het 'rcntmcc'>tcr

'chap' vormt hicr een belcmmering. 

Trouwen'> nict aileen voor de athc.J\t, 

maar ook voor de hindo6-,t. l.aat ik mij 

heperkcn tot de athd<,t Een ath6<>t kan 

nict<, met het concept 'rcntmec<,ter

'>chap'. omdat hi) niet geloolt dat de 

Crotc Rcntmcc'>ter hc-,taat. Dat wilna

tuurliJk nict zeggen dat ccn athd<,t van 

n1cning i.., dot n1cn de aardc llldg vcrnic

tigcn, maar hij zal wei andere vocahula

ria nHlcten vindcn om zijn zorg voor de 

wcrcld tc vcrwoordc11. llijvoorbccld: de 

verantwoordelijkhcid voor tockom'>ligc 

gcnLTJtic-,, de rcchtcn van andcn_·n, rc

'>JlCCt voor hct Ieven, de rcchten van 

plantcn en dicren dc,nood-,, maar in ic

dcr gcval i'> cen hcrocp op cc11 <,chep

pcr dic de aarde aan 111Cil'.Cil vcrpacht 

zou hchbe11 uitgc-,lotcn. Uok kan een 

athd<,t nooit ecn pkidooi houden om 

de rcchtcn van de men<, aan te vullcn 

met cc11 'CJ,drtn for the Jlrc'm"lliou of the 

Crcdtion'. zoal-, hct (])A-programma 

doct. 

Algez1en va11 dat cnc punt van hct rcnl

mcc'>llT'>Lh<lp, prolikcrt hct C:DA zich 

op loutcr '>eculicrc waardcn. Hct cnig 

ondcr,chcidcndc ],,kt te zijn dat die 

waardcn 111 verhancl worden gchracht 

111ct cc11 rcl1gic ol ccn lcvcn<;bc-;chou

wing, maar wclkc lcvcn-,hc<,chouwing

dztarvan wordt vcrdcr nict-.. gczcgd. 

De Nederlandse identiteit 
Fr i-, -,lccht'> ccn concuJTCJll voor rcligic 

en lcvemhc-,chouwing a]<, Fuu,i,Jruhc 

voor de waa1·dcn van het CD/\, zo litkt 

het de Ncderland-;e cultuur. Onder hct 

kopJe Nederland al-, moza·iek' wordt 

ccn hcrocp gcdaan op waardcn die al, 

typi-,ch Nederland<, worden gekcn

<,chct<,t. "In ccn kl1maat van wlcrantic, 

( I JV II '17 

wcdcrzijd<> re<,pcct en bcrcidhcid tot 

dialoog i'> gelijk burgcr,chap wat 

Ncclerlandcr<, vcrhindt" Op ccn an

dere plaats wordt ook ccn verwoording 

gegcven aan de 'Ncdcrland<;e identitcit' 

,\kn schrijlt dar dcze idenlilcit i<, gc

<,tempeld door: 

gclool en lcvcn-,hc-;chouwing; 

vrijhcicl-;zin, 

gel ijkbcrcchtiging, 

vcrdraagzaamhcid ten opzichtc van 

mindcrheden; 

openhcid voor impu]<,en van over de 

grcn~; 

ecn stcrkc inrcrnationale oricnta

tic.11 

Dczc laar'>te identiteit hedr ook 'uirer

lijkc kcnmcrken' I harvan nocmt her 

programma: rcchh'>laal, rc-;pcct voor 

mcllsenrcchtcn, democratic, con<,titu

tionclc monarchie, ondcrncmcr-,chap, 

'>ocialc marktcconomic, ruimtc voor 

ccn plurilorm particulicr in1tiatid lwc

dcrom 'plurilorm': I'Cl. de Ncderlanchc 

en de Fric'>e taal en hct buitcnland-, he

kid.'' 

Hct " - opnieuw - '>ymparhick, maar 

op gccn enkek manicr ondcrscheidcnd 

a]<, ideologic. J'-.1oel dat dan. zal men 

vragcnc lk denk hct wei, want andcr<, 

zou het C:DA een D66 worden zonder 

her zelf le willcn wcten. Voor het 'radi

caal chri<,tcn-democrati<,ch zijn' van 

Klop zijn de vier uitgang<,puntcn van 

gcrcchtigheid, gc<,prcidc vcrantwoor

delijkhcid, rcntmcc'>ter<,chap en -;olida

rireit op zichzcll onvoldoendc. lk dcnk 

dat het C:DA icls moct ihliJvcn) doen 

mel ccn ol mecrdcrc god'.d1cmten. 

Ceen RIDA. Dat i'> te ruim. Tc ruim 

lijkt mij ook het RDA van Lody van de 

Kamp. Hct CDA zou ccn band moclcn 

kggen tu<,<,cJ1 m1 hcfJ<i,ddc rcligie en poli

tick. Dar nu, bn aileen wanneer men 

kif't ,\len kan zich niet oricntcrcn op 

de waarden van 111/c rcligicuzc dcnomi-
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natic'>. Dat wa> ook de tout van 

Bolkestein tocn hij ccn vcrwijzing naar 

chri-;tcliJkc waardcn in hct programma 

van ccn liberale politieke parlij he

plcitte en daar na aile commotie -

'humanisti>che' waardcn aan toe-

vocgdc. 2
(l 

\k voel nog het rnccste voor ecn C:DA 

ol anders cen TDA. Ook dat laatstc ligt 

goed in het gchoor en zou ccn solidc 

grondslag gcven aan de politiek Hct 

\ijkt ook weer modern. Aan de VU 

wordt weer opcnlijk van 'christelijkc 

cthiek' gc-;prokcn'c en - mid "'Y lt/JS -
hinnenkort gaat die gcvleugeldc hond 

ook wei van de voorgcvel. ldentiteit is 

weer helemaal 'in' 

Pwfdr P B. Clitet~r is /Jijzoudcr hool}lmldr 

fi/oso{ic in J)c/[t c11 lllttucrsitair /Joo{ddow1t 

E)J(ycloflcdic th111 !Jet m/Jt i11 Leidc11. Hij is uer

dn colu111nist !11111 /Jt/ daqhlad Trouw. 

No ten 
Klop, ( KandtdJJt en program. wclke van de 

twcc komt ccr'>t'' T!outP, 14 oktohcr J<)l)/ 

Ecn AmcribJn'>e '>lrommg 111 de polltickc lrlo

<,oltc \\'aarhl) gcmccn<..chap.;,waordcn ccntraal 

<.,laan. Vgl [)a\y, f\1Jrkatc, cd CommwtltdiJdllt>m 

i\ Ncv·i PuhlK lthicc.. \VJd'>\\·orth Publi'>hlllg 

Company, Belmont, CaldornJa 1 <J<) 1 

Klop, C 'Er valt 1 weer) wat tc ktezen, !eve de: 

vcrkwzlllg'>progrJmma':,' Trottll', 21 oktohcr 

[l)<)j 

Silmnt/cpen tloc )C 111CI11llcm, 29 

Sumodn'CH Joe JC mel r~l/cc11. 2{) 

Vg!. I .indcn, Nico tcr 'Houvast en h111derpaal', 

Twllll\ 18 auguc,tu'> It){)/ Tcr I .1ndcn c,chrl)!l tc 

gelovcn 111 de v,:cderopslandlllg, maar n1ct in 

het lege grcd. Uat bctckent du":. dat de wcdcr

op<,tandlllg aJn de bcc]d..,rraak wordt pnJ<,gc-

geven 

7. Aangchaald, Trowt'. l) augu<;.tu<, 19<)7 

Vgl hicrover· Brccdveld, Wdlcm, ''!\.roost van 

Abraham' Vcreenigt Ll~'', Tmuu>, 1 ~ augu<>tU'> 

llJ07 

<) Aangchacdcl!n c<:n artd-..cl Trou/P van<) augu'>lll'> 

ll)C)7 

10 !)at ml'n waarden en normcn kan ho{Jg hou

dcn zondcr engagement aan ecn levcn<.,bc

'>Chou\VIIlg of 1deologic 1<:. de hood..,char van 

\){)6 Men kan D66 dan ook een poc;tmodcrne 

partij noemen. Vgl. claarover ook de 111tere<>-

-.ante he-.< houw1ngcn \",111 l1;1p lohn \X' 

/)cu'lll)' Pll\11'> /u-,/icl' The ( Jll !o1 .\101-,lllty Ill 

The NethcJbnd'> VJn (,on_um .-\-.-,en 1<)<)7:, 

';2-5-1- dw de \eJ..,(_hdlen tu-,-,cn het lilwlall..,lllc 

v0n I )(Jh en de VVI) hc'>prcckt 

11 lkrlm 1'> een ldo-,oo! met d(_' !lleJk\\·JardlgC Cl

gcm(hap c!Jt hi) 111 elk huck dat h11 ln·-,t : ol het 

nu ge-,LhrC\T!l i'> door He1dcr V!LO Tol-,tol ol 

WI(_' dan ook 1 altqd weer hetzellde aJntre!t na 

mcll]k dat de doclcn dl(_.' men'>en lla'>lrevcn 

vcclvulclig ?.IJil Vgl 0\Tf hem HlokiJnd 

HJn<, ·[..,JIJh lkrl1n. tU'>'-.Cil ld)erJI!-.mc en com-

lllllllllJ11'-.111C LrllOdcil Rcr'cd 1 <)()'/ -t I (J 1-172 

I 2 )',/JIICII/wcll ,/,Jc II' lilt'/ ,J!fcn1 l'J 

11 \diiiCidr'l'l'li ,)Lll' )C Jllti diil'lll l'J 

I I S,/JIIildn'lli ,/oc ll' rut'/ ,dln11 2(1 

1\ \di11C111li'Cii ,io,· )C nrc! ,d/ccn 22. 

1h. Sdmndcl'cH ,/o1 JC iilcl 111/cn:. 27 

17 SdiiiCJJI
1
lPCII ,/oc )C 1rril 11Unn 21 

I K Hct 711 nog cen'> nCJdrukkcl,Jk gezegd tbt 1k -

c1l.., ldx·rJ.Jl - voor plun!ormiLCil op ZILh llJ

tuurll]k grote watlrdcnng he h. Vgl ( ·lltcur 

11 H \X' hat 1.., the Ta'>k ot the ~tJtc 111 

Llpholdlllg Value.., 111 J l1luJtlit'>tlt Soucty~ 

;\,l/Ji!' {!ir /\n/1h- 1m,/ StlZid//J/Jdo~,Jfl/11( Vol H~ 

jt)l)/, 127-:;~/ 

1\). S11mndn'Cil ,l,)c 1r 111cl 111/cn: 2:-l 

20 SdJIICJJI
1
CPl'll ,/oc It' llrci,d/ccn <J 

2 1 S,ullcnlcJ'Cii ,/oc rc nrd dli'cnr 

22. HrccLh-cld \Xldlcm. 'Kroo-,t VJn AhrJham' 

Vc1-ccn1gt Ll'' Ti(l!HI', 13 Jugu-,tu'> 1<J<J7 

2:; S,wrci11cr'cll cine It' 11rcl ,i/i'cclr 2 l 

2+ S,nnnrlcPCI1 .loc If 111tl dllctll, ~2 

25 SdiiiCJricPcn ,/oc If 111cl ,diem ~2 

2(> De hcruLhtc vcr\\'l)Zl!lg !lJJI hct chnc,tendom 

I'> door 8olke-.tcin ovengc1h IJtcr 111gnljX'!ld 

gcnuancccrd, 1ch dut 111cl hi) J.llc ..,Lhrqvch 

over drt ondcr\verp i-, doorgcdrongcn Vgl 

HolkL''>lcin, rnh, 'Ten nwrclc cri'-,1'-, Ill ondcr

w!j<:. en opvocd1ng"' ( )vcr hct JJnleren van 

dcugden. normcn en waarckn" Lil1cr,J,rl l<cPcr/ 

1996, 21<1-22.~ 222 \vaar h11 -.chrl)h dot al-, 

grond:.lag van de \VCJMden en normcn '\v11 zcc1 

gocd tcrccht kunncn h11 dc lrhcrJlc tradit1e 

zcl!. De hcglll:.clen d1c v.nJ JJ.ll dH.' trad1trc 

kunncn ontlencn, b1cdcn ccn zel!'>tand1gc -,c

culterc grond-.lag woarme(_' we lllbtckcnd vcr

der kunncn go an' ( )ok 111 Bolkc.:-,tel!l, Frih, 

''lndlvldu hcdt ook maahLhappcll)ke verant

woordeliJkhctd'', TroiHP, 1 B oktobcr 1997 v-mrdt 

wei hct "morali'-.cren" von de l1hcraJI verde

dJgd. maar komt gecn vcrwijz111g mccr voor 

naar de noodzaak van god-,d1cnstrgc morcle 

kader<:. 

27 Vgl. 'Fth1ck VLI verdw!Jill tu'>..,Cll de gordl]

ncn' TioHU', }(J augu<;.tu-. 1997 Langc WcrJ de 

"Het heelt !Ch van ecn com1ng out", TiOIW\ 2 

oktober 1997, Lange. Wera de 'lk ben van 

oor<>prong CTll gerc!ormende )Ongcn' Ill. 

T1otHP, 2 oktoher 1997 
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We gaan een nieuwe eeuw in waarin mensen, zingeving, participatie 

en dus de kwaliteit van Ieven voorop zullen moeten staan. Het on

derwijs is daartoe een cruciale voorwaardenschepper. Er wordt in 

het CDA-programma een heldere keuze gemaakt voor verantwoor

delijkheid, dicht bij de mensen zelf. Voorwaarden liggen in de sfeer 

van budgetten, kwalitatieve randvoorwaarden, ruimte voor de eigen 

identiteit van onderwijsinstellingen en het voorkomen van drempels 

in de toegankelijkheid. Het CDA staat een onderwijsbestel voor 

ogen dat mensen meer mens willaten worden en Iaten zijn. 

H 
c_·t hedt miJ indertijd 

vcrbaJ'>d dJt hct CDA 

111 i'J'JO in-

<;temde met · 

twee l'vdA-bewl!ld.,Jieden 

op het t\lini<;tcric Viln 

( JnderwiJ<; en Wetcn

<;ehappen. 1\ let Ritzen en 

Walbge op 0& W Wil'> de 

kiln'> op een '>lerke <,limu

lan<; van de vrijheid vJn 

onderwij-, niet groot. DJt 

gold cvcnmin voor het bc

vorderen van een ver<;ehui-

dJt. tcrwijl onderwij<; in onze <;Jmenlc

ving een van de mccst bJsale en cru

ciJic instellingen i<, om de 

<,Jmenleving kJmcn te 

hicden ecn <,amcnleving 

van n1en~en en voor men

sen te IJten zijn Het 

CDA maakt in zijn vcrkie

zingsprogrJmmJ voor de 

komende parlementsvcr

kiezingcn, een keuze voor 

kwaliteit. i)Jarmee maJkt 

het CDA in mip1 ogcn de 

draai die nodig i<; om 

vlllg von vcrantwoordelijk- C. Verburg memen bnscn op toe

heden naJr het laag<,t mogelijke en dus kotmt te bieden. TegeliJkcrti)d biedt 

mee<,t betrokken niveilu. Het niveau 

Wililrop lllililtwerk kan worden geleverd 

in hct bcbng van lcerlingen/<,tudcnten 

en hun oudcr<,, ondcrwij'>gevenden. de 

gemeemchop in de dircctc sociJie en 

moat-,chappelijke omgeving; en zo de 

<;Jmenlcving al., gchecl lntegcndecl Ln 

( llV II '!7 

het CDA de toek()lw.t kan-,en om bns

rijk te worden. 

In onze <,amenleving wailr de meesten, 

met uitzondering van de helaas groei

ende groep men<,en aJn de rJnd vJn de 

<;Jmenlcving, hct financieel goed hcb-

0 
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ben, zal het accent de komende tijd 

moeten liggen op kwaliteit in plaats van 

op kwantiteit Want wat schiet jc er 

mee op als jc vermogen per jaar grocit, 

terwijl je jc kindcren niet Ianger op 

straat dudt te Iaten speleni En wat heb 

je aan lastenvcrlichting als door milieu

vcrvuiling de kwaliteit van Iucht en wa

ter steeds verder wordt aangetastc 

Veiligheid en geznndheid moet je dan 

elders gaan zoekcn. Op vakantie of in 

speciale gezondheidsvoorzieningen. 

Maar het kan en mag nonit gewnon 

worden in ons land om die 

dcrcn richting volwassenheid. Kcnnis 

vcrgaren, maar ook kansen krijgcn om 

waardcn (verder) te ontwikkelcn, die 

normcrend zijn voor kcuzes en gcdrag, 

hchorcn tot de kern van het gcnieten 

van onderwijs. Scholcn en oplcidings

instituten diencn daarvoor tc zijn in

gericht. Ondcrwqsgevcnden moeten 

daarvoor zijn toegerusL 

Bovendicn hebben ondcrwijsin<;tcllin

gen in toenemcndc mate cen rol te spe

lcn in de omgcving. Len onderwijsin

stcll i ng is geen ciland. maar heel t een 

lunctie in de socialc en 

essenticlc zaken ver van 

huis te moeten zoeken. 

Daar is nu een kanteling 

voor nodig De kanteling 

van kwantiteit naar bvali

teit. Het stellcn van de 

kwaliteit van omgcving en 

Een kanteling in het 

denken over 

onderwijs is het 

gevolg van dit 

maatschappelijkc omge

ving. lnteractie met de sa

mcnlcving is vitaaL 

In het vcrkiezi ngspro

gramma toont het C:[)A 

zich hewust van hct !cit 

dat dat om investeringen 

voorzieningcn hoven een 

hoger hesteedhaar inko-

programma. 
vraagt. Ecn invc~tcring, 

in tinanciCn 

men, zeker als hlijkt dat Je daarvan vcr-

volgens <,leeds mecr moct betalcn om 

veiligheid en gczondhcid te kopen 

Onzc toek01w;t vraagt om kwaliteit. 

We gaan ccn nieuwc eeuw in. We Iaten 

de twintigstc ccuw achtcr ons a!., een 

eeuw van opbouw en groci van syste

men en infrastructuur. We gaan een 

nieuwc eeuw in, waarin menscn, zingc

ving, participatic en dus de kwaliteit 

van Ieven voorop zullen moeten staan. 

Cruciale voorwaardenschepper 
Hct onderwijs is daartoe ecn crucialc 

voorwaardenschepper. De l'rogram

commissie van het C[)A onderkcnt en 

erkent d1t. Mecr dan 45 paragrafcn van 

'Samen Ieven doc je niet aileen' zip1 ge

wijd aan ondcrwerpcn die met onder

wijs tc maken hcbhen. Allereerst onder

kent hct programma dat onderwijs na 

en naast de opvocding e-,scntieel is 

voor de groei en ontwikkcling van kin-

nict aileen 

maar ook en vooral in hct scheppcn 

van voonvaardcn 0111 de gcvraagdc 

kwalitcit vorm tc kunnen gcvcn. Van 

het leggen van optimalc verantwoordc

lijkheid biJ het be.,tuur van ecn school, 

waarbij oudcrs cen hclangriJkc plaab 

hebbcn, via het invcsteren in oplciding, 

hiJscholing en kwaliteitsverhetcring van 

arbeidsvonrwaardcn en arhcidvmlstan

dighcden van onderwijsgcvendcn, tot 

aan kbssenvcrklcining en het scheppen 

van meer ruimte voor culturclc, socialc 

en en1otionele vorn1ing van kcrlingcn. 

Verantwoordelijkheid bij 
scholen 
J)at vraagt nogal wat. Lo~ van de vraJg 

of het C:DA de komcnde kabinctspe

riodc kan~ zict regcring~verant\voordc

lijkhcid te dragcn, is een kantcling in 

het dcnkcn over onderwqs hct gcvolg 

van dit programma. Niet Ianger zullcn 

ondcrwiJ<,instcllingen tc maken moeten 
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hebben met gedetailleerde regelgeving 

vanuit Zoetermecr. Fr zullcn Jf'>[Jr<Jken 

op hoofdlijnen moeten worden ge

ma<Jkt, w<J<Jrbinnen be<;tuur en m<Jnage

ment in hoge lll<Jlc zclf vcr<Jntwoorde

lijk zijn voor vormgeving en resultaten. 

I )at is cerdcr ecn uitd<Jging d<Jn cen 

rrohlccm. lle<;turen, mit<; voldoende 

profc<;<;ioneel gecquireerd, zien deze 

ontwikkeling gra<Jg. Mecr en mecr wor

den scholcn en onderwij<;imtellingen 

immer<; Jfgerekend or resultaten. Dan 

is hct voor de h<Jnd liggend, d<Jt he<;tuur 

en man<Jgement de bijhehorende 

ver<Jntwoordelijkheid erbij geleverd 

krijgcn De overheid, ook de lokale 

overheid, die nu nog hcstuurlijk verant

woordeliik is voor het openha<Jr ondcr

wij<;, zal mccr en mccr moeten opschui

vcn in de richting van hct <;cherpen 

v<Jn randvoorwa<Jrdcn, wa<Jrhinnen zelt

standigc hcsturen de ver<Jntwoordelijk

heid dr<Jgen Dat d<Jt wenselijk is, maakt 

de puhlicatic in het daghi<Jd Trouw van 

zaterdag 25 oktoher 1 CJCJ7 nog ecns ex

tra duidclijk llijzondcre <;cholcn, die 

vecl mecr n<Jmen<; de ouder<; hestuurd 

worden, lcvcrcn gemiddcld een kw<Jiita

ticl hetcre pre<;t<Jtie d<Jn orenhare scho

lcn, die onder hcstuurlijke verantwoor

dclijkhcid van gcmeentcn v<JIIcn. 

Multifunctioneel centrum 
Dc school hcclt in tocnemcnde mate 

ccn lunctie in de omgcving, zl'gt het 

verkiczingsprogramma. Daar ben ik het 

mcc ee1K Voor miJ is hct echter de 

vraag ol de gcwcn<;te multifunctionelc 

ros1tic in de directc samenleving<;

omgcving !outer V<Jnuit de <;chool moct 

plaatsvindcn De suggcstie die ik on

I<Jng<; hoorde '>[Jreekt mij mccr aan. 

l'laat'> over de school een 'gehouw' 

hccn, zo luidt die suggc<;tie 1\b<Jk een 

wijkvoorziening waarin de school een 

centrale pla<Jt'> inneemt, terwijl bijvoor-
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beeld ook de CCI), de muziekschool. 

hct wijkgezondheidscentrum, sportver

enigingen etc. hicrv<Jn gebruik kunnen 

maken. Een multilunctioneel centrum, 

waarin jong en oud iets te zocken en te 

vinden hcbben. Het he<;tuur van de on

derwijsinstelling is ver<JntwoordeliJk 

voor het onderwijs dat cr gegeven 

wordt. Het hestuur van de sportvereni

ging heeft zijn eigen bestuurlijke vcr

antwoordelijkheid De totale Jccom

mod<Jtie kan worden beheerd door een 

sreciaal -,amengcsteldc hchcersraad. 

Kinderopvang, tu<;<;emchoolse en hui

tenschool<,e orvang kunnen eveneens 

een pick krijgen Niet in de school<,e 

slcer. Ma<Jr elders, binnen dezeltde voor

ziening, waarhij sprake i-; v<Jn gckw<Jli

licecrdc medewerker<; en een p<J<;<;ende 

ruimtl'. Een ander aspect van de school 

in de omgeving is het hevordercn v<Jn 

projecten, waarin leerlingen projecten 

ontwikkclen in en met de <,ocialc en 

maat<;ch<Jp[Jelijke omgeving. Dat vormt 

leerlingen en wortelt de school in de 

<,amenleving. Het verkiezingsrrogram

ma had dit element wat mij betrcft iet<; 

mecr Jccent mogen geven. 

Onderwijs en opvoeding 
Het onderwijs ondersteunt en vcr-;terkt 

de opvocding. De ecr<;tc ver<Jntwoordc

lijkheid voor de opvoeding ligt bij de 

ouders/verzorgers van kinderen. Dat is 

een onvervreemdharc ver<Jntwoorde

lijkheid 

Wei is een goede communic<Jtie tu<;<,en 

onderwij<,gevende en opvoeders bc

bngrijk. Kinderen opvoeden en hege

leiden naar volwassenhcid in een inge

wikkelde en uitdagende samenleving, is 

niet altijd eenvoudig. Noch voor de op

voeders noch voor onderwijsgevenden. 

Overlcg en de mogelijkheid om onder

'>teuning te krijgen zullcn recel moge

lijk moeten zijn 
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De digitate kloof 
Kindcrcn en lccrlingcn grocien or in 

een <,amcnlcving die <;ncl digitali<;eerl. 

Dat <;chert kanscn en ri<;ico\. Leer

lingcn moctcn zich hicrvoor kunncn 

tocru<;ten. 1\laar die kan<; moctcn hun 

oudcr<; evencen<. hchhen. Voor zowel 

oudcr<; al<; leerlingen geldt de noodzaak 

om zich thui., tc voclcn in de wcreld 

van de intormatic- en communicatie

tcchnologie (IC:Tl In de eerder ge

noemde multilunctionelc wijkvoorzic

ning, kunnen hiertoc zowcl voor 

ouder<; al' voor andere volwa<,<;cnen, 

mogelijkheden worden gecreecrd. Een 

voorziening al<; deze zallaagdremrelig 

en uitnodigend moeten zijn. De kloof, 

die men nu reed., kan waarnemen tu<;

<;en men<;en die wei en nict vertrouwd 

zijn met ICT, zal voortvarend gcdicht 

moetcn worden. Dit om nieuwe vor

mcn van tweedcling in de <;amcnleving 

te voorkomcn. 

Breed pakket gewenst 
Voor wat hetrdt de inhoud van het on

derwiJ', <,preekt hct programma een 

<;tcrke voorkeur uit voor hreedhcid van 

het pakket. Niet aileen kenni<;, ook vor

ming en <,Ocialc vaardigheden zijn van 

he lang. I )e gcwemte hreedhcid vraagt 

nog ict<, ander.,, namelijk een sy<;teem 

waarin integrcrend onderwij<, voorrang 

kriJgl hoven <;elccterend onderwij<,. lk 

<,tel me wei ccm de vraag of je er goed 

aan doct kinderen rond hun twaallde 

jaar al ecn richting te Iaten kiezcn. Fen 

richting die <,lerk hcralcnd hlijlt in je 

verdere (herocps)lcvcn. Die vraag moet 

ecn<, te mecr aan de orde zijn al<; Je je 

rcalisecrt dat cmployilhiltty \verkcn en 

hlijvcn leren' zo centraal <;telt. 

Studiefinanciering 
In 'Samcn Ieven doe jc niet aileen' 

wordt de hcldere keuze gemaakt voor 

verantwoordclijkhcid. clicht hij mcmen 

zell. Dat is tcrecht. Voorwaardcn lig

gen in de <;leer van hudgctten, kwaiJta

tievc randvoorwaarden, ruimtc voor de 

eigen identitei t van onderwijsi nstell in

gcn en het voorkomen van drcmpels in 

de toegankelijkheid. De cigcn hijdrage 

en de stud1elinanciering vallen hinncn 

de categoric mogelitke drcmpek De 

vorn1gcving van tTn nicuw stcl~cl van 

studielinancicring ligt nict heldcr in hct 

rrogramma bc,Joten. [en nicuwe vorm 

van ~tudichnancicring vraagt 0111 de no

dige zorgvuldigheid in ophouw en toe

kenning. Hct reccntc vcrlcden lccrt ons 

hoc het 111et moet. floe hct wei moct, 

vraagt prioritairc aandacht. Want waar 

onzekcrhc1d is over de <,tudietinancie

ring, daar zic JC dat kindcrcn van ou

der' die gccn royaal inkomen hchhen. 

minder gemakkehJk door<,tromen naar 

het hogcr ondcrwij<, J:n dat pa<,t nict in 

een onderwij<,he,tel zoals hct CDi\ dat 

voor ogcn -,taat, dar n1cn-;cn n1ccr n1cn..., 

willatcn worden en Iaten zijn. 

Ccnl11 \lcrlnnt} is Tu>ccdc Kilutcrktllldtdililt uoo1 

hct CJ);\ Zlj is oud-bcstuurs/id P<lll hct (i'J\1 

en hee{t t:t'IJ hurcdll poor cOI11111ll1liu1tie en fnojcc

tcu 
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Het CDA-verkiezingsprogramma is verrassend, vernieuwend en 

spannend van begin tot einde - en niet aileen omdat het zowel so

ciaal als ecologisch wil zijn. Het situeert de partij op een interes

sante manier in het politieke landschap en veranderde dat land

schap op slag. Er is een opvallende en intrigerende overlap tussen 

de verkiezingsprogramma's van Groenlinks en het CDA. En de 

verschillen? Die zijn niet principieel maar gradueel van karakter. 

Z
ovcel kranten en weekbla· 

den al<; c1 111 Nederland Z!Jn, 

zovecl C DA vcrklezlng<>rro 

g1amma<> il)kcn e1 vcr<>chc 

ncn te ZIJ!l. De enc krant bcweerde dat 

de [1<Jrtij hcrboren Wa<;, het 

andere blad vcrklaardc her 

C[)A ovcrbodig al<> roli· 

tickc qroming. De cnc on· 

dcrkcndc ccn ruk naar 

link,, de andere mcende 

ovcrwcgcnd continL(Itcit te 

be<>peuren. Fr wa'> niet ai

leen variatie in de apprc

ciatic- dat i<> cigen aan de 

politick -, cr wcrden vcr

<>chillcndc zakcn 111 het 

programma\ van het C[)A en Crocn· 

Link'>. lui'>t omdat cr, naar mijn wcten, 

in gecn cnkclc krant bij hct vcr-.chijncn 

van hct C:l )A-verkiczing<;programma 

'Samen Ieven doe je niet aileen' is gcwc

zen op de opvallcnde 

parallellcn met het Crocn

Link<>-programma, twij· 

fclde ik aan mi)n rarticu

liere lezing van het 

C:DA-programma !len ik 

nu zo geddormecrd dat ik 

-.lccht-. kan 'lczen al<> 

Croenl.ink<>er' ot -.taat er 

ccht water <;taaP Dat laat· 

<>tc hlcek mcc'>lal het geval 

tc zijn het C:DA-vcrkie-

programma gclczcn De Dr . .1. W /)uyvemidk zlllg'>programma i<> vcrra'>· 

rartijdigc blik van de Journali'>t klcurdc -.end, vernieuwend en spannend van be-

de teht. Dat zal in mijn geval niet an· 

dcr<> zip1. De lczcr van C:hri<>ten 

lkmocrati<>chc Verkcnningcn i<, ge· 

waar<;chuwd wannecr een auteur met 

Croenl.inh-<>ympathiei'n gaat hewcrcn 

dat er een orvallcndc en intrigcrende 

overlap be-.taat tu<,<;en de vcrkiczing'>· 
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gin tot eindc- en niet aileen omdat het 

zowel <>ociaal al-. ecologi.,ch wil zijn. 

Het -.itueert de partij op ccn intcre'>· 

'>ante manicr in het politiekc land,chap 

en vcranderdc dat land,chap op ,Jag 

Like politicke rartiJ bleek sind<> de pu· 

blicatie van dit programma verplicht 

r 

r 

r 
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z om hct over hct socialc gezicht van 

zijn of haar partij te hebhen- ook par

tijen die zich daar doorgaam niet zo 

druk om maken. Het CDA laat met dit 

progran11na nict zozccr lrcchts' ccn gat 

vallcn, maar het helpr de coiirdinaten 

van het politieke assemtelsel te veran

deren, tegenovcr een liheralc pool van 

!)6(, en VVI) waarin het draait om cal

culcrende individuen en het primaat 

van de politick, ontwikkelt zich een so

ciale pool waarin het individu ztch pri

mair ingebed weet in de verhanden van 

de civielc maatschappij. Dcze pool is 

hij uitstek de pool waar het CDA en 

Croenlinks zich blijkens hun pro

gramma's willen -,itueren. De grootste 

vcrwant<,chap hc<,taat dan ook niet tu<,

sen de programma's van het CDA en de 

l'vdA, zoal-, sommtge journalistcn op 

grond van een oppervlakkige overcen

stemming in de linancicle onderbou

wing meenden, maar llt<,<,en op het oog 

heel verschillende partijen, C:DA en 

Croenl.inks, hiell ciOIIIICfS de \C l'cii'OIII'Cf' 

tiiStlllhlc. 

Het primaat van de 
maatschappij en andere 
parallellen 
Het mecst opvallcnde aan hct C:DA

verkiczingsprogramma is het moderne 

communitaristi-,chc karakter. Dat komt 

door de intere<,<;ante comhinatie van 

enerzijd-, de waardering voor 'gemeen

schappen' en anderzijds het helang dat 

wordt gchecht aan vcrgroting van indi

viduele keuzevriJheid Waar het com

munitari-.me vaak afschrikt omdat het 

ons (Nederlanders) doet denken aan de 

benauwde dagen van verzuiling en ge

dwongcn groepsvorming, i-. hct intcre<,

sant dat hct CDA cen perspectiel 

schetst waarin socialc vcrhanden op 

waarde worden geschat Tegclijkcrtijd 

worden de gevaren ondcrkend van te 

hardc grcnzcn tussen grocpen, wordt 

<,lilge'>laan hij het vaak gcbrekkige de

nlocrati-..ch functioncren van gcnlccn

schappen en het recht van individuen 

wordt erkcnd om zich van hun socialc 

verhanden los te makcn. Het C:DA 

hecft ovcrtuigend ecn modern commu-

nitart',I11C nccrgczct \vaaraztn gcc-n 

spruitjeslucht mecr hangt 

l'rccie' zoals Croenlinks, en ander' 

dan de paar<,e partqen, onderschetdt 

hct C:DA naast de ovcrheid en de 

nlZirkt cen civiclc -,anlcnlcving waann 

burger' zclf vorm en inhoud gcvcn aan 

hun bc-,taan. Beide partijen kriti,eren 

de doorgc~chotcn n1arktv.rcrking Cn 

houden alsrand van etatistische opvat

ttngen waarin de overheid de 'amen

lcving opnieuw moet 'maken' Betde 

partijen lijken aan te sluiten hij het 

communitaristi-,che idee dat er mecr

derc sfcren bestaan, ieder met een ei

gcn logica, die nict vcrn1cngd n1octcn 

worden. Lo neemt het C:DA opvallcnd 

krachtig stelling tegen her mechani,me 

dat macht en ( hnanciclc I middelcn op 

het enc terrein macht en middelcn op 

andere terreinen impliceert. Ook verzet 

de parliJ zich tegcn het den ken over de 

overheid in markttcrmen. Een 'onder

nemende overheid' wonlt tcrecht als 

ongepast gediskwalihceerd 

Het onderkennen van de grenzen llls

sen sraar en maahchappij en het vcran

kcren van het primaat in de uvielc 

maatschappij, betekent overigem voor 

het CDA noch voor CroenLinks dar de 

ovcrheid per <,C moet terugtreden. 

Veelcer li1kt hct heide partijen te gaan 

om het door de <,taat facilitcren van een 

zichzelt organi<,ercnde s<lmenlcving, 

waarhq de overhcid vooral moet optre

den al-, een schild voor de zwakken. 

Niet aileen in de politieke filosofie zien 

we ccn opvallende overlap. Ook in het 

denken over de !ysieke en sociale in-
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richting van Nederland lijkt er cen toe

nadering te ont<,taan nu het C:DA hct 

idee van Nederland Di-,trihuticland' 

voorhij i'>. Waar het CDA-hoold-,tuk 

a\-, kop \welt 'Nederland Kwaliteil'>

land', daar <,chrijlt Crocn-

gelijk heldcr wordt ncergezel. l.aat ik 

cen paar voorheeldcn gevcn. 

Hct CDA h\ijh zich vcrzctten tcgcn 

hct rderendum. Dat i'> verhazingwek

kcnd voor ccn partij die zich slcrk 

maakt voor hct primaal 

Link-, over 'De kwalitcit 

von hct hc-,taan' en 
Elke politieke partij 

van de maal'>chappiJ: 

waaron1 zouden burger:, 

nict hct rccht hchhen om Nederland lnnovaticland' 

Ln dat is mcer dan cc11 op

pcrvlakkigc gclijkcni'> het 

gaat on1 ccn n1indcr nlatc

ria\i.,tischc vi-,ie op hct 

'>amenkvcn dan hij de 

paar<,e partijcn, met aan

dacht voor hetaaldc en 

onhetaaldc arheid. Zorg

arhcid i'> ook wcrk. De 

gloedvolk hetogcn over 

de waardc van onderlinge 

hulp, vrl)wil\igcr<,werk en 

deeltijdwcrk ZIJn tu<,<,cn de 

rrogran11na\ wclhaa"it uit

wi'>'>elhaar. llovcndien plcit 

ook het C:DA voor ecn 

bleek sinds de 

publicatie van het 
de politick in hct uitcr<,tc 

gcval tcrug te 1\uiten~ Het 

aJngcvoerdc argun1ent in 

hct programma i-, zwak 

want empiri-,ch evident 

onjul'>t: het referendum 

wordt algc'>childcrd a\-, 

ecn imtrumcnt dat de hc

trokkcnheid van de hcvol

king gelijk zou <,tcllcn aan 

bet uithrcngen van ccn 

<,tem, terwijl politicolo

gi'>ch ondcrzock uitwij<,t 

dat jui'>t het puhliekc de

hat door hct relcrcndum 

CDA-verkiezings-

programma 

verplicht om het 

over het sociale 

gezicht te hebben -

ook partijen die 

zich daar doorgaans 

niet zo druk om 

maken. 

<,terk op kenni'> georicnteerde eco

nomic De partij li)kt langzamerhand 

het idee van een llldillrorl in te ruilen 

voo1· ccn ln<llll{lDrl iol i'> dit nu J1'i1hju/ 

rc<~dnur J 

De verschillen: principieel of 
gradueel? 
Deze ovcreenkom<,lcn zijn verra<,<,end 

en intrigerend /v1aar cigenlijk vind ik 

de IT'>lcrende ver.,chilkn tusscn 

CroenLinb en het C:[)A nog intercs

'>anter Toen ik aile vcrschillcn op een 

riJlJe had gezet, kon ik namclijk niet 

anders concludcrcn dan dat deze van 

ecn gradueel en niet van een principieel 

karakter zijn lk kan het ook wei iel'> 

minder diplomat1ek tormuleren: op een 

aantal punten li)kt het CDA-pro

gramma nog niet voldoendc tc hchben 

doorgcredcnecrd in de lijn die wei de-
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sterk wordt gestimulccrd. 

Ook het hootd.,tuk over her milieuhe

lcid i'> opvallcnd zwak. Tusscn cnkclc 

zwaar aangczettc, hoopgcvende a! inca\ 

over ccn cvcnwicht tu...,"icn cconon1ic en 

ecologic, hijvoorhceld mel betrekking 

tot een scricuzc aanpak van de C02-

prohlcmatiek, trckt het CDA hicr niel 

de logi'>chc conc\u-,ie'> uit zijn eigen ti

lmolic. AI, het CDA wcrkclijk partiJ 

trckt voor de '>amenleving kan het niet 

meer plciten voor cen Wet op de Crote 

l'rojccten, met de hedoeling deze pro

jccten <,neller te kunnen uitvocrcn. Dat 

i'> mecr icts voor paar<,e partijen die 

zcltorgani...,atics van burger<.; 111t1ar lastig 

vindcn. Ook het idee van Nederland 

Kwaliteitsland en de warme woorden 

die gewijd worden aan ccn 111Ct-mate

rialisti-,che cultuur, Iaten zich mocilijk 

riJmen met de llllli11{l0rl-<,tatu'> van 

Schiphol, om maar cen ander hrandend 
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ondcrwerp tc noemen. De kans om 'hct 

grocne lront' een nicuvvc, ccht groenc 

betekenis te geven laat hct C:DA voor

lopig nog lopen 

len derde kwe<.Lic die onvoldoendc is 

uitgekristallisccrd, heeft Le makcn met 

de wal onprecieze invulling van de 

term 'gemeenschap' Soms lijkt het alsol 

de samenleving geheel en al is opge

houwd uir gemeenschappen en dat in

dividuen slechts hiJ <.'en gemcemchap 

zouden horen. llovendien kan uit de 

tckst worden algebd dat her CDA 

meent dat echte verschillen tussen ge

meen<.chappen vooral schuilen in le

vensbeschouwing. Dit lijkt mq een ach

terhaald idee. )uisr het CDA zou zich 

in zijn communitari<.ti<.chc programma 

moeten huigen over de vraag welke 

nieuwe groepsvorming zich in Neder

land voordoel. Waarom zo weinig 

woorden gewijd aan groepsvorming op 

basi-, van leven"tijlcn, waarin niet 

kla<,<,e ol religie de grondslag vormen 

maar leeltijd, muzikale -,maak, -,ekse, 

klcur, sebuele voorkeur, etnicitcit en/of 

nationalitcit: Dour deze nicuwe ont

wikkelingen grotendeels onhesproken 

te Iaten, hccft het CDA ook te weilllg 

oog voor de keerziJde van sommige 

vorn1cn van 'nicuwc vcrzuiling' Nict 

aile verschillcn tussen groepen zijn na

melijk leuk ol klcurrijk; niet aile groeps

vorming is vrijwillig. l'luriformiteit in 

het ondcrwiJs mag waardevol zijn, maar 

de scheiding tussen witte en zwarte 

scholen vloekt. Waar op <.cholcn klassc 

en kleur steed-, mccr samcngaan, hoort 

een C:DA, dar wil opkomen voor de 

zwabte groepen, zich at te vragen ol 

de vrijheid van onderwiJs niet wordt 

rmshruikt. 

len laatste kwestic. Het CDA-verkie

zingsprogramma wcrd in de media op 

t't'n punt wei identick gelczen. Het zou 

een gezimprogramma zijn. Wie het 

nauwkeurig lccst, wordt echter op

nieuw verrast door wat er lctterlijk 

<,taat, "Samcn Ieven hctekent dat icder

ecn naar eigen keuze het Ieven met an

deren dcelt. In toenemcnde mate is het 

gezin en een hechte familicband weer 

het ideaal" lpagina 51. De eerste zin 

lijkt me een lormulering van ecn C:DA

uitgangspunt: we hcn1ocicn on~ nict 

met wie menscn het Ieven willcn delen. 

De rweede zin is uitdrukkelijk niet nur

matief maar dcscripticf: blijkhaar kic

zcn vecl mcn<,en weer voor het gezin. 

Dat in hct programma dan vcrvolgens 

een gezinspolitiek wordt heplcit, kan 

worden gelezen al-, Rc,Jlfro/IIik: dat is nu 

ccnn1aal de vorn1 waarin n1cn"cn van

daag de dag voor elkJar \vi\ len zorgcn. 

De )ournalisten hehhcn gclijk dar uit 

het programma meer lijkt tc -.preken

hoc\vcl ncrgcn~ ~taat dat ccn gczin hct 

traditionclc gezin i-,_ laat '>taan dat er 

voor cen klas-.ieke arheidsdeling tu">en 

mannen en vrouwen wordt geplcit Hct 

is wei opvallend dat crkenning van 

andere ')J.fllcnlevingsvornlcn, \Vaarin 

men<.en ook voor elkaar zorgen. zo 

onhenoemd hliJven. Zou ecn waarlijk 

communitaristische partij niel als eersle 

het huwelijk open mocten stellcn voor 

hommeksuelcn die niets liever li1ken tc 

willen dan trouwen en voor elkaar zor-

gcn~ 

Dr. J W D11yPrndt1k is hqzorr,h /Joo,Jimrilr· 

'\'Vetc11Sl/Jilf1{1e/ijkc i}rorJc!s/tli}CII fldll /Jrl ofl
/JoiiiPIPfl'k' 111111 de Facullcil ,ler- Wijshu}cer-lc 

fltiil de Erasmus UruPcr-sitcil Roller-dam 
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Het CDA ligt op koers richting groene partij, maar heeft dit doel 

stellig nog niet bereikt. Het concept-verkiezingsprogramma bevat 

allerlei aanzetten, maar het is de vraag of de consequenties van 

een werkelijk groen, dat is een ecologisch verantwoord uitgangs

punt voluit zijn getrokken. 

0 
[1 CCll confcrentiC Ill SC[1 

tcmbcr Jnng<>tlcdcn geor

ganiscci d door de lduar 

do I rei Stichting ondc1 de 

titcl '1\brkt, milieu en samenlcving' 

k wam onder mecr de vraag a an de ordc 

of het CDA cc11 groene rartij is, waar

bq natuurliJk nict de klcur op de affi

chcs doch hct ccologisch 

con-;equcntic<> van cen werkclijk grocn, 

dar i<> ccn ecologi-,ch verantwoord uit

gangspunt voluit zijn getrokkcn 

De redactic vcrzocht mij om hct vierde 

hoofd'>tuk (Nederland Kwalitcit<>land') 

van her programma tc heoordelen op 

het stuk van duurzaamheid, waarhij hct 

gaat om de vraag of de <>olidaritcit met 

volgende gencratie<> en 

met minder welvarende 

Ianden voldocndc uit de 

verf koml. lk zal rroberen 

de lczcrs bij de hand te nc

men en door dit dec! van 

het rrogramma te loodscn, 

hen wijzend or positieve 

en negatieve aspecten. 

Natuur en mens 

gchaltc de toet<;<;tccn 

vormck. De rcactic mij

ncrzijd<., WZl'-> tocn: nl1 in 

elk gcv<d inog) nict- wie 

wcct zijn we op (de 

gocdel wcg. 1-lct conccpt

vcrk iczi ng<.;progran1n1a 

l'J'Jil-2002 was tocn nog 

nict hckend en kon ecn 

antwonrd hcvattcn or de 

vraag en dat doct hcc het 

CDA ligt inderdaad op Air. PCE von Wijmett 
Voor mij <>taat de natuur 

centraal (en daarmee ook 

kocr<> richting groene partij, doch heeft 

dit docl stellig nict bereikt, de bakcn<; 

die werdcn uitgezet in het raprort 

'Scheppmg en rcntmcc<>tcr<>chap' van 

hct Wetcnscharrclijk ln<>tituut voor hct 

CDA liggen nog in hct vcr<>chiet. Het 

vcrkiczing<>rrogramma bevat allcrlci 

aanzcttcn, maar hct i<> de vraag of de 

([lV II 'J7 

her milieu) met daarin de mcm. lk stak 

dit niet onder stnelcn of banken, zowel 

in dit hlad 1 als in Be<;tuur<>forum.' Dit 

natuurbeeld is noch ceo- noch antropo

centri<>ch, omdat hcide, de natuur en de 

mcm dus, een brood van hetzelfde 

deeg vormen. Het programma fnrmu

lcert dar ook: "De mcm maakt dee! uit 
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van de natuur en kan zich daar, op 

strafte van vcrlies aan toekomstpcr<,pec

tief, niet aan onttrekken" (4 71) Helaas 

klinkt het tweede deel van deze op zich 

juiste observatie wei antrorocentrisch 

en dus verdient het aanvulling. Hct 

staJt de mens niet vriJ- morele impera

tief- om I del natuur ten onder te brcn

gen, zij is 66k om wille van zichzelt be

schermwaardig. Niet vnor nicts pleit 

hct programma later voor ecn inspan

ning van Nederland om de beschcr

nling van de rechtcn van de n1cn"i aan 

te vullen met een C/Jortrrfor· 1/Jr PrrserP<l

lioll of i/Jr ( mJitot1 14'!.1 l, een hoogge

stcmde aanheveling. die in allerlci hoc

danighcdcn ("de rcchtcn voor/van de 

natuur" I al ecrdcr opdook. maar die nu 

op verheugende wijze politicke steun 

krijgt. Enigszins in het vcrlcngde hicr

van trou\\'Cil~ ligt ook de suggcr.;tie voor 

de oprichting van een Nationaal 

ldgncdfonds "om het matenclc en na

tuurlijke erfgoed voor de toekomst vei

lig tc stellen"- natuur- en bndschars

hc-;chcnning, n1onun1cntcnzorg en ''de 

verlraaling van de publieke ruimtc" 

(4410). Hier graag aanvulling voor 

roerende zaken van culturecl helang 

(die Hilvcrsumse 1\\ondriaan') en voor 

hct archeologisch en aardkundig hode

marchief. 

Weer in het verlcngde hiervan klinkt de 

opdracht aan de ovcrheid voldoende 

middelen te votcren "om de Fcologische 

Hoofdstructuur I 1-'HS I onvcrkort te tT

aliseren" (4 7 2 )Dat betekent- en die 

consequentie wordt helaas niet getrok

ken - dat inhrcuken op die LHS niet 

ZtJn toegestaan Zij client even ''hard" te 

ziJ11 als de andere rutmtelijke claims. 

va"it a!-.. zij ligt in ccn zogcnaatndc 

planologische kernheslissing, te weten 

het Structuurschcma Croene Ruimte. 

De compensatieverplichting 
Weer voert het voorgaande miJ op ecn 

nieuw spoor en wei cbt van de compcn

satieverpltchting. lk mis hicr het basis

criterium: aileen aantasting van natuur 

huiten de LHS hij zwaarwegende maat

schappclijke helangen en, inderdaad, 

het vastleggen van gehoudenheid tot 

conlpcn~JtJc 1'in hcldcrc, ccnvoud1gc 

wctgeving'' (ich dat voor aile \Vctgc

ving zou mocten gelden, een vol<;rrekt 

Uoto ANJl) 
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vromc wcm I Doch daarhij hlijve 

hct nicl - ik zag hct tc dikwijl., mi-.

gaan, onder andere hij de naluurcom

rcmalic voor de llcluwcroutc: aileen 

dan is aZtnta...,ting van natuunvaardcn op 

grond van hct hovcngenucmd criterium 

gcoorloold, a\, die comrematie vooral 

i-; VZt'itgclcgd (hoc, \\'aar, wat l Cn gcga

randccrcl. Onteigcning in het hclang 

van natuur(ontwikkcling) zondcr nut<,

wct (du' op dczclldc cenvoudige wijze 

a\, voor wegen ol <,poorliplcn) moet in 

dit kadcr cindelijk cem mogelijk wor

den gcn1at1kt. 

Natuur en landbouw 
\)at ook rartJculicren- agraricr,, land

goedcigenaren- cen hetaalde rol kun

nen 'pelen h!J natuurhehecr en -onl

wikkcling 'preekt miJ aan, cchter onder 

CCn voorwaardc. d1c ook in de voorgc

<,tcldc Algemene Bchccr,wcl moet wor

den neergclcgd lc.\.7 11: de contim(J.leil 

van de aldu, heheerdc ol tot <,tand ge

hrachte natuur moel volledig zijn gcga

randccrd.; Agrari<,ch natuurheheer i<, 

niel' nieuw-;. dat wij or een rclatid 

klein arcaal a\-; Nederland zoveel ver

'chillcnde ecolopcn en land-;chap-;typen 

kennen i'> voor ccn nict gering dec\ tc 

danken aan de "k\a"ieke" landhouw

lmethoden! -~len denke aan heide, 

vecnwcidegehied, hoeven- en kamrell

land.,chappen. l.andimichting wa' hicr 

tot voor kort rondu1t de-;a-;treus voor de 

naluurwaarden 1opra"en du.,'), a\ kan 

1k wei voelcn voor het principe voor 

landhouwcompematie I -!.6_ I I) a\, die 

JllJtn dciclr gcbcurt, waar de grond 
1

'van 

nature" reed, de hooldfunctie landhouw 

heelt. Dit voert "vanzclf" naar de vraag 

'-lchciding ol vcnvcving van natuur- die 

men altijcl cer<,t hehoort ll' nocmen, 

omdat ziJ cr a\-; -;uh<,traat ook ccJ·<,t, cer

der. wa-; -, landhouw en opcnluchtre

creatic. Hier i'> her rrogramma le <,tcllig 

( IJV I I <J7 

want ongcnuanceerd (4.6.1 ). Verwcving 

van natuur en landhouw waar m6gclijk, 

-;cheiding van de hcide waar nodig, dat 

moet hier het parool zijn_ Met name 

hinnen de LHS i-. landhouw (cxten<,icvc 

hegrazing hijvoorheeld) aileen tocge

<,taan in lunctie van de natuurwaardcn 

en hel hehoud cbarvan. 

Mobiliteit 
lliodiver<,itcJt verdienl hc,cherming, 

ook mondiaal trouwen<,, zoals hct rro

gramma aanbcveelt (4-'J_5J met name 

ook in zcecn en oceanen. Hcl ccotoe

ri-.mc krijge veclcer krili->che dan "hlij

vcnde aandacht" (4.'! ()), wil het de hio

diver<,e roten niet onder zijn eigcn 

<,toc1 wegzagcn. Fr leidcn toch al hoe 

lt1ngcr hoc n1ecr wcgcn naar hoc Ianger 

hoe mindcr doelcn; zo i' de HSL een 

prijzenswaardig alternatid, a\<, we de 

korte-alstand.,\uchtvaart dan ook daacl

werkeliJk verbiedcn. Schiphol ( 4.4.4 J 

loopt dan ook vee\ later lcgen zijn 

grcnzcn aan: de vlicghc\veging van ot 

naar l'arij<, hetckcnt in hcgin<,e\ even

vee\ ovcrlast als die naar New York en 

voor die laalste vormt het schir gccn 

n:Ccl pa~~agicr'ialtcrnat icl 

Mobiliteit, er is vcel mecr over te zcg

gen, doch de mij toegemclcn ruimtc i<, 

bererkt. L1cvcr wij<, ik nog op de ab,o

lute noodzaak on<, unicke Croene Hart 

al cvenzecr le hcwarcn ( 4.5 .2 I a\<, onzc 

hlauwc tong die hcl hocfiJzcrvormig 

Dcltagebied vormt I Rotterdam, Bergen 

or Zoom, Antwcrpen als oo<,trandi met 

zijn cloorstcck naar hcl nog open rivic

rcngcbicd 

Fn niel aileen daar maar overal moet de 

overheid inderdaad ccologi,che en so

cialc- ook hicr kcer ik hewust de volg

ordc om - randvoorwaardcn <,chcppcn 

en hand haven I 4.6.'J en 4-'J 2) Dit 

geldt du<, cvcngocd de landhouw hij 

om als de annocdehe'>trijding mondi-
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aal, \vunt arn1ocdc vonnt de grootstc 

milicuhedrciging. Ecologic du'i. 

Selectieve groei 
/\bar wat met de economieJ C.rocicn, 

totdat we craan kapot gaan - die ver

makdijdc marktwerking lk uitte elder'> 

m1jn tWIJfcl over de mogclijkhcid te 

ontkoppelen I.= doorgrocicn en t(>eh 

hct milieu schoncr makcn), omdat de 

volumc-effcctcn steed'> de technologi

<,che innovatic<, weer inhakn" Hier kan 

het programma vccl duideli)ker kiczen 

14.2.1) al klinkt aan het einde van dezc 

pa<,<,agc cen I hoopvol I communitari'>

ti<;ch motto door al'> het huidige consu

menti<,me wordt vervangcn door "de 

opdracht om ovcrdreven gerichtheid 

op het "ik" en hct "nu" te Iaten varen" 

In lijn met hct modcrne dcnken i'> ook 

de vier<;lag die vcrderop wordt gcmaakt 

met al'> doel "een ingrijpende verande

ring van produceren, con'>umeren en 

di.,tribueren": 

communicatie en informatie met al'> 

gevolg cen nlcntalitcit~vcrandering.; 

2. alspraken met maat<;chappelijke or

gani.,aties (onder andere) convenan

ten met het hedriif'>leven en milicu

grocpcringcn, 

3. hnancieel in<;trumentarium als <,uh'>i

die'>, hetlingen en verhandelbarc ge

hruik<,rechtcn, en 

4. al-; 5luit<;tuk wettclijke normstelling 

en handhaving en sanctionering. 

LHar pa-. komt de overhcid-al-;-zo

danig om de hock. 

c--:ccn groci, lllaar ~clcctievc groci (dit 

implicecrt dus ook krimpl. lnderdaad 

vergrocning van hct hela5tingstcl,el 

(56.1, 5 (j 5 en 5.6.11) en natuurlijk de 

milieufactor in de prijzen verdi5con

teerd. Doch vooral natuur en milieu 

nict aileen be.,chouwen als hmir (/'"""lll) 
11ecd1, maar ook al'> <;chaarse en du' ge-

prij.,dc goedcren in de economi'>che zin 

van hct woord. Het principe van de mi

lieugebruiksruimtc en de verhandcl

baarheid van lheperkte) emiS5ierechten 

gaat in de gocde richting. 

Rechten in plaats van plichten 
Tcnslotteo Iaten we ecns dcnken aan 

plichten in plaat<, van aan rechten. Niet 

aiken mi55en we fundamenteel hct 

recht om toekomstigc gencraties of 

derdewcrcldlanden mogelijkheden te 

ontnemen, maar ook, ja JUisl, hebhcn 

we de lmorelcl plicht hen mogelijkhe

den te hiedcn. D<it i<, verdekndc recht

vaardigheid en du'> gcrechtigheid. ZiJ 

kunnen nimmcr ons niveau hereikcn -

de milicugebruik'>ruimte is ook mondi

aal bcperkt -, dus wiJ zullcn een deel 

van onzc tomeloze, gocddeel'> op ver

hruik gcha.,ecrde wclvaart moetcn in

ruilen voor welzijn, ccn ba5i5notic die 

pa-;t zowcl hinncn het concept van 

duurzaamhcid, kenni'> en kwaliteit, al5 

wcrkelijkc invulling gcdt aan hct 

motto van hct programma 'Samcn Ieven 

doc je nicl aileen' 

Air PC.E. Pdll VI11JIIIfll is ndPOCii<II, PoorziiiCI 

Riind c>cm Toczicht hiJZOildere lccrstoelell Niilllllr 

en A Iii 1m """ de K<Itholirkr L/11iPmitcil 

llr<IIhmt en hesl1111rdid """ de l'crc11ignuJ tot 

Beho11il """ [\J,,turmno/11///1tl11cn. \!"" \:l'rplltll 

slaill 0/1 ,/c ndP!es-bmdidiitcnliJSI uoor de TiPCcdc 

Kilmerunkiezilu}cn ( 1111111111er 20) 

No ten 

Zomcrnumrncr ( /Ju~Jui /)nJJou.rll'lh( VukcHJlJIII/tH 

1 7 H.' [l){)7 'fl<lrtllcr<:. 1n duurztl<llllhci(J, ondc1 

de t1tcl '[ )uurzo<Jmhcld. hc-,tuur 111 en <Jt t1c 

2K7"-2{)-l 

Nummcr (l 7 <Jugu<.,tu.., '>Cf1tcmhcr 1 ()l)/ [ )c 

nota ,\ldu11 n1 ElOIIlllllll 'Len gcmi<.,te k<Jn<., om tc 

d\\'cdcn met de krJJil dt( ht 

Z1c llliJil hc-,chou\\'tng 111 ,\ldnu c11 Rcl/JI nr -+ 

Jpnl 1 t)t)7 NJtuur en rccht "111 hct \\'lid'' !K-K 1 

L1e mqn al gcnocmde <Jrtlkcl 111 15c-,llll!l',{oltllll 

\'Jll Jugu<.,lll<., <.,cpLcmhcr 1 (}()/ 
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Het CDA-verkiezingsprogramma kiest voor de mensen zelf: hun 

verantwoordelijkheden en mogelijkheden moeten tot hun recht 

kunnen komen. Verantwoordelijke samenleving en sociale samen

hang verdienen een herwaardering; mensen en organisaties staan 

klaar om hun steentje bij te dragen. Deze communitaristische be

nadering is bij uitstek geschikt om de tweedeling in de Neder

landse samenleving op een effectieve manier aan te pakken, met 

name in een gericht grate steden- en een gericht armoedebeleid. 

H 
et CDA-verkiezing<,pro· 

grom kic-;t voor de nlcn

<,en ze\1: hun vcrantwoor· 

deli1kheden 

en hun mogelijkheden 

moeten tot hun rccht kun· 

11en komen. I )eze commu· 

nitari'>li'>che lilmohe wordt 

in het bijbehorende mani· 

k'>t al'> volgt uitgedrukt 

"t\brkt e11 overheid zijn 

onnli'-Jbaar al-, hct gJat on1 

<,ame11 Ieven. J'vbar op de 

ecr<,te plaat'> zijn de inzct 

en hctrokkenheid van men-

tweedeling in de Nederlandse <,amenlc

ving op een clkctieve manier aan te 

pakken. Ecrder en huidig heleid hedt a! 

wat trckken van die bena

dcring, maar moct cr vee\ 

meer van doortrokken 

worden. De tweedcling zal 

structureel op ha'>i'> van 

deze filo<,ohe moeten wor

den he<,treden en dan met 

nan1c in ccn gcricht grotc 

<,tedenhelcid en en een ge

richt armoedeheleid. 

Grote stedenbeleid 
<,en nodig In de talloze ge- J\;1rdr. A.JE Hcwenncms De steden hehbcn de 

meenschappen en organi'>atie'> waar zij 

zich inzetten voor gezamenlijke helan

gcn en overtuigingcn. l)at i;., h('t \VJJT 

draagvlak van de ~an1cnlcvJng· gczin, 

ondcrwij<,, zorg. werkvloer c:n een 

veiligc on1gcving. San1cn kvcn doc je 

niet aiken" Deze communitari'>ti-,chc 

benadcring i'> bij uit'>lck geschikt om de 

( IJV I I '!7 

naam dat 'het' er gcbeurt, en dat is ook 

zo, maar dat 'hct' heelt wei duidelijk 

twec gezichten. I kt samenlcven in stc

den i'> uitdagend, <,panncnd, gczellig 

maar ook -,om<> hedreigend door onvei

ligheid en criminaliteit. 

Hct lunctioncren van de grotc <>teden 

-,taat onder ecn steeds groter wordende 
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'>panning. De Nederland.,e steden zijn 

al jaren geconfrontecrd met een mas

sale trek van hewoners en bedrijvigheid 

naar de randgemeenten, een toene

mende concentratie van werkloo.,heid 

en uitkeringsalhankelijkheid, <;tijgende 

criminaliteitsciJkr'> en een verminderde 

lcclhaarheid. 

Als we niet oppassen maakt veelvor

migheid plaats voor opsplitsing en ver

schcidenheid voor gescheidenheid 

Vitaliteit voor onveiligheid Verdraag

zaamheid voor polarisatie. 

De grote <,\eden - en de '>ledclijke '>a

menlevingen in het algemcen- vonnen 

het tchui<, voor een groot dee! van de 

hevolking De steden bieden daardoor 

van oudshcr een concentratie van .,cho

ling, wcrk, onderwiJs en cultuur. 

De grote steden beschikken voort<, over 

de meestc potentie om Nederland in 

internationaal per<,pecticl ook in de 

toekomst aantrckkelijk te houden voor 

investeerders. In hct strijdpcrk van de 

internationale concurrentic vormen de 

stedcn de belangrijkstc Nederlandse 

wapcn'>. Zij zijn hct gezicht van Neder

land. Nationaal komt de betekcni'> tot 

uitdrukking in de rclatief lorse bijdrage 

van de steden aan het Bruto Nationaal 

Product. Nog steed-; komt het helang

riJkste dcel van het nationaal inkomen 

tot stand in de steden. Vooral de grote 

<;teden vervullcn daarmee een sterke 

economische motodunctie. 

Maar ik zou de steden tekort doen als 

ik aileen over hun economische beteke

nis <;prak Door de wereldgcschiedenis 

heen en ook vandaag zijn de stcden de 

centra van <;ociale en culturcle ontwik

keling en vernieuwing. Voor ons land i'> 

hct hebben van 'gezonde' steden ook 

daarom een levensvoorwaarde. 

De groeikracht van de randgehieden is 

duidelijk ten kmte gegaan van de kern-

stedcn. Verstoppingsvcr<;chijnsclen zijn 

hieraan in bclangrijkc mate debet. De 

werklomheidspercentage<; zijn in de 

grote <,tedcn bijna twee keer zo hoog 

al-. in de re-.t van Nederland. De hij

standsdichthcid i-. hijna drie keer zo 

hoog a]., het Nederland<; gemiddeldc 

Samcn herbcrgcn de vier grote <;tcden 

een kwart van aile werklozen. De so

ciale structuur in de oudc <,tadswijken, 

met een omvang van middelgrotc ste

den a]<; Deventer en Couda, wordt ge

domineerd door inactieven. Waar in 

Nederland tcgcnover I 00 wcrkcnden 

gemiddeld 87 inact1cven <;taan, ligt 

deze verhouding in de grote <,teden nu 

al een op een De dlcctcn van dezc 

eenzijdigheid plaat<;en de <;teden voor 

problemen, die zij hinnen de huidige 

hestuurlijkc <,tructuur en regelgeving 

niet kunncn oplossen. Ln natuurlijk niet 

aileen de grote vier. Ook andere ste

den, maar in grote <,teden loch het 

lllCC<.;t. 1 

llij de aanpak van deze prohlcmen gaat 

het opnieuw om <;olidariteit Solidariteit 

tussen de men<,en binncn de <,tedelijke 

gemeen-.chap, waartoe ik de gehelc <,te

delijke agglomeratie reken. Het draag

vlak en de medeverantwoordelijkheid 

voor het op]o<;<,cn van de problcmen 

van de centrum-,tad kan vergroot wor

den door zowel <,tad a]<; randgemcenten 

daarop aan te <,preken. Uat i<; ook dee'>

<,entic van het concept van de -,tad.,pro

vincie, maar in de di-,cu<;<,ie<, in de 

Tweede Kamer volledig op de achtcr

grond gcraakt. 

Uaarnaast zijn oplm.,ingen: de iher)

verdeling van middelcn op '>tedeli)k ni

veau ten gun<,te van de oudc (pro

blcem)wijken en extra middelcn en 

aandacht op rijbnivcau. Ook hier kan 

aileen sprakc zijn van het ombuigen 
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van prohlemen in kan.,en, al'> het heleid 

van de overheid mecr randvoorwaarden 

<.,chcpt waardoor n1cn~cn en organi'-.J.

lie'> op eigen <;chaal en mogelijkheden 

kunnen participeren in de -,amenlcving. 

Ver<;terking van de '>Ocialc -,amenhang 

en inve'>leringen in lcefhare '>teden <;taat 

hierhij voorop. Permanenle <,amenwcr

king in de zin van/Jtlrlllm/Ji/' lu'>sen poli

tieke partijen, ovcrhedcn en ( nieuwe l 

maatschappelijke organi.,atie'> - inclu

'>id het hedrijtslcven - moet centraal 

'>taan. Samen Ieven en samen werken 

met aile'> en iedereen '>laat daarhij 

voorop. Ver'>lcrking van de socialc in

lrastrucluur i'> het parool. Naar mijn 

mcning zijn we de atgelopcn ticn jarcn 

jui'>t daar te ver doorge'>choten hit de 

hezuinigingen op lokaal niveau.J 

Cedwongen door hezuinigingen, door 

'prohttkorlingen' hij decentrali'>atie, 

door een zich in de jaren tachtig atzet

tcn tegen de in de voorgaandc decen

nia inderdaad stcrk gegrneide welzijns

'>CCtor, vooral in de vJCiaal-culturelc en 

ophouwwerkershoek, hehhen we in hel 

netwerk van deze voorzielllngcn, dat 

nu Jlli'>l voor de inzcl van vrijwiiliger<, 

zo onmi,haar i'>, galen Iaten vailen, 

waardoor we nu door de mand vailen, 

hijvoorheeld bij het JOngerenhelcid. 

Onlang'> deed de nieuwe korp'>chel van 

Den I ~aag, W1arda. een oproep om 

vooral het aantal Jeugdlciders en Jeugd

honken uil tc hreiden en staatssecrelari'> 

Erica Terp<;tra van Volksgezondheid. 

Welzijn en Sport zei het Z<L 

"Naar aanleiding van mijn helcid<>hrid 

over lokaal '>ociaal helcid hedt de 

Tweede Kamer gezcgd dat het lokalc 

ondersleunende <,ocialc helcid vanuit 

het welzqnswerk ccn helangrijkere rol 

kan gaan '>pelcn i11 de huurten. Maar 

dan moet her ophouwwerk een nieuw 

)J'>)C aantrekken en zijn rol ander'> op

vallen dan vroeger. Niel mecr zo betut-

( IJV II'!! 

telend en ver<>tikkend. Aan de andere 

kant denk ik dat we in hel verleden te 

rigoureu'> de stofkam door het welzijns

cn ophouwwerk hcbhen gehaald. )uist 

deze profc'>Sional'> kunncn hijvoorheeld 

veel hetekcnen hij de <;ocialc activering 

i\ \aar ander'> dus: niet voor de men<;en 

gaan \open n1aar naast de n1enscn. l.aal 

ze het zeit doen. Ced ze een hcngel in 

plaal'> van een vis. Soms is een cen-op

cen henadering bij <;ociale activering 

noodzakelijk" 

En: "Het vrijwiiligerswerk verandert en 

daar wiilen we op inspelcn. Daarhij wil

lcn we hct vrijwiiligerswerk een <;tatus 

gcvcn die rccht doct aan het belang 

van die inhreng. lk durl rustig te <,tel len 

dat vrijwiiligerw;crk het cement i'> van 

onze <>amenleving. i\\aar de jongeren 

hlijven wat achtcr bij de ouderen. 

I )aarom znu een vcranderde '>tructuur 

nok de mogelijkheden voor de jonge

ren bcter kunnen aamprekcn. "1 

Dit aile'> vraagt om een aanpak door de 

ver'>chillcnde nvcrheden gczamenlijk, 

gecoiirdinecrd op rijk'>nlveau door cen 

apart daarvoor henocmde hewind.,man 

en op <,tedelijk niveau door een coiirdi

ncrend wethoudcr 

Het i-, deze aanpak onder de noemer 

grote <;tedenbelcid, die na Jarcn van di'>

CLI<,<,ie en <,tced'i weer nieuwe pogingen, 

np basi'> van hel Deltaplan van de vier 

grote <;~eden, in het regeerakkoord i'> 

lcrechtgekomen al'> een helangrijk 

<;pecrpunt en nu ook IT'>ultaat 
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bcgint at te werpen. Versterking van de 

Daarbij gaat hct om sociale 
Hct op rijk'>niveau bijeen

hrengen via de coiirdincrcnd 

bewind.,man van gelchtro-

infrastructuur is het 

mcn van ver-,chillendc depar

temcnten, in plaats van spcciheke uit

keringcn te ver<>trekken van het 

parool. 



LW 

0 

z 
LW 

z 

ILW 

If-

departement aan de gemeente, zoa\<; 

voorheen voor de hctrokken helcidstcr

reinetl gehcurdc. 

2. Het aldus doorhreken van de schot

tcn tu<;sen de dcpartementcn en vcrgro

ten van de bcstedingwrijheid van de 

gemcenten, binncn daartoc tc makcn 

afspraken. 

3. Het tot <,tand brengcn van eenzelfde 

hewcging op lokaal nivcau, door hct 

aanwijzcn van cen coOrdinercnd wct

hnudcr en hct ook daar hijcenbrcngen 

van geldcn, die voorhecn door de af

zonderlijke wethoudcrs werden he

heerd en besteed. 

4. Het daaraan tocvoegcn van gelden 

van derden, zoals woninghouwvereni

gingcn, Reginnale \lc.,turen Arbeid<;

vnorziening, de markt'>cctor en ze\h, 

Europe<,e londscn, zoa\<; URBAN. 

5. Het hcvorderen van de participatie 

op lokaal niveau van burgers, bedrijven 

en imtellingen hij ecn gc'integrcerdc 

aanpak van de problcmen en het henul

ten van kan<;en, per stadsdeel ol wijk. 

6. Het sluitcn van convenanten tu<;<;en 

de cotirdincrend hewindsman en wet

houder voor cen hepaalde periode. 

Oorspronkelijk aileen voor de vier 

grote <;teden, weldra gevolgd door vijf

tJen middelgrote centrumgemcentcn, 

hct in het convcnant zo nauwkeurig 

mogelijk omschrijven van ieder<, biJ

dragc en in"panning en van indicatorcn 

voor de te lcveren prestaties, zo nauw

keurig mogelijk gekwantiliceerd en gc

rclatecrd aan de met het grote stcden

belcid tc herciken doelen. 

De concrete doelcn hebhen betrekking 

op· 

Werk en lnkomcn l,waaronder zaken 

als langdurigc wcrklomheid, Jeugd

werkloosheid, investcringen in stads

economie, dcregulcring ten behoeve 

van midden- en klcinbedrijl, schuld-

<,ancring en minimahelcid, werkgele

gen heidsprojecten. 

Onderwijs I waarondn: achterstands

bestrijding, leerlingwezen, inburgering 

allochtonen, tegengaan <,choolvcrzuimJ. 

Veiligheid en Zorg (waarhij aandacht 

voor hijvoorbeeld Wl]kveilighcid,plan

nen, inbraakprcventie, toczichthouders 

voor bijvoorbeeld openharc ruimtc, 

opcnbaar vervner, vcrkecr en milieu, ver

hoging politic<,terkte, bc<;trijding over

\a<;t, drugsprohlematiek, aanpak cellcntc

kon, opvang daklozen, verhreding 

bereik socialc pcn<;ions, verbetering ou

derenzorg, ver<,terking ecrstelijnsge

zondheid<;zorg 111 achtcr<;tand<;wrJkcn. 

Leelhaarheid (onder andere inte

gralc programma's huurthcheer, spor

ticve huurtontwikkeling, schooltoe-

zicht, straattoezicht, herinrichting 

grocnvoorzieni ngen, <..,pcelplaat<-.cn, 

straatkumt, verheteren woonomgcving, 

verheteren lokaal milieuhelcid, hevor

dercn doorstroming in <,ocialc woning

houw. 

Zoals gezcgd, cen zecr breed terrein, 

met vele actoren en ver<,chillende geld

stromen. Via zelfana\y<;e en visitatie zal 

begin I 998 een evaluatie plaatsvindcn, 

die moet aantnnen, dat voldaan wordt 

aan de ge<,lelde prioriteiten en doelhc

reiking. 

Staats<,ecretaris Kohmtamm hcdt in 

zijn voortgang<;rapportage 'De <;taat van 

de <,lad' onlang'> va<;tge<;tcld dat hct 

C.rote stedenheleid nog niet op aile on

derdelen goed uit de veri komt en dat 

met name bij de opvang van kwet<;bare 

groepen, de be<;trijding van achterstan

den in het onderwijs en het vcrhetcren 

van de veiligheid nog vee\ moet gebeu

ren.4 Stuk voor <;tuk speerpunten in het 

CDA-vcrkiezingsprogramma, evcna\., 

het ook door Kohn<,tamm henadrukte 

CllV II 'l7 



'fltiltiJm/Jif'' door de intemivcring van al

krki coalitie'>, <,amenwcrkingsvcrhan

den tU'i'>en overheid en private organi

satie'i en individuek burgers. Hct Crotc 

<,tedenheleid moet worden voortgezet 

en - al'i gezegd - ook hij dit heicJd, 

evenal'i hij de aanpak van armoede, 

gaat het om 'iolidaritcit met de burgers, 

de men'ietl, als vertrckpunt. Om met 

prof Ruud t'vluffel-, te <,preken: "We 

moeten meer gehruik maken van wat 

mcnsen kunnen in plaat'i van te hena

drukken wat ze niet kunnen. lnveste

ring in men'>en, in het menselijke, dat i'i 

\Vat \Vij voor~taan. 1 

Niet de <,tad i'> helangrijk, maar de men

'iCn, althans volgem een hekende op

vatting van Shakespeare. HiJ zei het 

ander-, en mooier, met de woorden: 

C :DV I 1·'!7 

Uoto Ct1tnc11 AriCi1s) 

"Wht~t is the city hut Il's fleofdc "Ot, om met 

Amitar hzioni, die als voortrekker 

geldt van het 'communitari-,me' te spre

kcn: "Wij moeten hcsdfcn, dat cr in 

het verleden andere <,tructuren hcston

den die hepaalde 'iociale la'iten voor 

hun rekening namen: gemeenschappen, 

families en individuen. Hct is tijd om 

ze te hcrontdekken en een nreuw 

zekerhcidsstelscl te ontwerpen waJrin 

zij weer ccn bctrouwbarc plaats krij

gen-'' Ook de ministerie'i van Volk'ige

zondheid, Welzijn en Sport en Onder

wit'> wijzen er terecht op dat sociale 

rntegratie niet aileen vra de steer van de 

arheid verloopt Ook de sport, de cui

tum, de religie en allerhande vormen 

van vrijwilligerswerk hebben een inte

grerende functie_c 
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Armoedebeleid 
lk ben van o01·deel dat voor armoedc

bcleid een soortgelijke organisatic in 

het Ieven moct worden gerocpen als 

voor het grote stcdenbcleid. Len nauwe 

samenwcrking met maat<,chappelijkc 

organisatic'>, bcdrijven, instellingcn en 

individuelc burgers, a\ dan niet via vrij

willigerswerk is noodzakelijk. Deze 

aanpak is trouwcn-. niet nicuw. lk noem 

als voorheelden het doorhreken van 

vcrticalc <,chotten ( tussen de overhc

den) en horizontalc <,chotten (hinnen 

ccn overheidslaag) en hct bijecnbren

gen van geldstromen ten bchoevc van 

ecn integralc aanpak van problcmen, 

hct belcid ten aanzien van prohleem

cumulaticgebieden, de stadsvernieu

wing, de sociale vernieuwing. Het zal 

dan wei nodig zijn dat mecr en hcter 

ovcrleg ontstaat over dit hcleid tus<,en 

de \eden van de Tweedc Kamcrfractie 

en die van fractics in de gcmeente

raden. 

De armoede-;ituatie in Nederland i'> na

tuurlijk nict te vergelijkcn is met die in 

derdcwcrcldlanden Volgens de laat'>tc 

gegcvens van lln1id N<ilions /)rur/ofnllml 

Pro!]rill1lll1C loopt de armoedc terug in de 

wcreld, maar nog <,teeds mocten I mil

jard men<,en Ieven van minder dan I 

dollar per dag. Toch ontkomen we er 

niet aan, hinnen de vcrhoudingcn van 

een verzorging<,<,laat als de onzc. ook 

hier van een armoedeprobleem te spre

kcn. De meest reccnte cijters, ontleend 

aan het Tweede jaarrapport Armoede 

en uitsluiting, getiteld 'De kwct'>barcn' 5 

"Ruim (>70 000 huishoudens hadden in 

1995 ccn inkomcn onder ol rond hct in 

de Algemene llij<,tandw;et va<,tgelegde 

sociaal minimum. Dit hetrdt II% van 

aile huishoudcn-; in Nederland. Tradi

tionele risicogroepcn zoals oudcren, 

zieken, gchandicaptcn, vrouwen en 

nieuwkomers hlijken nog <,teed' kwct<,

haar. Len kwart miljoen kinderen grocit 

op in kwet<,barc, anne gezinnen. Zij 

hebben ecn geringere dee\ name aan het 

maat<,chappelijk vcrkecr en vertonen 

meer problecmgedrag. Voor een groot 

dee! van de alleenstaande moedcr<, met 

een bijstandsuitkering ;., het moeilijk 

om uit armocde te ontsnappcn. 

Wanneer zij fl<lrttillle gaan werken i'> dit 

door de ko<;ten voor kindcropvang wei

nig lonend. 

Onder ouderen hcbbcn vooral ouderc 

alleenstaande vrouwcn cen zwakkc h

nanciclc positie. Daarnaa'>t ziJil gc

scheiden vrouwen uit de wat jongere 

generaties cen kwcbbare groep in op

kom<,L zij hebben in de toekomst een 

hoog ri-,ico op duurzame armoede. 

Ecn op de zes a zeven kleinc zcltstandi

gen hedt ecn inkomcn onder de ar

moedegrens, en deze groep is de laatste 

jaren in omvang toegenomcn. Onder 

hen zijn vee\ starters en menscn die 

werkzaam zijn in de landhouw, horcca, 

handel en per<,oonlijkc dienstvcrlc-

ning." 

Het jaarrapport, waaruit deze bevindin

gen atkomstig zijn hevat biJdragen van 

ecn grnot aantal wetenschappelijkc on

dcrzockers en is mede gericht op de 

tweede Socialc Contcrent1c eind okto

bcr in lde. 

Als voorzittcr van dczc en van de ecrste 

Socialc C:onlcrentie I in de wandeling 

het Armoededcbat genocmd) heb ik de 

laatste twcc jarcn van nahiJ mogen 

meemakcn hoc de di.,cussie rond pre

vcntie en he<,trijding van armocde zich 

ontwikkclt en waartoe dczc hcdt ge

lcid. 

De Socialc C:onlcrcnties zijn cen uit

vloci-,cl van de Armocdenota van 19'.15, 

en hedoeld om cen zo breed mogeliJk 

draagvlak in de -.amenleving tc verkrij-

( IJV II 'l~ 



gen voor de aanpak van dit prohleem. 

Fen <;tuurgroep bercidt de conkrenties 

voor. I )eze he<;taat uit vcrtegcnwoordi· 

gns van de ccrst betrokken dcpar· 

tementen, van de Vereniging van 

Nederlandsc Cemeentcn (VNCl, van 

genoemdc wctcnschappelijke imtellin· 

gen en wordl inhoudelijk en organi<;a· 

Lorisch onder<;teund door het bureau 

ll&A. Door middcl van een breed sa· 

mengestelde klankbmdgroep houden 

we permanent contact met wat er in 

on<, land op het gehicd van 

heid prohteert van het kit dat kerken 

een groot netwerk van vriJwilligers tot 

hun beschikking hehhen. l\1aar er zijn 

nou eenmaal voorzieningen waar de 

<,taat niet 1n voorziet. Oude memen 

worden verzorgd, maar de <;taat kan cr 

niet voor zorgen dat ze zich nog ge· 

wen<;t voelcn. Of dat ze eens een ge· 

noegli[ke avond of een uitstapje heb· 

ben. Het maat<;chappelijk wcrk is altiJd 

hereikbaar voor noodgcvallcn, maar 

kan cr niet voor zorgcn dat menscn he· 

lang<,tcl\ing hebhcn voor 

prevent1e en hestrijding 

van armoede en <,ociale 

uit.,\uiting gebeurt. Fn dat 

is heel wat' Dc klankhord· 

Een nauwe 
clkaar. Lr hestaan gccn In· 

ketten voor socialc ar· 

lllOCdc." 

grocp bc-..tJZJt uit vcrtcgen

woordigers van clit'ntcn, 

tlnti-arnlocdchcwcging, de 

kcrken, werkgcvcrs· en 

wcrknemcrsorganl<;atic<; en 

maat.,chappelijke in<;tcl\in· 

gen op hct gehied van 

welzijn. gezondheid, huis· 

ve.,t111g en -,ocialc zekcr· 

samenwerking met 

rna a tscha ppe I i j ke 
En wat voor de oudcren 

geldt, dat geldt ook voor 

hcid, orgt~nl~atics van 

vrouwcn, oudcrcn en gc

handicapten Nict voor 

organisaties, 

bedrijven, 

instellingen en 

individuele burgers, 

al dan niet via 

vrijwilligerswerk is 

noodzakelijk. 

Jongeren, voor vrouwcn 

met jonge kinderen, voor 

gehandicapten. ln wat 

voor de kerken geldt, dar 

gcldt ook voor a\ die 

111aatschappelijke organi· 

satie<; en imtellingen die 

in de klankhordgroep zijn 

vcrtcgcn\V<)<)rd igd. 

n1ets is voor deze opzct gekozen. 

lloezccr ook armoede op de politieke 

agenda -,taat en kan worden va"itgc

'>tcld. dar zowcl rijk als gemeenten hier· 

aan vee\ extra ilandacht en geld he<;te· 

den, het gaat niet aileen 0111 bestrijden 

van armoede, maar vonral om het ont· 

-,taan van armoedesituaties te vnorko· 

men en het gaal niet aileen 0111 de inko· 

menskant, maar evenzcer om de sociale 

uitsluitlllg die van armoede hct gevolg 

i-, Fn dat kan de ovcrheid niet aileen. 

lk citeer nogmaa\., hisschop 1\Iu.,kens 

a is hij zegt" 

"Vcrsta me goed: ik ben cr niet voor dat 

de kerken aile -,ocialc taken weer opne· 

men. Het mag nicl zo zip1 dat de over· 

(llV II '!7 

Net ills hiJ ontwikkclings· 

samenwerking gaat de <;o\idariteit ook 

hier 'hoven over' via de democratische 

weg, in dit geval rijks· en ge111eentcli[ke 

overheid. l\1aar cvenals hij de solidari· 

teit op mondiaal niveau de non·gouvcr· 

ne111entelc organisaties (NCO\i nict 

kunncn worden gcmist. kan de over· 

heid deze prohlcmen nict voorkomen 

of oplossen zonder een breed maat· 

schappelijk draagvlak. voor de uitvoe· 

ring van velc taken, maar vooral voor 

het aandragen van de ideet'n bij hct 

zoekcn van nicuwe wegen 0111 tweede· 

ling te voorko111en. Daartoe dienen ook 

de Socialc C:onkrcnties. 

.~1inister l\1elkcrt zei na de eerstc con· 

ferentie in Zwolle: 

z 

."Tll 

z 



·!I 
::::; 

I I u.; ' ' 

I _l 

UJ 

l! "" 
UJ 

::::; 

UJ 

0 

L. 

::>:: 

<t 

z 
UJ 

z 
UJ 

Q 

UJ 

f-

:Jl 

UJ 

f-

c 
::>:: 

u 

"De grote winst van de eerste Socialc 

C:onfercntie is die hele praktische steer 

van opg~strooptc n1ouwcn. l)c nlaat

schappelijke tegenstcllingen en de bij

hehorende visies waJTn niet thuisgehle

ven, maar men hedt wei het vermogen 

opgehracht om daar overheen te slap

pen en praktisch op zoek te gaan naar 

pcrspectieven en vcrandcringen." 

De conkrcntie in Ede houwt voort op 

de inventarisatie van prohlcmen en 

voorstellen van de eerste, 1" en op de 

Voortgangsnota van het kahinet ten 

aanzien van de Armoedenota, waarin 

jaarlijks een overzicht wordt gegeven 

van de nieuwc stappen die zijn gezet 

op het pad van het armoedehelcid. 11 

Daaruit en ook uil het eerdcr ge

noemde laarrappnrt Armoede en uit de 

Socialc Nota 1'J'l8 12 blijkt duidcJijk dat. 

hoezeer ook de laaNe jaren belangrijke 

nvcrheidsmaatregelcn zijn genomen op 

nationaal en lokaal niveau op het ge

hied van inkomensverbetcring. heper

king wnonla'>len, aanpak prohlcmati

sche schulden, aanpasslllg hij de 

uitvnering en harmoni<,atic van inko

mensafhankclijke regelingen, 11 her 

cvenzcer gaat 0111 "iOCialc activering, 0111 

participatie in het onderwijs, om ge

zondheid, wclzip1 en maatschappe\ijke 

opvang, om mensen te ver\o.,sen uil 

hun isolcment, om dak- en thuislozen, 

om de opvang van allochtonen en om 

kinderen uit anne gezinnen een toc

komslperspcctid te hicden. 

Hct zijn dan ook a\ die maatschappe

lijkc organisaties en instellingen die in 

de verkenningscommi-.sies ter voorbe

JTiding van de tweedc Sociale Confe

rentie hun inhreng hebben geleverd. 

zoals die in de bundel 'Natte voeten in 

het poldcrmodcl' zijn vcrvat en die 

gaan over de werkelijkhcid van uitkc

ringsgercchtigdcn als vertrckpunt van 

armnedebestrijding Fn dan gaat het 

ook om clicnt<:nparticipatic hiJ de uit

vocrcndc dicn'-.tcn, 0111 crvanngcn in de 

praktijk ( 150 projccten zijn daartoe ge

hundeld van gemeenten. organi<,aties en 

instellingenl," om de rol van hedrqven 

en woningcorporatics. om de rol van de 

school. 1' over ondernemende wcrklo

zen. over zorg a\., arbeid ot zo1·g en ar

heid, over gezondheidszorg en armoC'de 

en over vcrarn1ing vcr~u'-> vcrrijking 

Het zal u duidelijk zip1 dar - tegen de 

achtcrgrond van dczc crvaringcn van 

de atgelopC'n twec jaar- ik met hijzon

dere helang<,tcl\ing heh gC'kekC'n naar 

de pa~'lagc<.., in on-, vcrkiczing"ipro

granllllJ, die gaan over de n1anicr 

waarop w1j in ons land tcgen de dn:i

gendc twecdeling in de maatschappiJ 

moeten vechtcn 

En ik hen niel telcurge-.teld. lntegcn

deel. Her programma gcdt niet aileen 

aan \\'at cr van de overhcid n1ag worden 

verwacht, maar ook hoezC'cr hier i op

nieuw I sprake moet zijn van ecn geza

menlijke verantwoordelijkhcid als ik in 

hootd-,tuk 5 'Balans lLhsen markt en 

maat.,chappij' Ice'>: 

"Lr komcn netwcrken van overhcid, 

wijk- en huurtwcrk, clicntenraden, zelt

hulpgroepen. kcrken, vakhondcn, wo

ninghouwvcrenigingen en nutl.,bcdrij

ven. Doc! is mensen te bereiken die het 

echt nodig hehbcn en hen optimaal van 

de heschikharc rcgelingen gehruik te 

doen maken. Een actJvering.,fonds gcdt 

maat-,chappelijke en kerkclijkc organi

saties mcdcverantwoordeliJkheid voor 

herstcl van zcltrcdzaamheid." 

Evaluatie 
CDA-verkiezingsprogram 
In hct voorgaande heh ik ten aanzien 

van twce hclcidsterrcinen uitcengczet, 

hoezcer ccn hervvaardcring nodig i"" van 

de vcrantwoordelijke samenlcving en 

UlV 11''>7 



de <;ocialc <;amenhang om dezc een 

eigen plaat<; terug tc gcven naa<;t markt 

en ovcrhcid. Dit i'> het moment, na lan

delijke en lokale verkiezingen, door 

regccrakkoord en lokalc hestuur'iak

koorden, om voor de door mij om

schrcven heleid<;terreincn een <;tructu

rek en intcgralc aanpak te garandcren 

op basi' van de communitaristische 

hlosol ie /\let als kenmcrk voor de poli

tick van het C:DA de vier overwcgingen 

aan het slot van hct politick manilcsL 

"!)55r ligt de kwalitcit van de <;amen

lcving. Zo wordt <,amen Ieven iets wat 

je niet aileen doet." 

Het hurgemee<;tcr<;chap in Den Haag 

gedurende ell Jaren hcclt mij de over

tuiging gcgcvcn, dat die nlen<;cn en die 

organi~CJtic"' in de -,anlenlcving er nog 

'teeds zijn en er voor klaar staan om 

hun <;tee11t1e hij tc dragen. Hopelijk 

voelcn ze zich opnieuw aange-,proken 

door de comi'>tentic en het realitcitsge

halte van manilc't en programma, 

waardoor we weer samen met beide he

ncn op de grond- en in de maat<;chap

piJ - kunncn <;taan om de prohlcmen 

van de dreigcndc twcedeling in de 

'amcnlcv111g aan te pakkcn. 
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Op het eerste gezicht lijkt er een aanzienlijke convergentie te zijn 

tussen het CDA-verkiezingsprogramma en de al Ianger levende 

ideeen in feministische kringen over de combinatie van werk en 

zorg. Een aantal van de door het CDA voorgestelde maatregelen 

zullen zeker velen in staat stellen werk en zorg beter te combine

reo. Maar dit is geen programma voor een grotere seksegelijkheid, 

laat staan een doorbreking van de bestaande hierarchie. 

E
en van de mee<,t intere'"1nte 

ontwikkelin.gen van hct laat<;te 

decennium i' de groe1ende 

comemu<; 111 Nederland over 

de wemelijkheid van hct combincren 

vJn \Vcrk en zorg door 

vrouw en man hinnen het 

hui,houden. 

Uor<;pronkei!Jk gdormu

lecrd a], ei<; van de vrou-

wcnl1cwcgi11g Dolle 

1\lina heplcttte het a\ in 

I 971 - <;taat het de algelo

pen tien jaar op de poli

tieke agenda, eer<;t al, 

progran1n1a over de co1nhinatic van 

wcrk en zorg aan een nadere be,chou

wing ondcrwerpen. llinnen welke con

text <;telt het C:DA Z!Jn politieke ei,en 

om werk en zorg te kunnen combine-

ren, en wat houden d1e ei

<;en concreet in~ Fn wat 

hetekenen die ei,en voor 

de doorhreking van de 

traditionelc <;ek,ehicrar

chie het femini<;ti,Lhe uit-

gang<.,punt~ 

Probleem afnemende 
sociale cohesie 

<;peerpunt van het emanci- Het C:[)A Iundeen ziin ei-

patieheleid. en de atgelo- <;en rond de 'u>mhmatie' in 

pen Jaren a], ondcrdeel Pro{dr. J \f Ouishoom de context van een gezin<;-

van het arheid,marktheleid Op het heleid. dat op zijn heun weer deel uit-

eer<;te gezicht lijkt er een convergent1e 

op te treden tu<;<;en de ei<.en die het 

C:DA in zijn nieuwe concept-verkie

zing-,progranlnla 'San1cn Ieven doc jc 

niet aileen' lormuleert en de al Ianger 

lcvende ideecn in lcmini,ti<;che krin

gen. In dit artikel zal ik hct vcrkiezing<;-

maakt van de d1agnme die de partij 

gedt van de huidige Nederland"' <;a

menlcving. Deze wordt volgen<; het 

vcrkiczing")progran1n1a hcdrcigd door 

de te grote rol van geld en markt die 

onder meer le1den tot "doorge<;choten 

individuali,me. vereenzaming e11 con-
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'iUlllenti<,me" l kze trend, ta<;ten het 

vcrhand e11 de vitaliteit van de '>amenle-

vJng J<J.n en vorn1cn c:cn bcdrciging 

voor haar 'iamenhang. Vcr<;chraling van 

de maat'>chapp!J drcigt, wJarhij "vritwil

lige hetrokkenhcid en zorg", maat

'ichappelijkc participatie en vrijwilligers

wcrk hct allcggcn tcgcn \Je ovcrvloed 

van inlormatie, werk. ont'i[lanning, ver

andenng van lcelratronen" I let gezin, 

a[<, "kernkwaliteit" van het Ieven voor 

memen. wordt dan in het programma 

ingczct voor hct ''hcr'-ltcl van gcnlccn

'ichappen en de <;ociale 'iamenhang'' van 

de <;amenlcving. 

Nu vzdt tcgcn tc wcrpcn dat dczc gcrin

gere particirat1e en zorg empiri<,ch niet 

<;taandc tc houdcn " en dat geldt ook 

voor de vcT-ccnzanling van het ovcr

grote dcel van de hcvolking De vraag i'i 

ook ol de prohleemd1agno<,e en de IT

medic die het gemeen<;chap,denken 

aanrcikt.wcl klorpcn. l11tgcgaan wordt 

van alnemendc '>Ocialc cohe'>ie, die a!, 

oorzJak worch gczicn voor ccn aontal 

kwalcn van dcze t1id. en hicr rij'>l de 

vraag ol die verhanden zo liggen. J)c 
gcmcen,chapwi'>ic 'itelt wei terccht dat 

het 111dividu niet lo'> i'i tc zien VJn de '>0-

cialc vcrhanden waarin ziJ of hij ledt, 

en i'> h1ermee ecn helangrijke hron voor 

kritick or hct marktdenken met haar 

calculcrcnde actoren. Het Ievert een 

wclcbdigc pZlrJgraat op over de zorg in 

Nederland e11 een goed aaknoring'>punt 

voor rcllcktie over 'onthaa'>ting' De 

zwakhcid van het gemcen<,char,denken 

gaat voor miJ cchter vcrder dan de em

pil·i,chc tekortkom111gen. 

Ccmeemchappen zip1 lang niet altijd de 

gezcllige en veilige plaat<;cn die worden 

orgcvoerd al' men '>[lrcekt over hun 

hcr'>tcl. In hct vcrkdcn warcn zij vaak 

ge<,lotcn. hicrarchi,ch en autoritair en 

dwongen ze intern tot conlormi'imc. Ze 

kcnden aile cen <,ck,ehicrarchie en altijd 
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werden cr men'ien buitengesloten. 

Herstel van de negatieve kanten zalnie

mJnd willen, hct i'> echter de vrJJg ol 

her'itcl ze kan mijden. omdat ecn aantal 

van die trckken inherent zijn aan ge

meen,chapren. Op ba'ii'i van de oude 

idcntitcitcn gemecn,charpen revitali'ie

ren lijkt 11111 trouwen<, uitge<;loten; dit 

zou bovendicn nieuwe identitciten uit

,[uiten en voorbijgaan aan nieuwe rluri

lorme identiteilen. Het valt Ofl dat de 

gemeemchappen in het verkiezing,rro

gramma aile zondcr onder<;cheid naar 

'iek'ie worden he,chreven. net zoal'> de 

doelgrocrcn van het beleid: jongcrcn, 

oudcren en allochtoncn. Met a[<; gevolg 

dat de be,chreven problemcn en orlos-

<..,ingcn over jongcn". en n1anncn gaan. 

Het rrogramma Ull1'itateerl dat het ge

zin "gclukkig" weer het ideaal is gewor

dcn in de algclopen jaren, cen con'ila

tenng die aileen staande te houdcn i'i 

a\~ n1cn cr van uitgaat dat hct gczin 

daarvoor uit de gratie wa..,. Uit crnpi

ri,ch onderzoek valt dit niet te 'ilaven, 

ook in de algelopcn decennia, trouwde 

het kcuwendeel van elk lceltijdscohort 

ol ging -,an1Cn\voncn, in vccl grotcrc 

getalc dan ecrder verlound in Neder

land. De kritiek op het traditionelc 

huwclijk en gczin \Vcrd ingcgcvcn door 

de ongclijke machtwerhoudingen daar

binnen en door de onderwaardering 

van andere ~an1cnlcving~vorn1cn. 

Opvallcnd i'i dat de negaticve bntcn 

vJn het gezin in het verkiezingspro

gran1111J \Vcinig a an bod kon1cn. I )c pa

ragralcn over vcilighcid gaan bijvoor

beeld over puhlieke veilighcid en 

criminaliteit, niel over hct geweld 

( 111CC'-ital van tnannen tcgcn vrou\vcn 

en/of ktnderen I in hct gezin De econo

mische gcvolgen van echt'icheiding van 

vrouwen worden niel vcrmeld en in 

verhand gehracht met de arhcidsdeling 

in het traditionele gezin. 
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De combinatie van werk 
en zorg 
13innen de context van het hcrstel van 

gemeenschappen formulcert het CDA 

ziJn belcid om het gezin te verstevigen. 

Het programma begint met de terechte 

con<,tatering dat voor vclcn het Ieven in 

het gezin moeilijk te combineren i'> met 

werk, onhpanning en maatschappelijke 

betrokkenheid, terwijl velen dat JUist 

willen. Men stelt zich op het standpunt 

dat mensen niet moeten worden ge

noodzaakt om de opvang van kindercn 

ol zorg voor familieleden uit te be<,te

den. Het i', dan de taak van de overheid 

om, "in hct helang van de jongere ge

neratie", cr voor tc zorgen dar "werken 

gecn helemmcring is voor ccn Ieven sa

men met kinderen" ( Wat het voor 

mannen natuurlijk nooit gewce<,t is). 

Hct gezimbeleid moet worden ge

coiirdineerd door ecn minister voor het 

gczin, rnct ecn cigen budget, die over

heid"nlaatrcgclcn, voorzieningcn en 

bela.,tingcn screent op nadelige effec

ten voor gezinnen. Onduidelijk is of 

deze de hewind.,persoon voor hct 

emancipatiebclcid zal vervangen, die 

immer<, dezeltde taak heelt, aileen dan 

voor vrou\vcn, en nict voor hct gczin. 

Om de linanciele positie van gczinnen 

met kindercn te vcr<,terkcn, stelt het 

CDA allereerst voor de kinderbij<,lag 

voor het ecrste kind te verhogen. Dit is 

ccn belangrijke eis, omdat kinderhijslag 

van staatswege erkent dat kinderen niet 

als een individuecl consumptiegocd 

moeten worden beschouwd, op een lijn 

met de aanschal van ecn auto ot een 

huis, maar ook een maatschappelrik he

lang vormen. lilt het oogpunt van 

doeltrdfendheid zou echtcr een inko

memalhankeliJke toe<,lag de voorkeur 

verdienen. Dat is ecn vecl gerichtere 

maatregel die, zoals de door de partiJ 

voorgestelde kindcrathankelijkc uJtke

ring aan gczinnen op het n1inin1un1 ni

vcau, direct toekomt aan twee van de 

belangrijkstc groepcn onder de achtcr

blijvcrs in de inkomemgroei van de 

laatste vijltien jJaL de eenoudergezin

ncn in de bijstand en de ecnvcrdicners 

met kinderen. 

Armoede wil het CDA verdcr vuoral 

[Jato Cmdia Pilll ,h /)ri(t) 
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he<;trijden door arheichmarktheleid, 

waarin <;ebe overigen<; geen reden i'> 

voor extra helcid, wei ledtijd en etnici

teit. lui-;t bij-;tandwrouwen en ouderc 

vrouwen, de andere achterhlijvende 

groepen vallcn er uit. De eer<,ten wor

den vrijge<;teld van <,ollicitaticplicht al'> 

hun kinderen onder de lwaalt ZlJn, 

eventueel op te trekken tot die achttien 

zip1. Dit verergert met aileen het herin

tredlllg'>prohleem maar i'> pa<; met recht 

een armoedeval. Oudere vrouwen zul

lcn aangewezen bli1ven op de <;ociale 

zekerhe1d en moeten maar hopen dat 

het uitkering'>niveau niet opnieuw ver 

achter hli)tt bij het algehelc loonpeil 

I let i<; wei verheugend dat hct CDA de 

ANW aldoende wil reparcren. 

Ten tweede beplcit het C:DA een aantal 

maatregelcn inzake kinderopvang, on

dn voorzetting van de huidige finan

ciering'>'>tructuur I overhe1d, werkgevcr<; 

en ouder'> hrengen de kmten op l. De 

overheid'>'uh'>idie zou echter aileen 

voor drie dagen per week moeten gel

den; allcen'>laandc oudcr'> zouden dan 

moetcn worden gecompen<;eerd voor 

de helc week. l\1ecr kinderopvang i<; 

een noodzakclijke voorwaarde voor ie

dere vorm van combinatie en gcniet te

rccht prionteit Dat geldt echter nict 

voor ccn andere el'>, om genoeg kinder

opvang te organi<;eren op levcn<;be

'chouweliJkc ha'i' Lm van hct kit dat 

men dan de ng1diteit van het verzuilde 

onderWIJ'><;tcl,cl ook op d1t nivcau gaat 

inhouwcn, guot de ci<.; gchccl voorbij 

aan de toencmcnde diver<;iteit en het 

lo<;<,cr worden van de lcvenshe'>chouwe

lijke handen 1n Nederland. 

Voorzieningen voor kinderopvang die

nen volgem het programma te worden 

aangevuld met een aantal verlolvoor

Zieningen. zoal<; een calamiteitenverlol 

voor de verzorging van zieke bmiliele

den, vcrlcnglllg van het ouder<,chap<;-

UlV II '!7 

vcrlof naar 4,5 maanden fulltimc ol ') 

maanden in dccltijd, zodat een kind 

(mel het zwanger<;chapwerlof meegc

rekend) hct helc eer'>te jaar thui-. kan 

worden verzorgd. Ook hier weer hlijkt 

de C:DA-voorkeur voor de zorg thui<; 

Daarnaa'>t beplcit het programma voor 

ecn onbetaald zorgverlol voor onbe

paalde tijd en het recht op terugkeer in 

hct arheid'>proces voor nuder<; die tijde

lijk zijn uitgetrcden om voor een kind 

te zorgen. !'i<;caal zouden de regel'> 

daarbij ook zo tnoctcn \Vorden aangc

pa<;l dat ze geen helemmering zip1 voor 

hcrintreding. lnvocring van cen zorg

loon zou onderzocht moelen worden. 

Daarnaa<;t bepleit het CDA verruiming 

van de mogelijkheden om in dceltijd te 

werken. Deeltqd i'> in ccr<;le imtantie 

een zaak voor de <;ociale partner'>; men 

i<; niet voor cen wettelijk recht op deel

tijd, tenzij de groei van dceltijd niet 

'\ub<,tantieel" tocneemt. Dat i'> wei erg 

vaag en gedt hclaa<; de C:DA-fractie in 

de Eer<,te Kamer de mogelijkheid om 

het initiatidvoorstel over het recht op 

deelti)d van Croenlink<; met te onder

<;teunen. llinnen het werkgclegenheid'>

belcid worden geen maatregelen naar 

<,eksc uitgewerkt. 

Nu zijn maatregelcn die de mogelijkhe

den van deeltijd wcrken en zorgvcrlol 

verruimcn. toe te juichen. Aileen valt te 

vrezcn dat onder de huidige <;ebenver

houdingen, dczc het traditioncle ver

zorging<;arrangement zullcn he<,tendi

gen. Dit geldt ook voor de voorkeur 

die het CDA toont om aan (kinderi 

zorg thui<, de voorkcur te geven, zoals 

dat naar voren komt bij de rcgeling 

voor kinderopvang, het idee van het 

zorgloon en de ouder<;chapwerlolrege

ling Met de in Nederland nog korte 

traditie van het wcrken huitenshui-; 

door getrouwde vrouwen, zullen de 

'keuzen' meestal hehoorliJk traditioneel 
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uitvallcn. llijna altijd zullcn het weer de 

vrouwen zijn die kiczcn voor deeltijd of 

zorgverlof Daar i-; trouwcn-; ook ecn 

gocde economi-;che rcden voor. Aan

gezicn de mec-;te manncn vee\ mccr 

verdienen dan hun partner-;, zou min

dcr wcrken door de man het hui-,hou

dcn vee\ meer kmtcn. AI-; vcrlolregclin

gen vrouwcn de gclegcnheid gcvcn om 

Ianger thui-; te zorgen, ont-;taat ook 

weer een herintreed<;ter<,prohleem. I-; 

men tc lang van de arhcid-;markt, dan 

vcroudcrt de hcrocp-,kcnni-; die niet 

ZOlll(]tlf lllCt CCil Cllr'-;l\S i~ 

in het programma het comhincren van 

taken gcdacht i-, vanuit de ver<,tcrking 

van hct gczin, n1aar nict vanu1t hct 

doorhreken van de -;ebeongelijkheid. 

Hct <,prcekt ook uit het lcit dat in het 

arbeid-;markthelcid vrouwcn nict a\-, 

doclgrocp worden ondcr-;chcidcn. Hct 

is jan1n1cr dat hct progran1111Z1 nict 111 

haar voor-;tcllcn over hct arhcichmarkt 

de organi-,atie van arhcid zc\1 tcr d~<,

cu<;<,ie hedt gc<;tcld, die nog <,teed'> ge

ha-;eerd i-; op de voltijd<;c wcrkncmcr 

met ccn vcrzorgende, a\ dan nict in 

decltiJd wcrkcnde vcrzor-

te verhclpcn. Fen recht op 

terugkecr in de oudc tunc

tie is hovcndien in ti1den 

van continue rcorgani"iatic 

ccn wa~scn neue.,. 

Omdat het meestal 
gcndc pcr-;oon achter 

z1ch. Voor ccn hcrverdc

\ing van wcrk en zorg tu-.;-

Hoewel deeltijdwcrk pop

ulair i-, en voor vee\ vrou

wcn een praktische oplos

sing von11t van hct 

comhinaticprohlcem, klc

vcn crook ncgaticve kan

ten a an. I )celtijdwerk 

lunctionecrt vaak als fuik, 

vrouwen zijn die 

voor deeltijdwerk 

kiezen, blijft de 

taakverdeling 

binnen het 

huishouden 

c.,cn vrouwcn en n1anncn 

die niet hc<;tcndJgcnd 

wcrkt, ligt hicr de -;\cute\ 

voor de oplo<;<;ing 

Conclusie 
Op hct ccr<,tc gczicht leek 

cr ct"n aanz;cnlijkc convn

gcntic tc zijn lu<;<;cn de 

ci-;en van hct CDA-vcrkic-

onveranderd. 

het houdt vrouwen gcvangen in een be

perkt aantallunctic<; en herocpen, en in 

de praktijk hlijkt hct uithrciden van 

dt"cltijdwcrk naar ct"n voltijd<;e haan 

vaak onmogclijk. Bovendicn Ievert 

decltijd vrouwcn meestal tc weinig op 

om economisch zell<;tandig te zijn. 

Samen Ieven doc je niet aileen, maar 

hct vcrkiezingsprogramma vcrmeldt 

met dat een dcrdc van aile huwclijken 

in ccht<;cheiding t"indigt, en dat ccn 

groot dcel van de vrouwcn mt"L kinde

rcn in de hijstand tcrcchtkomt, jui<,t 

omdat ziJ hun werk hadden opgegcvcn 

voor huwelijk en gczin. En omdat hct 

mec-,tal de vrouwcn zijn die voor deel

tijdwerken kiczcn, hlij!t de taakvcrdc

\ing binnen hct hui'>lwuden onveran

dcrd. Ccconstatccrd moet worden dat 

zingsprogranllllJ en die door uitccnlo

pende !cministi-;chc groepcn zijn gclor

mulccrd over de comhinatie van wcrk 

en zorg. Ecn aantal van de voorgc-;tcldc 

maatregelcn, ook in de -;leer van de 

zorg, zullcn zckcr vclcn in -,taat <,tcllcn 

om werk en zorg hctcr tc cornhincrcn. 

1\\aar hct ;., nict hctzt"l!dt" a\-, een pro

granlfllJ voor ccn grotcrc c.,ck;.,cgcliJk

heid, laat staan cen doorbreking van de 

be-,taandc hierarchic. Dat zou ecn an

dere vi<.ic op de maat-;chappcliJke orck

ning verondcr-;tcllen die in de CDA-vi

-,ie op de gcmccn-;chap, die gehecl 

-,ck<;eneutraal wordt uitgewcrkt, tot nu 

toe ontbrcckt. 

.Ioyer Outs/Joonr is hooqlmun P/OIIJPIIISilldirs 

£1£111 dr l<.iikslllliPmilrit Lridm 
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Veiligheid is meer dan afwezigheid van criminaliteit. Het is een ken

merk van een samenleving waarin respect en zorg voor elkaar ver

plichtend werken en !eden van die gemeenschap zich niet buitenge

sloten voelen. Het CDA wil het dan ook over meer hebben dan 

aantallen agenten en vernieuwing van procedures aileen. Veiligheid 

en recht zijn er ten dienste van de kwaliteit van samenleven. 

E 
en van de zwaartcpunten in 

hct v_ct.-kiczin.w .. rrogr~_'n.nla van 

het CDi\ i'> de hestrl)dlng van 

onveihgheid Het heelt er de 

<,chip1 van dat dit onderwerp de poli

tieke partiJen in Nederland ahsoluut 

niet mecr vcrdeeld houdt. 

De VVI) zct in op vcrster

king van politic en JU'>titic 

(mecr hlauw op <;traat), en 

de l'vc!A zet cr wat tandjcs 

hi! Voor de l'vdi\ i'> dat 

winst: een versterking van 

politiC en justitic wordt 

vcrder hespreekhaar hct 

veiligheidsprohlcem krijgt 

eindell)k de aandacht die 

het ook 1n de ogen van 

mecr diHerentiatic in procedures moe

ten hiJdragen aan een meer ellcctieve 

politie en justitie. De 'harde aanval' op 

de onvciligheid zal daar waar dat nodig 

i". door n1oderni-;cring en aanpa'l"ing 

van wetgeving moetcn worden ondcr

steund. Toch wil hct CDA 

nict aileen meedoen in de 

wcdstrl)d von heloven en 

bicdcn. hkend wordt dat 

de rechtshandhaving en 

crimina I i tei tshe' tri jdi ng, 

ondanb de successen die 

worden gchoekt, de no

digc extra inzcl en aan

dacht verdienen. Daarom 

wordt hct cen kernpunt in 

de canlpdgnc. 

hun achtcrhan vcrdient. Dr. WB HJ Villi de Do11k Het CDA wil het in de 

Voor de VVD zip1 het vooral weer 

woorden: IPords thot lllllml, fJo/iucs thot[oil. 

Hct zal voor de VVD een hele klus wor

den de kiezcr te overtuigen dat hct dcze 

keer wellukt de heloolde aantalkn agen

ten daadwerkcli1k op straat te krijgen. 

Het CJ)i\ gecft voorrang aan vcilig

heid. Aantallcn agenten, versnelling en 

UlV II '!7 

campagne echter over mecr dan aantal

len agenten aiken hebhcn, hoe bclang

rijk dat op zichzelt is. Hct loont de 

moeite iets verdcr tc kijken dan aantal

kn en vernieuwmg van procedures. Fen 

analyse van hct veiligheidsprohlcem 

vanuit de brcdcre hcnadcring van hct 

progran1n1a, de hcnadering van hct gc-
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mccmchap-.dcnkcn, laat zien dat we cr 

nict zullen komcn met enkcl ecn hctcr 

tocgcrustc politic en justitic. Als rich

tinggcvend gezichtspunt zct die hcna

dcring ons op het spoor van de no()(l

zaak van ecn twccde lijn Vcilighcid i-; 

mecr dan de alwczighcid van criminali

tcit, maar kcnmcrk van ccn samcnlc

ving waarin respect en zorg voor clkaar 

verplichtend wcrken in gcmccnschap

pcn waarvan de lcdcn zich nict, om 

welke rcden dan ook, uitgcsloten voc

lcn. Daar waar olhcieren van JU'.litic de 

lcitelijkc toczichthoudcrs worden op 

de lcerplicht, en achtcr spijhclaars moe

ten aangaan, i~ dat vooral cen -,ignaal 

dat er icts mis is met de school als gc

mccnschap. Verslapping van aandacht. 

hct nict oppikkcn van een vraag om 

aandacht, onvoldocndc steun aan do

ccntcn van toczichthoudcnde overhc

dcn, spijhclen wordt dan de cerste draai 

in ccn ncgaticvc -..piraal die gevocd 

wordt door onvcrschilligheid, alzijdig

heid en cen gcbrek aan betrokken sa

menwcrking van vcrkokcrde instcllin-

gen. 

Fchtc zorg voor veiligheid vraagt om 

mecr dan criminaliteitsbestrijding In 

het programma heel dat de lijn van vci

lighcidsontwikkeling. Dat is een lijn die 

JUStitic dwingt om buiten bestaande ka

dcrs te wcrkcn. Dat is ecn lijn die vele 

andere instellingcn en organisaties bij 

hct veilighcidsprobleem hetrckt. Wat 

uitcindclijk echt telt is dan niet de up

sporing en disciplinering van de indivi

ducle criminecl, maar hct herstcllen van 

dicns gcschonden rclaties met de sa

mcnlcving. Dat is zcker gcen so[tc, maar 

aan de andere kant ook gccn mcnlo

gcnloos hardc benadering. In hct vcr

volg van dit art1kcl wordt die henadc

ring, in het kadcr van ccn schets van de 

hootdlijn van hct denkcn over veilig-

hcid in het concept-vcrkiezingspro

gramma, nader uitgcwerkt. 

Veiligheid nog steeds op de 
agenda 
Dat vanzellsprekcnd gckoestcrdc ver

worvenhcden als rcchtsstaat en ccn vci

lig -..an1enlcvcn hclcn1aal nict zo van

zellsprckend aanwczig zipl hchhen we 

in de algclopen jarcn soms indringcnd 

ervaren. In onze directe lcelomgcving. 

in onzc stcdcn, en in Europa en de hre

dcre gcn1ccnschap van staten: vcilig

heid en rccht warcn cr soms hindcrlijk 

alwczig. Witte marscn hi) onzc zuider

hurcn, hozc burgers in Spangen, bur

gers komen in hct gcwccr Hindcrlijke 

vormcn van criminalitcit ondcrmip1cn 

het rcchtsgcvoel en daarmee de samcn

lcving. De criminaliteit li)kt soms hcter 

gcorgani~ccrd dan dcgcncn die worden 

gcrocpcn die tc bcstrijdcn Vciligheid 

staat daarom nog steeds op de agenda. 

Cclukkig is crook gocd nieuws. Scdert 

vorig jaar zijn de ccrstc rcsultatcn 

zichthaar van hct in het begin van de 

jaren ncgentig ingczettc herstclhclcicl. 

Politic en JUstitic werden met recht in 

hc\veging gcbracht, en hcter toegcrust. 

Er is cchtcr gccn rcdcn om achtcrovcr 

te lcunen. We nwetcn hescHcn dat we 

cr. hoc nodig en cltcctiel ook, met meer 

agenten en cellcn nict zijn. De atwczig

heid van criminalitcit is lragiel wanncer 

die niet wordt gedragen door ccn rccht

vaardig ingcrichtc <.,anlcnlcving. 

Hct gaat bij recht en vcilighcid immers 

nict 0111 'vcrworvcnhcdcn'. n1aar on1 

'opdrachtcn' die voortdurend opnieuw 

mocten worden waargcmaakt. In dat 

opzicht is Nederland nict at. lkwoners 

van door hinderlijkc vormen van crimi

nalitcit gcteistcrdc wijkcn in de grote 

stcdcn voclcn zich ondanks aile inspan

ningcn nog -;teed<., vonral 'tcrug hij at' 
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Lij ziJn voor vcilighcid in hun alk

daag<,c kdomgcving <;OJm afhankcliJk 

vJn door hcnzclt gcorgani'->cerdc voor

zicningen. Hun optreden i<; cen zeer 

helangrijk <;ignaal. I let i<; ecn helangrijk 

-,ignaal dat wij'>l op cen tckort<;chicten 

van de ovcrheid op een terrcin waarin 

d1e nict mag verzaken. Hct i-, ook een 

-,ignaal dat nicuwc richtingcn wiJ<;t. een 

<;~gnaal dat duidel1jk maakt dat burger<; 

in gezamenli)ke en hctrokken actie zeit 

vcrantwoordclijk kunncn ziJn voor de 

ontwikkelmg van ecn mccr duurzame 

vcdighcid Op vck plaat<;en worden 

ang'-lt en onvcilighcid on1gchogcn in 

zorg en hctrokkenhcid. Hcenzenden 

hceh voor bcwoncr<; van Spangen geen 

zin: opvang en zorg worden daarcnte

gen al-, zingcvend herontdekt. 

,\leer hlauw op '>traat hclpt aileen maar 

al, die burger' zich daar verantwoorde

lijk en hetrokken manik<;tcrcn Bcleid. 

orgun1"'Z1tic en wctgcving n1oetcn dcr

gelijke authcntieke hurgerhetrokken

hcid <;terk <;timulcrcn: <;ociaal inve<;tcrcn 

met al, oogmcrk <;ociale cohe-,ie i-, de 

n1ccr duurzon1c wcg naar vcilighcid. 

Symptoomhe'>lrijding i-, noodzakelijk 

maar kan nooit op zichzclt voldoendc 

Zi)ll. 

Gedoogbeleid of 
gedoogcultuur? 
I let JU<;titiclc gcdooghclcid hedt in 

velc w1jken en huurten in Nederland 

gclcid tot '-.ituatic-, \Vuarin de rcdcncn 

die dat helcid ooit vcT<;tandig deden Iii

ken gccn-;zin-, n1ccr aan\vczig zijn. l:r i-.; 

gcen <,prakc mccr van een hc,chciden 

-,chaal van gehruik door een klcinc 

groep maar van een zich vcrhardende 

hu'i"r'' die met <;teccl' mecr producten 

een mJrkt van roe<, en afhankclijkheid 

crccert. Hct gedooghelcid i' <;om<; 

ronduit na'ict gewordcn. lliJvoorhecld in 

de gevallen waar drug,gehruik zich up 

( llV II '!7 

grotc -,chaal vcrhindt met prohlccm

grocpen. Nict clke joi11t is prohlema

ti,ch. maar hct systcmat~<;chc samen

gaan van drug<;gehruik met spiJhelcn is 

nict aileen voor de gezondhcid. maar 

voor her <;ociak functioncrcn van jon

gcrcn gevaarlijk. De volksgezondheids

lijn in het helcid wordt crkcnd. maar 

mag niet aileen in ecn som<; hovendicn 

wei erg 'aanmocdigende' voorhchting 

tot uitdrukking komen. Hct wordt tijd 

te erkcnncn dat het bij de drugs ook 

gaat om ccn <;ociaal prohlcem. /\let hct 

ver-,trckken van methadon en het ach

tcrvolgen van jattendc junk-, worden de 

<;ocialc wortcls van de drugsprohlcma

tiek kitelijk onder her tapijt van \uc

cewol' hclcid gcschovcn. 

De al-, paddcstoelen uit de grond gc

schoten drug<;winkcls. icoon hij uit'>tek 

van het gcdooghelcid, zullen op tcr

lllljn moctcn worden gesloten. Als stra

tegic voor marktscheiding zqn die 

drugswinkci-, ongcloohvaardig gehle

ken. Zc hehhen zich ontwikkcld tot 

lilialcn van de in handen van grotere 

criminele organi<;aties llorcrcndc drug<;

hullllrll. [en /Julillfll die hovendicn ge

raftincerd profitecrt van de mocilijke 

maatschappelijke situatic zoals die in 

<;ommigc stadswijkcn bc-,taat. Maar we 

acccptercn die drug-,winkel-, ook nict 

al-, ich wat normaal in onze samenlc

ving i-,. en zcker nict al-, iets waarup we 

trots zouden moeten zijn .. 

l )rug<;winkel-, nwetcn daarom dicht. op 

termijn allcmaal. llij hct sluiten van 

drug<;winkels zijn de drugswinke[<; die 

z1ch in en om -,cholcn en jongerenccn

tra bcvinden hct ccrst aan de hcurt. 

1\laar her gaat om mccr: door uitbrei

ding van het aantal lcerplichtamhtena

ren, hct aamtellen van veiligheid,con

sulcntcn op -,cholen en het ver'>terkcn 
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van toezicht in en om scholcn moet 

ook de amhulante handel in padde<,toc

lcn, pillcn en pocder<, worden aange

pakt. Preventie en geloohvaardige re

pressie moeten hand in hand gaan. 

l'reventie en waarschuwingcn tegcn 

drugsgebruik verliezen hun gelootwaar

digheid wanneer hct spul opcnlijk maar 

strallcloos in het fietsenhok wordt aan

geboden 

Drugswinkels de wereld uit, om tc 

beginnen uit Nederland. Eenzijdige 

ontmanteling graag. Die 

of haar in de ogen kijken om het echte 

probleem te kunnen zien is niet mecr 

nodig. Cedogen is regelrcchtc onvcr

schilligheid wanneer methadon als sur

rogaat voor echte aandacht wordt vcr

strekt. Capaciteit en lcgaliteit van mcer 

gedwongen vormen van afkicken- het 

is overigen<, beter te sprekcn van een 

gcdwongen her<,tcl van de relatie met 

de samenleving, het gaat dus niet om 

de junkie aileen - zullen worden ver

stcrkt. 

hootdkeuze staat een ver-

standige en pragmatische 

politick ten aanzien van 

het hestaande hestand niet 

in de weg, maar dat zijn 

details waarmee we de kie

zer nict bij voorhaat moe

ten ia'>tigvallcn. Het mid

del mag nooit erger 

Veiligheid is 
Het is tijd voor een koer<,

wending Nu het tekort in 

cellcn voor hct mec'>l ur

gcnte dec\ daarvan i"' ingc

lopen moeten we verdcr 

ki1ken dan de '>pcurncu'> 

lang is. We moeten op 

zoek naar duurzame veilig-

ongelijk verdeeld: 

ook de zorg voor 

veiligheid is een 

sociale kwestie. 

worden dan de kwaal. en natuurlijk 

moeten we waken voor illegaliteit. 

Maar de kwaal is levenshedreigend, met 

name voor groepen die zich ook in an

der verband in onze aandacht mogen 

verheugen. De kwaal is ook gevaarlijk 

omdat die zich uithreidt van <,tick naar 

pil en paddestoel. De samenleving 

waarin wij nu Ieven is niet meer de 

<,amenleving van twintig jaar geleden, 

en is veel meer dan toen bevattelijk ge

hleken voor de gevaarliJke kanten van 

het gedoogbelcid. Ccdooghcleid i'> nu 

niet het tolcreren van de folklore van 

'Koo<, Koets', maar ri'>ico's nemen met 

jongeren die niet zo sterk in hun <,anda

len staan. Cedogen is onverschilligheid 

geworden, met aile risico's van dicn. 

Die onverschilligheid cindigt pas wan

neer er zichtbare 'ovcrlast' is, die vooral 

voor burgers onaangenaam i'>, en slaat 

dan om in ecnsporigc repre<,sie. De 

JUllk wordt met zijn gezicht tegen de 

muur gezet in de boeien geslagen: hem 

heid, en daarhij gaat het 

om meer dan de afwezighcid van crimi-

nalitcit. Het gaat erom, de voorwaar

den voor authentieke veiligheid te ver

sterken. Dat zal geen gemakkelijke 

opgavc ziJil. Vee I van wal er op het ter

rein van de veiligheid is misgegaan 

vond zijn hron in jarenlang verwaar

loosde tekorten in mensen en middc

len. Maar heel veel daarvan is ook terug 

tc voeren op een steeds groter wordend 

maatschappelijk tekorl. Veel gcdooghc

leid, bijvoorbeeld, vindt zijn dicpere 

hrnn in cen hredere gedoogcultuur 

waarin de in helcidsregels en helcid'>ge

drag ingc\vcven tolcrantic "iOT11~ nict 

mecr dan een masker voor ontwijkende 

onvcrschilligheid is. Cedogen wordt 

door vele bestuurders al<, pragmatisch 

en heredenecrd beleid verdedigd, maar 

i'> meestal een soort van makkeliJke rou

tine geworden. Degenen die cr regen

over de huitenlandse pcrs zo trots op 

zijn hehhen mee<,tal geen last van de 

negaticve gevolgen daarvan. Veiligheid 
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i'i ongelijk vcrdeeld: ook de zorg voor 

veiligheid i'i een <;ocialc kwe'itie. 

Hct zal niet gemakkelijk zijn om op die 

kwe'ilic ccn adequaat antwoord tc vin

den. Het vcilighcid'iprobleem is vcel

'oortig: van de vee! tc lange aanrijtij

den van de politic op het platteland tot 

aan de onveiligheid van pleinen en stra

ten in dorpen en <;teclen. Het ver-.terken 

van vciligheid in de direct<: leetomge

ving van men<;cn i'i in de ogcn van het 

CDA een dnngcnde opgave. De kwali

tcit van de 'iamenlcving zeit immer-. i-. 

in hct geding Wanneer politie en ju'iti

tie niet gelootwaardig (kunnen) optre

den komt de geloofwaardigheid van de 

recht'i'itaat zeit in de gevarenzone. Ue 

zorg voor veiligheid heeft claarom ook 

de komcnde Jat-cn prioriteit: het hand

hztving...,tckort vraagt op zijn n1in~::.t zo

veel aandacht als het tinancieringste

kort. De hoge priJ'> die we wtllen 

hetalcn voor veiligheid zal daarom ook 

hlijken uit de middelen voor ju'ititie op 

de ovcrheid'ihcgroting. Het gaat daar 

ntet aileen om het te bcwaken totaal, 

maar ook over de vcr'ichuivingcn hin

ncn dat budget. 

Rechtshandhaving en 
veiligheidsontwikkeling 
1 )c zorg voor een vcilige <;amenleving 

vcrci'il mecr dan mecr cellcn en politic. 

J)uurzaam re<;ultaat kan alleen worden 

gebockt wannecr in hredere zin een 

koerswending wordt gcrealiseerd. Met 

aileen mecr agcnten, een meer dtcc

ticve 'ju-,titti'lc kcten'- hoe nodig ook 

de komendc Jarcn om de jarenlange 

verwaarloztng in aanclacht en middelcn 

in te halcn- zullcn we cr nict komcn. 

Die JU'ititii'lc keten zal steed, mecr 

moctcn worden ingestcld op de wijze 

waarop het criminalitetts- en veilig

heid-,problcem zich in onze dagen ma-

( IJV II '!7 

nifesteert: voor georganiseerde crimina

liteit is een andere aanpak nodig dan 

voor ontsporende Jongcren. Voor de 

inmiddel'i breed onderkende proble

mcn van 1\larokkaanse jeugdbende'i 

bijvoorbeeld, client ju-,titie een op ei

genheid van de daarmee verhonden 

problcmen toegesnedcn handelwijzc te 

kunnen ontwikkelcn. Zowel aan de utt

breiding van de succewollc taakstrat

fen, als aan een strengere houding ten 

opzichtc van rccidivi<,ten moet worden 

gewerkt. Som'> verdicnt een meer gedif

tcrentieerdc aanpak het om door aan

pas'iing van wetgcving tc worden on

dcrsteund: zo moet het Ieiding geven 

aan en her protijt trekken van criminele 

organisaties een duidelijke en afzonder

lijke categoric worden in hct matcrii'le 

strafrecht. 

Ju-.titie moet echter ook verder kijken 

dan de eigen keten lang is. Het gaat het 

CDA om mecr dan aileen hetere hand

having-,quota Recht en veiligheid zijn 

gcen 'producten' van politie en justitic. 

Natuurlijk hedt de overheid een bij

zondere rol en eigen verantwoordelijk

hcid. Een rol die zij niet Ianger mag 

verzaken. Ue toerusting moet kwantita

tiet en kwalitatid op orde ziJn. Fn we 

moete11 on<; voorbereiden op de toe

komst van de rechtsorde in een <;amcn

lcving waarin grenzen ook elcktronisch 

<,leeds mecr worden vcrlcgd. 

Veiligheid, zo zei Fnne((<; Heerma ooit, 

i<; mccr dan een gedelcgeerdc verant

woordelijkheid van burgers aan de 

overhcid. Ue duurzame kwaliteit van 

de recht'iStaat valt of <,taat met de mo

gelijkheid van memen om zinvol met 

elkaar -;amen te !even, en met de hc

reidhcid van burgers om in die zin ook 

zelf een bijdrage te leveren aan de kwa

liteit van de samenlcving. llij de 'pro

ductie' van veiligheid komt meer kij-
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ken. Fen veiligc samenlcving en een 

gocd functionercnde rcchtsorde zijn 

geen comumptiegocdcren die pa"-id 

kunnen worden genoten. Veilighcid 

vcrgt daarom ook een stcrke sociale in

trastt·uctuur: huurten, wijken en worm

onlgcvingcn \vaarin nlcn"icn zich voor 

clkaar vcrantwoordclijk wetcn. Daar 

watlr hogc '-lchuttingen en extra ~tevig 

hang- en sluitwcrk worden gc'instal

lccrd is dat voor de ellccttevc hcschcr

ming van het private domein wczenlijk 

maar evenzeer bedreigcnd voor de idee 

van ecn veiltge samenleving. We moe

ten crvoor waken dat daardoor de kwa

liteit van hct publickc domcin wordt 

aangctast. Fen stcvig hek om de school 

is prima, maar mag niet lciden tot at

"iluiting van scholen van hun on1geving. 

N ict zozeer een stcrk hck, maar een 

stcrk lunctioncrend -;choolplcin Ievert 

een duurzame bijdrage aan een sociaal 

gezond milieu. Vcrloederde pleinen 

zijn de '>picgel van verlocderde hctrek

kingcn tusscn menscn. !'Ieinen en scho

lcn zijn prccics de plckkcn waar de spi

raal moct worden aangepakt. 1\·let 

gevoel voor 'strategische details' moct 

cr tnccr zorg op straat worden gcorga

niscerd. Politic, JUstitic, oudcrs en he

woncr-.; n1oetcn daar \Vordcn ~anlcn

gchracht in coalities voor hct herstcl 

van de vcrantwoordelijkc samcnlcving. 

Veilighcidsontwikkeling. Dat bctekcnt 

dat politic en justitic daar ook moetcn 

zijn: justitie moct het paleis uit en de 

buurtcn in. De olficicr in de wijk, de 

vcilighcidsconsulentcn op scholen en 

de agent in de school zijn kansrijke in

novaties die krachtig moetcn worden 

gesteund. 

De schaal en de wijze van wcrken van 

ovcrheidr.;organisatic-.; n1oct in1n1cr~ 

dienstbaar zijn aan dit soort processen: 

varii'teit en tlexihiliteit zijn uitgangs-

puntcn in het tunctioneren. De rol van 

lokaal hestuur, hct Openbaar 1\ linisterie 

en de lokalc maatschappelijkc organisa

ties wordt op maat gcsncden: Amster

dam is Zwolle niet. Voor schaalver

groting i~ aileen redcn in gcval van 

spccifiekc dcskundigheden Hct is in 

dat vcrhand nuttig om kinder- en 

zedenpolitic als capacitcitsgrocp tc hcr

stellen op het nivcau van politicrcgio's, 

en de inkoop van computers en data

communicatie apparatuur kan omwillc 

van dm:lmatighcid maar vooral van een 

adequate inlormatievoorziening best 

ccntraal worden gcorgani-.;ccrd. 

llasispolitiezorg hoort echter aa11 de ba

"iir.; te \vordcn gcorgani..,ccrcl nict de ac

countant maar de maahchappcliJke in

bedding moct daar maatgevend ziJn 

vnor de manieren van werkcn. Ecn in

vulling van de lagere luncticnivcaus 

binncn hct politicapparaat (met het 

oog op toezicht, bewakmg, dicnstverlc

ningl kan ecn belangrijke hijdragc lcve

ren aan de versterking van die basis-

zorg 

Versterking van 
rechtshandhaving: 
balansherstel en vernieuwing 
Zowel rcchtsontwikkeling als rcchts

handhaving vragen ccn alertc hetrok

kenheid en om voldoendc middclcn en 

mogelijkheden om tijdig tc vernicuwen. 

I )aar waar door vcroudcrde ol nict adc

quaat met clkaar algestemdc wet- en re

gelgcving de ambtenaren van politic en 

Openbaar Ministcrie op grotc achtcr

-;tand van degencn die zij zoudcn moe

ten kunncn aanpakkcn worden gezct 

moct daaraan sncl cen cindc komcn. 

De concrete rcsultaten van hct kunncn 

achtcr- en vcrvolgcn over landsgrcnzcn 

heen moeten soms mccr wcgcn dan hct 

vooral abstract bclcden hclang van na

tionalc soevcrcinitcit. Zorgvuldighcid 
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hij hct wcrk van politic en ju'>titie zijn 

a!-. norm van de rccht-.taat van buitcn

gcwoon bclang: n1aar zckcr bij Z\Varc 

'normfoutcn' lcidt het ongcloofwaardig 

uihpelcn van vormfouten tot uitholling 

van gezag en gcloofwaardigheid. Aan 

de ver-.tcrking van cffcctivitcil. -.nclhcid 

en daarmee de gcloofwaardighcid van 

JU<;titiccl optrcdcn i-. de algclopen Jaren 

hct nodtge gcdaan. ,\ laar van ecn tcvrc

den-.tellcnd niveau is nog gccn <>prake. 

i\1odcrniscring van wctgcving en toe

nt<>ting is nodig. Om te voorkomcn dat 

ju<>litic aileen achtcr ontwikkelingcn 

aJnrcnt wordt tn wctgeving en organi

~.,atic ruitntc gcn1aakt voor innovatic en 

anticipatic. I )c georganisecrde crimina

!tteil vraagt ver-.terking van (lurope-.e) 

~an1cnwcrking en vcrnicu\ving van nle

thodcn. Snelhcid en vorm van optrcdcn 

i<> -.oms hclangrijker dan <;lrafmaat. 

In de organi-.atic en wcrkwijzen van 

ju'>titie wordt duidelijk dat het om mecr 

dan opsporen aileen gaat. HALT en rc

cla"cring zijn niet hct -.luit<;tuk van een 

keten, maar ccn wezenlijk element van 

veilighcid-.zorg. Een uitbrciding van ca

pacitcit daar is duurzaam inve<,teren in 

ecn vcilige -.amenleving. Justitie mnet 

<,amen met anderen Iaten zien dat wij 

tot mccr in '>laat zijn dan aileen opspo

rcn. Voorkoming van (herhaaldc) ont

sporing i-; wczenlijk. Combinaties van 

'itraf en wcrk of 'icholing mocten meer 

kan<,en krijgen. Voorkomen moet wor

den dat in,!uiting in de eel ook leidt tot 

een duurzame insluiting in criminele 

milieus. 

Vervolgen, maar ook 
verzoenen 
Aan herstcl van verhoudingcn kan ook 

worden bijgedragen door de ontwikkc

ling van mogelijkheden tot verzoening 

en vergeving. In Frankrijk wordt met 
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succes ecn nieuwe rol vnor justiticfunc

tionari<;<;en ontwikkeld. In <,ommige 

'>iluatics ( zoal'> hi) echtschcidingen en 

daaruit voortkomende procedure<; l 

blijkt het aanbiedcn van een onafhan

kclijke vertrouwcnspcrsoon en een mo

gclijkheid tot communicatie en begclci

ding ccn mcer adequate rol van JUstitic. 

Ju-.titie laat daar ccn ander gezicht zicn. 

ook in het hclang van de bij die zaken 

hetrokken kinderen. In organi'>alic, 

wetgcving en bcgrotingcn moet in de 

komende periode ccn dergelijk functio

neren van justitie worden nntwikkeld. 

Daarmee moct worden duidclijk gc

maakt dat recht en veiligheid er uitein

dclitk vooral ten dienste van kwalitcit 

van samenlcven zijn. Daarbij mag de 

hlik overigcm niet aileen op dadcr<, zijn 

gericht. ook slachtollcr' vcrdienen aan

dacht, en hun positic moet verder wor

den vcr<,terkt. l3ij bijvoorhceld de vraag 

of vervolging wordt ingesteld, dienen 

zij soms cvenzeer een stem tc hehbcn 

a\<, de olficier van justitie 

Dr WB./-11. 111111 de Do11k IS tmiuersitair 

doce11t 111111 de Katholickc Lllliucrsiteit Brahm1t. 
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Het CDA presenteerde een eigenzinnig verkiezingsprogram en 

een uitdagende kandidatenlijst. Het program geeft een goed door

dacht antwoord op de risicomaatschappij: de georganiseerde on

verantwoordelijkheid kan zo worden omgebogen in breed gedra

gen maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

D 
e op,tellcr<; van Samen 

Ieven doc JC 111el aileen 

verd1enen een compl1111ent 

voor hct werk dat ZIJ gele

vcrd hchhcn. I )c tractievoorzitter van 

hct CDA -;prak tcrecht van ecn cigcn

zinnig program. Ook dcgencn die ai

leen maar de analy-;c-; van onze natio

nalc into-makelaar'i hij 

krant en telcvi-;ie r.de term 

i'i van Anton Zijderveldl 

crop ( zullcn I nalczcn, 

mocten tot dcze -;lot'iolll 

komen. Qua tinanciclc on

dcrhouwing -,Leekt het de 

andere partiJCil kcnnclqk 

de loct al h i'i gccn mil

jard vcrgeten, zoal-; hiJ de 

VVD Fr he'itaat geen 

Lwijlel over dc dekking 

n1aor nict aan bcrckcningcn en laat de 

tinancicring van voorncn1cn~ nog n1aar 

cvcn in het ongewi'i'ie ''Het C:J)A i'i 

vcrtT\Vcg hct nauwkcung~t en vollc

digq in de wecrgavc van nicu\vc uitga

ven en hezuinigingcn" zo meldt het 

NRC:-Handel-;blad van 25 oktoher 

jong'itledcn 

Niel aileen de ,olid1teit 

van het program noopt tot 

een compliment. Cl'll

LiJfcr, ziJn niet onbelang

rijk, maar ecn politick die 

zich tot -;chcrmuhellllgen 

over punten achtcr de 

komma\ hcperkt, kondigt 

haar cigcn tcloorgang aan. 

Terecht hedt de commi'i

'iie-Cardcnicr'i het CD;\ 

van intemiveringen zoal, Dr. A. K/i11k daar enige jarcn gelcden 

bij de PvdA, die dc ontwikkeling'i'ia- aan hcrinnerd en hct crhiJ hepJald dJt 

menwerking vcrhaal cen warm hart toc

draagt, nlJiJr daar dc<.,gcvraagd toch 

nlJar ccn 'pro-nlcnloricpo.:.,tjc
1 

van 

maakt. omdat andcr, ecrdcr gcpre-;en

teerdc berekeningen nict helcmaal 

mccr hjken te kloppcn. Het 'redelijke 

alten1aticl 1 van [)66 waagt zich nog 

ccn politiekc parliJ ergcn'i voor moet 

'itaan Een con'ii'itent concept ligt in de 

traditie van de chri'i\cn-democratie bc

,lotcn. l.c'i'ien zipl tcr harte genomcn. 

Lht hlcek al hct gcval te zijn hq 
1Nicuwc wcgcn, va.:.,tc waardcn' Hct 

hlijkt ook nu. 

( IJV II 'l7 



Eigenzinnigheid: waardevragen 
in het publieke discours 
Fen cigcnzinnig rrogram: cigcnzinnig, 

omcbt het program zich niet blind

qaart op de eutori,che <,kcr rond eco

nonli-,chc groci en nationalc bcgroting. 

I let k11kt achtcr de cijkr,, herekenin

gcn en vcrdcllng'->vrJag-.tukkcn. l)c 

kwaliteit van de <,anwnkving <,taat cen

traal. om vandaar uJt po,itie te kiezen. 

Ceen killc <,amenlcving, waarin op pu

hliek gehied een liherale tcrughoudend

heid worclt gepreekt Een tcrughou

ckndheid al, voorwaarde om hinncn de 

he,lotcnheid van de privc-omgcving tc 

Ieven llZ\Jr cigcn inzichtcn. lnzichtcn 

die dan overigcn<, wei <,terk worden he

gren<,den hepaald door wat de markt te 

hicden heelt 

I:venmin een <,Jmenleving waarin aileen 

de ovcrheid zich rekemchap gedt van 

puhlieke verantwoordelijkheden, maar 

daarin ovcrigcn-,- zckcr ook gczicn de 

intcrnutionali-,cring van hctrckkingcn

telkem minder in de melk te hrokkelcn 

heelt 

Het Cl )A hrengt waardevragen hinnen 

het puhlieke di<,cour<, en vraagt daaJ·

voor hrede maat-.chappelijke aandacht. 

Het doet cbt vr!J 'Y'temati,ch 

Hct geelt zich reken<,chap van de vraag 

ol het gezimleven nog wei kan hlocien 

hi11nen een 2-1-uur,economie. Hct geclt 

zich rekemchap van de vraag wat een 

commeruali,cring van de media hcte

kcnt voor onzc inlorn1aticvoorzicning 

en cultuur. 

I let vraagt aandacht voor her loercnde 

gcvaar van ccn nationZlli'latic van de 
media via ccntraal henoemde 'netma

nagcr-. ~-let vraagt aandacht voor de 

rol van de vakheweging in een polder

model en heclt tevem oog voor de pu

hliekc tunctie van grotc ondernemin

gcn I interne en extcrne hcdr!Jt<,code,, 

( I lV II 'J7 

werkzaam over grenzen heen op hct 

terrein van men<,enrechten en milieu). 

1\lct dat aile, i' hct program indcrdaad 

eigenzinnig en raclicaal tegelijk Hct 

gcclt richting aan het politicke handc

kn 111 nieuwe contexten. 

Risico-maatschappij en latente 
neveneffecten 
Een nieuwe context die bijvoorbeeld 

door de radicalc <,ocioloog Ulrich Heck 

al' ri<,icomaat,chappij i' geken.,chct<,t 

Ri,ico'<, omdat er zijn' inziem <,prake i' 

van cen maat<,chappij waarin ovcrhe

den, de indu,trie en werknemer<,- en 

wcrkgcver~organi'latic~, iedcr n1ct eigcn 

n1oticvcn, zich tc \Veinig vcrantwoor

dcn voor de gevolgen van hun han

cklen. Onder het mom van latentc 

nevcnellecten, die gcen in<,temming he

hoeven, hedt zich ccn verandering van 

lcdwijzen voorgeclaan. Hij doelt daar

bij met name op milieula.,tcn, voortgc

hracht door de ma,-,aproductie en 

verwiJ't daarnaa<,t naar de nog onvoor

zicne gcvolgcn van hct ge'>leutcl aan 

gencti,clw kcnmerken van men<, en 

dicr. 

Her i' niet moeilijk om hier rccente 

voorhcclden ten tonclc tc voeren BSE. 

de varken<,pe<;t, klimaatveranderingen, 

kikkcr' zonder hootden Lange tijd i' 

gcproducccrd, gccon-,unlccrd, \Vctcn

<,chappelijk onderzock vcrricht en zijn 

marktcn verkend zonder dat de vraag 

naar de gcvolgcn voor natuur en n1ilicu 

uitputtend aan de orde zip1 gc,tcld 

Redcn waarom de \vet van de latentc 

ncvendkcten' moet worden atgc.,chatt 

(Beck, p. 36) en de georgani-,eerde on

verantwoordelijkheid moct worden 

omgebogen. De 'hoe-vraag' i' hicr min

<;tem zo helangrijk al' de analy<,e zeit. 

Hoc dit te reali,ercn' Hoe moeten we 

omgaan met maahchappclijke ri<,ico''' 
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Samenhang 
Naar mijn belcvcn is hct in de ecr<;tc 

plaats belangriJk dat pnlitieke partijen, 

ovcrhcdcn, maatschappelijkc organi-,a

ties, onderzoeksimtcllingen en de 

media zich bewuster worden van de 

<,amen hang tussen economic, cultuur en 

maatschappij. Dat zij zich de vraag 

<,\ellen wat ecn economic waarin icder

een voortdurend paraat moct zijn voor 

carriere en hedrijt voor gevolgen hedt 

voor de opvoeding van kindcrcn. Dat 

dcze rnstantic'> zich de vraag '>tcllcn 

wat de cHccten voor mcrbhceld en on

derlingc bctrokkcnheid in de '>amcnle

ving zullcn zijn van een gczondhcids

zorg waarin vrij onbcschaamd ruimte is 

voor artscn die ahortcren als cen kindje 

even nict uitkomt. Dat zij zich afvragcn 

wat het voor jongc genera tic'> bctekent 

als ziJ op atroep 'ollfJ/oy!l/,fc' moetcn zijn, 

met aile ongewishedcn van dien. 

Ongcwisheden die ondcrvangen wor

den door in de jonge jaren allcs op de 

kaart van oplciding, werkcn- en dat in 

twccvoud - te zetten. Dat de ge

nocmde instcllingcn zich afvragen ot 

het nationaliscren of cornmercialiscrcn 

van de media nict zal lcidcn tot hct 

wcgvallcn van cen voor cen democratic 

zo wezcnlijkc kritischc ma<;<;a. Dan ont

staan monopolisten van enerzijds amu

sement en plezicr en van andcrzijds ecn 

van zelfkritick gespccnd verlicht-elitair 

'jortmaille'. Zij zullen de dienst gaan uit

maken. 

De genoemde instellingen zouden zich 

ook moeten gaan afvragen wat de d

fecten van ongenormeerde concurren

tie zijn voor natuur en milieu, voor 

rcchtcn van kindercn in verre norden, 

en - dichterbij huis - voor de positie 

van oudcren op onzc arbcid.,rnarkt. 

Ceslotcn wcrelden van wetenschap, 

tcchniek, productie, media en derge-

lijkc moeten met andere woordcn wor

den opcngebroken, en dat al-, hct ware 

van binncnuit. 

Georganiseerde 
verantwoordelijkheid 
Van binncnuit, want ecn ding staat vast 

alhoewcl de overhcdcn in dit proccs 

onmisbaar zijn. i-, hct voor hen onmo

gclijk - hct is ook onwenselijk - om 

over de hele linie controle uit tc ock

nen. Of het nu om genctisch ondcr

zock, om biotcchnologie, ot om ar

beidsvoorwaardenbeleid gaat: zij zip1 

niet (mccr aileen) via wet- en regelge

ving tc regulcrcn. 

"luist diegenen die bijvoorheeld in ont

wikkelingslahoratoria wcrken, ZIJ!l 

soms hctcr in staat om de aard van he

paalde risico's in tc schatten. In andere 

gcvallcn zijn burgers of consumenten 

beter in staat om ongewenstc risico's te 

herkennen dan de oHiciclc experts. In 

plaah van alles met algemenc risrcohe

palingen van bovenaf tc willcn regulc

ren lmoeten l inzichten en expertise 

vanuit vcrschillcnde gclcdingen worden 

gemohilisecrd en moct de reflcxicve 

capaciteit worden vnjgemaakt hinnen 

het politieke en publieke dehat." ( lkck, 

pagina 16) 

Van hovenaf, via de staat aileen, zal hct 

niet lukken. 

Een en andcr ovcrlaten aan het vrije 

<,pel der maatscbappelijke krachten zal 

ook nict baten. Wat gecn '>tem en gccn 

geld hecft, komt dan te weinig aan bod. 

Hetcr i'> het de ongcorganiseerdc verant

woordelijkheid om te buigen in georga

niseerdc verantwoordelijkhcid en kaders 

aan te reiken waarbinnen a) de maat

schappelijkc reflectie (het doorbrcken 

van gesloten werelden) en b) de- wat 

ik maar nocm - institutionaliscring van 

de 'tegenstem' kan plaatsvinden. 
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Maatschappelijke reflectie 
lleide zijn tn het CDA-program aan de 

orde geqeJcl. lk noem voor wat hctrdt 

de maat<,chappclijkc rcllcctte het voor

hecld van de <,lerven<,bcgelcicling. Het 

moct een apart onderdecl worden in 

het Je,programma van verplcegkundt

gen en art'>en 1\ lcdi,che ethiek krijgl 

daarhq <,y<,temati,ch de aandacht. 

Ziekenhuizen, in<,tellingen en verplceg

huizen <,tellcn naa<,t een medi,ch ook 

ecn ethi,ch concept op, dat ak ha'i' 

dienl voor het handelcn. Die rdlectic 

die daarmec wordt gc<,timulcerd is bui

tcngcwoon helangrijk, om tc venniJden 

dat technolog~<,che ontwikkelingen hun 

eigen heloop kri]gen. lliJ die rdlcctie is 

hu wei nodig verschillcnde kritische 

per<,pectieven open te houden. Hct zou 

een slcchte zaak zijn als hooldzakelijk 

uit hun eigen vertrouwde midden rccru

tercnde advic<,raden hct intellcctuele 

monopolie op de cthi,chc hczinning 

zouden hijgcn. Ook hicr moet cen 

monocultuur worden vermeden en he'>

treden, hoc kriti<,ch de dames en heren 

zichzclt ook mogen vinden 

Die monocultuur wil hct C:DA ook in 

de polttiek zeit he,trijdcn Daarom 

plctt het terecht voor meer middelen 

voor de weten,chappelijke imtituten. 

1\\ct de dircctcur van hct Wctenschap

pcliJk lnstituut voor het CDA hen ik 

van mentng dat hier een wereld te 

winnen valt In onzc 11-ids fwlitir£1 zijn 

parlement en partt]en onderge<.chovcn 

kindje<, <1<1n hct worden. Celd en ltjd 

voor rellcctie zijn er nauweli]ks, ter

wijl n1cn ~taat tcgcnovcr ccn uitvoc

rende macht dte honderdetl miiJoenen 

<,teekt in ondcrzoek, in advisenng en 

ronqd/dncy. die een Wetensch<1ppelijke 

R<1ad tcr he,chikking heelt. memen 

va<,tc h<1nen en c<:lrricrenwgcliJkhedcn 

hi edt. 
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Ondertu<,<,en zijn de controlerendc en 

idccCngcncrcndc tcgcnvoctcr~ n1agcr 

bedeelcl, met een p<1rlcment d<1t a<1n <,la

tu<, inhoet en weinig maahchappelijkc 

zckcrhcid awn vcrtcgenwoordigcr~ weer 

tc hicden (jlodlilll} Pole, arheid,marktkan

scn, ontmantcling van terugkeerrech

ten) en met partijcn die- ook al V<ln

wegc hun gcringe linanciclc armslag

aile zeilen moctcn biJzctten om maat

'chappelijke ontwikkelingen nog kri

tlsch te kunncn begclcJden. 

Over het lcit dat ook in de sfecr v<1n de 

omrocpcn een monom<1ne cultuur moe

ten \Vordcn tcgengcgaan, zci ik al cen 

en andcr Met de opstellcrs van hct 

program ben ik het eem dat de omroe

pcn nweten uitgrocien tot medi<:l-on

derncmingen die voluit kunnen partici

pen·n in nieuwe, kan<,rijke media. lk 

bn me in dat verhand voor<,tcllen dat 

ziJ zich ontwikkclcn tot 'proPidm' van 

een dcel<. zell geproducccrde, deels ge

sclccteerde en pcriodiek vernieuwd <1an 

lcden aangchoden set van programma's, 

waaruit deze !eden <1l naar gelang hun 

wemen- tcgen betaling van contribu

tiegcld - op enig moment van de dag 

kunnen kiezen. 

Wat er naar mijn helcven in elk geval 

nict moet komen i'> collectiel heko

stigde omroep waarin, gesuhsidieerd en 

wei, de vermeendc \tem de'> volk.,' ol 

van de journ<1listiekc suhcultuur de 

overhand krijgt, en al hct alwijkendc 

zich m<1ar cc11 m<1rktplck moet zien te 

veroveren. 

Is ccn publiek hc<,tel niet meer ccht 

plurilorm samenge<,tcld, dan vcrliest 

het zijn be,taan-;hasis' 

Het organiseren van 
zelfregulering 
De institutionalisering van de 'tcgen

<,tem', dati'> de twecde manicr om craan 
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hij te dragen dat puhlieke waarden 

breed worden gedragen en gedfcctu

eerd. 

Um poldcrmodel kent traditioneel vee\ 

hetekeni' toe aan het gcorgani<;eerd 

ovcrlcg tU'-;',Cll vakbcwcging en ondcr

nemcr<;. Het algemeen verbi ndend ver

klaren van cao\ hiedt ecn kadcr voor 

af,prakcn over aatwullende <;ocialc ze

kcrheid, ,choling,at,praken, wcrkgelc

genheid en milieuverplichtingcn. Dezc 

gcorganisccrde vorn1 von vcrant\voor

dclijkheid moet in elk geval ovcreind 

hlijven. Len dergelijke stelling klinkt 

vnj ohligaat in cen periodc van hoog

conJunctuur. Maar ecr\qk gezegd, wan

trouw ik de brede qeun 

periode jeze\1 kapot werken om cen ap

peltJe voor de evcntuclc \;netT dor<;t te 

hehhetl. ,\let a\, gevolg ,\eutelkinderen 

en hedriJven die voor ouder<; een <;pe

cialc oudcrteldoon op kantoor tn de 

aanhicding hehhen het kind kan daar

bij dan voor aile hulp tcrecht. 

De <;tocre taal i<; nu ntct mecr te horen 

in hct program van de VVD, maar de 

vraag: 'voor hocbng~', j-., nauwclijk-., tc 

onderdrukkcn 

\, het poldermodel dan zo 'geweldig'' 

In aan\cg wei, maar toch vind ik ccn 

lakmoc<;procf voor zijn <;ucce<; de vraag 

ot de vee\ gcroemde loonmatiging ook 

nog tot <;~and zal komcn 

die politieke partt)en mo

nlcntccl tlZIIl de dag \cggcn 

voor onzc '-;Ociaal-ccono

nli~chc ordening. Nog 

maar enkelc jaren gelcden 

beplcittc de VV[) het al

<;chaflen van hct algemeen 

verhindend vcrklarcn van 

cao<;, hrak zij een lam 

voor een mini<;telsel in de 

<;ocialc zekerheid en he

pleitte zij ccn vcrlaging 

Het poldermodel 

biedt de 

a\, daar- ten hchoeve van 

de zwakken in de <;amenlc

ving~!- gccn la-..tcnvcrllch

ting n1ccr tcgcnovcr ..,taat. 

]\ 1atigcn onder vcrwiJzing 

naar het netto toch groet

ende inkomen " niet zo 

heel moei\ijk \)e \a<;tige 

ahvcgingcn h\ijvcn dan 

mooi op het hordje van de 

ovcrheid \iggen I hezuini-

institutionele basis 

voor die 

georganiseerde 

verantwoordelijk-

heid. 

van het <;Ociaal minimum tot 60'){, van 

het minimumloon. Daarmce lcgde zij 

de hiJI aan de wortel van het 'polder

model' 

Daarmee maaktc zij ruim haan voor een 

~an1cnlcving waarin n1cn~cn hij \vcrk

\omheid per omgaande tcrugvallcn op 

een tergend laag minimuminkomen. dat 

aanvullend otwel niet i<; te verzekcren 

(hij wcrklomheid) olwel tndividuecl 

moet worden verzekcrd, omdat de vak

heweging op het cao-trotlt i' uitgc

<;peeld Daarmce opcndc zij het pad 

voor de Amcnkaan<;e gczimtne<;tanden 

zoa\, he,chreven in 'Nieuwe wegen, 

va<;te waardcn': jui<;t in de kinderrijke 

gingcn zijn dan nodig: 

niet zelden hekriti<;eerd door jui<;t dan 

vv'CCr de vakhcwcging. n1aar dar tcr

zijde I 1\ \atigcn zonder die Jaqenvcr

lichtJng i"i vccl Jaqigcr, n1aar i;., uit 

hootde van de nohelc doclcn van de 

vakhcweging lwerk, <;choling, milieu) 

wei gehodcn Het poldermodel hiedt 

de in"titutionclc ha"ii~ voor die gcorga

ni<;eerde vcrantwoorde\ijkhcid 

Van harte ondersteun ik tcn,\otte het 

<;treven om de marktwerking mecr te 

normcren. In de 'leer van de Ziektewet, 

de regelingcn voor nahe,taanden, de 

ru't op de zondag rocpt hct program 

ho paar<;e lihcra\i<;me een halt toe. 

Maat<;chappel ijkc verantwoordeli jkhcid 
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i'> wat hct CDA hctrdt hct nicuwc trd

woord. 

Slot: over mensen en vaste 
system en 
Hct U )A hcdt ccn gocd pmgram. Hct 

hcdt ccn uitdagcndc lt)'>t. Over <;pclcr-, 

en conccptcn <;tond ccn trcftcnde ana

ly-,c in het NRC-Handcl-,hlad van 27 

oktohcr jong<;tlcdcn Ondcrwcrp wa<, 

de wcd'>trijd tu.,.,cn Ajax en Fcycnoord 

de dag daaraan vooralgaand F.rik 

( )ud-,horn -,chridt daarovcr. aanhakcnd 

hi1 de woordcn van Ronald de Boer dat 

hq ccn vJ<;t <;y'>lccm mi<;t hij ~cycnoord· 

'I )ic woordcn kan Haan zich aantrck

kcn. In de twcc 1aar dat hq nu aan her 

hcwind i'> in de De Kuip zocht hij alti)d 

naar zekcrhcdcn en WJ'> zip1 tacti'>ch 

concept atgc<;temd op rc,ultaatvoct

hal. lntu<,<;cn hied 1-cycnoord ak lm 

zand aan clkaar hangcn. 1\\i<;<;chicn dat 

Feyenoord niet de <,peler<; kan krijgcn 

die Ajax door zijn naarmhckcndhcid 

wei kan contractcrcn /\bar dezc handi-

( IJV II 'J~ 

cap had dec!-, ovcrwonnen kunncn 

worden door vanuit cen hepaaldc hlo

'ohc te wcrkcn." 

llchartcmwaardigc woordcn, ook voor 

cen polttieke partiJ. f loopgevcndc 

woordcn ook. want ccn concept hcdt 

hct CDA. Cocdc men<;cn wcct hct ook 

tc rckrutcren. De comhinatic van bcide. 

hiJ ccn gocdc koppeltng tu<;<;cn die 

t\vce hasi"-ingrcdiCntcn, .:;ttJZlt garant 

voor <;ucce'>. Carant voorzovcr hij de 

n1in-..tc of gcring"tc tcgcn".IJg de vcrlci

ding althan"' wccr~taan kan \vordcn on1 

toch ook maar rc<,ultaatvoethal te gaan 

<,pelcn. 

Dr. A K/11Jk is fJ/!1!11\l'CrlhliJI}Cld ,lim 11'111' 

/)imtlc 1\cc!JIIpluJilli} l>ij /,ci AI11Jislcrir PdiJ 

luslilic 

Literatuur: 
LL Beck, Dr IPmld <1/1 ristCOIJI!I!II\cll£1/'i'iJ. 

css11ys oPcr de ccolo!jisc!Jc cri1is Cll .ir fJO!ttick 

/l{/11 ,ic PooniiiiJdlll}. Am-,tcrdam 1997 

)> 

)> 

-l 

I 

)> 

r 

< 

z 
-l 

c::: 



z 

::J 

c 
I 

u 

V
erkiczingsprogramma'-, heh

ben geen a\ te he<,te nilillll. 

Dill ze 111Clilr zelden worden 

gelezen, i<, mi<,schien nog 

hel mimle hezwaar. Dat lot delcn ze 

met hel overgrote dec\ ve1n de oHiciclc 

heleidsnolCJ\: ook die bereiken de 

mce<,te memcn hoogstens via hct korte 

aftrcbel crvan in een pershcricht. Ergcr 

i-, dat vee\ mcn<,en de wcrkelijkc hcte

keni<, ve1n verkiezingsprogramma'., be1g 

in<,chCJtten. Cezcgd wordl dat zc in 

hoofdzae1k voorthorduren op wat a\ bc

kend wa<,, en de1e1r WCJCJr zc echt icts 

zouden kunnen bctckcncn, worden ze 

CJ!wecr <,ncl ingchaald door de feilchjke 

ontwikkelingcn ol door de compron11s

~cn die na de vcrkiezingcn worden gc

slolen. Van aile moge\IJke commcntil

ren i'> wei het crmlig<,tc verwijl dat ecn 

verkiczingsprogrCJI11111Cl kan treflcn de 

mcning dat hct programmil "cigenliJk 

gecn onderscheidende we1arde heeft" en 

""lie mogelijkheden vuor hel te vocren 

helcid opcnbe1t" 

Zeker tcgen deze CJchtcrgrond geell hct 

dcgcncn die de hcginsclcn Villl hct 

C:DA zijn toegccban cxtril hoop dat her 

on t wcrp- vcrkiczi ng~pn>gran1n1a 'St1n1cn 

Ieven doc jc niet CJ!lecn' door velcn a\<, 

cen brCJkleri-,tiek christen-democra

risch werbtuk is herkcnd. In dezc CJtic

vcring van om tijdschrift is over dit 

progrCJmmCJ de discu<.<.ic geopcnd zowel 

door gce<,tvcrwantc dcskundigen "\" 

door mcn<,cn d1e e1ndere politieke ovcr

tuigingen ztjn toegcdaan. l)aarnlec 

wilde de redactie e1ls het ware lcsten of 

he1ar eigcn indruk jui<,t i<, dal hcl pro

grCJmma llldcrdaad hct CDA onder

scheidt. Dat is, voor aile duideliJkhcid, 

ict<, andcr<, dan hct om willc van de 

gang naar de ')tcnlhu-, vcinzcn van pola

risalic. lv1aar dell hct braklcri<,tick i'>, 

op he1sis van va<,le wae1rdcn zoekend 

naar nieuv.'c \Vcgcn - dat n1Zig wCI van 

een chri.,ten-democrali<,ch progre1mma 

worden verwachl 

Zondcr uitzondcring hcrkennen e1l de

gcnen die op dit progran1t11a rcagcrcn

gec~tvcnvantcn cvcnzccr al~ nlcn-,cn 

ve1n andere dcnkrichringen - hct ge

mecn<,chCJp<,denkcn "\' kenmcrkendc 

CJchtergrond ve1n het program mil. I )aCJr

om gaan wij in deze .,\otheschouwing in 

hcl biJzonder in op de in dir nummcr 

gcvoerdc discu"ie over de uitwcrking 

die dat dcnkcn hier heelt gekrcgcn 

Een visie voor de toekomst 
Een vcrkiczing-,progranlnla kan du-, wcl 

dcgelijk orienlCJtie gcven. lr hlijft ech

ter het risico van een cynischc ITCJctie 

die zich crop hcroepr dal hct mce<,lc 

ovcrhcidsbckid toch al va.,t\igt en de 

hekcnde, allang gchaande wcgen volgt. 

Wie kan eigcnlijk prctcnderen in ccn 

kahinchperiodc ve1n vier jaren de kocr<, 

wczcnlijk tc vcrlcggcn~ l)c 'paar-,c' co

alitie hcdt dar op enkelc puntcn na zc

ker nict gcdaan (en vcrmocdeliJk ook 

am per gewild I A is het huidige kahint't 

toch vooral voortzcttc wat in voor

gaandc pcriodc-, op gang wa-; gchrocht, 

waarom zou dan ecn christen-dcmocra

ti.,ch programma wei tol ccn ingrij-

( IJV II '!7 



pcndc kocr'l\vijz1g1ng n1octcn lcidcn~ 

Hct antwoord or die vraag hcelt te ma

ken met de ti[dd1orizon van rolitieke 

he,\uitvorming. In plaat<; Villl een pro

granlnla n1ct \Vat kanttckcningcn hij de 

wegen die het overhcid,helcid toch al

lang volgt, moet een politickc hcwc

ging de aandacht richten op puntcn 

waar het helcid nicuwc wcgen kan in

slaan. I )Jt i<; 1mmers van hciJng voor de 

tockonl"it van onzc <..,anlenlcving op lan

gcrc tcrmijn. !let christen-democra

ti,ch aprcl wil kiezcrs vcrenigen en 

voor zich winncn op ba...,i~ van ccn gc

meemcharpel;,ke visic op de toekomst 

van Nederli!nd in l:urora en de wcrcld 

- een visic dil' wordt gevoed door hct 

gecbchtegol'd viln de christelijke "'

ciak len I )aarom zip1 voor on<; juiq de 

vragen \velkc wcgen we lll"ilaan zo hc

langriJk- l'll viln mecr gewicht dan IKt 

ncmen van 'hohhcls' op de hekl'mk 

wcg. Wic naar de hckcndc wcg vraagt, 

heclt ons verkil'zingsprogrammil helc

maalnict nodig. 

Bestendig maar niet berustend 
I ht is dus il'tS J!ldcr<; dan de va\s(' rrc

tentie, ovl'ral ck kons wil\cn vcrlcggcn. 

Elke regning houwt voort op hl't wcrk 

v::1n haar voorgangcr~. en on1dat hct 

t;,ds11l'rspectid van vie1· jaru1 zo he

pcrkt i'. komcn hclilngrijkl' rl'sultatcn 

van helcid pas in een volgl'nde regl'cr

pniode tot uit111g. I k afgl'lorcn ja1-cn 

gold dat hijvoorheeld voor hct terugge

lopen linancieringqekort de verhc

tnde vcrhouding tussen Jcticven en 

nict-acticvcn, en talrijkc nicuwc wegcn, 

-;poorlijncn, gcvangcn~<..,-;en en gcrechr....

gehouwen. l'olit1eke hestendighcidligt 

111 de redc 111 een qailtshl'stel Wililnn 

nict rcvoluttc<..,, ll1Jllr vcrkiezingen ecn 

machtswisscling hewerbtelligcn. t'vbJr 

vcrkil'zingen worden hctckcnisloos en 

OllllltereSSJilt a\s [)arti[en geen flllllten 

( llV II 'l7 

voor ogcn "itaan \Vaar zij ecn andere 

richting, of zelts nieuwe wcgen willen 

in...,laan 

Knooppunten 
I)aaronl i~ het nodig na te gaon \vaar 

hct ovcrheid,hckid de komcnde jaren 

op een twcesprong ol driC<;JHOng zal 

uitkomen. Op zulke knoopruntcn moet 

hct CDA wcgwijzers plaat<;cn voor cen 

vcrnieuwend belcicl: een bclcid dat 

rccht doct aan kwct<;hJre medehurgcrs, 

ililll men<;en hier ol elders in de wereld 

die tekort komcn. en ililll cen lcclwc

reld die we van Cod tc lcen hehhen ge

krcgen om zc hehoudcn aan volgcndc 

gencraties door te gcven. De politick i<; 

cr immers nict om voor zichzelt te zor

gen. maar om willc Viln de kleinc. grotc 

en zelts grenzen over<;chri,dende ge

mcenschi!ppen Vill1 men<;en. Steeds 

weer moet de vraag ge<;teld worden 

waar we op zulke knooppuntcn van hc

lcid cen weg kunnen imban die gc

mccmcharren viln mcmen hcschermt, 

aannlocdigt, uit de tent lokt en waar 

dat nodig IS ondn<;tcunt. 

Nieuwe wegen inslaan 
Wic dit ziet, hedt ook gcen rcdcn voor 

politieke mismoedighcid, a\<;of het allc

maal toch nict<; uitmaakt. Fr zijn rcde

ncn te over om zorgvuldig en vol 

goede mocd tc hes\i<;<;en wailr het hc

lcid nicuwc wcgen kiln imlaan. 

Het C:DA idcntilicccrt zich hierbij a\<; 

een politieke heweging die nict de bc

sturing door de ovcrheid ol de werking 

van de markt centraal stelt, maar de <;J

menlcving als relaticpatroon tussen 

mcnsen. i)Jt rclatieratroon vertoont 

ecn Jillltill kenmerken. Het gililt erbij 

om mccr dJn economische hehocftehe

vrediging Zou di!t Jiles zijn, dan zou 

ccn <..,anlenlcving worden gczicn a]-; ecn 

grootschalig mJrktgebeuren WJJrhij 
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een men'> zovcel waard i-, a!-, zijn of 

haar productievcrmogen. /'v\aar deze 

kijk op men<,cn doet ze tckort. l'vlcmen 

hebbcn ecn waarde die niet in de <,tati'>

tiekcn terug te vinden is. Het i'> dan 

ook niet toevallig dat het waarneming'>

vermogcn van de kcrken ten aanzien 

van de armocde .,cherper hlcck te z1jn 

dan dat van met cconometri-,che mo

dellen werkende planbureau-; De lei

dcndc vraag CJchtcr hct progrJn1n1a i..., 

dan ook, waar het ovcrheid-,bcleid on

der<,tcuncnd of bc-,chermend tm<;en

bcide moct komcn in hct be lang van de 

taken die men<,en in de gemcen-,chap 

met en voor clkaar vcrvullcn. 

Valkuilen voor het 
christen-democratische 
gemeenschapsdenken 
Cemeemchap.,denkcn wordt <,om'> gc

makkeliJk in de hock gezct. I let zou 

necrkon1cn op ccn tcrugverlangcn naar 

vrocgcr tocn de n1cc~tc gcnlccn~chap

pen verdrukkend waren. Aileen al de 

emotic<, die hct woord 'gezin' hecft op

geroepen, zijn veelzeggend. De vrij

heid van het individu zou in gevaar 

komen. Van Cennip be-,preekt enkelc 
1dVv'azdwcgcn' die de progranlconlnli',l.!ic 

bij de ontwikkcling van een modern ge

meemchap-,denken nadrukkclijk hedt 

willcn vcrmijden, heimwee naar vroe

gcr, ovcridcali"icring van de -,anlcnlc

ving en uitgaan van de totalc verloede

ring van de -;amenlcving. Het C:DA wil 

in ieder geval niet in die valkuilen trap

pen. Dat dat rcdelijk gelukt i'> valt op te 

maken uit het compliment van de 

Croenlinber Jan Willem I )uyvendak. 

Hij noemt het interc<,<,ant "dat het 

CDA een per<,pectiet <,chcht waarin <,o

ciale verbanden op waarde worden ge

-,chat Tegclijkertijd worden de gevaren 

onderkend van te harde grenzen tu<,<,en 

groepen, wordt -,tilge<,taan hiJ het vaak 

gebrekkig democrati'>ch functioneren 

van gcmeemchappcn en het recht van 

individuen wordt erkcnd om zich van 

hun -;ociale verbandcn lo'> te maken. 

Hct CDA hectt een modern communi-

tari<.,nlc nccrgezct waaraan gccn <..,pruit

je-,lucht meer hangt" 

Ioyce Out.,lworn hec!t vanu1t weten

<,chappelijk en fcmini<,ti-,ch per<,pectid 

wei kritiek op de diagnme die onder 

het CDA-program ligt dat er <,prake 

zou zip1 van atnemende <,ociale cohe.,ie. 

[)at i<, volgen<, haJr empiri<,ch niet hard 

te maken en hovendicn hebben ge

meen<,chappen veel negatieve kanten, 

"In het vcrlcden waren zij vaak ge,Jo

ten, hicrarchi.,ch en autoritair en dwon

gen ze intern tot contonni.,me Ze ken

den aile een .,ek<,e-hicrarchie en altiid 

werden men<,cn buitenge<,loten." Aan 

de ncgaticvc kantcn van gcnlccn-,chap

pen be-,tecdt hct CDA haar'> inzien'> 

vee\ tc \VCinig aandacht. 

I )at hedt er mi.,.,chien mee te maken 

dat al zo lang de negatieve kanten van 

gemeemchappen helicht zip1 Het 

CDA wil nu Jlli'>t een tegengeluid Iaten 

horen. In de atgelopen decennia i-, de 

hootd,troom in de publieke opinie ge

wee'>t dat aileen die gemcemchappen 

gocd wJrcn woar lllCll vrijwillig in en 

uit zou kunnen <,tappen. Het belang 

van hct individu <,\ond voorop, vriJwil

ligc in".1Cilll11ing, autonon1ic en zcltont

plooiing zijn zccr hclangrijke cnteria 

gcworden. 1-kt po<,iticve van deze ont

wikkeling wa'> dat velcn zich konden 

hevr!Jdcn van traditic'> en in'>tJtutie'> d1e 

wein1g ruimte hoden voor individucle 

vrijheid e11 zcltontplooiing. De kecr

zijdc - zo i., zo langzamerhand geble

kcn - i'> cchtcr dat men<,en minder ge

ncigd zijn zich tc cngagcrcn voor 

lot'>gemecn<,chappen. waarhiJ hct gaat 

om verhondenheid die niet uit<;luitcnd 

van voortdurende vnjwilligc in-;tem-
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ming alhankelijk i'>, die vaker door 

iemand' lcvcn'>loop op onvoor'>pclhare 

wiJzc hcpaald I'> en waar va<,thoudcndc 

inzct gcvraagd wordt for hrllrr 111 [or 

IPOr'f Dit <,oort gcmccn'>chappen hecft 

in de loop van de tijd een zodanig laag 

aanzicn gckrcgcn dat vclcn crvan 

vcrvrccn1d gcroakt zijn. l_)at n1ag bc

grijpclijk zijn, omdat dcze in her ont

voogding,proce<, tot zondchok waren 

uitgcrocpcn en \Verden gca<,'iociccrd 

met datgenc dat al, bcknellcnd en on

rcchtvaardig \Vcrd crvarcn: vcr<.,tik

kcnde <,ocialc controle, de vrouw achtcr 

hct aanrcchr en rigidc voor<,chrilten 

van de kcrken. I kzc a'>'>IKiaricvc alkecr 

li,kt inmiddcJ, cchtcr vcrkecrd te zijn 

in ccn ideologl'>chc rcllcx. Het i'> de 

hoog,re ri1d crop tc wijzen dat lohgc

meemchappen niet IJngcr aa11 de kant 

gc<..,chovcn kunncn \vordcn n1ct ccn 

verwijzing 11aar de <,leentijd voor de 

ontvoogding, <..,cculari-,atic en cnlanci

patie De waarde van lotwcrhondcn

hcld zou weer publiekclqk crkcnd moe

ten worden al, cell noodzakclijkc 

voor\VJardc voor ccn gocdc o.,ztrncnlc-

ving 

Het I'> lang nict zeker dar in aile '>ilu

atie' het helang van individuelc vrijheid 

en dat van de lot'>gcmccmchap met cl

kaar vcrenighaa1· zullcn zijn. Dat wordt 

hijvoorhccld duideli)k uit de hiJdragc 

van Ioyce ( )ut'>hoom ZiJ roept de in

trigcrcndc vraag op ol de overheid het 

m<Jat'>chappcli)k helang van het 'zcll 

zorgen' kan hc,chermen zonder hct ri

'>ico te !open d<Jt de vrouw ecn oncvcn

rcdlg dcel van de zorg hli)lt doen. Hct 

C:DA moet cr in elk geval n<Jar <,trevcn 

om oudcr<, zovecl mogclijk laciliteiren 

te hieden die hct mogelijk makcn dat 

ziJ in hun vcr<Jntwoordelijkheid '>il!l1cn 

kunncn hepalcn hoc ziJ zorg en he

laalde arhcid vcrdelcn; daarhij rccht 

docnd aa11 het hci<Jng van de kindercn, 

( IJV II '!7 

de praktischc (on)mogclijkheden, de 

eigcn voorkeuren, en mogclijke ri'>ico\. 

Het christen-democratische 
gemeenschapsdenken 
Wat houdt hct gemeen'>chap<,denken 

van het C:DA nu precics inc In het pro

grt~nl i~ gccn doctrine daarovcr tc vin

dcn, maar lwt i' wei een onderwerp 

waarovcr intcrnationaal grondig h ge

discu'>Sieerd. I )e volgende uitgang'>pun

tcn zqn in ieder geval wezenlijk. 

tvlcn,cn komen het he'>t tot hun 

rccht in gemeen<,chappcn en daarom 

moer de overhcid die gemeen<,chappen 

re<,pecteren en voorzovcr nodig helem-

n1cnngcn wcgncn1cn en gun'itlgc voor

waarden -;cheppen. Cemeen-;chappen 

zijn geen voldoende voorwaarde voor 

L'Cil gocdc ~Jnlcnlcving, 111aar \vel ccn 

noodzakelijke voorwa<Jrde. Onder ge

meemchappen worden niet aileen ver

'>taan kleine, intieme gemeenschappen 

al'> het gezin ol de huurt, maar ook iiJ<;ti

tutie'> a!, de ,chool, de unlver'>iteil, het 

ziekenhuis, her hedriit. een nationalc ol 

etnische groep en zcll, 'de wneld' 

Cemeemchappcn worden gekcn

mcrkr door gerichthcid op de reali'>e

ring van bcpaalde waarden. Fvcnals er 

criteria zip1 voor wat ccn gocdc \Vcten

'chappcr, ot een goede bakker i'>, zijn 

er ook criteria voor war een gocde 

'>chool, ol goede Journali-;tiek i'> Die 

cntena liggen va<,t in traditic'>, maar 

hehhen ook ecn grond in de ervaring. 

Cemeemchappcn - niet aileen he

roep'>gcmccn'>chappen - worden alti)d 

gekenmerkt door ccn comemu'> over 

<,pecilieke waarden en normen. 

De huidige cultuur lcgt wei heel erg 

de nadruk op rechren. Het CDA hena

drukt dat die nooit lmgez1en moeten 
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worden van plichten en du<> wedcrkc

righcid a\, kenmerk hehhcn Het i' <;tc

riel en vervlakkcnd om aileen maar te 

denken in cen politick van rechtcn en 

procedure<;. Dat i<; een van de punten 

waar Amitai Ftzioni - de invlocdri)ke 

en gczicht<;hcpalcndc liguur van hct 

I Noord-IAmerikaan<>e gemcemch<lp<>

denken- <JitiJd op hamert. Het <;ocialc 

wezcn dat men<> hcet hcelt rcchtcn. 

maar ook plichten. Dit hcdt ook con

"icqucntic" voor de on1gang n1et natuur 

en milieu. zoal<> Peter van Wijmen in 

zip1 artikcl henadrukt 

Aan gcmccn<>chappcn nwgcn kwali

tcit<>cisen worden gc<;tc\d. lnderdaad 

moct verdrukking van individuelc vnj

heid hestreden worden. Aan <>ommigc 

gcmeenschappen kan de cis V<lll demo

cratiscring gc<>teld worden. Rcpre<;<;ic 

en onderdrukking zip1 zcker niet pas

<>end. Sommige gcmeenschappen zip1 

gccn gocd voorhecld van gocdc gc

meemchappcn, denk hijvoorheeld aan 

de gcorgamseerdc misdaad. Ioyce 

Out<;\worn roept de vraag op ol <;ek<>c

gclijkhcid a\, ei' a<Jn aile gcmecmchap

pcn gcsteld mag worden. en het ant

woord op die vraag i"i - ook in 

conlrontatic met toestanden zoals in 

Alghani<>tan en Iran- zonder twiJtcl ja 

In clkc gcmeen,chap he<;taan sane

tics voor hct ondcrmijnen crvan ol het 

zich niet houdcn aan de dragende 

waarden en normcn. De remcdic i<> niet 

om mcn<>en huiten te plaaben. maar zo 

lang mogeliJk eer<;t proheren zc weer 

h1j de gemeen.,chap tc hctrekken. 1 Van 

de Donkl 

Cemecmchappen zip1 gericht op 

hct rcalisercn/hcschcrmcn van waar

dcn: hijvoorhccld in de zorg moct men 

opkomen voor hct Ieven ( zic de para-

graal in hct verkiczing...,progrZtnl over 

zorg l. Cemcen,chappcn komcn pa<; 

werkelijk tot ontplooiing wanncer ze 

"itrcvcn naar ccn zo gocd n1ogc\ijkc vcr

wcrkeliJking van de waarden die inhe

rent zip1 aan hct karaktcr van die gc

mccmchap (!'1.\i.,dair i\1aclntyrel. Dati' 

ecn vcrklaring voor het centraal <;tellcn 

van 'de kwalitcit van de <,amenleving' in 

dit program \)aarhij gaat het nict ai

leen om amhachteliJke kwa!tteit. m<Jar 

ook om morelc kwalitcit. 

Wen,eliJk i' dat in gcmecmchappen 

intcrna\i...,cring in gcdrt~g plaat-,vindt 

van de 'cxtcrne el kcten' i hcdri)i,\cvcn 

ten opzichte van gezinnen/kinderen. 

n1cn-.;cn nlt ten opztchtc van andere gc

neratie' 1. Het lunctioneren van de ene 

gcn1cen"ichap kan en n1ag nict Jo...,gc

zien worden van de andere. Her kan 

nict zo zijn hijvoorhecld dat de weten

'chap zonder enige heperking uit i' op 

hct hcvrcdigcn van de nicu\v"igicng

heid. Ah Klink wij<,t cr terecht op dat 

h1j het na,treven van de wa<Jrdcn en 

normen die inherent zip1 aan een ge

mccnschap ook rekcning gchouden zal 

n1octcn worden n1ct nlccr algcn1cnc 

waarden en normen, zoals de men,e

lijkc waardigheid. rentmec<;ter,ch<lp en 

dcrgc\ijke. De ovcrheid heelt daarin 

cen rol. maar kan dat nict aileen 

Prin1air wordt uitgcgaan van \vcdcr

kcl·igheid <1\, motor die de <;amenlcving 

hij clkaar houdt. en niet van elgenhc

lang Dat hctckcnt ook dat de maat 

voor de overhcid nict un,\uitend hct 

schadchegin,cl "· dat pas grcnzen <;tclt 

aan de vrijhcid van individuen wannen 

.,chade wordt herokkend a<Jn de vrij

I1Cid van andere individucn. 

Hct gcmecmchapsdenken staat 

haak., op ccn ~l1111C!llcving waarin n1cn-
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-;en zich zo weinig n1ogelijk van elkaar 

aantrekken. Zich terugtrekken in hun 

privC-don1ein en Jan 'cocoo11in!;' doen 

01 vereenzamen en zich uitgesloten 

voelcn. Tegen onverschilligheid, zich 

niet bemoeien met anderen omdat dat 

het probleem van de ander is; waak

zaamheid en socialc controlc, betrok

kcnheid op elkaar en du<, ook prevcntie. 

I )at betekent dat hct CDA ecn einde 

wil makcn aan de gcdoogcultuur. Van 

de Dunk zcgt daarover trellcnd "Vee! 

gedooghclcid vindt zipl dicpere hron in 

een brcdere gedoogcultuur waarin de in 

helcidsrcgcl<, en helcidsgedrag ingewe

ven tolcrantic som<, niet mecr dan een 

masker voor ontwijkcnde onvcr<,chillig

heicl i<,." De door het program beplcitc 

omgang met drugwer<,laafden is cen 

voorbeeld van hoc hct ook anclers kan. 

Het wcrkt verreweg het bestc wan

necr de samenlcving zell her helang 

van waardcn zict en daarnaar gaat le

vell. J)aartoe nwct de overhcid <,timule

ren. Waardcn zijn clan uitgangspunt 

van overheid,beleicl De overheid is er 

niet om mensen vriJhcid te gcven om te 

cloen waar zij zin in hehhcn. Fen poli

tieke part11 moet ecn keuze maken met 

welke waarclen rekcning gchouclen 

moet worden in de samenlcving. Dat 

rekening houden moet dan vcrvolgens 

gestimulcerd worden en evcntucel afge

clwongen worden Rentmeesterschap 

moet du-; vennnerlijkt worden in de sa

menkvmg en de overhcid moet daartoe 

stimulcren. 

J:r "' discu<,<;ie noodzakclijk over 

welke waarden ccntraal zijn voor ge

mecn<,chappcn. l'lurilormiteit en du<, 

ook di<,CU<;Sie daarover is onontkoom

baar en ccn groot gocd. _lui"t daaron1 

moeten niet primair commerctele, maar 

'hurgerinitiatievcn' de ruimte bliJven 

( llV II '!7 

houdcn in hct mecliahestel. Die discu<;

-;ic hoort niet gedomineerd tc worden 

door hct mechanick van het marktmc

chanismc ol door de overheid. 

Conlorm hct gemecnschapsdcnken 

hoort het C:DA niet te dcnken in de tc

genstelling of markt ol ovcrheicl. Niet 

aile tcrreinen moeten vollcdig priJsge

geven worden aan de markt. Dat gaat 

ten koste van de gcrichthcid op waar

den en van de kwaliteit. intensiteit en 

integriteit van de communicatie. 

Controversiele elementen 
Controversick elementen van het 

chri<,ten -clemocrati-,che gemeen-;chaps

clcnkcn zijn er tenmin<;tc twee. 

Ten eerstc dat politiekc partijcn ecn up

vatting mogen hebben over wat de dra

gcncle waarden van gcmcenschappen 

zijn, bijvoorheeld institutics als de uni

versiteit, hct gezin, de democratic Dat 

betekcnt dus dat ccn visie op een gocclc 

-;amcnleving zeker nict tahoe is. Het 

politieke denken van de christen-demo

cratic is op sociale ethiek gcbaseerd 

Daarrnee wordt ccn <,terk minimalisti

schc overhcidsvisic afgcwezcn. Voor

beelden hiervan zijn er tc over in hct 

program. Omdat her CDA solidariteit 

ecn opdracht vindt, is in het program 

een heel breed armoedebeleid te vin

den. In de bijdrage van Ad Haverman<, 

aan dit nummer wordt onderstreept dat 

de be-;te remedie tcgen de dreigendc 

tweedeling de communitaristischc be

nadcring i-. Omdat hct C:DA lidde, 

zorg en trouw a!" dragcndc waardcn 

ziet van hct gczinsvcrband wil hct ou

ders in staat stcllcn om zeit voor hun 

kinderen tc zorgen. 

Het tweede controversicle element i" 

het uitgangspunt is dat de men<, een so

ciaal wezen is en dat hij/zij ook hct 

best tot zip1 recht komt in goed func-
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tionerendc gcmeenschappen. l\1emen 

hehhen niet aileen recht op functionc

rcn in gcmecn-,chappen. Hct gaat daar

hij ook om appcl op hun vcrantwoorde

litkhcid en plichtcn. Lkeluitmaken van 

een gemcen-,chap is nooit iets vrithlij

vcnds. /oals ge<;te\d gaat het daarhij 

zcker niet aileen om de gemeenschap

pen van face to j.llc·, maar ook om het 

opgcnomen zitn in de Ncdcrlamhe sa

mcnlcving, Europa en de gemcemchap 

van aile mcn<,en. 

Is het CDA-program wei 
christelijk? 
De lihcraal Clitcur heelt opgemerkt dat 

hct christclijke van het program maar 

moeilijk te ontdekken valt Wij dcnken 

dat hij daarin ongelijk hedt. De pre

missen van de kritiek van (]iteur zijn a\ 

uitcrst controvcr-,ieel. Hct is cchtcr de 

vraag of hct confessionelc dat het profi

lcrcnde kan zijn in ccn <>amenlcving 

waarin de overlappcndc consensus voor 

ccn hclangrijk dee\ nog sterk is ge

kleurd door de christclijkc traditic. 

De aanduiding christen-dcmocratisch 

moet in zijn gcheel gclezcn en begre

pcn worden in oppositic met christen

thcocrati-,ch. Hct gaat het CL)A cr nict 

om elcmentaire vrijhcidsrcchtcn ter dis

cu"ie tc stcllcn en de samenleving 

chistelijkc waarden op te lcggcn. Hct 

CDA wi)St het theocratische model na

drukkelijk af. Vandaar ook het hcna

drukkcn van pluriforrniteit. 

Hct mcnsbceld waarvan de christen-de

mocratic uitgaat is echter wei dcgelijk 

vcrhonden met de christelijke ovcrtui

ging en cen rcligicuze ontvankelijkhcid 

voor de zin van hct !even. Vandaar ook 

dat hct geklcurd i-, door waardcn als ge

rechtigheid en naastenlielde, hct voor 

ecn ander iets over hchhen zonder 

daarvoor met gclijke munt te worden 

heloond; vandaar ook dat '>lraf en vcr-

zoening hcide ccn plaats hchhcn in hct 

denkcn over rcchtshandhaving, en niet 

los van clkaar worden gezicn. 

Voor hct C:DA zijn zulke waardcn van 

hetckenis ongeacht hun populantcit. 

De waardc van pluriformitcit in de sa

mcnleving is daarom voor chri<,tcn-dc

IT1ocratcn ict~ andcr" dan ongc·lntcrc<.;

seerde neutralite1t. Terwitl - ondanks 

publica tics a\<, die van Clitcur- in lihc

rale hcnadcringen de neutraliteit van de 

politick ten opzichte van levcnsovertui

gingcn ccntraal staat, waardccrt hct 

CDA jui-,t de dieperc \agen van de 

pluritormiteit Dat verklaart ook de hc

trokkenheid van men<,en uit andere rcli

gieuze gemccnschappcn dan de chri<,tc

lijkc hi) het CDA. Len van de rcdenen 

waarom rahhijn Van de Kamp lid van 

het CDA is gcworden, was omdat de 

scculari~atic gcpaard gaat n1ct cen aan 

intolcrantic grenzcnde onvcrschillig

heid voor de maatschappelijkc hctcke

nis van rcligicuzc ovcrtuigingen. 

De vcrwijzing naar 'algemcnc' of zelfs 

'nationalc' waardcn kan gccn vcrvan

ging vormcn voor de in de diepste 

ovcrtuigingcn vcrankcrdc vi-;ic". op 

mens en <,amcnlcvlllg De inbreng, 

soms ook schcrp kriti-;ch, van de kerken 

in het publiekc dcbat verdient gehoord 

te worden, en kan- zoa\-, rond het ar

moedevraagstuk hleek- heilzaam corri

geren wat in de heperkcnde context 

van de economctri-,che modcllen a\<, 

'>lati<;tisch heeld naar voren komt 

Een gemeenschap van 
gemeenschappen 
Terecht is gcconstatecrd dat de mohili

<>erendc kracht van hct gcmecnschaps

denken in wczen vee\ grotcr is - en 

mcn-,cn die per raakt- dan het ondcrne

mcrschap op de vrije markt Dat worclt 

ook onderstreept door de ervaring van 

velc gclovigen dat Cods aanwczigheid 
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gcen hinclcrpaal i'> vuor vrijhcicl en vcr

antwuordclilkheid, maar juiq aanmoe

digt, hct onvcTwachtc, nog nict ingc

calculecrdc met guede mocd tegcmoet 

tc gaa11. Vrijhlijvendhcicl, waarin ink1 

zondcr verantwoordeliikheid te aan

vaarden 'zi Jll ding doet' 1 <lll)'thin,; ,;or' I 
pJ<..,t door nict hiJ, nlJ.Jr cvcnn1in hct gc

<,toldc Ieven in ge<,loten gcmcen,chap

pen. I )Jar hoort du, ook gcen '>Jahlooll

dcnken hiJ cbt aileen lllJJr voor een 

hepaalde mogcliJke invulling van cul

tuur, lcvcn">...tij\ ot ovcrtuig1ng ruin1tc 

bJt. De gcmccmchap WJJrop hct pro

gram zich richt kan in hct vochpoor 

(I JV I I -

van An11tai Etzioni \vordcn onl'-.chrcvcn 

al~ ccn gcnlccnc.;chap van gcmccn

'>chappen, die ztch van elkJJr ondcr

'>Cheiden, maar gecn <,cheid,mut-cn ken

ncn. Onzc tijd vrJJgt daJrom, mccr 

dan ooit. 

l'mJ flr. Ei\I.H. 1/ir~eh /l,tflin is lid PI/II ,Jr 
C!)A-{rdclic 111 dr Emtc Kilmfl rn /Joot)lcroar 

intnniltiondttf rrcht 111 ll'rli}CI'ii11}5Ptl/tli)Stukkw 

11<111 de KatJ,ollckc l!niPmitcit /l,-,d,ont tc 

Tillllm) 

T/Jiis .lonsc11 is sta{u!fdtiPakrr hi) /Jet Wctrn

"''<1/'f'c/ijk lnslltuut Poor/Jct C[)J\ 
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n hct midden van de vierde eeuw 

werd te Rome Jaarlijks aan het 

einde van de decemhermaand de 

geboorte van C:hristus gevierd. In 

de daaror volgendc eeuwcn breiddc de 

viering van dit lcest zich uit naar 

Alrika. naar het Omten. naar het 

Westen. Dit leest hetrclt een heilsfeit, 

dat vrocger in andere Ianden roncl de 

Middcllandse Zee ook or 6 januari ge

vierd werd. De Romeinse viering wcrd 

allcng<> belangrijkc:r: had de christen

heid van tocn een hehoclte om het 'he

gin van het christendom' te articulcrenJ 

01 wa'> het een ker<;tening van een lang 

hestaand rorulair kest rond winter

zonnewendc' 

WaarschiJnlijk zijn heide 

tyren van redenen rele

vant om het ontstaan van 

het kerstkest te verklaren. 

Volk<>feesten be'invloedden 

de mystagogie van Kerst

nm, zodat de gelovigen 

hun Heer als de ware zon 

der gerechtigheid, als het 

nieuwe Iicht, als het zicht

baar worden van Cod be

schouwen. Ook is waar 

velen van ons rond die tijd overvalt. lk 

zwijg nog n1aar van de uitwas;.,cn van 

de laatste decennia zoals de kerstman. 

Santa C:lau<>, het span rcndieren en de 

plastic raamdecoraties. Ook a\ siert 

juist deze kcrstlran)e aan het cincle van 

cleze maand de winkelstratcn van Rio 

de Janeiro, Kinshasa, C:a·iro, Hangkok ot 

Jakarta, zoals clat ook geldt voor 

1\lc\bourne, Ottawa ol Stockholm. 

Kerstmis globa\i<,eert, zoals Coca Cola. 

McDonald's, Philips, Lego ot Honda 

werelclwijd merken zipl. t'derkcn horen 

hij ecn hepaalde lcvens<,ti)i en drukken 

andere merken weg. Zo drukken lingle 

Hells, mistletoe, arrenslcden en kerst

man hct Sinterklaasfce<;l en het Drie

koningenlee'>l weg. Het 

gcglohali<>ccrde en vcr

commercialiseerde ker<,t

feest hoort hij d1e glohale 

westerse levens'>tijl, die tot 

stand komt or ecn vrije 

markt van rroducten, 

dien<>ten, merken en waar

den. De vraag i<, ol we hier 

tevreden mce moeten zijn. 

Overheerst het commer

cicle kerstfeest niet de 

dat Kerstmis zelf weer Prof.dr E..f.JM. Kimman theologische betekenis en 

volksgebruiken in het Ieven riep, zoals 

de kerstspelcn, de ker<>tliederen, de 

kerstkrihbe en hct kindje wicgen. Maar 

er zijn nog vee\ meer kerstgebruiken 

waarvan de oorsprong in neveien ge

huld is, zoals de ker.,tboom, het kerst

broocl, het kerstdiner, de rode kleur, de 

geschenken en dat hele kerstgevoel, dat 

de rublieke hetekenis:' Het gaat zowel 

om een gedachtenis aan de 1\knswor

ding al<><lOk om die miclwintcrreriode 

van kerstreces, waarin families en vrien

den elkaar vinden en waarin Luropea

nen zich gullcr dan anders tonen voor 

de hehocftigen in de samenleving De 

kerkelijke viering van Kerstmis krijgt 
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tham vrij behoorlijke aandacht. Hct i<. 

de dag dat zeer velcn de deur van de 

kcrk wcten te vinden. Dat i<. voor pre

dikanten, voorgangcr<. en gee<.telijken 

telken<. een prachtige gelcgenheid om 

verwelkomend en ontvankelijk te zijn. 

Houdt daar de kcrkelijke hemoeieni<. 

op~ Is de rest van Kcr<,tmis overgek

verd aan het <.pel van commercick 

krachten, algezie11 van de toe<.praak 

van de Kontngin en de welgemeende 

ker<,tgave voor de hehoeltigen? 1\\aakt 

het ker<.tlceq ook niet deel uit van de 

Nederland<.e cultuur' Heeft de over

heid hier een taak7 Hct mdividuele 

recht op helijdeni<. en expre<,<,ie van de 

god<.diemt mag hlijkem de Crondwet 

en het luropee<. Vcrdrag van de 

Rechten van de t'vlcn<. ( LVRt\1 I worden 

uitgcoctcnd \an1cn n1cl andcren' en 

omvat niet aiken de beleving van de 

god<.diemt, maar ook de toepa<.-.ing 

daarvan in hct maat<.chappelijk Ieven. 

1\kt name hct lVRM i<. terzake num 

gelormulcerd. rutmer dan onze 

Crondwet, die door het lVRM oven

gem wordt oPetTtded. Zoal<. godsdieml i<. 

ook cultuur verindividuali<;eerd. De 

vrijheid oor<.pronkeliJk gegeven aan 

kerkgenoot<.chappen or culturelc ge

noobchappen om zich te manile<.teren, 

i<. praktt<.ch veranderd in een individu

eel recht op helijdeni<; en expressie. Er 
<;taat in onze Crondwet te weinig over 

culwur om onze 'ruhlic J,o/idays' te be

<;chennen. Het i<; gemakkelijker voor de 

ovcrheid ta<.thaar cultureel errgoed te 

he<.chermen dan de Nedcrland<.e cul

tuur Cnd,dien<;t en cultuur worden ge

dragen door instellingen De Crondwet 

van 19H3 hcdt de tinancielc banden 

van de staal met de mu<;ea, toneelgezel

schappen en andere in<.tellingen van 

cultuur verzwakt hi) de privatisering 

van deze instellingen. Het ziet er nict 

naar utt dat de ovcrheid weer een erg 
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actieve rol in om culturek land,chap 

zal gaan spelen. Wie dan wei? Volgens 

hct onlangs gepubliceerdc RKKIKRO

onderzoek 'Cod in Nederland 1966-

1 ')96' worden de kerken mindcr belang

rijk in het persoonlijke Ieven van de 

Ncdcrlander'> Wei worden de kerken 

voor hct publieke Ieven belangriJker 

De onderzoeker<; <;tellcn dat de kerken 

puhlieke imtellingen worden, die er 

niet primair zijn ten behoevc van hct 

gelool van de leden maar dte cr zijn al<. 

ideele tmtellingen met een lunctie in 

hct publieke Ieven. Het zijn nuttige in

stellingen geworden in de hetekeni-. 

van de vrocge ncgcnticnde ccuw 

Kunnen de kerken de publieke kcr<.t

,tecr bc'invlueden? Aileen kunnen de 

kerken dat zeker niet Het ker<.tlce<,t en 

de overige chri<;telijke ke<,tdagen die

nen ook in het openhaar be,chcrmd te 

worden. Als hier geen taak ligt voor de 

nationalc ovcrhcid, dan zou het initia

ticf n1aar n1oetcn uitgaan van onzc ge

mecntebe<;tuurders. De christen-demo

crati-.che lractie<. in gemeenteraden 

kunnen daartoe een bijdrage leveren. 

Op welke wijze? Dan zouden we te 

rade kunnen gaan bij de ge<.chiedcnt<.: 

publieke manik-;taties kerstenen en 

heilsfeiten op een christehjke wijze 

markeren. De vicring van de geboorte 

van C:hri<;tus heeh een stempel van 

onze cultuur gekregen, zoal-. ook onze 

cultuur een chri<,tclijk stempel draagt 

Een renovatie van het puhlieke kerst

ke-;t is dus cultureel en catechctisch 

belangrijk 

Prof.dr E.JI M Kitnman 

/11 de colullm gwen de /eden umt de redc~ctie /nm 

flersoonlijke ofwattinqe11 tPen Zij hofJen dacmnee 

ee11 aanzct te t}even uoor rc[lectie of dehcJt. 
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V
an politickc partijen mag 

een visie op de toekomst 

verwacht worden. De ont

wikkcling van zo'n visic is 

geen eenvoudige taak. Sind-, de vorige 

verkiezingen l1eeft het C:DA gewerkt 

aan cen nieuwe toekomstvisic. Dcze i'> 

voor het ecrst neergelegd in 'Nieuwe 

wegen, vaste waarden', het rapport van 

de commissic-Andriessen (strategisch 

beraad) In dat rapport is een nieuwe 

logica - manier van argumenteren - ont

wikkcld voor de christcn-democrati

schc vi-,ie Hct gaat cchter nict aileen 

om een 'logica', maar ook zeltdiscipline 

die de partij zich daarmee oplegt De 

nieuwe logica houdt in dat veranderin

gen in cerste instantie tcgen het Iicht 

worden gehouden op zoek naar de 

kanscn die zij bieden. Men moet pro

beren ten voile tot zich tc Iaten door

dringen welkc verandcringen zich heb

ben voorgedaan, waarom en wat ze 

betekcnen. Een negaticvc evaluatie, 

een afwercnde duiding in termen van 

'bedreigingen' en risico's' wordt even 

opgcschort. Eventuele keerzijdes van 

de medaille worden pas in de tweede 

ronde onderzocht. Het recente con

cept-verkiezingsprogram i-, het resul

taat van dcze logica en zelfdiscipline. 

In 'Nieuwe wegen, vaste waarden' 

kwam men langs deze weg tot een an

dere visie op socialc zekerheid onder 

de vlag 'participatie door iedereen' Het 

artikel van prof.dr. J.P.l van der Wilde 

gecft een uitwerking van die visie. Het 

grote aantal werklozen is niet het re-,cd-

taat van een gehrek aan werk ol van on

wil van die mcnsen, maar van allerlei 

obstakels die mcn-,cn ontmocdigcn om 

zeit hct heft in handen te ncmen. Kern 

van een paS'>end <,ociaal bcstcl moct 

zijn dat de individuclc burger weer de 

kans krijgt zijn lcvcnsomstandighcdcn 

op eigen kracht en op legale wijze te 

vcrbetcrcn. Obstakcls die uitsluiten 

rnoeten worden opgeruimd. Van der 

Wilde doet hicrtoc concrete aanbcvc

lingen 

Dezelfde denkmethode wordt expliciet 

uitgcwerkt in het vlot geschrcvcn arti

kcl van Jos van dcr Lans, waarin hij on<, 

oprocpt allcrcerst 'onzc zcgcningcn tc 

tellen' Van der Lans is auteur van het 

interessante bock 'De onzichtbarc <,a

menleving. Beschouwingen over de pu

blieke moraal' Rclatief lc" van de dis

cussies die zich in hct CDA hehbcn 

afgcspccld en in andere woorden komt 

hij tot conclusie-, die verra<,<;end goed 

strokcn met de uitkomstcn van de dis

cussic binnen het CDA. 

Tenslotte is de denkoefening goed te 

hcrkennen in de bespreking door Thco 

Brinkel van de bekende studie The Clash 

of ciPilizatiom and the Remaking of World 

Order' van Samuel Huntington'. 

Drs. A1 .lunse11 

redactlesccretaris 
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De arbeidsongeschiktheid en de werkloosheid baren zorgen. Voor 

een herstel van het evenwicht tussen vraag en aanbod van arbeids

krachten is een radicaler aanpassing van het bestel nodig. Kern van 

zo'n passend sociaal bestel is dat de individuele burger weer de 

kans krijgt zijn levensomstandigheden op eigen kracht en op legale 

wijze te verbeteren. De uitkeringsgerechtigden moeten een be

paald bedrag kunnen bijverdienen. Noodzakelijk zijn verder in 

ieder geval een verplichte arbeidsparticipatieregeling voor valide 

uitkeringsgerechtigden, voortgezette flexibilisering van de arbeid, 

minder inkomstenbelasting en hogere BTW. 

krachten in tc <,chakelcn 

bij hct producercn van 

gocdercn en het vcrlencn 

van diemtcn. Hct lijkt 

goedkopcr memen al tc 

kopcn in rlaat'> van zc 

'wcrk' tc geven. 

Sociale impasse 

D 
it artikel heett 

twee kernthe

mota. Hct cnc 

i'> 'werk' en ht't 

andere i'> 'maaNJ1arreli1ke 

ontmocdiging'/verlic<, aan 

motivattc Dcze thcmata 

zijn mel clkaar vcrhonden 

doordat de <,amenlcving 

'vnzadigd' raakt. 1 Een 

nieuw clan i'> onder deze 

<ll11<,landigheden athanke

lijk van de mogelijkhcdcn 

tot ctgcn initiattcvcn van 

de burger<,_ 

Prof.dr. /PT. uan der 
Wilde 

en het 
verzadigingsniveau 
De keerzijdc van deze me

daillc i'> dat mcn<,cn, die li

chamelijk in <,taat zijn ccn 

Vooral de arhcid<,onge'>chiktheid en 

de werklomheid haren zorgcn. Dat i<, 

tekcncnd. Het i<; nict in de en<;tc plaat<; 

de hoogte van de uitkeringcn, die ver

onlnt<,ling wekt. We hehhen geen kan'> 

gezien de productteve memelijke 

hiJdrage te lcveren, maar die gecn 

'wcrk' hehhen, het gevoel lllt<,'>en nodig 

te zijn. Het dilemma, 'Ot werk vinden, 

ot een uitkcring krijgen', i<, gecn rcclc 

problccm<,telling voor cen wcrkloze, 

die wei kan en wil werken, maar voor 

wic geen wnk be,chikhaar i'>. 
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De materiele omstandigheden zijn zo 

goed, dat de markt nauwelijh impulsen 

oplevert om daar iet<, aan te doen. Ook 

beleid,initiatievcn, die de kern van de 

zaak raken, zoals de 1\\clkert-hanen, 

slagen maar gedeeltelijk. 

Korton1, de gang i~ cr uit en hijna nic

mand voelt zich geroepen meer te doen 

dan strikt van hem ot haar verlangd 

wordt. Waar komt dat gevoel vandaan~ 

,'diJil'- tnziem is de oorzaak daarvan ge

lcgen in de hetrekkelijke toestand van 

verzadiging, waarin onze ~an1enlev1ng 

vcrkecrt. 

Dar kan ik wellicht nog het heste illus

treren aan de hand van de wetten van 

C~o"iscn. 2 Vcrzadiging l"i ccn nlcrkv-,'atu

dig verschijnsel Als je lckker gegeten 

heht, gecft dat een gevoel van verzadi

ging. Tege]ijkertijd moet jeer niet aan 

dcnken nog eens aan tate] te gaan. 8ij 

de gedachte aileen al treedt ecrder ccn 

gcvocl van walging or dan van culoric. 

'Hct bezil van de zaak is het cinde van 

het vermaak', zegt de volksmond. t\ 1aar 

als je gegeten heht, wil je he<,t even een 

dutje doen, of een eindje wandelen. 

Een mens heel t zo van die dingen, die 

elkaar aanvullen. i'vlcnsen slreven er 

naar de n1atc van vcrzadiging te verde

len in categoriecn met zo ongeveer de

zclldc vcrzadiging"igraad. 

])e keuzcpalroncn, die daaruit ont

staan. ver<,chillen naar hun persoonlijke 

voorkeuren en de prekrenties, die 

meek worden aangedragen door hun 

maatschappeliJke positte. De een hecht 

mecr aan klcren, de andcr aan eten. 

Voor velcn i<, het huis a lies, voor ande

ren 1s de auto vee] helangrijker, 

Koopkrachtpl<Jatjes sporen daarom in 

het individuele geval nauwelijks met 

hct koopkrachtplaatJe. het gemiddelde 

Het ts daarhij tevens van helang er op 

te letten, dat de uitgaven voor de uitga

vencategoriecn niet allcmaal uit de-

zelfde portemonnee hetaald worden. 

Het huis - de huur of de hypotheek

rente - wordt op va<,te tijden hetaald. 

[)aarvoor n1oet op rekening gere">er

vecrd worden. Uitgaven voor cten en 

drinken komen ad hoc en op korte ter

mijn tot stand. ])uurzamc gchruiksgoc

deren vragen ovcrleg. Lr zqn altqd 

vaste vcrplichtingen en tcrmijnhetalin

gcn natl<.,t kortc en !t~ngcrc tcrnlijnuitga

ven, die met elkaar resultercn in een vrq 

con-;tant uitgavcnpatrnon, n1ct ccn 

vaste kern. We hehhen ons voor darpa

troon gecommitteerd 

We kunnen er ook moeilijk van at. 

Aeries tegen verminderingen van het 

hasispakket il]u<,treren dat en geven te

vens hli1k van de energie van mensen, 

al'i zc crgcn<., 'voor gt1t1n' l:ktcr \Varc hct 

als die memen hun energie aan zouden 

kunnen wenden voor individuele verhe

leringen. ])at kan cchter aileen, indien 

ze daartoe de kans krijgen. 

Vergroting van de kans om zulke ver

bcteringen zelf aan te brengen, is dan 

ook de oplossing, waar we naar zoeken 

.~bar zijn daarvoor de middelcn aanwe

zig~ 1-loeveel gaat dat kosten~ Die stan

daardvraag is pas relevant. als cersl na

gedacht i"> over de in~panningcn, die 

nodig zijn om die grotcre individuelc 

kcuzemogelijkhcid le berciken. 

luisl op dit punt is het huidige helcid in 

Nederland - sorry voor het poldermo

del- innerlijk tcgenstrijdig We willcn 

goedkope arheid en tegeliJkertiJd willcn 

we de 'zwarte werk<,ter' onder het hs

calc en socialc hcstel hrcngen. We wil

lcn hanen scheppen en we verhtnderen 

valide werklozcn en menscn, die atge

keurd Z!Jil voor hepaalde werkzaamhe

dcn, elders aan te pakken Aileen regu

licre hanen kunnen, of andcr<, moet er 

ingelcvcrd worden en dan zo veel, dat 

je dat heter kunt Iaten. We den ken, dat 

we mecr aan hela<,tinggelden etl pre-
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mic'> zoudcn kunncn vangcn, al-, in~or

mclc arhcid wordt uitgchannen. We 

wcigcrcn tc hcgriJJKn, dat de zwarte ar

hcid-,markt de kccrzijdc is van hct '>tci

'>Ci dat we zcl~ hchhcn opgehouwd. De 

hcrekcndc hela-,tinggclden en prcmie'> 

zulkn no()Jt getouchcerd worden, want 

al-, ck hedoelde werkzaamhcden onder 

het hc-,rel gchracht zouden worden, 

zouden zij tc duur worden en zou hct 

wcrk verdwcncn zijn. Zij vcrvallen dan 

niet aiken al-, inkom'>ten voor hctrok

kcnen, maar ook als inkomstcn voor 

hct rijk 

Voor hct her<,tel van hct evenwicht tus

'>en vraag en aanhod van arheid-,krach

ten is ecn radicalcr aanpa.,.,ing van het 

he<,tel nodtg. Wcrken i'>, bchalve func

tionercn, hct gevoel er hij tc horen, 

ook een economi-,che bezigheid. 'Werk' 

moer ook geld ophrengen. De keuze 

tu'>'cn geld krijgen in de vorm van cen 

uitkcring en geld verdiencn door het 

getromtcn van opolferingen, vall, als 

het om dezelfde hoeveelheid geld gaat, 

in de mceste gevallen uit ten gunste van 

de uitkcring Vooral als er 

het gevoel van eigcnwaarde versterken. 

Wei moet deze mogelijkheid gepaard 

gaan met cen duideli)k oordeel over 

war cen maat-,chappelijk aanvaardhaar 

bcdrag is. Tcvens zal moeten worden 

nagegaan, hoe deze mogcl;jkheid kan 

worden ingerast in de arhcidshemiddc

ling voor degenen, die zeit geen kans 

zien, zulke mogclijkhedcn tc vindcn. 

Samenvattcnd i-, de orgavc, er voor te 

zorgcn dar de individuele burger weer 

de kan-; krijgt zijn lcven<;omstandighc

den op eigcn kracht en op legale wijze 

te vcrbetcren. Dat is mijm inziem de 

kern van cen passend souaal bestel. 

De opgave: Naar een passend 
sociaal bestel 
De ervaring lent, dat hct hicrhij nict 

om een cenvoudige opgave gaat. Fr 

wordt nog teveel naar de werkgelegen

heidsproblemen gekckcn vanuit de i111 

en outs van het he<;taande hestel. We 

moetcn cr naar lcren kijkcn op cen ma

nier, die in overeenstemming i-, met de 

inmiddels vcrandcrde omstandighcden. 

grotc wcrklomhcid i-; en 

het gecn schande i<; geen 

'werk' te hcbhen. Een uit

kcring is een rechr en voor 

cen raar ticntje<; mccr, i<. 

wcrkcn de mocitc- de or

o~kringcn - niet waard. 

Eigcnlijk vinden de mee<.te 

men<,cn dat wei, en ook 

dat ccn paar ticntje<. hij

verdienen hi) cen uitke

nng, zonder inlcvcren, 

We weigeren te 
Zowel politick als maat

schappeli)k hectt zich een 

-;oort cvenwicht ingcstcld. 

Hct is nu eenmaal niet an

dcrs. De pret is er wei a~. 

Aileen cen elite hcelt nog 

rcden zich in re <.pannen. 

Maak vcrdcr maar hct 

he<.te van Je fru.,tatie'>. Dat 

i'> zo ongeveer de '>lem

ming, zoal<; ik hem prod. 

begrijpen dat de 

zwarte arbeidsmarkt 

de keerzijde is van 

het stelsel dat we 

zelf hebben 

opgebouwd. 

zou moctcn kunncn. Van Tll!J mag dat 

hc-,t ict'> mcer ziJn.' 

Uitkering'>gerechtigden kunnen, als ze 

een maatschappelijk aanvaardbaar be

drag mogen bijverdienen, zelf aan het 

werk om hun positie te verheteren. Het 

-,chcppen van die mogelijkheid helpt 

CllV 12 'l7 

De mee-,t <,uccewolle ma

nier om deze houding van desinteresse 

en het zoeken naar sensatie te verande

ren, is een gezonde activering, waar

door het dagelijb Ieven weer de moeite 

waard wordt. Het maakt niet uit, of dat 

geheurt in een reguliere werbituatie of 

op een andere manier, maar er moeten 
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kansen zijn er zelf wat aan le doen, zelf 

te leren verantwoordclijkheid te nc

mcn. Werken, omdat het moct, i'> '>lres

sen. lets aanrakken, omdat hct je vol

doening gedt en je het gevoel gcdt er 

bij te horcn, is- als je niet overdrijft

ontspannen, onafhankelijk van de hoe

veelheid werk, die er aan vastzit. 

Zulke gezonde maatscharrelijke acti

vering komt tot <,land a is de maatschar

relijke doelcinden van de mensen sro

ren mel de rer<,oonlijke. Het gaat dan 

niet mecr om wat eigenlijk zou moeten 

gchcuren, nlZitlr on1 datgcnc, waar \VC 

met z'n allen aan hezig zijn. 

In een bestedingsmaatscharrij, zoals die 

waarin wij Ieven, start zo'n proces bij de 

rersoonlijke doeleinden van de burgers 

Op het rcrsoonlijk belang nt'>t geen ta

hoe. C:ollectieve, rolitieke oplossingen 

<,tarten bij het goed begrijren wat bur

gers willen en nict bij ideecn over cen 

ideale -;amenleving. Een samenleving i<, 

pas ideaal als memen zich harrY voe

lcn. De vraag is du'>, hoe hrengen we de 

uit elkaar gegroeide retvJonlijke en 

maatscharpelijke doe\<,tellingen weer 

met elkaar in overeenstemming7 

Daarvoor is nodig, dat ieder die zich 

daarvoor kan en wil inzetten: 

meer dan een doorsneepositic kan 

bereiken; 

persoonlijk kan meegroeien in de 

stijgende welvaart; 

zich daarbij kan onderscheiden; 

* erkenning kan krijgen, 

en een zekere status kan bereiken-" 

Om aan de ernst van dat ver-;chijnsel 

het volle gewicht te geven, wiJ' ik er op 

dat de definitie van het woord 'arm' 

moet worden opgerekt. Ann zijn valt in 

dit <,tadium van ontwikkeling van de sa

menlcving steeds meer samen mel 

'maatschappelijk niet mecr mee kun-

nen', voorzover het niet bermt op 'niet 

kunnen hudgetteren'. Een rechtvaardige 

inkomensverdeling tracht op dit niveau 

verschillcn tu'>Sen burger<. wcg te ne

mcn, zodat icder volwaardig mee kan 

doen. [en moeilijkheid daarbij is dat 

'jaloeziepunten' aan de hovenkant Jig

gen. terwij\ correcties aan de onderkant 

van de samenleving plaatsvinden. Deze 

laatste hebben hetrekking or opgelo

pen achter'>tand. Hct gaat er om "de 

vooruitgang die de hevolking a is geheel 

boekt, ook ten goede te Iaten komcn 

aan de laagge<.choolden, die de aan

sluiting op de arbeid-;markt mt.,.,en."' 

Natuurlijk, maar - als hct kan - i<. de 

he<;te oplossing dit te verhinden aan de 

eigen inzct van betrokkenen. 

Een maatschappij in beweging 
Collcctieve doe\<,tellingen. die daarop 

inspelcn. zijn: 

* Ten eer<,te de invoering van een ver

plichte arheid<.participatieregeling voor 

valide uitkering<,gcrechtigden, met als 

randvoorwaarden: het omzctten van de 

uitkering in loon mel behoud van rech

ten; een VrtJ'>telling van de arheid.,parti

cipatie indien mecr dan ecn nader te 

bepalen tijd aan hct verwerven van ei

gen inkomstcn wordt besteed, een vrij

stelling van de arbeidsparticipatie in

dien meer dan een bepaald hedrag aan 

eigen inkomsten wordt verkregen; de 

garantie van cen aanvulling op eigen 

inkomsten tot op tenmin<.te de uitkc

ringshasis. indien deze hij vrijstelling 

van particiratie minder oplcveren dan 

de uitkering, hetaling van de uitkerin

gen via de (\oon)belasting. 

* Ten twecde voortzetting van het he

kid ter flcxihili<.ering van de arbeid, 

* ~rde erkenning van de gedeel

telijke werking van het draagkrachthe-

lllV 12 'J7 



gimel in de lnkomstcnbelasting (ll:l) en 

en de aanvullcnde invoering van het 

hestedingsbeginsel in de l:lTW (verla

ging lnkonl.;.;tcnbclasting, verhoging 

BTW); andere financiering sociale ze

kerheid; 

BiJ deze op<,telling is uitgegaan van ini

tiatieven van burgers, die in de maal

schapplj cen kam moeten krijgen.<' Dat 

wil zeggen dat niet in de eerste plaats 

gcdocht I'> aan te gcvcn nieuwc irnpul

'>en. Fcrder aan het omgekeerde, het 

wegnemen van harrieres uit hct hestel. 

Niet ongcclausulccrd uitkeren, een 

mindcr strak arheidsbestcl, minder ll:l 

en mecr BTW, wellctten op de inve<,te

ringen in de intra<,tructuur, we! denkcn 

aan de curo. Dat is de grote lijn. 

Centraal staat dar als mensen 'er bij wil

len horen', waardering willen ondervin

den en 'ieh zijn' binnen het cigen kun

nen, zc daar ook de gelegenheid toe 

moeten hehben. Degcnen, die dat wil

lcn. moeten kunnen bijverdiencn. Ieder 

is dan in staat zelf het hdt in handen te 

nemen en wat extra's te doen. 

Arbcid'>participatie voor valide werklo

zcn en gedceltelijk arheidsongeschik

tcn, met de daarvoor noodzakelijke 

voorzieningen, betekent onder meer 

her overbocken van uitkcring naar 

loon. Ecn uitkcring n1oct hoog gcnocg 

zijn om voor te werken. Als her be

zwaar i'> dat werken nicl hocft, dan is 

een arheidsplicht zeker de oplossing. 

Waarom betalcn zonder dater voor ge

werkt hehodt tc wordenc 

Voor zieken ot geheel arbeidsonge

schikten i'> dat wat anders. lk ben mij er 

van bewust dat deze constatering de 

zaak compliceert Validiteit zal vastge

<,teld moeten worden. Dat is overigens 

nict het enige problcem Het is bovcn

dien goed oplmhaar, omdat ook gcdcel-

( J)V 12 q; 

telijk arbeidsongeschikten gekeurd 

moeten worden. Bij werklozen mag er 

van worden uitgegaan dat ze val ide zijn 

Hct transformatieprobleem van uitke

ring naar loon moet oplosbaar zijn. 

Elkc boeking vergt een tegenboeking 

en met computer<, zijn veel bewerkin

gen tegelijkertijd uit tc voercn. htra 

middelcn voor een bepaalde sector 

kunncn, tenzij nadrukkelijk anders 

wordt bepaald, in de cerste plaats aan 

verhoging van het oorspronkelijkc uit

keringsbedrag worden besteed. 

Cruciaal is dater in deze opzet een ge

varieerdc wcrklijst moet komen met be

roepen in de zorg, openbare diensten, 

enzovoorts., waaruit, zo nodig met 

enige dwang, gekozen kan worden voor 

ccn baan, die zo dicht mogelijk aansluit 

aan de eigcn ervaring. Dat zal best iets 

kosten, maar het verhoogt de welvaart: 

onbenutte werkkracht wordt ingcscha

keld tot vcrgroting van de produclie en 

verdient zichzelt terug. We komen han

den tekort en er is geld voor de werkcrs 

die aan de kant gezet zijn Dat geld 

wordt aileen improducticl hcstced. 

Mi'>Schien kost het extra geld om een 

nieuwe vorm van arbeidsbemiddeling 

op te zetten en nieuw in te zetten krach

ten te hegeleiden, maar die nieuwe vorm 

wordt dan wei effectiever. Worden de 

publieke diensten dan niet door zo'n 

maatregel vergroot op een ogenblik, dat 

we ze willen verkleinen) De <,tructurele 

wcrkloosheid is vooral het gevolg van 

een verschuiving van de enc sector naar 

de andere. Nu de industrie, de naoor

logse werkverschaffer hij uitnemend

heid, het laat afweten, moet gezocht 

worden naar alternatieven, arbeidsplaat

sen, waar welmcnsen nodig zijn. 

Maar het moet. We komen handen te

kort in de zorgsector, in het onderwijs, 
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bij de rechterlijke macht, hij het milieu

heheer, kortom in hiplil Jlle dicnstverle

nende ~ectorcn en functic~. Vraag naJ.r 

en aanbod van arheid mogen dJn op 

het ogenblik niet voor het vcrvulkn 

Villl dezc vacature-. zorgen, het werk i'> 

er wei. Blijkbaar moet dJJr iet<, JJn gc

hcuren. Zipl de wcrknemers in de Jilll

hicding onvoldoendc geschoold" Is de 

prij<, voor Jrbcid in het algemeen tc 

hoogc VrJJgt de overheid te veel Jiln 

helJstingen en premic<,, waardoor de 

productic wordt Jfgeremdc ZodrJ cr 

weer 'evenwicht' i'>, kan de markt dit 

<,oort vcr<,chillen in de Jangehodcn en 

de gevrJJgdc Jrbcid gelijk trekken. Op 

dit ogenhlik i'> het nog nodig het ka

der, WJJrbinnen vraJg en aanbod op 

de markt op elbJr Jfge'>temd wordt, 

JJn te pi!ssen. ln dJt gaat niet vanzelf. 

Het concept-vcrkiczing<,programpro

gram C:DA 1 991> 2002 'Sa men Ieven 

doe jc nict aileen' is rijk aan Janheve

lingen op onderdclen, die in dit kadcr 

pJ<,<;en. 

Einddocl moet zijn,c het terughrcngcn 

van de werkloosheid tot aanvaardhare 

proporties en het omhooghrcngen van 

de Jrbeidsparticipatie tot een dito ni

veJu, mede tcr vergroting van het drJJg

vlak vonr de komende kmten van de 

vergrijzing. Of kort gezegd: Het econo

misch drJagvlak moet worden vergroot. 

ln als hct allemaal niet lukt hij gehrek 

aan middelen' Dan zullcn we hnancieel 

allcmaal cen heetje moeten inschikkcn. 

Her gJat biJ motivatie niet in de eerste 

plaats om matericle zakcn. Daarom zou 

dat ook niet zo'n ramp zijn. Een proces 

van aanpassing verloopt eerlijkcr a is het 

planmJtig geheurt en er mincler men<,en 

werklom langs de lijn hocvcn te blijven 

staan. 

fJro{.dr. J P f. "'m der Wilde is emeritus-hooqle

ram· uu11 de Vrije L/niuersiteit. 1/ij !PUS onder 

mccr Pmr 19 )6 lot 19J..i7 t~lc;cmccn sccrctuns lhlll 

de R11<1d Poor /Jcl ,\ Uddm- m Kleinhdnj{; en 

Pl1n 1 97o lol 1900 dccllijdhoo,jlm1<Jr 1111n de 

\11·ije LlniPcrsile1l, mel ,Jis lcuordmchl ecolwmi

sche Pr£1cl1}slukkm l'ill1 !Jei A 1idden- e11 

K/einhcdrijf Hii hekleeddc hesluurs[uncliCI 1n 

!\RPCl1(f)A 

No ten 
1\.:JVC<lll'> VJil vcrzJdJgJng, zoJ]c, omc.chrcvcn 

door 1\LI"Iow 1\Lv .. low ondcJc,chcJdt. 1 lv..,HJlo

gJ'>Lhc hchocttcn hongcr en do1o.,L :!_ hc

hocitc JJ!l vcdtglwHI. zckcrhc1d, '>!JhditcJt en 

ordc. ~ hchocttc om crge1h h11 te !wren, I wide 

en genegenhe1d, -t- helwl'ilc ,1,111 prc<.tlgl· t~ch

llng en '>liLLe'> 5 hchoclle JJil zcllontpl()o11ng 

])ull'> l'Lonoom 1.S1(l-IH5S [)c ClT'>le wet \;lll 

(;o..,..,cn ZL'gt, dJt de \VJJrdenllg vJn cen gol'd 

dJJ!t llJJtlllJlc LT meet ccnhcdc11 VJil hc..,Lhd,

h<1Jr ZIJil I )c l\\Tede wet \Jil Co ... ..,cn zcgt dzn 
de men<, '>ltcctt llJ,lr ccn evcn\\'IL ht 111 de lllJ\C 

vt~n vcrzad1g1ng door he'>LhlkhJrc gocdcrcn 

d w z dent J v J!k hc..,chtl,hJIC gocdcren. ol 

groep VJn gocdcren, ee11Leltdc graad v,u1 vn

zJdlglng wordt nt~gC'>lreeld Z1111 van J.i!c goc

dcrTill-grocpen 1 voldocndc JJiltJ!Icn JLl.ll\\l'Zig 

dt~n I'> dl' vrJog llJJr d1c goedc1 en , -grocpc111 

gel11k JJn nul 

lk clcnk JJil Cl'll hedrJg \'Jil I 1 ()(){) per 

mat~nd .r-.dct ccn Jrhcld.;.,parLILipJttcpltLht h hct 

gcvoJr voor }un:'llcci'ci1 zekcr 111cl groot B11 de 
hclo ... ung- en p!Cllllchetllllg kan h11 Ulthctt~ITng 

VJJ de he\a.;.,tlngtmJX'Lltc met d!l hcdrJg \\Or

den gerl'kl'nd, tcnzl] hct tcgcndccl wordt JJil

gctoond 1 mogcl11kc vcriJg111g 

/.w ook Holzhauer en VJn .\1tndcn ~tcnkrt 

Knw'>c ! lJ7S -t-(<J: f-.cn \'Jil de J'>PL'L ten VJn 

motivatJe 1'-. dat dl' per'>oon wordt gcJL ttvccrd 

De pcr.;.,oon voelt l'l'll tckort, h11 zKhzciJ. Ill 

verhJnd met de omgC\ 111g. 111 rclattc met Jn

derc lllcn.;.,cn en 111 rcbttc tot hct zcll Krech en 

ondcrcn ondcr'>chcldcn daMhtt ,ic/lliCIIL)'. en 

,t/lf!lldd/1( )', lllOI!CVell 

lkzc !ormulcnng I'> \'Jil R r .1\1 luhlxT'> Ill 

TiOIIU' VJil i llldJrl 1 ()()'/ 

])at c\11 ook gevolgcn hce!t voot ondcrwcrpcn 

hultcn hct t~rherd..,bc..,tcl IJJt 1k h1n \'oor de 

O\TrzKhtcllJkhcld van hct Jrtikel hu1tcn he-

<,chouvv1ng 

Zic A H I KolnJJr '!let Ncdcrl<md.;., ~LILLC'>. Ill 

;\LidiJ,{~,hll/1 Elonumlt \'x/oltcr<,-1\oordholl. hg 

() 1 Jlllll 1tJtJ7 
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De Nederlandse Gezinsraad wil minimumuitkeringen differentieren 

naar kindertal. Dit sluit aan bij het christen-democratisch gezins

beleid. Armoede treft kinderen het hardst. De voorstellen van de 

Nederlandse Gezinsraad zijn echter niet ingebed in een visie op 

familie- en gezinsbeleid. Het is schrijnend dat in de voorstellen 

over de toekomst van de sociale zekerheid geen aandacht is voor 

de nabestaandenproblematiek en de combinatie van zorg en werk. 

Een bespreking van het rapport 'Gezinnen en sociale zekerheid'. 

0 p I <,eptemher i'J'J7 

hedt de 1'\edcrland<,e 

Cezlll-,raad I NCR I c:cn 

Hct ccr<;te model hetckcnl vollcdige 

individuali-,cring. Llitkering<;rechten 

zijn atgc<;tcmd op individuelc burger'> 

zondcr hun zorg voor an

dcren en de he'>laaiNnid

dclen van anderen in hun 

lcdvonn in acht le nemcn 

D1t <,cenario ko<,l 17 lot 23 

miljard gulden mecr dan 

hct huidige -,y<,teem hij 

een individueel '>ociaal mi

nimum van 70% van het 

minimumloon. 

rapport gc

pre-,entecrd over 'Cezin

nen en <,ociale zekerheid' 

Nadat eerdcr de Sociaal

Economi'>che Raad I SLRJ 
en de Weten<;chappelijkc 

Raad voor het Regering'>

hclcid 1WRR1 over de toe

kom'>t van de <;ocialc ze

kerheid hehhen gepuhli

cecrd, draagt 11u ook de 

NCR hij aan de door hct 

kahinct gcwcn'-Jtc n1aat- Drs. AI Kostclei11 

Het lwecde model, het 

mini<;tcl-,el, hetckent dat 

de wettclijk gegarandcerde 

'>chappcliJkc di-,cu<,<;ic over de <;ocialc 

zekcrheid 1 

lnterc.,.,ant punt i'> hicrhiJ dat de NCR 

de inval,hoek van gczinnen kic-,t. In 

hct rapport '>laan in '>Lenariovorm dric 

alternaticve model len, namcli1k een in

dividuali-,cring'>'>cenano, ccn mini-,tcl-,el 

en cen dillcrentiatic'>cenario. 

( llV 12 'C 

uitkcring<;rechten worden hepcrkt tot 

cen minimumnivcau. Bijvcrzekenng i-, 

mogclijk, maar wordt ovcrgelaten aan 

particulicrc initiaticvcn. D1t lcidt tot 

een tor<;c vcrlaging van de ovcrhcid'>llll

gavcn. I lierhij pa<,t de kanttekcning dat 

werknemer<, zich op grotc '>chaal zullcn 

mocten hijvcrzekercn. 
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Het derde model, het differentiatie<;ce

nario, betckent ditferentiatie op mini

mumniveau en leidt tot betcre afstem

ming van de uitkcringsniveaus op de 

samen<;telling en de omvang van de 

leefvorm Dit leidt tot een verhoging 

van de overheidsuilgaven van iet'> min

der dan I miljard 

Keuze scenario's 
Een keuze van de drie scenario'., sluit 

aan bij drie grote maat'>chappelijke 

l)tron1ingcn. 

Het individualiseringsmodcl past in de 

sociali'>ti<,che stroming, het ministelsel 

kent aanhangers onder de liheralen en 

het differentiaticscenario kent een 

chri<,tcn-democratische bedding Te

leur<,lcllend is echter dat de drie scena

rio\ ongclijboortig zijn Het individu

ali'>crings- en het ministcl.,el geven cen 

beeld van het totale sociale zekerheid<,

stcl.,el, biJ het difterenliatie-;tcl.,cl gaat 

het aileen om de minimumuitkeringen. 

Logischer was het gewee<,t om voor hct 

hcle <,telsel van sociale zekerheid na tc 

gaan hoc rekening kan worden gehou

den mel de po<,ilic van kinderen en hun 

ouder<,. De naam van dit derde <,cenario 

is nict aan~::.prekcnd; 'gczinssccnario' 

zou heter pa<;<,en. 

Uitgangspunten 
De Nederland<,e Cezinsraad hanteert 

hij de hcoordcling van de drie -;ccna

rio'~ cen aantaluitgang;.;puntcn: 

''De garantie van heslaanszckerhcid 

voor aile leelvonnen, ''de mate waarin 

rekcning wordt gehouden mel de aan 

w~zighcid van kindcrcn in gezinncn; 

*ccn redelijke onderlinge vcrhouding 

lu<;<,en de uitkcring'>rechten van leefvor 

men; *gelijke kansen en gelijke rechten 

en plichten voor mannen en vrouwen 

op uitkcringen en arheidsparticipatie; 

*tenslotte dat veranderingen moeten 

leiden tot grotere rechtvaardigheid en 

doelmatigheid in rcgelgeving 

De uitgangspunten zijn tamelijk vaag 

aan de ene kant en tegelijkertijd vriJ 

specilick gericht op de verhoudingen 

tu<;<;en lcelvormen 

De WRR heelt in zijn advie., over de 

tockom<,t van de <,ocialc zckerhcid ook 

drie modellen ge<,chctst (pol isnwdel, 

activeri ngsmodel en toeslagenmodel). 

Als criteria voor de keuze hantecrt de 

WRR viJf criteria rechtvaardigheid, 

rechtmatigheid, doelmatigheid, doel

trdfcndheid en houdbaarheid.' De cri

teria van de WRR geven mecr houvast 

voor de heoordeling van toekom'>tige 

ontwikkelingen. 

Opmerkelijk gcnoeg onthreckt hct uit

gangspunt dat oudcr<, zovcel mogclijk 

in staat zijn zelf voor hun kinderen te 

zorgen, in trefwoorden, keuzcvrijheid 

en cigen verantwoordelijkheid van ou

der<,.1 Dit heelt comequentics voor de 

inrichting van de sociale zckerheid. 

Differentia tiescenario 
De NCR kiest voor hct dilferentJatie

scenario. De inkomen<,po<,itic van gc

zinncn met kinderen op minimuminko

mensnivcau i., namelijk nict aileen in 

ab.,olute zin slccht (minimum l, maar 

ook in relatieve zin, namelijk in verge

lijking met hui.,houden<, zondcr kindc

ren. Dit komt omdat de kindcrhij<.bg 

niel kostcndekkend is, zell, vcrre van 

dat en in de minimumnormen voor 

twec-oudcrgczinnen geen rckcning 

wordt gehouden met kindercn en voor 

eenoudcrgezinnen .,lcchh ten dele. De 

NCR plcil ervoor om de kmten van 

kinderen op minimumnivcau vollcdJg te 

compcnsercn. De maatschappij i<, cr hij 

gebaal dat memen ook linancieel in 
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'>taat zijn hun kinderen op een fatsoen

\ijke manier op te voeden. In het con

cept-vcrkiezing'>programma pkit het 

CDA ervoor dat de kinderafhankelijke 

minimumuitkeringen tezamen met de 

kinderbij,\ag 80'){, van de kmten dek

ken. Het C:NV noemt hctzcllde per

centage tn de Arnwcdenota. 1 !\\om 

groeit het he<,cl dat armoede kinderen 

hard trdt. Ook mintstcr Melkert van 

Sociak Zaken en Werkgelcgenheid 

noemde in ziJn toe<,praak hij het in ont

vang'>l nemen van het NCR-rapport de 

pmitie van laaghetaalde ouders met 

kinckren een klemmend prohlcem. 

L:chtcr hiJ wiJ'>t de kinderafhankelijke 

minimumuitkeringen direct al omdat 

deze volgem hem men'>en op bngere 

tcrmqn va'ithouden in hun armoede'ii

tuatie. Hi1 kie'it voor de weg van de bij

zondere hij,tand en de individuelc 

huur<,uh,idie.' 

Twee punten ziJ11 opvalknd in de ver

geli)king tu<,<,en de NCR-voor'itellen en 

andere ideel'n 

Ten eer'>le i'i het de vraag of ouder<, met 

ccn nlininlunlinlonlcn nog ccn finan

ciclc verantwoordelijkheid hehhen 

voor hun kinderen of dat de kmtl'n vol-

kdig n1octcn worden gcconlpcn"ccrd. 

Dit i'i een la'>tig punt Llitgaande van de 

eigen verantwoorde\ijkheid van de ou

der'> i' een zekcre linanuclc verant

woordelijkhetd acceptahel Fen he

perkte hi,drage, namelijk 20% van de 

kmten, i'i ecn reck uitwcrking van die 

verantwoorde\ijkheid Overigem i'i oh

jcctivcring ccn vraag apart \Vat de ko~
ten van k111deren precie' zijn Zonder 

daar nu diep op in te gaan i'> duidelijk 

dat oh)cctJvcring la-..tig j~., 

Een twcede punt i'> de mix tu'i'iet1 kin

derhtJ'ilag en kinderafhankelijke mini

mumuitkeringen De NCR plcit ervoor 

het <,ociaal minimum voor gezinnen te 

t I lV 12 'J~ 

verhogen met het ver<;chil tus<,en de 

kindcrbijslag en de kosten van kinde

rcn. Om het systeem niet al te ingewik

keld te maken kiest de NCR voor een 

dillerentiatie die niet verder gaat dan 

drie kinderen. Fen- en tweeoudergczin

nen met <'en kind gaan er ten opzichte 

van de huidige '>ituatie ruim 261 gulden 

per maand op vooruit ( 13% l, met twee 

k111deren hedraagt de inkomenwerhete

ring hijna 350 gulden per maand ( 18%) 

en met dric of mecr kinderen i'> het 

verc.chil hijna 441 gulden per maand 

(22%) Doordat de NCR niet de kin

derhij>lag vcrhoogt, maar vollcdig kie'>t 

voor vcrhoging van hct sociaal nlini

mum zijn de kmten geringer. Echter de 

prohlcmatiek van de armoedevalneemt 

toe, het i'i la'>tiger om via wnk aan de 

armocde te ontkomen (het punt van 

mini'iter Melkertl. Uaarnaast lost het de 

prohlcmen voor gezinnen hoven het 

minimumniveau niet op. 

Fen meerderheid van de SLR hedt al in 

1990 gepleit voor een mix van verho

ging van de kinderhij.,lag en introductie 

van een dillcrentiatie naar kindertal in 

de hij<,tand<,normen en de daarmee 

samenhangende minimumui tkeringen. 1' 

De SER nocmt een percentage van drie 

proccnt per kind n1et een nlaxinlUill van 

drie kinderen. Het rapport van het 

Weten<,chappclijk lmtituut voor het 

CDA over lamilie- en gezimhelcid '>lelt 

voor ccn vcrhog1ng van 5<1(> voor twcc 

ouders met 1 of 2 kindercn en een vcr

hoging met 1 ()')(, a]<, er 3 of meer kinde

rcn ZtJn. lltJ zulke percentage<; i'> de 

problcmaliek van de armoedeval veel 

geringer en worden de ko,ten van kin

dercn voor een grotcr dec I vergoed via 

de kinderbij'>lag. De hnanuele problc

matiek van ouder<, i'> niet aileen toege

spit'>t op minimumntveau. daarom i' ht't 

goed ook het imtrument van de kinder

hij'ilag in de alweging te betrekken. 
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Verbreding 
differentiatiescenario 
De Nederland,e Cezin""aad kie<;t bij 

hct diHcrentiatie<;cenario voor ccn he

perktc inva!<;hock. In Ieite i'> cr aileen 

aambcht voor het <;ociaal minimum. 

Hct <;te!,el van <;ocialc zekcrheid i<; vee! 

bredcr De problcmatick van kindcren 

en hun mcder<; hccft gcvolgcn voor het 

helc qeJ,cl Mee<;t <;chrijnende punt i<; 

hierhiJ de door her paar<;c bbinet lor<> 

uilgekledc Nabe<;taandcnwet. Door de 

heperking van de doclgroep en de in

voering van een inkomcn<;toet<; i'> de 

Algemenc Nabe<;taandcnwer ecn hij

stand .... achtigc voorzicning gcwordcn. 

Dit hctekent dat oudcr<; dil' zeit hun 

kindcren opvoedcn tor<;e tinanciclc ri

<;ico\ !open. mel name op langere ter

mij n. In hct concept-verkiczi ng<;pro

gramma plcit hct CDA voor hq'>telling 

van de Algemcne Nabeslaandenwct.

lcdere nahe<;taande moct tenmimte een 

inkomen,onafhankeli,ke uitkenng van 

'\()')'(,van het minimumloon ontvangcn. 

Gezins- en 

familiebeleid heeft 

gevolgen voor het 

hele stelsel van 

sociale zekerheid. 

Nahc<>taanden met kinderen 

onder de I K Jaar krijgcn een 

volledig ongelocl'>le uitke-

ring. Ecn ander punt i'> hct 

recht op vcrlot. AI, ouders 

wcrk en zorg willen comhi

neren i'> het nodig het zorg

verlot goed rc rcgelcn. Hct 

CNV plcir voor cen welteliJk 

rechl op verlof. waarin zorg

vcrlot en loophaanonderhreking wor

den gecomhicv:crd. !)it verlot kan 

meerderc kcren worden opgc- nomen 

met een maximum van ze' maandcn per 

vcrloP 

Fen verlxeding van het diHcrenriaric<>

ccnario i-; dringcnd nodig. 

Conclusie 
Her rapport van de Nedcrland<;e Ce

zimraad heklcmtoonl lcrcchl de kncl-

lcndc prohlcmatiek van gczinnen met 

kindcren op mininlumncvl'au. Armocde 

trelt gezinnen mel kinderen het hard'>L 

Het kahinct beperkt zich tol <;pecilick 

helcid. Structurelc maatrcgelcn zip1 no

dig lnvoering van kindcralhankclijke 

minimumuitkcringcn I'> broodnodig. 

Htcr ligt een bclangrijkc uitdaging voor 

een nieuw kahinct. 

Het i'> rc hetreuren dar de NCR in de 

helcidwooJ"'>tellen aileen naar de mini

mumuitkcringl'n hedt gekekcn. len 

gezin<;- en familiehelcid heclt gevol

gen voor hct helc '>te!,el van <;ocialc 

zckerheid. tvlet name aanpa'>'>ing van 

de Algemene Nahe'>taandenwet en 

vcrbetering van vcrlotregelingen I'> 

nodig. 

Drs. 1\ I. K<i,lclflll is hclcid5111C<icii'<Tkn hi1 /Jc/ 

( '1\1 V en uoorzillcr Pd!l t1c comm1ssic Jmulic- cu 

t}cziusf,cfcid 1'1111 hci \'\'cicuscl"if'rclijk lnslli11111 

Poor hct ('{ );\ 

No ten 
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hclcid, \'.111 r'u,fti'Cii lid <II I'CI,iJCI!tl: I !J()7 77 
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De zichtbare, geordende samenleving van rand 1960 is verdwe

nen. Culturele 'revoluties' hebben de wereld veranderd: de samen

leving is 'onzichtbaar' geworden. Maar dat wil nog niet zeggen dat 

als we iets niet zien, dat het er dan ook niet meer is. We moeten 

onze zegeningen tellen en niet de blik op het verleden richten. 

Mensen zijn niet onverschilliger, zorgelozer of egoistischer gewor

den, integendeel. In de onzichtbare samenleving hebben met name 

maatschappelijke organisaties een duidelijke opdracht en dienen 

nieuwe technologieen gebruikt te worden om de problemen van 

de moderne tijd te lijf te gaan. 

0 
nder histonci woedt al 

l<mger cen debat over de 

vraag welke reriode en 

geheurteni,sen besli"end 

zipl gewecst voor de modcrniscring van 

Nederland; Was het de oorlogc J)c cri

'is tn de jarcn dertigc 01 waren hct de 

jCJrcn zc-,tig~ 

De mecste hi,torici zip1 het erover eens 

dat hct- hocwel er ondergronds in de 

jaren vijltig al het nodige borrelde- de 

Jarcn zc,tig warcn die de hreuk hchhcn 

gchracht tu"cn wat ik in miJtl bock als 

de zichthare vcr'u' de onzichtbare 'a

menkving hcb aangeduid. 

Wat was die zichtbare samenleving die 

door de Jaren zc<,tig overhoor werd ge

haald' Ncrgcns hcb ik hct bccld van de 

zichtb<lrc samcnlcving schcrpcr aange

trol len dan in hct ver,Jag van ccn in 

I ')64 door l'hilirs verricht ondcrzock 

( !)\/ 1::! ()( 

naar de tijdshcstcding van de Ncdcr

landse huiwrouw. 

Het interessante aan dit onderzoek is 

niet zozeer dat dit ondcrzock heel 

nauwkeurig en gcdetaillcerd in kaart 

brengt wat huisvrouwcn allcmaal doen 

( namelijk allemaal zo ongcveer hct

zeltde), maar vee I hoeicndcr is nog dat 

dit onderzock rrccie' in becld hracht 

hoe huishoudem cr in I 964 uitzagen. 

De onderzockcrs hcbhcn in honderd 

door hen bezochte woningen <,ystema

tisch foto's van keuken, woon- en zitka

nlcr-, gcn1aakt, die- zondcr cnig con1-

mcntaar- achter het onderzoeksverslag 

zijn <1lgedrukt en ons daardoor ccn 

prachtig inkijkje gunnen in de zicht

barc samcnleving. 

Vrijwel aile gdotogratecrde huisbmers 

warcn rcdclijk vol. In veel gevallen 

<,tnnd de tatel pontificaal in het midden 
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in de woonruimte, het kwam nog maar 

zelden voor dat de tafel aan de zijkant 

van de kamer tegen een muur stond. De 

meeste huiskamers kenden een zithoek, 

waar op een danker vloerklced vier 

lcumtoelen (houten lcuning, houten 

poten) zich rondom een robuuste sa

lontafel badden gescbaard Bankstellcn 

kende Nederland nog niet in 1964. De 

onvcrslijtbare smyrna-tafclkleden (bet 

Pcrzisch tapijtje) waren zeer populair, 

vaak gecompleteerd door een rond 

kanten kleedje waar nog een bloemetje 

of een tbeepot op <,tond Katbolieke 

huisboudens kon je in ecn oogopslag 

berkennen aan bet kruisbeeld bovcn 

dcur of schoorstecn. Bockenkasten wa

ren zeldzaam, daarentegen prijkten 

donkere dressoirs overal tegen de lange 

muur van de huiskamer. In geen enkele 

buiskamer stand een telefoon,. voor zo

ver aanwezig bing die in de gang. De 

radio was ecbt ingeburgerd en stond 

veclal op een apart tafeltjc, met daaron

der plaats voor de radiobode. Planten 

en hloemen waren betrekkelijk scbaars, 

bebalve in het zuiden van bet land, 

waar sanscveria's voor bet raam tot de 

vaste inboedel beboorden. 

Honderd foto's van huiskamers en kcu

kens, honderd toto's waar verder geen 

mens op staat Iaten een becld achter 

van ecn overzichtelijke, hcrkenbare, 

geordende samenleving. Onhedoeld is 

deze Philips-reportage een soort finish

toto gewordcn van wat sociologcn aan

duiden als de operatie-modern-gezin: 

cen samenleving met het gczin als 

hockstccn, woonachtig in ecn be

schutte waning waar ze aan de centrale 

tale\ gczcllig tot elkaar konden komen. 

Dat was de zichthare samenleving. 

Wclbeschouwd is 'geordcnd' misschien 

nog wei een nauwkeuriger term dan 

zichtbaar. Alles had in de samenleving 

van rond 1960 zijn plek. ledereen wist 

ook zijn plaats De culturelc geografie 

van Nederland kende weinig verrassin

gen. In de meeste straten en buurten 

woonden vooral 'lotgenotcn', als ze al 

niet dezelfde werkgever hadden dan 

deden ze in ieder geval hetzelfde soort 

werk. Echt rijk waren er maar weinig, 

maar arm waren zc cvenmin. Het zicht

bare Nederland was een sobere en in de 

breedte welvarende samenleving die 

weinig onderscheidingen en uitschie

ters kende. 

Van belang is dat de taal om deze '>a

menleving te beschrijven en tot begrip 

te brengen. zeg maar de taal van de so

ciologie, ook in deze tijd tot ontwikke

ling is gekomen. Beleid en sociologi

sche refercntiekadcrs hegonnen in deze 

dagen aan hun symbime, de verzor

gingsstaat begon te groeien en in het 

belcid werd de samenleving geordend 

in termen van buurten, wijkcn, achter

standen (in de jarcn vijltig nog als on

maatschappelijkheid aangeduid) Het 

in -;ociologische termen -;turen en ver

anderen van de samenleving en aile 

luncties en beroepen die daarmee ver

band hielden, begon in die dagen- die 

we nu kunnen beschouwen als de nada

gen van de zichtbare samenleving 

snel om zich heen te grijpen. 

Vanaf het begin van de jaren zestig is 

bijvoorbecld het woord 'planning' de 

uitdrukking van deze opmars. Alles kon 

in de ogen van belcidsambtenaren 'ge

pland' worden. Nog in 1970 rekenden 

provinciale opbouworganen uit dat een 

buurtbewoncr recht heeft op 6 tot 12 

m2 'blokgroen' binnen een loopalstand 

van I 00 meter, binnen een alstand van 

400 meter moet hij 'huurtgroen' aan

tretlen, hinnen 800 meter 'wijkgroen' 

en binnen 1600 meter 'stad-;grocn' In 

totaal had de stadsbewoner, volgens de 

opbouworgancn, recht op zo'n 75 m 2 
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groen hinnen een <;traal van dric kilo

meter. 

Dat tyrc redcncringcn is kcnmerkend 

voor het denken dat stamt uit het zicht

bare Nederland, waarin vcrschillen en 

ditfercntiatics niet tellen. Ieder individu 

wordt als een zelfde soort rekeneenheid 

hezien. De sroren van die denktrant 

zijn tot op de dag van vandaag in ge

mcenten en de financicring van allerlei 

gemeentelijke voorzieningen zichtbaar. 

Zoals we nog tot op de dag van van

daag denken in termen van buurten en 

wijken alsof daar nauw op elkaar be

trokken lotgenoten wonen. Vee! he

dendaagse beleidsnotities over 'socialc 

samenhang' bijvoorbeeld hanteren im

r!tciet een soort ordeningsbeeld, dat 

geijkt is in de zichtbare, geordende sa

menleving van de jaren vijftig/zestig 

l:leleidsdenkers Ieven vaak nog steeds in 

de hoor dat de samenhangen en de or

dentelijkheden van de zichthare samen

lcving weer aan te brengen zijn. 

Zes culturele 'revoluties' 
Wie an no I 997 honderd rortretten zou 

maken van Nederlandse huiskamers zal 

zonder twijlcl evcneens or grote over

eenkomsten stuiten (a! was het maar de 

aanwezigheid in aile sociale milieus van 

IKEA-meubelen), maar het overall

beeld dater uit zal spreken is aanzien

lijk mindcr geordcnd, minder uniform. 

In clke huiskamer hcbben de memen 

hun eigen ;tempels gezet en Iaten zij er 

hun eigen sroren en ;maken na. De ge

ordcnde samenlcving van de jaren vijf

tig is sinds de jaren zestig in heroering 

gebracht door ecn aantal culturele ver

anderingen, die we met genrst hart als 

culturelc 'revoluties' kunnen aanduiden. 

Die verandcringcn hchhen de cultuur, 

de onderlinge omgangsvormen en de 

wiJze waaror mensen de wereld waar

ncmen drastisch verandcrd. 
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Zonder volledig te willen zijn stir ik 

hicr zes 'revoluties' aan. 

1. De revolutie van de auto. 
De onwaarschijnlijke groei van het au

tobezit heeft een cnorme imruls aan de 

mohiliteit gegeven. Na de loonexplosie 

van begin jaren zcstig zaktc als gevolg 

dat iedereen die ecn auto kon koren 

dat ook deed het aantal trcinreizigers in 

Nederland jaarlijks Pas twintig jaar la

ter, in I 980, wcrd het niveau van 1960 

weer gehaald. De auto was toen a! zo 

vanzclfsrrekend in Nederland dat we 

inmiddels in vergclijking met de ons 

omringende Ianden het verst van ons 

werk af woncn gemiddeld dertien kilo

meter. In het vee! minder dichtbevolkte 

hankrijk is dat bijna de helft zeven ki

lometer. 

2. De reuolutie um1 de tv. 
De tv veranderde in Nederland defini

tief de huiskamers. De tate! verdween 

uit het centrum van de kamer, de ban

ken werden a! gauw binnengeslcert en 

pontificaal tegenover de televisie in de 

huiskamer gerlant. In toenemende 

mate werd de hele inrichting rondom 

het apparaat gebouwd Het is de tv ge

weest die de 'arartheid' van de verzui

ling onhoudbaar maakte. De tv maakt 

het onmogelijk om in je eigen denk

beelden en sociale wereld opgesloten te 

blijven, de tv werd letterlijk een venster 

or cen wereld, die groter was dan die 

van je eigen soortgenoten. De tv liet 

terreinen zien die voorheen onbekend 

konden blijven. 

.>. De revolutie van de welvaart. 
Nederland is in aile opzichten vanaf de 

jaren zestig een ongekend rijk land ge

worden. Die rijkdom maakte het moge

lijk dat iedereen zich kon gaan onder

scheiden van anderen; wclvaart maakt 
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-,reed~ n1ccr socialc sn1aakgrocpcn tnogc

lijk, die zich van anderen onderscheiden 

in klcdingstijlen, uitgaanwoorkeuren, 

koopgedrag en trendgevoeligheid. AI dat 

<,oort zaken ziJn welvaartsverschijnselen: 

je moet cr geld voor hehhen. 

1. De revolutie 1h111 de school. 
In de zichthare samenlcving waren 

langdurig '>choolcarricrcs en studercn 

cen bezigheid voor de elite, aan het 

cinde van de twintigste eeuw i'> het on

derwijs grotendcels gedemocrati<.ecrd. 

Kennis i'> onze voornaamste grondqof 

geworden, hoofdarbeid hecft de hand

arbeid op aile tronten verdrongen. Zo 

vader, zo zoon: zo moedcr zo dochter: 

bet ztJn uitdrukkingen uit het verlcden. 

Arheider., en boeren, vroeger omvang

rijke sociak categoriecn, waar menscn 

zichzelt ook toe rekenden; ze hcstaan 

nog n1aar n1ondjesn1aat. 

5 De reuolutie vall de vrouw. 
1\lede naar aankiding van hct al ver

meldc Philips-onderzoek over de tiicl<.

hesteding van huisvrouwen ont'itak 

Joke Smit halverwege de jaren zestig in 

woede en puhliceerde als reactie daarop 

in [)e Cids haar beroemd geworden op

stel over 'bet onbehagen van de vrouw' 

Daarmee zette zij het scin op groen 

voor de tweede tcmini'>ti'ichc golf die

ook a\ ir.; de hewcging tcgcnwoordig 

enigszins op haar retour - de 'iekse

gebondcn overzichtelijkhcid van de 

zichtbare '-.amcnleving een heftige slag 

hecft toegehracht De invloed van dezc 

beweging is enorm gewecst. len wille

keurig voorheeld: in I')')() 'itudeerden er 

in Nederland voor het eerst in de ge

<.chiedeni'> even vccl vrouwen op de 

universiteiten at a is mannen. 

6. De revolutie vm1 de bits ell de hytes. 
Dat is de mee'-.t rccente en mi.,.,chien 

wei meest ingriJpende vcrandcring die 

de zichtbare samenleving hecft overval

lcn. De nteuwe technologte laat niets 

onbcroerd en haalt a lies van zijn plaat... 

In zeker opzicht trecdt ztJ zeit., op als 

culturele katalysator die aile andere 

veranderingen nog een<, in een hogcre 

ver<.nelling brengt. De dynamiek van 

de <,amenlcving wordt nog grotcr 

('druk, druk, druk'J. de mogcliJkhedcn 

van n1cn..::;cn \Vordcn grotcr, hct vcrnlo

gcn on1 te con1n1uniceren wordt grcn

zeloos. het stclt hogere eiscn aan men

sen, de arbcidsmarkt wordt cr flcxthekr 

door en memen moeten zich tot hct ui

terste inspannen om hun 'rllt/J/oyii/Ji/iiy' 

in <,land te houden. 

AI dcze 'revolutie.,' duwen in dezelfde 

richting: ze maken burgers minder at

hankelijk van de plaar... waar ze geboren 

worden; zc maken van menscn mecr tn

dividuen, die minder zip1 va<.tgczet op 

een plek en die in hun gcdrag minder 

lokali.,eerhaar zijn. minder controlecr

haar ook, ze vormen hun etgen socialc 

verhanden die nict Ianger ovcrwcgend 

familiaal zijn 

Begrippen zichtbare 
samenleving vertroebeld 
De begrippen van de zichtbare <,amcn

lcving zipl, hoewcl zc wegcns gebrck 

aan hcter nog gcwoon voorthc-..taan, 

door deze revoluties systematisch ver

troeheld. Rutmtelijkc indelingen als 

buurtcn en wijken zijn duhieu<, gewor

den. J\1ensen wonen daar doorgaans 

niet als lotgenotcn. maar vanwege de 

kmderen, vanwege een erlcnis, kortom 

om tal van moeilijk te doorgrondcn 

motieven en - in het slecht<;te geval -

omdat ze niet mecr kunncn betalen. 

Voor het vergarcn van een men.,clijke 

identitcit hebhen menscn nauwelijb 

meer collectiviteiten waar ze te lcen 
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kunnen gaan. Katholieken, arheidcrs. 

middemtanders, het zijn geen herken

hare groepcn mecr waar je vanzelf

sprekend hij hoort. Vroegcr maakten 

mensen deel uit van een zichthare ge

meenschap, huurt ol zuil. waarhij al 

hun lidmaatschappen nog met elkaar 

vcrhand hielden. 1\lisschien is dat ver

hand cr tegcnwoordig voor individuen 

ook nog wei als zeal hun lidmaatschap

pcn optcllcn, maar voor de huiten

wacht is het niet mecr zichthaar. 

Zccr cruciaal is dat cr geen ordencndc 

kracht mecr is. geen macrogezag dat 

hoven a lies uit torent en de burger ont

zag atdwingt De ovcrheid was dat 

vrocgcr, n1aar zoals de verandcringcn 

de zichtharc samenlcving hehhen aan

gctast. zo hehben ze ook de zichtbaar

heid van de overheid aangctast [en be

weging die hovcndien door het 'project 

tcrugtredende overheid' nog eens ver

stcrkt is. 

De overzichtelijkheid en heldere orde

ningen die de Philips-toto's zo ken

mcrktcn zijn daardoor verdwenen. 

Maar ook de tcrminologie. de taal 

waarmee wiJ de samenlcving proheren 

tc hcgrijpen is de schok nooit helcmaal 

te hoven gckomen. Nict voor niets 

sprcckt de politicoloog Van Cunsteren 

over 'De ongekende <,amenlcving' De 

tcrmen om dcze samenlcving te kennen 

zijn ons nict gegevcn, misschien bc

'>laan zc zelfs helemaal nict. 

Hoe deze veranderingen te 
beoordelen 
De vraag is nu: hoc moeten we al die 

veranderingcn heoordelcnc Hoe erg is 

dit alles nul Figcnlijk is deze vraag -

simpcl gdormulcerd - de vraag waar 

het in het hedendaag<,e debat over mo

raal. over normen en waarden om 

draait. In dat debat- waarin vooraan-
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staandc CDA-ers zich zccr actict heh

ben getoond - domineren de men<,en 

die zich bezorgd maken over het ellcct 

van de vcranderingen. Zc etalcren sys

temati'>ch een cultuurpessimi'>li'>che vi

sic over de sociale gesteldheid van de 

hedcndaag<,e modernc <,amcnleving. 

Hct redenering mag inmiddels als he

kcnd worden verondcr<,teld: modernl' 

ontwikkelingen hcbhen iets weggeno

men, iets wezcnliJb teloor docn gaan. 

Wat dat 'iets' vervolgens is varil'ert 

nogal en duikt op in steeds nicuwe en 

uiteenlopendc benamingcn. Verdwenen 

is: gemeenschapszin, hurgerzin. socialc 

controlc. verantwoordclijkheidsbe.,el. 

naastenliddc. Er zou veel mecr onver

<,chilligheid zijn en meer ego'1\mc al., 

gevolg van een te ver doorgcschoten 

individualisering Elk incident in de pu

blieke steer wordt aangegrepen om 

deze stcllingcn onder de aandacht van 

het publiek te hrengen 

Minder populair hij deze cultuurpcssi

mistcn zijn echtcr de ondcrzoeken van 

het Sociaal en C:ulturecl Planhureau die 

met grote volhardcndhcid aantonen dat 

het met de mcntale gesteldhcid van de 

Ncderland.,e bevolking hell'maal niet 

zo slecht gl'steld is. Mensen zijn niet 

onverschilliger en zorgelozer, integen

deel zelk 

l'recies om die reden heb ik in mijn 

hock gekozen voor de metafoor 'on

zichtbare samenlcving'. We moeten in 

het denken over de samenlcving af van 

het idee dat als we iets niet zien, dat 

het er dan ook wei niet meer zal zijn. 

Als we de buren niet mecr elke dag hij 

elkaar over de vloer zien komen, dan 

betekent dat nog niet dat cr geen naas

tenliefde mecr is. Het mooiste hewijs 

van dezc stelling Ievert de telcfoon 

wiens betckcnis in het moderne men

senlevcn schromelijk wordt onder

<,chat 
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In de zichthare samenleving was de te

ldoon een nog nauwelijks ontwikkeld 

apparaat, dat- zoals we op de Phi lips

toto's zagen - ergens in de gang werd 

opgehangen en waar je staand door 

sprak. In de onzichtbare samenleving 

heeft de telcfoon zich in onzc Ievens 

opgedrongen als een apparaat waardoor 

we de meest intieme onthoezemingen 

doen. Hct toestel heeft zich inmiddels 

lui uitgestrekt in de huiskamer, en ver

toeft hij velen inmiddels dag en nacht 

binnen handbereik. De vormgeving van 

hct apparaat heeft nog het meeste weg 

van de divan waar psychoanalytici zich 

van bediencn. Cemiddeld vocrt de 

Nederlander zo'n tweeduizend gesprek

ken per jaar, waarbij naast allerlei mcn

selijke 'nieuwtjes' en bekommernisscn 

heel wat zorgzaamheid en onderlinge 

belangstelling wordt uitgewisscld en 

niet zelden hele opbeurende en harte

lijkc woorden vallen. Aileen is die vorm 

van medemenselijkheid niet in statistic

ken te vangcn. Het is een vorrn van in

tcrmenselijk verkeer die onzichtbaar is 

geworden. 

En omdat het onzichtbaar is hoor je 

zelden iets over de betckenis van de te

lcfoon in beschouwingen over de cultu

rele tocstand van de huidigc samenle

ving. Daar gaat het bij voorkeur om 

harde rcgistreerbare, 'zichtbare' gege

vcns over criminaliteit, geweld en dat 

soort zaken. In kringen van hulpverle

ncrs bijvoorbeeld wordt de betekenis 

van de telefoon enorm onderschat, 

oog-in-oogcontact gaat daarbij boven 

alles, je moet een afspraak maken om 

elkaar te zien. Thcrapeuten weigeren 

de tclcfoon - en aile andere nieuwe 

vormen van communicatietechnologie 

- als een nuttig instrument te zien. Een 

telefoontje met een client is benedcn 

hun stand. Dar de wachtlijstcn node

Ions oplopen, lijkt geen zorg voor hen. 

Liever blijft men vasthouden aan mc

thoden die gcijkt zijn in de wereld van 

Freud, de geregelde, zichtbare samenle

ving. 

De sociale conditie van de moderne 

samenleving laat zich niet meer aflczen 

aan de zichtbarc aanwezigheid van 

solidariteit en gezellighcid zoals die 's 

zomers op <,traat in een volksbuurt kon 

worden aangetroffcn. Memen onder

houden hun sociale betrekkingen met 

behulp van modernc technieken 1 ze 

gebruiken er de auto voor, de telefoon, 

de kroeg, de verenigingen, de culturele 

voorzieningen. Ze creeren groepjes en 

verbanden waarvan de postcode<, van 

de !eden verwijzen naar verschillende 

plaatsen in de stad en vaak zelfs in het 

hcle land. Maar in die nicuwe netwer

ken (dat is eigcnlijk de enige nieuwc 

term die we ter bcschikking hebhen 

om deze nieuwe vorm van samengaan 

tc duiden, vandaar dat die term zo vaak 

en door zoveel mensen gehruikt 

wordt) zijn mensen zecr intensief en 

cmotioneel op elkaar betrokken. Net

werken zijn de nieuwe families van 

dcze tijd, die bovendien diverser en 

gevarieerder zijn samengesteld dan 

vroeger. In dat opzicht doct onze on

zichtbare samenleving in geen enkel 

opzicht onder voor de zichtbarc sa

menleving en gelukkig hebben wij in 

dit land dus het Sociaal en Cultureel 

Planbureau om ons daar regelmatig op 

te wijzen. 

Problemen moderne 
samenleving 
Waar het boek De onzichtbare samen

leving' een plcidooi voor wil zijn is om 

vooral niet te sombcren, maar juist onze 

zegeningen tc tcllcn. We moeten niet

zelfs nict impliciet- de blik op hct ver

leden richtcn (herstel van normen en 
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waarden, teloorgang van socialc con

trolc, het herstel van hct gezag), maar 

juist een open blik houden voor de cul

turck vooruitgang en de nieuwe tech

nologiecn gebruiken om de problemen 

van ecn modernc samenlcving te lijf te 

gaan. Want die problemen zijn er we! 

degclijk en vee! burgers en maatschap

pelijke organisatie hebben daar dagc

lijks mcc te makcn. Laat ik enigszins 

schetsmatig vier grote problemen aan

gcven waar de onzichtbare samenlcving 

vanwege haar aard mec kampt: 

De verwording van de publieke 
ruimte, de strcwt, tot niemandsland. 
Hct gegeven dat vrijwel ieder huishou

dcn in Nederland over een auto be

schikt en het mede daardoor compleet 

door elkaar hutselen van Nederland 

sinds de jarcn zestig hcbben van de pu

blieke ruimte een functionele ruimte 

gemaakt, die nicmand zich meer toeei

gent. Het is in culturccl opzicht een 

braakliggend tcrrein geworden, waar 

sociale conventics niet acticf worden 

ondcrhouden. Moderne burgers orien

tcren zich op hun eigen huis en op hun 

eigcn netwerken buitenshuis en de 

straat valt daar in toenemende mate 

buiten. Hct is een ruimte geworden 

waar gevoelens van onveiligheid zich 

gemakkclijk op projecteren en waar in

cidcnten algemcne gevoelcns van on

rust kunnen veroorzaken. 

2. Het modeme hestaan is kwetshaarder 
Het moderne netwerkbestaan is dyna

mischer en gcvarieerder dan de oude 

lokaliseerbare sociale structuren waarin 

de burgers in de zichtbare samenlcving 

leclden, maar kent ook een hogere prijs 

voor wie in die onzichtbare wercld de 

weg niet weet te vinden. Was iemand 

in het verleden door zijn afkomst en 

door zijn woonplck al opgenomen in 

een zekerc socialc structuur, tegen-

woordig is iemand dat niet meer en 

moct hij voldoende socialc vaardighe

den hebhen om in de nieuwe dynamic

ken zijn pick te vinden. Voor velcn is 

dat een grote opgave, achter de voor

uitgang van de individualiscring gaapt 

voor hen het gat van de eenzaamheid. 

3. De nieuwe huitmstaanders. 
De moderne maatschappij - de maat

schappij van de eindeloze communicatie 

- brengt nieuwe uitsluitingsmechanis

mcn met zich mce: de oncommunicabc

lcn, de digibeten, de inproductievcn. De 

nieuwe culturelc omgangsvormen en de 

steeds verder opgeschrodde arbeidsci

scn creeren zodoende ecn nieuw soort 

proletariaat. Nieuwe buitcnstaanders die 

niet tegen de onrustige dynamiek van de 

modcrne tijd zijn opgewassen. 

4. Permanente legitimiteitscrisis van de 
overheid. 
De onzichtbarc samenleving zet bijna 

per definitie de ovcrheid buitenspel 

Het is niet verwondcrlijk dat de over

heid sinds de jarcn zestig eigcnlijk in 

een onophoudclijke legitimiteitscrisis i'> 

beland. Het huidigc politieke bcdrijf, 

de stijl van lciding geven, is grosso modo 

nog steeds gcbaseerd op de principes 

van de zichtbare samenleving, waarin 

de politick zich in hct centrum van al

les kon wanen. In toenemendc mate 

blijkt dat echter niet Ianger waar tc 

zijn. Het project bestuurlijke vernieu

wing dat nu al bijna een decennium aile 

overheidsniveaus in zijn greep heeft, is 

een poging om dat te verandcren. De 

experimenten blijven clkaar in hoog 

tempo afwisselen, maar wie de gcdetail

lccrde studies bestudeert over de vraag 

wat er nu feitclijk in de politieke prak

tijk verandert, die kan toch weinig an

ders concluderen dan dat politici ver

nicuwing met de mond belijden en in 
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de praktijk ang'>tvallig vasthouden aan 

de methoden en mechanismen die 

<,tammen uit het tijdperk van de zicht

bare samenleving. 

Uitgangspunten voor aanpak 
In mijn vi'>ie zijn dat vier cruciale pro

blemen waar de onzichtbarc samenlc

ving mee kampl. De vraag is nu, water 

aan moet gebeuren en wat daarin de rol 

kan zijn van maat<,cbappclijke orgamsa

ties. lk zal hier de verleiding weerstaan 

om ccn heel programma te schriJven en 

mij beperken tot een aantal uitgangs

punten. 

Van groot belang is dat er brede con

sensus ontstaat over de gcdachte dat 

cen hewecglijke samenleving per de

finitie ecn hoge mate van sociaal on

dcrhoud nodig heclt. De hnanciering 

van het welzijnswerk bijvoorbeeld ge

schiedt in de mceste gemecnten mo

menteel van project op project en van 

jaar op jaar !-:Ike kecr moet dit type 

werk zijn hestaansrecht 

den. ]uist omdat dat op tallozc plaatsen 

nict vanze\t<,prekend mccr tot stand 

komt mocten we wat er is bewust on

derhouden, en daar ook lange termijn

plannen voor durven maken. 

Een voorbccld: als er met vee\ mocite 

ecn huurtbeheerproject is gerealiseerd 

waarin bcwoners en aile voorzicningcn 

<,amenwcrken, dan moct zo'n verbond 

niet na het eerste <,ucce<, weer overgela

tcn worden aan de bewoncrs, jui'>t de 

overheid en de maatschappclijke orga

ni-.atic'> moeten zorgen voor continu·i

tcit. 

Ecn twccde uitgang<>punt is dat we in 

een onzichthare '>amenleving cr voort

durcnd voor moetcn zorgcn dat er 

plckken zijn waar mensen terecht kun

nen voor een gc<,prek, om biJ te tan ken, 

om op vcrhaal te komcn. Zingevings

en idcntiteitsvragen - in de meest 

hrede betckenis van het woord- horen 

in csscntie hi) een modcrnc samenlc

ving. Het sprckcn daarover is in de 

n1cc.,tc voorzicningcn en 

hewijzcn tegenovcr wan

trouwige politici. We moe

ten af van war ik elder'> 

wei eens het Achterhuis

complex hcb gcnocmd: 

het idee dat allerlei voor-

In de 
maat<,chappeliJkc organisa

ties vcrstopt en verhorgen; 

er is cigenlijk geen plaats 

voor. lk kan me goed 

voorstcllcn dat jui'>t op dit 

punt een taak is wcgge

legd voor Jdentiteibge

honden maat-.chappclijke 

organi-.;atiel.J, die vanwcgc 

hun histori<,che afkom<>t 

ecn grotere gcvoeligheid 

hebben voor deze prohlc

matiek. Tenmimte a\<, het 

gocd is. 

zicningen mcnsen van 

zich afhankelijk maken en 

dat het bctcr is als mensen 

het zelf doen. Tegen het 

decor van de modernc sa

menlcving is dat een con

traproductievc gedachtc. 

Zoals we jaarlijks reserve

ren en investcrcn in het 

maatschappelijke 

organisaties 

verzamelen zich de 

architecten van het 

sociale, de 

makelaars van de 

onderlinge 

betrokkenheid. 

ondcrhoud en verbctcrcn van ons we-

gennet, zo moeten we jaarlijks investe

ren in de woon- en leelomgevingen van 

mcnsen en in voorzicningen die de 

kwalitcit daarvan op peil kunnen hou-

Een derde uitgangspunt is het in stand 

houden van een goed en lijnmazig 

vangnet, dat voorkomt dat mcnsen 

door de bodcm zakken. Dat is de kern 

van de verzorgingsstaat, waar het alge-
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loren decennium - niet in de laatste 

rlaah door het C:DA- slordig mee om

gcsprongcn i~. 

Een vierde uitgangspunt i'> dat de cul

tuur van afzijdigheid, van hemoei-je

met-Je-eigen-zaken moet worden door

broken. tvhatscharrelijke organisaties 

'>taan crgcn..., voor; zc kon1cn crvoor uit 

en trckken zich niet terug achter bu

t-cau<,, maar rrnheren voortdurend men

'>cn in bc\vcgrng tc brcngen, gclc

genheid te bieden tot onderlinge 

a'>'ociatie. Dat gebcurt ook al: wnning

bouwverenigingcn die rortiekgesrrek

kcn organi...,cTcn, Riagg'-' die ben1oci

zorg doen, het wclzijnswerk dat socialc 

activcring in ziJll vaandel schrijft; het 

zijn allcmaal tekenen dat hct he<,d 

doorhreekt dat maatscharpelijke orga

ni<,aties in de mee-.t ruime zin van het 

woord een eigen maatschappelijke ver

antwoordeliJkheid hebhen, en cr steeds 

meer toe gcncigd zijn om hun doe\<,tel

lingen mede te delinii'ren in tcrmen 

van een snort <,amenlevingsorbouw, 

van men<,en met elkaar in verband 

brengcn, vooral op die riekken waar 

mcnsen niet om elkaar hecn kunnen, 

maar nicl mecr vanzc\1 tot elkaar ko-

men. 

Dat vereist - en dat is mijn vijfde uit

gangspunt- ecn nieuwe mcntaliteit van 

be<,luurdcrs en profe"ionals. Een on

zichthare samenleving hedt gcen zc

denrreken nodig waarin menscn wor

den orgerocpcn om socialer tc worden 

of om mccr verantwoordclijkheid of 

zorgzaamheid te tnnen. Mensen - zo 

'>chred ik tot woedc van een groot aan

tal Rotterdammer-. begin dit jaar in hct 

hbd Binnenlands Bcstuur - zijn nict 

mecr van nature geneigd tot 'opzoome

rcn' (het Rotterdamse woord voor het 

onderhouden van de lccforngeving 

door de burgers in nauwe samcnwer-
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king met de overheid), ze hebben het 

a\ druk genoeg met hun eigen bezighe

den en met de vcrlcidingen van de mo

derne con<,umptiecultuur en welvaart. 

Maar dat wil niet zcggen, en de Rot

terdamse Opzoorncr-aanpak bcwijst dat 

aileen maar, dat ze niets willen. Ze 

moeten er aileen toe verlcid worden, 

gecnthousiasmeerd, er dringend toe 

worden uitgenodigd. Die vorm van ac

ttvercn is een taak van bcstuurdcr-., van 

rrofessionals, van vrijwilligcrs In de 

rnaahchappelijke organisaties verzame

len zich de architecten van het -.ocialc, 

de makelaars van de onderlinge betrok

kenheid en juist in een samenlcving 

waar die proceS'>en niet mecr natuurlijk 

verlorcn i'> de vcrantwoordelijkheid en 

het belang van maatschappelijke orga

nisaties cnorn1 toegenon1cn. 

De opdracht van 
maatschappelijke organisaties 
De vraag is of maatscharreliJke organi

satie'> die opdracht ook kunncn waar

maken. Vee\ prolessionelc maatschap

pelijke organi<,aties zijn de laatste jaren 

in een rroce-. tcrccht gekomen waarin 

zij hun diensten moe-.ten definicrcn als 

rrnductcn en waarbij hun organisaties 

samensmolten in grotere gehelcn, 

waarin efficicntie voor de nieuwe ma

nagers het toverwoord werd. lk noern 

dat altijd maar het Thuiszorg-rnodel, 

waarin de werkzaamheden steeds <,trik

ter gecalculeerd wcrden en in tijdseen

hcden werden bcmetcn zodat er gcen 

tijd verspild kon worden en er zoveel 

rnogelijk mensen kondcn worden ge

holpen regen zo laag mogelijke kosten. 

Dati-. een ontwikkeling gcwcest die als 

correctie op inefficicntic zeker zijn nut 

heeft gehad. Waar ik voor vree-. is dat 

juist or dit runt de bcweging is door

gcs\agen De efficicntiekoorts waartoe 

budget- en productfinancieringen van 
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overhcden vecl maatschappclijke orga

nisatics heeft gedwongen, maakt van 

veel medewcrkers van die organisaties 

een soort onderaannemcrs. Ze staan 

voor hun klu<> en daar worden ze ook 

op - o, afschuwelijke term - afgere

kend, zc draaien hun project, maar in 

welk algemeen kader, in wclke publieke 

arena zij welbcschouwd hun werk ver

zetten kunnen ze niet vertellcn. Als die 

houding verder veld win\, dan is dat de 

dood in de pot. Dan lijkt de zucht tot 

efficientie door schaalvergroting tot 

een nieuwc versnippering, maar dan 

onder medewerkers van prolessioncle 

maatschappelijke organisaties. 

Er zijn ook al weer tendensen zichtbaar 

dat de efficientiekoorts over zijn hoog

tepunt heen is. In grote gcfuseerde or

gani<>aties zie je dat zich weer relaticf 

zelfstandige eenheden afsplitsen die in 

beperkte gebieden hun eigen taken en 

verantwoordelijkheden mogen gaan 

vcrrichten. Het is een nieuw bewijs dat 

de oude katholieke regel van subsidiari

teit - dat hogere organen aileen dat 

moeten doen wat lagere organen nict 

kunnen- een nieuwe actualiteit aan het 

krijgen is. Maatschappelijke organisa

ties zijn teveel speeltjes geworden in 

handen van managers die zich te ver 

verwijderd hebben van de werkvloer en 

liever met getallen goochelen dan met 

mensen. Hct zou geen kwaad kunnen 

als de nieuwe organisaties weer mecr 

ruimte Iaten voor de improvisatic en 

creativiteit van mensen die met mensen 

werken. 

Het zijn allemaal wat schetsmatigc op

mcrkingen, ik bescf dat heel goed. Wat 

ik vooral heb geprobeerd, en dat is ook 

de inzet van het boek 'De onzichtbarc 

samenleving' en van andere publicaties 

van mij op dit terrein, is om met een 

ander verhaal, cen ander referentieka

dcr te komen waarin de functic van 

maatschappelijkc organisaties tcgcn het 

decor van ecn modcrne maat<.chappij 

wordt gelegd. Wij mocten ons reken

schap gevcn van de andere omstandig

heden waarin het werk moe\ worden 

vcrzet, zonder dat wij daarover in som

berheid en misprijzen vervallen, want 

de weg naar hct verlcdcn heelt ons wei

nig te bicden. Nostalgic is geen goede 

raadgevcr en op de zichtbare samenle

ving was veel meer aan te mcrken dan 

dat veel cultuurpessimisten ons doen 

gelovcn. Wie zou er tcrugwillcn naar de 

troostclooshcid die Ccrard Kornelis van 

hct Reve in 1947 zo briljant in De 

Av01ulen etaleerde. Niemand toch? 

.los Pllt1 der Lm1s is cuiluurpsycho/ooq en puh/i

cist. 1-lij werkte in hel ver/eden uoor meerdere 

lijdschriften op hel terrcin thm zor_q e11 u>elzij11. 

Samet1 mel 1-lemum Vuijsje lmfl hij ail l!Cl)ililr 

de /aatstc hand _qclcgd iW11 het hock 'Lage ian

den, hogc spronge1r BctPegend Nederland 189H-

1998', eeJJ sludie 11aar de moderne culturele ge

schiedel!is van Ncderlm~d. Hel hock verschijnt in 

hct voorjaar vm1 1998. 

Jos van der Lans. De onzichtbare sa

menleving. llcschouwingen over pu

bliekc moraal, Utrecht, 1997, 140 pa

gina's. ISBN 90 5050 339 X, f 34,50, 

Uitgeverij NIZW, tel.: 030-2306491. 
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C
ivilizations are the ultimate hu~ 

mcm lrihes, and the clash of civili~ 

zalions ts lrihal co11flict on a glo~ 

h<Jl mlle." Dat stelt Samuel 

Huntington in zijn studie The Cl<Jsh of 

Civiliz<Jtions ill1d the Remaking of World 

Order' Op 3 november jongstlcden 

vond de pre5entatie plaats van de 

Nederlandse vertaling in de Oude 

Lutherse Kerk in Amsterdam. Bij die 

gelegenheid trad Huntington in de de

bat met Ruud Lubbers, hoogleraar in de 

globalisering en voorzitter van het 

Wetenschappelijk lnstituut voor het 

CDA. Hier volgt een bespreking van 

(de Engelstalige editie van) hct hoek 

van Huntington.' 

"We hold these truths to he se/f~evidenl that a/1 

mut are created equal, that they ctre endotPCd 

with certain mwlienable rights and that among 

these are life, liberty and the fmrsuil of happi~ 

11ess." Met deze openingszin uit de 

Amerikaame Onafhankelijkheidsverkla

ring van 1776 hecft de westerse bescha

ving de wereld misschien wei het heste 

gegevcn van wat zij aan politick den

ken heeft voortgebracht. De uitspraak 

i5 een richtlijn geworden voor de ont

wikkcling van de democratische rechts

staat binncn Ianden zelf. En zij hicdt te

gclijk een universeel houvast waar -

onderdrukte - mensen en volken waar 

ook ter wereld zich aan konden en kun

nen optrekken. 

Dat zal nict Ianger zo gaan, als het aan 

Samuel Huntington ligt. Hij verwacht 

voor de komende decennia een con-
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frontatie tussen de verschillende grote 

beschavingcn in de wereld. Vooral tus

sen het westen enerzijds en aan de 

andere kant de islamitische bescha

vingswereld en de Chinese. Wat jaren

lang als universeel gold, ontmaskcrt 

Huntington als typisch wester<; Met de 

relatieve achteruitgang in de machtspo

sitie van het westen gaat ook de zeg

gingskracht van universelc waarden en 

normen achteruit: democratic, rechts

staat, memcnrechten. Het westen kan 

zich maar beter op die veranderde situ

atie instellcn, aldus Huntington. 

Dee! van bredere discussie 
Huntingtons boek is ecn van de vclc re

acties op de aankondiging van het 

einde van de geschiedenis door Francis 

Fukuyama. De laatste verwachtte ecn 

onstuitbarc opkomst van de democratic 

en de vrije markt. Daarmee zou de ge

schiedenis in feite zijn voltooid. Een 

helc golf publicaties is gevolgd met uit

eenlopende bewijsvoeringen dat cr he

lemaal geen sprake i<; van een einde aan 

de geschiedcnis. Ernest Gellner wees 

op de wederopkomst van het natio

nalisme2 Benjamin Barhcr plaatstc 

vooral kritiek bij de a! te optimistischc 

vcrwachtingen van de vrije markt, die 

zich wereldwijd aan het ontplooien is. 

"McWorld" noemde hij dat: informatie, 

communicatie en bestuur komen samen 

op een punt waar de traditioncle natio

nale staten geen invloed meer hebbcn. 

De internationalisering van de markten 

ondermijnt de mogelijkheden van de 
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nationale staat, waarin de democratic 

wordt vormgegcven. 1 

In de vcle kriticken op Fukuyama valt 

de nadruk op die gelcgd wordt op cui

tum, op geloof, op sentiment. Ook 

Huntington neemt expliciet atstand van 

de theoric van Fukuyama, ten eerste 

wat betrdt de opkomst van de demo

cratic "The illusion of harmony at the end of 

/the) Cold War ruas soon dissi{latd l>y the 

multiplrcation of etlmic conflicts a11d 'etl111ic 

cleansiJJL}·, the bredkdorull of !diP 1111d order, "" 

Fn wat betrelt de vrijc markt: wcsterse 

consumptiepatronen en popcultuur ziJn 

niet mecr dan modegrillcn en technic

ken, die komen cn gaan en geen belang

rijkc culturele invloed uitodenen in de 

ontvangende heschaving. De ondcrlig

gende culturelc patronen blijven onver

andcrd. Trouwcns, voegt Huntington 

toe 'The cssmce of \:Vestem ciuilization is the 

A1rJg11a Carta not the i\1agna Mac. The fad 

tbrtno11- Westemcrs hite 1n the /alter has 110 im

f,/iUitiom for· ti1C1r <~ne{ltiHL} the former."' 

Culturele identiteit 
doorslaggevend 
Het centrale thema van The Clash of 

Cwilizatio11s' Js dat cultuur en culturele 

idcntiteiten - op de grootst mogelijke 

schaal zijn dat heschavingen, ot bc

schavingskringen - de patronen vor

men van cohesie, desintegratic en con

flict in de wcreld van na de Koude 

Oorlog. '' "In the post-cold war U'orld, the 

most im(1ortrmt distinctio11s <lltiOHq f'eo{lle <1re 

not ideologiwl, political or econornic. They are 

cultural. Peof>lc a11d nations <Jre 11ttem{ltiny to 

i111SJPer the most basic questiorrs humrms Cll/1 

face Who arc ruo ) People use flolitic s rrot 

)liSt to aduance their interests hut also to defim 

their identity. We know who we rm only u>he11 

we know who we are not and often mJ/y when 

we know ruhom we 11re cJgaimt." "Roots 

aqainst reason", zo vatte Ernest Cellner 

dat krachtig samen-" 

Codsdienst is volgens Huntington de 

belangrijkstc !actor die de verschillende 

beschavmgskringen scheidt. Hij dcclr 

de beschavingen als volgt in: dc 

C:hinees/confucianistischc, de Japanse, 

de hindoe'istische, de islamitische, de 

orthodoxe, de westers/christelijke, de 

l.atijns-Amerikaanse en "mogeli)k'' de 

Afrikaanse. Die beschavingcn zip1 niet 

uitwi-.selhaar en dus onvergcliJkhaar. 

Binnen iedcre heschavingskring orde

nen de staten zich rond een sterke 

kern. Voor de westersc heschaving is 

dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten. 

voor de Omt-Aziatische is dar China. 

Oost-Aziatischc beschavingcn, gegroe

pecrd rondom China, worden steeds 

zeltverzekerdcr dankzij de sterkc eco

nomische groei en de basis die dit biedt 

voor militaire en politiekc invloedsver

groting. Hct regime in Peking baseert 

zicb steeds minder op de marxistisch 

leninistische ideologic en steeds mecr 

op Chinees nationalisme en contu

ciaanse waarden. Oost-Aziatische ian

den hebben steeds mincler bood.,chap 

aan wcstersc waarden. Zij zijn crvan 

overtuigd dat hun economischc -;ucces

sen tc danken zijn aan de Aziatischc 

cultuur 

De islamiti.,che Ianden zijn eveneen' 

in opkomst. Huntington spreekt van 

een "ldi/JJIJC Rcsrmjellcc" met ccn hootd

letter R, omdat hij de ontwikkeling, 

die eenvijfde van de wereldhevolking 

aangaat, van eenzeltde hi-;torisch he

lang acht als de Amerikaanse Revolutie 

of de Retormatie.'' Wordt hct Omt

Aziatischc zeltvertrouwen gcvoed 

door economi-;che successen, de lsla

mitische Wedcropkomst wordt gevncd 

door even spectaculaire groei in de he

volkingsaantallcn. 

De wester-;e beschaving is gestempeld 

door her westers christendom (in te

genstelling tot de oostcrsc orthodoxie) 
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en de opgehouwde ervaringen van 

<,cheiding tussen kerk en staat, de hecr

'chappiJ van het recht, een onathanke

lijke citnl 'ocicty, plurali-;me. representa

tteve organen. individualisme. De harde 

kern crvan is, zo meent hij, de Angel

saksische cultuur. 

Over de Afrikaame be-;chavingskring is 

f luntington niet gcheel zeker. Het 

noorden van het continent wordt im

mcrs gestempeld door de islamitische 

cuiLUur. Ten zuiden van de Sahara heh

ben Luropee'> imperiali-;me en kerste

ntng een <;terke invloed gehad, zij het 

dat Atrikanen in toencmende mate cen 

gevoel van Afribanse identiteit aan het 

ontwikkelen zip1 HiJ doet het voorko

men al<,ol het apartheid'>regime in 

:Luid-Atrika een we-;ter<,e regering wa<, 

en her vcrzet onder Ieiding van het 

ANC typerend was voor de Afrikaame 

cultuur.'" Alrika bezuiden de Sahara 

zou, zo verwacht Huntington, kunnen 

-;amengroeien in een te ondcrscheiden 

he'>chavingsknng met Zuid-Atrika al<, 

mogelijke kernstaat. 

Veranderde mondiale 
machtsverhoudingen 
De machtwcrhoudingen 111 de wcreld 

ZtJn in de vi<,ic van Huntington aan het 

vcr<,chuiven ten nadelc van hct we<,len 

in de richting van niet-we<,terse be,cha

vingen, met name de Chinese en de is

lamiti,che. Het aandcel van de men-;en 

hehorend lot hct we<;ten in relatie tot 

het totaal van de wereldhevolking daalt 

van 1(1'){, in 1900 tot 13% in 19'!3 tot 

II% in het begin van de eenenlwintig

<;te eeuw. In I'J5(1 waren de we<,terse 

economiecn goed voor h4% van het 

hruto wereldproducl, in llJRO wa-; dit 

aZlndccl algcnon1cn tot 4<)!,~{). Fen vcr

geliJkhaar verhaal gaat up vour de mili

taire krachtwerhuudingen. 
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The Ci11sh' betoogt dat de politick van 

na de Koude Oorlog zich voor een be

langrijk dec! zal at-;pelen via de inlerac

tie tussen de wcsterse en de Chine<,e en 

i'>lamitische he,chavingen. Cuntlicten 

tu<,<;cn Ianden die behorcn tot dezeltde 

hc,chaving<,kring zullcn steeds onwaar

<,chijnliJker worden. llmnenlandse cun

tlicten tu<,<,en groepcn mel hun wortel<, 

in ver-;chillende cuiLUren de'> te mecr 

Cctuige hijvuorhceld hct uiteenvallen 

van het vroegere _loegoslavie. de af

scheiding van i'>lamitisch Fritrea van 

chmtelijk Ethiopic of de hurgeroorlog 

in de Soedan. In contlicten tu<,<,cn be

'>chavingen- "hreuklijn-uorlogen"- zal 

tenmin<,te ccn van de deelncmcnde 

kanten gewelddadig optredcn en uit 

zijn op her verovcren van grondgebicd, 

gezuivcrd van andere vulken. Dal geldt 

zcker voor brcuklijn-oorlogen waar 

muslim'> hij hetrokken zijn. Hunting

ton: "i\lusli111 hdltcosity mtd Piolcncc are li!tc

ltuclllicth-ccntury fa ell which neither A luslims 

1101· 11011-i\ 1us/iriiS Cllfl dn1y. "I I 

De opmars van de democratic in de 

wereld i-; vulgcm Huntington eerdcr 

schijn dan werkelijkheid De memen

rechtenvcrdragen. zoals de Llniver<,e\c 

Verklaring van 194H en de mensenrech

tenconventies van de Vercnigde Naties 

zijn producten van we<,ter-; denken. 

Landen van andere he<,chavingen zien 

deze in toenemende mate als uiting van 

we<,tcrs imperiali<;me. Het aandringen 

op hct nakomen van men<,enrechten

verdragen in Ianden die bchoren tot an

dere he<,chaving-.kringen is dan uuk 

vruchteluos en irritant. Ln wordt het 

<;teed-; meer, naarmale de krachtsver

houdingen zich ten nadelc van het we<,

ten ontwikkclcn. Wat hct westen a!<, 

universeel heschouwt, ziet het niet

wc-;ten als typi<,ch we5tcrs. 

De cultuur van ";\·lc World" i'> volgem 
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Huntington voor politici in niet-wcs

terse Ianden ecn extra aanmoediging 

om westers imperialisme te veroordclen 

en hun achterhan op te roepen om de 

integriteit van de eigen cultuur te bc

schermen. Naarmate de glohalisering 

intcnser wordt, hechten mensen steeds 

meer belang aan hun identitcit, zekcr in 

tijdcn van snclle veranderingen. En zij 

makcn daarbij gretig gehruik van de mo

derne communicatietechnicken. Ook 

economischc modernisering lcidt nict 

automatisch tot overname van westerse 

waarden. Huntington: 'The West was the 

West lonq hefore it ll'tlS modern. The central 

chamcteristics of the West, those luhich distin

gwsh it from the other civiliZcJtions, antedate the 

modemisatio11 of the West."'' 

Huntington lcgt de vinger op cen zeer 

gcvoelige plek, namelijk de wat hij 

noe111t de111ocratische paradox: wanneer 

niet-westerse samenlevingen wcsterse 

de111ocratische instellingen overne111en 

worden antiwestersc politiekc hewegin

gen aange111ocdigd en in staat ge'>teld 

0111 aan de 111acht te komcn. Politici in 

niet-we<>tcrse Ianden winnen de verkie

zingen niet door aan te tonen hoc wes

ters ze zijn, maar juist door zich aan te 

sluiten hij de inhee111se cultuur, and 

"those are usually ethnic, 11atimwlist and reli

cjious in character". 11 Algerije is een af

schrikwckkend voorheeld. In de ana

lyse van de veranderde internationalc 

verhoudingen is The Clash' cen hijzon

der nuttig en helangrijk werk. Maar 

Huntington heeft meer willcn doen dan 

aileen ccn wetcnschappclijke analyse 

schrijven. Hij biedt ook aanhcvelingen 

voor belcid. 

Lessen voor beleid 
De krachtsverhoudingen in de wcrcld 

zullen bcpaald worden door culturele 

kcn111erken, is de thc<>c van Huntington. 

Culturele idcntiteit is de belangrijkste 

factor die de bondgenoot<>chappen en 

antagonismen van ccn land zal hepalen. 

Een onontkoomhare factor zelfs: wat 

telt zijn blocd, geloof en afkomst. 

Politieke democratic, de hecrschappij 

van het recht, mcnsenrcchtcn, culturclc 

vrijheid zijn westcrse ideccn, niet 

Aziatisch, niet Afrikaan'>, niet Midden

Oostcrs. Het enige wat een wcrcld

organisatie als de VN kan docn, is niet

westcrse Ianden uitnodigen cigen 

111ensenrechtencodes op te stellen, die 

passcn hij de eigen cultuur, en die in de 

eigcn bcschavingskring zouden moeten 

worden nageleefd. Als er Aziatische 

Ianden zijn, die democratische politiek 

willen, zal dat niet te dankcn zijn aan 

wester'>e druk, maar omdat eigen Azia

tische hourgeoisiecn en middenklassen 

daarom vragen. 

Een grotc oorlog tussen het westcn en 

de kernstaten van andere beschavings

kringen is mogelijk, zij het niet onont

kool11haar. De remedie van Huntingon 

is om een stahilisatiepolitiek te voeren, 

conflicten met andere beschavingen te 

voorkomen en er ccn laag internationaal 

profiel op na te houden. Huntington: 

"ln the emm}ing l!'orld of ethnic conflict and ci

PilJZatiorud clash, Wcstem belief in the rmiPer

sality of Western culture suffers three frrohlems. 

it is false, it is immoral, and it is dmu}erous. "11 

Het is gcvaarlijk, omdat het ecn oorlog 

tussen hcschavingen kan uitlokken. 

Mondiaal is dus multiculturalisme gc

boden, zo beveelt T/JC Clash' aan, bin

ncn de wcsterse beschavingskring moet 

hct cerder gaan om herorientatie op de 

culturelc ken111erken van de eigen he

schaving Hct i'> volgens Huntington 

dan ook de ecrste vcrantwoordclijkheid 

van westerse !eiders 0111 de unieke kwa

liteiten van de westersc beschaving te 

C[)V 12''17 



bc<ichcrmen. Met andere woordcn: 

Eigen beschaving cerst. 

Ot het we<.ten de achteruitgang in 

cigen beschavingskring tot stilstand 

brcngcn hangt volgen-. Huntington 

voor een belangrijk dec! af van de vraag 

of wester<.c regeringen cr in slagen de 

morele achteruitgang van de samenlc

ving te kcren. Maar het ligt er ook aan 

hoe zij omgaan met immigranten uit 

andere beschavingskringcn, die assimi

latie afwijzen. Daarorn wijst hij het 

beleid van multiculturalisme van de re

gcring-C:Iinton hartgrnn-

Ofhcicel omdat het land economisch 

nog onvoldoende ontwikkcld is en de 

mensenrechten schendt. Maar de echte 

reden, aldus Huntington, is dat de 

Europe<.e Ianden hun open grenzen nict 

willcn delen met 60 miljoen moslims. 11
' 

En daarom herorientcert hct land zich 

steeds meer op C:cntraal-Azie. 

Huntington bcveelt de Turkse rcgering 

dan ook welgcmeend aan om het secu

liere karakter van de <.taat tc Iaten 

varen, omdat het vreemd zou zijn aan 

de cigen cultuur, en een leidende rol op 

zich te nemen in de islamitische 

wereld17 Tijdens de dis-

dig a f. 1 ' lmmigranten 

moetcn assimileren. Hct 
Wie van zijn 

cussieavond ter gelegen· 

heid van hct verschijnen 

van de Nederlandstalige 

editic vertclde hij dat hij 

de Turkcn aanraadt om nu 

eindclijk de verncderendc 

vcrzoeken om lidmaat· 

Amcrikaanse culturelc erf· 

goed is onmisbaar voor de 

sarnenhang van de samen

leving. Anders ontstaat 

ccn closh of civdizolions bin

nen de Verenigde Staten 

zclf Hetzelfde geldt voor 

beschavingskring 

zijn internationaal 

politiek programma 

maakt is een 
schap de Europese van 

meganationalist. Llnie tc Iaten varcn en 

zich op de eigen bescha

vingskring te concentrercn. Het le

vcrde ecn aardige discussie op met 

Ruud Lubbers, bruggenhouwer bij uit· 

stek. Die beval de westerse bcschaving 

aan om, na ccuwenlang in westclijke 

richting te zijn gegaan, zich nu naar het 

oosten te richtcn. Hij waardeerde 

Turkije juist als brug naar de islamiti· 

Europa, waar volgens 

Huntington vooral de mo<.lims voor 

grote integraticproblcmen zorgen. De 

verzwakking van de christelijke compo· 

ncnt in Europa i<. ecn bedrciging voor 

de gezondhcid van de westerse hescha-

ving. 

De identihcatie van Europa met westers 

christendom houdt wat hem betrcft 

ook een heldcr criterium in voor de 

toegang van nieuwe !eden tot westerse 

organisaties als de F.uropese Llnie en de 

NAVO. Hij zcgt dan ook ab-,oluut nee 

tegcn Roemenic, nee tegen Hulgarije, 

nee tegcn Rusland. Turkije is een hij· 

zonder geval Het is een i<.lamiti<.ch 

land, dat uitdrukkclijk wil behoren tot 

de wester<.e wereld. Het kent een 

<.trikte schciding tu<,<;en staat en islam. 

Lidmaatschap van de Europesc Llnic is 

nict voor niets een lang gcuite wens. 

Maar de Llnie houdt de hoot af 
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:,chc wereld. 

Meganationalisme 
Huntington gaat ver. Hij noemt he

:,chavingen "comprehensive", alomvattend. 

Dat wil zeggen, zo Huntington, dat 

"1wne of their comtituwl units can be ftdly wt

derslood without reference to the utcontpossiHq 

civilization. [ ) A citJilizalion is a 'totality'"" 

Menscn hebben vcrschillende loyalitei

ten, zoals in verband van verwantschap, 

beroep, cultuur, organisatie of vercni· 

ging, partij, ideologic en andere, dat 

m 

n 

0 

0 



c 
0 

u 

gedt hi) toe. Maar in de huidige wcreld 

gecft de culturcle identiteit de dnor<;lag. 

l\1cmen idcntiliceren zichzell op de 

eer-.tc plaat<; met cultuur, de <>lam, de et

ni'>che groep, de rcligic, de natie, en op 

hct hoog'>te nivcau met de he-,chaving 

waar zij toe hehoren. En het onder

'>chcid tU'>'>en \vi( en "z1j" wordt '>tcrkeL 

vnor zcltdchniering zijn andcrcn nodig. 

Huntington bcveclt regeringen nicr 

aileen aan rekening te houden met de 

gewijzigdc intcrnationale omstandighc

dcn, maar ook om zclf actief mce tc 

docn met die ontwikkeling, de "totali

teit" van de culturele identitcit vcrkla

rcn tot politick programma. Volgcm 

Cellner i<> nationalisme het politicke 

hegimel dat stclr dat overeenkomst in 

cultuur de voornaam<>tc <;ocialc binding 

<;chept. Natinnali'>ten be-.chouwcn het 

als "natuurli1k" dat men'>en niet willcn 

<;amenlcven met andere men<;en die tot 

ccn andere cultuur bchoren. 1
" Hunting

ton doct hetzelfde, zij het nict op na

tionaal niveau, maar op dat van bescha

ving'>kringcn. "CiPilizatious <ll'f the ultinwte 

11111111111 trihes, 1111d the clash of ciuiliZ11tio11s is 

trihal co11{1ict OII 11 qlahal m1le. "2" De lezer 

doct er goed aan zich te reali<>ercn dar 

wie van zijn natie ol etni'>che groep zijn 

politick programma maakt, ccn natio

nali<>t i'>. Wic van zijn be'>chaving'>kring 

zijn internationaal politicke programma 

maakt i'> ccn meganationali'>t. Ecn be

<>chaving die zich aldus gedraagt als de 

"ultiJJwle 11//III<III trihe'· houdt op be'>chaatd 

te zijn. 

Net al'> bij gewone nationali'>ten i5 hi) 

Huntington de culrurele identiteit on

aantasthaar In lciteliJkc en in norma

ticvc zin. Huntington, "Political le<Idm 

imhued with the hulnis to thi11k that they Cdii 

fundameiitally mha{le the cultw-e a/ their socie

ties are desti11cd to jail While they c1111 iutro-

,/uce r/eme11ts of vVestmi culture, t/1ey iiiT JIIIII

hle flmiiiii1eiiily to suf'fnrss or Ia rliiiiiiuile the 

nne clniiCIIls of theii· iudujeiiaiiS culliire ! 
PalitiuJ! ledders Ci/II 11111ke history hut they ci/II-

110t escafie l11slary. They fmJduce /om caJIIIti·ies, 

they do 11ot crmte Westcm societies. They i11fect 

their cO!IIllry /Pith d c ulturill schizofJ}mui<I 

IPhich heca/I/es its coiitiuuiiU} mlli ,lcfiuiutj char

dcteristic '':::_ 1 

Eerder had Van der Staay in de 'lnter

nationale Spectator' kritiek geleverd op 

het hock van Huntington met name 

aan de hand van de idee van de '>chci

ding tuS'>en kcrk en <;taat. Huntington 

noemt het een rypisch wc<;tcr<;/chn'>te

lijk idee en du'> met geschikt voor an

dere he'>chavingen. Nu acht Van der 

Staay het onder'>cheid het cnigc hc

prodde syqeem dar g()(hdiemttwiqcn 

kan indammen. 1\let het opgcven van 

die 1dec ver-.pecl je, volgem Van dcr 

Staay, iederc kans op een andere ont

wikkeling in i'>lamitischc Ianden dan 

die van hct tundamcntah'>mc. 22 Vandaar 

dat Huntington Turkijc met zovecl 

woorden de wilderni'> in'>tuurt. 

Volgen'> Van der Staay doct Hunting

ton onrecht aan de andere hijdragcn 

van hct wc'>ten aan de wereld, namcli1k 

die van de natuurweten<;chap. de uitvin

ding van de landbouw, het -,chrilt, mo

nothc.l\me, democraticn Ot de aanhel 

van de Amcrikaan'>e OnalhankeliJk

hcidsvcrklaring, zou je er aan kunnen 

toevoegen. De verworvenheden daar

van zijn ovcrgenomcn door andere cul

turen. Kennelijk zijn beschavingcn 

geen geheel gcslotcn gemecnschappen, 

maar <,laan ziJ open voor bc'invloeding 

van hllltcn. Culturen kunnen clementen 

van elkaar ovcrncn1en en zo ict~ gc

meemchappelijks ontwikkelen. 01 die

perc lagen dclcn, zoal-. waarden, nor

men, gcdrag'>code'>. 01 univcrselc 

waardcn aanborcn. 
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Zo onveranderiijk zijn cuituren nu ook 

weer niet. .~\i-;-;chien dat het op het ni

vcau van hc..,chavtngcn Ianger duurt, 

maar cuituur hestaat hij overdracht van 

de etle gencratie op de voigende 

Ieclerc gencratie zai hct hare tocvoc

gen, som-; mecr, <;<llll<; mtndct- Dat cui

turen kuntlcn dcgencrcren gedt Hun

tington trouwen-; zcil toe, waar hi) 

aangeelt dat het wcstcn zich mccr op 

zip1 eigcnhcid moct toclcggcn. Kcn

neiijk hcclt de poiittck da;:~r wei dcgc

itJk ccn rol. Hct cnige wal heschavin

gcn volgcn;., Huntington docn 1.., 

clcmctllcn overncmcn door dczc tc 

hcrlormuict-cn en lc integrercn in hun 

cigcn waardc-;y-;temen. I ht i-; op zich

zeil ai een lanta<;ti-;chc opening. Ook 

voor ''typt<;ch wc<;tcr-;c" zaken a is demo

cratic, rccht"laat en rc-;pcct voor de 

mcn-;cnrechten. 

De lormulcring en de inpa"ing in hct 

cigcn woardc'-ly'Jtccnl kunncn per cul

tuur ver-;chillcn, maar mel noties van 

recht"laal, democratic, menscnrechtcn 

hcclt de wc-;tcr-;e cultuur ieh te pakken 

gehad van ec11 univcrselc waarlwid. 

ilct "ecn "gave', die JC voor Jezclt ai

leen kunl houden, ol die Je kunl delcn 

mel andercn Huntington kie<;t voor de 

ccr;.,tc opttc n1ct zijn Zlanbcvcling uni-

vcr-,ali'-.mc op tc gcvcn 

groot-;tc prohlccm 111 

Daar iigt hct 

T/Jc C/111/J' 

Llnivcr-;clc waarden zijn nu cenmaai 

ccn hcdrciging voor aile llZltiona\i;.,ti

schc liimotiet'tl. 

lndcrdaad heroepcn veei niet-westcrsc 

rcgcnngcn zich met toenemendc zeil

verzekerdheid op hun eigen cuituur etl 

hc-;chaving, om daarmee hemoeienis 

met tntcrnc aangclcgcnhcdcn tc ont

krachten. Dit zipl lcgeiijk vriJwci aitijd 

rcg11nc-. die nlartclingcn, vcrdwijningcn 

en op..,llllting zondcr vorm van procc..., 

hruikhare imtrumcntetl van ordehand

having achten. Het i-; mocilijk om der-

gclijke regime~ tot cnigc bcschaving'-;

kt-ing te rekenen. lc zuit trouwcns nooit 

van de siachtolters- de Tihetanen, de 

Omt-Timorezcn, de politiekc di<;<;iden

ten- horcn dat zij alwijzend staan ten 

opzichte van de univcrsaliteit van mcn

senrechtcn, rccht<;<;taat en democratic. 

Wic herinnert zich niet de <;tudentcn 

dtc op het Plein van de Hcmei-;c Vrede 

hun cigcn Vrijheidsbceid houwden, 

Chinees van uiterliJk, maar gc'lnspirccrd 

door hct Vrijheid-;hceid itl New York' 1 

Het in de steek Iaten van vcrdrukten 

iaat zich moeilijk rijmen met de univcr

-;clc aan-;praak van hct chri-;tclijk gciool 

en met hct univcrsclc kcnmcrk van de 

wc-;tcrsc bcschaving. In 

piaats van mecr nadruk te 

lcggcn op deze karakteristiek 

en dczc te bcschermen, ieidt 

het plcidooi van Huntington 

jui'->t tot opgavc van ccn wc

zeniijk kcnmcrk van de we-;

tcr-;c, chri<;teiijkc, cuituur 

Het is onchristcil)k. en du-; in 

de visic van Huntington (ais 

htJ con-;cqucnt zou zipl) on

wc-;tcr-;, om een individuclc 

mem ot cen volk af tc -;chriJ

ven, om de cnkcle reden dat 

hij ol ziJ tot ccn andere he

-;chavi ngskri ng behoort. I )a l 

i-; nu Juist her kenmerk hij 

uit'>tck dat de wcstcrsc cui-

tuur hct vcrdcdigcn \vaard 

maakt. 

Culturen kunnen 

elementen van 

elkaar overnemen 

en zo iets 

gemeenschappelijks 

ontwikkelen. Of 

diepere lagen delen, 

zoals waarden, 

normen, 

gedragscodes. Of 

universele waarden 

aanboren. 

Ceiukkig i'> Huntington 111et come

quent en gcclt hi) zeit aanknopingspun· 

ten voor cen dialoog met andere hc

schavingskrtngcn en godsdiensten. 

Huntington· ",\lore lno,d/y, t/Jc rcli!)ous rc

lllli}flllC i/Jrow;/Joul 1/,c tl'orid 11 " mtclio11 

11<}111tlsl scculdl·isllt. lttorlll rcll1iii'IS1lt, 1111d scl}'

illdu/,fn"'· 1111d 11 m1{{in1111liclll of t/Jc l'cdur1 of 



0 

0 

u 

or·dcr, discifJli11c, !Pork, nwtwd hciJ', u11d hrm1<111 

solidarity")' Or grond daarvan acht hij 

een wereldwijde minimale moraal mo

gelijk, die voortvlocit uit hct merl',-zijn 

zell en uit houdingcn die in aile cultu

ren tc vindcn zijn. In pbat'> van he

paaldc kenmcrken van cen he<,chaving 

tot universcel te vcrklaren, moet wor

den aangesloten bij wat de mee-.te he

schavingen gemeen<;chaprelijk hchben. 

Aileen uit de zoektocht naar deze over

eenkom-.ten zal er ooit ecn univer<;e\e 

be<;chaving ontwikkeld kunnen worden. 

Helaa<, hlijlt het hier bij een weinig on

derhouwdc en vage uit<;mijter. om het 

bock aan het cind loch nog een po<;i

tieve draai le geven. 01 zou uitwerking 

daarvan hem cigenlijk nict zoveel intc

res'icren~ 

Huntington beveelt het we<,lcn aan 

zich op zijn eigen idcntiteit tc conccn

trercn en binnen de eigen be,chaving<,

kring het lciderschap van de Verenigde 

Staten tc aanvaarden. Ooit hcbben de 

Amcrikanen de rolitiekc bood-;chap 

van het we<;ten <;amcngevat met de vcr

klaring dat aile memen gelijk zijn ge

scharen en zijn hegihigd met zckere 

onvervreemdhare rcch ten, waaronder 

het recht op Ieven, or vrijheid en op 

het na<,trcven van geluk Die hood

<,chap i'> een baken geweest voor onder

drukLe volken en per<;onen. Aileen op 

grond daarvan is het leidcr<;chap van de 

Verenigde Staten binnen de groep we<;

ter<,c Ianden aanvaardhaar Aileen op 

grond van die verklaring kan hct we<;

ten een vruchthare hijdrage levcren aan 

cen hctcre wereld. 
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