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pektakel is niet mijn eer<,te as

sociatie bij het begrip christen

democratie. De beweging hecft 

zich georganiseerd rond hc

proefde beginselen, vindt haar kiezers 

in het rustigcre dec] van de bevolking 

en was jarenlang een hoeksteen in hct 

pacificcrende Nederlandse politieke 

klimaat. 'long. snel, wild' is een andcr 

marktsegment. En a]., zich in chriqen

democratische kring een kecr spektakel 

voordoet, is dat meestal pn ongcluk. 

Toch moeten we ecn-; wat doen aan on

ze 'hruisfactor' 

Een tijdje geleden, in mci 1995, he

spraken we op cen symposium de chris

ten-democratie als 'hewc

ging van de toekomst'. 

Elke organisatie hecft on

rust nodig om in beweging 

te komen. Onder druk 

wordt allcs vloeibaar 

Sinds begin 1994 is cr on

rust genoeg: clectoraal (20 

zetcls verlics), democra

tisch (ledenverlies door 

overlijden) en door secula

risatic (de slcchtc progno-

zijn we kwijt. 

Het beeld dat het C:DA oprocpt is daar 

niet vrecmd aan. Als wij metaforen ge

bruiken, zijn het steevast nautischc 

('koer<,', 'tegenwind', 'zwaar weer'! en 

agrarische ('ploegcn', 'zaaicn', 'oog

sten} Beelden die so1m rechtstreeks uit 

de qatenhijhcl komcn I en dus a! be

stondcn in I(JIH!. f-loevccl proccnt van 

de herocp'>lwvolking wnkt cigcnli1k 

nog in de lamlhouw ot v~<,scriJc 

NatuurliJk OJlZC traditic is 2000 jaar 

oud, maar dat hot'ven we toch nict 

steeds tc Iaten merken. Wie hielp trou

wens het kwalijke misverstand in de 

wercld dat het CDA onder 'gczin' cen 

gehuwd echtpaar met kindercn zou ver

staanc VermocdcliJk wij 

zeit door de keuzc van on

ze voorbcelden. 

Slak die afremt voor 
de bocht 
Het gaat nict aileen om 

taal, maar ook om thcma's. 

Nog n1aar wcinig n1cnscn 

lopen warm voor politieke 

partijen Andere partijen 

dragen referenda, volksini-
ses van hct Sociaal en A1r. drs. FJ Pans tiatieven en gekozen bur-

Culturcel Planbureau voor kcrken bcte- gemeestcrs aan a is pogingen tot 

kencn iets voor de chri'>tcn-democra- verbctering. Het CDA grossiert slcchts 

tic) Zorgwekkend is onze positie bij in bezwaren En wat voor beclcl roept 
hct elcctoraat van de toekomst. De 

christen-democratic he eft de aanslui

ting met jongcren verlorcn. In het bij

zonder kritische en onafhankelijk 

denkende jongcrcn, de smaakmakers, 

dat opJ Een slak die afremt voor de 

bocht' Zijn wij dan zo tcvreden met de 

gang van zakcnJ Ook onze tnechtc 

licfde voor het 'maatschappelijke mid

dcnveld' kan hi1dragen tot ons verkalk-

(I)\' I 'J(J 



te beeld . We he bben het particulie r ini 

tiatief onaantastbaar ve rklaa rd , onge

acht de ge leve rde prestat ies. Zo drage n 

we ze lf bij aan de schi jn dat 'paars' no

di g is o m ve rstarde structure n aan te 

pakken Einde lijk is er ruim te voo r 

ni euwe ideeë n ' 

Hoe reageert het CDA op ontw ikkelin

ge n in de arbeidsmarkt? H et accent is 

ve rschoven van 'werkneme rs' , me t een 

vaste baan , ee n vaste baas en een wel 

vaa rtsvast pensioen naa r een 'ne twer

ke nd e' arbe idsmarkt , die aan e lkaar 

hangt van jree-la11ce e n tijde lijk werk . 

H oewe l nog maar ee n klein dee l va n de 

inkomens van jongeren word t gegene

reerd in juli timebane n, is de 'baa n' nog 

steeds het refe rent iekader voo r o nze 

pol it ic i. Sluit het C DA aan b ij de rea li

te it va n jongeren? 

Of bij de leefwereld va n jongeren? De 

stede n z ijn het brandpunt va n maat

schappelij ke o ntwikke lin ge n. Vee l jon

geren wonen in steden. lviaar steden 

houde n ni et va n het CDA. Dat b lij kt 

uit de schaarse stede lijke CDA-raadsze

tels. Houden w ij we l va n stede n? Uit 

welke wa penfeiten b lij kt da t? Wie de 

aanslu itin g met de stad verli est, zet z ij n 

eigen toekomst o nder d ru k. 

Confrontatie met de toekomst 
Soms is de themakeuze va n het CDA 

verrasse nd e ige n tijds. H et sym posiu m 

waaraa n een groot deel van dit numm e r 

is gewijd, laat z ien dat b in nen de ch ri s

ten-democ ratie wordt nagedacht over 

de rol va n de po liti ek in een door infor

matietechno logie ste rk veranderende 

samenlevi ng. Ook de aa nzet tot een 

strategisch beraad onde r de wat stoffige 

t itel 'N ieuwe wege n, vaste waarden ' be

handelt de centrale the ma's in de toe

komst De toon, het taa lgebrui k e n de 

gekoze n voorbee lden zij n be hoorl ij k 
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actueel. Dat het rapport ne rgens exp li 

c iet op de pos it ie va n jongeren ingaat, 

za l ik door de vi nge rs z ie n, wa nn eer we 

maar e nergie blijven steken in een fr isse 

e n eigenz inni ge prese n tat ie va n ons 

denkwerk . 

Een 'beweging va n de toekomst' brui st. 

W ij vi nde n dat de chri sten-democratie 

op lossingen kan bieden voor actue le 

probl e me n. Op 3 fe bruari 1996 gaa t 

een ni e uwe ge nerat ie chri ste n-demo

c raten in Nij mege n de 'Co nfro ntati e 

met de toeko mst' aan. We lke toekomst 

is wegge legd voo r de c h risten-demo

cra tie? H oe gaa n we om met ni euwe 

o ntwikkelin ge n? Ma nifesteren we o ns 

als de pa rtij va n '~pa's denkbee lde n? Of 

late n we met aanspreke nde thema 's en 

ee n onort hodoxe be nade ring z ie n wat 

de c h risten-democrati e in onze t ijd 

heeft te biede n? Ik hoop het laatste. 

Va n een beetje 'brui s' hoeve n de erfop

volgers va n de 'antithese' niet onrustig 

te wo rde n, lij kt me . 

NJr. drs. J.F Paas 

/11 de co11111111 geuen de ledCII uan de redactie i?u11 

persoonlijke opuallil1gw weer. lij !?open daarmee 

w1 aauzet te geuen uoor reflectie of debat. 
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n 'Nieuwe wegen, vaste waarden -

een aanzet tot een strategisch be

raad binnen het CD A: is cen van de 

rode dradcn dat wij in een tijd Ie

ven van ingrijpcnde veranderingen, die 

cen breuk vormcn. De samcnlcving 

wordt steeds dynamischer. Concurren

tic en razend-,nelle technologi-;chc vcr

nieuwingen zullen dat proce<, blijven 

voortstuwen. De veranclcringen worden 

veelbelovcnd genoemd. cr wordt he

paald geen ddemieve basishouding ge

prcdikt Dat betekcnt cchtcr niet dat 

aile veranderingen nu maar als verbete

ringen mocten worden gezien: ze be

vattcn ook risico's. Een grondige 

analyse en evaluatie moetcn uitwijzen 

welke kanscn en risico\ aan nieuwe 

ontwikkelingen klcven. 

Een voorbeeld van ecn dergelijke ana

lyse en cvaluatie in de geest van het 

rapport van de centrale werkgrocp van 

het Strategisch Beraad, wordt in dit 

themanummer over teledemocratie ge

gevcn. Er zweven vecl wcnsdromen en 

spookbeelden rand over de verhouding 

tussen de clectronische snelweg en de 

democratie. Sommigcn zien grote kan

sen: hun nostalgische droom van cen 

directc democratic - zoal., vrnegcr in 

Athcne - zou nu werkelijk gercalisecrd 

kunnen worden. De burger zal zijn 

grccp op het bcstuur kunnen verster

ken. Andercn daarentcgen houden hun 

hart vast: de ontwikkelingen in de in

forrnatie- en communicatictechnologie 

zouden wei ecns ecn samenleving dich-

tcrbij kunnen brengen waarin het be

stuur op ecn onaanvaardbare manicr 

zijn greep op de burgers zal kunncn 

vcrsterkcn ('Bu.; Brotlm Is IPaldJlluj you') 

Er wordt dus gejubeld en gegriczcld 

Tegenstrijdige 
toekomstbeelden 
De tcgenslrijdige toekomstbeclden illu

slrercn de grnte onzckcrhcid over wat 

de zich '>tormachtig ontwikkclcndc in

formatie- en communicatietechnologie 

zal bctckcnen voor het functioneren 

van de democratic. Dringend noodza

kelijk is een grondige en nuchtere ana

lyse van de kansen en bcdreigingen die 

de democratic te wachten staan 

Zonder cen normaticve visic op wat 

ecn democratic is kan cen dergelijke 

analyse eigenlijk niet tot zinnige con

clusics lciden. Het ligt daarom voor de 

hand dat politieke partijen cen belang

I'ijkc rol zoudcn moeten srelen in de 

discussic over de 'tclcdemocratie'. Dat 

vie! in Nederland tot nog toe behoor

lijk regen. 

Het Wctenscharpelijk lnstituut voor 

het CDA hedt nu het voortouw genu

men met de op 29 november van het 

vorige jaar georganiscerde conlcrentic 

'Politici en kiczers onder handbereik' 

Hct symposium over 'telcdemocratie' 

vond plaats ter ere van prof.mr. H. 

hanken die na acht jaar terugtrad als 

voorzitter van het bestuur van hct 

Wetcnschappelijk lnstituut. 

De bijdragen van aile sprekcrs zijn in 

C llV I 'l!: 



dit numn1er opgenomen. 

I )c grootstc sccpticu<, i'> dr Ph. van 

l'raag jr. die grotc vraagteken., zet bij 

het gc)uhel van de 'telegclovigen' die 

het tiJdpcrk van ecn dircctc democratic 

nu snel zien naderen. Het zal allemaal 

wei meevallcn. Daartcgcnovcr staat de 

hijdragc van l'rol.mr.dr·. I.Th.I\1Snellen 

die hctoogt dat de mcigelijkheden van 

de informatic- en communicatietcchno

logie wei degelrjk de standaardopvat

tingen over democratic tcr discussic 

qellcn Onze gecstelijke rust is ver

'>tomd en dat zal voor de inrichting van 

de democratic niet zonder gcvolgen 

kunnen blijven. De meestc andere au

teurs lijken hct met de conclusie van 

Snellen ecm: ingrijpcndc vcranderin

gcn zijn onafwcndbaar 

Drs. W DcetrnJn laat aan de hand van 

ccn sprekend voorbeeld 'dicht biJ huis' 

zicn hoe ingriJpend die veranderingen 

ZLdlen zijn. ]uist daarom plcit hij voor 

ecn versterking van de politieke partij

en. Deze zullen immers de verandcrin

gcn moctcn analyseren en normeren. 

Sterke en gcloofwaardige politiekc par

tijcn zi)n juist in de komendc rocrigc 

trjden zecr dringend noodzakelijk. 

l'rof.dr. ]C.I\1van Eijndhoven is het 

daarmec van harte eens; zij vindt dat 

politiekc partijcn de nieuwe technolo

gischc mogelijkhedcn met beide han

den mocten aangrijpcn om het eigen 

gczag tc vcr<.;terkcn. 

De heer drs. f' l.i\1 Pcx bepleit dit op 

Europees niveau. Op basis van ecn 

grondigc analyse van kanscn en bedrei

gingen, bevat het artikel van de hecr 

Franken een uitwerking van een aantal 

door de overheid te stellen - ook intcr

nationale - normcn voor toepa<;<,ingen 

van infonnatietcchnologic Dit thema

nummer wordt- zoals gchruikelijk- af-

gesloten met een periscoop. 

Mr. J].A 1\.1. van Ccnnip zct her sym

posium over teledemocratie in perspec

tief en verzuimt daarbij gelukkig niet de 

kwaliteiten van de schcidcnde voorzit

ter te belichten. 

Dr·s. M. Jmrse11, redactie-secrctLlris 
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De ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie 

leggen een aantal inconsistenties in de democratie-theorie bloat. 

De democratie in haar verschillende verschijningsvormen komt in 

conflict met zichzelf. Dit laat de politieke partijen niet onberoerd. 

De vraag is vooral of dezelfde technologie die de inconsistenties 

zichtbaar maakt ook kan worden benut om de inconsistenties te 

overwinnen. 

D 
1t 1ckraat zal 1k 111 t\\ce 

<,tappen ophouwcn In de 

eer<,tc '>tap wd 1k 111gaan op 

de VI aag hoe ontw1kkel1n 

gcn 1n inforn1atie- en comnlunicatie

technologie (ICTI invloed 

hebben op de wijzc waar

op wij over -,taatkundige 

en politiekc verhoudingen 

dcnkcn. In de tweedc <,tap 

wil ik Iaten zien wclkc in

con<,istentic<, in onzc de

mocratie-thcorie aan hct 

Iicht kumcn dour de toe

passing van hc-,chikbare 

ICT-applicatie<,_ 

wustzi[n, dat cr met de democratic ict<, 

aan de hand i'> en dar cr zich voor poli

tieke partlJen dilemma', voordocn. 

Laten wij dus de eerstc <,tap zcttcn en 

ons alvragen hoc IC:T-ontwikkclingcn 

doorwcrkc11 in onzc wq

zcn van denkcn en handc

lcn. Son1n1igcn von on<., 

zijn wcllicht ovcrtuigdc 

tech no log ic-dctcrm in i '>ten 

Volgcn'> hen hcpaalt de 

tcchnologischc Olltwikke

ling onzc w1jzc van Ieven 

en wnkcn. Zq zockcn 

ovcral oorzakelqkc vcr

handen tLJ'.SCn JliCLJWC 

7ou 1k aileen maar over technologi'>che vondstCJl 

hct twecdc ondcrwcrp. de Pmj111r.dr I Tlu\-l.S11elle11 en maat'>chappelijkc ont· 

zichthaar wordcndc inconsistcntJcs 

hinncn de ckmocratic · pratcn. dan zou 

hct hctoog in de Iucht komcn tc han

gcn. lk nwct ccr'>t Iaten zicn dat ICT 

bcpaaldc zakcn dwingcnd aan de orde 

'>tclt. !'a-, als her mcchani-,mc van de 

IC::T-invloed is ondcrkcnd. hc-,taat cr 

ccn kan<, op overtuigd prohlccmbe-

v!lkkclingcn. Andcren <,taan ccrdc:r op 

hct standpunt dat technologiccn <,ocia

lc con<,tructic'> zip1 en daardoor al'>plc

gclingen van memchjkc amhit1cs. Voor 

hen hcdt technologic niet ict'> dwln

gcnd.., nlatJr opcnt zij horizontcn van 

mogelqkhedcn Weer andercn kiczcn 

nict tussen dcze heidc uitc1·stcn. maJr 

( IJV I'!<> 



qcllcn zich op het standpunt dater van 

een wederzitdse conditionering van 

tcchnologi-,che mogelijkhedcn en maat

schappelijkc ontwikkelingen sprake i'> 

r\lipl overtuiging is dat IC:Tontwikke

lingen nict zonder meer de 'oorzaak' 

van hepaalde politickc en maatschappe

\ijkc vcranderingen zijn, maar dat ziJ 

evenmin als vrijhlijvende verschijnsc

kn hc<,chouwd kunnen worden. 

Tcchnologr<,che ontwikkclingcn, al-, de 

ontwikkclrngcn in lCT, makcn dec\ uit 

van orlZc gccstclijkc en culturele ont

wikkclrngen Verandcrcndc potcntiali

tcit van IC:T verandert ons beeld van de 

wcreld en van wat wiJ daarin kunnen 

vcrlangen. 

'Logica van de situatie' is 
veranderd 
Ontwikkclingcn rn IC:T hehhen de laat

'>te vqftig 1aar onzc 'logica van de -,itu

atic' vcrandcrd. Wij vinden het nu 

logisch bcpaaldc tocpa<,<,ingen van ICT 

in tc zetten, on1dat vcrvanging van 

mcnse\ijkc arbcidskracht door IC:Ttoe

pa<,<,ingen zoveel economischer is. Met 

andere woorden: on<, kosten-optimum 

is door de heschikbaarhcid van \C:T

tocpassingcn gewiJzigd Dit is geen 

toeval\ige ontwikkeling, die wij ook an

dcr'> zouden hehhen kunncn willcn, 

maar een 'natuur-noodzakelijke' veran

dcrrng in onze manier van dcnken, die 

met de ontwikkcling van de technolo

gic gcgcvcn is. Of wiJ het zouden wil

\cn of nict. wiJ zoudcn om daar niet 

aan kunncn onttrckkcn. Openhaar he

'>luur, hankcr1, vcrzekeringcn en andere 

organisatics waarvan lCT de kcrntcch

nologic i~, aanvaardcn de wijziging in 

produktrduncties tengevolge van de 

bcschikbaarhcid van lC:T a\<, cen van

zelfsprckcndhcid TocpaS'>ing van ICT 

is voor dcze organisatie'> een vanzelf

sprckcndheid In hct Iicht van het door 

ICT gcschapen kosten-optimum zou 

het ondenkhaar voor ons ziJn de uitke

ringcn van studiefinanciering of huur

suhsidie nog steeds handmatig te Iaten 

plaatsvinden. 

Voor organisatics waarvan IC:T de kern

technologic is verandert echter niet ai

leen het kosten-optirmrm, maar ook het 

service-optimum. Zaken die zonder 

ICT niet binnen enkelc weken konden 

worden afgchandcld, kunnen nu in en

kele minuten worden gcrcgeld. Een 

vliegrcis hoeken, een eftectenordcr 

plaatsen, een rcisverzekering regelen, 

een bijstandsuitkcring vaststellen gaat 

met IC:T sneller en accurater dan zon

der. Wcderom kan men niet zeggcn, dat 

lC:Tontwikkclingcn de 'oorzaak' zijn 

van de tocpa<,<,ing van lCTapplicatics, 

maar het service-nivcau dat zrj mogelijk 

rnakcn gaat tot de 'logica van de situatic' 

hehorcn, waar nicmand meer met goed 

fatsoen omheen kan. '011e slof> shops' of 

'service-centra van de overhcid' zijn 

goede illustraties hoc hct onder invloed 

van IC:Tontwikkelingen verandcrcnde 

<,ervice-optimum doorwcrkt in de struc

tuur en het functioncrcn van hct open

baar bestuur. 

Zo geldt voor staat en openbaar hc

stuur, dat IC:Tontwikkelingen niet ai

leen het kosten-optimum en het 

service-optimum hebben gewijzigd, 

maar ook het democratisch optimum. 

Ook ten aanzien van onze ideeen, wat 

wij normalc democratische praktijken 

vindcn, docn de IC:Tontwikkelingen 

zich gelden Ontwikkelingen in infor

matie- en communicatie-technologie 

hehben een zodanigc transparantie van 

maatschappelijke toestandcn gescha

pcn, dat problccmsituaties ondubbel

zinniger dan ooit uit de informatie

systemen naar voren komcn. Dit geldt 

vooral voor hct opcnbaar be<,tuur, waar 

transactiesystcmen de contacten en de 
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behandelingsslappen van de overheid 

ten aanzicn van burgers en clienten 

vastleggcn. Anderzijds hcbben marke

ting-toepassingcn van ICT, zowcl in de 

vorm van massa-sumeys als in de vorrn 

van het afleiden van prohelen uit gege

vensbestanden, ecn zo hoge vlucht ge

nomen, dat men het zich nauwelijks 

kan veroorloven een politieke agenda 

op tc stcllen zondcr daar rekening mee 

te houden. Tegen deze achtergrond van 

toegcnomen transparantie en marke

ting-toepassingen kan men de opkomst 

verklaren van een veelhcid van initiatic

ven als stadsgesprekken, stadspanels, 

stadsraadplegingen en -referenda, kwa

liteitspancls, welzijnsindcxen en dergc

lijke mcer. 

Conclusie: de logica van de democrari

schc situarie is nict meer wat zij is ge

wcest. Dit speclt zich af in ons denken. 

Als wij geen dcmocraten zouden zijn 

gewcest, zouden wij ook geen vcrande

ring in de logica van de situatie hebben 

aangetroffen. Ons democratisch be

wustzijn lokt evenzeer ontwikkelingen 

in ICT uit als omgekeerd. Vee! van de

ze democratische ambities hebben ge

sluimerd, omdat wij gcen informatic

technologische mogelijkhcden tot re

alisarie van die ambities zagen. Het 

tijdpcrk van de postkoets liet analyti

sche beschouwi ngen over democrati

sche wcnselijkheden toe, die op gecn 

enkcle wijze te realiseren viclcn. 

Plotseling worden wij overvallen door 

democratischc technologischc moge

lijkheden, die wij gevoegelijk buiten 

haakjes hadden geplaatst Daarrncc is 

onze gecstelijke rust verstoord. Die 

gecstelijke rust betrcft met name enkcle 

inconsistentics in de democratic-theo

rie, die bij gcbrek aan technologische 

mogclijkheden kondcn blijven sluime

ren. De term inconsistentics is mis-

schien wat uitdagend. Wat ik bedoel is 

dar de democratie in vcrschillendc vcr

schiplingsvormen in conflict komt met 

zichzelf 

lnconsistenties in democratie
theorie 
Een eerste inconsistent1e in de demo

cratic-thcorie doer zich voor tusscn hct 

oordcel dar een clcctoraat over ccn si

tuatie hccft en de verandcring die hct 

in de situatie wil aanbrengen Er is een 

larente spanning russcn de betekenis 

die in ccn democratic cnerzijds aan in

lormatie- of opinie-overdracht wordt 

toegekcnd en anderzijds aan mandaat 

of wdsovcrd,·acht. Voor de opkomst 

van de huidige ICT-tocpi!Ssingen gc

schieclde de opinie-overdracht in een 

democratic vooral via massa-media, 

waarin de zogenaamcle 'publickc opinie' 

naar voren kwam. De dcmocratische 

vertegenwoordigcrs interpretecrden cle

ze publieke opinie met een min of mcer 

uitgebreide vrijheiclsmargc Zoals 

Edmund Burke aan het begin van de ne

gentiende ccuw zei: "Mcnscn hebhen 

mij niet gckozen omdat ik zo goecl hun 

opinies vertcgcnwoorclig, maar omclat 

ik zo'n gocde kijk heb op het algemecn 

belang." Door de siLllers om de lwsraan

dc opinies die lccfclen hi) her clcctoraat 

was de scheiding tusscn informatie

overdrachr en wils-overdracht een na

tuurlijk dcmocratisch gegeven. De 

interprctaticruimte tusscn beide were! 

door de volksvertegcnwoordigers min 

of mcer bekwaam opgevulcl De opinie

overdracht mocht zelfs grondwcttclijk 

nict als lastgeving worden opgevat. 

De opkomst van ICT hecft echrer her 

onderscheicl van informatie-ovcrdracht 

en wils-overdracht tussen clcctoraat en 

volksvertegcnwoorcligers opgeheven. 

Tusscn de opinics van de bevolking en 

haar preferentics zit nu nauwclijks Iicht 
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mccr. Fen opinic-onderzoek wordt dan 

ook a], vcrtrouwensvotum beschouwd. 

Ecn twccde incomistentie in de demo

cratic-theorie hccft betrekking op het 

onderscheid tussen territoriale ge

zichtspunten en hclangen en idcologi

sche gezichtspunten en helangen. De 

eerste komen tot uitdrukking in ecn 

districtenstelsel en de laat<,tc in een 

<.telsel van cvcnredigc vertegenwoordi

ging Het is intereS'>ant te zien dat de 

laatstc Jarcn initiaticven opkomen de 

inconSJstentic tussen beidc vormen van 

gitimatie te Iaten plaatwindcn 

Een dcrde inconsistentie in de demo

cratic-theorie is het naast elkaar be

staan van democratischc vertegen

woordiging op verschillende bestuurs

lagen De democratie wordt daardoor 

voortdurend tegen zichzclf uitgespeeld. 

Ofwel de belangcn van de lagere be

stuurslagen worden door besli'>singen 

op hogere bestuurslagen gcfrustreerd, 

ofwel de besli">ingen van de hogere be

stuurslagen worden door de lagere be-

stuur<,]agcn onaanvaardbaar lang 

vertegenwoordiging te 

ovcrwinncn door ze naast Aan de ambtelijke 
vertraagd. Theoretisch 

kan men voor deze pro

blemen wei een oplossing 

vinden door besluiten op 

dat bestuurlijke niveau te 

Iaten nemcn, waar hun ge

volgcn volledig worden 

gc'internal isecrd. 

l'rincipicel kan men een 

oplossing trachten te vin-

elkaar te Iaten bcstaan. Zo 

vcrkrijgt de democratic 

twee bases van lcgitimatie: 

een tcrritoriale basis en 

cen ideologische basis 

1\len hedcnkc echtcr wei 

dat deze legitimatics haab 

op elkaar staan. Wat van

uit ideologisch oogpunt 

apparaten moet een 

plaats in onze 

representatieve 

democratie worden 

toegekend. 

een materieel of immatericel deelbelang 

is zal vaak vanuit territoriaal oogpunt 

ccn algcmeen he lang zijn. 

Districtsvcrtegenwoordigcrs in de 

volksvertegenwoordiging zullen dan 

een eenduidig algcmecn be lang van de 

territoriale achtcrban vertegenwoordi

gcn dat haaks staat op de specialc be

langen van hun ideologische collega's. 

Ontwikkelingcn in ICT zullcn deze in

consi<,tcntie aanscherpen. Men denke 

hijvoorheeld aan toepassing van geo

grafische inlom1atiesystemen, die op 

basi'> van objectievc transactic-infonna

tie problemen - eventuccl als cumulatie 

van knelpunten - van een regio zicht

baar zullcn maken. Hct zou ccn inte

rcssant fantasie-expcriment zijn de 

parlementaire behandcling van regiona

lc projecten als Hetuwclijn, de Hoge 

Snclheid,]iJn of de uitbreiding van 

Schiphol op basis van deze dubbclc le-

den door subsidiariteit als 

richtsnocr te nemcn. Praktisch kan men 

kiezen voor een decentralisatie-bcleid. 

Maar ICT-toepassingen zijn ook hier 

weer spelbreker Zij scheppcn een zoda

nige mate van transparantie in het ver

kecr tussen de verschillcnde bestuurs

lagen, dat de pogingen tot decentralisa

tie van beleid worden gcfrustreerd. 

Hogere bestuurslagen beschikken over 

gedetaillcerde gecomputeri'>eerde ex

ploitatie-ovcrzichten van lagere be

stuurslagen, die hen in staat stellen 

daaruit allcrlei indexcijfcrs en normge

tallen voor de lagere bestuursorgancn af 

te leiden. Lagcrc bestuursorganen anti

ciperen op hun hcurt op dezc transpa

rantie met volgzaam gedrag. 

Een vierde inconsistentie in de demo

cratiethcorie is dat zij geen keuze 

maakt tussen directe en indirecte de

mocratie, maar deze hcide een grond

slag van legitimatie gecft Toch staan 
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zij op gespannen voet met elkaar. lk 

nocmde zojuist a! de interpretatie-vrij

hcid, die de volksvertegenwoordigcr 

zich in ccn rcpresentaticvc democratie 

voorbchoudt. Zolang cr van een 'ken

nistekort' over opinies en prcfcrenties in 

hct democratischc verkeer tl!',<,cn clcc

toraat en volksvertegenwoordiger spra

ke was, kon de indirccte democratic 

nog als een noodzakclijk kwaad worden 

beschouwd. i\ laar nude ontwikkelingen 

in ICT cen dergelijk kennistekort dc

finitid hcbben overwonncn, komt de 

indirecte democratic meer dan ooit als 

een secor1d hesl oplmsing naar voren. Wij 

zien dat aa11 allcrlei tekcncn. Het refe

rendum wint aan aantrckkingskracht. 

Het rccht van terugrocping van volks

vcrtegenwoordlgcrs wordt hcsprcck

baar. De bepcrking van het 

lidmaatschap van volksvertcgenwoordi

gcrs tot enkele zittingstcrmijnen wint 

ovcral veld. De spanningen die ik onder 

de andere inconsistentics in de demo

cratietheorie naar voren heb gebracht 

vcrsterken het negatieve heeld van de 

rcprcsentatieve democratic nog mecr. 

Een vijtde en laatste inconsistcntie in 

de democratiethcorie die ik kort zou 

willen noemen is de eenzijdige gcricht

hcid van deze thcorie op de beleidsvor

ming en de verwaarlozing van de 

beleidsuitvocring. De wil van hct clec

toraat komt volgcns de theorie vooral 

tot uitdrukking in de wetgevcndc vcr

gadering Daar regeert hct volk zich

zelf De bclcidsuitvoering wordt in de 

democratictheorie heschouwd als een 

logisch uitvloeisel van de wctgeving en 

niet a]<, ccn zcllstandig object van de

mocratische wrlsvonning door de bur

gers of de volksvcr-tegenwoordigers. 

Dit is ccn opvatting dil' wei tc plaatsen 

is in hct dcnken van de tijd waarin de 

Trills Polllic11 is ontstaan, maar nict in 

een tijd waarin de ICT-ontwikkelingen 

jui'>t de mogelijke grccp van de volks

vertegcnwoordiging op de heleidsuit

voenng verstcrken. Ecn crnstig hezwaar 

van een dergclijke democratic-opvat

ting is, dat de bureaucratic daarmee 

huiten de democratischc \w.invlocding 

blijft vallen. De amhtcli)ke apparatcn 

worden door de hcnutting van de ICT

mogelijkhedcn rclatief machtigcr tl'

genovcr de volksvertcgcnwoordigers. 

Wij hebben dat met name in ondcrzoe

ken op lokaal niveau kunncn vaststel

lcn. Het ambtl'lijk apparaat hcdt met 

hchulp van IC:T-tocpassingen ccn bctcr 

beelcl van de plaatselijke situatic dan de 

lokale politrcr Zij dreigen dan ook de 

lokalc politici h11 de politickc agcnda

vorming buiten spcl te zctten 

Mi1ns 1nziens dwingcn de IC:T-ontwik

kclingcn ons er toe aan de ambtclijkc 

apparaten ccn plaats in onzc reprcsen

tatieve denwcratie toe te kcnnen. Naa<,t 

de politickc volksvertegenwoordiger 

zou er dan een plaats moeten worden 

ingeruimd voor de amhtclijkc volksver

Legenwoordigcr. Hct opnemcn van de 

bureaucratic in hct vertegenwoordigen

de bc<,tcl is ecn heter altcrnatief, dan 

het stilzwijgcnd Iaten marginali-;eren 

van de politick door de hurcaucratie 

Voor politiekc partqcn hrcngcn de ver

schuivingen 1n hct dcmocratisch opti

tlllltll die een gcvolg zi_jn van 

ICT-ontwikkclingen een aantal dilem

ma's mcc Als de democrat1c-theorie op 

de hclling moet zal dat de politickc 

partqcn nict onberoerd Iaten. 

De vraag zal daarhij vooral zip1, ot dc

zclfde technologic, die de incon<,istcn

tics in de democratic zichthaar maakt 

ook kan worden hcnut om de incon-,i-,

tentics tc overwinnen. 

flroJ 1111. dr l.Thi\1 Snellen is hooi}lenrdr 

13estunrskunde 111111 de fr<ISIIIIII LllliPnsilcil lc 

Rollerdm11. 
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De informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft grote in

vloed op politieke partijen en hun relatie tot hun volksvertegen

woordigers. Partijen dienen het interne debat een belangrijke 

plaats te geven, het publieke debat te faciliteren door middel van 

ICT en deze in te schakelen om informatieverschaffing van bin

nenuit te versterken. Doen zij dit niet, dan bestaat het risico dat 

zij hun functie verliezen. Bovendien zou het publieke debat dan 

uitgehold raken. 

D 
eze centrale vraag rn m•Jrl 

hctoog rs Wat rs rn het 

electron he he tl)drer k de 

hestaansgrond van een po 

litieke panij, en dan met 

name van cen politrekc 

partij op lcvcnsheschouwe

lijke grondslag zoals hct 

C:DA~ lk wil dit vooral he

kijkcn vanuit de relatic tus

q:n de panij en de 

vol k -,vcrtcgcnwoord igcrs 

die I medc 1 narncns deze 

partl) gckozcn zijn. 

genover de kiczer voor een suhstantieel 

dcel ontlenen aan het kit dat de kiezcr 

zich kan herkennen in dat debat en dat 

ook uitdraagt lk zal ook enkele conclu

sies trekken over de rol 

van inlormatietechnologie 

in dat proces. 

Hct door llliJ tc gcver1 ant

woord zal zip1 dat de poli

tiekc rartij !weer) de 

plaah zal mocten worden 

ProfdrJCi\1. vcm 
Eij11diJOlJC11 

Provocercnd zou de vraag 

gestcld kunnen worden: 

zouden rolitieke parti)en 

op dit moment worden 

uitgevonden al<, ze nu niet 

zoudcn hcstaanc F.n het 

antwoord zou mogelijk 

ontkennend luiden, tcnzij 

de parti 1 voor de gekozene 

cen forum vormt waarin 
waar hct puhliekc dchat vanuit ccn <,pc

cihckc uptick wordt gcvoerd: de plaats 

waar de '>landpunthcpaling van de ver

tcgcnwoordJgcr van die ptutij wordt 

gcvoed. De volkwcrtegenwoordiger 

moet zijn of haar hcrkenhaarhcid te-

hij ot zij visics kan toetsen. In hct clec

tronische tijdrerk is er concurrcntie van 

andere fora met mogclijk geringerc kos

ten van intormaticverzameling. Fen flO· 

litiekc panij zal hier voldocnde 

tegcnwicht mocten hiedcn. 

-1 

0 

m 

Vl 

-:::J 

7:J . 
)> 

)> 

7' 



c 

Verschuivingen 
In discussics rond de ontwikkelingen 

van politieke partijen wordt cen aantal 

problemcn aan de ordc gesteld. Er zijn 

twee soorten verschuivingen die wor

den gesignaleerd en die elkaar mijns in

ziens versterken, 

a. De te verwachtcn veranderingcn in 

het politiekc systeem ten gevolge van 

de informatictechnologic. 

b. De zogenoemde 'verplaatsing' van de 

politiek, die ook los van de ontwikke

lingen in de informatietechnologie 

wordt gcconstateerd. 

de naast het ontstaan van nieuwe inlor

matienetwerken.1 Depla gecft in zijn 

dit voorjaar verdedigdc proefschrift 

twee mogelijke richtingen aan waarin 

de informatietechnologie de democra

tic kan leiden (hij analyseert de moge

lijke effecten op de lokalc democratie)
2 

1. vervolmaking van de lokale dcmocra

tie (oftc wcl het verhogcn van efficicn

tie en etfectivitcit), en 

2. vcrmaatschappclijking van de lokak 

democratic (corresponderend met hct 

verhogen van de lcgitimiteit). 

Ook in de analyse van Depla zijn digi

tale dubbelzinnigheden tc herkennen. 

VerschuilliHgcJJ tm l}woli}e 1)(111 

info rma tieteciJI10i ocj i c 

----------- Volgens Depla hebhcn de 

Er ontstaan nieuwe li111 van de vervolmaking 

zowcl als d1c van de vcr-De verschuivingen die op

trcden vanwcgc hct opko

men van de inlormatie

tcchnologic zijn a\ zicht

baar, maar het is cvenzeer 

duidclijk dat verdere ver-

routes voor 
maatschappcliJking posi-

visievorming en 

in forma tie-

ticvc en ncgaticve 

cHecten. Wanneer inlor

matie- tcchnologie wordt 

ingezet om hct huidige 

functioncrcn van de ovcr

verstrekking. 
schuivingen gaande zijn. 

Aile schrijvers over dit onderwcrp mer

ken op dat het niet duidelijk is in welkc 

richting de verschuivingen zullen gaan. 

Het is duidelijk dat informatietcchnolo

gic nieuwe en indringende vorrnen van 

informatieverschafhng mogelijk maakt. 

De rcchtstreekse uitzending van parle

mcntaire debatten en parlcmcntaire cn

quetes op de televisic, om maar ecn 

voorhceld te nocmcn, maakt ecn vee\ 

rechtstrcckser betrokkcnheid van de 

burger bij de politiek mogelijk. Ook 

lijkt bet crop dat politici vee\ directer 

bcnaderbaar worden, hijvoorbecld 

doordat zc ecn r-11wil adres hchhcn 

(zend een e-mail naar Bill Clinton, maar 

tcgcnwoordig ook naar Wim Kok). 

Frissen heschrijft vcrschuivingcn van

wege de ontwikkeling van informatic

tcchnologie als 'digitalc dubbelzin

nigheden' en ziet 'versplintering' naast 

nicuwe bindingen, het afhreken van ou-

hcid te verstcrken ziet Dcpla cen bctc

re dienstverlening aa11 het puhliek 

vanuit de amhtenariJ, mccr mogelijkhc

dcn van radcn om het amhtchjke pro-

ces te controleren, maar omgekccrd 

ook een disciplinering van diezclfdc 

raad en mccr mogclijkhcdcn om de 

burger tc raadplcgcn via ad-hoc raad

plcgingen ( zoals rdcrcnda i. 

Zowel de mogcll)khcdcn tot discipline

ring van radcn als de mogeliJkheid een

zijdig burgers te raadplegen vanuit de 

bcstuurdercn zict Depla als vcrzwak

king van het democratischc proccs. 

Een andcrs gerichtc inzet van informa

tietechnologie is ook denkbaar, name

lijk zodanig dat de lokalc democratic 

verrnaatschappclijkt. In ccn vcrmaat

schappclijkingspcrspcctiel wordt de 

mogelijkhcid van centrale sturing gcrc

lativeerd. De ovcrheid is maar ccn van 

de actorcn in het maatschappc\ijkc pro-
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cc'>. De rol van een ovcrhcid hangt in 

dit per-;pccticf <;terk samcn met de mate 

waarin zij burgers en maatschappelijke 

organisaties wcct te betrekken hij hct 

belcidsprocc-; I nformatietechnologie 

kan hierin een duidclijkc functie vervul

lcn. llcctronische netwcrken verge

makkelijken tn dit perspectief de 

communicatie tussen organisattc'> en 

bclanghehbcndctl. Waar deze elcctro

nischc netwcrkcn zijn gcgroepeerd 

roncl datahankcn ont'>taan bovendicn 

gcmccn<,chappelijke hronncn van infor

matic lntcractieve eigemchappen van 

intormatictechnologic kunnen worden 

benut om de gemeemchappclijke 

bceldvorming in nctwerken te '>timule

ren.1 In hct vcrmaatschappelijking<;pcr

'>pectief kan informatietechnologie 

worden ingezet voor het crecrcn van 

ccn hctcrc n:latte tu'>Scn kiezet- en gc

kozene. 

De opkomst van informatie- en com

municatietechnologic hceft geleid tot 

cen impul-; voor opinieondcrzoek. Aan 

de hand van vclc pcilingen kunnen po

litici zich op de hoogte '>tcllcn van de 

prohlcmcn, wen-;en en voorkeuren van 

de kiezcrs. Daarnaast heschikkcn zij 

met referenda en electroni-;che fora van 

discussie over vcle informaticbronnen. 

Cckozenen kunnctl zich in hun handc

lcn Iaten inspirercn door de extra infor

matie die heschikbaar komt, zodat 

kiezcr<, zich meer herkcnnen in de acti

viteiten en hcslissingcn van 'hun geko

zcnen' De kccrzijde i'> dat de noodzaak 

van rcpresentatic mindcr groot wordt 

omdat ook de hestuurdcr<, dczc infor

matie kriJgen en daarop kunm:n reage

ren. 

Ook de rol van de burger verandcrt bij 

tocpa<,<,ing van informatictechnologie. 

De opkom-;t van informatietcchnologie 

hrcngt nieuwc vormcn van puhliek de

hat met zich mec. Burgers kunncn zich 

via electroni-;chc nctwerken en hulletnt 

hoard-sy<;temen mengcn in tal van dis

cussics. Wanneer terminals in puhlich

ruimten worden geplaatst kunnen ook 

burgers zonder computer en modem 

deelnemen aan dczc debatten. [n na

tuurlijk kunnen ook hcstuurders dczc 

toepassingen inzetten om de transpa

rantic van de maatschappelijke ontwik

kelingcn tc vergroten. Volgcns Depla 

kan het gevolg zijn dat individuelc hur

gers steeds mindcr een acticve rol spe

lcn in het heleidsproccs, en dan met 

name in het proccs van agendavorming: 

burgers krijgcn mogelijk een steeds 

mecr rcagerende rol." 

De conclusie is dat informatietechnolo

gie relevant is voor democratische pro

cessen. Of nu het vervolmakings- of 

het vermaatschappcl ijki ngs-perspecticf 

wordt gckozcn: de positie van de bu

reaucratic wordt naar aile waarschijn

lijkheid vcrsterkt en het zicht op de 

preferentics van de hurger wordt ster

kcr, zonder dat de hurgcr noodzakelij

kerwijs sterkcr hctrokken wordt in het 

vast-;tcllen van de politicke agenda. 

VcrJll!l!ltslnt} Ptlll de /JOlitlek 

Door sommige anali'>ten van het poli

tieke proce<; wordt ecn tweede ontwik

keling gcsignaleerd (onder mecr Becker 

en Kalma') namelijk die van de 'vcr

plaatsing van de politick' In tcrmen van 

Becker en Kalma de politick is nict 

meer de cockpit van de samenlcving 

waarvoor ze vrocgcr wei gehoudcn 

were!. Dit is in fcite het signalcrcn van 

cen verschuiving in de richting van wat 

Depla vermaat'>chappclijking nocmt. 

Naast het vcrschijnsel dat er minder 

sprakc is van centrale sturing vanuit 

ovcrheden wordt ook het verschuivcn 

van machtscentra wei genoemd als ccn 

verplaat-;ingsverschijnsel. Becker en 

Kalma concluderen dat het primaat van 
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de politiek gcrclativeerd moct worden 

en dat cr een hcrwaardering moct 

plaatsvinden van de normerendc, oricn

terende functie van de rolitick 

Volgen<, Becker en Kalma hctckent de 

verplaatsing van de politiek dat de lixa

tie or matcriele sturing vervangen moet 

vvorden ten gunqe van: 

- responsiet hcstuur, dat wil zcggen een 

groterc openheid voor ccn dialoog met 

burgers en maatschappeliJke organisa

ties, zowel hij de voorhereiding als hij 

de uitvoering van het beleid: 

ecn 'regisserendc' functie, gericht op 

het binden van belangengroepcn en 

maatschappelijke organisaties aan be

leid.,doelste IIi ngen: 

- het opstellen en handhaven van rand

voonvaardcn waarb1nncn organi~atic~ 

en burger'> zell tot oplm'>ing van con

flictcn komcn. 

Door de 

De rol van politici en 
partijen 

informatietechnolo-
We zicn cen aantal parallel

len in de bovemtaande ont

wikkelingcn: die tengcvolge 

van de informatietechnologie 

en die tengevolge van de ver

schuivingcn in het politieke 

proces. Wat hetekencn deze 

gie wordt de positie 

van de bureaucratie 

versterkt en het 

zicht op de 

preferenties van de 

burger sterker. 

verschuivingcn nu voor 

vol ksvertegenwoord i gers, 

voor politieke partijen en 

voor de relatie tu'>'en bciclec 

De argumcntcn voor repre

scntatie waren traditionee!: 

1 De onmogelijkheid van directe ver

tegenwoordiging. 2. Het helang van af

weging tu'>Scn particuliere hclangen en 

ecn interpretatie van het algemcen he

lang 3. Arbcidsdeling 

lnlmmatietechnologie leidt er 111 toene

mende mate toe dat vormen van dircctc 

vcrtcgen\voordiging opnicu\v n1ogelijk 

worden. Daardoor valt ccn van de argu-

n1cntcn voor reprcscntat1e \vcg, n1aar 

de noodzaak van helangenafweging 

bliJft aanwezig en in onze complcxe sa

menleving hlijlt het argument van ar

hcidsdeling sterk staan. 

Is hct nod1g dat volksvertcgenwoordi

ger<, zich organiseren in partijcnc In 

'Beleid en Maatschappij' van mei-Juni 

1995 schel'>en Croenveld en Van Schie 

het liberalc ideaal van ecn volksverte

gcnwoordiger lk citeer ipagina 147/' 

''In de idealc situatie zijn volksvertegen

woordigers gcneralisten die zeit, los 

van partijdruk of opinies, de afwcging 

maken tu"en individuelc en groep<,he

langen door dcze in te rasscn in een 

concert van het algcnwen bclang. 

lcderc volksvertegenwoordigcr is a]<, 

hct ware cc11 polit1eke partiJ op ZJch

zclf" 

Voor het desondanks vormen van cen 

partij door Iibera len noemen Croenveld 

en Van Schic de volgendc argumenten· 

- extcrne druk doordat andcrcn zich or

ganiscrcn in partlJCn; 

beperking van de informatickostcn 

voor de burger, 

- arbeidsdeling onder volksvertegen

\voordiger-;. 

Voor part1jen a]<, l'vdA en C:[)A zal het 

helang van een samenhindende norma

tievc visic daarnaast (en missch1en wei 

in de eerste plaats) een belangrijke rol 

spclcn 

Als wij de argumentatie'> voor rcpresen

tatic en voor partijvonning :-,an1cn nc

mcn komen wij tot de conclusie dat 

rcpresentatic en partijvorming sterk pa

rallellc gronden hchhen: visievorrning, 

inlormatiekostcn en arbeidsdeling. 

Als we dit zo neerzctten is metecn dui

delijk waarom de ICT van groot helang 

is voor de relatic tussen kiezcr, gekoze

ne en partij. lmmers. door dczc techno

logie ont'-;taan nJeuwc routes voor 

visievorrning en infornlaticvcr'-ltrckking. 
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Dat heroert een aantal helangrijke 

grond,Jagen van bet politieke hand

\\'crk 

Hct i' duidelijk dat informatietechnolo

gic hclangrijke cflcctcn heeft op de 

kostcn van informatievoorziening en 

verkrijging. De inzet van informatie

tcchnologie hiervoor kan zich nog in 

verschillende richtingen ontwikkelen. 

A is de volksvertegcnwoordiger meer en 

meer toege,neden informatie kan krij

gen via externc kanalen, kan het be lang 

van de partij voor zijn ol haar inforrna

tievoorziening afnemcn. 1\laar cen par

tij kan bierin voor de volksvertegcn

woordigers ook een belangrijker rol 

gaan spelcn dan tot nu toe doordat er 

relatiet snelle en informele infonnatic

kanalcn gecrceerd kunnen worden. Zie 

de faxkrant van de PvdA en het gehruik 

van c-111ail door de llritse Labour partiJ. 

Ecn belangrijk punt om aandacht aan te 

be,teden is de visievorming. Leden van 

een partij worden vcrondersteld tot op 

zekere hoogte een gedeelde visie uit te 

dragcn ( natuurlijk met een bandbrccd

te) Een belangrijke vraag is de rol van 

de partij in dit proce,. lk wil daarvoor 

stilstaan bij de rol van publiek debat 

rond politieke vraagstukken 

Publiek debat 
De laatste jaren ontstaat er steeds meer 

een roep om publiek (of maatschappe

lijk) debat. Onlangs is een beschou

wing van Keman over dit onderwerp 

verschenen onder de (veelzeggende) ti

tcl 'Politieke partijen en democratie: 

veel publiciteit, weinig debat'' Kcman 

stelt dat de rol van het publieke dehat 

van karakter is veranderd doordat de 

rol van de politieke burger is overgeno

men door collectieve actoren, met na

me politieke partijen en belangen

groepen Volgens Keman is ook de 

functie van het publieke debat veran

derd. Hct is nict aileen bedoeld als ecn 

toegankclijke confrontatic van verschil-

JNSTITUUT VOOR 

Am de forumdiscussie tijdws het symposium 'Politici en kiezers onder !Jandhereik' 
namw o.cl. deel ( v.l.11.r) J van Genmp, mw J van Eijnd!Joven, P!J. vm1 Praag 01 

W Deetman. (Jato Micke Schlama11) 
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lende meningen of ak een proce<; van 

meningsuiting en vorming. Veeleer is 

de achterliggende bedoeling dat bur

gers en politici in staat zijn keuzes over 

maatschappelijkc en politicke zaken te 

maken die maatschappelijk gelundeerd 

zijn. Naast de informercnde functie is 

her de bedoeling van her publieke de

bat om te ko111en tot con-

van de politieke coiirdinatic van opties 

0111 tot een oplossing te ko111en van 

problemen die maatschappelijke acto

ren niet zelf oplossen. 

Er bcstaat een bchoefte aan publiek de

bat. Vcrschillendc pe1Ymen en grocpen 

docn hun best 0111 in onderdclen van 

dczc behoeften te voorzien. In dczc si

sensus waar conflict blijkt 

te zijn en coiipcratie te 

krijgcn waar vijandschap 

blijkt te bestaan. De insti

tuties van de vcrtcgen

woordigende democratic 

dienen ervoor te zorgen 

dat de individuelc me-

Wanneer de 
tuatie laat zich opnieuw de 

vraag stcllen hoc de rol 

van de politieke partijen 

zich zal ontwikkelcn mcde 
behoefte van 

volksvertegen

woordigers aan 

in het Iicht van de ontwik

kelingen in de informatie

technologie. 

visievorming Het pakt ncgatief uit voor 

de politieke partijcn als zij 

de bchodtc aan normaticl 

debat nict voldoendc op

pakken. F.r ontstaan namc

lijk nieuwe mogelijkhedcn 

voor volksvertegenwoordi · 

gers om directcr in debar 

te treden met hun achter

bannen via de nicuwc 1110-

ning~vorn1ing zich op ge

aggregeerd niveau ( hct 

parlement, de regering) in

derdaad kan uitdrukken. 

voldoende gedekt 

wordt door eigen 

informatienetwerken 

De kwaliteit van het pu kan het belang van 
blieke debat is van groot 

bclang voor de kwaliteit 
een partij als 

van de representatieve de visievormend 
mocratic. Als informatie 

en cobrdinatic-activiteit 
instituut afnemen. 

gelijkhedcn die de 

infor111atic- en communi

catietechnologie biedt. stelt hct publieke debar 

besluitvormers in staat te (re)ageren. 

De functic van een politieke partij is in 

de visie van Kernan een schakelfunctie 

tussen individuecl be lang en collcctieve 

oplossing en ecn b6nvloedingsfunctie 

in het besluitvormingsproce<;. Het is 

juist de kwaliteit van deze hmcties die 

momenteel regelmatig ter discussie 

staat. Men zou kunnen stellen dat de 

rocp 0111 publiek debat- ook van politi

ci'' · een roep is om het opnieuw op

pakkcn van deze taak door politieke 

partijen Het gaat niet aileen om de 

vraag of de huidige vertegenwoordi

gende democratie effectief en efficient 

is, maar ook om de vraag of ze legitiem 

i'> en lcgitimerend wcrkt. Het publieke 

dehat dient daarbinnen ter bevordering 

Wannecr de bchocfte van volksvcrtc-

genwoordigers aan visievorming vol

docndc gedckt wordt door eigen 

informatienetwerken, kan het belang 

van een partij als vi-,ievormend instituut 

afnemen. De rol van een partij kan dan 

sterk beperkt raken tot die van arbeids

deler ecn nachtwaker<;partij. 

Ecn minstem even groot gevaar is dat 

het karakter van het debat mogelijk 

verandcrt vanwege de digitalisering In 

navolging van Habermas stelt Hoppe 

dat pas van debat gesproken mag wor

den als aan een aantal criteria is vol

daans Criteria om ecn discussie 'debar' 

te kunnen nocmen zijn onder mccr dat 

men inderdaad de intentic hcelttot ccn 

conclusie te komcn, en zijn mc11ing 

CDV I% 



door J11J(Jdcl van dcbat bij tc stellcn. Er 

client cen inzet van de di'>cussie te zijn. 

.'-1ct de stcrke posilie die media nu a! 

inncrncn ten aanzien van hct rnoderc

ren van het publieke dcbat is hct steeds 

moeilijkcr orn aan dezc voorwaarden te 

voldoen. lnlormatic wordt steeds rneer 

lo<,gckoppeld van tijd en plaats Het 

verdcr doordringen van informatietech

nologic kan hctekcncn dat hct dchat 

zich vcrdcr weg hcwecgt van de plaats 

hij uitstek waar· hct normaticve debat 

wordt gcvocrd vanuit gcdeeldc per

spcctievcn de politieke partij 1\laar het 

bn daarcnbovcn ook hctekencn dat cr 

mccr quasi -dehat wordt gevoerd; dis

cussic<, die niet aan bovcngenoernde 

criteria voor dcbat voldocn. 

Zowel de rnogelijkheid dat volkwerte

gcnwoordigcrs meer rechtstreeks gaan 

cornmuniccn:n met hun achterbannen 

met voorhijgaan aan hun politieke thui'> 

al<> lrnct name) het ri<,ico van quasi-de

hat zip1 rcdenen orn groot helang te 

hechtcn aan het vocrcn van dcbat hin

nen de politieke partijen (zoals nu in 

Ieite gebeurd is binncn het Strategisch 

Hcraad. maar wat ook verdergaand zou 

moetcn plaatwinden). Vuoral partijcn 

die ccn hoodschap hchhen en willen 

uitdragen mocten dit dehat niet aileen 

voeren orn de partij een lunctic te doen 

hchben, maar ook om hct publieke de

hat in cer tc her<,tcllcn. Daarhij kan in

forrnatietechnologie een faciliterende 

lunLtic hchhen, maar gczicn de tendem 

tot lo,koppcling van tijd en plaats die 

inlormatie- en communicatietcchnolo

gic met zich mechrcngl, muet die faci

litcring aan grcnzen gebonden zijn. 

Conclusies 
Ontwikkclingen in de inlormatie- en 

communicatictechnologie zullcn grotc 

invloed hchben up de pusitie en rol van 

politiekc parti)en in relatie tot hun 

volksvertegenwoordigers Cezien het 

helang (en deels vanwcge de onvermij

delijkheid) van deze ontwikkelingen 

dienen partijen hierop in te spelen, om

dat anders niet aileen het risicu hcstaat 

dat zij hun functie verliezen, maar ook 

dat het publicke debat uitgehold raakt. 

Dit betekcnt dat partijen de uitdaging 

die inforrnatietechnologie stelt up moe

ten pakken, en wei op verschillende 

manicren: 

I door het interne debat een belangrij

ke plaats tc geven in de activiteitcn 7 

2. door het publieke debat tc facilitercn 

door middcl van inlormatie- en com

municatietechnologie en daarrnee een 

functie te behouden in dit debat 7 

3. door inforrnatictechnologie in tc 

schakclen om de informatievcrschafting 

van binnenuit te versterkcn. 

Pmf. dr. J C'i\1. van El}ndhoven Is directeru· 

van /Jet Rathell!IU Tnst;tuul. 
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Fictie en werkelijkheid liggen dichter bij elkaar dan wij veronder

stellen. De informatiemaatschappij is a! lang aan de orde in het da

gelijkse politieke handwerk, meer dan we willen toegeven. De 

informatietechnologie zal de wijze van besluitvorming in het pu

blieke en private domein be"invloeden en de burgers krijgen bijna 

onbeperkte keuzemogelijkheden. Deze medaille heeft echter ook 

een keerzijde. De vraag bij de titel van het symposium 'Politici en 

kiezers onder handbereik' is wie nu wie onder handbereik heeft. 

S 
telt u zich het volgende ecns 

voor. U komt 's avonds wat 

laat thuis na de sluiting van 

uw winkel - een 

wctcnschappclijke hoek-

handel - en u herinnert 

zich dat er nog bood

schappen moeten worden 

gedaan U bescft tegelijk 

dat cr de volgende dag -

cen zatcrdag geen tijd 

zal zijn naar de supermarkt 

te gaan U besluit virtueel 

te gaan winkelen. Volgens 

wei precies en geeft een Franse droge 

witte wijn aan. U klikt opnicuw op 

Franse wiinen en dan verschijnen cr en

kele zinncn oruw scherm, 

namelijk: "Overweeg nog 

een kecr uw kcuze om 

twee rcdcnen: 

a. U was 3 3 dagen gel eden 

regen de Fransc kernproe

ven bi1 de electro- nische 

volksraadpleging in op

dracht van de mini>ter van 

lluitenlandse zaken, 

h U bent lid van cen mi-

het rccept van de super- lieu-organisatie die acties 

marktketen van de week Drs. WI Deetnum vocrt ter boycotting van 

hebt u onder meer ecn drogc witte wijn Franse produkten." 

nodig. U klikt met uw muis en u ziet or lk vermoed dat professor Snellen dit 

uw grootbeeldscherm schappen met 

een grout scala aan droge wittc wijnen, 

verschillend naar karakter en prijs, af

komstig uit I talie, Spanje, Zuid-Afrika, 

Australie en zclts ecn tot LIW verbazing 

uit Zuid-Limburg Llw recept is even-

hedoeldc toen hi) schrect "de relatic 

met de democratic betrcft het rccht au

tonoom een bceld van zichzelf naar 

huiten te kunnen projecteren. Het is 

niet aan andcrcn mijn voorkeurcn in te 

vullen, inconsistentics van mijn voor-



kcuren met mijn andere gedrag aan de 

ordc te <;tellen of wetenschap met be

trekking tot mijn achtergronden direct 

of indirect - via gerichte toezending 

van materiaal - tegcn mij tc gebruiken", 

en toen hij daarvoor schreef in wat 

plcchtigcr bewoordingen: "het gaat om 

comtitutioncle rechten van vrijheid van 

vercniging en vergadcring, van vrijc 

meningsuiting, van beschcrming van de 

persoonlijke heschcrmingsfeer." Hij 

slaat de spijker op zijn kop 

Fictie en werkelijkheid 
Misschicn dcnkt u dat het voorbeeld 

van zocvcn pure fantasie is, maar strikt 

genomen gaat her om maximaal drie 

gegevenshcstanden, namclijk die van 

de supermarktketcn, die van het he

talingsverkeer en die van de electroni

<,chc volksraadplcging Twce van die 

drie hestanden bestaan a! min of mecr. 

t--lisschien denkt u dat hct voorheeld 

onzin is, omdat de rrivacy toch wei ge

garandecrd zal zijn. Privacy kan even

wei gegarandeerd worden, zodat het 

verzoek tot heroverwcging van die kcu

zc wiJn aileen en uitsluitend op uw 

schem1 verschijnt en nict met naam en 

toenaam op dat van een ander. 

tvlis-.chien denkt u dar u nooit zo gaat 

mccwerken aan de koppeling van data

hestanden van zoeven aangeduid, maar 

soms hebt u er voordelcn van. 

Een heel ander voorheeld: wanneer 

cvcntuele dieetvoorschriften van een 

arb gekoppeld kunnen worden aan de 

levcnsmiddelcn waaruit u kunt kiezen. 

Fictic en werkeli,kheid liggcn dichtcr 

hq clkaar dan wiJ vcrondcrstellen. 

F.en tweede voorhceld van een andere 

ordc en met een heel ander karakter. 

Een ficticf voorbceld en een voorbeeld 

dat war mij betrcft ficticf zal blijvcn, of

<,choon jc dat nooit zeker weer in scimcc 

jillion Een voorbeeld uit de hard-hack-

fiction zoals de Engelsen dat noemcn, 

ge'>chreven door Andrew Roberts in 

een thriller Hij gaat uit van ecn bu

reaucratische superstaat van de 

Verenigde Staten van Eurora in 2045, 

ccrder tot stand gekomen op basis van 

een referendum waarmee is gemanipu

lcerd. Een surerstaat ook waar corrur

tic en discriminatie plaatsvinden 

llurgers beginnen een vrijheidsstrijd. 

De supcrbureaucratie wordt niet meer 

geduld. Menscn van vices en bloed ko

men in verzet. 

Nude actualiteit. In sommige gemeen

ten wordt bij voorgenomen concreet 

beleid eerst via peilingen marketing ge

daan naar voorkeuren en wcnsen van 

burgers. Dan vindt bcsluitvorming 

plaats Na enige tijd wordt gecvaluecrd 

door de mate van tevredenheid van 

burgers te mcten. 

Politieke partijen volgen nauwgezet de 

opinicpeilingcn en lctten daarbij rre

cie-. or de voorkeurcn van burger-. ter

zake van rrioriteiten in belcid. Or dit 

punt kunnen de topics van rolitieke be

leidslieden met grote mate van zeker

hcid voor een half jaar worden 

voorsreld Rccentclijk heeft de PvdA, 

alvorens met bcpaalde voor<,tellen in de 

-.leer van de socialc zekcrhcid te ko

rnen, via een opiniebureau gevraagd 

naar de voorkeuren van haar achterban 

en hrcder van de kiezcr-.. 

De informatiemaatschappij is a! lang 

aan de orde in hct dagelijhe rolitiekc 

handwerk, meer dan we willen toege

ven. Dat is ook niet verwonderlijk in

dicn men bedenkt dat de 

stcekproeftechnieken een behoorlijke 

mate van betrouwbaarheid vcrschaftcn. 

Enkele conclusies 
Cenoeg voorbecldcn. Fictie en non-fie

tie. Enkele tussenconclusies kunnen a! 

worden getrokken. 
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- We Ieven inmiddcls in cen informatie

maatschappij, zij het nog niet lang 

Vee\ zal er nog gaan veranderen en 

wcinig is op dit moment precies te 

voorspellen. 

- De mogelijkheden van de informatie

tcchnologic zullen de wijze van besluit

vorming in het publieke en private 

domein bc'invloeden. Hierbij dient te 

worden bcdacht dat de grcnzcn tusscn 

die domcincn gccn vast gcgcven zijn, 

maar zullcn gaan schuiven. Ook client 

men zich te realisercn dat dcze vcran

deringen zich kunnen voltrekken bij 

handhaving van de bestaande formele 

rcgcls van dcmocratische bcsluitvor

ming. Voorts zal hct aantal actorcn 

groter worden en hun 

Er is niets nieuws onder de zon' 

In kite gaat het om vragen naar samcn

hang tusscn gebeurteni<,sen en opvat

tingen. Naar samcnhangcn tusscn 

ontwikkelingen in de samcnleving. 

Daarmee wordt geraakt aan de <,amen

leving zelf, alsmede de normen en 

waardcn die hct bindwcd<,c\ van die sa

menleving makcn. Dit alks gold, geldt 

nu en zal ook in de toekomst aan de or

de ziJn. i\1isschten zqn de gevestigde 

opvattingen en traditionele besluitvor

ming<,procedures minder vanzc\f,pre

kend aan het worden. i\1isschien is cr 

daardoor ook een groter risico van ero

sie van de normen en waarden waarop 

de samenlcving stoelt. Dat vcrgt alcrt-

heid. ook in het politieke 

anonimiteit zal toencmen. 

- De burger krijgt hijna 

onbeperktc kcuzemoge

liJkhcdcn waarmee de be

stuurder en de politicus 

rckcning zullen moeten 

houden. Er is echter ook 

ecn keerzijde aan dczc 

De grenzen tussen hestel. War te docn en wat 

dienen met name politickc 

partijen te docn a is centra

le instituties in een demo

cratic. 

het publieke en 

private domein 

zullen gaan 
Politieke partiJen hebhen 

de taak zich over concrete schuiven. 

medaille met vele voorkeuren. De voor-

keurcn zelf kun11cn door de bcstuurder 

op intcgcrc en nict intcgcrc wijze ge

manipuleerd worden. 

Burgers blijvcn gclukkig memcn van 

vices en bloed, die soms de rationaliteit 

van het heleid, de rege\s en de logica 

van de bcsluitvorming aan hun laars 

Iappen als bijvoorheeld de grondwaar

den van humanilcit dreigcn weggcdrukt 

te worden. 

Aandachtspunten 
Dit alles kwam op hij overdenking van 

de titel van dit symposium 'l'olitici en 

kiezcrs onder handbereik' Daarhij 

vrocg ik miJ at wic nu wic onder hand

bereik heelt. Strikt genomen cenzellde 

type vraag. ol wellicht dezellde vraag, 

als wic controkert hen dtc controlcrcn. 

problemen uit tc spreken 

die in het publieke domein burgers he-

zighouden en sugge<,ties voor op\o,.,in

gen te doen. Zij dienen dat niet te doen 

op ad-hoc-basis, maar op basis van bn

gne-tnmijn-visies op de Inrichting van 

de samcnlcving en de ontwikkclingcn 

in de samenlcving en de wereld. Het 

een en anckr dtent gehasecrd tc ZIJn op 

grondige analyse van de lcitcn. Ecn 

dergclijkc taakvcrvulling zal hiJdragcn 

aa11 hct vcrtrouwcn in de politick en zal 

dat vcrtrouwcn kunncn verstcrkcn. 

Bovendicn wordt zo continu'itcit meei

gewaarhorgd en kunncn inconsistcnties 

in her ovcrheidsbelcid worden bcpcrkt 

Daarom i-; een krachtige linanciclc on

dcrsteuning van de wetl'nschappelijkl' 

institutcn van de politickc partijen uit 

de publieke midde\cn wenselijk Het 

functioncrcn van de democratic IS 111 
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het geding Ovcrigens blijf ik de 

groot'>t mogelijkc aarzelingen behou

den ten aanzicn van verdere dircctc 

-,ubsidiering van politieke partijen, bc

houden<, enkclc speciheke activitcitcn, 

zoals die van de wetenschappclijke in

'>ltturen. 

Twecdc aandachtspunt bctrdt de pre

sentie van politicke partiJen in de mc

dta. Wanneer gehecht wordt aan het 

hebben van visic-, op concrete oplo"in

gen, dan is het cssentieel dat deze voor 

het voetlicht van de burgers kunnen 

worden gebracht. Daarmee wordt het 

publieke debat gediend en worden bur

ger-, ge'informeerd over de onderschei

den opvattingen van politici en 

bestuurders. De verschetdenheid in de 

media is in zekcre zin cen garantie dar 

dat uitdragen en bediscussieren kan 

piJatwinden. ook op dit moment, of

schoon men zorgen kan hchben in ver

hand met de belcisdvoornemens voor 

het publieke besrel Dit alles laat even

wei onverlet dat de rcgelingen die er 

landelijk zijn om de presentie van poli

tiekc pJrtijen in de media te waarbor

gcn, op hct lokale en regionale vlak 

ontbrekcn. Terecht hecft Rottenberg 

voor dat punt enigc tijd gelcden aan

dachr gcvraagd Ook op het regionalc 

en loble vlak zal ecn pre-,entie van po

liticke partijcn voor radio en televi-,ie 

moeten worden geregeld. 

Fen derek aandachtspunt hetrcft de 

taakvcrvulling van de Tweede Kamer. 

Recenrell)k hecft de hoofddirecteur van 

de VNC, de hcer De Vries, ervoor ge

plcit dat de Kamer mecr onderzoek 

gaat cloen jui'>t naar de sa men hang tus

sen ontwikkclingen zoa]<, zoevcn is 

oangcgcvcn. Hct zou cron1 gaan die ')ZJ.

menhangcn zichthaar te maken voor de 

burger. Die <,uggestie acht ik een waar

devollc. Onk up deze manicr kan wor

den bijgedragen aan het publieke dehat 

en aan het verstcrken van het functio

neren van politieke partijen. 

Het vierdc aandachtspunt betrcft hct 

overheidsbclcid als zodanig [r wordt 

vee I gesproken over de intormatiemaat

'>chappij, maar dat vcrondcrstelt wei dat 

burgers met de informatie kunnen om

gaan. Hierbij gaat hct niet aileen om de 

techniek voor het toegang krijgen tot 

gcgevensbestanden (informatie), maar 

ook om de vaardigheid via netwerken 

met anderen te communiceren, en niet 

in de IJatste plaats om het toevoegen 

van nieuwc informatie. Toevoegcn van 

nieuwc informatie betckcnt in feite het 

toevocgen van kennis. Daarom i'> het 

van zo grote betckeni-, dat in het onder

wijsbe-,tel meer aandacht wordt gege

ven aan tal van aspecten verbonden aan 

de informatietechnologie, maar bovenal 

zal de samcnleving zeit bercid moeten 

ziJn meer in her ondcrwijs te investeren. 

Wanneer het gaat om het aandacht be

steden aan tal van onderwerpen en ont

wikkelingen die burgers rakcn, dan i-, 

juist een goed publick hestel dat niet 

gebukt gaat onder de dictatuur van kijk

cijfcrs, van belang Dit is het viJfde aan

dachtspunt Het puhlieke be-,tel kan zo 

bijdragen tot een democratisch burger

schap Terecht heeft het Rathenau 

ln-,tituut hierop recentelijk gewezen. 

Het zesde aandachtspunt raakt het 

doelgroepcnbelcid. _lui'>t wannecr het 

gaat om democratisch staatsburger

<,chap, is aandacht nodig voor groepen 

die nog nier of in te geringe mate parti

ciperen in het openbare Ieven. Hierbij 

kan gedacht worden aan jongeren - en 

daarom zijn jongerenorganisaties bij po

liticke partijen van zo grote berekcnis -, 

maar ook aan allochtoncn, vrouwen, 

etc. 

Dr1. WI. Dcetnum i1 Poorzitler t!i/11 ,lc lTiuccde 

K,nncr 
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Het optimisme van de 'telegelovigen' is ongerechtvaardigd. 

lnformatie- en communicatietechnologie maken directe democratie 

in de vorm van teledemocratie weliswaar mogelijk maar de invoe

ring ervan is vanwege tal van bezwaren onwaarschijnlijk. En on

clanks het feit dat er steeds meer mogelijkheden zijn voor 

teleparticipatie is het een illusie te verwachten dat daardoor de 

participatie van burgers sterk zal stijgen. 

D 
e snelle ontwikkelingen op 

het gebied van de informa

tie- en communicatietech

nologic (ICT) prikkelt de 

verbeeldingskracht van velen. Sinds de 

uitzendingen die de 

VPRO-telcvisie ruim een 

jaar geleden wijdde aan de 

electronische of digitale 

snelweg en de aandacht 

die het Ministerie van 

Economische Zaken aan 

hct onderwerp gecft is ICT 

cen geliefd item geworden 

van de media. Men zou in 

hct modcrnc jargon kun-

Volgens sommigen zouden de storm

achtige electronische ontwikkelingen 

tot ecn geheel nieuw type democratic 

kunnen leiden. Dankzij de informatie

en communicatietechnologie zoudcn 

de burgers direct bij de 

politicke he- sluitvorming 

kunnen worden betrok

kcn. "Voor het eerst in de 

ge'>chiedeni., wordt directe 

democratic mogelijk en 

wei dtgitaal' aldus 

Bullinga 
1 

Het optimismc 

van dezc visic vcrtoont 

sterke overeen- kom.,ten 

met het idcalisme waar-

nen spreken van een 'hyt,e' mce maatschappijhcrvor-

Binnen dcze hausse aan Dr. P/Jili/J IJClJI Praag Jr mers in de jaren zcstig de 

publikaties en aandacht van de media is mogelijkheden van participatie-demo-

ccn onderwerp politick gezien in het 

bijzondcr van belang. Vcel ingcwijden 

in de clcctronischc snelweg en mcnig 

weten'>chapper spreken tegenwoordig 

van tcledemocratie. Hct begrip wordt 

cchter niet door icdercen op dczelfdc 

wijze ingevuld 

cratie verdedigden Een cnkeling had 

zelfs toen al een vage voorstelling van 

tclcdemocratie. Zo <,chreef de 

Amsterdam-sc tilosoof llders in 1968: 

"In een maatschappij van overvloed en 

vrije tijd zal de burger actief dccl kun

nen nemen aan het politieke Ieven. Aile 

UJV I% 



politickc kwc<>lic<> van nationaal of sup

ra-nationaal helang zullen over de tele

visie worden uitgezonden. De burgers 

zullcn na afloop van de parlcmentaire 

dehatten telefonisch hun mening aan 

de computer kunnen toevertrouwen, 

die vervolgens de uitslag meldt van de

ze volksstemmingen. De factorcn tijd 

en ruimle, die tot nu toe een sta-in-de

weg waren voor een werkelijke, directe 

democratic zullen geelimineerd worden 

dankzij tv, telefoon en computer"
2 

Deze vonn van democratic wordt vaak 

aangcduid als 'drukknopdemocratie'. 

Anderen hebben een minder vergaande 

invulling aan het hegrip teledemocratie 

gegevcn. Zo omschrijft Van Dijk het 

als volgt: "ccn vorm van communicatie 

waarin met hchulp van de nieuwe me

dia informatic en mcningen uitgewis

seld worden tus<.en \eden van een 

politieke eenheid, zowcl kiczcr<> al<> ge

kozenen, ter versterking van het demo

cratisch tunctioncren"
1 

Bij deze 

benadering staat niet de besluitvonning 

centraal maar de relatie tussen de hur

gers en de politiek. 

De meest hredc omschrijving van hct 

begrip teledemocratie komt van 

Kamervoorzitter Deerman. Aile ver

nicuwing in de wijzc waarop informatie 

wordt verzameld en verwerkt en ver

volgens in de publiciteit gcbracht be

schouwt Deerman als een vorm van 

teledemocratie. Nicuwc tcchnischc 

ontwikkelingen en toepassingen op het 

gchicd van opinic-onderzoek worden 

daarmee op een lijn gesteld met vor

men van directe democratic die geba

seerd zijn op informatie- en 

communicatietechnologie. 
1 

Drie aspecten van ICT 
Om de mogelijke invloed van de infor

matie- en communicatietechnologie op 

het functioneren van het politieke he-

stel te kunnen beoordelen zal allereerst 

kort ingegaan worden op drie aspecten 

van ICT die onderschciden diencn lc 

worden. De verschillende aspecten zijn 

van belang omdat ze niet allemaal dc

zclfde potcntic<> in zich hchben. 

In de eerste plaats hecft ICT de wijzc 

waarop gegevens over maatschappelij

ke ontwikkelingen kunnen worden vcr

zamcld en gccommuniceerd drastisch 

gewijzigd Dat uit zich in de snelheid 

waarop data verzamcld en verwerkt 

worden en vcrvolgens bc<>chikbaar wor

den gesteld aan ambtenaren, politici en 

journalisten In de praktijk ziet men dat 

met name in het opinie-ondcrzock (te

lepanels, computergestuurd enquete

ren) maar ook in de snelheid waarmee 

data van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) of het Centraal Plan 

Bureau (CPB) tegenwoordig aangelc

vcrd worden. Deze vernieuwingen in 

de wijze waarop data vcrzamcld wor

den zijn van belang, maar deze ontwik

kelingen starten voor Nederland al in 

de jaren vijftig tocn voor het eerst com

puters werden gebruikt voor opinie- en 

marktonderzoek. Deze ontwikkelingen 

lcidcn tot ccn groei van informatie en 

vcrsncllen de dynamick van de politick. 

De snelheid waarmee de resultaten van 

opinie-onderzock beschikbaar komen 

maakt hct voor politici in principe mo

gelijk hun optreden te Iaten bepalen 

door de opvatting van relevante groe

pen kiezers. Het is dezc ontwikkcling 

die de op marketingprincipes gebaseer

de campagne van Clinton in 1992 mo

gclijk maaktc. Volgens sommige 

analisten baseerde Clinton zijn verkic

zingsprogramma en belangrijke politie

ke uitsprakcn op de rcsultaten van 

grondig opinie-onderzoek
5 

Ook aan 

de Nedcrlandsc campagne van 1994 

kunnen voorbeclden ontlccnd worden. 

De PvdA liet het dcbat van Wim Kok 



met Van Mierlo onderzoeken op basis 

van de 0-uision methode. Tijdens de 

uitzending keken een achttal kiezers en 

potentiele PvdA-kiezers mee met een 

soort joy-slick in hun hand waarrnee ze 

de mate van instemming en afsternming 

op de argumenten van Kok konden 

aangeven. De resultaten werden door 

middel van een grahsche lijn onrniddel

lijk geprojecteerd onder in het televi

siescherm. Kok en de PvdA-strategieen 

wisten zo precies we ike argumenten re

gen Van Mierlo wei en niet cffecticf 

waren. In het slotdebat is daar dankbaar 

gebruik van gemaakt-" Het is duidelijk 

dat deze ontwikkelingen het functione

ren van het politieke stelsel kunnen 

hc'l'nvloeden, maar het is de vraag of dit 

aangeduid dient te worden als telede

rnocratie. 

Minstens zo belangrijk is het tweede 

punt: de wiJze waarop informatie thans 

voor iedereen in principe beschikbaar 

is. Met een modern en een niet al te ou

de personal computer kunnen op elk wil

lckeurig moment de databestanden van 

de Europese Unie of de OECD gcraad

pleegd worden. Verder kan men bij

voorheeld toegang kriJgen tot de zecr 

uitgebreide bibliotheek van het 

Arnerikaanse Congres of kan men aller

lei overheidsstukken raadplegen. In po

tentie kunnen grote groepen burgers 

hierdoor zichzelf relatief gernakkelijk 

toegang verschaffcn tot politick rele

vante inforrnatie. Deze ontwikkeling is 

met name gunstig voor lobby's, belan

gengroepen en i ndividuele burgers die 

op deskundige wijze willcn reageren op 

(voorgenornen) overheidsbeleid. 

Het rneest tot de fantasie spreekt het 

derclc element: het interactievc karakter 

van veel modcrne cornrnunicatietech

nieken, met name Internet. De gebrui

ker is n1et Ianger slechts passief 

ontvangcr van door andere opgestelde 

en verspreide boodschappen maar kan 

desgewcnst ook een actieve rol spelen. 

Hij kan inhoudelijk reageren op ande

ren of zelf het initiatief nernen tot hct 

verzenden van boodschappen. Vanuit 

het perspectief van het functioneren 

van een dernocratische bestel is oak 

hier het basisprincipe niet fundamcn

teel nieuw. Cornmunicatiestrornen heb

ben al sinds het einde van de verzuiling 

in Nederland geen lo/J-dou'lz karaktcr 

rneer. Burgers kunnen scbriftelijk (en 

sorns oak rnondeling) rcageren op de 

opvattingen van politici, al dan niet 

met behulp van de media. Het principe 

van de i nteractie tussen burger en pol i

tick rnoge niet nieuw zijr1. het fcit dat 

de snelheid waarmec de interactie kan 

plaatsvinden cnorm is toegenomen kan 

grote gevolgen hebben. De snelheid 

van het medium maakt hct ook moge

lijk dat velen in korte tijd aan een dis

cussie kunnen deelnemen. In een 

dagblad vergt een beetje discussie al 

gauw enkele weken, op een site van 

Internet kunnen honderdcn mensen 

binnen ecn paar dagen cen inhoudelijke 

reactie geven op een rnenrng. 

De combinatie van drie elernenten van 

ICT - de snelhcid van inforrnatievcrza

meling, de beschikbaarhcid van infor

matie en de inten-;ievc intcractievc 

cornrnunicatie - kunnen ertoc leidcn dat 

de factoren 'tijd' en 'ruirnte' als barricres 

in de politick cen vcel minder grote rol 

gaan spelcn De vraag blijh echter of 

en op wclke punten dit her lunctione

ren van ecn politicke stelsel kan bc'l'n

vloeden. Is het gcoorloofd om te 

vcrwachten dater ecn vorm van directc 

(tcle)dernocratie zal ontstaanc 

Eenzijdige invalshoek 
Wat opvalt bij auteurs die geloven dat 

het digitalc tijdpcrk tot cen totaal an

dere wijze van besluitvorrning zal lei-
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den, i<. dat hun analy<.cs een nogal ecn

zijdige invalshoek hebben. Vanuit hct 

per<.pecticf van wat technisch mogelijk 

is ot de komende jarcn mogelijk zal 

worden probeert men aan te gevcn wat 

de conse(]uentic<. kunnen zijn voor het 

functioncren van hct democrati<.ch be

<;tel. Een aantal auteurs kornt daarbij tot 

zeer optimistische analyses, varicrcnd 

van ecn groei van de betrokkcnheid bij 

het tunctioneren van de lokalc dcmo

cratie tot hct eindeliJk kunnen realise

ren van een bepaaldc vorm van directe 

democratic. 

De technologische bias in deze veclal 

boeiende analyses lcidt tot een gebrck 

aan aandacht voor de politicke rol van 

de gemiddcldc burger Ecn deel van de 

prachtige mogclijkheden die geschet<.t 

worden zullcn zich aileen kunnen uit

kristallisercn als die burger er ma"aal 

gehruik van gaat rnaken. Dat i<. cchter 

twijtelachtig 

Kcrnvraag is wat mij betrcft ol de bur

ger-; door de nieuwe inforrnatie- en 

cornmunicatietechnieken anders met de 

politick zullen orngaan, de politick an

ders zullcn benaderen en gestimulccrd 

zullen worden zich meer intensicf met 

de politiek bczig te houden. Het gaat 

daarbij met name om de burger in zijn 

rol als staatsburgcr, niet om de burger 

in zijn rol van consument van ovcr

heidsdiensten (of dicnsten van hct be

drijfsleven) Als het gaat om de burger 

die zijn rijbewijs wil aanvragen, op 

zoek is naar informatie over socialc uit

kcringen of de details wil wcten van 

een subsidieregeling zullen de nieuwe 

vorrncn van inforrnatie-communicatie 

technologie ma<.<.aal gebruikt worden in 

de nabijc tockomst. De gcmiddelde bc

trokkenhcid bij de politiek van vccl 

burgers i<. cchter gebasccrd op ecn al

gemene wcinig specihckc intere<;<;c. 

Dezc burger is slcchts zelden doelge

richt op zock naar politickc informatic 

Kern van cen stelscl van directe dcmo

cratie is dat aile burger<. gclijke mogc

lijkheden hcbben om dcel te nemen 

Part1juoorzitter Helgcrs fcliciteert profmr Frcmken nadat deze is geriddcrd. Rechts 
mwrouw Frankc11. (jato A1ieke Schlmna11) 
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aan aile of nagenoeg aile bcsluiten en 

aan de discussies die voorafgaan aan de 

besluitvorming Uitgangspunt daarbij is 

dat burgers zelf zoveel mogclijk op di

recte wijze over hun bcstaansvoorwaar

den en mogclijkhedcn dienen te 

kunnen bcslisscn. Het stelscl wordt met 

name geassocicerd met de antieke 

Criekse stadstaat, Athene, en zijn 

volksvergaderingcn Voor velen is dit 

de ideale democratic. Onze vertegcn

woordigende democratic is de 'seco11d 

best' oplossing, noodzake-

rusten dit soort verwachtingen over de 

heilzame werking van de tcchnologi

sche ontwikkclingen op cen misvatting 

Het problcem bij het realiseren van di

recte democratic zit niet in technische 

beperkingen, maar in twee arbitraire 

vcrondcrstellingen die gehantcerd wor

den. 

In de cerstc plaats wordt miskend dat 

de moderne maatschappij, zoal<, die 

zich vanaf de zeventicndc ceuw heeft 

ontwikkeld, berust op ccn ver doorge-

voerde arbeidsdeling die 
lijk omdat een aantal prak-

tischc omstandigheden 
Zelfs burgers met ge-samenhangt met de 

compliceerdheid van de 

samcnleving. Deze 

beidsdeling strekt 

directe democratic onl11o

gelijke maakt
7 

Het gaat 

dan om twcc belcm111crin-

gen, 

- de massaliteit van de hui

dige samenleving, 

- het gebrek aan politieke 

informatie bij de burgers 

over de ingewikkelde pro

blemen van de moderne 

samenleving. 

een redelijke 

interesse in politiek 

zullen niet zo snel 

een uurtje achter 

het scherm gaan 

ar-

zich 

ook uit tot nagcnoeg aile 

ondcrdelcn van de maat

schappij waaronder de po

litick. Met de ontwik

keling van de massademo

cratie en de massapartij 

aan hct einde van de ne

gcntiende eeuw werd de 

politick geprofcssionali

seerd. Hct was l\1ax 

Weber die in 1919 in 

Polttik als Bent] dit voor het 

eerst scherp analyseerde. 

Dit '>taat in scherp contrast 

De ontwikkelingen op het 

tcrrein van ICT maakt het 

binnen afzienbare tijd 1110-

gelijk de technische en 

praktische beperkingen te 

ovcrwinnen, aldus de opti-

zitten om de laatste 

discussiebijdragen 

over de 

verzelfstandiging 

van de NS op te 

zoe ken. 

misten. Zo stelt de permanente be

schikbaarheid van informatie icderecn 

in staat zich op de hoogte te stellen van 

aile relevante ontwikkelingcn en feiten. 

Het interactieve karakter maakt vor111en 

van digitale discussie en besluitvorming 

mogelijk, waarbij het niet Ianger nood

zakelijk is dat burgers zich op ecn punt 

verzamelen om te kunnen mcebeslissen 

en discussiercn. Op elk willekeurig mo

ment kan de burgers gevraagd worden 

hun mening te geven of ecn besluit te 

nemen. 

Het klinkt aanncmelijk maar toch be-

tot de praktijk in Athenc 

waar iedcre vrije burger politicus of be

stuurder kon zijn en daarvoor soms per 

lot werd aangewezen. Daarbij client 

aangctekend te worden dat het volk, de 

vrije mannen van Athene, weliswaar 

zichzelf regeerde, maar slechts dankzij 

het feit dat het overgrote dee! van de 

volwassenen, de slaven en vrouwcn die 

hct merendeel van het produktieve 

werk verrichtten, was buitengesloten 

van het burgerschaps Binnen de groep 

van vrije burgers was er echter geen 

sprake van een politieke arbeidsdeling 

De opvatting dat cen dcrgelijke ar-
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hcid,dcling cigenlijk niet nodig is ligt 

ook nu nog vaak ten grondslag aan 

plcidooicn voor dirccte democratic. 

Hct is niet goed dcnkbaar hoe de vcr 

doorgevoerde taakverdcling in de poli

tiek is terug te draaien. Wei is het mo

gcliJk en wemelijk mcchanismen te 

introduceren op ba,is waarvan burgers 

hcter in staat ziJn om politici tc contro

lcren. Een bcpaald instrument van di

rectc democratic zou daaraan kunnen 

hijdragcn. Het correcticf referendum, 

ter aanvulling en verstcrking van het 

stclsel van vcrtegenwoordigendc demo

cratic, handhaaft encrzijds de gcgroei

de en noodzakelijk taakverdeling tussen 

politici en burgers, maar dwingt ander

zijds de politici, over belcidsonderdc

len die de burgers van belang vindcn, 

op niet vrijblijvende wijze verantwoor

ding at te leggen 

Belang publieke discussie 
Hct twecde wczenlijker problecm is dat 

de mens wei ccn sociaal wczen is, maar 

gcen politick wczen. Politick necmt 

voor zeer vee] mensen een relatief on

bclangrijke plaats in in hun dagelijkse 

Ieven. De meeste mcnsen zijn zclden 

actid bij de politiek hetrokken, zijn 

zeldcn acticf of op eigen initiaticf op 

zock naar politicke informatie. 

l'oliticke informatie bcreikt vee] bur

gers zonder dat zc zich daar daadwcr

kelijk voor inspannen. Ze verkrijgcn op 

ecn pa<,sieve wijze politieke informatie, 

via de televisie, de krant of via gesprck

ken met vricnden en hckenden. Het 

betckent dat de hereidheid om vecl tijd 

en energic in hct vergaren van politieke 

inlorrnatie tc invcsteren bij vee! burgers 

heperkt is. Uit het feit dat vee] informa

tic digitaal bcschikbaar is mag niet ge

concludeerd worden dat deze mcnsen 

deze informatie ook zullen raadplcgen. 

De passieve wijzc waarop de burgers de 

politick volgen lcgt grote beperkingen 

op aan het clectronisch raadplegen van 

de bevolking In het algemecn dicnt 

men zich tc realiseren dat hct pas zin 

hecft mcnsen naar hun mening tc vra

gcn, c.q. hun stem tc Iaten uitbrcngen, 

indicn ze cnige kcnnis hebbcn over het 

onderwerp llij vecl ondcrwerpcn is dat 

pas het gcval als er in de media uitge

brcid aandacht aan is besteed. Vooral 

bij ondcrwerpcn waar duidelijk ver

schillcnde meningen over bcstaan, leidt 

dat vaak tot mcningsvorming onder ecn 

groot dee] van de burgers. Puhliekc dis

cussic dient vooraf te gaan aan publieke 

meningsvorming. Het cnthousiasmc 

waarmee sommigc gemeentcn werken 

met stadspanels, vaak ook als alternatief 

voor het invoercn van cen referendum, 

is dan ook vcrbazingwekkend. Een dui

zendtal mensen vragcn naar hun me

ning over bcleidsonderdelen waar ze 

niet of nauwelijks van gehoord hcbben 

Ievert geen zinvolle informatic op. Een 

van de belangrijkste voordelcn van het 

corrcctief referendum is dat hct juist 

een publicke discussic oproept, die 

door grote groepen passicl vanuit de 

huiskamcr gcvolgd kan worden, bij

draagt tot kennisvermeerdcring en tot 

mcningsvorming lcidt. 

In de Atheensc stadsvergadering stond 

de discussie net zo centraal als de bc

sluitvorming. Bij verschillende vorrnen 

van tcledemocratic bestaat het niet 

denkbeeldige gevaar dat de interactievc 

mogelijkhcden door ccn beperkt aantal 

mensen gcbruikt wordt om intcnsief 

mce te discussieren, maar dat de discus

sic volledig aan het grote publiek voor

bij gaat. De ICT-aanpak, waarbij via 

bijvoorheeld de digitale stad in 

Amsterdam (ccn onderdeel van 

Internet) gediscussieerd kan worden, 

vcrbrecdt encrzijds de discussie maar 

versmalt de reikwijdte van de publiekc 
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di<;cu<;sie tcgelijkertijd. De mogelijkhc

den voor actieve deelname zijn ver

groot, iedereen kan een hijdrage 

leveren. Tegelijkertijd wordt het aantal 

memen dat kennis nccmt van de dis

cussic, de discussic volgt, de passieve 

deelnamc zo men wil, drastisch ver

klcind. Niet aileen omdat tot nu toe 

slccht<; weinigen de technische of prak

tische rnogelijkhcden hehhen orn ken

nis te ncrncn van deze digitalc 

discussie. Vee! helangrijker is dat 

slechts weinig burgers met cnige regel

maat actief op zoek zijn naar politieke 

inforrnatie, die van hclang is voor het 

uitoefenen van hun politieke rcchten en 

rnogelijkheden Niet alleen de techni

sche drempel om via Internet of op an

dere digitalc wijze inforrnatie te 

vergarcn is relaticf hoog. Het vcronder

stclt ten onrechtc dat vee! mensen op 

ecn actieve wijzc, die meer tijd vergt 

dan de huidige pas-,icvc wijze, met po

liticke informatic zullen omgaan. Zelh. 

burgers met een redelijke interesse in 

politick zullen nict zo snel even een 

uurtje achter her scherm gaan zitten om 

hijvoorbeeld de laatste discu"'ichijdra

gen over bi,voorbeeld 'de verzelfstan

diging van de NS' op te zockcn en te 

lezcn. Het op de hoogte hlijvcn van de 

politiekc ontwikkelingen via interactie

vc rncdia vereiq ccn grotere in~panning 

dan via de huidige media. Fen belang

rijke tunctic van de huidigc ma"amedia 

is bovendicn dat ze een sclcctie maken 

uit het nieuwsaanbod, dat bcspaart de 

gehruiker van hct medium een hoop 

tijd, en dat ze voorvallen in cen bredere 

context plaatscn. Het aanhieden aan de 

consumenten van een interprctatieka

der is esscntieel voor hct kunncn vol

gcn van veel ontwikkelingcn. Niet 

zozeer omdat de burger te dom of te 

onontwikkcld zou zijn om dat zelf te 

kunnen rnaar simpelweg vanwege het 

feit dar geen mens op alle door hem re

levant gcachte terreinen dat zelf zou 

kunncn. Bij de huidige ver doorgevoer

de taakvcrdeling in onze maatschappij 

hoort ook deze intermediairc functie 

van de massarnedia. 

Zolang de inforrnatie- en communica

tietechnologic geen aantrckkelijke rno

gelijkheden bicdt om op passieve wijzc 

politieke discussies en ontwikkelingen 

te volgen, zal de meningsvorming on

der een groot puhliek niet via de nieu

we media verlopen. De media, 

telcvisienicuws en de krantcn, zijn op 

dit punt als intcrmediair tusscn het po

litiek-bestuurlijk systeem en de burgers 

o1wervangbaar. Discussie via de vriJe 

publiciteit is csscntieel voor menings

vorming onder burger<, en kiezers en 

daarrnee voor de kwaliteit van de de

rnocratisch proces Het is niet goed 

voorstelbaar hoc IC:T kan bijdragen aan 

een kwalitatief hctcre relatie tusscn de 

politick en de burgers, zolang slechts 

rclaticl weinig rncnsen gebruik maken 

van de interactieve mogclijkheden. 

Dcnkhaar 1s wei dat kranten en televi

sicnieuws in de tockomst hun intcrme-

functie gedceltclijk gaan 

vervullen via Internet. Hct intcractieve 

karakter van hct medium zal daarbij 

van ondergcschikt belang zijn. Fender

gelijk gcbruik van de nieuwc mogclijk

hedcn zal niet biJdragcn aan nicuwe 

vormen van directc dcrnocratie. 

De stclling van Tops dat ICT tot nieu

wc vorn1cn van n1ening~vorming zal 

kunnen leiden 1s cnerzijd-, wei juist, 

maar ovcrschat anderziJds de mate 

waarin cr van deze nicuwc rnogeliJkhc

dcn gebruik zal worden gcmaakt" IC:T 

kan slechts een hescheiden cotnple

mentaire tunctic vervullen ten aanzien 

van de huidige media. Slcchts burgers 

die zccr gericht op zoek zijn naar he

paalde politieke informatic, of a! gctno-
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tiveerd zijn om dee] te nemen aan een 

oepaalde discussie zullen georuik rna

ken van de digitale mogelijkhedcn Dat 

zal ccn kleine minderheid zijn 

De ontwikkelingen op het gebied van 

de informatietechnologie zullen nict 

lcidcn tot ccn andere vorm van demo· 

cratie, namelijk directe democratic, zo

als sommigc optimisten vcrkondigcn. 

Hct is opvallcnd dat !'vl. de Hond, die 

crvan ovcrtuigd is dat we te maken 

heoocn met een digitale revolutie, maar 

die ook niet gespeend is 

worden. Wei bestaat de kans dat een 

deel van het publiek zich systematisch 

onttrekt aan nieuwsvoorziening. We 

hebben dan niet zozecr te maken met 

de posi tieve effccten van groeiende 

communicatiemogelijkheden maar met 

de negatieve. 

De vraag is of politicke partijen nog 

een intermediairc functie kunnen ver

vullen. In de ICT-literatuur vindt men 

regelmatig de stelling terug dat de digi

tale ontwikkeling de intermediaire rol 

van partijen volledig uit

van enig inzicht in politick 

gedrag, voornamelijk de 

organisatorische conse

quentics voor de politiek 

oenadrukt. In de tockomst 

lnformatie- en 
holt. Zo stellen Depla en 

Top<, dat de mogclijkheid 

van electronische volks-communicatietech-

nologie kan slechts 
raadplcging niet slcchts de 

represcntatieve democra

tie onder druk zct, maar 

ook de intermediairc rune

tic van politickc partijen 
11 

De juistheid van dczc stel

ling kan worden betwij

feld 

zou icdereen op ccn veili een bescheiden 

complementaire 
ge manicr met ccn soort 

pincode vanuit de huiska

mer kunnen stemmcn. Dat functie vervullen 

ten aanzien van de 
zou ook het organisercn 

van correctieve referenda, 

waar De Hond een voor huidige media. De intermediaire lunctie 

van partijcn bestaat uit <,tander van is. kunnen vcr

gcmakkell)ken De positie- vc invloed 

die het corrcctief rdcrcndum kan hcb-

hen op de rclatie tussen ourger en poli

tick is echtcr niet athankclijk van de 

digitale mogclijkhedcn "' 

Gevolgen voor partijen 
Voor de meningsvorming onder ccn 

groot puhlick is de intermediaire rol 

van de media onmisoaar. Hij cen toenc

nlcndc fragn1cntarisering van het nlc

dia-aanhod, hct gaat dan met name om 

hct gme1endc aantal telcvisiezendcrs, 

zullcn de media deze intcrmediairc rol 

oliJVCn vervullcn. Het hcrcik van clke 

zcnder wordt kleiner, maar dat hete

kcnt nict dat de diversiteit aan menin

gen zal toencmcn. De unitormitcit in 

de interpretatic van belangrijke geheur

teni<,scn zou wei eens groter kunnen 

twec onderdelcn. Als het gaat om de 

stroom van informatic uit het politick-

hestuurliJkc systeem is van oudshcr een 

belangrijke taak weggelcgd voor partij

cn. Zij dicncn informatie te sclccteren 

en te interprcteren voor de burgers. 

Dczc lunctic vcrvuldcn de partijcn met 

name in de tiJd van de verzuiling maar 

sinds enkelc decennia is ziJ grotendee]<, 

ovcrgenomen door de massamcdia. 

Daarnaast ochoort tot de intermediaire 

functic het vcrwoorden van water in de 

samcnleving leeft, bet nan)en<, groepen 

uit de bevolking tormulcrcn van cisen 

aan het politick-be<,tuurlijke '>ysteem 

Ook dczc functie wordt tegenwoordig 

veelal door andere politickc actorcn 

vcrvuld. Burgers hebbcn al lang ontdekt 

dat de weg via de politieke partij vcelal 

gecn effecticvc is. i\len bchartigt zijn 
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he Iangen door zich rechtstrccks tot het 

vcrtcgenwoordigcnd orgaan tc richten, 

door hct inschakclcn van de media, het 

oprichten van actiegroepcn of door 

zich tc wenden tot bcstaande belangcn

groepen. Ook dezc ontwikkeling is niet 

het gevolg van ICT. hoogstens bicdt 

hct de burgers nog wat mecr mogelijk

hedcn. De belangrijkste achtcrgrond 

van dczc ontwikkcling is het sterk ge

stcgen opleidingsniveau van de burgers. 

Dit uit zich onder andere in een tocge

nomen politick zelfvertrouwcn en een 

grotere politiekc zelfstandighcid of zo 

men wil afnemcnde partijtrouw. 

Politieke partijcn hebben dit proces on

middeldc burger in politick ge"intcrcs

seerd zijn, mag men hier een redelijkc 

res pons verwachten. De PvdA experi

menteert hicr reeds op beschciden 

schaal mee. In de tweede plaats kunnen 

partijen informatie- en communicatic

technologie gebruiken om nieuwc vor

men van direct contact met kiezers 

mogelijk te makcn. Verwacht mag wor

den dat in de rcgel slechts ccn gering 

aantal menscn hier gehruik van zalma

ken. Deze mogclijkheid is nict slechts 

aantrekkclijk voor partijorganisatics 

maar ook parlementaire fracties zoudcn 

hierop kunnen inspelen 

In de derde plaats zullcn ontwikkclin

bcwust gestimuleerd door 

hct onvermogen om nog 

aan- sprekende en consis-

Politieke partijen 
gen up hct gebied van 

I CT een steeds grot ere rol 

tente maatschappijvisies te 

formuleren. 

kunnen informatie-
gaan spelen in verkiezings

campagnes. Dczc tendens 

is in 1994 al ingezet Hct 

zal daar primair gaan om 

toepassingen op het ge

bicd van opinie-onder

zock, focusgroepcn en de 

mogelijkhcden van direct 

lll!lil. Cezien hct heperkte 

en communicatie-
Hct teloorgaan van de in

terrncdiaire functic van 

partijen betekcnt niet dat 

partijen geen andere func

ties meer bckleden. Het 

rccruteren van politici 

technologie wei 

gebruiken om hun 

eigen functioneren 

te versterken. 
voor vertegenwoordigen-

de licharnen blijft een essentiele taak 

van de politieke partij Daarnaast is het 

nog steeds de taak van de partij en haar 

gekozcn vertegenwoordigers om keu

zen te maken op basis van cen afwe

ging tussen de vcrschillende in het 

gcding zijnde bclangen. 

Politieke partijen kunnen informatic-en 

communicatietechnologie wei gebrui

ken om hun cigcn functionercn te ver

sterkcn. Het zou dan onder andere 

kunnen gaan om een drietal punten. In 

de eerstc plaats zouden partijen, gezien 

het kwijnende bcstaan van het plaatse

lijke partijlcven. ICT ecn rol kunnen Ia-

ten bij de interne 

mcningsvorming in een partij. Cezien 

het feit dat partijledcn meer dan de ge-

bcrcik zullen interactieve 

media slcchts mondjesmaat gebruikt 

worden. De druk binncn aile partijen 

om met name in campagnes kostbarc 

vormcn van informatie-tcchnologie tc 

introduceren zal de komende jarcn gro-

ter worden. 

Slot 
Het is uitermate onwaarschijnlijk dat 

de ontwikkelingcn op het gcbied van 

ICT zullcn leiden tot gcheel nieuwe 

vormen van democratische besluitvor

ming ICT maakt directe dcmocratie, in 

de vorm van teledemocratie, technisch 

misschien op den duur wei mogelijk, 

maar de kans dat het zal worden inge

vocrd lijkt niet erg groot. Daarvoor kle

ven er tcveel andere bczwaren aan 

CllV I'% 



dircctc democratic. Wei is het waar

<,chiJnlijk de1t ccn vorm ve1n dircctc dc

mocrCJtie, hct corrccticf referendum, 

ccn piCJCJts krijgt binncn hct stelsel ve1n 

vertegenwoordigende democratic. 

De ICT-ontwikkelingen, Internet en in 

de tockomst e1nderc vormen van inter

actieve communicatic hicdcn wei nicu

we mogclijkhcden voor participatie, 

tclcparticipatie Het wordt altham 

techni-,ch gemakkelijker om direct in 

contact tc trcdcn met politici, ambtena

rcn en politieke organisatie'>. Het i'> 

cchtcr ccn illusie om te verwachten dat 

daardoor de pe1rticipatic van de burgers 

stcrk zal stijgen. Tot nu toe blijkt dat 

vooral grocpcn die in het algemeen 

toch e1l gemakkelrjk tocgang hcbben tot 

het politickc systccm, belangengroe

pen, goed georganisecrdc bcwcgingcn 

en lobby's, gcbruik makcn van de nieu

we mogell]khcden om de bclcids- en 

besluitvmming tc bcrnvlocdcn. Dat is 

weliswCJCJr onvcrmijdclijk, maar recht

vaardigt wei een sccptischc houding te

genovcr hct ongcrechtvaardigde 

optin1isn1c von de 'tclcgclovigen' 
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Aan het verbeteren van de relatie tussen kiezers en gekozenen 

wordt in Brussel en Straatsburg weinig tot niets gedaan. Het digi

taliseren van communicatie- en informatiestromen kan in Europa 

een bijdrage leveren aan het vergroten van het geloof in Europa. 

I 
k hehoor tot die memen die het 

gebruik van de nieuwe mogelijkhe

dcn niet schuwen. lk expcrimenteer 

mee e11 ken dus de voor- en nade

lcn van de palmtop met modem etc. 

aangesloten op de CS/\1 ten opzichte 

van potlood en papier en het telcfoon

toestel met draaischijf 1\lijn kantoor 

past in de zakken van mijn colbert, de 

informatic van de helc we

reid ligt lctter\ijk hinnen 

handbereik. Het moet ai

leen nog werken op het 

moment dat ik het nodig 

heb en dat valt nog wei 

eens regen. in lcgenstel

ling lot papier en potlood 

die alt1jd beschikbaar zip1 

en werken 

nameliJk hetzellde: communicatie tus

sen mensen up basis van heschikhare 

inlormatie. 

Een van de storende elementen in de 

discussie over de informatiemaatschap

pij is dater levee\ scifl1ccjiction hi)komt. 

Zelfonderzoek noodzakelijk 
De inlormatiemaatschappiJ 1s een on

lnlormatie is net als tijd 

Het is in overvloed be

schikbaar. je moet er al- Drs PLA1 Pcx 

de1werp dat het Luropees 

l'arlement uitermate be

zighoudt. l:uropa geelt de 

toon aan in de discussie en 

het is vanzelfsprekcnd dat 

de ordeningcn op dit ge

hied ccn h1ropcsc basis 

hehbcn, omdat elcctroni

sche inlormatie nu een

nlaal gccn grcnzl'n kent 

In het l'arlement wordt 

vaak gediscussieerd over 

de inlormatie-samenleving 

lcen goed gebruik van kunnen maken. 

Wat doe jc met tijd die je wint door ex

tra snelheid van handelcn' Wat doe jc 

mel extra informatie, die je langs elcc

tronische weg hcschikhaM krijgt' 

De 1nlormaticrcvolutie veranden onze 

samenleving ongetwijfeld, maar we 

moctcn niet ovcrdriJven. De basis blijft 

en alles wat daarmee samenhangt. 

Allerlci onderwerpen pa'>snen de re

vue. van de telemat1ca-verhindingen 

tussen overheden, de transeuropcse te

lecommunicatie-netwerkcn, de media

concentratle, databankgcgcvcns. 

ISDN-netwerk<:n tot de auteursrechten 

toe. lr is echter geen coherent hclcid 
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op dit gebied bij de Furopese 

Cnmmissie. Ieder directoraat-generaal 

hedt wei een link met de intormatiesa

menlcving Cevolg i., dat hct allcmaal 

erg verkokerd toegaat. lk roep vaak 

waarom er niet ccn <,peciaal directoraat

generaal voor dit <,Oort zaken i'>. 

Europa, de Europese Unte is zeit ook 

onderwerp van 1ntorn1atieverkrijging en 

inlormatieverstrekking Er gebeurt vee! 

tn llruS'>e! en Straatsburg waar de kiezcr 

gecn weet van hcclt en cr geheurt vccl 

tn de Europcse regio\ waar de 

Europese bureaucratie te weinig vanat 

weet. De hekende band tussen kiezcr 

en gckozcne, tuS'>en be-

liet uitgezonden, 

Nederland. ,\bar 

dus ook 

wie hcclt 

Nederland een schotel7 

naar 

er in 

Sommige uitzcndingen blijkcn geco

deerd te ziJn en een Nedcrlan(he ver

taling ontbreekt. Dit zal ik nader aan 

de orde stellen in de commi.,.,ie. 

Omgekeerd is de intormatie naar de in

<,tellmgen toe ook slecht geregeld Vele 

!eden van het Europees l'arlement zijn 

door drukke werkzaamheden nauwe

lijks in staat de achterban voldoende te 

bezoekcn. Ieder bczoek kmt, vanwcge 

de grote at<,tanden veel tijd 

Het wcrk van de !eden van hct 

Europees l'arlement i'> een 

<,tuurdcr en hestuurde np 

hct Europee<, niveau ts 

voor vee! vcrbetering vat

baar. Aile instellingcn van 

de Europese Llnie moeten 

naar mip1 mening hun tn

formatie- en communtca-

Politieke partijen 
con'>lante keuze tu<,<,en je 

thuis Iaten zicn of je werk 

in Brussel goed doen. kunnen blijven, 

maar hun 
WiJ prate11 in het 

werkmethode zal 
Europees l'arlcmcnt over 

de democratiscring van de 

Turkse <,amenlcvtng, voor 

het vcrheteren van de situ-tichelcid aan cc11 crmtig 

zcltondcrzock onderwer-

danig veranderen. 

pen, de activiteiten aanpa<,<,cn aan de 

cisen van deze liJd en gchruik makcn 

van de moderne hulpmiddelen, dus 

vooral ook die welke de informatie

maatschappiJ hiedt 

lk heh onlangs FL!-commissaris Orcja 

geschreven dat zip1 intormatiebeleid 

ntet tunctioneert Dtt was niet zoeer 

hcdoeld als kritil'k, maar a]<, cen con<,ta

tering van een feit, namelijk dat de 

Furopese burger niet ol zeer onvol

doende op de hoogte is van wat de in

stellingen van de Europesl' unie voor 

hem betekenetl en doen. lliJ communi

catie geldt aileen het resultaat. 

Fen modern voorbeeld van slechte in

tormatie vormen de satellietuitzendin

gcn van de plcnaire vergaderingen van 

het Furopees Parlement. Alles wat ge

zegd wordt in Brussel en Straatsburg in 

dczc vcrgadcringcn wot·dt op de <,Jtel-

atte 111 de voormalige 

SowJet-Unie hcbbcn we democratise-

ring...,programn1a\ n1aar ter verhetering 

van onze eigen democratic, de rclatic 

tussen de Europese kiezer en de geko

zenen doen we \Veinig tot niet~. 

De communicatie in de Europese Unie 

wordt naast de tysieke afstandcn gehin

derd door taal- en cultuurverschillcn. 

lloeiend om die te overhruggcn, maar 

er wordt weinig succes gehoekt. En a]<, 

de !eden van het Europees l'arlement 

daartoc de Llnic afrcizen dan wordt 

hun hct docn van snoepreizen verwe

ten. 

De kloof dichten? 
Bovengenoemde problemen in de com

municatie kunnen stellig gedeeltelijk 

worden opgelost door gehruik te ma

ken van de hulpmiddelen die de modcr

ne electronica biedt. DaarhiJ moet a]<, 
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uitgang<,punt diencn dat aile burger<, 

kunnen bcschikken over de vcrworven

heden van de informatiemaatschappij, 

hun zelfbeschikkingsrccht op informa

tie kunncn uitoefcncn en ook qua bud

get en ko5ten hun gcen belemmeringen 

in de weg worden gclegd. Het i-; dus 

meer ecn zaak van organisatie en bud

get, dan van technische mogclijkheden, 

want wat dit laatste bctreft is de sky de 

/i,il. 

De informatickloof is du, best wei te 

dichten. 1\laar hoc staat hct met de 

communicatiekloof: Hoc interacticf 

kan de burger gemaakt worden in het 

Europcse politieke proce<,c Op dit mo

ment laat de activiteit van de burger 

naar Europa toe te wcnsen over. Het 

opkom<,tpcrcentage hij de laat<;te ver

kiezingen is daar een voorbeeld van. 

Als hct zaken betreft die de burger ra

ken dan i'> er meer activitcit. 

Het aantal petitics is de laatste jaren 

verhoogd van I 00 tot 1500 per jaar, 

maar ook hier is het absolute getal laag 

te noemen in vergclijking tot wat op 

nationaal niveau gcheurt. Ook hier is 

het een zaak van informatie en gcbrek 

aan communicatiemiddelcn. Hoe kun

nen de !eden van hct Europees 

Parlement besluiten nemcn conform de 

gedachtcn van hun kiezcrs: Moeten zc 

aileen afgaan op wat de kranten schrij

ven en wat de lobbyistcn vertellcnc 

Ook hicr kan de electronica tc hulp 

worden gcroepen om afstandcn te 

overhruggen. 

Einde representatieve 
democratie? 
We Ieven in tijden van grote verande

ring, cen tijd van een nieuw begin. De 

evolutJc van de democratic begon ten 

tijdc van de Cricken. Zijn wiJ nu aan 

het eindc gekomen van de fase van de 

vcrtegenwoordigcndc democratic. 

Ecuwenlang hebbcn we mcnsen uitge

zondcn om ons te vertegenwoordigen 

in het 'vcrrc' Den Haag en, iets mindcr 

lang, in Brusscl. 

De heren (ul11.r.) Pex, Snelln1, Vcm de Do11k m V1111 CemrlflmllkC/1 dee/ ulltJrJrr het 
forum tijdens de COIJjererrtie 'Politici en klezers onder hcmdhereik'. (Jato J\lirkr ScJ,Jil,lliln) 
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De nicuwe tijden roepen ccn aantal 

vragcn op: hebben we gccn vcrtcgen

woordigcrs mcer nodig die uitmakcn 

wat goed voor de kiezer isJ Dczc kun

ncn immers beschikkcn over dezeltde 

inlormatie en kennis als hun vertegen

woordigcrs en ook nog op hctzeltde 

ogenblik 

Is hct aileen nog maar ccr1 kwe<;tie van 

organisatiec De inforrnatie-rnaatschap

pij heeft de mogcliJkheid ge<,chapen 

dat cen ondernerner en een politicus 

met ecn i<~{Jiof', een modern en de juiste 

so]ltPrlrr zaken kunnen doen en kunnen 

communiccren over de hcle wereld 

zondcr zichzelt daadwcrkelijk fysiek te 

hoeven vcrplaat-;cn. 

Is de plaats waar men zich bcvindt 

daarmee irrelevant gc\vordcn7 

Democratic ontwikkelde zich tot rcprc

sentatievc democratic JUist doordat de 

schaal en de afstand tussen een gebeur

tenis en her tijdstip waarop de mcnsen 

ervan op de hoogte werden gesteld 

nogal ver<,childc Nu kan iedcr die dat 

wil sncl bepaalde informatie opvragen. 

Zo wordt de democratie dus mccr di

rect. Sommigen, zoals Naisbitt, zijn er

van overturgd dat de vrije markt

cconomie gevolgd zal worden door de 

vriJC door comumcntcn gestuurde 

markt en een door comumcnten ge

stuurde dcmocratie. 

l'olitici mi<,sen wat dit betn'ft hct in

zicht in de ontwikkcling Het heeft te 

maken met de tcrugval van de macht en 

de omschakeling van de macht van de 

staat naar de macht van de burger. Het 

is een ongestructurecrd, ictwat chao

ti<,ch proces. Van verticaal naar hori

zontaal. Van hicrarchie naar netwcrken. 

Clohalisering van de economic en de 

mogeliJkheden die de tclecommunica

tie hiedt vcrstcrkcn elkaar. 

Politick is in dat proce<, blijkbaar steeds 

mrnder belangrijk voor de mensen aan-

gezien ze steeds meer controle over 

hun eigcn Ieven krijgen. In de post-re

presentatieve democratic representcren 

de menscn zichzelf en wcJrclt uitcindc

lijk icdereen politicus Aldus Nai,bitt. 

lk kan en wil het niet met deze opvat

ting ecns zijn. Die opvatting gcdt te

veel eer aan de mogelijkheden van de 

niemvc media. Natuurlijk komen er 

nicuwe mogelijkhedcn. maar die moe

ten ook nog eens willen worden bemtt 

door de burgers. 

Burgers houden bchocftc aan politiek 

en politici Ze zullen echtcr de nieuwe 

middclen kunnen en willen gcbruiken 

om zich intensid met hct doen en Iaten 

van de politick en de politici bezig te 

houdcn. 

Of de politick hct nu wil of nict; de 

technische vooruitgang op het gebied 

van inforn1atic en communicatie gaat 

de methode van werken van de politick 

verandcren. De typemachinc deed de 

stukken ontstaan in het parlerncntaire 

wcrk, de fotokopiecrrnachine de pa

piervlocd. de lax de sm'lle inforrnatie

uitwisseling en de nieuwe media de 

interactiviteit van de burger met de po

litick. 

De vraag die men kan stellen is of de 

rclatie tu<,<,en kiezer en gekozene er een 

wordt van point lo fJOinl of dat er een 

schakel zal blijven van de politicke or

ganisatie en de politieke partijen. 1\liJn 

opvatting is dat zowel de politick als de 

politicke partijen een rol moeten blij

ven vervullcn. Daarvoor zijn cen aantal 

redenen te noemen. De kiezer heeft be

hodtc aan meningsvorming en uitwis

seling van gedachten. Op basis van 

informatie aileen kan men geen stand

punten formuleren. Er rnoet ook nog 

nagedacht worden. 1\knscn zijn geen 

computers. Er moet ecn toetsing zijn 

van informatie op algemene uitgangs-
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punten. Daar hcb je een politickc bc

\vcging voor nodig. 

Verder bestaat hct gevaar dat politici 

zich zondcr politiek rderentickadcr te 

vee! gaan fixcrcn op de kiezer. l\1cn 

stclt aileen die dingcn voor waarvan 

men weet dat de kiczcr zc goed vindt. 

Politici zullcn dan niet rnccr door de 

zurc appel heen bijtcn als dat nodig is. 

Dat is ecn slcchtc zaak. Van bcsturcn 

zou geen sprakc rncer zijn. 

Politieke partijen kunncn blijven, maar 

hun werkrncthode zal danig vcrande-

ren. 

Of de politick wil of niet; de interacti

viteit kornt er aan. Van een Rotterdarn

se wethouder heb ik geleerd dat jc in 

de politick het onvcrrnijdclijke niet 

n1oet tegcngaan, maar n1oet kocstcren. 

Voorrnalig Arnerikaans presidentskan

didaat Ross Perot gaat zelfs zovcr dat 

hij de elcctrnnische snclwcg wil gebrui

kcn voor een 'druk op de knop' -demo

cratic. Her doen en Iaten van politici 

wordt in dit model voortdurend be

loond en/of bcstralt door burgers tij

dens pcrrnanente elcctronische refe-

renda. Dat gaat rnij te ver. 

Ceen bcsluiten rneer op 

basis van wat in kleine ro

kerige zaalt)C'> met enkele 

rnensen over de kandida

tenlijst is gezcgd Ceen 

partijraad mccr die tegen 

de rnening van de I eden en 

de kiezer<, besluiten 

necmt. Ccen parlernent 

rneer dat kan besluiten 

zonder dat hct weet hoe 

de kiczer over de zaken 

denkt. 

De electronische 
Raadgevende rclerenda, 

betcT gczcgd clcctronische 

enquctes, zullcn echtcr ge

houden worden, binnen ot 

buitcn de parlcrncntaire 

dernocratie. Of dezc vorrn 

van democratic zal kunnen 

bliJven hestaan ot dar dcze 

raadpleging moet 

ondanks aile soms 

terechte bezwaren 

als nieuw 

verschijnsel worden 

geaccepteerd. 

onverhoopt vcrvangen 

wordt door de dirccte dc

rnocratie hangt at van de 

wijze waarop de politick 

De multimedia gevcn ongekende mo

gelijkhcdcn aan de rnanicr waarop 

rncnsen kunnen reagcren op de berich

tenstroorn die hun tegemoct kornt. 

lntcractiviteit is her trcfwoord. Nu nog 

wordt de ontwikkeling geremd door de 

archa·,·sche wijze waarop de clcctmni

sche inforrnatie wordt verstuurd. Zodra 

de digitalc tclcvisic-kabel er is brcckt 

hl'l echter los. Op hetzelfde moment 

dar de digitale kabel-tv cr is kan ieder

een met z'n alstandsbediening stern

men, ook hij of zij die van computers 

gccn verstand hebben. Dat rnaakt het 

noodzakclijk cen nieuwe kijk op de bc

stuurlijkc vernieuwing te ontwikkelen 

en de meningsvorming over zakcn als 

hct referendum op z'n minst te hcrzicn. 

en de politieke partijen inspelen op de 

nieuwc mogelijkheden 

De clcctronische raadplcging zal der

halve als ccn nicuw verschljnselmoctcn 

worden geacceptecrd, ondanks aile 

soms tcrcchtc bezwaren. 

Ook zonder acceptatie zullen zc ge

houden worden, omdat ze gemakkclijk 

tc organiscren zijn. waarschijnlijk in 

grote trcqucntie. 

De helpende hand van de 
electronica 
Nog even terug naar Europa. 

Tclcdcmocratie heeft nog niet op de 

Europcsc agenda gestaan. Volkomen 

ten onrechtc, omdat juist de moderne 

technickcn benut kunncn worden om 

een aantal prohlemen betrcffcnde de 

democratiscring van de Europese llnie 
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te kunnen oplo'>sen. 

In Europa moet mccr rckcning gehou

den worden met de wemen en nodcn 

van de burger. Die burger moet directer 

worden ge"!nformeerd over wat Europa 

voor hem duet en hoc Eurora clke dag 

weer zijn dagclijks Ieven be'fnvloed 

Het digitaliseren van communicatie- en 

inlormatiestromen kan in Europa een 

hiJdrage leveren aan het vergrotcn van 

hct gclool in Europa. 

Communicatie met de burger moet ook 

electroni-,ch kunncn gcschicden. Het 

taalrrohlcem is dan op te lmsen. De 

burger kan dcsgcvra.agd zijn n1cning 

kcnhaar makcn aan het luropce<, 

l'arlcment, of hij nu in Brussel, 

Straat'>hurg. Parij<; ot Cran C:anaria of 

aan de Noordkaap in Finland woont. 

Voor het Europees Parlement kan men 

ccht clectronisch gaan '>lemmen. Dat 

zal de participatie vergroten 

Flcctroni<.chc communicatie zal een 

prikkel vormen om hi) de Europese in

stcllingen ccht over te gaan tot meer 

transparantte en doorzichtigheid 

'Brussel is hinnen handhereik' zou de 

slogan moeten zijn. De burger kan van

uit zijn huiskamer toegang krijgcn tot 

Europese inlormatic rer telcvisie. Voor 

aile Europe<,c burgers is 13russel dan 

even dichtbij. 

Politicke partijvorming op Furopecs ni

vcau staat nog in de kinderschoenen en 

dat hecft zeker tc makcn met hct hier

voor genocmdc lalcn van de dcmocrati

sering. respectievelijk tcderalisering 

De op hanclcn zijnde uithreidmg met 

de Ianden van 1\ lidclcn- en Oost-luropa 

zal hct gcmis aan luropesc parti)vor

ming nog groter maken. Ook hier kan 

de elcctronica stcllig de helpcnde hand 

hieden. 

1\laar al dar electroni-,che gedoe i-, ai

leen maar cen middcl. geen doel en ze-

ker gecn gercdc oorzaak om het parlc

mentaire systeem om zeep te brengcn. 

Drs PLi\1 Pex is 11im1c11s hct CDA lid Pd11 

!Jet Euo/JCCS Parlcmc11t. 
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De ontwikkelingen in de lnformatietechnologie (IT) veranderen de 

relatie tussen overheid en burgers. Christen-democraten moeten 

de autonome ontwikkelingen van de teledemocratie normeren. We 

moeten ons profileren als een partij die informatie verzamelt en 

geeft vanuit een bepaalde gezindheid. De autonome ontwikkelin

gen van de IT lijken op een schrikbeeld van Orwell, maar we kun

nen dat beeld voorblijven. 

A
I in de late jaren '70 i'> in cen 

voor..tad van C:olumbu<; 

(Ohio) een experiment uit

gevoerd, dat wcrd aangc

duid als een revolutionaire doorbraak 

van de technologic. de 

ve~tiging van ecn interac

ticf kabel t.v.-station 'Clube' 
gcnaan1d. 

AI vi n ToHicr ( T/Jr T/Jird 

WaPel gat daarbij de keyHo

le sf>crc!J tiJdem deze hi<;to-

rise he gebeurtenis, te 

\veten de cerste 'elcctro11ic 

loiPHIJ<rll' ter wercld. De be

woner<; van Columbus 

konden via het elcctroni-

hct volgende agendarunt. 

Deze vorm van rarticipatie-democratie 

lijkt niet gek Maar er bleek een andere 

dimcnsie aan het Oul>c-systeem te on

dcrkcnnen. Als interacticvc tweezijdige 

communicatie wordt ge

bruikt voor hct uitbrengcn 

van <;temmen, worden 

stemmen, voorkeurcn e.d. 

in het geheugen opgesla

gen. AI, men deze gege

vcns <,amen neemt met 

demograh'>chc detail'> ( zo

al<; lccftijd, sekse, heroep<;

bczigheid l dan kunnen 

complexe prohelen van in

dividucle burgers worden 

sche '>ysteem deelnemen Prof.mr H. Franken opgebouwd 

aan ccn vergadcring van wat wij een We zien metccn dat het voordcel van 

gemeentelijke commiS'>ie voor de ruim

telijke ordening en stachontwikkcling 

zoudcn noemen. Thui'> in hun leun..tocl 

gczeten stcmden zij over verkcerszo

ne'>, woningbouwvoorschriften, aanleg 

van wegen en gaven zij zclfs aan wan

neer de voorzitter moest overgaan naar 

mecr inspraak (meebe<;lisscn) '>taat tc

genover mindcr priPacy of zelfs meer 

mogeliikheid tot manirulatie Het 

schijnt dat men daarom in het referen

dum-land Zwitsedand ervan hedt afge

zicn bij het stemmen computers te 

gehruiken en de voorkeur blijft gevcn 
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JJn hct rode potlood met hct Jnonieme 

<;tembiljct De ontwikkeling loopt niet 

synchroon. Electronic {lo1oer voor de bur

ger betekent ongedJchtc electronic /lower 

voor de stJJt. De Dossier Society vaJrt 

wei hij het vergroten van de individuelc 

beslissingsmacht van de burger. 

In dit artikel wil ik de ge-,ignaleerde 

ontwikkelingen toet-,en Jan hct CDA

gedJchtengocd We zullen daarom nog 

even dwalcn binnen de vierhoek, de

mocratic, politieke pJrtiJ, IT en recht. 

Betekenis van de nieuwe media 
Ook als we het zeit nog niet gcbruiken 

dan lczen we dageliJh wei over clectronJc 

111ail, video- en tclccontcrenties, colll/lll

ter-assistd trle{lhonc inlcm!eloin,J, insldnl /Jo/
/i,u;, videotex, on-line databanken, 

intcrJCtievc tclcvisie e.d. Deze nieuwe 

media kunncn een belangriJkc rol spe

lcn hij de dcmocratJsche besluitvor

ming In hun voortreHclijkc literatuur

studie duiden VJn de Donk en Tops in 

navolging van Abramson, Arterton en 

Orren zcs speciheke kenmerken van de 

nicuwc n1cdia aan. 

In de cerstc plaats komt op veel ruime

re schJJI informatie 'voor burgers en 

politiu beschikbaar. Dezc informatie is 

hovcndicn gemakkelijker tocgankclijk 

Ecn tweede karaktcristiek is dat er een 

stcrkc vergroting plaatwindt van de 

snclhcid WJJrmec informatie kan wor

den verzameld, vcrsprcid en opgc-,la

gcn Vcrschillcn vJn ti)d en plaats zijn 

eigenlijk geen hcperkende factoren 

mccr. 

Als derdc kenmcrk noemen de auteurs, 

dat de o11tvJngers van informatie door 

de toe name vJn het aantal media (tv

stations. video-rccordersl steeds meer 

zeit kunnen bcpalcn op wclke momen

ten ziJ hcpaalde informatie willcn ont

vangcn. L)c consun1enten zi_jn ~ocvcrcin 

in het u1tkiczcn vJn de tiJd<,tippcn VJn 

raadplcging vJn diverse vormen van in

formatie. 

Een vierde kenmerk is dat de verzen

ders van informatie deze op steeds 

mecr specihek gedefinieerde informa

tie-doelgroepen kunnen afstemmcn. Zij 

kunnen aan information tarr)ctinq doen. De 

media zijn k gebruiken om gedetJil

leerde profielen vJn groepen kiezers sa

men te stellen en elke grocp op cen 

speciheke manier (direct llldil) en met een 

specifieke boodschap te hcnaderen. 

Hct vqfde kenmerk duidt op deccntra

lisatie-mogelijkhedcn waartoe de nieu

we IT aanleiding gedt. Opnemen en 

uitzenden kan steeds mecr dccentraal 

plaatsvinden. 

Als zesde kenmerk geven de auteurs 

aan dat met hehulp van de nieuwe me

dia een interactie tussen zender en ont

vanger tot stand bn komen. Kijkers ol 

ontvangers zip1 niet Ianger afhJnkelijk 

van door andcrcn gcmJakte program

ma's; zij worden act1eve deelnemers die 

ook op de inhoud van het programma 

invloed kunnen uitoctcnen. 

lk zou aJn dit heeld willen tocvoegen, 

dat de voortgJande kostenrcductic en 

verbetering van de telecommunicatJe

infrastructuur ecn cxponentiele groei 

van het aantal gebruikcrs kJn en zal 

meebrengen. We kunnen daarbij den

ken aan her fcit, dJt lang niet iederc 

burger meer een 'intelligente' pc nodig 

hedt. Wanneer thuis ccn ecnvoudigc -

gcstripte- pc staat, die in een netwcrk is 

verhondcn met een appMaJt dat elder<, 

de moeilijke karweitjes uitvocrt, kan de 

burger gocdkoop deelnemen aan dis

cussics over het net. Video-vergadcrcn 

bchoort dJarmce tot de ook econo

misch bercikharc applicaties vJn de 

multimedia. Tcvens vcrgroot dit de mo

gelijkheid tot participatie aan bcsluit

vorrmng op plaatselijk of rcgionJJI 

niveau. De technologic gcdt door toe-
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passing op grote schaal ook een nieuwe 

kans aan kleinschaligheid in de organi

satie. 

De media bieden tenslotte de gelegen

heid tot cen nieuwe irnrnatericle hedrij

vigheid. Telefoneren met rneerdere 

deelnemers is nu nog kostbaar en lastig, 

maar }<1ce to j11ce discussieren vanuit de 

leunstoel thuis mel vrienden. hckendcn 

en de eigen politici lijkt niet onaantrek

kelijk. Zulke discussiegroepen bieden 

ongekende mogelijkheden voor inter

mediaire organisaties. En eenmaal op 

de nieuwe inlormatiernarkt gekornen 

ontstaan nieuwe contacten. Daaruit 

volgt ecn stimulans voor anderen om te 

zorgen dat zij er ook bij zullen zijn 

Kansen en bedreigingen voor 
de democratie 
Zelfvertegenwoordiging door middel 

van de nieuwe media zo noemden 

Toffler en Naishitt in het begin van de 

Jaren '80 de verwezenlijking van het 

ideaal van de directe democratic. 

Opinicpcilingen en instant referenda 

maken representatic overbodig. Thuis 

blijven en toch stemmen. Deze plebici

taire peilingcn zullen door de gehrui

kcrsvriendelijkheid leidcn tot een 

grotcre participatiegraad, maar de opi

nicpeilingen kunncn zci bctrouwbaar 

worden opgezet. dat niet eens mecr de 

stem van iederecn nodig is om een juis

te indruk te krijgen van de mening van 

de burgers. In deze opzet zijn interme

diaire organisaties zoals pulitieke partij

en overhodig. 

Zctten we de hedreigingen op een rij 

dan zie ik -zunder de prctentic te heb

ben vollcdig te zijn- de volgende reele 

hczwarcn. 

'' De instant referenda (een politieke 

supermarkt - Deerman) leiden tot een 

staccato politiek, beslissingen per on

dcrwerp zonder dat een integrale afwe-

ging binnen het totale belcid kan 

plaatsvinden Het overkoepelcnde pa

troon ontbreekt, waarduor de stukjes 

van de puzzel niet aaneensluiten. 

' De fragmentatie in de politiekc be

sluitvorming leidt tot een culturcle 

fragmentatie, welke op haar heurt weer 

de politieke verbrokkcling zal bevordc

ren. De slimme burger zal steeds calcu

lerend zappen naar die pcrsoon of 

instelling die zijn persoonlijkc bclang 

van dat moment ondersteunt. I )it 

brengt mee. dat belangen. waarden en 

norrnen snel zullen veranderen. 

Lettcrlijk zal de waan van de dag hoog

tij vieren en dat wereldwijd. Het gevolg 

is onvoorspelbaarheid van ovcrhedcn 

en onzekerheid voor de burger 

' Fen vulgend probleem zie ik blJ de 

mediaheheerdcrs en programmamakers. 

In ecrste instantie zullen zii bepalen 

welke vragen door middel van de 11151<1111 

rolls moeten worden beantwoord en wie 

de tv-pcrsoonlijkheden zip1, die 'zend

tijd' krijgen 

Her ltaliaanse referendum met betrek

king tot de positie van Berlusconi was 

een afschrikwekkend voorbeeld. Natal

rijke soars en dcrgelijke programma's 

kwam de tekst in heeld 'Bij nee vuor 

het referendum zult u dcze program

ma's moeten mi"cn' De uitzcndingen 

waar de voorstanders aan het woord 

k\van1cn. \Varen ;.,paarzaan1 en nersaai 

Zo zal ook de vnveelde ian Zapper het 

niet ophrengen zijn denwcratische 

plichtcn tc vervullen. zells wanneer hij 

dat vanuit zijn huiskamer kan docn. 

Bovcndicn hocft het niet ecm regel

rechte mislciding te zijn door de mc

diamaker waarmee hiJ de burger op het 

vcrkeerde clectorale been kan zettcn. 

Ecn quiz met een droomreisje voor- een 

Jeugdig paar is rneer dan voldoende. 

Tegcnover dcze -reele- hezwarcn I stac

catopolitiek, culturcle fragmcntatie en 
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onethi-,che mediamaker<,) <;taan ook 

kanscn voor verbetering en vooruit-

gang. 

In de eer-,te plaats noem ik de verbc

terde kwaliteit van de besluitvorming. 

In de managementliteratuur worclt bij 

herhaling ge<;teld, dat 'informationteclmo

lcli)les Cdll inur,llr the intellcctlldl content of 

epork <It a/1/wels. The tmnsformcJtlOJJ of infor

III<Ition into ePe<JitJ, 1/lCdllS that 111orr 111CIIIhers of 

the finll 1111/St he l}ll'Cll ol>fwrtllnitiCs to k11otl' 

more and to do //lore'. Daartoe i'> her nodig 

de traditionelc management-;hicrarchie 

in hedrl)ven te ontmantelcn. Zo zal de 

overheid ook heter functioneren wan

ncer helcidsvorming nict mcer hct mo

nopolie is van ccn actor aan de top 

iFri'>Sen) De technischc mogelijkheden 

van de nicuwc media kunnen leidcn tot 

een werkelijk rcspon-,id hestuur, waarin 

wei een integrale afwcging van belan

gen pbatsvindt. 

* Len twcede kans ligt hij hct henutten 

van de mogclijkhcden tot decentralisa

tie. Onze natie-staat <,taat onder druk. 

De sterke bevolkingstoenamc, de aan-

ta-,ting van hct milieu, de arbeids- en 

produktieverdeling en de criminalitcit 

ontwikkelcn zich over 'onze' grcnzen 

been. Naast de druk om tot groterc ver

banden tc komen is er de tcnden<, tot 

regionalisering - een hcrnicuwde over

zichteliJkheid De nctwerktechnologic 

biedt hier zowcl het een als het ander. 

Er ziJn tlexibelc structuren mogelijk 

geen vaste land<,- provincie- of ge

mcentegrcnzen. Het net wcrkt met va

riahcle schaalgroottc afhankelijk van 

wie er willen participeren. Worlduou1e IPell 

of gerichte communicatie die aansluit 

bij de mcnseliJke maal. 

De positie van de politieke 
partij 
Het beeld. dat onalwendbaar op ons at

komt, is: een bmerlid, dat stemt met 

la-,t en na ruggcspraak. Een overheid 

die steeds platter i-, georganiseerd Een 

democratic waar maatschappelijke vra

gen in tallozc kringen zijn ingehed 

waarover direct wordt gecommuni

cccrd. Door de verandcringen van de 

Minister Dljkstalspcldt fnof.mr. Franken de uersierselen op die horC/1 hij de 
onderscheidi11g Ridder i11 de Or de t!im de Nederlcwdse Leeuw. Uoto Ali eke Schlamc/11 J 
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IT veranderen de instituties, die de '>0-

cialc orde in stand houdcn. Als moder

ne definitic houd ik dan aan 'un eJtseJHble 

de I'Ci}b, d'luthitudes el de slnillures stahilisces, 

doni lo fonclion soua/e est d'i>oHtotjcnCiser des 

comfwrleltteJJ/s, de slahiltser des mtliciflilltons n; 

silu<1lion d'lllcnlttwle el datil de permettrc Ia 

cottslruction d'wt ordrc socio/' 

Regels, houdingen en <;tructuren maar 

dan in een los verband, tlextbel met 

zoals we hierboven zagen- snel wis<,e

lende waardcn en norrnen. Wat kan ecn 

politieke partiJ -een van dergelijkc in

'>tin!lie'>- in zo'n <,amenlevingsstructuur 

betekenenc 

Ecn politieke partij hceft naar mijn me

ning tvvec functics, te weten: 

* het bcnoernen van problemcn, die de 

overhcid voor haar rekcning neernt en 

het uitdragcn van standpunten met be

trekking tot die problerncn, 

'' het vormen van cen groep 'gclitkge

ztnden' om een mecrderheid biJ de bc

sluitvorming te bereiken. 

De vergrote mogelitkheden tot partici

patie zijn hier van fundamentcel be

lang. Daartoc moet de medewerking 

van de burger-participant wei worden 

gewckt. t\laar voor participatic via mul

ti-medium of -net is beduidend mindcr 

moeitc nodig dan Abraham Kuyper met 

zijn Standaard ot Herman Schaepman 

met De Tijd moestcn hetonen. Het 

Sociaal en Cultureel Planburcau mcldt 

in de Verkcnningcn van 1 'J'J5 dat de 

Ciuil Somty groeicnd is. De one-issue bc

wcgingcn trckkcn Z~an, rnaar de aan

hang van de politieke partijcn neemt aL 

Toch zou ecn politieke partij ook op 

deze participatiebclang<,tclling kunnen 

inspelen. In de eerstc plaats op kleine 

schaal. In plaats van de borrel na de mis 

in hct cafe of de kofhc na de kerk in de 

consistorickamcr kan de groep via de 

nicuwe middclcn onderling comlorta

bel communicercn. len partij-afdcling 

kan hicr a!, 'neltl'ork proPidcr' of intorma

tie-makelaar lungcren: de politiekc par

tij als bindend clement. 

Overigen'> hebbcn de vormen van di

rectc democratic, die in Nederland in 

de praktijk ziJn gebracht tot op hcden 

niet vee! rcsultaat opgeleverd. Niet 

bociendc onderwerpen waarover de fJOlls 

al duidelijke antwoorden hadden gcge

ven, duidcn eerder op ondcrschatting 

van de burger dan op respect voor de 

achterban. Cerichte raadplegingen met 

ecn gocdc vraagstelling (en die is moge

lijk) zoudcn de re<,pomiviteit van her 

bestuur flink kunnen vergroten. We 

moeten cchtcr niet zomaar van onze rc

prescntatieve democratic afstappen. Een 

gemengd districtenstclscl ka11 de kiczer 

vecl dichtcr biJ de gckozene brengcn. 

De laatste moet het vertrouwen hebhen 

de integralc afwegingen te kunnen rna

ken, maar in nauw contact met zijn 

steeds bereikbare kiezer, die recht hecft 

op uttlcg en verklaring. Zo zal ecn poli

tieke partij nict de wi'>'elcnde -gcfrag

mentcndc- dcclbelangen kunncn 

bchartigcn, maar wei vanuit een gczind

heid kunnen opercren. Nict de grootstc 

gemcne dclcr van de bchartigdc be Ian

gen, maar de intentic, de attitude en de 

aanspreckbaarheid van de polittcus zul

lcn zijn positic waarmakcn. Een gezind

hcidspartij kan van de ntcuwe 

technologic een rehabilitatie vcrwach

tcn. Dat geldt voor cen partij, die haar 

kiezcrs intormatic geeft, die als kennis 

kan worden gcbruikt. Dat wil zcggen 

informatic, die vanuit cen algemeen ka

dn -vanuit ecn verhaal- bctckenis heeft. 

Noodzakelijke voorwaarden 
voor IT-toepassingen 
Na de opsomming van bczwaren en gc

varen van diverse IT-tocpa">ingen in de 

rclatie hurger-overheid zullcn we moe

ten bczien hoe ccn en ander in goede 
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banen is te leiden. De ontwikkeling 

gaat immers door en het is beter bij tc 

sturen en onder zelf gedcfinieerde 

voorwaarden mee tc doen dan het tot 

een overrompeling te Iaten komen. lk 

kom daartoe tot een drietal categoriecn 

noodzakelijke voorwaarden. 

wcrpen en uitwcrken van algemcne be

ginselen van behoorlijk IT-gebruik. 

Omdat de technische ontwikkclingen 

zo sncl gaan is het moeiliJk, zo niet on

mogelijk, concrete normen of regels te 

maken. Daarom zullen we het voorals

nog met beginselcn moeten doen, die 

voor de relatie burger-overheid corre-

* vVailt·/Jon}llOrlllCil spondercn met algemene beginselcn 

Hicr dcnk ik aan de situatie dat de in- van behoorlijk bestuur en die een toet-

lormatie afkomstig van de overheid -,ingskader kunnen vormen voor de 

tocgankelijk moet ziJn en dat voor in- rechtcr biJ allerlei vormen van onzorg-

lormatic afkom-,tig van de burger een vuldig gcdrag. Deze beginselcn zijn 

zelfbe-,chikkingsrecht geldt. HiJ moet daarmce gestempeld tot voorwaardctl 

de vrijheid hebben om zich te uitcn of voor ec11 vcrantwoord IT-gebruik zowcl 

te hesluiten inlormatte ------------ van overheid ten opzichtc 

voor zichzclf te houdcn Instant referenda van burger als andersom. 

lk noem de ei.,en van. 

integriteit de volledigheid 

en juistheid van berichten 

en het correct werkcn van 

(fmuilly). We betreden hier 

het tcrrcin van de grond

rec.htcn, waar de menselij

ke maat tcgenover de 

leiden tot een 

staccato politiek. 

overhcid zoveel mogelijk wordt ge-

waarhorgd 

., An1sfmtilknonnctt 

De aanleg. hct I1Cheer en de regeling 

van hct verkeer over de telecommuni

catte-infrastructuren en de bcschikhaar

heid van middelen en applicaties zullen 

talrijkc vragen -rechtwragen- oproe

pcn. We horen nu a! van misdrijven op 

Internet. van onbreekbare codes, van 

wcrcldom<,pannende fake transacties en 

we vragen ons af hoc er orde op de net

ten kan worden gebracht. Dit geldt niet 

in hct mimt met hetrekking tot de bc

scherming van de grote investeringen, 

die met de ontwikkeling zijtl gemoeid 

nu intellectuclc cigendomsrechtcn niet 

mecr geldend zijn te maken. Ook bij 

wercldwijdc multimediacommunicatie 

zal cr ecn socialc orde moeten zijn om 

te voorkomcn, dat er in dcze 'natuur

tocstand' een hrllunt Olllllillttt colllrrl ontllCI 

zal ontstaan. 

lk hcplcit daartoe dat juristcn zich in

ternationaal zullcn zctten tot het ont-

technische middelen en computerpro-

gran1ma\; 

authenticiteit de juiste vermelding van 

de deelnemer'> aan het bcrichtenverkecr 

-de echtc ibcdoeldel afzendcr en ont-

vangcri 

consistentie, de dfectiviteit van techni

sche en administratieve functies; 

proportionaltteit. de waardering van de 

speciale positic van de diverse declne

mers aan het berichtenverkecr, 

transparantie: de mogclijkheid voor 

controle, reconstructie en feed-hilck. We 

kiezen immcrs voor een open dcmocra

tische samenleving en dat betekent dat 

in hepaalde omstandighcden toeganke

lijkheid voor controle mogelijk moe\ 

zijn. 

* l/i/tJOCflllt)SilOrlllrtL 

We kunncn ons indenkcn. dat met he

trekking tot het beheer en gebruik van 

de nieuwe media cnige norn1cring is 

vercist. De markt is niet aileen zaligma

kend. De mediamakers zullcn aan con

trole onderhevig moeten zip1. 
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flovendicn client de ovcrheid ecn rol tc 

spclcn bij het vaststellen van standaar

den voor de tcchniek en de intrastruc

tuur Ceheurt dit niet dan zal 

monopolievorming c.q. marktheheer

sing door enkelcn onvermijdclijk zijn 

Tolhethng hebben we niet voor nicts in 

het begin van deze ceuw afgcschaft 

Ook de electronische snclweg zal wei 

een reden geven tot rcdclijke prestatie

vcrgoeding, n1aar niet tot hcrinvoering 

van hecrlijke rechtcn of nieuwe hcren

dienstcn. 

Tcnslotte spec it de beveiliging een rol. 

Beveiliging tegen mishruik van informa

tie van middelcn en van systcmen. lk 

zic nict graag ongecontrolcerdc beveili

gingskorpsen door de ether kruisen. 

Slot 
De ontwikkelingen van de informatie

technologie gaan <>nel. Als nuchtere 

Nederlanders zullen we nict gauw val

len voor de verlokkingen van cen tele

democratie. Wei zal de relatie burgcr

overheid veranderen. De onwang en 

complexitcit van dit vcranderingspro

cc<; i<> groot. Daarom moeten we ons 

daarover tcrdege bezinncn. Wat willcn 

we en hoc willen we ccn en ander 

vonngeven. 

In iedcr geval moet naast de informatic

vrijhcid de mogclijkheid tot inhoude

lijk publiek dcbat blijven bcstaan. Dat 

wil zcggen een publicke omroep en 

overeenkomstige lokale netten tenein

de een ondergrens aan cultuur en edu

catic te garandercn. 

Als christcn-democraten zullen wij ver

schillendc aspecten van de autonomc 

ontwikkelingcn van de teledcmocratie 

en wat daaromheen zwceh moeten nor

meren. Echtcr niet als een conducteur, 

die met een rode vlag voor de trcin uit

loopt. We zullen ons moctcn profileren 

als een partij, die intormatic vcrzamelt 

en gecft vanuit ccn hcpaaldc gczind

hcid, zodat deze intormatie gestructu

reerd is en daarmcc bruikbare kennis 

vormt voor de burger Door die kennis 

kan de burger op nivcau communiccrcn 

met de hcstuurders en zullen laatstgc

noemden zich gc'>teund en gestimu

lccrd weten. 

De autonome ontwikkclingen van de 

IT lijken op hct schrikhccld van 

Orwell, maar we kunncn dat bccld 

v66rhlijven. Dat i<> een plicht en een 

uitdaging. 

Prof mr H Fmnkm is hooqluam 

Encyclof>die tot de rcchtstorlcl1scl>d/J en 

lnfoml!lticarccht ddll de R,jksuniPusiteit te 

Lciden Cl1 l>oog/mwr luforllldticd err Recht drill 

de RijkSillliPersiteit Crouiru)cu. 

H1j ll'l15 lot uoucmber 1991 uoorZ1ttcr 11011 het 

Wctcrmhdppe/,jk !ustltuul uoor het C/)A 
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ric gedachten spcelden op 

de achtergrond bij het ini

tiaticl om een symposium 

tc w1jden aan de schadu

wcn, die de technologische ontwikke

lingen vooruit wcrpen op het dchat 

over de staatkundigc hervorming. 

Schaduwcn die tot dusver heel wcinig 

aandacht hcbben gekregcn in om land. 

Het ging om het in bart brengcn van 

de gcvolgen van deze ontwikkelingen, 

maar het ging daarnaast 

ook over een andere scha

duw die van de dreigendc 

intrckking van de over

hcidssubsidie aan de we

tenschappclijke instituten, 

en het ging om de onder

strcping van het vcrtrek 

van de voorzitter van het 

cigen lnstituul, Prof. mr. 

H. Franken. 

Respect voor hem, zorg 

den, waarvan de laatste acht jaar als 

voorzitter van ons lnstituut, zich voor 

de modernisering van de chri<,ten-de

mocratic ingezet. Het hesef dat vaste 

waarden juisl relevant zijn als bakens 

op de nieuwe wegen die wij in te slaan 

hebben, daar is het bij prof Franken 

<,teeds om gegaan. Twintig jaar inzet 

met zijn grote wetcnschappelijke com

petentie en een uniek op de kern van de 

christen-democratic geconccntreerd en-

gagen1ent, zeg maar ver

antwoordclijkheidshcsef en 

idealisme. 

over ccn we! heel kart- A1r. JJAA1.vaH Germip 

Vier jaren is prof. franken 

ook voorzitter van de rc

dactic van dit blad ge

weest, waarbij hij inzettc 

op een hoog, wetcnschap

pelijk niveau en waarbij hi) 

ook nadrukkclijk de rcdac

tie zag als een think tank, 

die een bredere bijdrage 

kon leveren aan de idccen-

zichtig bcleid van minister Dijkstal, vi

sic op de mogclijkheden en 

verlokkingen van een nieuw electro

nisch burgerschap 

Respect allereerst 
fen van de ecrste en zcker ecn van de 

meest promincnten die over de relatie 

recht- tech nologie, hestuur- technologic, 

democratic-technologic heeft nage

dacht is de scheidcnde voorzitter van 

hct Wetenschappclijk lnstituut, prof 

H hanken. Twintig jaar lang heeft hij 

in verschillende verantwoordelijkhe-

ontwikkeling binnen hct CDA. 

ldeccnontwikkeling, niet vanuit de een

zelvigheid van cen achterkamcrtje, 

maar door het stimulercn van participa

tie van velen, door mohilisering van ta

lent, en daarbij vooral luisteren, 

vertalcn, verbinden, ook als hij zelf 

wellicht vee! sneller en helderdcr een 

bctoog had kunnen ncerzetten. 

* Deze Jleriscoop is co1 hewerki119 uan de inlei

di11g, die de autwr gc!Jotulcn !JCejl hi) de opening 

um1 bet symposiwH, dal len grondslag ligt 111111 

dit themmwmmer. 
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Dat had hem ook zo gekenmerkt hij 

het voorzitterschap van de commissie, 

die het eerste vcrkiezingsprogramma 

van het CDA had ontworpen, onder de 

titcl - toen al - 'Om een zinvol be<,taan' 

De niet op eigen carriere ot erkenning 

betrokken inzct van Franken is niet al

ti)d voldoende gewaardeerd door die

genen in de partij, die zclf een andcr 

waardenscala hanteerden, en die die 

partij meestal in een later stadium van 

haar ontwikkcling vooral als een goed 

vehikel voor de eigen loopbaan be

schouwden. Franken gaat ook niet de 

achterkamer in voor regelingetjes en 

kongsics En dat hodt en hodde hi) 

niet, als we kijken naar de grote erken

ning, die hij als wetenschapper en als 

docent gekregen hedt. Hij slaagt crin 

om Jonge mcnsen verlidd te doen wor

den op de recht<,wcten'>chap en hij 

slaagt crin overheid, bedrijfsleven en de 

academische wereld telken<, weer te 

vet-rasscn met zijn vooruitziendheid. Te 

beginnen al met het dezer da-

De techniek kan de 
gen nog zecr actuele prod

schrih over de rol van het 

politieke procedures Openhaar i\linistcrie. 

veranderen maar 

evenzeer de agenda 

en het engagement. 

Het was daarom dan ook zcer 

op z'n plaats, dat op dit aan 

hem gewijde sympmium Prot. 

franken benoemd werd tot 

Ridder in de Orde van de 

Nedcrlandse Leeuw, een on

derscheiding, die hem door de minister 

van Binnenlandse Zaken werd uitge

reikt. Het was in dit Iicht niet meer dan 

passend hct voorztttersschap al te slui

ten niet met een hlik naar achteren maar 

ook met ecn blik vooruit, en dar op ecn 

terrein dat zo zijn bijzondere aandacht 

hedt, te wcten dat van de relatie tech-

nologie-democratischc hervorn1ing. 

En dan de zorg 
Het symposium was in zekere zin eetl 

vervolg op de conterentie 'Partijen uit 

de tijd/ van enkele jaren gel eden, en op 

het reccnte symposium over tunctie en 

tinanciering van politickc partijen. 

Bcide evenen1cntcn waren gcorgani

secrd door de samenwerkcnde wcten

schappelijkc imtitutcn, maar op beide 

kwam het onderwerp van dit thema

nummer absoluut onvoldoende uit de 

vert ondanks de urgentic, en ondanb 

de aandacht, die er in her buitenland 

aan bestccd wordt. 

Belangrijker i'> echter nog het achtcr

blijven van de discussie in het algemeen 

over hct functtcverlies van de politickc 

partij in onze democratic. Die dtscus<.ie 

komt onvermi)delijk in een stroomver

<,nelltng, nu mitmtcr Dijkstal hedt lil

ten weten de subsidie'> aan de 

wctenschappeliJke instituten te wtllcn 

intrekken en te vervangcn door een zo

genaamde i1111t/> 511111hnanciering aan de 

partijen. 

Niet aileen de christen-dcmocratte 

maar al onze belangrijkc politiekc stro

mingen zijn gehouden tot bezinning 

over de analyse<,, de agenda's. de keuzes 

van de hcrinrichting van ot1ze samenle

ving in de komcnde Jilren. 

lets van de onrust onder de burger'>, iet<, 

van her hesel, dat we voor tundamente

lc keuzes staan, komt tot uitdrukklllg in 

het opbloeien van zoveel plaatsen van 

het debat, het gesprek over dcel-onder

werpen ot over de totaalprohlcmatiek 

van de jarcn '90. Van de Rode Hoed tot 

de praathuizen, tot de overvolle opt

niepagina's en politieke di<,cussiepro

granlnla\; zij getuigen allc vt1n die 
behodte aan het gcsprek over de toe

komst. In Nederland, uitdrukkeliJk in 

one, land, zijn er vecl lora en instituten 

bovendien die soms met royale over

heid'>Steun dat dcbat kunnen voeren 

.IV!aar hoc nodig, hoc voortreHclijk de-
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ze fora '>0111'> zijn, in het algemeen heh, 

hen ze gemeen, dat de di-,cu"ie ec11 

onvnplichtend brakter hecft 

De echte hrug tu"en hct publieke de, 

hat e11 de be<,tuurlijke keuzc wordt ge, 

,Jagen door de politieke parttjen. DaM 

kr11gt hct puhlieke dehat zip1 verplich' 

tend braktcr, in de vorm van partijpro, 

gramma\ en prakti-,che politiekc 

keuze'>, in de vorm van controlccrbare 

uit'>praken De conlrontatie van nieu, 

we dikwid-, op weten<,chappelijke ana' 

ly'c' geba,eet·de inzichten met de 

politieke uitgang'>punten vindt vcclal 

plaat<, in de wctemchappeltjke imtttu' 

ten die een relatie hebhen met de poJi, 

tieke hewegtng Niet voor niet'> '>pelcn 

de grote politieke i/Ji11k-i<IIIb op dit nw

mellt in heel de Noord-AtlatHi'>che we· 

reid de he'l"'ende rol biJ de 

vcrnicuwing vDn de dcn1oc:rt1tic. 

lui'>t nu er aan de,kundigheid en aan 

die vcrplichtcnde vcrtaling zo'n grote 

hehodte he<,taat het i'> ti)d voor be-

zinning zegt het Strategi,ch Beraad 

jui'>t nu zou de <,topzetting van de eli, 

recte <,teun aan de wetenschappelijke 

inqitutetl, wei heel ongerijmd zijn De 

rcgcring gaat daarmcc rccht-,treeks in 

tegen het advie'> van de daarvoor door 

het vorig kabinet inge<,telde commi"ie' 

Van den Berg en tegen de trend in die 

we bespcuren in de om omringcnde 

Ianden. Daar zie11 we eerdcr een roep 

om vcr<,tcrking van de autonomic van 

de politteke i/Ji11k-1,11tks 

l)c bcdragcn warcn a\ zccr gcnng, en

kclc proccnten van wat aan onzc natio

nalc met partij,gehonden advie'>in'>ti· 

tutcn wmdt be-,teed, en aanzienlijk 

mindcr dan wat we hiJvoorbeeld over 

hebben uit het budget voor ontwikkc

ling<,'iJt11cnwcrking aan collcga-in:-,titu

ten tn anne Ianden. Hoc heter zoudcn 

weal zijn , zo heb ik dikwiJI, mocten 

comtatcrcn, al' het WI in Cht!i of in 

7:utd-Atrika gevcstigd wa'' 

Waar de rcgcring voornuncns zou zi_jn 

1/ctforull/lllcil'llu rrof.mr.dr. I Th i\1. Sncllell, w Uil/1 de /)o11k Cfon/11/POOrZIIterJ 

/Ill'. JJA;\ 1. Pl/11 Cnn1ir C/1 rrofdr J c,\1 l'i/11 Elj11dhouel1 [foio ,\ IIckc Schlilllldll) 
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om de overhcveling aan de roliticke 

partqcn tc docn plaat<, vindct1 zondcr 

verhoging van die -.ub.,idic, trccdt on

vcrmijdelitk de natuurwct in wet-king 

dtc aile met geldnood kampcndc hcwc

gingcn trcft de gewone dagelijkse km

tcn voor in'>tandhouding en ovcrlcvcn

denk aan de verkiczingscampagnc-. 

gaan voor de ko~ten van vcrnieu\ving 

en ondcrzock. 

De hctrokkcn minister gcdt daar nog 

het advies hij, dat de politicke partijen 

maar naar '>[lOn<,orgclden 

gc hun autonon1ie aan de cnc kant gc

loofwaardig expertise kunnen recrute

ren, vt·ijwcl alti)d op ongchonoreerde 

ha-;i~ en van de andere kant vanwcgc 

verwantschap met hcpaaldc Llltgang<,

runten, die in vrijheid kunnen vertalcn 

naar politieke rclcvantic en program

mertng. Autonoom, hcrkcnhaar_ toe

komstgcrichthcid en het harmontcrcn 

van tcgenstrijdigc belangcn; dat zijn 

voorwaardcn en opgavcn van die wc

temchaprelijke in<;tituten en ze ztJn 

daarin moeilijk te vcrvan-
mocten uitzien. lk zou de 

mini'>tcr dringend willen 

aanraden kcnnis tc nemcn 

van her voortreffclijke arti

kel van Connie Bruck in 

de New Yorker' van Y ok-

De echte brug gen. 

tuber 

lczen 

tieke 

i I Daarin kan hij 

hoc een grote poli-

hewcging a]<, de 

tussen het publieke 

debat en de 

bestuurlijke keuze 

wordt geslagen door 

de politieke 

Her onderwerp van hct 

'Franken-<,ympo'>ium' en 

dit thcma-nummcr passen 

ook in die reek... Met de 

[let in de hand moctcn Wij 

in de Ncderlandse arme

lui's democratic een <,tudie 

over dit ondcrwerp mogc

lqk maken, terwijl in het 

Rcpubltkcime Partij geper

vertcerd wordt als de gc

dachtenontwikkcling en -

partijen. 

vcrnieuwing gefinancicrd moct worden 

door '>flCcifiekc belangcngrocperingcn; 

en dat ondanh aile bcstaandc controle 

en tocz ich ti nstrumcn ten in de 

Verenigde Staten. 

Wat wij nodig hebben, juist nu, is ccn 

bczinning~progran1ma van onzc grotc 

politicke hcwegingen; hczinningspro

gramma's die zich concentrcrcn Ofl ccn 

ticntal centrale vraagstukken waar wij 

de komende 15 jaar voor staan zoals de 

dreigcnde twcedeling en dcsintegratie 

in de Nederlandse '>amenleving, de ver

hinding economic-milieu, de conse

C]Ucnties van de globa]i<,cring voor de 

economie en de eigen antwoorden 

daarop van iedcr van onze politiekc 

stromingcn. De wetenschappelijke in

stituten kunncn daarin een onmi'>hare 

hrugfunctie vcrvullcn omdat zij vanwe-

buitcnland dit ondcrwerr 

naar het centrum van de politiekc rr-

swrclr en opinicring wordt gctrokkcn, 

en die ret wil de mini'>tcr om ook nog 

afnemcn .. 

Vooruitzien en visie 
1 'JCJ5 zal waarschijnlijk de geschiedenis 

ingaan a]<, het jaar waarin a! betrekke

lijk lang be'>taande voorzieningcn als 

'clcctro11ic 11wil' en 'l11tcmct' opeem door

braken. Wic op z'n scherm inzocrnt op 

een bcraald onderwcrp en dat met een 

zekcre regclmaat doet, ziet, dat het 

aantal gehruiker<, in de loop van ec'n 

maand met tientallen procenten i'> ge

stegen. Die registratie aileen a! is een 

nicuw fcnon1een, waarvan de suggestic 

van exactheid en tezclfderti)d de rcla

tieve ovcrhodighcid crvan ons midden 

in de rroblcmatiek van dtt themanum-

( llV 1 % 



mer hccft gchrachc hoc nict te verdrin

kcn in de tnlormaticrcvolutie. maar de 

ntcuwc mogclijkhcdcn om tc zcttcn in 

hcrkcnhJre, op de men'>elijkc maat toe

gcsncdcn communicaticmogcl ijkhcden~ 

lr i<; ccn verband tu<;<;en hct rapport 

van hct Stratcgi<;ch l:lcraad en de ma-.sa

lc doorhraak van Internet len mecr

voudig vcrband zelk op de eer-.te 

plaats i-, cr hct gegrocidc be,ef, dat de 

intornlJticrcvolutic el'n centraal gege

vcn i~ in de kantcling van nnzc "'lamcn

lcving1 zcg gcru'it de kanteling van 

onzc cultuur. 'Crmlm<} 11 llnl' liPilizatioll' 

zcggcn de Tolllcrs Is het de afronding 

van twce ecuwen technologi'>che ont

wikkeling en de vcrtaling ervan in we

zcnlitk nicuwc economische, 

maatschappclijke en politieke vooron

dcrstcllingcn" In iedcr geval hedt het 

Strategisch Beraad crvoor gekozcn 0111 

dtc kantcling van de <,amenleving in 

ziJil hcnadcring ccntraal tc <;tcllcn 

Daaro111 is ccn ti)d-.horizon van vtjhien 

1aar gckozcn. Aileen zo kunncn de vcr

hlindendc schijnwcrpers van de actuali

teit gedi111d worden en kunncn we weer 

oog krijgen voor perspectiel. Wie om 

bqvoorbccld btj her the111a van dit 

11lll11111cr tc hlijven, kcnnis ziet, na 

grond, na arbeid, na kapitaal als de 

nieuwc produkticfactor, rca]i<;eert zich 

hct achtcrhaaldc van vee] kla'>'>ickc po

l i tiekc tcgcnstell i ngcn 

Wic, 0111 ook hit hct onderwcrp van dit 

thcma-nummer te hlijven, en om 'The 
f,ollolltili' tc citcren "de dood van deaf

<,\and" volledig op zich laat inwerken 

voor twee kwartJes via e-11111il cen uur 

verbinding hebben met bqvoorbeeld 

Zuid-Korea - l1eeft met beide bepalen

dc clemcntcn in die nicuwe kanteling tc 

111Jkcn. technologic en glohaliscring. 

Waaro111 zullen we hicr nog nachtelijke 

ovcruren hctalen voor het in de gaten 

houden van hijvoorbccld vcilighcids-

111onitorcn, als, voor die paar kwartjc'> 

dat ook vanuit Zuid-Korea kan, waar 

hct ovcrdag is en sowic<,o vee] goedko

pcr. 

Toch is die ko111cndc rcaliteit en du-. 

de bedreiging van veertig procent van 

onze nu nog verzekerde hancn - nict 

het enige gewee-.t, dat het Strategisch 

l:lcraad in volle onwang op zich heeft 

willen Iaten inwerken. 

Van hct begin af wcrd op ecn ander, 

wellicht het belangrijkstc a-.pect van 

nieuwe ontwikkelingcn gewezen, de 

menselijkc factor Het lnternetsysteem 

is ten diep-.re een anti-hierarchi-.ch, 

.;;on1n1igcn zullcn zcggcn anarchisti.:;ch 

systeem, het lijkt de bezegeling van de 

c111ancipatic en de individualisering van 

de burger, in icdcr gcval de omkcring 

van de 111aatschappelijke piramidc 

ledereen haakt tn of at, wanneer ziJ of 

hiJ dat bclicft; maakt de eigen keuze5; 

stelt de eigcn prioritcit, en er is gcc11 

centrale agcndabepaling noch verkeers

regelaar. Dat is de kracht maar soms 

ook de ontluistering, de spiegel van 

modern burgerschap. 

llij zo'n modern hurgerschap past in het 

denken van het Strategisch l:leraad 

daarom ook geen lof'doum henadering, 

een commi'>Sie die wei een<; even zou 

uitmaken wat goed voor een partij i-.. 

!\lodcrn burgcrschap en modern partij

lidmaatschap ci<,cn dialoog, thc'>c en 

anti-the<,e, herstel van communicatic. 

En dat i-. de kern van dit thcmanum

mc-r. hoc modern hurgcrschap tot zijn 

rccht kan komcn, door de nieuwe com

municatictcchniekcn. De grotc bclang

stclling voor het hieraan gewijde 

symposium onderstreepte het groeiend 

besef dat het debat over het functione-

ren van onze Jen1ocratie niet langer ge-
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voerd kan worde n va nuit de vooronder

ste ll inge n va n 1848, eve nmin als het 

de bat over o nze eco nomie nog be 

heerst kan wo rden door het fab ri ek 

schoorste ne n tijdperk. 

De tech nologische factor moeten we 

vo ll ed ig op o ns late n inwerken , maar 

meer nog de ni euwe geïn fo rmee rdbe id 

va n de burger over processen di chtbij 

e n wereldwijd, d ie zijn leve n zullen 

gaa n beheersen maar waar h ij nog 

ti e ke bes lui tvorming e n de w ijze, waar

op w ij ke nni s ne me n va n de fe ite n . 

Hi eruit blijkt ook al dat we ni e t kunne n 

vo lstaa n met een technologi sche be na 

de ring a ll een, zoals die dikwij ls ui t de 

Amerika anse lite ratuu r naar o ns komt 

overwaa ie n, al zou het slechts om ee n 

vergroti ng va n d e communicat ie moge 

lijkhe id gaan. 

En daa rom zou het ook we l ee ns zo 

kunn e n z ij n dat nieuwe technologieë n 

machte loos tegenover 

staat . Informatie roept au  Er is een verband 
vooral passe n b ij nieuwe 

vragen. Een voo rbeeld : 

tomatisc h de vraag naa r 

beïnvloed ing op; and ers 
tussen het rapport 

All een vorm e n va n global 

govenrmrce- were ldwijde ar

ran geme nten - kunne n de 

all esbeheersende vrage n 

va n armoede, onveil ig

he id , crimi nali tei t e n m i-

slaat z ij om in resig nati e 

e n dat is ni e t de nkbeeldi g. 

De techni ek kan de po li 

tieke procedures verande-

van het Strategisch 

Beraad en de 

massale doorbraak 
re n maar eve nzeer e n 

d ikwij ls onderschat - de 

agenda e n he t e ngage -

van Internet. 
lieube last ing oplosse n, 

bove nstroo ms, zoa ls het 

Strategisch Be raad zegt. 

ment. Di e tech niek maakt het moge li jk 

dat ik getui ge be n va n de ex ecutie va n 

ee n e tni sch e groep in Rwa nda. Maa r 

dat is ni e t a ll een getui geni s, da t roe pt 

ook direct ee n agenda op va n interven

t io ni sme. Als dat inte rve nti o ni sme lijdt 

tot slach toffers met ee n naam en ee n 

gez ic ht, dan hee ft dat ve rregaa nde con

seque nti es voo r de vorm va n ons e nga

ge rn e rlt. Po li tieke bes luitvo rmin g krijgt 

niet zozeer te rnaken met de feiten 

maar me t de w ijze, waa rop w ij ke nni s 

ne me n va n die fe ite n, visuee l o f audi 

tief, o p het moment va n he t gebeuren 

of achte raf. 

We hebben de re lat ie tussen de w ijze 

va n waarn eme n - de po li tieke bes luit

vo rming- e n de publieke reac ti e in a ll e 

fases b lootgelegd gez ie n bij ons e nga 

ge me nt ter zake ex-Joegos lavië. 

Ik voeg deze dimensie bewust aan de 

lijs t va n o nderwerpen van dit thema

nummer toe: d e re latie tusse n de poli-

Naast de frust rat ie ove r het ni et func-

ri o neren va n die arran gementen is e r in 

de laatste vier jare n - g rofweg sinds Rio 

-wel een doorbraak aa n het o ntstaan in 

de opbouw va n ee n were ldw ijde civil-so 

ciety, ja zeker door midde l va n e lect ro

ni sche co mmunicati e. 

Duize nde n niet -gouve rne me nte le o rga

ni sa ti es - vee lal arm - z ij n nu in staat 

ges te ld we re ldw ijde act ies af te ste m 

me n , e n d e jol/ow-up va n de in te rn atio

nale afspraken echt te controlere n. Zo 

ontstaat bi j na o ngeme rk t - bollom - rrp -

een we reldwijde publi eke o pinie en een 

krachtige lobby om d e fru straties in die 

were ldwijde arrangeme nte n te doorbre

ke n. 

En daarom zou het ook we l ee ns zo 

kunnen z ijn , dat nieuwe technologieën 

voo ral passen bij ni euwe maatschappe

lijke rea li teiten. Als anon imiserin g e n 

ve rvree mdin g naast g loba li sering, ook 

tekene n va n de t ijd z ijn dan ka n wel-
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li ch t ook ni euwe comm un ica ti e de bur

ge r weer ee n gezi cht e n ee n naam ge

ve n voor de po liti c us e n ka n de 

afgevaardi g de in ee n persoon lijke dia 

loog verte lle n wat z ij of h ij met de las t 

e n ruggespraak heeft gedaa n . Ooit was 

de stamtafe l na de kerkdi e nst op zon

dag d e geëige nde ontmoetin gsp laats 

me t de loka le (of hoge re ) po liti c i. Dat 

is mi sschi e n wat wa rm e r dan het com

pute rsc herm , maar al s ik o p deze ma

ni er verv ree mding en bestuurscultuu r 

ka n doo rbreke n, wordt ee n ni e uw ge

groe id manco in de de mocrati e aange

pakt. H e t gaa t dus om mee r, vee l mee r 

dan het e lec tro ni sch refe re ndum , di e 

direc te dem ocratie vanu it de huiskame r. 

H et debat over hervo rmin g van o nze 

democratie behoeft dringend de be li ch 

ting vanuit de nieuwe techno logie . H et 

is immers de hoogs te tijd dat nu ook in 

Nederl a nd inte nsief e n systematisch 

vanuit de politieke part ij e n de re latie 

technol ogie - dem ocratie o nde r de loep 

genomen wo rdt . 

Po li tieke thi11k-tar·rks in de Ve re ni gde 

S taten , in he t Ve re ni gd Koninkrijk , we

tensc happe lijke institute n met hun rela 

tie met po li t ieke partije n, z ie n dit al s 

een va n de cen tra le kwes ties op de po li

tieke age nda va n de toekomst . Aan d e 

o rde z ijn dan die ni euwe democrat ische 

procedures maar eve n zeer de vraag w ie 

de winnaars z ij n : burgers, be lange n

g roepen , kabe le ige nare n, de d ern ocra

t ie ze lf? 

Dit thema num mer e n het daaraa n ten 

grondslag li gge nd sympos ium , waar 

met name W.v. d. Donk en M. va n d e 

Poel z ic h zo voor hebbe n ingespannen , 

w il he t the ma e lec troni sche commu ni

cat ie- democ rat ie nadrukke lijker op de 

agenda va n polit iek onderzoek e n de

bat brengen . Uit respect voo r prof. 

CDV 1/96 

Fra nke n, uit zorg voor d e w ijze, waaro p 

de regering o mgaa t me t de inste llinge n, 

die d at debat moe te n voere n, e n voo ral 

in de hoo p, dat he t numme r bouwste 

nen bevat voor de ontwikkel ing va n 

ee n same nh ange nde visie o p dit feno -

meen. 

Mr. JJA.M. va11 Gennip 
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Iicht ook nieuwe communicatie de bur-

gcr weer LTn gcztcht en ccn naan1 gc

vcn voor de politicu'> en kan de 

atgevaardigde in een pcr<;oonlijke dia

loog vertcllcn wat zij ol hij met de la<>t 

en ruggc-,pruak hcch gcdaon. ()oit wa-, 

de <;tamtafcl na de kerkdiemt op zon

cbg de gcCigcndc ontmocting~plaats 

met de loblc I ot hogcre J politici Dat 

i..., tni...,-,chtcn wat wanner dan hct conl

putcr<>chcrm, maar al<> ik op clcze ma

nicr vcrvrccnll-hng en hc-,tuur...,cultuur 

kan doorhreke11, worclt ccn nicuw gc

grocicl manco in de dcn1ocratic aange

pakt. Het gaat clu<> om mccr, vccl mecr 

dan het elcctroni<>ch rckrenclum, die 

clirectc democratic vanuit de huiskamer. 

Het debar over hcrvorming van onzc 

democratiC hehodt clringcncl de hclich

ting vanuit de nieuwe technologic Her 

i<> immcrs de hoog<>te ti)cl dat nu ook in 

Nederland intcn<;~ef en <,ystematisch 

vanuit de politicke partijen de relatie 

tcchnolog1e - democratic onder de locp 

genon1cn \Vordt. 

l'olitickc thi11k-ta11b in de Verenigde 

Staten, in ll('t Vcrcnigd Koninkriik, we

ten<;chappcli)kc in<,tituten met hun rela

tie met politieke parti)en, z1en dit a}<, 

een van de centrale kwc'>lics op de poli

tlekc agenda van de tuekomst. Aan de 

<ll-dc zi)n clan die 111cuwe denwcrati-,che 

procedure-, n1aZ1r even zccr de vraag wic 

de wi11naar'> ziJn: burgers, helangen

grocpcn, kahclcigclla!Til, de democra

tic zeit' 

Dit thcmanummer en hct claaraan ten 

grond-,\ag liggcnd <.;yn1po~iun1, waar 

met name W.v.d. Donk en 1\1. van de 

l'ocl zich zo voor hehben ingc<>panncn, 

wil het thema elcctroni<>chc communi

catic-dcmocratic nadrukkclijker op de 

agenda van politick onderzock en de

hat brcngcn Llit IT'>pcct voor prot. 

Franken, u1t zorg voor de wijzc. waarop 

de rcgcring on1gaat n1ct de ino.;tcllingcn, 

die dat dehat moeten voeren, en vooral 

in de hoop, dat het nummcr houw<;tc

ncn hcvat voo1· de ontwikkeling van 

een <;amenhangende vi'>ie op dit kno

meen. 

i\1r /./.Ai\1 l'dll C'CIIIIifl 
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c JnrichtJng vJn orgJni~a
tre<; i' niet aileen een tcch

ni,chc, maar ook een 

morclc JJngclcgenheicL 

Crute organhatre' hcpalcn 1111111cr<; 

<;teed, mccr· hct 'ctho< van de <;amenlc

vJng f)aaronl i-; hczinn1ng op de waJr

dcn die aan de inrichting var1 

organisatrc.., ten grond~lag liggcn dnn

gcnd noodzakcliJk De i\mcrikaan'c 

he<;tuur<;kundige Robert T Colcmhicw

,ki hedt in I W>2 ecn artikel 1 gcpuhli

ccnd dat hinbij behulpzaam kan zip1. 

!-linin bcnoemt hij jomkchmtclijkc: 

waarden chc: cc:n richtinggevcndc: r-ol 

dicnen te <;pclcn bij de be,tunng van 

overhcid,organi,atie<;_ AI, bclangrijk,te 

daarvan wij<;t hrj aan hct 

bcgin<.;c] dat ccn organisJ

tic in <;tcrkc mate nwct ap

pcllcrc:n aan crcativrtcit, 

zcl~<;tandighc:icl en c:igen 

verantwoorcklijkhcid Hct 

moct nrct mogeliik zip1 

van wclkc crrtcrra van goc:d hc<;tuur hct 

punt van optimalc dcccntrali,atic (en 

du, ook ccntrali,aticr moct worden hc

paald. Twcc <;oortc:n waarden ZIJil hicr

hij relevant Ten ccT<;tc i<; cr cen aantal 

hclangrijke hc,tuurlijkc: waardcn al' d

lrucntie, dcmouatic, rTchtmatrghcid 

er1 c:lkctrvitcit Ten twcedc zijn cr 

ovcnvcgingcn \'Jil principil;lc oard. zo

al<; door· Colcmbrew,kr gcnocmd en zo

al, gc't'mplrcecrd ir1 her om welbckcndc 

'uh,idian tci t<;hcgi mel. 

Hoc richtinggcvcnd zip1 dczc waarden 

hij de hepaling van cr:n optimalc mate 

van ckccntra]i...,JtJc" Tocpa')...,ing van de 

hc<;tuurli,kc waardc:n Ierch tot een com

plex hecld 

dat cen lid van de organi

<;atic hct eigcn handelcn 

uihluitcncl rcchtvaardigt 

n1ct vcrwijzing naar de 

door de organi<.;atic opgc

lcgdc morcle orcle De gc

''-hiedeni' hcdt de 

Profdr 1\JL Hemelmcms
\fldec 

l'lcidooic:n voor clficii.'nt 

he<;tur11· worden vaak vcr

hondcn met ovcnvcgingcn 

van he,tuurliike <;chaal cr1 

clr·aagkr-acht_. dati<; mec<;tal 

een plcrdooi voor ccntralr

<;Jlrc zoal, hijvoorheeld hiJ 

de ovcrdracht van taken 

en hcvocgdheden van gc

nlccntcn naar rcgro\ Brj 

hct cnterrum democratic 

ZIJil cr zowcl argumcntcn 

drc vcrwijzen naar eer1 op

timalc partrcipatic van de 
bl i jvcmlc, klcmmcndc hetckcn i<; van 

dczc waardc gc:dlu,trccrd. De r-cali<;e

nng van dczc woardc - en van jood'i

chmtclijkc: waarclcn in her algcmccn 

i<; volgcn<; Colcmhicw,ki gediend hij 

ccn optimalc dcccntrali<;atic. 

Ecn hclangriJke vraag i<; aan de hand 

<;taJt<;burgcr al<; van politickc contmlc 

door rcprc<..,entaticvc grcmra. dat kan 

zowcl dcccntrali,atic al<; ccntrali,Jtrc 

hctckcncn 

Rech tmat ighcicl,ovcrwcgi ngen hchhcn 

onder andere hctrckking op de WCJhc

liJkhcid van recht,geli)ke hehandelrng 



e n leiden al snel tot centrali sat ie. Bij de

centra li satie zal er spanning kunnen op

treden met het rechtsgelijkhe ids

beginse l, zoa ls blijkt uit de nieuwe uit

voerings rege ls voo r de Bijstandswet. 

Effectief bestuur impliceert coördinat ie, 

gegeven de a ltijd aa nwez ige externe ef

fecten va n beleidsmaatrege len op de 

ondersche ide n bestuursni veaus; coö rdi 

natie im p li ceert o nvermij de lijk same n

bundelin g van taken en bevoegdheden 

op een hoger niveau in de organ isat ie 

respectievelij k bij een hogere bestuurs

laag. 

Deze toets laat zien dat degene die 

zoekt naar het opt imal e punt van de 

centra li satie geste ld wordt voor moe ilij 

ke dilemma's: de verschill ende op 

zichzei f nastreve nswaardige waarden 

blijken e lkaar te 'bijten '. De afweging 

tusse n de strijdige waarden kan alleen 

maar weer gebeuren aan de hand van 

'hoger gelegen' waa rden . Hi er gaan de 

meer pr inc ipi ë le overwegingen een ro l 

spelen , zoa ls het sociaa l-eth isch begin

se l va n de subsidiarite it. Dit begin se l 

houdt in dat aan gemeenschappe n b in 

ne n de staat en aan afzonderlijke perso

nen zoveel vrijheid moe t worde n 

toegestaan a ls op g rond van het a lge

meen welzijn toe laatbaar is .2 De over

heid heeft vanu it deze waarde gezien 

een b lijvende rol als hoede r va n het al

gemeen belang. Het ple idooi voo r ee n 

so lide overhe id in 'Nieuwe wegen, vas

te waarden' is mede op dit principe ge

baseerd . 

Dit p leidooi is o nder andere re levant 

voo r de - op dit oge nblik posi tief be

oordee lde - vorm in g van zogenaa mde 

bestuurl ijke netwerken. Hierbij worde n 

(voorlop ige) rege ls van het machtsspel 

vas tgelegd in convenanten , dames- e n 

herenakkoorden, kwa l i teitshandvesten 

e n de rgelijke De overhe id k iest hierbij 

ni et een autoritaire , maar een bemidde-
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lende rol. H et is zeke r zo dat deze 

werkw ijze tegemoe t ko mt aa n de wens 

va n optim ale participatie. De keerzijde 

hiervan is echte r dat het vera ntwoorde

lijkheidsbeeld ondoorzichtiger wordt : 

'democratie' in de betekenis va n effec

tieve politieke controle wordt moei lij 

ker real iseerbaar. Coördinat ie b lijft 

noodzakelijk vanwege de externe effec

ten van al le be leidsmaatrege len , die in 

het licht van ee n als 'a lgemee n' gekwali

ficeerd belang moeten worden ve r

zoe nd . Centralisat ie betekent 

concentrat ie va n macht en gezag bij 

(her)kenbare , centra le actoren , met als 

voordeel duide lijkheid waar de vera nt

woorde lijkheid en derhalve de vera nt

woordin gsp licht li gt. " 

Conclusie 
Waarde n van decentraal bes tuur ve rgen 

dus co mpense re nde voorzie nin ge n op 

centraa l niveau , di e coördinatie moge

lijk make n op basis va n jui st die waar

den waarover co nsensus is, of waaraan 

een regerin g, gegeven strij dige vvaar

den , uitdrukkelijk priorite it heeft gege

ven . . Laat d ie regering dan voo ral ook 

helder zij n over haar beleid ten aanzien 

van de inri chting va n het open baar be

stuur en over de uiteindelijke waarden 

waaraa n z ij haar handelen w il toetse n 

e n getoetst w il zien . 

Prof. dr. lvlL Bellieflila li s-Videc 

Noten 
I . R.T. Colembiewskî , O rgrnrizn lion ns rr J\ttornl 

Problem, in : Public Adminislration Review, 

Spring Issue , 1962, pp . 5 1-58. 

2. A. Klink , C/J/'islcu-Delllocrn tir rn Ü i}er/Jeid , Leiden 
199 1, p. ï9. 

fll de cofll/1111 gevel/ de ledm van de redactie ln111 

persooHIJjke opvattiugeu weer. Z1j hopm daarwee 

ee11 a a u zet te gww voor reflectie of debat. 
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S 
oms zou je willen dat het C:DA 

minder ve~lcden en mecr toe

komst had, aldus de verzuch

ting van drs. Th.B.Ft\1. Brinkel 

in zijn bcspreking van de lijvige studie 

van Bornewasser over de geschiedenis 

van de KVP De ontboezeming is bcgrij

pelijk Door de buitenwacht wordt het 

CDA op het ogenblik in stcrke mate 

g6dentificeerd met het verlcden. Het 

moge duidelijk zijn dat de andere partij

en daarbij ook een groot helang hehben. 

Dat beeld dat de buitenwacht heeft 

botst steeds mecr met het beeld 'van 

hinnenuit'. Sinds de verschijning van 

'Nieuwe wegen, vaste waarden' is de par

til immers volop bezig met het uitzetten 

van lijnen voor de toekomst. Het is dan 

hitter wanneer men iedere keer weer op 

een ncgatieve manier geconfrontecrd 

wor(h met het verlcden. Dit nummer 

staat in het teken van de spanning tussen 

verlcden en toekomst waarmee het 

CDA op hct ogcnblik kampt Het opent 

met een interview waarin prot.mr.FHJJ 

Andriessen zip1 visie gee It op de wijze 

waarop de spanning tussen de opvattin

gen van de fractie - gehonden als deze i-; 

aan hct 'oudc' vcrkiczing~progran1n1a 

en de lange termijnvisic van het 

Strategisch llcraad zich zal ontwikkelen. 

( lp ' tclm1ari zal in 1'-:ijmegen her sym

pc"iun1 'Contmntarie met de toekomst' 

plaarsvinden, georganisecrd en hedachr 

door en voor ccn nicuwc gcncratic 

christer1-denwcraten. t\trdrs.LJ Paas 

Iicht de opzet en de bedoclingen van 

het symposium toe 

Het is opvallend dater de laatste tijd al

lcrlei interes<,ante studies verschijncn 

over de (voor)geschiedenis van de chri<,

ten-dcmocratie. Twee daarvan worden 

in dit nummcr door respectievelijk 

drs.Th.ll.FM. Brinkel en mr)PH 

Donner besproken Llit be ide hesprekin

gen blijkt dat het CL)A er dom aan zou 

doen het verleden aileen als ballast rc 

zicn. Di<,cu;sies over de illlerprctatie van 

her verleden zijn onlosmakelijk verbon

dcn met <,tandpuntbepalingcn nu. In hct 

eersrc van twec art1kelcn probecrt 

Prof.drH.ES Woldring vanuit het ver

lcden te bepalen wat de harde kern is 

van de christen-democratische opvattin

gen over de in1·ichting van de denwcra

tie. Wie de artikelcn van Woldring en 

Donner naast elkaaJ· lcgt, ontdekt dat 

heiden die 'harde kern' verschillcnd 111-

terprercren 

De verzuchring dat het CDA mecr toe

komst zou moeten hebhcn klinkt te pes

simistisch. Wie wcet wat de toekomst in 

petto hcctc Dat hewijzen de ontwikkc

lingen in Zuid-Airika. Wie had cen paar 

jaar gelcden kunnen denken dat presi

dent De Klcrk I 'J'J(, opgevolgd was 

door Nelson 1\ 1andcla en dar I )e Klcrk 

aan Christen l)emocratische Verkcn-

ningcn ccn Interview zou algcvcn woar

in hij vnklaart dat zip1 1'-:arionalc Partij 

de waardcn vcrtcgcnwoordJgl van 

Europesc partijen als de C:[)LI en het 

c:I)/\c Nicmand loch: 

/)rs 1\ I _/1111\111 

redact i c-sccretan s 
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Wanneer men ervan uitgaat dat het rapport 'Nieuwe wegen, vaste 

waarden' als het ware een eindsituatie schetst waar men geleidelijk 

naar moet streven, behoeft er geen onverdraaglijke spanning te be

staan tussen de lange termijnvisie van het Strategisch Beraad en de 

actuele acties van onder andere de CDA-Tweede Kamerfractie. 

Dit zegt prof. mr. F.H.J .). Andriessen, voorzitter van de Centrale 

Werkgroep van het Strategisch Beraad in een interview. 

N 
icuwc wcgcn, va-.;tc waar

Jcn' <,preekt over de lange 

termijn De tractil." in de 

Twecdc Kamer hehartigt 

de korterc termqn. In hct Jecember· 

lllllllrllt"r van C:DV waar<,chuwt drs. 

A.t'\1 Omtlander dat een ver-;chil in 

korte tcrmijnvi'>ie e11 lange termiJnVi'>ie 

hinne11 het C:DA nier te lang kan wor

Jcn volgehouJen Spelen zulke vcr

-;chilkn een rol in de di'>LLI<,<,ie'i in de 

panij~ Acht u convcrgentie noodzake

liJk~ Kan Jie er ook komcnc 1-loce 

"f-jct i'i duidel11k dater een -;panning 

kun he<,taun tu<;<;cn de lange termijnvisic 

111 hct rapport en de ;Jclie-; die in de 

Tweecle Kamer ol elders moeten wor

den ondernomcn. Het IS evenzeer Jlli'>t 

dut de <,panning tu<,<,en Jeze lange en 

konc tcrmijn nicl le grool kan worden. 

Van bngc duur kan ziJ per delinitie al 

niet ZiJil, gezie11 het liJUpad Jat 111 het 

Strotcgl' .. ch Bt.TaZld i-, u1tgczct. Wannccr 

n1cn crvon LlltgoZlt dllt hct Stratcgi..,ch 

llcruad ul, het w<1re een eind,ituatil" 

'-.chct<-.1. wttJr n1cn gclcidcll)k aan natlr 

moet <,\revcn, hehoeft er geen onver

draaglijke '>panning te ont-;taan 

Spanningen zouden ont<,taan indien de 

fractie he.,]i.,.,ingen zou nemen die ge

hcel tegen de teneur van her 

Strategi-;ch Beraad zouden indrui<,en. 

Op enkele punten kan zich dit voor

doen, namelijk daar waar de cind<;itu

arie zoals beschrcvcn door het 

Stratcgi'>ch llcraad afwijkt van het vcr

kiczing-;progranlnla op basi~ waarvan 

de fractie tham functioneert. Een voor

heeld i'> hicr de kinderhiJ',]<lg Her zou 

llliJ ver-,tandig lijken d;Jt het Bcraad 

hin11en de purtij over 'Nieuwc wegcn, 

va<;tc waarden' dut temlotre moet uit

monden in ecn aantal hekid,conclu,ies 

op de Partijraad van I juni a;JnSl;Junde 

Jlli't uit,luit-,el zou gevcn op de lange 

tcrmiJilVi<;ie op deze puntcn. De fractie 

zou zich dan niet 1n onoverkomeliJke 

moeilijkheden hehoeven te bevindcn 

ten opzichtc van hct progranlllltl waar

op ziJ i<, gckozen. I let valt uitcruard 

niet uit tl" -,]uiten dat binnen de panij 

over deze mogclijk controver-;ii'le pun-
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ten niet altijd gernakkelijk overeen

<,ternming kan worden gevonden 

C:oiirdinatie van <;tandpuntcn i'> dan 

noodzakelijk Die co6rdinatie kan ui

teraard leiden tot bevc<;tiging van het 

eerder ingenornen <;tandpunt. In dat ge

val is de hetrdfcnde optie van het 

Stratcgisch lkraad dus niet aanvaard 

Crote problernen behoeven zich hier 

dus niet voor tc doen. De partij heeft 

tenslotte het laat<,te woord. Fn dat is 

ook de nonnalc gang van zaken. In Iei

te ga ik ervan uit dat na het dcbat 111 de 

partij en daaruit te trekken beieid-,con

clusies de voorbcreiding van het vol

gende verkiezing'>programrna zal 

worden gestart. Rcglcmentair i'> die 

voorbereiding ook ongeveer aan de or

de. In het volgende verkiezing'>program 

zal, indien en voor zovcr de parti) de 

orientatics van het Strategi-,ch Keraad 

aanvaardt, de weg in de richting van 

die orientatic'> moeten worden aange

duid. lndien en voor zover dat gcbcurt, 

i'> de di.,crepantie tu<,sen lange en korte 

termijnvi'>ie voor een volgende parlc

mentaire lase opgcheven." 

Overheidsvisie en 
waardenconcept 
In /Jcizcl/dc 11111111/llT consldlrrrl jltoj /)c Kn11j} 

CCII dlHIIIPC15c/llliPi111) in ,ic Pisic Djl de OI'LT

/m,/siddk /lie ll'ordt ZIJIIS lllZilm 111indcr clnis

tc/ijk ljcslnllf'r/J ( )pcr/Jrdstnm en 

ll'<l<lf,/fliLOIIU'/1/ l'dkfll ook Ofl ljCsfli11111C11 i!Oc/ 

cds de ll'ildr,lcn ,,/tc cfmstclijk ll'ordcn hrf'iliiU, 

zr,jl /Jq, lllddr Andricsscn lijkl dr1l loch lc docn 

U1 iii i ·, ,\ iddr 11/s lllfll /Jci Wiiiii}Cfic lc stcrk i11 

,Jc f)(1/ilick lrckl, k<111 lllCII 111 WI flflll'llfc S<III/CIIfC

I'illlj 1/ic/ /IICCI /Jij lOIISCI/51/S m}crCII, ilfd11s Jlc 

KriiiJ/ I l11 <1chl ,Iii ,/c wjclllijkc slnilcUischc 

1'1'<1111/ Poor f,c/ ('I )I\ /lor mujccr/ 11 di1i110f'' 

"] n hct rapport van het Strategisch 

Keraad wordt zckcr ccn acccntvcrschui

ving in de vi-,ic op de overheid.,raak 

aangeduid. Dat 111 hct document de 

waarden te christelijk worden bepaald, 

zou ik nict zonder mecr willcn onder

schrijvcn In het hctretfende interview 

in Trouw heb ik inderdaad de even

men'> als naa'>lc aangeduid met de la

ding die dat woord voor mij als 

Chri5ten hecft. Herzelfde geldt a], her 

lleraad 5preekt over "voorthouwen op 

de waarden die be,Joten liggen in het 

optrcdcn van kzu<, Chri5tu<," Voor 

mijn he5d i5 dit een mi<;<,chicn voor 

-,on1n1igcn wat onvcnvachtc vc-r\VlJ

zing naar de impiratiebron waarop hct 

CDA zich nadrukkeliJk wen5t re hlijven 

hcrocpen. Dat die waarden in wat de 

auteur van het herretfcnde anikcl 

noemt "c.ontractwaardcn mocrcn wor

den omgczct" is n1ijn<; inzicn-.; her logi

'chc gcvolg van het kit dat ze in een 

pluritorme -,amcnlcving moeten worden 

ingebrachr en gcrealt5eerd 

lk sluit nict uit dar het accent dat in het 

Stratcgi"ch Bcraad op waordcn i-. gc

lcgd en de vcrhinding die claarhij i'> ge

maakt met de insp1rar1ehron aanlciding 

wordr voor een verdcre hczinning op 

de prohlematick zoa\5 d1e door pmt.dr 

De Kruijl 111 C:hri<,tcn DcmocrarN.he 

Vcrkcnningcn van decem her I 'J'J5 aa11 

de orde " ge<,tc\d Die bczinning zal 

ongetwijkld tot ecn verclerc vcrdicping 

van het vraag~tuk van wJardcnconlnlu

nicZttic en -hclcving h1jdragcn' 

Europese integratie en 
nationale identiteit 
/11 hct llilfililr z,,f hct,lchol OI'CI ,/c Eu1110111i<c/Jc 

l'll Alollcl,mr Ll111c (E\IL/' ll'ililrlc/llpdi!k oj1 

schcrJltjcZcliPOr,lcll. /11 ,/111 k<~,iu- c11 1'0011111 .. 

/oflC/ld Ofl ,Jc flliCrc)OIII'lTIIC/1/('/l/c/c ( OII{Cieiilic

Zill ook hct thc11111 llililolldlc i,lcllllint' zrcr Pcr-

1/IOcricliJk cell rolt}il<lll 'f'dl'/1 /11 hdzc/f,ic ( I) lf-
111111111/<T COilSilllccrl 1111.drs. A 1-1 1\ I I lollc ddt 

~ic lldlionolc )/dtll 111 /J('/ '1\1irr11Pe 1PC!JC!I, Pd~lc 

ll'ililrdCil' llOr}ill ajslalldc/,jk IPOr,/1 hrJCijCII,I 

E11ro{Jil is 3c Olliljhallkcll}kc j;IL lor o/ hdt~ c/l-



ZCt}d de CLOIIOIIIISch-lcclmolotjischr 3y1111111irk die 

zicJ, dddrhillll<'ll /Jrr[l Olllll'ikkrld /)r 11t7lio11ttlr 

1ldtJI r11 ,!iws dciimltlius l1Jkm dis af<Jrlrrdr tif
J,,IIrhlrjkr [t1clorc11 lc 11'1JI'tlc11 /JcscJ,ourl'tl (/l. 
i 71-1) Zicl hci llcrt1t1d de rclwmrlie 1'<111 hcl 

':, 11dlio11dle) idr111ilcit' "/, rolriJCk ilmllll dot ,lc 

t}ellroedcrnr 1101} hc/luj Ztli kri1111r11 i}tlllll lmoe

mr' /lei zou cr Poli)rll\ /)ol/e lc lllt!kkclijk I'011-

rl11 i)dllll dt~l mr slcrkcr E11rof'" i1UI0111illisc/J Ztil 

lcde11 lol 11recr n11111le poor de i\!dali111dsc drii

IJieil I )ol/c f'lriiPooJ· m1 duidcll}kc exf,Jicicle ui

sic of' ll'tll de f'olliieke ciiidlcnllell 1'1111 ,j, 

Eurof'e" iiiiCt)rtllie 11roelc11 ZIJII 0111 i11 de loc

ko11rsl ()url,ec-re{lcxcll lc Poorko11rc11. Vi11d1 11 

ook dal IJCI ( f) A de 1clalie lussc11 Eurof'Cil illle

tJrtllie e11 lllllrolltilr itlr11lilnl d111dclrjker Oi/11 de 

o1de 11rocl slellrll' L11ujs rPclke lrj11r11 zorr d<il 

JHoclcn t}chcun.Jl! 

"Hct i-; jui<;t dat hct Stratcgi-;ch 13eraad 

de mogcl1jkheden van de nationale 

ovcrheid om op hc-;li-;-;ende wiJze in tc 

grijpen in helangrijkc ontwikkelingen, 

relativcert. Dat wil niet zcggen dat de 

nationalc -;taat aile bctekeni-; verliest. 

lntcgendccl. tal van zaken zulkn op na

tionaal tcrrein hehartigd worden, maar 

men kan nict ontkennen dat in tal van 

opzichten de macht van de nationak 

staat wordt hcpcrkt door de globali-;e

ring die in de wereld optrccdt Ook het 

l.,trcvcn naar grotcrc rcgionale autono-

mie valt nict te ontkennen. 

Ongetwijlcld is dit ccn van de redenen 

dat de discu-;sic over nationale identi

teit, nationaal helang en nationale in

hreng zich ook in Nederland in 

vcrhevigde mate aandient. lk verwacht 

dan ook dat dat thema in de komendc 

Jaren in Nederland aan helang zal win

nen in de politieke di-;cu<;<;ies Op zich

zcll i-; daar geen enkel bezwaar tegen. 

Voorwaarde is wei dat men dezc discu-;

"e' voert vanuit een jui-;te optick van 

wat de nationak -;oevereine <;taat in on

zc ti)d rei'el nog vermag te doen 

Lnkelc voorheeldcn De ontwikkcling 

van de wcrcldconjunctuur i-; belangrij

ker voor de Nederland-,e werkgckgen

heid dan stimulcrcnde maatregelcn van 

de nationalc overheid. De greep van 

nationak overhcid-;instanties op de 

mondialc financiele markten i-; nagc

noeg nihil. De meest hedreigende mi

lieuprohlcmatiek kan nationaal niet 

mecr worden aangepakt De vciligheid 

is in te1te een 'illpranatlonalc aangele

genheid geworden, hoezecr wij haar 

ook intergouverncmenteel behandelen. 

Het gevaar hestaat dat nationaal be lang 

te gemakkelijk vereenzelvigd wordt 

met concrete handelsbelangen of bud

gethelangen Daarmede wordt de dis

cus-;re op het verkeerde been gezet. 

Hct is mijn vaste overtuiging dar zon

der Europa en de inspraak van 

Nederland daarin, de Nederland-;e 

rdentitcit aanzienlijk meer onder druk 

zal komen dan wanneer op rustige en 

vcrstandigc wijzc vcrder aan de integra

tie van Furopa wordt gewcrkt Dat wij 

daarhij toe zijn aan een kritische he

-;chouwing over wat wei en wat niet in 

dat gc'integreerde Europa op suprana

tionale wijze moet worden aangepakt, 

is duidelijk Daaromtrent bestaat in 

Luropa en ook in Nederland onvol

doende visic. Nu de Furopcse integratie 

zich in versneld tempo beweegt in de 

richting van ecn integratie van het 

Furope-;e continent, met uitzondering 

van de Ianden in de invloedssfccr van 

de voormalige Sovjetunie, is een derge

lijke hezinning dringend gewenst. lk 

zou mij zccr wei kunnen voorstellcn 

dat een land als Nederland, dat mijns 

inziens te winncn heeft bij verderc inte

gra tie, maar tegclijkertijd kan verliezen 

als de macht van de groten in het inte

graticproce~ n1eer dan cvenredig zou 

worden ver-;terkt een dergelijke bezin

ning op gang zal hrengen. Helaas mis 

ik die in de nota over de Herijking van 
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het lluitenlands lleleid. Nochtans is het 

Eurorees helcid nog niet zozccr hin

nenlandse politick gcwordcn dat notics 

daarover in de herijking van het buiten

lanch beleid mogen ontbreken, hetgeen 

overigens ten aanzien van tal van ande

re Eurorese aangclcgenhcden ook niet 

gcbcurt. Sommigen hchben hct 

Stratcgisch llcraad bekritiseerd va11WC

ge onvoldocnde aandacht voor de hui

tenlandsc roliticke asrccten van het 

beleid. lk ontken niet dat hij de sclcc

ties die gemaakt zi)ll een aantal runten 

buiten bcschouwing is gebleven. Ecn 

verzoek aan de Commissie Buitcnland 

van de partij om zich met deze speci

lieke problematiek bezig te houden zou 

llliJ een bijzonder goede gedachte liJ

ken." 

Verschuivingen 
'NiCIIII'C II'CIJCI!, PIISIC ll'illll-dcn' hcfr/cil CCI! I'CI

sdmiPm!J i11 de financicrinq 1'1111 de co/lcctiwc 

uilt}ill'CII Pill! hcffinr)C11 0{> arhcid f1l inkOIIICII 

llililr hcfjill!JCI! op ucrlmuk Va11 Pcrschillclldc 

ZljdCII IPOrdl cc/rin- llllilr IIOYCIII}clnmht dat ClO

idXCil llilllr lnm llllrd ill ofJ/nnrr)sl ucmzindcrcll, 

<lis ZIJ docltrcfje11d ZIJI!. K£111 lllCil cr d!ln wei ,!c 

oucrhcidsuit_gaucn of> hasum i11 de lllillc die hct 

IIIP/JOrl I'OOYSiilili' 

"Hct Strategisch Beraad herleil een 

verschuiving in de tinanciering van de 

collectieve uitgaven alsook een ver

schuivzng in de bestedingen binnen de 

collectieve uitgavcn. Voor wal betrcft 

de tinanciering wordt gcrleit voor ccn 

vcrschuiving van hettingen op arbeid 

en inkomen naar hcftingcn Ofl verbruik. 

Hct is zeker waar dat tot nu toe de mo

tivcring voor hijvoorbeeld een ecotax 

in stcrkc mate i<. ontleend aan de he

hodtc om het vcrbruik van energie tc

rug te dringen Het Strategisch lleraad 

gaat echter veel verder. Het berlcit cen 

verschuiving van de linancicring als een 

structurele doelstelling namelijk vcr-

mindering van de kosten Ofl arlwid. Dat 

kan rcr clclinztzc nzct tijdclijk zijn Dat 

is dan ook niet de bedoeling Hct 

Strategisch Beraad bcpleit onder andere 

vcrr..,chuivingen van bela~t1ngen op vcr

bruik in het algemeen Als voorheeld 

zou kunncn dicncn ccn vcrhoging van 

de llTW. Daaraan zit uiteraard ee11 

[uropesc dimensic maar die bli]it bin

ncn dit hetoog even huitcn heschou

wing. Een verhogltlg van de BTW zou 

naar zijn aard structurccl en hlijvend 

zip1 en derhalve docltrdknd kunncn 

\Vordcn aangcwcnd voor tinancicring 

van overhcidsuitgavcn Vanzcllsrre

kcnd lcidcn hogcre priJzen als gcvulg 

van hogere HTW tot hogere claims in 

de -,ker van loon en inkomem Nader 

onderzoek moet uitwzjzcn up welke 

wijze een dtectievc f'olll)' 111ix kan wor

den gevonden Het kernpunt i<. cchter 

dat bij de voorgestelcle verschuiving 

niet uitsluitend milicuroliticke ol cner

gicpolitickc ncvendoelcinden worden 

nageqreefd n1aar een structurelc wijzi

ging in de linancicring van de collcctic

ve uitgavcn De twcede ver-,chuiving, 

namcli)k die in de he-,tedlllg van de col

lectieve micldelen van matcrielc naar 

immatericle heleid<;doclcn is uiteraarcl 

ccn aangclcgcnhcid, die slcchts op lan

gcrc tcrm!Jn kan worden gcrcalisccrd. 

Concentratic Ofl die inllnatcrzi.'ic zakcn 

en aanvaarding van ecn -,tructurclc \vij

ziging in het participatiepatroon in oll

zc .;;an1cnlcving zou cr 111 tocncmcnclc 

mate toe hiJdragcn de prohlemat1ck tc 

vcrmindcren." 

/)c_ Priii}CII 1Pmlc11 -')cstcld 3oor 3rs. 1\ I. 11111\CII 

m dr c· 1. Klof> 



Rond de verschijningsdatum van dit blad vindt in de aula van de 

Katholieke Universiteit Nijmegen een symposium plaats onder de 

titel 'Confrontatie met de toekomst'. Het is georganiseerd door 

een nieuwe generatie christen-democraten. Dit artikel gaat in op 

de achtergrond en inhoud van een symposium dat kennelijk voor

ziet in een behoefte. Wat zit daar achter? Waar gaat het eigenlijk 

over? En wat kan het betekenen voor de christen-democratie in de 

komende jaren? 

P 
olitickc parti)en zi)ll .opgc

r~cht om maahchappelijkc 

doclcn tc hcrcikcn. ZiJ ont

lcncn hun hc

staan,rccht aan de mate 

ticke hewcging hangt af van haar vcr

nlogcn tc bcwegen. Van haar vern1ogcn 

om ruimte tc hicdcn aan nicuwe per")

nen en ideccn. 

Als het ledcntal van poli

tickc partijen tckcncnd i' 

voor hun vcrmogcn men

sen aan tc spreken. dan 

valt natuurliJk op dat poh

tickc partijen hcschikken 

over ccn steed.., gcringcr 

woJrin zc cT in ...,]agcn 

maat,chappeliJke opvattin

gen en hehocltcn te vena

len in conctTtc politick. 

Hun ...,uccc-, ht~ngt al van 

de wiJze waarop ze 111 hun 

standpunten, vcrwoord 

door de door hen gerccru

tccrtic V<>lk...,vcrtcgcn\V<><>r

dlger5, wcten aan te 5luitcn 

hiJ hchoclten onder de he- J\.1r.drs FJ Poos 

draagvlak Het ledental 

van partiJcn daalt gcstaag. 

t\,1aar wannccr \Ve cbt ccn

maal hehhen vastgesteld 

l,met aile zorgcn die dat 

volking Naar hun aard zijn pol1tieke 

organ1...,atic..., du .... naar huitcn gcricht. 

l'artqcn nweten daarom voortdurend 

,chcrp hiiJVen op vcrandcringen in de 

on1gcv1ng, die Jndcrc ci-.,cn .... tcllcn oJn 

hun inhrcng hii de inrichting van het 

opcnhaar hcstuur en aan hun cigen 

tunctioncren Hct 5UCCC5 van cen poli-

overigens met zich mcchrengt), wordt 

1ntcrc-;r.;ant dat de aan\vas van nicuwe 

ledcn hiJ het CDA met name voort

komt u1t twintigcr' en dcrtigcr5. Dat 

gcldt mel name voor grotc 5tcden. In 

Am5tcrdam wordt enig ondcrzock gc

dJan naor de n1otivJtie van dczc nieuwc 

ledcn. Nicuwc lcdcn hlijken daar graag 
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actief te willen worden: Vrocger had

den zc me niet nodig, maar nu hct cr 

op aan komt wil ik Iaten zicn dat ik cr 

bij hoor 

Het -.ymposium 'Confrontatic met de 

toekomst' is ccn tcken van hetzcltdc 

Wlll1111lmcllt van twintigcr-. en dcrtigers 

om iet'> van de partij tc maken. Hct ini

tiaticf voor hct symposium komt voon 

uit de lceftijdsgrocp zeit. Hct sympmi

urn was binncn cen paar weken royaal 

overtekcnd. Dat gcett hoop. Iongc 

christen-democraten blijken dus bereid 

na tc denkcn over de antwoordcn die 

vanuit de chri'>ten-democratic zijn tc 

geven op de maatschappelijkc vraag

stukken van dit moment. Bijzondcr is 

dat de categoric van twintigers en dcr

tigcr<, nict aileen kwanti- taticf ccn hc

langriJkc groep is, maar dat juist daar 

ook voor de chri<;tcn-denwcratie ccn 

stevige potentie zit. AI., we die willcn 

benuttcn, stelt dat wei eiscn aan de ma

nicr waarop we discussieren. Weinig 

jongc mensen lijken mccr g6ntcres

sccrd in ccn di.,cussic over links-rechts. 

Ook her onderscheid tusscn katholiek 

en protestant speelt niet i\1aar hct is de 

betrokkcnheid bij de christen-democra

tic die wint Bctrokkenhcid bij de 

boodschap van de christen-democratic 

voor de komcnde periodc. We moeten 

vast<,tellcn dat hct CDA cr tot nu toe 

maar mondJesmaat in is gcslaagd om dit 

potentiecl aan te buren. Bij die consta

tering zullen we het niet Iaten: 

Nijmcgen vormt de ccrste <,tap. 

Nog een zinnige boodschap? 
AI., wij vindcn dar de chri'>tcn-demo

cratic oplossingen in huis heeft voor 

actuclc problcmen, moeten we dat 

voortdurcnd met voorhcclden Iaten 

zicn. AI, we den ken dar de christen-de

mocratic dat nict mecr kan, dan moetcn 

we cr vandaag nog mee '>toppen. Wij 

gaan cr van uit dat hct C:DA ook in de 

volgcndc ccuw nog ccn zinnige hood

schap tc vcrtcllen hcclt. Dat vcrhaal, 

dat van bctckcn1s is vocn de problcmcn 

van de komendc jaren, staat op het 

symposium centraal. tv1aatschappcliJkc 

problcmen <,taan u:ntraal. Interne par

tiJprohlcmen zip1 immcrs nict hall zo 

intercs<,ant als de rroblcmen waar wij 

als maabcharriJ 111 de volgcnde eeuw 

mce worden gcconlrontcerd. Daarop 

wc11sen w1j on<, te concentrcrcn Hct 

'>preekt voor zich dar we daarbij geen 

rasklarc antwoordcn hchbcn, maM wei 

de inzet en de vitalitcit om daMaan tc 

werkcn. 

Her symposium sluit uiteraard aan hij 

de thema's die z1jn aangcrcikt in hct 

rapport 'Nicuwc wcgcn, va'>tc waardcn' 

van het Strategisch Beraad 1\laakt de 

christen-democratic de prctcntic waar 

dat ze ook de komcndc tien jaM de hc

langriJkstc problcmcn van ccn gelool

waardig antwoord kan voorzicn~ De 

actualitcitswaardc van ons denkwcrk 

kan het bestc worden getoctst door 

centrale gcdachten uit hct rarport tc 

leggen naast bclang1·ijke ontwikkclin

gcn die nu al zichtbaar zijn c11 die vc1-

mocdclijk van grote invlocd zullcn zijn 

op hct functioncren van politick en 

openbaar bc<,tuur In Nijmcgen ncmcn 

we de prod op de som. 

We Ieven in een hociendc tiJd W1e lla

denkt over de betekcni<; van politick en 

opcnbaar hcstuur 111 hct komcnde de

cenniUlll, signalccrt ecn aantal ingrij

pende vcrandcringcn d1c de maat

schappij van morgen stev1g zal lw'ln

vlocdcn. Wannce1· we cr van uitgaan 

dat de politick aileen kan functioneren 

wannccr ze wcct in te spclcn op maat~ 

<;chappclijke veranderingcn, is het zccr 

waarschijnlijk dat her karakter van de 

politick radicaal verandcrt. De polit1ek 

die aiken overlccft bij de gratie van 
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act ief te wi ll e n worde n: Vroeger had

den ze me ni et nod ig , maar nu het er 

op aan komt wil ik late n z ie n dat ik er 

bij hoor. 

H e t sy mposium 'Co nfrontat ie met de 

toekomst' is ee n teke n van hetzei fde 

coll rrllillll ef'll van tw inti ge rs e n derti ge rs 

om iets van de partij te maken . H et ini 

tiatief voor he t sympos ium komt voort 

ui t de leeftijdsgroep zelf. H e t symposi

um was binne n een paar weke n royaa l 

overteke nd . Dat geeft hoop. Jonge 

chri sten -dem ocraten b lijken dus bereid 

na te denken over de antwoorde n di e 

va nuit de christen-democratie z ijn te 

geve n op de maatschappelijke vraag

stukke n va n dit mome nt. Bijzonder is 

dat de categori e va n tw inti ge rs e n der

tigers ni e t alleen kwanti- tat ief een be

la ngrijke g roep is, maar dat jui st daar 

ook voor de c hri ste n-democratie ee n 

stevige potentie z it . Als we die w ill e n 

benutten , ste lt dat wel e isen aa n de ma

ni e r waarop we di scuss iëre n. Weinig 

jo nge mensen lijken meer ge in te res

seerd in een discussie over links-rechts. 

Ook het o nde rsche id tussen ka th o li ek 

e n protestant speelt ni et. Maar het is de 

betrokkenheid b ij de chri ste n-de mocra 

tie di e win t. Betrokkenheid bij de 

boodschap va n de chri ste n-democ rat ie 

voor de komende periode. We moete n 

vasts te ll e n dat het CDA er to t nu toe 

maar mondjesmaat in is ges laagd o m dit 

potentieel aan te boren . Bij die consta 

tering zullen we het niet laten : 

Nijmegen vormt de eerste stap. 

Nog een zinnige boodschap? 
Als wij vinde n dat de christen-demo

cra ti e oploss inge n in huis heeft voor 

actuele probl emen , moeten we dat 

voortdurend me t voorbeelden laten 

z ien. Als we de nken dat de chri ste n-de

mocratie dat nie t meer kan , dan moete n 

we er va ndaag nog mee sto ppen . Wij 

gaa n e r va n uit dat het CDA ook in de 

vo lge nde eeuw nog een z inni ge bood 

sch ap te verte ll en heeft. Dat ve rhaal, 

dat .van beteke ni s is voor de prob le men 

van de komende jaren , staat op het 

sy mposium cent raa l. Maatschappe lijke 

probl e men staan ce ntraal. Inte rne par

tijproblemen zijn imm ers ni et half zo 

interessa n t als de probl e me n waar w ij 

als maatschappij in de vo lge nde eeuw 

mee worde n geconfron tee rd . Daarop 

wensen wij o ns te conce ntrere n. H et 

spreekt voor z ich dat we daarbij geen 

pask lare a ntwoorde n hebben , maar we l 

de in zet e n de vitalite it om daaraan te 

werke n. 

H et sympos ium sluit uiteraa rd aan bij 

de thema's die zijn aangereikt in het 

rap port 'N ie uwe wege n, vaste waarde n' 

va n het Strategisch Beraad. Maakt de 

ch riste n-democrati e de pretent ie waar 

dat ze ook de komende tien jaar de be

lan grijkste problemen va n een geloof

waardi g antwoord kan voo rz ie n? De 

actualiteitswaarde van o ns denkwerk 

kan het beste worden ge toetst door 

centrale gedachte n uit het rapport te 

leggen naas t be langrijke o ntwi kke lin 

gen d ie nu al zichtbaar zijn en die ver

moedelijk va n grote invloed zul le n zijn 

op het functioneren va n po li tiek en 

openbaar bestuur. In Nijmegen nem e n 

we de proef o p de som. 

We leven in een boeiende tijd . Wie na

denkt over de betekenis va n politiek e n 

openbaar bestuur in het komende de

cennium, sig nal eert ee n aa ntal ingrij

pende veranderingen die de maat

schappij va n morgen stev ig zal beïn

vloede n. Wanneer we er van uitgaan 

dat de po li tiek alleen ka n functio nere n 

wa nneer ze weet in te spelen op maat

schappelijke veranderin gen, is het zeer 

waarschijnlijk dat het karakter va n de 

politiek radicaa l vera ndert. De poli tiek 

- di e alleen overleeft bij de grat ie va n 
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voortsc hrijde nd inzicht - kan niet he t 

ze lfde b li jve n wa nneer de o mstandi g

heden drastisch vera ndere n. Is de 

chri ste n-democra ti e bestand tege n de 

tand des tijds , o m te beginne n de ko

mende ti e n jaar? Dat ha ngt af va n de 

o ntwikke lingen d ie we in het begin va n 

de vo lge nde eeuw verwach ten. Welke 

o ntw ikke lin gen z ijn er nu bij uitstek 

va n belang voor de Nede rlandse samen

levi ng, het openbaar bestuur, politi eke 

partijen e n tenslotte de christen-demo

cratie? 

Ingrijpende ontwikkelingen 
H et symposium is in vier dee lsessies 

gegroepeerd ro nd v ier the ma's. All er

eers t het veelbesproke n the ma va n de 

mo ndi ali se rin g. Het wegva ll e n va n 

g renzen e n fysieke afstanden hee ft 

effec t op wat we op nat ionaa l ni veau 

nog tot stand kunnen brengen Er z ijn 

nauwelijks nog problemen de nkbaar die 

we in Nederland in splerdid isolation kun

ne n oplossen. Wat e lde rs in de were ld 

gebe urt o p he t gebi ed va n 

na tief kan bieden. Aan we lke orde ning 

is be hoefte? En hoe voorzie n we daar

in ? Vragen waa r moderne chri ste n-de

mocrate n ni et omheen kunne n, lijkt 

o ns. 

Dan soc iale structuur in de Neder

la ndse same nlev ing H oe verzekere n 

we in de komende jaren de deelname 

va n me nsen aa n het maatschappe lijk 

ve rkeer en hoe garanderen we bestaans

zekerheid? Zichtbaar is dat me nse n 

z ich anders gaa n organiseren. We kun 

nen e r natuurlijk voor kiezen over indi 

viduali se rin g ee n a fkeurend oordeel uit 

te spreken . We kunnen ook accepteren 

dat los-vaste ve rbanden ho ren bij een 

moderne samenleving e n e r mee leren 

o mgaa n. H oe organiseer je de so lidari 

teit in zo'n context? ~at beteke nt dat 

voor de ve rh ouding tusse n overhe id , 

burgers en maatschappelijke orga ni sa

ties? H eeft de christen-democratie in 

die discussie meer te bi ede n dan orga

nisati emodellen ui t de afgelopen eeuw? 

Over organ isatiem ode ll e n gesproke n: 

de ve rtege nwoo rdi ge nde 

eco nom ische ordeni ng , 

milie u, ve ilighe id raak t in 

alles onze kansen op een 

succesvo l beleid . De we-

Er is ons veel aan 
democrat ie heeft haar 

hoofdvorm gekrege n in de 

tij d waarin de technologie 

z ich in de fa se va n de 

stoommachine bevo nd . 

D ie technol ogie had grote 

in vloed op de maatschap 

p ij en verw ierf op die ma-

gelegen om 'de 

re ld wordt een dorp. De 

maatschappij wordt mo n

diaal. Met die constatering 

kunnen we ni e t vo lstaa n. 

Want als de nati o nale 

overhe id aa n betekenis in -

beweging' ook 

daadwerkelijk in 

beweging te 

houden. nier een positie op de 

boet, wie springt er dan in het mo n

di ale gaP Een mondial e overh e id 

o n tb reekt . Handhavi ng va n in te rnati o 

naal recht, ee n internati o nal e ordenin g 

blijkt herhaa lde lijk een maa tje te g root 

voor de Verenigde Nat ies. En het is na

tuurlijk zeer de vraag of de mondiale 

veran twoordeli jkheid va n burgers, be

drijven e n no n-gouvernementele orga

n isat ies daarvoor een adequaat alter-
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po liti eke age nda . Maar 

met name in de laatste tien jaar is infor· 

mati e- e n communicatietechnologie in 

ee n onstuitbaa r tempo komen opzet 

ten. Anders dan bij de stoom machine 

raakt de technologie daarmee het func

tio ne re n va n de politiek in de kern . 

Wat is politiek immers ande rs dan in

fo rmati e e n communica ti e? Zoa ls de 

stoommachine ee n o nuitwisbare indruk 

heeft achterge late n in de organisatie-
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modellcn van de indl!',triclc '>amenlc

ving, is het waarschijnlijk dat de op

mars van de informatietechnologie de 

dcmocratie voorgoed zal verandcren 

Hoe spckn we daarop in~ BliJvcn we 

roepen om versterking van het primaat 

van de politiek zonder de lundamcntelc 

vraag onder ogen te zien die achter hct 

geleidelijke functieverlie-, van de poli

tick ligt7 Is dat lunctieverlics eigenlijk 

crgJ ], de rol van politickc partijen zo

als we die kenncn uitgespeeld7 Of sla

gen we er in aamluiting te vinden bij 

nieuwe ontwikkelingenc Zijn we daar

bij in staat tot een genuancccrde en 

ver<,tandigc benadering en weten we 

nicuwe wegen te combinercn met he

houd van politieke ltlbrengJ 

Ten-,lotte zijn belangrijkc ontwikkelin

gcn te constatercn in de overdracht van 

kennis en cultuur Die untwikkelingcn 

zijn met name voor de sociaal-democra

tie en de christen-democratic ingrij

pend, omdat dezc traditionelc ver

tegenwoordiger<, in het politicke krach

tenveld in hun politicke <,tandpuntbcpa

ling vee! aandacht be-,tedcn aan ondcr

wij<, en media. In l'.:ijmegen wordt ge

probeerd nieuwe ontwikkehngen en het 

antwoord daarup in beeld te krijgen. 

Hoeveel ltlvloed kriJgl een tockom<,tige 

generatte op de kwaliteit en inhoud van 

het onderwij<, van haar kindcrenc Wat i'> 

de hetekenis van vriJheid van onderwijs 

in ccn vcrandcrcndc on1gcving~ War 

voor rol hedt de ovcrheid of de puhlie

ke omroep <,\rab nog wannecr de com

municatiemiddelcn in het huidige 

explosieve tempo blijven doorgrocienc 

Christen-democratie als 
vervolgverhaal 
!)c vcrondcring van de ~an1cnlcving 

vraagt 0111 voortdurcndc vcrnicuwing 

van de antwoorden. Ant woorden die 

nict altijd in de praktijk van allccbag<,e 

politick naar voren komen Levendc 

parti)cn kunnen niet zonder cen goede 

inhoudeli1ke discu<;<,ie. Het CDA hedt 

met het rapport 'Nieuwe wegen, va<,te 

waarden' daar een zecr hruikbare aanzet 

toe gcgeven. Die aanzet worclt hcnut 

en op onderdelcn verbreed i11 de in 

NiJmcgen te organiscrcn 'C:onfrontatie 

met de tockomst' 

Hct \Vordt ccn dag on1 ecn-.; na tc den

ken over de dilemma's voor de komen

de tl)d. We '>ChriJven geen verkiezing'>

programma. We pretcnderen geen vol

lcdigheid en ook niet de laatste waar

l1Cid. Wei prohercn we aan tc zetten tot 

een vcrdicptng van de di-,cmsie, die 

chri~ten-dctnocratcn van morgen van

daag al willen voet-cn. Het wordt een 

dag 0111 tc pratcn L)us gccn dag van 

sprekcr<, Het is de bedoeling dat we el

kaar cunlrontcren met onze vi<,ie op de 

toekomst. Vitaal i-, dat de decltlemer<, 

aan het -;ympo<,tum zell de di'>LU<,<;ie 

zullcn dragen. l.aten we een<, kijken 

hoe ver we -;amen kut1nc11 komen 

De dag blqft nict op ztchzell staan. 

Aileen al vanwege de ovcrwcldigendc 

hclangstclling vraagt dczc dag on1 ccn 

vervolg, \Vat nict zo gck 1" voor wic 

chri-;ten-democratic wtl zien a!, een 

vervolgverhaal lr i'> on<, vee! aan gelc

gen om 'de bcwcglllg' ook daadwerkc

lijk in bcwcglllg le houdcn 

1\ lr dr1. F /. P11111 h f(n Pdll ,/,. llrilidlif(llfllHTI 

Pdll /Jd 5)'111/)0"111111 '( on}ronldlic mel ~1c loc

kolltlt' dat of' l (clmlilrr 111 ,/,. K<~tiJolrfkf Lillt

unsilci/ NrpiiCI/flt i'lddilt'llldi 

<I lV 2% 



Het boek 'Katholieke Volkspartij 1945-1980. Band 1 Herkomst en 

groei (1963)' laat de ontwikkeling zien van een partij die met 

hooggestemde sociaal-christelijke idealen van start ging, maar 

langzaam zou eindigen als katholieke eenheidspartij. Een partij die 

zich tegenover de sociaal-democraten ging profileren. Bij de val 

van het laatste kabinet-Drees in 1 9 58 won de eenheidspartij het 

van de progressieve programpartij. Door de spanning tussen 

Antithese en christelijk-sociale progressiviteit niet te willen ontlo

pen heeft de KVP een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 

herrijzend Nederland. Een boekbespreking. 

H 
ct wa.:., ccn grotc 

voor de dccl-

ncnlcr.:., van 

hct KVP-

-;chrevcn van hcrkom-;t, ont<;taan en 

hloei van de K VP Hct i'> 

in -;terkc mate ccr1 

Rommcbock geworden. 

zo zci de schriJvcr zell bij 

de prescntatic van de <;lu

dic. 

congrc<; van 22 oktobcr 

1'!60: Rommc, de lractrc

voorzittcr in de Twccde 

Kamer de hcwondcrdc 

Ieider van de Katholickc 

Volk,partij had zich we

gem zickte atgcmeld 

Voor het cn<;t docmdc de 

mogcli1kheid op van cen 

tockom'>t zomkr de man, Drs Til /Ui\1 13rinkel 

Rommc, de 'prulc<;<;or', 

wa<; de vcrpcr">onlijking 

van de KVI', uit op prakti

schc resultaten. maar tcgc

liJk va,thoudcnd aan 

"maat-,chappclijke blauw

drukkcn die volgcn-; hem 

die hct gezrcht van de partij in de Jarcn 

vccrtig en viJitrg zo <,tcrk hcpaald had 

Prol.mr CJ'..I\,\. Romme dominccrdc 

nret aileen de KVI', ook het hock 

'Katholiekc Volk,partq I '!45- I 98(1 

!land I llcrkormt en groci ltot 1'!6i)' 

dominccrt hi) _I.A. Borncwa<,<;cr \welt 

ccn indrukwckkcndc ge,chicdcni'> gc-

de gebiedcndc concrcti<;eringcn warcn 

van de katholickc socialc leer'' I hlz 

5061 Daardoor stnnd hiJ onder de 

vonrtdurendc spanning lu<;<;cn idcaal en 

wcrkelijkhcid. Zoal' mccr- onk recentc 

- katholickc politickc lcrdcrs. was hij 

consequent op zock naar hct ovcrhrug

gen van tcgcn<,tellingcn. t'vlct een biJ-
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passend woordgehruik, dat door 

Bornewasser wordt aangeduid als "om

standig, gezwollcn en sorns verhul

lend".(blz. 178) Hij gold als een 'sfinx', 

die goede contacten onderhield met 

velcn, maar in wezen slechts benader

baar was voor weinigen (biz 303) 

De mogelijkheid van zip1 ahreden 

diende zich al in 1956 voorzichtig aan, 

maar niernand durfde haar nog serieus 

onder ogen te zien. Het werd Rornrne 

op den duur steeds rnoeilijker om zijn 

fractie op een lijn te houden. Hij he

schouwde zichzelf in 195R mecr a is een 

politicus "van hct vooroorlogse stem

pel" en achtte zich op ziJn retour "voor

al in hct creatievc, het inventieve". Dat 

de politick Ieider van de KVP in de 

Tweede Kamer bled en bijvoorbeeld in 

I ')56 of 1959 geen minister-president 

werd, had, zo blijkt uit llorncwassers 

studie, vee! met pcrsoonlijke ornstan

digheden te maken. 

Weliswaar stond Romme ideologisch 

midden in het denken van de KVP, 

maar het partijbelang was voor hem on

dergeschikt aan het landsbelang 

Zorgvuldig voorkwam hij dan ook dat 

hij als voorzitter van de Tweede 

Kamerfractie vcrantwoording zou moe

ten afleggen ten opzichtc van de partij. 

Bij hem berustte immers de "algcmene 

staatkundige Ieiding". Die 

Voor Romme stond 
overtuiging zou hem opbre

ken. Het strcven van mr. 

H.W. van Doorn, sinds 1953 

partijvoorzitter, om de partij 

meer aan politick tc Iaten 

doen, lcidde tot groeiend 

het partijbelang in 

dienst van het 

lands be lang. 
wantrouwen tussen de frac

tievoorzitter en het dagelijks bestuur. 

De 'competentiekwestie' werd in 1961 

een prestigekwcstie, toen de Ieiding 

van de partlJ zich bcmoeide met het 

lunctioneren van de m111ister van 

Volkshuisve'iting in hct kabinct-De 

Quay Dat was de druppel die de em

mer deed overlopcn. In februari 1961 

moest Romme zich om gezondheidsre

dcnen - hij was ovcrspannen - uit de ac

tieve politick terugtrekkcn De 

opvolging van het doktersadvies terza

kc moest voor hem persoonlijk iet<.; van 

een bevrijding hebben bctekend. aldus 

13ornewasser. (biz 505) l'v1ct ziJn aftrc

den werd ecn pcriodc ingeluid waann 

de K VP op zoek moest gaan naar een 

nieuw evcnwicht. 

Geen nostalgie of frustratie 
Dat tijdvak valt echtcr hu1ten het be

stek van Band I van de KVP-ge<.;chicdc

nis. Het hier besprokcn werk behandelt 

het wei en wee van de KVP in de perio

de 1945 tot 1963. welke tcrccht vooraf 

\Vordt gcgaan door een he~chrijving 

van de voorgeschiedenis hinncn het ka

der van de RKSP Het bock is uitgege

ven biJ llitgeverij de Valkhof Pers, tekst 

704 pagina's en kost in de boekhandel 

f R9,- Volgens eigcn aangeven komen 

in Bornewa">crs studie drie elementcn 

naar voren, (I) de ge<.;chiedcnis van de 

KVP als partij-organisatie. 121 het ideo

logisch kader van waaruit de KVP te

werk ging, en 13) de mensen die hct 

gczicht van de KVP bepaalden Hct is 

ccn eerlijk. gcdetailleerd en mooi ver

haal geworden. geschrcven met hct ge

duld en het relativeringsvermogen, 

waar mensen van de eerhiedwaardige 

ledtijd van de auteur patent op lijken tc 

hebben. 

Het bock 'Katholieke VolkspartiJ 1945-

1980 Band I Herkormt en groei I tot 

1963)' ontsnapt gelukkig aan de verlei

ding van nostalgie naar of van fru'itratie 

over het "rijkc Roomsche Ieven" dat 

een objectieve geschiedschrijving in de 

wcg zou staan. Wat dan ook uit het on

derwerp van llornewas-,ers <,tudie in het 

geheel niet opstijgt, is de aan de jarcn 



vijftig zo vcclvuldig tocgc<,chreven 

<,pruitjc<,\ucht Wei sigarcnrook, die in 

KVP-kring vcelvuldig gcproduccerd 

moct zip1. Toch hedt de <;chrijver ziJn 

per"Jonlijke voorkeuren en antipa

lhiecn. Romme is a\ gcnoemd. Maar 

ook llornewas-,ers hewonderi ng voor de 

"even wqze a\-; vooruitziende" t\ larga 

Klompc 1 hlz. 4:l:; l is het vcrmelden 

waard. Aan de andere kant wordl hel 

nptrcden van parttjvoorzitter Van 

Doorn continu mel kriti<;che kwalilica

tie'> hegelcid. Zo worden zijn woorden 

"demagogi<;ch" genocmd (h\z 49 I), 

zijn aonvaarding van hct voorzittcr

<,chap van de KRO zou "waarschijnliJk 

om hnanciclc redencn" zijn (hlz 510) 

en de man zcll zou uit zip1 op pnliliekc 

invloed. "eer<;t ten hate van de partiJor

gancn n1aar al gauw ook van hcn1zcll" 

ihlz. :l:l'JI 

In het algemeen laat hel hock 

'Katholieke Vo\k<;partij 1945- I <JRO' een 

heel gelcideliJke onlwikkeling zien, met 

<;uhtiek veranderingen en honguit de 

voorhodetl van dalgene wat zich in de 

Jat-cn ze,tig (en du' in Band II I zou 

gaan voltrekkcn. Hct is de ge'>chiedeni-; 

van de partij die op 22 decem her I ')45 

mel hoogge<;temde chri'>tclijk-<,ociak 

idcalcn van <.;tart ging, n1aar langzaan1 

maar zeker zou cindigen a\, eenheids

parliJ, dte zich op grond van de klassic

ke Antithe'>c tcgenover vooral de 

"ociaal-dcnlocratcn ging protilcrcn. 

C:hri<;tc\iJk-<;oualc idealcn, die Borne

wa<,<;cr a\<, "vooruit'>lrcvend" kwalihceerl 

e11 de Antithe-;c, die hij als "cnnserva

tiel" heoordeelt. 1\laar daar zal in hct 

vcrvolg van dczc be-,prcking nog op tc

ruggekomen worden. Helaa<, gaat de 

'>chriJvcr wei erg gedetaillcerd in op de 

hc..,chnjving van partij-orgZlni.,atori..,chc 

aangclcgenheden Dal zou wellicht wal 

mindcr hehhen gehoeven. Dan zou er 

tegelijk mecr ruimte zijn gcweest om 

met diepgang aandacht tc hc<;tcden aan 

de ontwikkelingen in katholiek-<;taat

kundig en kerkelijk denken. 

Programpartij en 
eenheidspartij 
Borncwa<,<;er typeert de K VP aldus "Ze 

was een autonome partij met cen eigen, 

op het ncothomisme geha<;ecrde ideo

lngie. Vanuit een allesomvattende con

ceptle aangaande kerk, <;taat en 

maahchappiJ in hun onderlinge vcr

houding, e11 in nauwe aansluiting hij de 

grote <,ocialc encyclieken zctte ze zich 

in voor een traditioneel samenhangend 

geheel van telkem weer bij te <,tellen 

programmapunten" (biz. 276) De KVP 

was "cen ra<,echt paard ... uit de chris

ten-demncrati<;che stal" (biz 443) Zij 

was hedoeld a\<, volkspartii, dat wil zeg

gen dat ziJ gericht was op het gehele 

volk in a\ zijn geledingcn en meer dan 

de RKSP voor de oOt·log open stond 

voor sZHllcnwcrking n1et andcrcn. 

De K VP noemde zich katho!tek. 

Wcliw:aar stond zij open voor iedcr die 

zich in haar program en heginselcn kon 

herkennetl, maar tegelijk wa<; volgens 

het Algemeen Staatkundig Program van 

I ')52 dat het laatste begimelprogram 

van de KVP zou hlijken tc zijn, de par

tij gehaseerd op de grondslag van de 

heginsclcn van de natuurlijkc zedenwet 

en de CoddeliJke Opcnharing, waarbij 

ziJ de uit'>praken van het Kerkelijk 

Lecrgezag aanvaardde. De K VI' wa<; 

evcnwcl nict clcricaal ol kerkclijk Haar 

politieke vertegenwoordigers waren au

tonoom: up hen ru<;tte de taak om de 

heginselen ze\t,tandig in de politieke 

praktijk toe tc pa'>Sen. Van de katholie

ke kiezer<> werd verwacht dat het be

lang van de cenheid van hun culturcle 

groep in het stemhnkje de door-,lag znu 

0:::') 

0'' ,J 

r. I( 

7':-
o:::' 

m' 

m: 

z 
(I 



:z 

: ::0 

geven hij het invullen van het >temhil~ 

Jel. "In een andere partij hoort een ka~ 

tholiek niet thui'>' had ~olen'> ooil 

gezegd (biz. -HI I DaarhiJ mocht de 

KVP gcdurende de in Hand I heschre~ 

vcn periode rekencn op de rcgelmatige 

vcrmaningen van het Ncderland-,e cpis~ 

copaat om de eenhcid te hcwaren. 

Vermaningen, die door de Ieiding der 

partij ~ zeker in campagnetijd ~ 111 not~ 

moed e11 gehoorzaamheid werden aan~ 

vaard en benut. Zo werd hct 

hls'>choppelijk 1\\andement van I 1)5-+ 

door voorzitter Van Doorn uitgelegd 

al> <:en '\voord van liddevolle wqsheid 

en voorzichtige Ieiding" I biz 3-+Cl 1 

Sleclw, enkelcn, onder wie ,\\.At-d. 

Klomp( vroegen zich at ol kcrk en 

partij hij dergelijke uihpraken wei ge~ 

hatlt \VJren. 

A], politieke exprc<;'>ie van dt: katholie~ 

kc eenheid kon de KVI' haar pretenti<: 

van volbpartij voluit waarmaken. 

Bornewa<,<,er· "Bij aile kwantilatieve ufl\ 

en ,/oJI'III wa<, e11 blecl de K VP in deja~ 

ren vijhig het prototype van ce11 <,terk 

uitgchouwdc en goed gcorganisccrdc 

n1a~-;apartij. Li_i was ccn intcgruticpartij 

hi) uilstck, hedoeld voor man en vrouw, 

riJk en arm. )ong en oud en voor aile 

over hun diver<,e organi'>ati<:> vcrdt:elde 

rangen <:n standen." 1 biz. -+26 I Op dat 

van de C:HU na wa> ht:t lidmaat>chap 

van de KVP dan ook her goedkoop<,te 

van de partijen in Nederland. De partij 

had ccn organi-;aticgraad van hch-ik

JOu~daar In hct in Band 1 he>chrevcn 

tl)dvak teldt: ziJ rond ck -+00 OOlllcdcn 

Dat wdde zcggen dat ec11 kwart van 

haar kiczers lid wa-; van de KVP 

Nict aileen als uitvlocisel van haar ka~ 

raktcr als 'int<:gratiepartiJ'. maar ook 

omdat haar politicke ovcrtuiging nom 

vro<:g, ondcrhield de KVP nauwe con~ 

tacten met verwante maat>chappeli,kc 

organisatic'-;. Hct bi_j clkaar brcngcn van 

de vcr-,chillendc lxlangen in de samcn~ 

lcving, 111 h<:t Iicht van de politiekc he~ 

gin,clcn, achtten de katholieke politici 

al<, hooldopdracht. Die taak wa<, trou~ 

wem kracht<:n> ccn hi.,.,choppelijk gc~ 

Ro111111C, de '}mfcssor". IP<IS de Pcrflcrsoonlijkilli} tlilll de K\fP Joto i\1\!l': 



hod van I'll H. dat tot rond I')()() in de 

K VI' were! gehantccrd, exc\u,id aan de 

partij voorhchoudcn \)at gat de K VP 

kracht, maar er warcn ook ri<;ico\ aa11 

verhondcn, hijvoorhceld het gevaar dat 

de partij "haar directieven in ontvang<;t 

moet nemen van bepaaldc groepen" 

t,hlz 2791 

Antithc>e, ofwcl de "heginsclstrijd te

gcn de ongclovigc '-.taatkundc'' 1: hlz 

1 S l Daarhij goldt het adagium van 

Schaepman, "Vaste hegin,elen vcr

plicht. een linker- of rcchtervlcugclkcu

ze naar helicven'' (biz I')) Die 

amhivakntic loopt a\<; ccn "witgele 

draad, aldus de <;chrijver 

Kcnmcrkend voor de K VP 

i'> eveneens het voortdu

rendc gewor<;tel met het 

JT'>Crveren van kwaliteih

zctels op de kandidatcn

\ijst voor de Twecde 

Kamer, het rekening hou

dcn met regionalc kandi

daten. hct recht docn aan 

de dcmocratischc inspraak 

van \eden, afcklingen en 

kringen en het strcven te 

komen tot een evenwichtig 

Als politieke 
hij de prc<;entatic van zipl 

hock, door de geschicdc

nis van de katholieke par

tijvorming in Nederland. 
expressie van de 

katholieke eenheid 

kon de KVP haar Voordat de recensent 

pretentie als 

volkspartij voluit 

waarmaken. 

8orncwa~-;cr gaat volgcn 

in de uitwcrking van die 

amhivalentic, wil hij kort 

hct volgcndc kwijt. Het 

hctrdt de vraag of er ten 

dicp'>tC wei een -;panning 

'-,3111CllgC-

<;telde fractic. Pogingen het 'onverzoetl

lijke' van maahchappe\ijke en regtonalc 

ckelhclangcn tc 'vcrzoenen', lcidden in 

de partij-organi<;atic tot ecn wildgroci 

van werkgroepcn, heraden, <;tudiccom

nlr.:..-,ic..,, rcgionalc vcrtcgcnwoordigin

gen, tot vormingswerk om inhoudcliJke 

eenhcid tc hcvorderen, tot wctcn'>chap

peiiJkc lora om intellcctuelcn ict<; tc 

hteden te hchhcn. tot Jongercn- en 

vrouwcncluh'>. 

Progressiviteit versus 
Anti these 
Zoa\<; hierhoven aangekondigd trekt 

llomewa<;<;cr twcc kcnmerken van de 

K VI' Lilt elkaar. Aan de enc kant wa<; zij 

ccn prograrnpartij urt op hcrvon11ing 

van de maat,chappiJ in chri<;tc\ijk-<;o

cialc zin en o\.., zodonig voorurhtrc

vend. Dat kenmet·k kon volgcn<; de 

'-.chrijvcr vooral tot urting kon1cn in de 

llrede lla<;t<;kahincttcn met ck PvdA 

Andcrzl)d' <;tond de K VI' voor katho

lteke eenhetd in politiu'> voor de 

( I)\' 2 'HJ 

progrc-,~ivitcit en 

Antithe'>e. Katholiekc politick wt!dc en 

wil hijdragcn aan het schcppcn van de 

voorwaarden waarondcr de mcn-,elijke 

pctvJon zich kan ontplooien. Dat i-, 

een doclstelling die vraagt om ruimte 

voor verantwoorde\ijkheid u1111 extra in

zct voor de zwakkere Het opkomen 

voor '-.ocialc norn1cring van de nlarkt

cconomie en he-;chcrming van her Ie
ven 111 ZlJil mecst kwetsbarc 

vcr<;chiplingworm zijn niet uit elkaar tc 

trekken a\<; 'link'>' en 'recht.,', maat- ko

men uit ccn en dezellde gedachte 

voort. Dat kenmerkt katholiekc polt

ttek Ook "uihpt·aken van hct kcrke\ijk 

lccrgczag" gcvcn cbarvan h\ijk: hoc de 
lczcr ook over de inhoud moge denken, 

de encvcliekcn 'Poptdo>lllll f'I'Dtjrc<lio' en 

'//titlldlldC l'lidc' Zi)ll door ccn Cll c\cze\tde 

PJu'> uitgcvaardigd 

Voor Borncwa<;<;er i'> het echtcr cen am

hivalcntic Volgen'> de ,uhtielc halan'>, 

die hiJ in zipl he,chrijving opmaakt. 

valt aan de chri<;teliJk-<;oualc crcditzii

de hct volgende te notcrcn, Op grond 
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van haar beginsclen was de KVP als 

vooruitstrevende partij bedoeld, gericht 

op aile lagcn van de bcvolking en radJ

caal brekend met de lihcralc maat

schappijvisie Zcker in de bcginjarcn 

van de KVP was het "een en a! vernieu

wing, vooruitstrevendhcid en radicali

teit wat de klok sloeg", aldus 

Borncwasser (biz. 151 ). In sociaal-eco

nomisch opzicht hctekendc dat volgens 

hem, bestaanszckerheid voor iedcrecn, 

inrichting van de onderneming volgcns 

de hclangen van aile bctrokkcnen, pu

bliekrcchtclijke hedrijfsorganisatJe, bc

vordering van de eigcndom der 

produkticmiddelen in handen van de 

massa der bezitlozen, kortom, een 

christelijk-sociale maatschappij "De 

katholieke politiekc partij hcch gedu

rende markantc episodes van haar be

'>taan cen vorm van ontluikcnde 

vooruihtrevendheid en relaticve radica

liteit gekcnd" (biz 155) 

Nadere vermclding verdienen de pres

taties van J.R.M. van den Brink, minis

ter van Fconomischc Zakcn in de 

eerste kabinctten-Drees. tvlct hem he

gon cen heroricntatic in het cconomi

<,che belcid van de overheid. In plaat<. 

van de <,trakke na-oorlogse overhcids

planning werd nude nadruk gclegd op 

haar voorwaardemchcppende en stimu

lercnde rol. Volgcns het suhsidiariteih

beginsel werd er ruimtc gcschapen voor 

de eigen verantwoordelijkheid van be

drijven. De Wet op de ondcrncmings-

radcn en de Wet op de 

pub! iekrcc htel ijke hedrij lsorganisatic 

werden aangcnomcn. De twee partijen 

in hct produktieproces. werkgcvers en 

wnknemers, wcTckn gczicn a!, declge

noten in ccn ovcrlcgcconon1ie, in 

plaats van klassentcgcnstanders De 

ovcrheid vcrlecnde aan de ovcrccn

komstcn die ziJ slotcn, kracht van wet. 

De Sociaal-Economi'>che Raad was hct 

overkoepelcnd orgaan van de overleg

economie en hct beoogde nctwnk van 

pub! iekrechtelijke hedrijf'>mgani'>aties. 

In dit kadcr past ongctwijfeld ook de 

sociale wctgevingsarbcid van de katho

lieke minister' i\1.A.Iv1. Klompe en 

Ct\~J Veldkamp tijdens hct latcre ka

hinct-De Quay. Cenoemd mogen wor

den: de verbetering van de Weduwen

en wezenwet, de Algemenc KinderbiJ

slagwct en de tot'>tandkoming van de 

Algemenc llijstandswct. Zo zijn de late 

jaren vijftig, aldus Borncwasscr, de pc

riodc waarin hct maabchappeliJk mid

denveld z1ch "gchecl en a! vuldc" De 

katholiekc subcultuur heeft daM in '>ler

ke mate toe bijgcdragen, ideologisch en 

fcitclijk (biz 562) 

Aan de andere kant moest de K VI'- dat 

is de ande1·e ziJdc van Bornewas'>crs ha

lans - als ecnheid'>partiJ prohercn pro

grammatisch toegankelijk tc ziJn voor 

aile katholiekcn. Haar christclijk-socia

le karakter kon daarvoo1· ccn belcmme

ring zijn lliJ tijd en wi)ie wnd dan ook 

het Antithetischc karakter van de K VI' 

aangerocpcn om aan dat dilemma tc 

ont<;nappen. De lczer ontkomt niet aa11 

de indruk dat dezc hcnadering voo1· 

BorncwtP .. scr ccn zaJk wa~o, van vooral 

"recht<,e hcrcn" en dus aan de dchetziJ

dc geplaatst d1ent l<: wmden Het 

Antithctisch karakter hield 111 dat hct 

de katholieke politick ook tc docn was 

orn ''ver-,terking van de gcc-,tclijkc en 

zedcli,kc grond,Jagcn van het volkslc

vcn" respect voor de zondags1·ust, UJt

breiding van de vri)hcid van de 

openbarc god-,dicn~toclcning, ~trcngc

re voorschrilten voor opcnharc hihliot

hckcn, <:en hloeiencl gczinslcven. 

hestnjding van de open hare onzcckliJk

hcid. 

Twaalf jaar wcrkten KVI' c11 l'vdA sa-



men 111 de regering. Vonr de K VI' lagcn 

daar prakti<>chc en politieke overwegin

gcn aan ten grond-,lag. Zij \vildc san1cn 

met de PvdA de maat<>chappij hervor

men. ZIJ hoople, door de <>ociaal-de

n1ocratcn hinnen de rcgering te 

houden, anti<>ociali'>lische hlokvorming 

te voorkomen. Her bled echter, aldm 

Romme "cen elkaar vinden aan de op

pervlakte van het pulitieke Ieven" (biz 

Iii I AI<> eenheid<>partij mocht de KVP 

haar rechtervlcugcl. die gedurende de 

coalitiekahinetten met de l'vdA <,teed<> 

<>tcrker van zich deed horen, niet van 

zich doen vervrcemden. Undanb hct 

lcit dat zi1 <>tond voor een chri<>telijk

~o,ociaal progran1n1a, zou zij daaron1 l'de 

grcnzcn van haar organisatic zo \Vijd 

mogelijk getrokken houden." zu <;telt 

llornewa<><,er 1.hlz 233) 

In d1e tijd kon de KVP rekenen op zo'n 

dertig proccnt van de kiezcr<>. Daarmee 

bled de onwang van het elcctoraat 

achter biJ de groei van de katholieke 

bevolking De PvdA werd concurrent 

llovendien grocide programmati<,ch de 

af'>tzmd ten opzichte van de <>ociaal-dc

mocraten De K VP wilde de <>trakke 

tcugel<> van de ovcrheidshemoeienis 

met de economic Iaten vieren en begon 

de nadruk te lcggen op vrijere loonvor

ming, verlichting van de hela-,tingdruk. 

ruimtc voor bezitsvorming en bevorde

ring van de helangen van de midden

<>tand Het ideaal van de puhliek

rcchtelijke bedriJf-,urgani'>alic bleek 

<>lccht aan te <>laan in de samenleving en 

vervaagde Ook de Antithesc kwam 

mcer op de voorgrond al<, kcnmerk 

waarmec de KVP zich van de <,ociaal

demncraten onderscheidde. Zo ging af

<;tand ten opzichte van de PvdA dienen 

al'> hindmiddel voor de katholieke een

heJd'>partij. 

Langzaam maar zeker kwam in de uit-

( llV 2% 

<>praken van KVI'-politici in de plaat'> 

van het progressieve karakter van de 

K VI' de verklaring dat de partiJ noch 

progre<;sid, noch conscrvaticf was. In 

195') trad het kabinet-De Quay aan, 

een coalitie van KVP, ARP en CHU (de 

parliJen van de Antithese) en de VVD. 

Uaaruit leidt 13ornewas<,er impliciet af, 

dat de KVI' rechtser wa<, geworden. 

Het valt hem or dat de K VP met de 

VVD a!<, cnalitiepartner heduidcnd 

minder in de clinch zou liggen dan met 

de PvdA. (biz 4S31 Kurt na de tot

<,tandkoming van het kabinet-De Quay 

werd in een artikel in hct Katholiek 

Staatkundig !vlaandschritt geconsta

tcerd: "Veel i<> er wat ons van de socia

listen <>cheidt, meer cchter <>cheidt ons 

van de liberalen." Voor llornewa<;<,er 

echtcr is dat niet vee! meer dan "een 

prakti<;ch hcsoi11 flour id C<Itlsc" [biz. 

482/482 I Zo i'> voor llornewa<;<,er, zi) 

het met enige -,!agcn om de arm, de val 

van het kahinet-Drees IV 1n 

Succes maakt 

" VI 
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1958 een ce<>uur in de prak

tijk van de politieke orienta

tie van de K VP. een 

"ver-,chuiving in recht<,e rich

ring", een "mijlpaal" (biz 

4o2/3) De eenheidspartij had 

het van de progrc<;<;ievc pro-

overbodig. De KVP 

heeft dat moeten 

meemaken. 

gran1partij gcwonncn, zo 

Bornewasser<> conclusie. 

Succes maakt overbodig 
De vraag is of dat verstandig was, in 

het Iicht van proccs>en die in de Jarcn 

vijftig nog sluimerden onder de opper

vlakte en in de jaren zestig volop tot ui

ting zouden komen. Let wei Ieder die 

het verlcden probeert te begrijpcn, 

moet zich crvan bewu<>t zijn dat hij of 

zij zicht hceft op ontwikkelingen in la

ter jarcn, dat de betrokkenen van tuen 

noodzakelijkcrwijs moesten ontberen. 

Rond 1960 kon niemand de verstrek-
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kendheid van de religieuze, sociak en 

politieke veranderingen van de jaren 

zestig vermoeden. 

Van het Tweede Vaticaans Concilie 

( 1962-1965) bijvoorbeeld werd aanvan

kelijk alom verwacht dat het de tradi

tionelc leer van de kerk nog eens met 

kracht zou gaan bevestigcn. Het tegen

deel is het geval geblcken De gesloten 

katholieke subcultuur, waarbinnen op 

het lidmaatschap van katholieke een

heids-organisatic", -verenigingcn en 

-partij een morcle verplichting rustle, 

werd opengebroken. Het belang van 

katholieke eenheid verdwecn a]<, moti

vatic in het stemgedrag. l'vlet een wer

vend programma en wervende politici 

zouden kiezcrs voortaan aangetrokken 

moeten worden. 

Een tweede, vcrwante, ontwikkeling 

had haar wortels in de jaren vijttig: het 

vervagen van het katholieke standsden

ken. Zo had de katholieke arbeidersbc

weging niet aileen tot taak de materiele 

belangen van de werknemers te hehar

tigen, maar dicnde zij ook bij te dragen 

aan "de zedelijke en god,dienstige ver

heffing" van haar !eden en aan een 

structurele hervorming van de samenle

ving als geheel. Dat gold mtltlllis ""tl,tJtdis 

ook voor de andere katholicke maat

schappelijke organisatics. Het levcrde 

een gemeenschappelijke opdracht op 

en gcmeenschappelijkc waarden en 

norm en op basis waarvan het i nderdaacl 

mogelijk was in hct kaclcr van de 

Volhpartij "het onvcrzoenlijke" poli

tick ~'rc verzocncn" 

DankziJ de proce55cn van democratise

ring, assimilatie en toenemende socialc 

mobiliteit in katholiekc kring nam de 

gemeemchappelijke, standcnoverschriJ

dende, motivatte at ten gunste van de 

inzet voor matericlc belangen Het 

werd voor de K VI' als ecnheidspartiJ 

steeds moeilijker de eenheid te bewa

ren. Ieder toegeven aan 'de rechtsc he

ren' werd direct bekritiseerd en 

aangevallcn door 'linkse mannen' van 

de arbeiclersvlcugel, alclus llornewasser. 

(biz 271) "De ene belangenbcvredi

ging lokte de andere uit." (biz 296) 

Zoals iedcre succesvollc politieke be

weging, maakte de KVP zich in maat

schappelijke zin als eenheiclspartij op 

den duur overbodig, zou Je kunnen 

zeggcn. 

Waar de toekomstkansen zouden lig

gen kon toen niemand weten. De eer<,tc 

aanzetten tot christen-democratische 

samenwerking ziJn in de perioclc die 

!land I behandclt nog uiterst omzichtig 

en verre van cletinitief. Hoewel ziJ met 

toencmende lrequentie geclaan werden, 

bled het bij 'christen democratische 

verkenningen'. (biz 576) En ook in die 

verkcnningen was hct nog de vraag of 

een vooruitstrevend program dan wei 

de Antithese op basis van de chri<,telij

ke beginselen kenmerkend moest ziJn 

voor de mogeliJke samenwerking. 

Nog cen keer ging de KVP in 1'!63 als 

ecnheidspartij de verkiezingcn in. Zti 

poogde een toekom<,tgericht en wer

vend program te schriJven. De katho

lieke zuil stone! nog <,tevig overeind. 

Hct wa-.; ccn prachtigc indi1111 5tlllli11L'r 

t\ lcde dankziJ hct succt:wollc helcid 

van het kabinct-De Quay were! het de 

mooiste uitslag die de KVP in haar ge

schiedenis zou meemaken: mel vijltig 

zetels were! zij de grootste partij van 

hetland. Romme, die het al zo mociliJk 

had gevonclen de eenheicl lc hewart:n, 

wa~ als tractievoorzittcr opgcvolgd 

door W.LP.M. de Kort. Dezc laalde hlJ 

zijn poging tot kabinehtormatie door 

de ongelukkige wijzc waarop hij de 

PvdA deed alvallen a]<, mogclijke dcl'l

ncnlcr aan ccn nicu\vc coalitic. 

( l )\I 2 I)() 



Opnieuw bleek de verdeeldheid binnen 

de katholieke politieke wereld. 

W.K.N. Schmelzer, door Romme de 

KVP hinnengehaald a]<; een "potenticlc 

,Jllroulld politicus", voormalig staatsse

cretaris voor hezitsvorming en publiek-

rechtelijke bedrijfsorganisatie en 

voorrnalig staats<,ecretari<, van 

Algemenc Zaken in het kabinct-De 

Quay werd in 1963 uiteindcliJk fractie

voorzitter. Van Doorn werd als partij

voorzitter opgevolgd door P.]l\1 

Aalber<,e jr .~kt hen hegon cen nicuw 

tijdpcrk in de KVP-geschiedenis. 

Zowel begin<;elprogram als de structuur 

van de partij zouden opnieuw ter di<;

cussie worden gestcld. Een fundamen

tclc vcrdeeldhcid binnen de KVP was 

aan het Iicht gekomen. Over het onver

mogen die verdccldheid hinnen het ka

der van de K VP te boven te komen, 

aldus Borncwa<,<;er, handelt hand 11 van 

'Katholicke Volkspartij 1945-198()' 

Paars spook 
Sotm zou 1e willcn dat het CDA min

dcr vcrlcdcn en mccr toekomst had. 

Toch i<; hct verleidclijk uit het heschre

ven ondcrwcrp lijnen door tc trekken 

naar hct CDA van nu. Volgens 

Borncwa<;<;er, in zip1 toelichting op zijn 

hock, hecft de katholieke partij haar 

kracht telken<; weten te ontlcncn aan 

hcroricntatte op haar chri<;telijk-socialc 

idea len,- lee,, aan haar karakter als voor

uitstrcvcnde programpartiJ in plaats van 

aan haar kenmcrk a]<; ecnheidspartij 

Ongetwijlcld zal hij in dec! 11 van de 

KVP-ge<;chiedeni-, wiJzen op de voort-

zctting van de ')panning tus~cn nu 

chriqe]!Jke - eenhetd en ecn vooruit

strevcnd programma. Op de partijraad 

van de K VI' in december 19!J7 die ver

klaarde dat "in de huidigc tijd partijvor

nling op chri...,tclijkc gronchlag gcwenq 

is, mits cen dergelijke partij cen conse

quent vooruitstrevend karaktcr draagt" 

Op de fractievoorzittcrs Schmelzer, 

Biesheuvel en Mellema, die besloten tot 

de 'Samen uit, samen thuis'-formulc. 

Op de radicalen, van wic sommigen 

vooruitstrevend beleid alleen nog maar 

huiten christen-democratisch verband 

tot stand mecnden tc kunnen brengen. 

De spanning tusscn eenhcid<;partij en 

programpartij doet zich voor het C[)A 

op moeilijk vergelijkbare wijze voor. 

Het CDA verkecrt op dit moment in de 

oppositie en moct hct in de Tweedc 

Kamer stellcn met een zctelaantal dat 

aanzicnlijk minder is dan het gctal waar 

de K VP van I 946 tot 1967 over kon 

heschikken. De pretentie van christelij

ke-, laat staan katholicke, eenheidspar

tij kan en wil hct C:DA niet waarmaken. 

We! wil het wervend zijn door her

orientatie op zijn progran1n1a, getuigc 

het recente rapport 'Nieuwe wegen, 

vastc waardcn'. Die titellaat hct al zien 

Niet zozeer het idee van eenhcidspartij 

als we! de Antithese doct zich in nieu

we gedaante voor. In 1960 rcfereerde 

W.l\1. Pcrquin, directeur van het KVP

partijbureau in cen gehcime nota aan 

de tactiek van VVD-leidcr Oud om de 

'vrijzinnige invloed' met hehulp van de 

PvdA te vergroten. Volgens Perquin 

warcn PvdA en VVD in <;ociaal-econo

misch opzicht elkaar tcgcnvoeters, 

maar waren zij van oudsher links ver

want in lcvensbeschouwelijk en imma

tericel opzicht ihlz 405) Fvcn dooldc 

er een paars <;pook' door de 

Nederlandse politick (blz 4051 

Nu heschikt dat 'paar<;e spook' over de 

regcringsmacht Om het in tradttionelc 

tcnncn uit te drukken,- Als PvdA en 

VVD (met D66) in een kahinct zitten, 

dan vinden zij elkaar in hct immaterie

lc, in de vrijzinnigheid De Antithesc 

z 
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als "begin-.elstrijd regen de ongelovige 

staatkunde" (hlz. 1 il) krijgt nieuwe rele

vantie. Wat is 'ongelovige staatkunde' 

vandaagc Dat moet zip1 wat toen heette 

een aanta.,ting van de 'zedelijke grond

slagen van het volksleven' In de <;triJd 

daartegen prohlcert her C:DA zich vol

or• regen de 24-uurs econOilliC, VOOr de 

bescherming van de zondagsrust, tegen 

her gcdogen van nieuwc vormen van 

slavernij, voor de vriJheid van de open

hare godsdienstodening. Een bcschei · 

den, maar symholi.,ch, succe.,je van het 

CDA mag in dit verband ook vermeld 

worden, D66-staatS'>ecrctaris Kohn

'>tamm had or cen van de afbceldingen 

in het nieuwe pasroort het kruis or een 

kerktoren willcn weglatcn. DankziJ de 

alcrtheid van het (katholieke) bmerlid 

,'vlaxime Verhagen zal het verschl)nsel 

godsdien.,toclening in dit opzicht toch 

weer ruhliek erkend worden' 

In tegenstelling tot wat 13orncwa.,-,er bij 

de K VP constateert, is er dit kecr geen 

spanning tussen Antithese en chri'>te

lijk-sociaal belcid. Want niet aileen de 

'zedelijke grond<;lagen' worden aange

tast, ook chri<;telijk-sociale verworven

heden komen door toedoen van het 

'raarse srcJOk' op het spel te staan, zoals 

de Algemenc kinderhiJslagwet, de 

Weduwen- en wezenwet, her overlcg

model hinnen de Sociaal Economische 

Raad. Het C:DA heeft cr oog voor dat 

de sociale vcrworvenheden andcrs toc

gcrast mocten worden, naasr de garan

tie van een sociaal minimum is een 

n1euwe nadruk op dcclname van men

sen in de maatschappij noodzakeli1k In 

die zin wil het rarport 'Nicuwe wcgen, 

vaste waarden' de -.ocialc zekerhcid op

nieuw ontwerpcn. Dat is de vcrciste 

van christelijk-sociale rrogressivitcit 

van vandaag. 

Zo er al een sranning hestaat tussen 

Anti these en christeiiJk-sociale progres

siviteil, de KVP hceft haar n1el willcn 

ontlopcn. Op die manier hccft zij ecn 

cigen en bclangwekkcnde biJdragc aan 

de ontwikkcling van herriJzcnd 

Nederland gelcvcrd Succes maakr 

overhodig. De KVI' hecft dat mocten 

meemaken. Het CDA heel t da<Jr in 

1994 ook Jaq van gchad A Is de huidigc 

regcringscoalitic al niet eerder stokt, 

zal die wet ook voo1· hct 'paMse spook' 

gaan gcldcn 

Drs. T/1 /l.L\ 1. 15ril1kcl is strrfmcdnurrkcr hi) 

hct Wetcllschllf>Pclijk llisttt1111t Poor /Jd (!)A 

l.A HomcU'IISscr K11tholickc Volksf1£1rlt} 

191 i 1'lk0. Ba11d L Hcrkontst crt t)roci i tot 

1'lll 1) Vrrlkhoj Pcrs, Nr)lllfi)Cii 199 i. 7oJ /'11-

1)11111,5, 1 ~9.-
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In het CDA overheerst sterke kritiek op het correctief referendum. 

De tegenstanders van het referendum staan dichter bij de beroeps

politici en - bestuurders dan bij de kiezers. De kritiek van CDA

vertegenwoordigers doet denken aan het verzet dat in de vorige 

eeuw onder confessionele partijen hestand tegen het algemeen 

kiesrecht. In de geschiedenis van het katholieke en protestantse 

denken zijn echter genoeg argumenten aanwezig die de democra

tie ondersteunen. Het eerste artikel in een reeks van twee over 

democratie en referendum. 

H 
et 1elcrendum "wec1 111 

d"cus"e Het kahmet 

hcdt on-

lang" ccn 

wetwoorstel ingediend hi) 

de Tweede Kamer. waarin 

onder Jndere het corrcctid 

relcrendum worc1t geregcld 

In de C:DA-tractie in de 

Tweede Kamer. in de C:DA-

Hc-;tuurdcr-.vcrcniging en in 

andere delcn van her C:DA 

overheerst de kritiek op 

het correctiel referendum 

druk dat hct CDA niet aileen een gou

vernementele partij is. die bercid c11 in 

staat i.;; regcring"vcrant

woordclijkhcid tc dragcn. 

maar ook ecn he<;tuurder-;

partiJ. cen partiJ die in de 

praktijk aan de kant van 

be<;tuurders <,taat. Fn het 

retcrendum is nu juist cen 

imtrument voor de kiezers 

om de prolc<,sionaliscring 

van bestuurdcrs en politi

ci. die vaak als dominant 

wordt ervaren. te kunnen 

Die kritiek is ook te lezen Projdr. HES Woldril1i} corrigeren. 

in het rapport 'Puh!Jekc gerechtigheid' De kritiek van CDA-vertegenwoordi-

VJll het Wetemchappe\1jk \n<,tituut 

voor het CDA. 

Naar n1ijn n1cning vcrtcgcn\voordigen 

de tegcn<,tandcrs van her rclercndum 

een <;tandpunt dar dichter bij heroep<;

hestuurdcrs en -politici staat dan hij de 

kiezers llovendien wekken ziJ de in-

Her tweede artikel in de reeks over 

'Democratic en rderendum' zal wor

den geplaatst in het maartnummer 

van Christcn-Democratischc Ver

kenningcn. 

-~ 
·! 

) 
I 

!-

i: 
~ 

rr 

7 

r 
'-

: 
7 

p 

rr 

2 

r 

''-

c 



0 
) 

0 

z: 
) 

Ll 
l 

:.:: , 
Ll 

.l.. 

1 

Ll 

Ll 

Ll 

) 

) 

gers op het referendum doet mij den

ken aan het verzet dat in de vorige 

ceuw in de confes<>ionele partijen bc

stond tegen het algemeen kiesrecht. 

Daarom zal ik in dit artikel ccrst be

schrijven waarom de confessionele par

tijen in nns land aanvankelijk grote 

moeite hadden met het algcmcen kies

recht als vorm van de politiekc demo

cratic. In de twecde plaats zal ik 

aantoncn dat de democratic in de poli

tieke filosohe van de christen-democra

tic diepe historischc wortels heeft In 

een volgend artikel zal ik de samen

hang beschrijven tussen 'politieke de

mocratic' en 'socialc democratic' (in 

nict-statelijke <;amen levi ngsverbanden). 

Ten slotte zal ik in dat artikel verdcdi

gen, dat het corrccticf referendum in de 

politieke filosofie van de christen-de

mocratic ecn lcgitieme plaats hecft. 

Katholiek wantrouwen 
tegenover democratie 
Dat de encycliek 'Rennn Nothtrum' ( 1891) 

vee! hccft bijgedragen tot de emancipa

tie van de katholieke arbeiders in wes

terse Ianden, betekent nict dat het 

Vaticaan onk de democratic en het 

recht van vrijheid van godsdicnst ver

dcdigde. lntegendecl. In de encycliek 

'lmmortale Dei' ( 1885) had paus Leo XIII 

geschreven, dat het niet gcoorloofd 

was verschillende crcdicnsten rechtens 

gelijk te stellcn. Tot het midden van de 

twintigste ceuw heeft de Rooms

Katholieke Kerk gepretcndeerd als eni

ge de goddelijkc openbaring te 

verkondigen Andere kerkcn en denk

wijzcn kon zij niet erkenncn als gclijk

waardig. Het Vaticaan kon zich niet 

uitsprekcn voor de democratic met haar 

vrijhcid van denken en geloven, me

ningsuiting en propaganda. Pas tijdcn-; 

de Twecde Wcrcldoorlog, kwam paus 

Pius XII in de kersttoespraak 'C:icl per lu 

Sesta Volta' ( 1944) er toe de democratic 

openlijk te erkennen en tc verdedigen. 

Op andere grondcn heeft Schaepman 

zich aanvankelijk tegen algemeen stem

recht uitgesproken. Hij achtte de tijd 

nog niet rijp en stelde in 1883, "dat op 

dit ngenblik het algemeen stemrccht als 

staatsvorm onbruikbaar is. Onbruikbaar 

en gevaarlijk voor het gezondc staatsle

ven, a! was het aileen omdat het alge

mcen stemrecht de verwarring van 

invloed en macht zou docn toenemen 

en met rasse schrcden voerde tot een 

uitbrciding van de staat<>macht, waar

voor '>taat.,almacht een zachtc naam 

zou zijn" ' 

Ook het katholieke kamerlid C Ruys 

de Beerenbroek verklaarde zich in 1887 

"tegen het algcmecn kie<,recht, dat, nict 

als regeringsvorm. maar zoals het zich 

hi.,torisch hccft ontwikkcld, in <>triJd is 

met de beginselcn der katholiekc partij 

en van het christendom, als uitdrukking 

van de vo!h.,ocvcrciniteit. ( .. I De min

dere kla'>Sc is niet rijp voor hct <;tem

recht en daarom moet het haar niet 

gegeven worden. Fr zou ook een on

rechtvaardigheid in schuilcn de gegoe

den zoudcn onder de heerschappij van 

de lagere klassen komen 1 het zou niet 

vocrcn naar democratic maar naar· <,oci

aal-democratie1 het algemeen stem

recht is nict doe!, maar middcl om te 

komcn tot collecticf bezit" 2 

Schaepman, Ruys de Becrenbrock en 

anderen waren vooral fel gekant tegen 

de Franse revolutie en de ideeen die er 

aan ten grondslag lagen. Als algemecn 

kicsrecht zou worden ingevocrd, dan 

vreesden zij demagogic en een dicta

tuur van de mecrderheid. Zij dachten 

dat de sociaal-democratie dan grotc 

macht zou krijgen, en met de groci van 

de o,ociali~n1c zagcn zij l~~t gevaor van 

ecn totalitairc staat opdocmcn. Zij wa

ren nog ste1·k georicnteerd up een '>tan-
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denmaatschappij en hadden weinig be

scf van her kit dat er een onomkeerba

re overgang gaande was van een 

standenmaatschappij naar een demo

cratische maatschappij Dat zij wei enig 

hesef hadden van die overgang, blijkt 

uit de woorden van Schaepman dat hij 

'up dit ogenblik' algemeen stemrecht 

a!., onbruikbaar beschouwde en uit de 

opmcrking van Ruys de Beerenbroek 

dat hij algemeen stemrccht als een re

gcringsvorm niet afwees Zij hadden 

echter grote atkeer van de Franse revo

lutie, nmdat zij de gedachte van de 

volkssoevereiniteit verwierpen, het an

ti-chri'>telijk karaktcr van de revolutie 

kriti- seerden en het gevaar van een to

talitaire <,taat vree.,den.' 

Protestants wantrouwen 
tegenover democratie 
Voor de antirevolutionairen wa<, uit

hreiding van het kiesstelsel evenzecr 

een heet hangi)zcr. Ook voor hen had 

een uithreiding van het kiesstelsel di

rect te maken met de gedachte van de 

volkssoeverei niteit. 

Fvcnals Croen van l'rinsterer verwierp 

Kuyper de gedachte van de volbsoeve

rciniteit, omdat die volgem hem in 

strijd was met de socvcrciniteit van 

Cod. Ovc:rigens aanvaardden zij wei de 

soevereiniteit van vorstcn, maar nict de 

<,oeveiTiniteit van het volk, omdat zij 

de volkssoevereiniteit aiken maar in 

vcrhand konden hrengen met de ver

lichting.,tilosofie en de Fran'ie revolutie. 

Cenuancecrd was de antirevolutionaire 

intcrpretatie van de volbsoevereiniteit, 

die De Savornin Lohman gat Hij 

.,chriJh "[)c leer dcr volks<,oevereini

tcit, hocwcl gehuldigd door de Cod

loochencndc of Cod tcrzijdestellende 

filmofcn die mede de grote rcvolutic 

van 17H'J hehhen voorhereid, i., echter 

nict onafscheidelijk met ongeloot ver-

bonden. Men kan zeer wei, gelijk de 

dagelijkse ondervinding leert, in Cod 

en Jezus Christt!S geloven, en toch be

doelde leer aanhangen".' 

De Savornin Lohman deinsde door de 

consequenties van dit standpunt echter 

terug. Hij was fel gekant tegen de 'soe

vereiniteit van de rede' en de daarop 

gdundeerde 'vrijheid, gelijkhcid en 

broederschap', omdat die opvattingen 

waren losgemaakt van het geloof in 

Cod. Daarom verzette hij zich tegen de 

idee van de volkssoevereiniteit, die op 

die opvattingen was gebaseerd en die 

hij beschouwde als de grondslag van 

het algemeen kie.,recht Hij vreesde dat 

een vergaande democratie, die hij in de 

pleidooien voor algemeen kie.,recht tot 

uitdrukking zag komen, het overheids

gezag naar haar hand zou zetten.' 

Geobsedeerd door Verlichting 
en revolutie 
Katholieken en protestantse !ciders wa

ren rond de eeuwwisseling eensgezind 

in hun kritiek op de verlichtingshloso

hc, waarin met Cod werd afgerekend 

en van de mens en zijn redelijke vermo

gens als grondslag voor staat en samen

leving were! uitgegaan. Zij veroor

deelden de Franse revolutie, omdat die 

revolutic naar hun oordeel 

uit die hlosl1fie was voortge

komen en omdat die revolu-
Katholieke en 
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tie ondanks de bekden protestantse leiders 
volkssoevcreiniteit en de leus 

van 'vrijheid, gelijkheid en 

broederschap' in hct tegcn

deel was uitgclopcn, de reali

sering van een totalitaire 

staat. 

Die kritiek op de Verlichting 

en de Franse revolutie was 

hegrijpelijk en in vee! np-

rond de 

eeuwwisseling leken 

geobsedeerd door 

de Verlichting en de 

Franse Revolutie. 

zichten juist. Maar hebhen die katho-

lieken en protestanten zich niet te vee! 
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blind ge<,taard op de Vcrlichting en de 

h·anse revolutiec ZiJ lijken er zo door 

gcobscdcerd, dat ZIJ onvoldoendc oog 

hodden voor diepn liggende bronncn 

vJn christelijk denken over staat en sa

nlcnlcving. 

Reeds ver voor de Verlichting haddcn 

christclijke denkcr<> ideecn van demo

crJtie en volk<;<;oever-crnrteit verdcdigd 

Reeds in de middelecuwen hod ThomJ'> 

van Aquino dJt idee ter sprake ge

bracht. En in de ze<,tiende en zeven

tiende eeuw, in de tijd vJn de rdor

matic en de contrJrdormJtie, hadden 

de katholrek Vitoria en de calvini'>lcrl 

Hotman en Althusiu<. de gcdachtc viln 

de volkssoevereinitcit verdedigd 

Thomas van Aquino 
Thomas van Aquino stelde huge eisen 

Jiln politici Boven aile, bchoordcn zij 

op grond van gcrechtighcid ccn vrced

zanlc -,anlcnleving te \vaarborgen en 

het 'algemeen welzijn' na tc strcven. 

Ten einde die doelen tc bcvorderen, 

wa<> Thomas van mcning dat memen 

niet tc lang dezelfde publieke luncties 

rnoesten uitodenen. Omdat men<,en 

ouder worden en niet vitaal blijven, 

door gewoontevorming lui kunnen 

worden en hct algcmeen welzijn uit het 

oog kur111en verliezen, behoorden pu

blieke tunctie<> regelmJtig door andercn 

te worden vcrvulci(• 

lndien regeerders hun cigen belangcn 

voorop <,telden en tot tirJnnic vcrvie

lcn, hoddcn de burger<> doorgJJns wei

nig in tc brcngcn. Het was volgen'> 

ThomJs don ook van groot bclang te 

voorkomen dar cen overheid tot tiran

nic zou vervJIIcn. DJartoe greep hiJ te

rug op het oud-Cermaan<>e recht, toen 

hiJ opmerktc dat een volk het mee<,t ge

haat \va-, 1nct LT!l gckozcn koning. 

lndien een volk op een bepaaldc manicr 

een vor<>t had gekozen, wa'> her rcch-

ten-, hcvocgd in gcvu[ von tirannic zijn 

macht te bcpcrken ol hem Jl te zettcn

Bovcmlicn hood ThomJs Viln Aquino 

cnrge rurmte voor een dcmocrJtr'>chc 

gcdJchte Ten wet is in eustc, cigenlii

kc en voornJJlllstc hctekcnis gcricht op 

het algerncen welziJn. lets lveriorclenen 

met het oog op hct algcmecn wclzip1 is 

olwel de taak vJn hct hclc volk olwcl 

van iemand, die handelt in plaat'> van 

heel het volk. Fn dJJrom hehoort het 

uitvaardigen van een wet tot de taak 

van het gehelc volk ot tot de taak van 

de publieke pcrsoon, die de zorg voor 

het helc volk hedt" ' Terecht hedt 

l)cltgatluw noar adnlctd111g van d1t utaat 

opgemerkt, dar Thomas wcliswaar de 

mondigheid en de rechtcn VJI1 het volk 

crkende, mJJr dJt hij geen leer van de 

vo]k<,<;oevereillltelt ot Viln democrJtle 

verdcdigdc.'' ,\bill' ThomJs had iet<; gc

signalcerd Viln de rechten Viln her volk, 

zondcr cr uitwcrking aan tc gcvcn 

Vitoria 
Wilt de grondslJg viln de stJJt hetrclt 

kome11 we ec11 llltereS'>Jnte gedJchte 

tcgcn hij de Spaanse gclccrdc 

FrJnciscu'> VitoriJ I l-l'J2/:l-15-lC>, ecn 

volgeling van ThomJ<> VJI1 Aquino H11 

verdcdigdc een opvatting die in zijn 

ti_jd niet algcmccn aanvJard \VJ~, nanlc

liik dat politick gczilg niet gchJ'>eerd 

wa-., op de wd van ccn enkeling, noch 

op de wil vJn n·n hepJJldc gmcp, 111JJr 

Jlleen op een politieke gemeenschap 

Villl mensen. Daarom herusttc hct ge

zag van de overheid op volk'>Socve

reiniteit, die op haJr hcurt heru<>tte op 

ccn goddelijkc 11Jtuurwet. ITitcl1jk kon 

het gezag van de overheid niet voort

durend door het volk worden Llltgeoe

fcnd, maar moest dJt gezag altqd door 

hepi!i!lde men<,en worden uitgevoerd. 

In Vitoria'<.. gcdachtcngang drocg hct 

volk daarom zijn natuurrcchtelijk gezJg 



over OZlll de vor<..,t, \VlCll'i gcztJg 111ct dat 

van hct volk ickntick was en ccn god

dclqkc oor<..,prong hod. Hct gczag VZlll 

de ovcrhcicl kon du-, slccht-, worden gc

rcalisccrd in en mel de polit1ckc gc

mccmchap 

Vnona kwam met zijn opvatt1ng ovn 

de socvcr·cinitcrt van hct volk ot de po

lrttckc gcmccn<,chap nict tot ccn vorm 

van democratic in de modcrnc zin van 

hct woord. HiJ aanvaarddc hc'>laandc 

<,taatwormcn, maar school cr ccn rccht-

VZ1ard1ging onder_ Ill 

Calvijn 
In de '>laahhcschouwing va11 C:alvijn 

wa<, de ovcrhcid gchondcn a5n ccn vcr

drag met her volk: ovcrhcid en volk 

haddcn ten opzichtc van 

llit hct hovcn<,taandc hlijkt dar volgcm 

CalviJil Cods socvcrclllitcit en volks

socvcJ-cinitcit clbar tllCl hchoddcn uit 

tc -,luill'n, maar clbar kondcn aanvul

lcn. Hct gczag van ccn kon1ng \Vcrd 

n1cdc gcdragcn door de crkcnning van 

de burger<, 

Wat de staatworm bett·dt koos Calvqn 

voor ccn mcngvorn1 van ari:-.tocratic cn 

democratic Het koningschap in ziJil 

tijd kon gemakkclijk vervalkn tot tiran

nic. In ecn aristocratic zag hij het gc

vZlar van oligarchic, tcnviil ccn 

democratic gcmakkcliJk tot oprocr kon 

lei den. 1\ len kan C:alviJil dus nict ccr1 

voor<,tandcr van de democratic noc

mcn. Ook hct bestuur van de kerk 111 

Ccncvc " nict dcmocratisch tc nne-

men. De bctekenis die hij 

clbar wcdcrziJd<,c rcchkn 

en plichtcn, gericht op het 

welzipl van hct volk 

Calvijn vcrdcdigdc n1ct 

ccn 'maatschappclijk ver

drag'. waann -.;ocverc1nc 

burgers zich aanecnslui

ten, n1aar ccn 'rcgcring<..,

contract' lu<,<,cn volk en 

ovcrhcid In dat vcrhand 

Niet zozeer Calvijn 
aan de kcrkcliJke amhtcn 

hechttc lict slcchts gcrirl

gc ru1111tc voor invlocd alswel latere 

calvinisten zijn een 

(indirecte) stimulans 

van hct kcrkvolk. 

Wcliswaar wcrdcn predi

kanten, ouderlingcn en 

diakcncn door de gemccn

tc gckozcn. maar ziJ wcr

dcn docll· coiiptatic olwel 

voor de democratie 

geweest. 

VlT\\'CC'i hij naar de bcvc:-.tiging van 

Saul als koning van Israel, waarhiJ de 

protect Samuel hct <;tatuut voor hct ko

ningschap had uitccngezct (I Sanlllel 

\11.251, opdat "hct noch de hc5tuurders 

noch de hcstuurdcn geoorlootd zou 

zijn hun grcnzcn tc ovcrschriJckn' 

Vcrvolgcm schrccl Calvqn dat de 

151-aelictcn 'instcmdcn' met Sauls hcnoc

mlllg. Dat stiltuut dicndc al<, cen consti

lutic 11 l11 vcrband met koning David 

sprak CalviJn over ccn \vcdcrzijdst: ver

plichting' VC\n vorst t:n rllldcrdanen 

Samuel zillldc David tot koning, maar 

David mocst wei om de bckrachtiging 

vragcn a an 'de manncn van luda' I II 

Samui_'l 2, --1, 71 

door de rct:d'> zittcndc 

amhtsdragers voorgcdragen en ontlcen-

den vervolgcn-, hun gczag nict aan de 

kcus van het kcrkvolk maar aan hun 

ambt. 

Toch wordt vaak aCln hct calvinisme 

tocgcschr·even, dat hct een bijdrage aan 

de ontwikkcling van de democratic 

hcdt gelcvcrd. t\ len moct indcrcbad er

kenncn dat Calvijn, hocwel in hepcrkte 

rnatc, <..,tcm \Vildc gcven aan de hurgers 

in de staat en aa11 de gelovigcn in de 

kcr·k en als zodanig een opening hedt 

gcn1aakt voor cnige den1ocrt~ti~che in

vlocden. Met andere woordcn: hij 

<,lond ecn 'gccontrolccrdc [lat'ticr pa tic' 

van hct volk voor" -, in zip1 ti)cl gccn 

klcinigheid Men kan vaststcllen, dar 
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niet zo zecr Calvijn alswellatere calvi

nisten een (indirecte) stimulans voor de 

democratie zijn geweest.'l 

Hotman en Althusius 
In de jaren veertig van de zestiende 

eeuw namen in Frankrijk de vervolgin

gen van de hugenoten toe; vervolgin

gen die culmineerden in de '15artholo

meiisJwcht' (23-24 augustus 1572). Voor 

de ovcrlevende hugenoten was de maat 

vol. Konden zij een koning die op

dracht had gegeven tot moord op eigen 

burger<, aanvaarden aJ., een rechtmatig 

vorst? Na augustus 1572 verschecn een 

qroom hugenotenliteratuur7 ook de 

'Franco-Gallta' ( 1573) van Francois 

Hotman, die tot de leidinggevende ju

risten in Europa behoorde. 

Hotman ( 1524-15')0) vond het noodza

kelijk te schrijven over Callie voor de 

verovering door de Romeinen, ten ein

de iets te Iaten zien van het ontstaan 

van de l'ranse staatsinstellingen. De 

Callische koninkrijken hadden geen er

felijk koningschap lemand die een re

putatie van rechtvaardighcid had, wercl 

door de volksvergaclering tot koning 

gekozen. De macht van de koningen 

was niet onbegrensd, maar were! be

perkt door wetten die door de 'volksver

gaclering' waren goedgekeurd De 

koningen stonclen in niet mindere mate 

onder de macht van het volk, clan het 

volk onder de macht van de koningen.'" 

Hotman wilcle aantonen dat Franco

CaiiJc nooit een absolute monarchic 

was gewee'>t, dar de koningen oor

spronkelijk gekozen werclen en dat hun 

macht begrenscl were! door de vrij

heidsrechten van hct volk. Uit de be

'>tuclning van de Franse geschiedenis 

concludeerde Hotman, dat de toestcm

ming van her volk verei<,t was voor he

langrijke staatszaken. Fn hij vcrklaarde 

ecn regel uit het Romein-,e rccht van 

toepas<,ing op het staatsrechc 'Wat al

len aangaat, moet door allen worden 

gocdgekeurd' '' 

len geestverwant van Hotman was de 

Duitse jurist Johannes Althusius ( 1557-

1638) De politieke wetenschap had vol

gens Althusius betrekking op de studie 

van "de manier waarop men<>en zich met 

elkaar vcrbinclen met het doe! cen sa

menleving te vormen en in stand te hou

clen" "' Het ging hem in de politiek orn 

de sarnenleving die was samengesteld uit 

ver'>cheiclene sa men levingwerbanclen. 

Althusius hesteeclde vee! aandacht aan 

het vraagstuk van de eigen aard en com

petentie van die samenlevingsverhan

den. Hij verdedigcle dat elk samen

levingsverhand gercgeerd hehoorde te 

worden door midclel van wetten en be

palingen die het zelf uitvaardigde ,

Zoal., elk <,amenlevingsverhand volgens 

Althusius zijn eigen rechten had, zo 

had ook de staat zijn eigen rechten, 

met name het recht van soevereiniteit 

dat zijn iclent1teit hepaalde Die <,oeve

reiniteit was ondeelbaar. Daarom kwam 

ZiJ niet aan een mens toe, noch aan en

kelen, maar aan de gehelc '>taatsge

meenschap 

De centrale these van Althusius was, dat 

soevereiniteit niet aan een vorst, maar 

aan het volk of de <,taat'>gemeemchap 

toekwam. Die soevereiniteit were! aan 

de overheid geclelegccrd en als zodanig 

door de overheid, c.q. door een vorst 

behecrd, maar zij were! nimmer het ei

gendom van de overheicl. flij de dood 

van een vorst keercle de soevereiniteit 

clan ook terug aan de staahgemeen

'>chap, c.q. het 'volk', dat wil zeggen aan 

de vertegenwoordigers van de provin

cies en steden, die het volk represen

teerden, en werd zi1 vcrvolgcn<, aan een 

ander opgedragen lxplicict sprak 

Althu-;ius over de <,oevcreiniteJt van het 

'volk' of van de '>taal'>gemeenschap." 

(I lV 2 'II> 



Conclusie 
De politieke democratic of democratie 

in de staat is in de geschiedenis van hct 

christen-democratisch dcnkcn cen om

streden onderwcrp gcwcest. Zoals ge

zcgd waren in de geschicdcnis van het 

katholieke en protcstantsc dcnken ech-

tcr genoeg argumcntcn aanwezig ter 

onclcrsteuning van die democratic. Dat 

veel katholicke en protestant-.e Ieider<; 

in Nederland rond de laatstc ceuwwis

seling zoveel moeite met de clemocratie 

hadden, kwarn voort uit hun eenzijdige 

visic op de Verlichting en de f'ranse re

volutie en uit hun houding als be'>tuur

ders die een te grote invlocd van het 

volk vreesden. 

Tegenwoordig neemt de politieke de

mocratic, die betrekking hcclt op het 

zcllbcstuur van een politiekc gcmeen

schap waarin de burgers direct of indi

rect participeren, in hct christcn-dcmo

cratisch dcnken een lundamentele 

plaats in En niet aileen de politieke de

mocratic, maar ook de sociale democra

tic. De christcn-democratie heeft 

namcli1k steeds mccr zicht gekregen op 

de nooclzaak van het spreiden van ver

antwoordcliJkheden. In een volgend ar

tikcl zal ik cnkele chri'>ten-democra

ti'>che argumenten bcsprckcn die ten 

grondslag liggen aan de socialc demo

cratic en aan het referendum. 
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Cegeven de ingrijpende maatschappelijke veranderingen bestaat er 

dringend behoefte aan het opnieuw doordenken van de overlever

de instituten en vormen. Maar daarbij gaat het primair om de vraag 

hoe de samenleving zich beter kan vinden in de wijze waarop zij 

wordt vertegenwoordigd en geregeerd, ervan uitgaande dat de 

samenleving meer is dan de som van de individuen en dat kwantita

tieve meerderheden niet de hoogste en enige 'Rechtsvinding' zijn. 

lnzicht in het verleden kan hieraan bijdragen en de bundel 'Christe

lijke politiek en democratie' biedt hiervoor een goede aanzet. 

S 
ommige dicr.en hebben de ge

woonte hun territoir af te ba

liberalisme loten ziJn van dezeltdc poli

tieke stam, moet ik toch ook waar-,chu

kencn met een 

eigen speufieke 

geur Llitgever-, zijn in dit 

opzicht het heste hewijs 

van de theorie van Darwin 

dat de mens afstamt van 

de diercn. Zij hebhen hun 

cigcn 'gcurvlag' voor hun 

produkten· de achterflap 

of de binnenkant van de 

omslag. De tekst tu"en de 

kaftcn is van de auteur(sJ. 

maar de huitenkant is de iv1r. /PH. D01mcr 

wcn dat CCn zwaluw nog 

gcen zomcr maakt. l'yrhus 

had indertqd mecr histo

risch inztcht dan de schrq

vcr van deze hcwenng 

Het is ook nict cerltJk om 

IUtst de winkelsluitingswet 

te noemcn als trolcc van 

drc ovLT\vrnning. I)c uitgc

vcr ts n vcrmoecklijk 

\van11 voor- -.tundcr von 

dat hoekwinkels zo lang 

mogelijk open blijven om 

verantwoordeli,kheid van de uitgever 

De geurvlag van de bundel 'C:hri-,teliJke 

politiek en democr-atic' opent met de 

wei zcer houck bewcring dat met 'l'aars' 

ook in Nederland de liberalc democra

tic heelt overwonnen. I Ioewe] ik ver

heugd hen dat etndelijk het inzicht 

doorbreekt dat sociaal-democratte en 

zijn boeken aan de man tc brcngen. 

Laten uitgcvcr~ nict zcggcn dat zij gccn 

invlocd hebbetl op die hcslissing, als 

/)it is ,!c {,-u,rrktc tocsfn<~ak dtr 1111 

I f!/1 Donner hicld /oij de {nmut<~tic Pllll ,Jc 
{oulldc/ '( '/niltcfl)kC /JOfitick en dcll/OUdlic' or 
1 1 dclCIHhcr 109 i 
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ccn vcrticak priJsbinding van bockcn 

gchandhaald kan worden, dan ook ccn 

vcrticalc binding van opening'>tiJdcn; 

bockcn mogcn nict na achtc11 en op 

zondag worden vcrkocht. 

Algemeen 
We ziJn hicr cchtcr nict om de geurvlag 

van de uitgevcr te hcoordelcn, maar de 

lad1ng die erdoor gedekt wordt: een 

hundcl opstellcn over bronncn van 

christcn-democrati<,ch denkcn. lk hen 

vcrhcugd dat die hundel tot stand is ge

komcn. 

Vcrheugd ben ik ook omdat de bundcl 

nict op zichzelf staat. Er 1s 

der plaat. Dit is niet een karakterisering 

van een feitelijkc situatie, maar een wc

zcmkenmcrk. Het gaat irnmcrs om cen 

zoeken naar de ordening achtcr de din

gcn (I Cor. 13: nu zicn we nog in raad

selenl; de paradox van her ab-;olutc dar 

we slechts rclaticf kennen. De zeker

hcid dat er ecn ijkpunt is en een pa

troon - een ingeschapen ordening en 

Cod<, vinger in de loop dcr ge<,chiede

nis - d1e in icdcrc concrete situatie ech

ter opnieuw gczocht en gevonden rnoct 

worden. Her is ecn ordcning die we 

nooit echt helemaal zullen doorgron

den. 

de laatste Jarcn sprake van 

ccn hcroplcvi ng vJn wc

tcnschappclljke hclang

stclling voor de oorsprong 

en gcschicdenis van her 

dcnkcn over staat en poli

tiek. Dat de hcrkormt van 

De geschiedenis van 
Hct christen-dernocra

tisch dcnkcn over staat en 

ovcrhcid is niet onbtaan 

uit ccn omvattende poli

ticke thcorie. Her gaat om 

cen inductief relateren van 

geopenhaarde waarheid 

aan de clageliJkse werke

liJkheid Her is gecn tunc

tionelc thcorie, maar een 

sarncn<,tcl van concepten 

met hetrekking tot actucle 

het christen-

democratisch 

politiek denken 

het christcn-clemocrati

schc gcdJChtcngoed in clit 

vcrhand in het hiJzondcr 

aandacht kriJgt. is dubhe! 

vcrhcugcnd, en nict aileen 

0111 partiJ-politicke reclc

heeft in hoge mate 

het karakter van een 

legpuzzel zonder 

plaat. 

ncn of omdat dit dcnkcn inderdaad 

wstcmatiscring kan gebruikc11. Dre 

hclangstellrng is verhcugend 0111 drie 

rcdcncn: omdat het christcn-democra

tisch politick dcnken wortcls hcclt die 

ouder zip1 dan die van andere politickc 

<,trorningcrl; omdat het politickc con

cepten hctrclt die overwcgcnd van ei

gen hodcm zipl; en tenslottc omdat de 

gc<,chicdenis daarvan tot dusver onder

hclicht is gcblevcn 

TcgcliJk rllustreren de bijdragcn aan de 

hundel waarom de gcschiedenis van het 

christcn-dcmocratisch politick denken 

wcinig 1s bclicht: het heeft in hogc ma

te het karaktcr van een legpuzzel zon-

politiekc vragen. Achteraf 

hlijkt vaak pas de rode draad. Hierdoor 

is die benadenng levenskrachtigcr en 

realistischer dan politiekc richtingen 

die uitgaan van een voor aile tiJden en 

plaJti)Cil gcldigc ordening en cen gcgc

ven doel. Ook zij ontdckken in de hui

dige tijd dar ecn vast politiek ideaal iets 

is als 'Alice in Spiegelland': hoc harder 

men het nastrecft, hoe sneller het wijkt. 

Voor huitenstaanders oogt dar als op

portuni-,rne of pragmati<,me. Een voor

bceld is de wijze waarop de ARP zich 

telkenmak aanpaste aan de uitkomst 

van de beslissingen inzake her alge

rneen kiesrecht (zie het artikel van Van 

de Streek). Dat het dat niet is, blijkt uil 

de wijze waarop diezclfde ARP zich 
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vanaf het begin tegen het fascisme 

heeft vcrzet en zich juist niet neerlegde 

bij de Duitse bezetting Op die punten 

breekt het onderscheid door tl!',scn we

zenlijke, ingeschapen ordening en de 

vorm die daar in ieder tijdperk voor ge

vonden wordt. 

De bundel als een verzameling 
momentopnamen 
Vanuit die optick moet ook de voorlig

gcnde hundel op twee niveaus gelezen 

worden. In de eerstc plaats is het cen 

heschrijving van een aantal cpisoden 

uit de politicke geschiedenis van de 

confessionelc partijen. Leest men de 

hundel op dat niveau, dan vallen met 

name de contrasten op, niet aileen tus

sen de drie stromingen die heden ten 

dage de christen-democratic vormcn, 

maar ook daarbinncn. 

Zo wijst Sap op het radicaal-democra

tisch erfgoed van het calvinisme, en Van 

de Streek op hct verzet van de ARP tc

gen het algcmeen kicsrecht. Zwart wij'>t 

op het vcrzet van de Rooms-katholiekc 

kerk regen hct concept van democratic, 

terwijl juist de katholieken zich vrij snel 

konden vindcn in hct algemccn en hct 

vrouwenkicsrecht. Tot <,]ot blijkcn de 

drie stromingen in hct CDA cmdanks 

hun heterogcne voorgcschicdcni'>, zich 

re samen weer terughoudcnd op tc stel

lcn ten aanzien van ccn voortgaande 

uithreiding van de democratic (Van 

Schagcn) Vcrwcct de C:HU Kuyper 

eertiJds een ncutralc overhcid voor te 

staan, hct was juist de ARP die cen prin

cipieel vcrweer hood aan de crkcnning 

van de 1\.:Sil cr1 de C:HU die ccn ncutra

lc houding aannam. Zo zi)ll cr meer te

genstellingen,- nict aileen tusscn de 

vcrschillcndc kerkcliJke richtingen, 

maar ook in het politick dcnkcn daar

hinncn. 

Leest men de hundel als ecn verzame

ling momenten, dan overheerst her 

beeld van afnemendc ambivalcntie ten 

opzichte van het concept van de demo

cratic. Dan komt men inderdaad tot de 

vraag waarin het christen-democratisch 

dcnken zich nog van andere stromin

gen onderscheidt. Vraag is dan welke 

oorspronkelijke hijdrage het christelijk 

gc"inspircerd denken nog tc biedcn 

heeft in de debatten over democratic 

en democratisering. l\1cvrouw van de 

Streck concludeert dat voor een oor

spronkelijke hijdrage nog her nodigc 

denkwerk i'> vcreist. Dit valt niet tc ont

kennen, maar geldt iedereen, als men 

de deplorahelc stand van de di'>cussic 

beziet. Dezc conclusie kan cchter niet 

uitsluitend op basis van de voorliggcn

dc hijdragen worden gemaakt Dan 

moet eerst hlijken dat de weergcgeven 

visies de qui11tessws vormen van het 

christclijk-politiek dcnken over demo

cratic en dat de strijdpunten die aan de 

orde komen, de lakmocsprocf vormcn 

voor het democratisch denkcn. 

llovendicn berust de conclusie op ccn 

anachronisme,- het concept dcmocratie 

zoals wij dar nu kcnncn, wordt afgczet 

tegen de reactic daarop in het vcrlcdcn 

vanuit de kerk en de conkssionelc par

tijen. Onzc democratic henl'>t echtcr 

mcdc op hct christcn-dcnwcratisch 

denkcn, cn ZiJ valt nict '>amen met hct 

kicsrecht. Sap '>lclt dat democratic 

volkssoevereinitcit betckcnt. ,'-.1cdc 

door de conlcs'>ioncle pat"trJen i'> 

Nederland dat nu juist nict. Men kan 

dan ook qellcn dat de ambivalentrc jc

gcns Jc dcn1ocrt1tic i~ afgcnon1cn naar

nlatc de crgcn conccptcn dZlarin 

helichaamd wcrdcn. Dc dcmocratie, 

zoals drc in en na de 1-ransc rcvolutic 

tot stand kwam, was nict zo aantrckkc

lijk De houding van de kcrk tocn karl 

hctcr vergclekcr1 worden met de hou-

( llV 2 'll, 



!v1r. IPH Donner ontving !Jet ecrste exemplaar van 'Cbristelijke politick n1 
democrotie' uit band en van mw. H van de Streck. (jato l\.1ieke Schlm11a11) 

ding later jegcm de NSB. Dan is er 

rnecr overecn~ten1n1ing. De ogcn

schip1lijke vcrbrokkeling op concrete 

puntcn vcrhult dan ook samenhang en 

continuHeit op de wezcnlijke concep

tcn. 

Momentopnamen en 
continu'iteit 
lk qcldc reed-, dat de bundel op twcc 

n1t~nicrcn gclczcn kan \vordcn. Vanuit 

de optick dat hct christcn-democratisch 

politick dcnkcn nict ecn deduct1d stcl

sel IS, maar ccn inducticl zoekcn naar 

ck vcrhorgcn ordcning achtcr de din

gen. moct de bundcl nict als ccn vcrza-

nlcl1ng 

worden 

chrl'>tcn 

momcntopnamcn gclczcn 

Cc-,chicd-,chrijving van het 

clcmocrati'>ch politick clcnkcn 

i-, al-, de 'daghockcn' die in de zeven

ticnck ccuw door de punteinen 111 

Lngcland wcrdcn h1jgchoudcn Zij 

dicmkn om achteral, door hcrlczing, tc 

ontdckkcn w<1<1r de 'vingcr Cods' in hun 

Ieven wcrd gcopcnhaord 

Bij de geschicclschrijving van hct chris

ten-democratisch politiek denken is het 

niet anders. Hct gaat nict om de verab

solutcring van een houding in een ge

geven tijd, maar om de 'rode draad' 

door de ccuwen heen. Sap gaat terug 

tot de zesticnde ccuw. Hct christclijk

politiek denken gaat cchtcr tcrug tot de 

vijlde eeuw. De gcschctste clric stro

rningcn zijn dric bcnadcringen van 

overheidsgczag die hun wortels vinden 

hij respccticvclijk Augustinus, Ambro

sius en Thomas van Aquino. Onzc con

cepten van recht vindcn hun oorsprong 

in de juridische revolutie van Cregorius 

VII, wa<Jrhij gcwoontc en ccr al-, bas.i-. 

van rccht wcrden vervangen door con

ccptcn van gocd en kwaad. Democratic 

en volk-,-,oevereinitcit vindcn hun con

ccptuelc wortcls in datzclldc denkcn 

de omclraaiing van de Lex m)ia' door 

Bartol us en Baldus van Uhaldus ( 12c 

ccuw); het democrati-.ch heginsel door 

.~1ar-.iliu-. van Padua en de corporat1d 

kdcralc conceptcn van Althusius. 
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In een hundel als deze moet een knip 

worden gemaakt in de tijd en ten aan

zietl van de onderwcrpen. De kcuze 

van de rcdactie valt volledig te billij

ken. i\laar de cclllclusies en beoot-delin

gcn die op grond daarvan worden 

gemaakt, moeten dan de gemaaktc be

pcrkingen onderkennen. Hct cbristen

democratisch politick denken i<; ouder, 

brcder en mecr omvattend,- de nadruk 

daarin ligt nict primair op vragen van 

kiesrecht en staatsrechtelijke inrichting 

Waarde en betekenis kunnen dan ook 

niet aileen aan de hand daarvan beoor

dceld worden. Leest men de studie van

uit die optick, dan is er sprake van 

minder verbrokkeling en een grotere 

continu'iteit dan op het eerste gezicht 

lijkt 

In het chri<;telijk denkcn over politick 

en staat zijn kiesrecht en democratische 

bcsluitvorming niet de centrale thema's 

waar het om draait. Voorop -.taat het 

samenleven van mensen dat beant-

woordt aan een duurzamer 

Het blijft in iedere 
ordening dan die van hct 

hier en nu. Samenleven be-

tijd een zoeken naar l10eft een overhetd, maar 

de juiste vorm voor 

de ordening achter 

de dingen. 

daarmee gaat die samenle

ving nict op in het politieke 

Ieven en de staat Dar is de 

diepere grond voor de terug

houdendheid toen en ook nu 

nog voor her domweg uit

breiden van de mogelijkheid voor ver

kiezingen. Deze tcrughoudendheid is 

niet ten onrechte als men de ingrijpen

de aantasting ziet van mcn'>en (dienst

plicht), eigendom, maatschappeliJkc 

verbandctl en geestelijke waarden die 

in de loop van de tijd in naam van de 

democratie aan burgers zijn opgelcgd 

De liberale democratie heelt hicrop 

nooit een adcquaat wecrwoord gcvon

den anders dan procedurele voorzicnin-

gen I machtenschciding I en individuclc 

grondrechten. Zict men de ontwikke

ling in dezc eeuw van hct ongenor

mecrd democratisch denkcn, dan is 

enig wantrouwen niet ongegrond. De 

chri>ten-democratie hcelt daar steeds 

tegenover gesteld dat aan Ieven en sa

menlcven een diepere zin en ordening 

ten grondslag liggen dan die van het 

moment Vandaar hct pleidooi voor de 

autonome po'>itie van maat.,chappelqke 

vcrbanden en samenlevingsvonnen, 

voor hct standpunt van de minderhe

den, en vandaar de notic dat recht meer 

is dan het positicl recht zfds dat op 

enig moment door de meerderheid is 

vastgesteld. Het is een voortdurend 

zocken naar de wijze waarop d1c gc

mcenschap zich hct beste kan organisc

ren. zichzelf kan rcgeren. Een moderne, 

seculiere parallel hiervatl is her strevcn 

naar een duurzamc economic. Ook hier 

is het niet zinvol om het hestaande als 

absolme grens te erkennen. Net zo min 

zinvol is het om te ontkennen dat er 

grcnzcn zijn, n1ac1r die grcnzcn zi)n tc

geliJk ee11 keuze vom de kwalttcit van 

de samenlcving die wc wemen 

Blijvende relevantie 
Cemeenschappeliik kenmerk van de in 

de bijdragen heschreven opvattingen 

met betrekking tot de vcrschillende 

concrete vraagstukken is het inzicht dat 

er in de -.amenlcving een structuur be

sloten ligt die niet aan de overheid ter 

be.,chikking staat, en de erkenning dat 

'goed en kwaad' niet !outer een beslis

sing van de mcerderheid zijn Vandaar 

de vraag op welkc wijze dit het best tn 

de ordening van de politicke samcnle

ving tot zijn recht kan komen,- door in

dividueel of huismanskiesrccbt, door de 

erkenning van de bijzonderc po'>itie 

van de overheid, of door de corporatis

tische organisatie van het bcdriJfslcvcn. 

C llV 2% 



Dati-; de 'rode draad' in de bundel, die 

achtcr de ogenschijnlijk uitccnlopendc 

positie-, vcrscholcn gaat. Dit zockcn 

hcpaalr ook de hlijvcndc rclcvantic van 

hct christcn-democratisch politick den

ken, de erkenning dat het in de -,amen

leving en in de politick om mccr gaat 

dan de vraag ot cr ecn mecrdcrhcid 

voor te vindcn h, en dat het <,telsel he

vrcdigendcr is naarmatc men vakcr naar 

de stcmhu<, mag. 

I)Jt hctekcnt nict dar ik de u1tdaging in 

de laatstc hijdragc misken: de noodzaak 

om die rclcvantic opnieuw duidcliJk tc 

makcn. Zckcr nu we hlindelings voort 

drcigcn rc hollcn in de gedachtc dat 

hoc mccr individualiscring cr i'> en hoc 

mecr hct individu mag kiezen, hoe be

tcr de ovcrhcidsbc,luitvorming kan 

plaatwltldcn. Het rcgendeel i'> waar

schijnli)kcr lk dcnk ook dat Van 

Schagcn hct nict JUist zict als hq her 

uitgang-,punt van de vcrantwoordclijk

hcid van hu1·ger<, idcntihccert met ccn 

uJtbrcidJng van de mogcliJkhcid om tc 

k1czcn. Vcrk1czingcn hcru'>tcn nicr op 

hct hegin'>el dat de burger h1ermec vcr

antwoordelijk wordt voor de heslissin

gcn, hct is gccn last. l:ij heru<,tcn op de 

gcdachrc dat de hc'>luurdcr zich rcgel

lllJtig n1oct vcrantwoordcn f)aarnm 

n1ogcn we om de vier jaren opnicuw 

kiczen 

[)Jt laat onvcrlcr dat de christen-demo

cratic bq de op zich ju1stc wccrstand tc

gcn die gnbchrc in ccn oudc tout 

d1-cigt te vcrvallcn, de gcdachte dat de 

vonn waJ.nn waardcn en uitgang~pun

tcn ziJn uitgckristalliscerd, gelijk i'> aan 

die waardcn en uitgang-,puntcn l-ict 
hlijlt in icclcrc tijcl ccn zocken naar de 

jui'->tc vorn1 voor de ordcning achtcr de 

dltlgcn. Ook dar kan men van de hiJ

dragcn lcrcn· hoc <,leeds opnicuw de 

concrete uitwerking is aangcpast aan 

wat mogclijk en wcnsclijk blcck, uit

gaande van een continu'lteit in waarden 

en uitgang~puntcn. 

Mr. IPH. Dmmer is uoorZitter JJI111 de 

Wetellsc/Jappcli)ke Raad uoor hct Rcl}cn11t}she

lcid (WRR) e11 lid Prill de Cclltmle Werki;roejJ 

Prill /Jet Stmteqisc/J Bmrr~d 

'Umstcli;ke jJo/it1ek e11 de111ocmtic', onder redac

tie Jhlll HJ Jhlll de Streck, f-ii\!T/J!) tCll 

N£1jJe/ e11 R.S. Zwart. Sdu Uitgwm, 199\, 
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"Wij zijn een partij van waarden en wij willen nog veel meer een 

partij van waarden worden," zo kijkt Frederik Willem de Klerk, vi

ce-president van Zuid Afrika, aan tegen de toekomst van zijn partij. 

Het zijn, aldus de Ieider van de Nationale Partij, de waarden, zoals 

die worden aangehangen door de CDU in Duitsland, het CDA in 

Nederland, de Tories in Groot Brittannie en de Republikeinen in de 

Verenigde Staten. In het Uniegebouw in Pretoria sprak drs. 

Th.B.F.M. Brinkel voor Christen Democratische Verkenningen met 

de man die samen met Nelson Mandela de Nobelprijs voor de 
-:· 

Vrede kreeg voor de overgang van Zuid Afrika naar de democratie. 

B 
11nkcl was 1n Zu1d Afrika al, 

dcclncmc1 aan cen conkrcntic 

gc01 gan1see1 d don1· de 

Sncht111g voor het Nicuwc 

Zuid Af1·ika. die wa' helcgd voor vertc

gcnwoordigcr~., von ~1 cdcrland-;c en 

Zuidalrikaan<,c politickc partiJcn. 

Sam en met loukie llo~ch-[ldcring, C:crt 

Kollcman en Lccndcrt Klaa<,<,cn vcrtc

genwoordigde hi) daM hct CDA. De 

confcrcntic hood de gclcgcnhcid om 

crvaringcn en idccCn uit tc wi'i~c!cn 

met Zuidatrikaamc politici over de 

wcrking van de democratiC de inrich

ting Vtlll de cconon1ic. de rol van gcloot 

in politick en '>amcnlcving en her he

grip liP// 'iO<.icly. 

In de partipwta '1-lct dcmocrati'>ch 

avontuur, politickc en cconoml'>chc hc

tl·ckkingen met her nicuwc /uid Afrika 

van maart 1995 worclt ccn apart hootd-

'>tuk bc<,tced aan de relatic'> tu'>'en hct 

CDA en parti)cn in hct hetreHcnclc 

land. Over de Naticllde l'zmi1 d\1'1 

zcgt de nota dat dczc zich 1n ccn pro

LC'> van hcrorii'ntat1c hcvindt I laarhij 

bestaat er binncn de ~I' IIHCIT'>'>C in zo

wcl de chri'>lcn-democratic al'> 111 con

'-.tTVJtlcvc <..,tron11ngcn nJor \\lc-..tcro;., 

voorhccld D1t procc'> i'> cchtcr nog nict 

uitgckri'>taiii'>Ccrcl. aldu, de nota 'Hct 

democrati'>ch Zlvontuur' ( lm clczc IT

dcn i'> hct wat hctrclt clc 1\.:1' atwachtcn 

waar clczc hcroncntatic toe zal lcidcn. 
1 

Tegcn de achtcrgrond van de mogcli1kc 

intciT'>'C van de ~I' voor de chri'>tcn

dcmocratic wcrd 2') november 1'!'!5 dit 

interview algcnorncn 

Surd~ t1c IJdliond!t 11il!l t~fn·Il 1 o~1 1 

r•nkwt3r i\!iiliollillc 1-'iir/r]lll n11 /,,[,,Jc /'<lillie 

llc 1\
1/l f,N/Jikt oPcr 12 ''"" 3c 100 zctd, "' hct 
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Jltir/eurcul. /lei AN( wcr 1 >1. Atur ,/c c11c burl 

llltitikl ,/e NP ,/eel uil 1'1111 de Regcrillr) 1'<111 

N1111011rde Ee11heid. ll'ddrlll /lei 1\{num 

Nt~liollrd ( Ollr)re< rc11 Ol'eriJCcrSCilde Jlosilie in

IICCI/11. Llil ,IICII /Joofdc IICCIIII oak de NP /lei re

rjcrllrrj,/>e/ei.l Poor /Jtitll rekCilill<j /)til i}ccjl 

II'Clllu) rui111ie 0111 ojJjwsilie le pocrc11. Tct)cli;k rs 

n ,le lloodzt~r~k Poor de NP zich t~ls Jllllior /'tiri

IICI' lc J'ro{dcre/l le11 hc/Jofl'e Ptlll de kiezcrs. Hoc 

is ,lc Nfl ill sl11r1l 0111 /11111r ei<}Cil <}czichllc hou

ticn: 
I k Klcrk 'lk dcnk dar de pmitic van 

de 1'-:ationalc l'artq nict vee] vef'chdt 

van de -,ituotic waarin icdere op een na 

groot<,te pilrtii. die dec] uitmailkr Viln 

ecn ulil11tic, zich hcvindt. Her i-, ingc

houwd in hct -.y-,tccnl van rcgcring'ico

illrtic<, dat hct mocili)k i-, voor de 

coaliticpartnc" om zich ten opzichte 

van elka<1r te protilcren. Zij zijn immer'l 

ccn gczonlcnliJk progrJnlma en ccn ge

zamenliJk hclcid,kadcr overeengeko

mcn, die door i!llc pilrtncr<, vcrdedigd 

mocten worden. In dat opzicht moct er 

ccn mocizotu11 cvcnwicht worden gc

hi!ndhi!i!ld. ( lnzc pm1tie " nog 1et' in

gcwlkkcldcr, omdat de tham gcldende 

ovcrgang'-.grondwct ccn Rcgcring van 

Ni!tionalc Lcnhcid vcrei<,t. WiJ hehhetl 

du' een kumtmatigc coalitie, die niet 

zdgcd\\'ongcn i-.. door ccn vcrkiczing~

uihlag die voor geen vatl de dcelnc

mende parti1en mecr dan vijltig procent 

van de <,tenlmetl heelt opgelcvcrd. Wij 

a], Nationalc l'artiJ hevindcn om nog 

111 c-cn -,ituiltie waarin wi1 r·ichtlijnen 

voor onze op<,tellitlg proheren te lor

mulcren. lk vcrwacht dat cr in januari 

I 'J'J(, een helilngriJke hijeenkom<,t Villl 

de 1'\ationalc l'artq zal ZIJll, ccn hmhc

razH.i zoZJ.l-, wij dat nocn1cn, \VJ.Jr die 

rtchtlqtlen zullcn worden gcfinali<,c-crd. 

I ntu.,.,en heelt de Nationalc l'artiJ voor 

ztchzell hepaalde rege]-, va<,tgelcgd. 

I )c·ze komen er op de ecr<,le plaah op 

11en dat WIJ het hclcrd en de helcrd-,b-

der<, waar wiJ her mcc ccm zijtl, zullcn 

vcrdcdigcn en nict zullcn aanvallcn. Ten 

twccde zullcn wij bij zakcn, waar gecn 

comemu<, over hereikt kan worden - en 

wq prohcrcn dcrgclijkc gcvallcn tot cen 

minimum te beperken - een voorbehoud 

makcn. Naar huitcn toe zullcn wiJ dan 

duideliJk maken dat hct hetrcttende a<,

pect van het he-,luit van de regering niet 

ccn<,tcmmig gcnomcn wa<,_ Die hclcid-,

richting van de meerderheid-,partij zul

lcn wij in her l'arlcment en van 

openharc podia at aanvallen. De derek 

regel i'> dat wij de uitvoering van over

ccngckomen hckid door individuek 

m1ni<,ter<, in het openhaar en in het 

l'arkment zulkn hckriti-,eren, waar er 

gccn -;prakc i<.; van gocd bc<.;tuur, watlr 

dit onvoldoende i'>, of waar overeenge

komen he kid verkeerd gaat. Dit veroor

zaakt van tiJd tot tiJd <,panning 111 de 

Rcgcr-ing van Nationalc Fcnhcid. Maar 

wi1 proheren te verzekeren dat wij alti1d 

zo verantwonrdclijk optredcn dat het 

creatieve <,panning hlijlt" 

Ware nonraciale partij 
;\Is ik hci 111111 Zlf, ,/<111 ,/ieiiCII zich i11 .le 

i\!<7iiollrlic 1'<1rlij olldcrschclriCil slm111i111}e11 11<111 

\
1ol<jCII\ <tllllllli<}CII 2011 de Nfl Z1ch POOI'rli 1110e

lcn fm:~cnlcrcn ol~ t1c PLTlct)C1l1P00!3u;~tcr POll de 
l'clrlllt}cll 1'1111 llri11rlnhedc11, zo,Jis ,le Afnkr~11ers. 

,ic zor;chcle11 kle11rlu11je11 c11 de lrul1iis. A11rlnc11 

/c,j<JCII cr de 11r1rlruk ojJ ,/r~t ,/c Nl' O/' de ccrslc 

/J/riri/5 CCII /lrllllj 1110c/ ZIJII die l}c/JrlmTd II O/l 

ll 1ddrdw, en die Poor ~dlc I!ICII~cn ofJcn~ldol. In 
CCII i11/11Pif1P 111c/ /Jci llldrlll,l/1/rirlfiiSli} PI11J ok/o

/Jer 1 'l'J > zci 11 ,ir11 /lei hclcid Prill de NP <}eha

~ccd J110c/ Z:ljll Of! CCII l/ 1tltll'dcn-;y')/CCII1 /()/ 

ll'clkc strorlliru) rckwt 11 zich' 

De Klcrk "\Vii zijn cen partij van waar

dcn en wi1 willcn nog vecl mccr ccn 

part1j van waJ.rdcn worden: ccn ware 

nonraLialc partii. die niet va<,t hlijlt <,le

ken in ccn ctni-,che macht,ba<,i<,, maar 

die Zuidatrikancn Lilt aile hcvolk111g<,-
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groepen die deze waarden met elkaar 

delen, kan vercnigen onder de ene pa

raplu van de NP Wij maken goede vor

deringcn. F.en analy<;e van de bijkans 

vier miljoen <,Iemmen, die wij hebbcn 

gekrcgen, toont aan dat minder dan 

vijltig proccnt van onzc kiezers blank 

was. Meer dan vijhig procent van de 

<>tcmmen is afkomstig van mcnsen van 

kleur. Als die cijkrs verder worden ont

lced, dan wordt duidclijk dat wij een 

zeer sterke meerdcrheid van de <,Iem

men van de zogenaamde kleurlingen 

gekrcgen hebben, en een meerdcrheid 

van de Zuidafrikanen van lndiase oor

sprong. Tenslotte hebben 

om mensen te helpen i<> om hen door 

oplciding en onderricht zelfonderhou

dend en zelfverzorgend tc maken. WiJ 

zijn dl!', in wezen anti-'>tKiali<>tisch. 

Want wij zeggen dat hct armocdepro

bleem in Zuid Afrika be-,treden moet 

worden door mcflOIPmllecct en niet door 

cntitlci1JCI1t." 

Ncc is daar- ondn andnc door Tertius Dc/fJorl, 

de NP-lcidcr in de {'rouicllic ( )ostbca{l, de swj

_qestic r)cdaacc dat de NcJtiocuclc 1\u·tij ook ccn 

andere 11<1<1111 zou moctcn kiczcn 0111 d<il kanckla 

llilll 1Pil<lr3cnfl!lrlij nor) /Jeter tot llitdrllkkicll} le 

3oCII koiJICII. 

ergens tussen de 500.000 

en 1 miljoen zwarten op 

de NP gestemd Om wer

kelijk te kunnen groeien, 

zullen wij een doorbraak 

mocten maken naar mil

joenen nieuwe zwartc kie

zer<> en tegelijk onzc 

machtsba'>i'> onder blanke, 

bruine en lndia<>e Zuid

alrikanen in stand moeten 

"Wij 

De Klcrk 'Tr i-, over dat 

onderwerp al lange tl)d 

cen lcvendig debat aan de 

gang. lr 1<.; ah-,uluut con

<;enqt<; over dat het niet 

vol<;taat om aileen maar 

ccn andere naam te kcc

zen, zonder dat dit ge

paard gaat met ,·,t een 

belcidwerandering ( wat 

\Vij nict ovcrwcgen), ()t 

cen vcrandering in de 

vertegenwoordigen 

bij uitstek de 

waarden die de 

grondslag vormen 

van partijen zoals 

het CDA''. 

houden. Dit is ons doel. vorm van nieuwe gezich-

Antisocial i sti sch 
Welke IPII!lrde11 uutcqcnu,ooulccjt de Nationalc 

ParliJ' 

De Klcrk "Wij venegcnwoordigen bij 

uctstek de waarden die de grond<;lag 

vormen van partijen zoals in de Euro

pese context de chri<;ten-democratische 

partl) van Helmut Kohl, en - voorzovcr 

ik de Nederlamh· politick ken het 

CDA in Nederland, de Torie'> in Croot 

llrittanni~ en de Republikcime Parti) in 

de Verenigdc Staten. Du, in hooldlij

nen: vrijc n1arkt, crkcnning van di'-.ci

pline en gczag, hogc cthcsche en 

morclc standaac·den, ordentclcikheid, en 

op maatschappeliJk gebied zorg, caricu;. 

1\laar wij gelovcn dat de bc<,te manicr 

tcn. Fen naanl<.;VL'rtilldcring rnoct gc-

paard gaan met een wczenliJkc 

vcrondcring in inhoud. J)c cn1gc gclc

gcnheid dcc zich war dar hctrdt hcdt 

voorgedoon WJ<.., in de aanloop noar de 

verkiez1ngcn van 27 april 1 ()<J-t-. !)it wa<.; 

tocn wij van ccn \V!tte partij omge<..,cha

kcld zijn naar ccn nonracialc partiJ Op 

dat moment hehhcn wiJ evcnwcl van 

naamwet·andering atgczicn Wij waren 

van oordccl, dot hct uitgclcgd zou wor

den al-,of wij op ccn kunstmatigc ma

nicr zouden prohercn wcg tc komcn 

van on<, vcrlcdcn. DJJrom hchhcn WiJ 

daar tcgcn he,lotcn Fen naamwcran

dcring zullcn wij du<.., aileen ovcrwcgcn, 

wannccr cr zoccl'> al<; ccn lundamcntelc 

her<,chikkcng in de Zuidatrikaamc poli-



tieke verhoudingen zou plaatsvinden. 

lntussen zullen wij om best doen om 

ons met de huidige naam voluit 1n te 

zettcn voor vergroting van ons aandeel 

onder de kiezers en om de gcdachte dat 

wiJ inderdaad een nieuwe Nationale 

Partij vonnen, <,teed<, vcrder uit te bou

wcn en te verstevigen in de gemoede

ren van de kiezcr-,'' 

Herschikking te verwachten 
Is hc! rc<IIislisch 0111 CCII herschikki111} 111 de 

ZlllddjrikddiiSe f'o/itiek te umPilchten' 

De Klcrk "fa. Onder de politiekc par

llJcn binner1 de huidigc verhoudingen 

zijn cr nan1cliJk bewcgingcn die nog 

va<,tzittcn in een ovcrgang<,proces, die 

nog niet ecn cchte politicke partij ge

worden zijn, die nog bezig ziJn om van 

zogcnaan1dc bevrijdingsbeweging on1 

tc <,chakelcn naar politickc partij Het 

gcvolg daarvan rs dat bijvoorbeeld bin

nen hct ANC: dicpliggende menings

vcr.,chilkn be-,raan Dcrgelijke vcr

<,chillcn hehhen in het verleden ook 

hinnen de Nationale Partij tot -,cheurin

gen gelcid. toen Andries Trcurnicht is 

wcggchroken en de toenmalige C:on

servatieve Parti) heeft opgcricht 

Binncn het ANC ziJn er communisten 

en anti-communi-,ten, sociaal-democra

ten er1 ze\t., hier en daar kapitali<;ten. Er 
zijn <,terke accentvcrschillen, die zeker 

tot uitharsting zullcn komen in ecn 

mccr genormalisccrd politick proces. 

WiJ moetcn dar ahvachten . 

. ~bar als ervarcn politicu<, gelool ik dat 

hct op ecn ot ander moment tot een 

wczen\ijkc her.,chikking zal komcn. 

Fen herschikking, die hopelijk zal uit

lopcn op twee hoofdstromcn die kcn

mcrkcnd ztJn rn Europa: die van 

'>ociaal-dcmocraten en chri-,ten-demo

cratcn, met hopelijk rcdeliJk kleine -

r·adicalc groepen tc linker- en te rech

tcr·zi)dc" 

I llV J% 

Op111crkclrjk is de onlsflilllllfll rclotie lttssen prc

sidmt iclmdcl,l CJI het ANC emwjds en /Jet 
\lrijheldsfront tl</11 Constand ViljOCII <11111 de illl

dere bmt Het Vrijheidsfront hcschikt ouer '! zc

tels ill !Jet /liJrlelllCJJt. nc portlj stmft lliliJr de 

ucsti1)i1u} lh111 cen soort eigm thuida11d uoor de 

Ajrikamrs. ee11 zoqenaamde uolkstaat. /-Jet heeft 

er uecii)(JII wei) dat het ;\[\f(' !Jet Vl-ijhcldsfront 

hch,mde/t 11/s de <lill1<}CIPCZe11 JPoordPoerder J)(Jil 

de hcla111}en Jhlll de Afrikaner uolksqellleeHschcJfl 

Prohrcrt fmsldent J\'lmJdelcJ zo nict ce11 1Pi1) te 

driJPCII tussw de NP c11 h11c~r tradltionele cJch

terl)(ln' 

De Klcrk: "Daar zittcn zeker elemcnten 

van waarheid in. feit is dat het 

Vrijhciddront totaal gccn hedreiging 

vormt voor het ANC Het Vrijheids

tront probccrt immers gccn stemmcn 

bij het ANC weg te ncmcn. Het <;telt 

geen cnkel helang in zwarte ol bruinc 

ondersteuning. In die zin houdt het 

Vrijheidstront geen partijpolitieke be

dreiging voor het ANC in. De Natio

nale ParliJ i'> de enigc die over heel hct 

land aanhang hedt en die het ANC in 

partijpolitick opzicht de strijd aanzcgt 

De betrckkingen tuS'>cn menecr 

!v1andela en mencer Viljoen zijn een 

handig <,trijdmiddcl om te prohcren de 

positie van de Nationale Partij hij hlan

ke Alrikancr<, te verzwakkcn. De jongstc 

gemccnteraadsverkiezingen hchben 

echtcr bewezen dat die strategic niet 

<,\aagt. Hct beste voorbeeld toont 

Pretoria. Tcgcn de verwachtingen in 

heeft hct Vrijheidslront daar geen enke

le van de wijken, die overwegend door 

blanken wordt hewoond, voor zich kun

nen winnen. De Nationale Partij hedt 

in a\ die wijken gewonnen. En dat, ter

wijl Pretoria een overwcgend Afrikaner 

stad is. Zclfs in gchicden waar bij de vo

rige gemeenteraadwerkiezingcn de 

Conservaticve Partij grote win'>! had ge

hoekt ten opzichte van de l'.:ationalc 

l'artlJ, hehbcn wiJ gcwonnen." 
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Doorbraak 
0111 in de lockollist CCII f'olilick ,dlmi,Jiic/ POOl 

hct AJ\!C lc U'ordcn IIIOCI de Nationalc i'oriiJ 

f'rolmnJ Prrlroi/IPCII lc ll'lllllfll lnj .ic Zil'ilrlc hc

Polkinr) Vo/qcns of'illiCf'cilinl}fli 111 .ic Cape 

Times lh/11 ~o okto/Jn 199 ') f,ccit 11 lnj 1 lit};, Pdll 

de hwolking llil'lrollll'fll, In) 1 ;'!{, res fleet, lllililr 

IIIOcill hi) 3'!% Pcrlrollll'l'll ont/,crcn. Voor pre

sident A1mdcla ZIJII die f'erccnlil<)es rcsf,ccliwe

/,jk 6~%. 26% en 5'/b. Oak Poor lllor;cliike 

oflPolgers 111111 fmsidenl A laude/a, zoals Tf,aho 

A lhcb en ( y1·il Ral1laf'hosa, zijn die Pcrlroll

'oemciJfcrs tJunstu;er dan 11001 u 

De Klcrk: "Het rc-,ultaal van dcrgclijkc 

pcilingen hangt naluurlijk stcrk al van 

de samen<,telling van de grocp mensen 

die gcpeild zijn en van de gchicdcn 

waar de peilingen hehhen plaatsgevon

dcn. Wanneer de cijfe,-., worden nntlccd 

naar hevolkingsgroepcn, zal hlijkcn dat 

ik de ecrstc pmitie heklced hij hlanke 

en hij bruine Zuidalrikanen. Maar het i-, 

waar- dat WIJ een doorhraak moclen he

werkqelligen om zwarte Zuidafrikanen 

ertoc Lc bewegen om niet volgem cen 

clni-,ch patroon Le <,temmen. maar vol

gcns een politick waardenpatroon. lk 

Lwijfcl er niel aan of die dourhraak zal 

er komen en de NP zal aanzienl11ke 

steun krimen die tot nu toe niet reali

seerhaar i.,_ Ten eerqc vanwege de nnt

nuchtering over de resullalen van het 

regcringsheleid, die nu hezig is in te 

tredcn hij zwartc Zuidalrikanen. ln ten 

tweede vanwegc de wcrkelijkc diepere 

politieke opvattingen hij velc zwarte 

Luidalrikanen. lemand hecft het otl

langs zo uitgedrukt, dat de <,teun voor 

de Nationalc Partq hit zwarten veel 

grotcr i~ dan wordt wccrgcgcvcn in de 

<,tempatmnen. lk ervaJI' dat zelf, wan

nccr ik praat n1ct zwJrtc gcmccn:-,chap<..,

lciders: niet de politiu, maar academici 

zakcnmensen, mensen d1e reeds in hun 

cigcn rccht n1cningsvorn1cr<.., gcwordcn 

zijn. Zit zeggctl: eigenlitk onderstcunen 

wii Jullie, maar wit kunncn het om nog 

niet vcroorlovcn om dit in onzc satncn

lcving...,vcrbundcn hinncn de zwartc gc

mccnschap openlijk te docn. Dat is het 

oh-,rakel waar ik overheen moet sprin-

gen.'' 

En hoc /nJofJ/ 11 die sf'rOII<} tc llflllell 1 

De Klcrk "Fr is voor al de politiekc 

partijCn maar ccn manier 0111 hun aan

hang te vcrgroten e11 dat i'> door hun 

bclcidsstandpunten op een eenvoucligc 

wijzc tc formulcren, zich tc prolilcrcn 

en tegeli)kcrtijd door middel van pcr

soonlijk contact goede grondstructuren 

van hun part!) tc vcqigcn, kantorcn te 

opcnen, en zichtbaarhcid tc verkritgen 

in de gemcenschappen ])at 1s de hardc 

\\'Cg 0111 politickc groci tc vcrzckcrcn. 

Optredens in de n1a"amedia aileen zul

lcn dar nict tot stand brengetL Wij zul

lcn in de huizcn van aile Zuidafrikanen 

moeten komcn en door persoonlijke 

gesprekken mcnse11 moetcn zie11 tc 

ovcrrcden en tc ovntuigcn. Dat zal 

vee! geld vragcn. \X'ij zullcn grotc groc

pcn men-,cn hchoorlijk moeten oplci

den. Wit zullcn micldclcn van 

communicatic mocten ontwikkclcn ten 

opzichtc van de inhoud van onzc mis

<,ie, onzc kcrnwaarden en onze hclcids

richttngcn, zodat Wtt die pnsoonll)kc 

henadcn ng kunnen hewnk-,tcll ige11 

w" werken op hct ogenhlik aan ecn 

strategisch dricjarenplan dat zal verze

kcrcn dat wit hij de volgendc vcrkiczin

gen dramatisch zullcn groeien. Het lijkt 

ccn bcet)e op de maniet· waarop u hin

nen hct C:DA werkt aan prolilcring e11 

hcrpmitioncring en kijkt naar uw stra

tegtsche heraad. Wij werkcn tlll zeer 

hard aan ons drietarenplan" 

Geen gruweldaden 
N11 ll'ordt de N<~lion<llc Pt~r/q 1101} steeds <}C<IS

<.,OClCCI<i 111C/ tic f!Crlodc Pdll dj1drlhcf3, lflddfPOOI 



Zl) I'd// I 11 I H fJO/itickc l'lldlilii'OOidc/ijk/Jrid 

.lroc<J. I )ic Ids I 1'<111 hci Prrlrdrn dnuu}l de NP 

111cl zic h '"'"- Strrk hdtlllllllrtlld uoor hct IPilllll/1 

P<lll Pcrlro!IIPIII I11J ZIP<lrtr brzns IIJkrn houm

,ilrn f'ul>lik<ltics 111 ,/1 Zuid<~Fik<l<lll\1 fms oPcr 

lllll<ill,ir·n <)rfllm}d door ,lc l'liliyhridstrorf'lll ten 

tq.lr 11<111 11111 /IITii,IIIIilc/J<i/J Zo /Jcrjt POOI'IIi<dii) 

<}11111<1<11 loh1111 P/111 3rr 1\ lrnPI /mprcrd ,lilt 11 

11/s fncsidlllt 1}CIPI/cll 111011 hcl>hr11 P/111 drryc/Ijkc 

1}chm11e ofJCr<ltirs f-loc mu}rrrt 11 of' dcr,;rf,Jkr 

ln'JPcri11!}cn' 

De Klcrk "Cencraal Van der 1\ \crwe 

hcclt nooit gczegd dat ik gcwcten heb 

va11 de gruwelmi,daden die geplcegd 

zijn. 1'-:atumllJk hcb 1k geweten van ge

hcime operatic<,_ 1\bar aile gche1me 

operatic' die gcmachtigd warcn, be

vondcn zich binnen het kadn va11 wat 

rcgcnngen over de hele wercld doen, 

wonnccr tcgcn 1n~urgcntic en tcrroril..,

mc cipgetrcdcn moet worden. Dat bled 

hinnen aanvaardban.: normen van bui

tcngc\vonc optrcdcn-, tcgcn onwcttige 

act1vitcitcn die hct -,taJt<..,gczag n1ct gc

wcld omvn wildcn gooicn. lk hcb tal

lozc malcn in hct openbaar gczegd dat 

ik vcrantwoordelijkheid aanvaurd voor 

het heleid dat gcformulccrd wa<, toen ik 

prc<,ident was, en dat ik verantwoorde

lijk was voor de uitvocring van dat bc

lcid binnen het kader van een rcdelijke 

interpretatie van wat dat helcid wa' lk 

aanvaard echter gccn verantwoordelijk

heid voor gruweldaden die klaarhlijke

lijk buiten hct belcidskader gevallen 

ziJn, want zo'n helcid is er nooit gc

wee<,t." 

De Waarheidscommissie 
Iuisi of' /Jci 11101111111 d11t hrt i11lrrPIIIP ll'or3t11]

'}1110111111 hrr{t fmsidellt ;\ 1an3cla de 11/IIIIIISid

/inq 111111 de Co111111issic 11001- H'llllrhci,/ 111 

\
1rrzocni11_q l>ekcnd <}rlllll<lkt A<irtshisschof' 

/)csli/OIId T11111 z,d ,j, tOIIIIIIissic dir1111 l11nq ,/c

lil>rrrrcll tot st<111,! is l}rkoiiii/1, uoorzi/1111 /11 ,/c 

Kuyf,rmdr, die 11 olli<III<}S 111111 de VriJr 

Ll11iurrsilnt l}rhoudl'll hrcft, Prrklll<irde 11 d11t de 

vVaadJCi,Lcollllllism <}1111 hrkseii]</(J,[/1/<11} Ollt

kctc//111 W11t 111orl uolqr111 11 de IJCI<iiii}IIJksic 

t1111k Pill/ ,j, 11'11111hrdsco11111111Sir zip1, l>cl l>r

IIICikstcl/ujlll 1'<111 PCIZOCIIilllj of l11t rlcJ,tdorll 

11<111 ,j, slilchtoffcrs 1 

I )c K/crk, H1e nloetm Zll'ilrtc Zuidofribmw ertoe hcwcgw niet volqws em etnisch 
/Jillroon tc sln11111Cil 111i117r tJoiL}fl1S CCJt polilick lllil!lrdenpotroon. (foto Af\!f!) 
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De Klerk: "De Waarhcidscommissic 

moet niet docn wat het ANC zegt. ZiJ 

moet niet doen wat de politieke partij

en haar voorhouden. Zij moet doen 

wat de wet haar voorschrijft En de wet 

is duidelijk De Waarhcidscommi'>sic 

moct in alles wat zij doct zodanig op

treden en haar opdrachten zodanig uit

voeren dat zij verzoening bevordcrt. 

De bepalingen van de overgangsgrond

wet geven zonneklaar aan dat er niet 

gestreefd moet worden naar vergelding, 

1naar naar vcrzoening. Het i~ in aangri_j

pende bewoordingen aangegeven in de 

Verklaring met betrekking tot de instal

latie van de Waarhcidscommissie die 

vanmiddag afgekondigd is: "The Calnnel 

echoes the often exfnessed sC11t1111e11ts of the 

----------- President and the i11uocat10n con-

Ons primaire 

engagement is erop 

gericht om de meest 

vanzelfsprekende en 

effectieve politieke 

tegenvoeter te 

worden van het 

ANC, dat naar onze 

mening te veel 

macht in handen 

heeft. 

taimd in the post-a111ble to the 

Constitution and the Jm-mHble to 

the Ad, na111ely that the work of 

the Co111mission is informed ,md di

rected hy the 11eed for underst,llldiJUj 

hut not for ueHqeance, the need for 

reparation hut not for ret,lliation, 

t!Je 11eed for ulnmtu but 11ot for vic

timization" Dit is de taak van 

de Waa rhei dscom m issi e. 

Binnen dat kader hecft zij 

drie opdrachten: Ten eerstc 

het onderzoeken van vergriJ

pen tegen de mensenrcchten. 

Ten tweede het verzekcrcn 

van amnestic voor iedcr, on

geacht van wclke kant ie

mand betrokken was in het politieke 

conflict En ten derde het bezien wat, 

binnen het kader van zekere financiele 

bcperkingcn gedaan kan worden aan 

vergocding van aile slachtoffcrs van po

litick gcweld; ook dit ongeacht van 

welke zijde het geweld geplcegd werd." 

CDA en Nationale Partij 
1-ioe Z1et u de hetrekkin,}en tussen de Nationale 

P,ntl) en /Jet C[)A in Nederland' 

De Klcrk "Op het ogenblik gaat onze 

grote belangstelling uit naar aile poli

tieke partijen in het buitcnland, die min 

of mecr hetzelfde waardensysteem 

voorstaan al-, wiJ. WiJ hopen met hen 

gesprekskanalcn te ontwikkclen en tot 

uitwisseling van opvattingen te komen. 

Wij stellen ons cvenwel nog afwach

tend op ten opzichte van aan,Juiting biJ 

wereldwijde partijpolitiekc organ1saties. 

Onzc eerste prioriteit is het namelijk de 

Nationale Partij verder inhoud tc geven 

als een echte nonraciale partij En om

dat om land in een overgangsproces 

hetrokken is, is ons primaire engage

ment crop gericht om de mee<,t van

zelf-,prekcnde en cllcct1eve politieke 

tcgenvoctcr tc worden van het ANC, 

dat naar onze mening tc veel macht in 

handen hecft. Ecn mecrpartiJen-demo

cratie is in naam gevestigd in Zuid 

Afrika. Het gaat er nu om haar ook in 

de praktiJk tot ontwikkcling te Iaten 

komen door de totstandkoming van 

een betcre politicke machtshalam. 

lnzoverre het C])A en andere parti)en 

ons daarin kunnen hijstaan - ik heb het 

niet over materielc steun - i'> ons dat 

welkom. Wij zien uit naar nauwcrc be

trekkingcn met partijen die vanuit hct

zelfdc filosohschc kadcr wcrken al-; wij 

Wij zoudcn dezc graag willcn bcstcndi

gen en uithou\vcn.'' 

Drs. T/1 /lfA 1 Bnnkcl is stilfnicdell'erka lhlll 

hct WetemchaJifJCIJjk lmtlluut Poor het CDA 

No ten 
I ,\luJrtcn van [)ltmJr'>Lh co lid ,/cJIItlLidif,tll 

di'Oiii!IJII. f\J/tiicb' r'll i\O!Jllllll't/Jc /'1(/icH::J!t/CI~ 111l'l )lc/ 
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W
lc 111 de "an1enlcving 

slechts twee tcgengc

stclde polcn zict 

markt ol overhetd in

dividu ot collcctivitcit, vrijhcid ot ge

zag- loopt va-;t., aldu~ 'Nicu\ve wcgcn. 

vastc W<J<Jrden" Toch ga<Jt het PvdA

partiJicider Kok prccics om die twee 

polcn, de minim<Jic <,taat van de liber<J

Icn en de <Jctievc puhlieke sector van de 

soci<J<JI-democr<Jtcn. De prermer ont

vouwt ccn wat de christen-democratic 

bctrclt gedateerde toekorll';tvisie en 

gaat voorhij attn hct c-,scnti~le vraag

'>tuk v<Jn maabch<Jppelijke instituties en 

institutionelc <Jrr<Jngcmenten. Dat geldt 

ook voor hct 'paarse' project 

't•darktwcrking, Jcrcgulcring en \Vctge

vingskwalitcit' Verz<Jndt het ovcrheids

bclcid in m<Jrktgeorientecrd pragm<J

tismc en wordt al<,chcid gcnomcn v<Jn 

ide<>logi..,chc -,anlcnhang~ 

Minimale staat versus actieve 
publieke sector 
In zip1 Den llyl-lczing 'We Iaten nie

mand los'' heclt de <,ocia<JI-democrati

schc premier Kok zijn visic gegcven op 

de komcndc tien jarcn. Hct zullen 

drukkc tijdcn worden voor de politick. 

"I )e politick zal zich in het hart van het 

publiekc dcbat moeten ophouden en 

de <,amenbindcnde elcmcnten in de '><1-

menlcving mocten thcrldelinicrcn" 

D<J<JrbiJ zullen volgens Kok twec vi'>ies 

om de voorr<Jng <,tnjden. De liberalc vi

sic z<JI de bcmoeienis van de overheid, 

de publicke sector, willcn minim<Jlise-

rcn, de minimalc staat. In de socia<JI-dc

mocrati'>chc visie daarentcgcn zal juist 

een <Jctieve publicke sector geboden 

zijn, ccn sector die zich al naar gci<Jng 

van de omstandigheden op vclc terrci

nen n1<1g bcwcgcn. Ziehicr het ccntr<Jic 

strijdpunt voor de toekom<,t volgens 

Kok. Het is ccn traditionclc visie die 

hct aloude staat-marktdenken nict 

overstijgt. Op dezc twcedeling valt vee I 

at te dingen De tegenstelling minimalc 

<,taat-<Jctieve puhlicke sector kan niet 

geliJk worden gesteld met de tcgcnstel

ling libcralismc-sociaal democratie De 

tweedcling doet zich evenzecr voor 

binncn beidc stromrngen. 

'Ontplooiingsliberalcn' zicn cen grotcre 

rol weggclcgd voor de overheid dan de 

'utilitaristische' libcralen.' En de PvdA 

is, <Jis her g<1<1l om ordeningsvraagstuk

ken, een vcrdceld huis, tegenover de 

meer traditioneel ingestcldc soci<J<Jl

democraten winnen de marktgcorien

teerde sociaal-democraten <J<Jn invloed 

en betekenis. Als Kok werkclijk een 

<Jctieve publieke sector wil, doct hij er 

goed <J<Jn eerst schoon schip te mak<:n 

in cigcn huis. 

Er is echter ccn <Janzienlijk tundamcn

tcler bczwa<Jr aan tc vocren tegen Koks 

tweedcling Dat is niet eens de manier 

W<J<Jrop in 'We Iaten niemand lm' de 

christen-democratie onbesproken 

wordt gci<Jten Dat is wei het princi

piccl voorbijgaan a<Jn w<Jarden en ordc

ningsvisie<, die de christen-democratic 

belichaamt. C:hristcn-dcmocratcn en 
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niet aileen zij'- praten nict over de po

lariteit 5taat-markt, maar over de com-

plcmentariteit van overheid, 

(georganiscerde) samenleving en markt. 

Elk van deze dric -,fcrcn or regelkringen 

heeft eigen verantwoordcli1kheden en 

hevoegdheden l\lct1sen zijn mecr dan 

comumcnten or staat-;burgcrs. Hct rap

port JNicuwe wcgcn, va~te vvaardcn' 

zegt het aldus: "Centraal in de visie van 

de chri'>ten-democralie staat dat men

sen hun vrijheid, verantwoordelijkheid 

en idealen aileen in samenwcrking met 

andcren kunnen realiscren. 1'-larkt en 

overheid zijn nodig, maar de samenlc

ving gaat daar nict in op. lntcgcndeel, 

markt en overhcid komen uit de samen

leving voort. De markt zorgt ervoor dat 

hct handelcn van vriJe en vct·antwoor

dclijke mcnsen op elkaar is afgestcmd 

De overheid i-; nodig om de samenlc

ving bijeen te houden en conllicten tc 

beslechten. De overheid is nnmi'>haar 

om gemeenschappelijk handelcn te or

dcnen en daaraan zodanig richting tc 

gcven, dat puhliekc gercchtigheid Ctl 

solidariteit hct resultaat ziJ11 ,1\.taar de 

-;amenlcving, dat zijn de men-,en die in 

verscheidenhcid, en met vcrschillcndc 

belangcn, gezamenlijk vorm geven aan 

de \vaarden waarnaar zij Ieven: in ge

zinnen, vet·banden, hedrijven en orga

nisaties. en in hct verkeer daartusscn. 

Overheid en markt zijn heide dienq

haar aan de samenleving en de mensen 

daarin. AI is de gemeenschap niet mo

gcliJk znnder ecn ovnheid die stimu

lccrt en he-,chcrmt. zij is mecr dan 

politick aileen" 1 

Het 'maatschappelijk midden' 
Nu is het nict zo dat Kok zwi)gl ovet 

maatschappelijke vcrhanden. Het maat

schappeliJk midden zou hct hart van de 

l.,Jmcnlcving vertl'gcnwoordigcn. len 

arkecr van het middenveld houdt zells 

vervrccmding in van de maatschappelij

kc werkelijkheid 'Voor hehoud en de 

vcrnJeU\VJng van ecn op rcchtvaardig

heid, solidariteit en cigenbelang gcricht 

hestel is de mcdcwerking van hurgct·s in 

dit hrede maatschappelijke midden van 

doorslaggevcndc hetekenis.' Hct is 

merkwaardtg dat de PvdA-voorman zo 

gretig de liheralc aanduiding 'eigenbe

lang' in de monel neemt. Hct geheurt 

ook al in Kob stellingnamc dat -;nlida

riteit moet heru'>ten op eigcnhelang en 

idccle moticven. Wanncer het echter 

gt1t1t 0111 de eigcn belangen van nlaat

schappell)ke organi'>atic'> is Kok weer 

veel krittschcr· "Bclangcngroepen lopen 

tmmers - hijna pet· ddinitie - niet voor

op hi) veranderingen die hun etgen he

langen raken" '.let andere woorden· 

het i'i gocd dat er ccn gocd georgani

:,ecrd middenveld is, maar dat mag het 

primaat van de politick etl de acticvc 

puhliekc sector niet voor de voetcn !o

pen. De :,tropcrigheid moct worden 

doorhrokcn. Ln dat is nict hct enigc 

Kok omarmt de analy-,e van het Sociaal 

cn C:ultureel l'lanhureau waantit hli)kt 

dat mecr traditionelc vormcn van maJt

'>chappelijkc en politiekc mgani<,atic al

ncmen en dat cr groci optreedt htJ 

organi"atic~ die zich richtcn op 111CllWC 

thcma'<, i'Mttctpatie wonlt mecr en 

men gericht op "cotlLtTll' kwestie'> die 

nict 111ccr ccn idcologi~.,chc -.anlcnhang 

hocvcn te venonen." Kok nccmt hct 

denken van coalitiepartners over de 

kritick op '.troperighcid i:, arkotmtig 

van de VVD, hct doorhreken van ideo

logi,che samenhang van{)()(,_ 

Koks vi,ie op de verhoudtng qJJt-,a

nlcnlcving-nldrkt J<.., doortrokkcn van 

cen liheralc ncstgeur Ook in hct prak

ti,che helctcl wordt dat ziLhthaar- he-

zuinigingcn op de kindcrbij-,lag, 

kaalslJg hi1 de Algemene Nahcqaan-



clenwet, de <;tudJdiJ1ilJ1Cienng CJ1 de 

unJver<;itcitcn. de in het regecrakkoord 

atgc<,pmken at'>challing van de partner

toe<;\ag in de AOW, de al'>chathng van 

de 7iektcwet. de liherali<;enng van 

wcrktiJden en de zondag<;nl't, de at

<,challing van de verplichting de SI-:R 

0111 advie<; te vrJgen, het onderhrengen 

vJn de pluritor111e omroep in een natio

naal re<;<_:rvaat. Deze zaken worden in 

JT11 De, te 111ecr zJI de overheid hcdriJ

ven, organi~atic-; en personcn moctcn 

<;timuleren 0111 dcze in ondcrlinge <;J

mcnwerking te bewerk<;telligen. In dat 

verband verdient zellrcgulcring mecr 

JaJlcbcht. De overhcid zal her en der 

terugtreden tegenover de complexiteit 

vJn rnaat<;chappelijke veranderingen, 

waar ziJ overvraagd i-, en taken op af

<;tand wil zetten, uitbe<;tedcn of privati

de Den Llyl-lczing, in tc- ------------ <,eJ-cn. -~bar <;teed<, moet 

gen<;tclllllg tot onderwer

pen zoal<; de Fconomi<;che 

en l'v1onetaire Llnie, het 

Witbock van Dclor<, en de 

llltrJ<,tructuur I Schiphol, 

de Bctuwel i J!l i n1et gc

nocnld, n1aar zc vorn1cn 

wei e-;<,enticle he-;tanddc

lcn van het bbinet<,lwleid 

clat onder Kob regie vorm 

en inhoud krijgt Wat i<; de 

De premier 

ontvouwt in de Den 

voor haar de vraag voorop 

<;taan of zich dat verdraagt 

met de integriteit de 

weerbaarheid tegenovcr 

corrupt1e - en de uitode

ning van de publiekc tunc-

Uyllezing een wat 

de christen-

democratie betreft tie Vcrnieuwing van 

gedateerde 
bclcid houdt ook in dat de 

linanciele prioriteitcn in 

het overheid-;helcid wor-toekomstvisie. 

reclc betekeni<; VJn Koh <;tellingname 

dat de <;Ociaal-dcmocratic zich kJn en 

moet onder<,chcidcn door 'po<;itieve 

woardcring voor de voorzicningcn van 

ccn hrcdc vcrzorging-,~taat' (nlct nadruk 

op <,ohcrheid e11 efteuiviteit in de om

gang met gcnlcen-,chap:-,nliddclcn)~ 

Rol nationale overheid onder 
druk 
De tweeckling minirnalc <;taat-actieve 

publiekc -;ector gaat te veel voorbij aan 

de vraag welke mogeli1kheden de over

heid in de toekom<,t heelt om mJat

<,chappcliJke proce<,<;en tc hc'invlocden. 

De invloed van internationalc, techno

logi,che en <;ociaal-culturele lactoren 

neemt immcr<; <;terk toe. In '1'-:ieuwe we

gcn, va"-lc woardcn' wordt in dat vcr

hand opgemerkt "Dynamiek vcrci<;t 

andere vormen om burger<, zekcrheid te 

hieden. W11 verwachten dat wet- en re

gelgeving die zckcrheid in de tocko111<,t 

waa,·,chlJnliJk minder kunnen garande-

den vcrlegd. Naarmate 

participatie wcrkeli1k wordt ver<,terkt. 

kan mecr overheid<,gcld worden aange

wcnd voor inve<;teringen in de maat

<,chappeliJke en fy,ieke inlra<;tructuur" 

Niet aileen vanuit principicle overwe

gingen, zoal:-, kiezcn voor ecn door <;o

lidariteit en rentmec<;ter-;chap genor-

111ecrde ge-,preide vcrantwoordelijk

heid, 111oet gekoerst worden op meer 

maat<;chappel ijke verantwoordel ijkheid 

vJn maat<,chappelijkc vcrbanden. maar 

ook vanwege leitelijke om<;tandighe

den. Len en ander kan niet ]o<, worden 

gczicn van hct vraag:-,tuk van rcgule

ring. De verzorging<;<;taat i'> vooral op

gehouwd rondom de he,·vcrdelcnde en 

regelstcllende overheid. lnmiddel<, wor

den de mogelijkheden van overheid<;re

gclgcving gcrclativecrd. In hct huidige 

politiek-liheralc klimaat wordt aanmer

kelijk meer aJndacht gevraagd vour 

marktwcrking I let prij'>111echani,me 

zou du,cleliJkcr en hetcr tot zip1 recht 
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moeten komen. Naa<,t het priJ'>Illecha

ni5me en de ovnheid-;regclgeving i'> er 

ccn derde \Vcg voor ordcnlng'.;kwc-,tic'-;, 

nameli1k die van de maat'>chappelijke 

verantwoordelijkheid" HicrhiJ kan 

worden gedacht aan maat<,chappelijke 

imtituties die zich verantwoordelijk 

wcten voor de ontwikkeling van de <,a

menleving: milieual'>prakcn tu55en he

drijven, af,praken over 'goeclc doelen' 

in het kader van arheidwoonvaardctl

overleg, kwaliteit'>alsprakcn in de '>kcr 

van de media, het onderhrengcn van 

geprivatiseerde nut5hedrijvcn in coiipe

ratics en onderlingc waarhorgl11aat

schappijen Wat hetrelt regulcring gaat 

het vooral 0111 zellregulcring door 

maat<,chappelijke vcrhanden In deze 

benadcring wordt het alge111ecn helang 

niet uitsluitcnd a]<, ecn zaak van de 

ovcrheid heschouwd. Hct publieke do

mein kan niet worden gell)k gestcld aan 

het do111cin van de ovcrheid. De drie

-;]ag wetgcvi ng- pri j5111echan i'>l11e-zcll re

gulering i5 vcrbonden met de 

regelkri ngcn overhei d- 111a rkt- (georga

ni5eerde) sa111cnleving. Kok gaat aan de 

dcrdc weg geheel voorbij Ten onrech

te. 

Vrije markt of ordening? 
Over de rol van de overheid zullcn de 

grote politieke stromingen steeds van 

mening verschillen, alhoewel vccl 

5cherpc kanten van dergclijke di5cus<,ie-, 

inmiddel-, zijn wcggenomen lr is altiJd 

ccn overheid nodig om samen-leven 

mogelijk te maken. De verzorgingsstaat 

zal worden algeslankt, maar de 5taat zal 

'>teeds een 5ociale rechtsstaat moeten 

zijn De <,taat is cen puhliekc rccht-,ge

meenschap. De afbakening van de 

kerntaken van de overheid i-, gecn een

voudige zaak en bovcndien ook gehon

dcn aan wiS'>elcnde maatschappelijke 

omstandighedcn. Voor chri5ten-de111o-

craten hiedt de publteke gcrechtig

hcidsnorl11 met zip1 waarhorg- aatl

spraak- en normct·cnd karaktcr hct 

vertrekpunt in een he5chouwing over 

wat de overheid te docn staat.-

Het strijdpunt ligt. zoals hicrvoor werd 

aangegeven, tltel bij de tegen<,telling 

minimale 5taat ver5u'> actteve puhlickc 

sector. Vcel belangriJkcr wordt de tc

gen-;tclling: Iaten we zakcn over aan 

hct vrije <,pel van maatschappelijke 

krachten of kiezen we voor ordcning 

van maat5chappelijke betrekkingcnc In 

hct cer5te geval gaat het 0111 het wegnc

mcn van allcrlei rigiditeiten die de wer

king van het priJ'-111Cchani5me 

ver<,toren. In het tweede gcval wordt -

onverlet latend de noodzaak van mccr 

n1arkt wcrking waar dat kan gekocr-a 

op het voorzien in institutionelc arran

gementcn die nodig zijn voor billijke 

111aatschappelijke verhoudingen 

Dergelijke arrangcmenten kunnen be

staan uit overheid<,regelingcn of zelfre

gulering door particulierc organi'>atie<,, 

hedrijven en tnstellingcn.' 

In de literatuur komt deze nieuwc te

gcnstelling pregnant naor vorcn 

Oud-,hoorn en Vi]ihrief mcrkcn in hun 

artikel 'Nieuwe wegen naar <,ocialc- en 

econon1i-;chc voorllltgang' op dat de 
vcrzorgingsstaat nauwelijks in staat i5 

tot institutionell' vcrnicuwing.(j Hct 

prohleem van de algemeen vcrhindend 

verklaring en de he'>chcrming van he

langengrocpen die potenticlc concur

rentie van huiten'>taanders - 'out'>iders' -

onmogeliJk maakt zouden sprekendc 

voorbeeldcn zijn. Er trcedt een bot5ing 

op tussen de in'>titutionelc onverandcr

lijkheid en de dynamiek al-; wezemkcn

merk van de <,amenlcving. Het <,lurend 

coiirdinatieper<,pcctiel zou niet mcer 

passen in een zeer vcranderlijkc maat

schappelijk en economische omgeving. 

C llV 2% 



I let gcvolg van her V<J".thouden aan ou

dc in<,titutic'> en Jrr<mgementen i<; dot 

een Jverecht<;c hervcrdeling ortreedt. 

f·lct gJJl don om nict heoogdc inko

men'>overdr<Jchren aan hcraalde indivi

ducn en groepcn tcrw!JI d<J<Jrnaa'>l her 

groeirorenticel wordr verzw<Jkt. 

Oud,hoorn en Vi,lbrict zoekcn de or

lo<;<;ingen in drie richtingen: aJ een bcte

re hJnd tu<;<;en nut en ofter, met al<; 

gevolg dat de reck ko'>trnJ'> moer wor

den betaald, b I het ver<;terken v<Jn markr 

en marktwcrking, c) ecn vcrhctering 

van het overhcid,optrcdcn Jan de ru

hlicke <Jilnhod'>z!Jde. AI, voorhecld v<Jn 

dit laat-;tc wordt gc\vczcn or ccn gncd 

medcdingitlgsheleid. Kortom: er moer 

mecr ruimre komen voor mJrktwerking 

en ecn hcter geprofilcerd ovcrhetd'>op

trcdcn. zowel om de markt- werking te 

vcr<;tcrkcn al, om door de markt nter or 

te ]o<;<;en knclruntcn weg te nemen. 

Een onder gcluid klinkr door in het arti

kcl 'Hoc wcrkt corporatt<;me door in de 

1oonvornling71 van Tculing~_H 1 Welke 

in<;titutie'> zijn voor het arbcid<;markr

belcid her mecst doclmatig, zo IUldt de 

vraag. ], dat het marktmech<Jni<;me v<Jn 

de Verenigde Staten ot hieden de cor

rorJti'>li<;che <;tructurcn, die in Europil 

voorkomen. persrectid~ Loonver<;chi 1-
len n1nctcn marktcontorm 

Morkten worden helemmerd al<; loon

vcr'>chillen eerder een uiting zijn van 

machbpmitic'> don van reck kwaliteit'>

ver<;chillen Her opvallcnde nu i<; dat de 

nier-markt-conformc loonverschillen 

vooral ecn Angelsaksisch prohleem 

zijn. Teuling'>: "Het marktmech<Jnt<;me 

111 ZtJn mec<,t pure vorm is blijkhaar 

minder goed in staat om de monopo

licmacht v<Jtl in-,iders in toorn te hou

dcn dan de Voderland<;e ovcrlcg

economie." Ook <Jls er CAO\ zip1 kun

ncn onderncnlcP, altijd nog n1cer gcvcn 

<Jiln hun wcrkncmers. Het corpor<Jti<;ti

,che systeem van loonvorming is vol

getl'> de <Juteur nier vcr<Jntwoordelijk 

A is Kok ll'nkelijk em actlwc pu/Jiickc secto1· 11'1/. doet hi) er goed tlml eerst sc!Joo11 sc!Jip 
tc 11111kw i11 elqw /nus (jato /)Jjkstm Iii') 
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voor een gcbrck aan loonflcxihilitclt. 

De economen Van Praag en Hop van 

de Llnivers1teit van Amsterdam schrij

vcn over 'De matigendc invlocd van de 

Nededand-.e vakhcweging' 11 Neder

landse hedrijven die onder een CAO 

vallen kennen minder ongelijkheid in 

de beloning van werknemers, terwijl er 

verder sprake is van ccn lager gemid

deld loon in vergelijking met niet

C:AO-onderncrningen. Hun conclusie 

is dar een Angelsaksisch 'vechtrnodel' 

tot relaticf hoge loncn leidt. In het 

Rijnlandse model wordt de vakbewe

ging, ook door loonrnatiging, rneer de 

hocder van bet algerncen belang. 

zoals media, vo\ksgezondhe1d. soualc 

zcknheid en onderwijs 

Regeerakkoord, operatie 
Marktwerking, deregulering en 
wetgevingskwaliteit 
In het rcgeerakkoord van het kahinet

Kok kornt de verhouding rnarkt-institu

ties met nadn1kkeiiJk op de voorgrond 

Het regeerakkoord wordt door twee 

andere poien gekenmerkt. Aan de ene 

kant wordt gestreefd naar een hcrstei 

van het 'prirnaat van de politiek', aan de 

andere kant naar versterking van markt

werking en concurrcntie. Het regcerak

koord demonstreert een nieuw 

De eerste benadering geeft 

aan dat de huidige institu

ties en arrangementen 

gaan vastiopcn. Daarom 

wordt gepleit voor deregu

Iering van de algemcen 

verhindendverklaring, hct 

a rhei dsvoorwaardenover

leg en de overlegecono

mie. De tweede benade

ring wijst er juist op dat 

cornpromis tu'5en de sociaal-dcmocra

----------- tie e11 het liberalisme In 

Koks visie op de het paarse compromrs 

klinkt de oricntatie op de verhouding staat-
markt sterk door. De over

heid hceft eigen taken, 

maar dan vooral binnen 

hct raamwerk van het stre

ven naar 111eer markt en 

mccr marktwcrking Over 

ccn eigcnstandige rol van 

samenleving-markt 

is doortrokken van 

een liberate 

nestgeur. 

institutics en institutionele arrangemcn

ten positieve effecten hcbhen. Fen gro-

tere terughoudendheid ten aanzicn van 

deregulcring van het gegrocidc model 

van georganiseerd ovcrleg wo1·dr dan 

ook wcnselijk geacht Het dehat over 

sociaal-cconomi<;che ordening hecft 

steeds meer bctrekking op de keuze 

tussen her acccntucrcn van marktwer

king en concurrentie aan de cne kant 

en hct acccntucrcn van de hctckenis 

van de ml van 1nstitutics aan de andere 

kant Her gaat hier n1et om zwart/wit

tegenstellingen, we\ om duidelijk vcr

'-.chillcnde oncntatiepunten Deze 

vcrschillende hcnadcringen van regule

nng c.q. clcrl'gulcring zijn natuurlijk 

cvcnzccr relevant voor u.nckrc ...,cctorcn, 

maatschap- pclijke vcrhan

den wordt in het akkoord niet ge<,pro

ken. Cezien de politicke samemtclling 

van het kabinct is dar ook logisch De 

Parti) van de Arhe1d erkent de ml van 

maatschappclqke o1·ganisaties, maar 

dan vooral in rclatic tot de rcaltsatic 

van ovcrheidsdoclcn. Functionelc de

centralisatic hedt in PvdA-kring een ci

gcn invulling gckrcgcn. In hct lllCC\t 

reccnte verkiezingsprogramma van de 

VVD wordt gczwegcn over het mid

denveld. Wannccr- burgers zich organi

scren i'> dat uihtckend, maar- deze 

zeltorganisatie hehoort de ovcrhcid 

verdcr km1d tc Iaten l,zekcr wat betreft 

de 1-cge\gcving I \)6(> '->prcckt in haar 

vcrkiczing'-.progrzunmo over 'Notn ccn 

ander llllddcnvc\d', waarhij het vooral 



gaat om maat<,chappelijke verhandcn 

die zijn gencht op de oplo<;<,ing van 

cotKt-ctc prohlcmen. In dat kader wordt 

n nadrukkeliJk naar ge<;tredd de oude 

verzuiling, de oude traditics tc doorhre

kcn. maJr niet aileen dac ook culturele, 

reltgicuze ot etni-,che scheid,lijnen 

n1octcn \vorden wcggcnon1en. 

.~-brktwcrking impliceert het wegne

men van hclemmcringen en niet nood

zakclqk geachte regel<, Deregulcring 

du-, "Teneinde aan het wegnemen van 

rcgel-, vorm en inhoud tc geven hchben 

de hewind-,lteden Wijcrs en Sorgdrager 

cen ambiticu'> plan van aanpak opgc

<,teld, het project 'Marktwerking, dcrc

gulcring en wetgevings- kwaliteit' 

(1\\DWI !december 1994) 11 Hct doc! 

van de operatic i-, meervoudig. Her 

gaat om a) minder regelgeving en min

dcr admini'>lratieve lastendruk voor he

driJven, h) ver<;terking van de 

mMktwerking en hct tcrughrengen van 

conui!Tentie- hcperkende maatregclen 

en c) verhetering van de kwalitcit van 

de wet- en rcgclgcving, waarhij vooral 

de norm van doclmatighcid een rol 

speclt. "Zowel het overhcid-,bcstuur als 

de lllJrkt, het hedrijtslcvcn en de bur

ger'> zip1 gediend met duidclijkheid etl 

met zo min mogcli1k tngrijpen itl indi

vicluelc vcrantwoorclelijkheden." Nu 

wordt in het plan van aa11pak wei gewe

zcn op ~ociolc en ccologi<..,chc bclangcn 

"dte bc-,ll'>t hcschermd moctcn worden" 

mJar toch onthrcekt een inhoudelijk 

l(K't ...,j ng-.kodcr 

De rol van imtitutte'> etl maar-,chappc

!t)ke organi-,aties komt op drie manie

t-cn aatl de orde. In de eer-,te plaat'> 

rnogcn dczc organi<..,Jtic'-. ovcrhodigc 

rcgcl1ngcn uangcvcn In de twccdc 

plaats kri1gen ziJ in eetl enkel geval -

wannecr het voor de ovcrheid te lasrtg 

wordt zaken zeit te regelcn - taken toe

hedceld, wals het geval i-, hq certilice-

ring. In de derde plaats worclr aan maat

schappelijke organisaties niet een ei

gcnstandige rcgulcrcndc rol tochc

dacht. Het thema zeltregulcring wordt 

niet ot nauwelijh aan de orde ge'iteld 

De institurioncle vi-,ie waarvan hct plan 

van aanpak <;preekt is ecnzijdig Het 

wegnemen van concurrentiebepcrken

de maatregclcn i-, een te smallc ha<;is 

voor deregulering. 

Ook in de Tweede Kamer is op die een

zijdigheid kritick geuit In de motic

Van Dijke cs '" wordt gcpleit voor een 

hreder afwegingskader Het mag niet 

slecht5 gaan om pragmatischc en eco

nomische a<;pecten. Er zou cvenzeer 

recht moetcn worden gedaan aan socia

le, financicle en milieutechnischc mo

tieven. Na aanvaarding van dezc motie 

wordt weliswaar mecr aandacht ge

schonkcn aan maatschappelijkc organi

<,aties, maar niet op een eenduidige 

manier. Dar hlijkt onder andere uit de 

Voortgang'inotitie MDW (II juli 

1995l. 1' In de <;fccr van Iustitie wordt 

nu over zcltregulering gesprnkcn, maar 

vanuit de hock van Economischc 

Zakcn wordt naar voren gebracht dat 

at'ichafling van concurrcntiehepcrkcn

de ovcrhcidsnElatregelcn nict n1ogcn 

worden vcrvongcn door private rcgule-

nng. 

.~1iniqer Wijer'> merkte op dat de 

-~ 1DW-operatie niet i'> gcdiend met een 

hrccle icleologi'>chc di'u"<;ic over de 

cconomi'>che ordc. Fen dcrgeliJke di'>

cu'>'>ie zou de noodzakeliJkc deregulc

t-ing aileen maar lwla'>ten 1
'' \Vat hetrdt 

de noodzaak van een ideologi'ichc di-,

cu'>'>ie over vcran t woordcl i ikheden en 

rolvcrdcling zcgt de n1ini;.,tcr genocg tc 

hebhen aan het regeerakkoord. De eco

nom!'>chc orienta tie van de .~1DW-ope

rarie wordt door de vcrwijzing naar het 
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rcgcerakkoor·d herbevcstigd Het 

i\1DW-projcct is ccn pragmatischc, op 

concrete rcgelgcvi ng~i~succ. gcrich tc 

operatic die voornamclijk is ingegevcn 

door econon1ischc overwcgingen. Lr i~ 

gecn explicietc crkenning van de hete

kenis van maatschappelijkc institutics. 

De overheid is cr echter niet slcchts om 

de marktwerking te hcvorderen ol het 

algemccn helang te 'monopoliscrcn'. de 

overhcid is cr ook om verantwoordc

lijkheid van de samenleving te crken

nen en waar nodig tc ondcrsteunen. 

Dat a<,pcct verdient aanzicnlijk meer 

aandacht in hct t\tDW-project 

Marktwerking en 
beleidspragmatisme 
In het kab1netsbeleid staan versterking 

van marktwerking, onder andere tot 

uitdrukking komend in deregulering, en 

pragmatisme op de voorgrond. 

Minister Wqers mecnt dat de operatic 

J\1arkt\verking, deregulcring en wetgc

------------ vlt1g-,kwalitcit niet gcdicnd is 
Uw economische 

orde is de onze 

niet'. Zou dat niet 

een leidraad kunnen 

zijn van een 

herkenbare christen-

democratische 

oppositie? 

met een idenlog1schc discLI';

sic over de cconomisc:he or

de Fn zo ont<,taat een 

operatic zonder 'idcologische 

'-lJtncnhang' tenztj hct wcg

llelllcn van conculTcntiehe

lemmeringen als de ulticme, 

idcologi-,che norn1 nwct 

worden he'>clwuwd. Premier 

Kok toont zich ingcnomen 

met politiekc partlclpatle 

waorin gcrichthcrd op con

crete kwe<,tie<, gcen idcologischc sa

menhang mccr hodt te vcrtoncn. Hct 

alschuddcn van idcologischc vcrcn 

wordt zelts als een hcvriidcndc crvaring 

hcstcmpcld. lntu<,<,cn wordt vanuit de 

hock van de VVD het kahinctshclcid 

grctig na~n z1ch toe gctrokkcn en n1ct 

ten omechtc Tocn de huidige regc

ring~coalitic t~antrad. 1..., er tiJll hcrin-

nerd dat volgen-; Van Dale pilar'> de 

n<1a111 is van ecn hetziJ naar violet (dus 

vee leer hlauw I hctziJ n<Jar purpcr I dus 

vee leer naar rood I zwemcnde klcur. 

Violet is aan de winncnde hand Cccn 

wonder dat 13olkestcin cen verlcnging 

van dcze coalitic en de huidige premier 

wil. De PvdA hoort intus<,en Koks Den 

Uyl-lczing gelaten aan. Welke idcolo

gische ruggcgraat hcelt de parti) cigcn

lijk nogc [n welkc ruggcgraat hcclt de 

paarse coalitie als de huidige gun<,tige 

economischc conJunctuur - met navc

nante belastinginkomsten nmslaat en 

rcgcrcn aanmerkeliJk mocilijker wordt' 

Wczcnlqk zijn nu en d<ln - de mde

ningsvragcn l.iher<Jicn hehben steeds 

alstand gehouden van mil<JlschappeliJkc 

in'->litutic~ en 1nstitutionclc arrangcn1en

ten, althans waar hct de hctrokkenheid 

van de nverheid hetrot Kok neemt dc

zc visie rnccr en mcer over. Als hct pu

hlieke dehat <,]cchts zou gaan over de 

minimalc staat ot de <Jcticve puhlieke 

sector. verschraalt de discussie. De rc

cente kc1·'>ttocspraak van koning1n 

lkatrix daarentegcn wqst )Ulst op het 

ncmen van vc:rantwoordcliJkheid. her 

clkaor drJgcn en <..,chrogcn en hct hc

bng van ecn \oci<J<Ji wec:lscl.' · Voor her 

doorhreken van onvcrschill1gheid. het 

<..,timulcrcn von hurgcr<.., hun <..,tcm tc lo

tcn horcn hiJ hesluitvorming en hct he

trckkcn Viln mense11 hiJ 

111ilill'>LhappcliJke ontwlkkcl1ngen zijn 

organi<..,Jtic<.., - oudc Cn nieuwc - die gc

mecn".chJp~zin gc~toltc gevcn, onnll..,

hilar" Dngeliike noties zqn in het 

huidigc kabinehhclcid en in de visie 

van de p1Tn11cr zwak ontwikkeld. Om 

de vr<J<Jg<;tukken van de toekomst wer

kel11k <Jan te pakken i<, ccn hogcr 'ideo

logi".chc <..,JnlcnhJng'-gchzlltc lang

zamerh<Jnd onm1shaM I\ bar d<Jt zou de 

hid <1<111 de wortcl Villl hct bhinct kun

ncn zijn \\(le I<Jten niem<Jnd los' 

l I lV '% 



Vomlopig liP<t de titcl VJil Kok-, kzing 

cn'>l cr1 vomJI hctrekking te hchhen 

op zijn coJirtiegerwten. Voor de l'vdA 

hrTkcn 'PJilllende tijden JJil 

h vJit '>trek'> in i<J'JH inderdJJd wJt te 

kiezcn. Nret, zoJI, Kok '>tell. lll">ell de 

minimJic en de Jctreve overheid. (ZJI 

drc IJJhte n rwg zi111 Ji'> Ji'> hct huidige 

kahinet de rituitzit~' Wei. tu">erl deli

herJic mrnimJic 'tJJl en de door het 

StrJlegi,ch llcrJJd VJil hct C:DA he

pkite '>JillenhJng tu"en overhcicl. 

markt en zcltrcgulcnng. 'llw ccononli

'>che ordc " de orlZe niet · Zou dJt nret 

een lcrclrJJd kunner1 ziJil vJn ccn her

kcnhJrc chrl'>ten-dcmocrJli'>che oppo

-,j tic~ 
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D 
e.rapportage van de com

mi<.sie-van Traa hedt le

recht hrcde maat<.chappc

lijke aandacht gelrokken 

en vclen ge'>chokt. Het i'> ook niet nih 

le moelen vastslcllen dal de heslriJding 

van de georganisecrdc mi.,daad inade

quaal, met ongeoorloofde middelcn en 

met elkaar op gc'>pant1en voet lcvende 

opsporing'>organi'>alie'> ge'>chiedt. Het 

parlcmentairc enqucle-rechl hedl op

nicuw ziJn nul bewezen, hoezeer hel le 

helreuren is, dat dil zwarc en kmlbare 

in<;trument juisl de laat<;te jat-en reeds 

enkele malen gehanleerd moe<;t wor

den. Et- i'> kennelijk icts fundamentecl 

mi'> met de organisatie van de uitvoe

rende machl in ons land. 

een belcidsvoorhereidende en toezicht

houdende taak maar besluurt ook grolc 

uitvocringsorgani..,atic~. I -fet rarkn1cnt 

heelt in de afgelopen Jarcn mecrdcre 

malen moetcn con<,tateren dat JUist hel 

aamluren en beheersen van die organi

salies tot crnstige moeilijkheden aanlci

ding hcclt gcgcvcn 

Hoczeer iedere organtsatie haar speu

lieke et<;en <,telt, gelden ook voor hel 

ovcrhcid"apparaat algcn1cnc organJ-..a

lorische uitgangspuntcn en vervult de 

n1inio..,tcr ecn norn1Ztlc managcmcnttt~ak, 

die zich in beginscl qua gmndhouding, 

de.,kundighetd en aanpak niel onder-

5cheidt van die van bijvoorbeeld de 

Raad van Bestuur van een concern. En 

daar ligt cen belangrqk 

prohlecm. lmmcr<, de mi

ni'>tcr en het departemetH 

zi)n prin1<1ir gencht op be

letdwormtng Ze zip1 bq 

wi)ze van spreken mentaal 

et1 qua expertise meer in

ge'>tcld op de disutssie 

mel het parkmet1l <:n de 

maat'>chappij dan op het 

En het is te waarderen, dat 

de commi'>5ie ook nadruk

kelijk wij'>t op de nood

zaak tot verandering van 

de organi'>atie van hct 

overheid'>apparaat. In dal 

opzicht is de eerstc reactie 

van de rcge1 ing en n1ct na

me van de minister van 

lustitie minder gerust'>tel

lcnd. Zii qraalt hct vcr

trouwen uil dat zein goed 

/ lcidcn van ccn uitvnerings

orgtlni~::.atJc. Erger nog, er 

hecrst - indicn men de ve-Jr. WCM. 1!<111 Ues/Jout 
ovcrlcg en in san1cnwcrking n1ct aile 

betrokken<en dezc opgave wei tot een 

gocd eindc kan brengen r\laar zijn in 

de de.,kundigheid en de henscnde cul

tuur van het ambteli)k apparaal wei de 

voorWZIJ.rdC'n aanwczig o1n ccn organi

satori..,che onl..,]ag tot stand tc hrengcn:' 

lmmcrs de minister heett niet aileen 

lc uihpraken analy'>ecrt hi) bcwinds

lieden en departemet1len een cultuur 

van afstandelijkheid en geringe hetrok

kcnhcid ten opzichte van de uitvoe

ring<,organisaties Voor aile dutdelijk

hcid, dcze mentalitcit hecft nieh te tna

ken met de noodzakelqke machtigtng 

aan compelente uit\'ocrders, maar all<es 



met de wijze van aansturing, de rappor

tage en de slagvaardigheid van ingrij

pen bii ernstige touten, en met het 

vermogen tot tijdige bijstclling van he

kid. Dit verci<,t een eenduidige samen

hang in vcrantwoordelijkhcid en zo 

kort mogclijke werklipwn en heperkte 

overlegstructuren. Als diep ingrijpende 

orgtlni-.;atori-.;che veranderingen nodig 

zijn, dan ontstaat twijlcl, of de mini<;tcr 

dat wei tntcrn adequaat kan oplos-;cn. 

[r moct rekcning word<:n gehouden 

met intern<: wccr<,tand <:n met de nei

ging van rncde\verkcrs on1 via conlpro

mtsachtige <,chijnoplossingen de 

be-.taandc <,tructuur en cultuur zoveel 

mogelijk in -.tand tc houd<:n. Het i-. een 

illusic om dit !outer via reg<:lgcvtng te 

bcwcrkstelligcn. Cezaghebbende exter

n<: deskundigen en politick breed ge

'>teundc innovatteproJecten zullen 

onmi-.baar zijn llij de opsporingsorga

ntsatics wordt de problematiek nog 

nnstig hemocilijkt omdat twcc minis

t<:r<, en meerdere bestuurslagen hij de 

uttvoning zijn b<:trokken. Leiden deer

varing<:n van d<: laat-.te jaren er niet toe 

om de bestaande complcxe gezags

structuur c11 de daaraan g<:koppclde 

verant woordcl i jk hcidwerdel i ng op

nicuw in di-.cu<,<,ie te -.tellen en te <,tre

vcn naar zo eenvoudig mogelijke 

be<,tuursorganisatiec En zou niet moe

ll'n worden ovcrwogcn om op het de

partcment op voet van geli1kheid naast 

ck bclcids-.taf een opcrationele <,taf in 

tc nchtcn, die de minister direct ondcr

<,teunt in zijn manag<:mentstaken7 

Regclg<:ving zal zeker nodig zijn met 

bctrckking tot de aanpak van georgani

sccrdc criminaliteit. H<:t gaat nict aileen 

om de lc:gitin1cring van opsporings

methodcn, maat- ook om de he-;cher

ming van de burger tegcn het optreden 

van het opsporingsapparaat. H<:t b<:-

schermen van de grondrechten van de 

burger ook tegenovcr de overheid is een 

ab.,olute voorwaarde in iedcre democra

tischc rechtsstaat. Niet aileen de priva

cy en de goede naam, maar de vrijhcid 

en het welzip1 van de burger zijn in het 

geding. De gedragsregels en normcn, 

die de wetgever oplegt bij hct underling 

verkeer tussen burgers gelden in begin

sci ook voor de verhouding tu<,<,en over

heid en de burger. Het docl heiligt de 

middelen niet. Technisch eHectievere 

middelcn bij criminaliteit-;he-;trijding 

moctcn verhoden bli)vcn, indien daar

door de grondrechten van de burger 

worden aangetast. 

Overigens is het zeer de vraag ol het 

vcr<,tandig en nodig i-. om concrete me

thoden wettelijk te benoemen. Het 

hxeert de wijze van be-.trijding van de 

misdaad. Veeleer ligt het in de liJn om 

de wettclijke vcrankering tc zockcn in 

criteria en procedures, die gecombi

ncerd met vcrandcringen in de nrgani

satori-;che structuur en cultuur vol

doende zorgvuldigheid in gebruik van 

en toezicht op opsporingsimtrumentcn 

waarhorg<:n. Ovn h<:t toezicht mag 

niets aan het toeval worden overgela

ten. Wet en ecn gocdc organisatic moe

ten dat waarborgen. laarlijkse openbare 

verantwnnrding lijkt gchodcn [n hedt 

de burger geen rccht op ecn onalhan

kelijkc bcrocpsin-;tantic, waar hij hct 

optrcdcn van opsporingsorganisatie<, je

gens hem kan Iaten tnetsen7 

Nu het maatschappclijke draagvlak 

voor lundamentele veranderingen aan

wezig i.,, moet de politiek daar werk 

van maken. 

Jr. WC.i\1 Pllll Ltcshout 

/11 de col1111111 1/WCil de lcdcll PilJJ de rcd11ctic hun 

flcrsoollli;kc ofrPdliilu}c" !Peer Zij !Jof'C11 dodnllcc 

cc11 lliliiZct tc c1CPCI1 uoor rc{lccllc of dclr11t. 
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inds het vcrschijnen van het 

rapport 'Nieuwe wegen, va<,te 

waarden' lijkt het discussiekli

maal in de partij opvallend 

sterk verbeterd. Er blijkt een enorme 

behocftc tc zijn aan open en op de in

houd gerichte discussies over klassieke 

christen-democratische standpunten. 

Dit nummer bevat tenminste twee arti

kelen die goed in dit klimaat pas<,en. 

De redactie hoopt dat zij de aanzet zul

len zijn tot voortgaande fundamentele 

discussie. In heide worden met ccn 

beroep op de uitgangspunten - argu

menten aangedragen om 'koudwater

vrees' te overwinnen en klassieke 

opvattingen binnen het CDA te her-

overwegen. 

Correctief referendum 
Prof.dr. HESWoldring verdedigt de 

stelling dat het afwijzen van het correc

tief referendum geen steun vindt in de 

politieke filosofie van de christen-de

mocratie: 'Het CDA kan nog zoveel 

publikaties het Iicht doen zien over het 

stimulercn van ecn acticf burgcr<,chap, 

over het betrekken van de burgers bij 

politieke en hcstuurlijke hesluitvonning 

en over het versterken van de rol van 

politieke partijen, maar als men het cor

rectief referendum 'ongeclausuleerd' 

verwerpt, dan mist de partij ecn kan<, 

om te Iaten zien dat het haar met die 

genocmde kwesties uiteindelijk crn<,t is' 

Het betoog van Woldring staat haaks 

op de afwijzing van het correctief refe

rendum door zowel de C:DA-Tweede 

Kamerfractie als de CDA-bestuurders

vereniging (zie de recent gcprescntcer

de publikatie 'Staatkundige vernieu

wing Schijn en Wezen') 

Beheer schoolgebouwen 
Het andere prikkelende artikel hetreft 

het onderwij<,heleid Dr., FAM. 
Kerckhaert verdedigt de stelling dat de 

gcn1eentcn de zeggcn-;chap n1oetcn 

krimen over de schoolgehouwen waarin 

primair en voortgezet onderwijs wordt 

gcgeven. CDA-uitgangspunten als de 

zorgtaak van de overheid op het gehied 

van onderwijs, vrijheid van onderwiJs, 

subsidiariteit, doelmatigheid in de over

heidsuitgaven en bestuurlijke vernieu

wing plcitcn volgens hem daarvoor. 

Hct betoog van Kerckhacrt staat haaks 

op de standpunten van de T weede 

Kamerfractic en de Centrale Werk

groep van het Strategisch Lleraad 

De redactie houdt zich aanhevolen 

voor goed beargumcntcerdc rcacties 

die een impul-, kunnen geven aan de 

di-,cussies in deze kolommen. 

Drs i\ I. .im1Sfll 

rcdactic-secretaris 

( llV 1 '!(, 



Spreiding van verantwoordelijkheden, onder andere tot uiting ko

mend in een correctief referendum, berust op authentieke chris

ten-democratische argumenten. Een strict geclausuleerd correctief 

referendum client daarom een legitieme plaats in de christen-de

mocratie te hebben. 

I 
n het artikel dat vcr<,cheen in het 

tchruarinummer van Christen 

Dcmocratische Vcrkenningen heb 

ik hcschreven hoc de conlcssionele 

partiJcn aan hct cinde van de vorigc 

ccuw en in het begin van dczc eeuw 

hehhen geworstcld met her vraagstuk 

van het algemecn kie<,recht als vorm 

van de politieke dcmocra· 

t1c Tcgcnwoordig heeft 

die politieke democratic 

cen tundamcntele plaats in 

het christen-dcmocratisch 

denken. 13ovendicn heelt 

de politieke democratic 

cen uitwcrking gckregen 

in de sociale democratic 

het strcven naar meer dc

mocratischc verhoudingen 

in nict- <,tatcliJke samen-

Sociale democratie 
Democratie omschrijt ik als volgt hct 

zellbcstuur van een gcmeenschap, 

waarin de !eden direct of indirect parti

cipercn. en waarbij hun mensclijke 

waardighcid, gecstclijke vrijhcid en gc

lijkhcid voor de wet zijn gcwaarborgd. 

Ook onder christen-democraten is die 

opvatting gcmeengoed 

gcworden. Dcze omschrij

ving hceft nict aileen be

trekking op politickc 

democratic, maar ook op 

sociale democratie, dat wil 

zeggen democratic in an

dere, nict-statelijkc sa

men levi ngsvcrba ndcn. 

In de loop van de twintig

stc ceuw hccft de sociale 

democratie in christen-de-

lcvingsvcrhandcn. Prof dr HES. Woldri11g mocratischc kring in ons 

land ( langzaam) vcrbreidi ng gevondcn 

lk zal ccrst cnkelc argumentcn he.,pre· Wat de democrati<,ering in bedrijvcn 

ken die ten grond.,lag liggen aan ccn 

christen-dcmocrati>chc opvatting van 

<,ociale democratic. Vervolgens zal ik 

op grond van christen-dcmocratischc 

argunwntcn het corrcct1d relcrcndum 

vcrdcdigen. 

Het eerstc artikel in de reeks over 

'Democratic en relcrcndum' is vcrsche

nen in het fehruarinummcr van Chris

ten Dcrnocratische Vcrkcnningcn. 
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betrcft, is reeds voor de Tweede 

Wereldoorlog vanuit de katholieke en 

prote<;tants-christelijke sociale bewe

ging daartoe cen krachtige bijdrage ge

leverd. Voortbouwend or die beweging 

is later in christen-democrati'>che krin

gen de sociale democratie door velen 

verdedigd. 

Onder anderen Van Zuthem be

schouwt de sociale democratic als een 

uitwerking van twee uitga.ngspuntcn 

van het christelijk-sociaal denken, te 

weten gerechtigheid en '>olidariteit, die 

met elkaar <,amenhangende en zelfs 'we

derkerige normen' aanduiden. Die nor

men gelden niet aiken voor de 

verhouding tussen de overheid en de 

burgers, maar ook voor werkgevers en 

werknemers; normen die 'hoven het he

lang van een sociale po'>itie' van een 

van die partijen uitgaan. Hoewel men

sen met verschillende maatscharpelijke 

posities die normen verschillend kun

nen interpreteren, mogen die verschil

lcnde interpretat1es volgens Van 

Zuthem nooit hetekenen dat die nor

men parti)dig worden uitgewerkt. 1 

Daarom i'> volgem hem de vraag ur

gent, of in het denken over gczag wei 

voldoende recht wordt gedaan aan de 

wederkerighcid van solidariteit en ge

rcchtighcid Het idcaal zou moeten 

zijn de erkenning van de morele band 

tussen werkgevers en werknemers, tus

'>en overheid en burgers. Die morelc 

band "vindt zijn kern niet in de belan

gen-vcrhouding, maar in de verant

woordelijkheid voor elkaar" Nog 

steeds bestaat volgens Van Zuthem in 

de samenlcving te weinig bescf van die 

wederkerige verantwoordelijkhcicP 

Van Zuthem vertolkt de vroeg-calvinis

tische gedachte, die zowel voor de 

staat a!, voor niet-statelijke samenle-

vingsverbanden geldt "Wat allen aan

gaat, moet door allen worden goedge

keurd" (Hotman). Bovendien verwoordt 

hij de authentiek christen-democrati

sche gedachte van de srreiding van 

verantwoordclijkheden zowel in de 

staat als in andere samenlcvingwerban

den. 

Democratie als opgave 
Democratic is ccn staats- en bcstuurs

vorm, die hcrust op menselijke waar

digheid, gcesteliJke vrijheid en 

gelijkheid van ieder voor de wet, or de 

acticve rarticipatie en eigen verant

woordeli)kheid van de burgers en op de 

erkcnning van minderhcden en van de 

cigen vcrantwoordelijkheid van maat

schappelijkc organi'>atie' Zii kan or 

verschillcnde manieren worden uitgc

werkt. In het rolitieke hcstel van ons 

land kennen we bijvoorbeeld een parlc

mentairc democratie met een 'evenredi

gc vertcgcnwoordiging' In andere 

Ianden hanteert men een 'districtcnstel

scl' Ook hestaan er vormen van 'ge

trapte verkiezingen' In bedrijven en 

onderwijsinstellingen bestaan onderne

mi ng'>raden, medezeggenscharsraden, 

universiteitsraden, leerlingenraden en 

andere vorrnen van consultatie en me

dezeggenschap, die aile hetrokkenen 

bij een instell1ng rcchten en mogeliJk

heid gcven tot inspraak in en controlc 

van de Ieiding Niet dat die uitwerkin

gen van democratie de meest adequate 

of de enig mogeli)ke zijn Steeds zoekt 

men naar betcre democratische organi

<,atievormen. Democratic blijkt een per

manente opgave en continu lcerrroces 

te zijn. Ook onze rarlementairc demo

cratic is nict af, ook ziJ is een rerma

nente opgave, waarbij men open moet 

staan voor nicuwe mogeli1kheden en 

waakzaan1 n1oet zijn voor ri~ico'..:;; en gc

varen. 

UlV l% 



In vcrscheidene Ianden IZwitserland, 

de Scandmavi,che Ianden, Frankrijk, 

Criekenland, ltalie, Spanjc, Au-,tralie en 

Nieuw-Zcelandi kent men vcrschilkn

de vormcn van hct refe-

vertraging van tenminste acht maanden 

worden ingcvoerd. lndicn per referen

dum een wctsontwerp wordt verwor

pcn, kan er cen politieke impa<,se 

ont<itaan, bijvoorbeeld tus-

rendum al-, ecn aanvulling 

van de politieke democra

tiC. 

Het correctief 

referendum kan de 

<>en kahmet en Kamer of 

tu<,<;en rcgcri ngslracties. 

Dit komt ccn eftectiet en 

etlicient besturen van hct 

land niet ten goede. 

In om land kwamen enke

k commi<,<,ies voor staat

kundigc vernicuwing, de 

Ulll11111 ">ie -!:lies heuvc I 

democratie een 

i I '!82-'85 ), de commi<,<,ie

Dectman I I 'J8'J-'9() 1 en 

de commissie-Dc Koning 

i I 992/'9 3 I onder andere 

tot de conclusie, dat het 

corrcctict wetgevingsrctc

rcndum in het hestaande 

'>tclsel van evenredigc ver

tcgctnvoordiging ccn aan-

nieuwe impuls 

geven, de 

betrokkenheid van 

burgers bij de 

politiek versterken 

en hun 

2) Een samenhangend be

kid een hepaald politick 

besluit staat niet up zich

zelt, maar hangt samen 

met andere onderwerpcn 

en vormt als zodanig een 

ondcrdeel van een politiek 

beleid. In zo'n bclcid vindt 

ecn alweging van bclan

gcn plaats, terwijl bij ccn 

referendum ccn onder-

verantwoordelijk-

vullende lunct1e 
heid vergroten. 

ZOU 

kurmen vervullen 

TiJdcns de hchandeling in de Twccdc 

Kamer hedt de CDA-tractie een vcrdc

rc uitwerking van de ideeen van die 

commissies echtcr vcrworpen. lk be

perk miJ in dit artikel tot hct correctiel 

referendum, omdat dit ondcrwerp mo

menteel in hct politieke dcbat over 

-;taatkundigc vcrnicuwtng een centrale 

plaats inneemt. 

Bezwaren 
Voor hct begriJpen van hct 5tandpunt 

van de C:DA-Iractic in de Tweedc 

Kamer ten opzichte van hct corrcctief 

referendum, kan hct rapport 'l'ublicke 

gcrechtighe1d' goedc dicnstcn bewij

zen. In dat rapport wordt hct correctiel 

referendum op grond van de volgende 

drie criteria atgcwezen., 

I I De dtectivitcit van helcid de invoc-

ring van ccn nieuwc wet zal ten gevol

ge van ccn referendum met een 

wcrp uit die samenhang 

wordt gclicht eo up zichzclf aan de 

stem van de kiczers wordt ondcrwor

pen. Een referendum bedrcigt dus de 

coherentic en consistentic van beleid. 

3) Openbaarhcid en verantwoording: 

standpunten van politickc partijen en 

van politici worden in hct openhaar be

discu'>'iecrd en politici worden ter ver

antwoording geroepen. De burgers die 

aan ccn referendum mecdocn behoeven 

echtcr gcen verantwoording at te leg

gen. l:lovendicn spcelt bij een referen

dum de puhlieke opinic ccn grote rol, 

die een bcdreiging kan vormen voor de 

vrijheid van mcningsvorming. In de 

vorming van de puhlicke opinie kunncn 

ook dcmagogische krachtcn gcvaarlijke 

kan<>cn krijgen. 

De conclusic in hct rapport is· "Een on

geclausuleerde omarming van het refe

rendum voert in haar uitcr5te 
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consequenties tot het ondergraven van 

de indirecte dernocratie"• Hocwel dezc 

conclusie uit de genoemdc dric critcna 

lijkt voort tc vlocien, is dat hij nader 

toczien nict het geval Die conclusie i<. 

narnelijk aanvechtbaar. 

Tegenwerpingen 
In de eerste plaats valt op, dat in die 

conclusic wordt gesproken van een "on

geciaL!',uleerde ornarming" en van 111 

haar uiterste consequenties" I\ let zulke 

formulcringcn kan men tcgen bijna elk 

wetsontwerp zijn. We moeten vaststel

len dat van ecn 'ongeclausulcerde ornar

rning' in het politiekc dehat over hct 

corrcctief referendum geen sprake is. 

Bovendien geldt ook hier: "/cdc 

Ko11seque11Z ]iilnt Zlllll Tmjc/" Hct gaat in 

de politicke discussie JUist orn het rna

ken van ecn wet voor het correcticf re

ferendum en dus orn hct formulcren 

van stringcnte voorwaarden. Bijvoor

bccld welke ondcrwerpen wei en wclke 

niet aan cen refcrendum kunncn wor

den onderworpcn, op welke wijzc de 

vraagstclling moct worden gclonnu

lecrd, over het aantal burgers dat cen 

rclerendurn aanvraagt enzovoort. 

Met het formuleren van die voorwaar

den staat of valt het correcticl referen

dum. Toch bespreck ik in dit verband 

die noodzakelijke voorwaarden niet, 

orndat ik de aandacht niet wil alleidcn 

naar de technische uitwerking en corn

plica ties Het gaat rnij om de principic

le vraag of het referendum in een 

christen -dcmocratische gedachtengang 

een legitiemc plaats tockomt. 

In de tweede plaats is het zecr te waar

deren dat in hct rapport 'Publiekc ge

rechtigheid' de parlernentaire democra

tic krachtig wordt verdedigd. 1\laar dat 

hct rclerendum haaks zou staan op de 

parlernentaire democratic, i'> ecn te 

snellc conclusie. Waarom zou een '>trikt 

geclausuleerd corrcctief referendum 

niet tc cornb!Jlcren ziJn met ons parlc

rnentair-dcmocratisch stcl.,el~ Die vraag 

wordt in het rapport niet een<, ge'>teld, 

laat staan heantwoord. 

In de dcrdc plaats vall op, dat dc drie 

genoernde criteria die lcidcn tot het af

wi)zen van het relerendum hoofdzake

lijk een zienw;ijze wcergeven van de 

kant van beroepspolitici en bnocpshe

stuurdcrs; zij die wcrkzaam zijn in het 

'systeem' van de parlerncntaire demo

cratie. l\1ede daarom komt de rnogelijk

heid van de burger<, om onder hepaalde 

voorwaardcn per relerendum te corri

geren onvoldoendc aan bod. Op d1e 

rnanicr maakt het CDA de indruk in de 

praktqk in belangrijke mate een 'he

stuurderspartij' te zijn, die latent nog 

steeds cnige rnoeite lijkt te hehhen met 

cen uitbreiding en spreiding van poli

tieke verantwoordelijkhedcn in een 

padernentaire democratic.' 

Risico's 
Hct is te hcgrijpen dat hcroepspolitici 

en -hestuurders. ook van het CDA, kri

tisch tcgenover het correctiel referen

dum staan. Daar zijn zc nu eenmaal 

politici en bestuurder<, voor. 

lk erken bepaalde ris1co\ en gevaren 

die aan ecn rclerendum verbonckn zijn. 

De kans i'> aanwczig dat het volk door 

middel van een relerendum een onder

dee! van een regering<,bcleid afwij'>t en 

daarmee de samenhang van dat heleid 

aanta'>l. Ook kan per referendum een 

hesli'>'>ing worden genomen. die tegen 

cen onderdeel van programma's van po

litiekc partijen en die tegen morele op

vattlllgen van politici ingaat. Een 

relerendum over het heri nvocren van 

de doodstraf zou wei ecn-, tot die herin

voering kunnen leiden. Zo zijn cr mee1· 

C llV 1% 



voorhccldcn tc nocmcn. Fr ztjn cbn 

ook vclcn die huivcrig zip1 voor het 1·c· 

lncndum I )JJrom hch ik opgcmcrkt. 

dJt her corrccttd rclcrcndum '>tJJt of 

vJit met her llJuwkcurig wetteliJk tm

mulcrcn van -.trictc voorwaJrdcn. 

Her '" zeker wJJt· dJt htJ ccn referen

dum ccn hcpJJid he,Juit gc't\olecrd en 

111 ccn gc'>implihccerde vorm wordt on

dcrworpcn ililll de 'item Viln de burger'>. 

Bovendtcn wcrkt cen referendum ontc

gcnzcggc\Jjk vcrtragcnd l)c <,Jn1cn

hJng en dkcttvitcit vJn hclcid zijn in 

gcding. )ui'it dJJrom moct worden toe

gczicn op ccn vcrantwoordc vraag..,tcl

ling en op hct vcr<,chJtfen VJn JdequJte 

informJtic JJtl ck hurgcr'i. ln daarom i'i 

een goedc wet voor hct referendum tlO· 

dig, die cr toe biidraJgt dJt ccn referen

dum cen uitzondcrliJk ver'ichi)ll'iCI zJI 

zijn, zowcl op tlJtionaal Jl'i op rcgio

llJill en lokaal nivcilu. 

vcr<;trekking worden die relerendJ door 

vclcn ncgaricf of <,ccptisch hcoordceld. 

lr werd met her referendum gecxperi

mcntcerd en dat kun ook omdJt in on<, 

IJnd gcen wet voor hct referendum hc

'>lJat. Toch WJITil die experimcnten in 

zovcrre nuttig, dat we er van hchhen 

kurlllcn leren hoc her niet moet en hoc 

hct hcter kan, ten cinde tot ecn Jdc

quJte wctgcving te kunnen komen. lk 

denk dJt we nog veelmccr met het IT· 

lcrcndum zullcn moeten odcncn. Zo 

gJJt dJt nu eenmaal in ccn democratic 

al'i cen voortdurendc opgJve en lccr

proccs. 

Christen-democratisch denken 
Onze parlcmentairc democratic die ge· 

ha-,ccrd is op een cvcmedige vertegen

woordiging, kent in de prJktische 

uitwcrking ern'>tigc gcbreken. De hc

IJngriJkste zi)ll wei. dat beroep'ipolitici 

en hcroepsbe'ituurders een 

De macht van de puhliekc 

op1ntc en van dcn1agogi

schc krachtcn onder'ichat 

ik nict, al wil ik die ook 

niet overdrijvcn Die '>PC· 

len hij elke vcrkiezing cen 

rol. ,\bar de'i tc hclangrij. 

ker zal hct ver'ichatfen van 

adcquJte informatie zijn. 

[venal-; hij verkiczingcn 

ga ik hij het referendum 

CDA-politici en -
Jparte 'laag' in de sJmenle-

ving vormen, die de zaken 

in hun 'circuits' of in de 'cor

ridors of flo run' regelen Ook 

al willen zij hct niet. toch 

maken zij op veel burgers 

de indruk ecn regenten

klas<,e of politieke elite tc 

vormen. Niet voor niets 

bestuurders moeten 

als leden van een 

politieke partij niet 

aileen maar aan de 

kant van het 

bestuur gaan staan. 
wordt cr door vee I burgers 

gcklaagd over de grote at

stand die zij crvaren ten 

uit van de participatie van vcel mondi

gc burger<, Dat zij niet zoal'> politici 

voor hun keus ter verantwoording ge

roepcn kunncn worden, sprcckt van

zeit. ZiJ hehben nu eenmaal in cen aan 

hen vomgelcgdc kcus het laat'itc 

woord. 

In ons IJnd zijn op lokaal en rcgionaal 

nivcJu reeds cnkclc referenda gchou

den. VJnwcgc onzuiverc vraJgstellin

gcn c11 dt: wiJZC vJn informatic-

opzichte van het 'politieke bedrijf'. Nict 

voor nict'i wordt gesprokcn over poli

ticke pJrtijen Jis 'gcoliede machines', 

'vcramhtelijking vJn politici' en dicn

tcngevolge over 'vcrvreemding' tusscn 

kiezer'> en gckozenen. 

Hct referendum bn wcllicht een bij

drage zijn tot de oplmsing VJn die pro

hlcmen, maar geen dehniticve 

oplm'iing; dJJr is meer voor nodi g. De 
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rol van het correctief referendum in de 

parlementaire democratie i'> klein, de 

functie i<> aanvullend en de frequentic is 

gering. Maar de functie van het refe

rendum i'> nict te verwaarlozen. Het 

kan het publickc debat over bepaalde 

onderwcrpen stimulcren, de zorgvul

digheid van en argumenten voor het 

belcid versterken en zelfs btjdragen tot 

de legitimalie van overheid-.beleid. Hct 

referendum kan de democratie een 

nieuwe impuls geven, de hetrokkenheid 

van burger<; bij de politick verstcrken 

en hun veranlwoordelijkheid vergro-

Op grond van de christen-democrati

sche gedachte van de spreiding van 

verantwoordelijkheden, behodt het 

geen betoog, dat in de politieke tiloso

fie van de christen-democratic aile, wal 

de >preiding van verantwoordclijkhe

den kan hevorderen en de vitaliteit van 

de democratie kan ver<;tcrken positicf 

heoordeeld behoort te worden. len 

goed referendum kan die functies vcr

vullen. 

lk merktc reeds op dat vee! CDA-poli

tici en -bestuurders moeite blijken te 

hebben met het correctid referendum. 

Maar als !eden van een politieke parti) 

moeten zij niet aileen maar aan de kant 

van hct hestuur gaan <,taan. lndien zij 

dar wei doen, werken zc er aan mee dat 

het CDA als partij le vee! het imago 

hedt van een he'>tuurder'>partiJ. Dat 

imago i'> verkeerd en moet worden he

<;treden AI<> CDA-politici en -hestuur

ders zijn zij lid van een politieke partij 

en zij moclen zich reali'>ercn, dat poli

ticke partijen geen onderdelen van de 

'>taal zijn, ook hct CDA niel. Hoewel 

het CDA een gouvcrnementcle partij 

i<,, i> het geen verlcngsluk van de <,taal. 

c.q. de overhetd en behoort het dat niet 

tc zijn Als politieke parti) hehoort het 

CDA tot hct maatschappelijk midden

veld en moet hct du, pn ddinili<: at

stand houdcn van de ovcrheid. 

De genocmde hczwaren vanui l het 

CDA tegcn ht:t referendum kunn<:n zc

kcr niet overtuigend zijn in ccn partij 

die zichzelf 'democratisch' no<:mt en 

Hct is zeker ll'illlr dot hi) een rejcrendu111 cc11 hepoald hesluit geisolead e11 i11 em 
gesimJJ/ificcerde vonn wordt oHdcnl'orflm clilll de stem 1)(111 de hurgers Uoto Af\JP1 
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dat woord nota hem: in haar naam 

hcelt '>laan. Daarom mag juist van ecn 

partij als het C:DA worden verwacht, 

dat het a lies doet om de mogelijkhcdcn 

van hct dcmocratisch gchalte in de sa

menleving te vcr<;terken.c 

Zekcr, het land moct gercgcerd wor

den, zo clfcctid en cHicicnt mogelijk. 

Het wijzcn op gevaren en risico's van 

ccn referendum i-; dan ook zccr ge

wcnst en hct aanbrcngen van stringentc 

clamules is noodzakcli1k. maar ook 

n1oct aanwczig zi_jn de \\'or;.,tcling on1 

de grcnzcn van hct mogcli)kc at tc las

ten. 

Hct CDA kan nog zo vccl puhlibties 

het Iicht docn ztcn over hct -;timulcren 

van ccn actiel burgcrschap, over hct 

bctrekkcn van de burgers hij politickc 

en hestuurlijkc besluitvorming en over 

het vcrsterkcn van de rol van politicke 

parti1en, maar als men het cotTectief rc

lcrendum 'ongeclausulecrd' vcrwerpt 

dan mist de partij een kans om tc Iaten 

zicn dat hct haar met die gcnocmde 

kwcstics uiteindclijk ernst is. 

In ck politieke lilosotie van de christen

dcmocriltic gaat hct dan ook nict om de 

kcus: voor ol tcgcn rdcrendum. maar 

wei om de keus tussen ecn -;iccht ol cen 

gocd ( gcclausulecrd en gcorganiseerd) 

rclcrcndum. In vcrhand met die keus is 

cr ;tile rcdctl voor, dat men in hct C:DA 

de ondcrlingc vcrhouding tussen de 

parlcmentilirc democratic op basic, van 

ccn cvcnrcdigl' vcrtcgcnwoordiging en 

hct relcrcndum opnicuw gaat doordcn

kcn. 

Conclusie 
lk bn nict 'hcwijzcn' dat het rdcrcn

dum als dcmocratisch instrument on

mishaar is. Wei hcb ik aangetoond dat 

de politiekc en socialc democratic dic

pc wortels hcbben in de ge-,chicdenis 

van hct christen-democratisch gedach

tengoed Ook is aan te tonen dat de 

spreiding van verantwoordelijkhedcn, 

onder andere tot uiting kornend in een 

correctief referendum van de burgers, 

op authenticke christen-dernocratische 

argumentcn berust. Daarom verdedig 

ik, dat een strikt gcclausuleerd corrcc

tief referendum als een democratisch 

instrument in beginscl cen lcgitieme 

plaats heelt in de christen-democratie. 

Ongeclausuleerd afwijzen van hct rclc

rendum vindt in elk gcval geen steun in 

de politickc filosolic van de chri-;tcn

dcrnocratie. 

Projd1· H.ES Woldrill<} is hooqlmwr fJOlitickc 

filosofic <1<111 de Vrije U11iucrsitcit tc A11tstmlm11 

No ten 
H r VJil Zuthem Cczd!/ nr ZCI/1/(Ii~llld{l. l'ld,/t'li Ol'l'l 

,ic lnchlllhl ildll l1ct clni'lclljk-,tlllddl ,/n1kt11 K<:~mpcn. 

Kok. IWJ.'( p :2<J 

t1 I v0n Zuthcm (Jl"Zd<} en Zt".tf.t/Cihlhd/1 pp 24 

I(J:2 

Pu/1!1tkt i}Citc/1/i_lj/,u,/ Ecn Li'll'ln~-th-motldli~dJc I'J~JC of' 
,/c lllil'dli cit or'n/JticlrJI ,/1 '-di!ICnltJ'IJ!i/ Rt~pport van 

hct \Xlctcno:,Lht~ppcliik. l1hlttuut voor hct (])A 

Houten ])ohn Sto!ku Van Log hum. 1 r)<J(), PJ1 

2(J2-2(J/ fen vngelqklxlJr <,lJndpunt v,:ordt Jll

gcJ10mcn door (; l-·bgc]o:,tcin. StJt~tk.utH.lJge 

vcrniCU\Ving prohkcm ol kJno:,~' ln C/) 1\clucc/ 

2.S oktohcr 1 'l1J5 p)1 ,s_q 

flui'!Jch ~JtTt\ll/t,;huJ, p 2(J(J 

71c hct 111 d1t \cJhJnd hclangn1kc en gcdoLu

mcntcerde hootdquk vt~n 1 :-\ ~LhJgcn ·c !),\ 

en dl'mocrJtt'->ertng In H J VJil de Streck 

( "/J!t~ld!)kc flo/tlrck c11 .hmot I diU :,-( ;rJvcnhJgc 

SDll. l!J 1J5. pp !S/-21-J. 'VcrpliLhtc lllcrJtuur 

voor l'lkc (]}.\-politJLuo:,' 

(J Ecn gocd o\crztLht vt~n otgumcnten voot en tc

~l'll hct relcrcndum gcclt S.\V. C.oU\\Cilherg, 

Hlll ll'tl!)l .It ~dlli('ldll'lllt} l1d he~/ ili!}CI"!c!JI• 

;-\o:,-,cn :-\mo:,tcrLblll Van ( ,oJ.llllll IJ!l '->JillCll\\ cr 

k111g 111ct ( lVI<, 1\ lund1, 1 <)~f/ pp. 1 i2-1-J.7 

()ok J 'X'. ~Jp. K1t1uk ofl ,/c ~Lie~/ \'otlfii'Cik I'OOJ 

,fddlbiii,/lt}l, /JC,/iii/J/iikt lli -,[dllhJCl/J/t'/iikl' PIIIIICIUi'llit} 

(:ronJngcn \X/oltcr<,-NoordhoJI. Ji)lJ..J:. pp 1·17-

1 ')i 

Z1e art 12 van hct / 1
1t11}1dlll PIIH Jul~}dn:}'{!lur/cn 

1 11J1Ji dat J v lu1dt '!let ("])A :,totlt ccn pJrlc

mcntJirc dcmouatJc voor en hcvordcrt hct de

mo<. rJLI'-><. h gchJitc van de <,CJI11C11lcv1ng 

PolitJck.c 111acht hehoort gcsptcid tc ZIJil 
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Het CDA heeft eerder al gekozen voor maatschappelijke decentra

lisatie van delen van het onderwijsbeleid. Maar op inhoudelijke en 

praktische gronden verdient de territoriale decentralisatie van de 

huisvestingsvoorzieningen voor het primair en voortgezet onder

wijs, en enige andere facetten van onderwijsbeleid, ook steun. 

Essentiele CDA-uitgangspunten zoals de zorgtaak van de overheid 

op het gebied van het onderwijs, de vrijheid van onderwijs, subsi

diariteit, doelmatigheid in de overheidsuitgaven en bestuurlijke 

vernieuwing pleiten voor die territoriale decentralisatie. 

H 
et onderwijsbelcid in ons 

land laat tot nog toe aan 

gen1eente

besturen 

weinig of gccn cigcn vcr-

antwoordelijkheden Hct 

CDA hccft deze situatie 

tot op hcden altijd sterk 

verdedigd. Die opmcrke

lijkc positie van het onder

wijsbelcid binnen het 

christcn-dcmocratisch ge

dachtengoed is verklaar-

qeund. Waar het om terrcincn van blij

vende overhcidscompctcntie gaat, die 

niet in aanmcrking kunncn 

komen voor ovcrdracht 

aan maatschappelijke par

tijen, hccft hct C:DA tot 

op heden geen enkele aan

drang gevoeld 0111 decen

tralc ovcrhcdcn een 

grotcrc invloed te gevcn: 

de rijksovcrheid was, is en 

zou ook voor de toekomst 

de enige overhcidslaag 

baar vanuit de historic en moctcn zijn die de be-

is verbonden met een in- Drs. FA!v1 Kerckhoert leidsbeslissingcn nccmt. 

terpretatie van artikel 23 van de De vraag i'> wei ot hiermec ccn ook 

Crondwet. In de afgclopcn ticn jaar voor de komende pcriodcn, houdbare 

heeft het CDA cnthousiast meegewerkt 

aan het vergroten van de hclcidsinvloed 

en de cigcn vcrantwoordelijkheid van 

de schoolhcsturcn. De 111aat'>chappelij 

ke decentralisatie-heweging uit de jat-cn 

'80 werd door het CDA voluit ge-

basis aanwczig is, 0111 het toekomstig 

onderwijshclcid, voorzovcr hct tot de 

compctentie van de overheid hlijft hc

l10ren, 111edc vor111 te geven. AI ten tij

de van het dcrdc kahinct-Lubbcrs en 

vooral nu hi) hct kabinet-Kok komt de 
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hehodte aan een grotere gcmeentelijke 

hekid,rol op het ondcrwij<;tcrrcin 

'>teed-, <,krker naar voren. Hct CDA zal 

op korte termijn cen toekom<,tva<;tc 

orii'ntatie moeten vindcn op dcze 

vraag<,tukkcn In de atgclopcn jaren i<; 

daar al een ha'>i'> voor gelegd, al i'> de 

onderhou\ving doarvan nog lragnlcnta

ri-,ch en weinig overtuigend Dit artikcl 

wil aan de di.,cu-;sic daarover hinnen 

het CDA cen hi)drage kvercn. 

Ontwikkelingen in 
onderwijsbeleid 
Ejjecten ondcrwijspoufico tie 
De hc<;tuurlijkc gevolgcn van de 

-,choolqrijd uit de vorigc en de ecrste 

)aren van dczc ccuw en de ondcrwijspa

cillcatic uit 1917 verklarcn in c'>Sent1e 

de hijzonderc positic van het ondcr

wij-,helcid in de (])A-politick. De 

tocntcrtijd hereiktc gelijkbcrechtiging 

van hijzonderc en openbare scholcn, 

kidde in de daaropvnlgendc jaren tot 

ecn <,teed-. vcrdergaandc beknotting 

van de cigen vrqhedcn van de -;chool

he<;turen, zowcl de hiJzondere als de 

opcnhare, door toencmcndc wet- en re

gclgeving op landclijk niveau. In de 

zorg om opcnhaar en hijzonder onder

wij'> zo gclijk mogelijk tc behandckn, 

wcrdcn vrijheden op schoolniveau be

perk t en ovcrhcid,taken van gcmccnten 

ol provincie'> de facto 'genationali

<,ccrd' 1 De rijk-;ovcrhcid wcrd met 

steed-, mccr bevoegdhcdcn bcklced, 

landclijke wet- en rcgclgcving moest de 

politick 'zwaar bevochtcn' gelijkhcid als 

hct wan: tot op de millimeter nauwkcu

rig garandercn. Deccntrale bcvoegdhc

dcn bij de lagere ovcrhedcn ot flinke 

helcidwrijheid hij schoolbesturen was 

daarvoor vee I te riskant. De gemeente

li,kc overheidsrol werd dan ook vrijwel 

geheel teruggcdrongen tot de positic 

van het hcvoegd gczag van het open-

baar onderwijs en mechanische uitvocr

der van cnkelc centrale overhcid<>rcgc

lingen. Fen c1gcn regelgevcndc 

bcvoegdheid van gemecntcn in de rich

ling van de bijzondere schoolbcsturen 

wcrd wettelijk onmogelijk gemaakt Als 

gemeenten op eigen kracht toch onder

wijsbelcid gingen ontwikkclcn en uit

voercn, zoals initiatieven op hct tcrrein 

van hct vakonderwijs en de onderwijs

verzorging, volgde vrij sncl daarna lan

delijke regelgcving, die dat nieuwe 

belcid weer op het nationalc, 'geli)ke' 

nivcau tilde. De historische ontwikke

ling van de schoolbegeleidingsactivitei

ten is daarvan een typcrend voorheeld. 

Overig gcmccntelijk heleid op ondcr

wi)sgebied is vrijwel alti)d te beschou

wcn al-; pure, mechanischc uitvoenng 

van rijksbcleid; de gemeentelijkc he

leid.,margcs zi)ll meestal nihil tot zecr 

heperkt 2 

Het onderwijweld zeit voegde zich op

mcrkelijk gemakkelijk in dczc ontwik

keling Ccricht op be'invloeding van 

het lcitelijkc beslissingscentrum organi

seerdc men zich op nationaal niveau: 

stcrke koepelorganisatic'> van de bij

zonderc schoolbesturen, centrale vak

orgalllsatie<, en landclijke ouder

organisaties zagen het Iicht. In een wa

re cvcnwichtskunst hcrcikte men <,leeds 

weer hct enig mogelijkc landclijke 

compromis over aile zaken die de 

school, het schoolbc'.tuur, de leraar en 

de lccrling regardeerden Dit kidde bij

na altijd tot extra en nog specitiekere 

rijksregelgcvi ng. 

De invloed van de "no-110I1SC11Se-/Jeriode" 
11it de jare11 'HO 

In de jaren'80 komcn cr grenzen aan de 

ovcrheidsgroei het beset breekt door 

dat nog mecr landeliJkc, gcdctaillccrde 

\Vet- en regclgcving, nog n1eer rijks

ovcrheid, de oplossing van een aantal 
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problemen niet meer dichterbij kan 

hrengen. De budgettairc grenzen ma

ken verdergaande regelgcving ook on

haalbaar De praktijk laat immers zien 

dat centrale verfijningen hijna altijd 

duurder uitpakken. Minister Deetman 

herontdekte begin jaren '80 mede door 

deze financieel-economische omstan

digheden, het belang van vergroting 

van de autonomie en eigen verantwoor

delijkheid van het schoolbestuur 

Minister Dectman maakte duidelijk dat 

voor sommige ondcrwijszaken op het 

niveau van de school de best mogelijke 

oplossing in een specifieke situatie ge

vonden kan worden. Die oplossing kan 

andcrs zijn dan in een naburige situatie. 

Dit heeft per dehnitic tot gevolg dat 

het belcid weer cnige verschillen zalla

ten ontstaan tussen scholen. Het CDA 

juicht deze ontwikkeling toe. De maat

schappelijke decentralisatie van delen 

van het onderwijsbeleid wordt itl die ja

rcn door het CDA zelf-, met kracht be

vorderd en ideologisch verdedigd Het 

onderwijsveld, de koepelorganisaties 

voorop, reageren eerst nogal tcrughou-

dend op dat nieuwe per>pecticf 1\lcn 

vreest dat de vertrouwde rijbwaarbor

gen voor de gelijkheid minder zeker 

zullen worden. Ook het rechtstreek<; 

aanspreken van de rijksoverheid op toe

reikende hnanciering van deugdelijk 

onderwijs in aile aspcctcn van het on

derwijsproces, wordt in hun ogen be

moeilijkt Ccleidclijk wordt op deze 

weg toch voontttgang gehoekt. Het 

Londo-systeern geeft iets meer afwe

gingsrnogclijkheden voor matenclc 

kosten op schoolnivcau. !-let formatie

budgetsy<;tcc:rn wordt voorbereid, waar

door scholcn steeds mecr vrijheid 

zullen gaan krijgen biJ de besteding van 

personeelsbudgetten De beginncnde 

di>clt',sie over ccn lwnp-lllllt-perspectid 

voor scholen wordt vanuit hct CDA 

volop ondersteund. 

De jarf11 'go: nwatschappelijke CJJ 

territoriole deceHtrnlislltie 
Het kabinet-Lubbers/Kok zet de inge

slagcn vvcg van minister L)cctrnan 

voort. Fy>ieke schaalvergroting voor 

scholcn van voortgczct en primair on-

C[)V 1% 



dcrwrj'> komt een torse stap verder. Hct 

tormaticbudget'>y<>teem wordt daadwer

kcliJk ingcvoerd Verplichte samenwcr

king lu'>'iCn '>cholcn voor primair en 

speciaal onderwij~ wordt in gang gczct. 

LrrmfHrrllr-bekmtiging voor primair 

( 199H) en voortgezet ondcrwiJ'> ( 1996) 

wordt definiticf aangckondigd Naa<,t 

deze maatschappclijkc dcccntralisatie 

ondcrzockt dit kabinet tevens de moge

lijkhcden van tcrritoriale decentrali<,atie 

van overheid-,bevoegdhcden naar gc

mcenten 

Dezc ontwikkelingcn hrachten het ka

binet er in 19')2 toe om te gaan werken 

aan nicuwe he<;tuurlijke verhoudingen 

in het onderwij'>. Naast de maatschap

pclijke decentralisatie -vcrsterking van 

de autonomic van het schoolbestuur

zou ook territoriale deccntralisatic ge

stimuleercl moetcn worden. Versterking 

van de rnl van gcmecntcn op die terrei

nen die tot de overheiclscompetentic 

moctcn blijven bchorcn. kan leiden tot 

ctficii'nterc aanwending van overhcids

middelen. Fen sterkere helcid,matige 

rol voor gemeenten zou dan wei rcpcr

cussic'> mocten hehben voor hun rol a is 

bevoegd gezag van het openhaar on

derwijs: wil de gemecntc voor een ieder 

in onclerwijsland a], bcwakcr van het 

algemcnc bclang gezren kunnen wor

den. dan zal een groterc atstand tussen 

de gcmeentc a], overhcid en het ge

meentehcstuur als hcvocgd gczag van 

hct opcnbaar onderwij'i mogclijk moe

ten worden. Zover i'> hct in 1992 niet 

gekomen Hct kabinet zag alsnog at 

van het tormuleren van een cigen 

standpunt cn gat de voorkeur aan een 

verkenning van de mogeli1kheden van 

hestuurlijkc vcrnicuwing in het onder

wij<, in direct overleg met aile bctrokkc

ncn. Hct zogcnt1an1dc "Schcvcnings 

Bcraacl" wnd daartoc ingestelcL Op (j 

juli 1993 kwamen gczamcnlijke rich-

tinggevencle uitspraken tot stand van 

de minister van Onclerwij'> en Weten

schappen en aile onderwijskoepelorga

nisatic<;, waarhij werd aangegeven tot 

welke bestuurlijke en inhoudclijke ver

nicuwingen men in hoofdlijncn zou 

willen komen. De tcrritorialc dccentra

lisatie van de ondcrwij'>huisvesting 

bleef daarbij bewust huiten beschou

wing. omdat de mogelijkheden daartoe 

al eercler uitvocrig verkend waren en 

het kahinet daarover al belcidsliJncn 

had uitgczet. Her vergroten van de be

leidsmogelijkhcdcn voor gemeenten op 

het gebied van de onderwijsverzorging 

en het achtcrstandshcleid werd wei 

door aile partijen ondcrschrevcn. De 

rechtsbescherming voor het hijzonder 

onderwijs kreeg extra aandacht. 

Bij het aantreclen van het kabinet-Kok 

werd de territoriale decentralisatie weer 

nadrukkelijk op de agenda geplaat<;t 

De al voorbereide clecentralisatie van 

de onclerwijshuisvesting werd onder

dec! van het regeerakkoord De ondcr

wijsverzorging, het achterstandsbelcid, 

het onderwijs in allochtone. lcvendc ta

lcn en de arbeid,marktgerichte leerweg 

rn het heroepsonclerwijs waren andere 

terreinen van overhcidszorg waar een 

grotere belcid'irnl voor gcmcenten mo

gclijk were! gcacht Het mogelijk ma

ken van een mecr vcrzcltstandigde 

positie van het bestuur van het open

baar onderwijs ten opzichte van de ge

mecnte als overheid werd in gang 

gezet. De samenwcrkingsschool kwam 

in discussic Het kabinet-Kok bracht in 

1995 een notitie 'Lokaal Onclerwijs

bcleid' uit om al deze terreinen, waarbij 

gemeenten ecn zckcre heleidsrol zou

clcn moeten gaan vervullen, in onder

ling verband te presentercn. 

Het CDA worclt hiercloor sncllcr dan 

voorzien. gecontronteerd met tunda

mentele vragen omtrcnt de intcrpreta-
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tle-ruimte die artikel 23 van de Crond

wet biedt, de politieke betekeni-, van 

deze voor5tellen tot onderwijwernieu

wing en de eftecten die dit kan hebben 

Ofl de rositic van hct bijzonder en hct 

openbaar onderwij'>. 

CDA-opvattingen over 
decentralisatie 
Door het vorigc C:DA-PvdA-kab111et 

were! heslotcn tot cen omvangrijke de

centrali'>atie-operatie van ver<,chillende 

rijhtaken. flestuurlijke overwegingen 

en linancicle moticvcn lagen daaraan 

ten grondslag 1. de zogenaamde TuS'>en

balans-taakstelli ngen ). 

Taakvermindering bij de rijk5overheid 

door decentrali'>atie van rijbtaken waar 

dat mogeliJk i'>, kon ook up grote parle

mentaire steun, onder andere van het 

CDA, rekencn. 1 Op voor<,tel van het 

toenmalige kabinet is bijvoorhceld on

derzocht ot de taken van het rijk or hct 

gebied van de huiwesting van het pri

mair en voortgezet onderwiJ'> onder een 

aantal voorwaarden overgedragen zou

den kunnen worden aan de gemeentcn. 

Llit een oogpunt van bestuurlijke ver-

nieuwing ibe<,tuur dichter bij 

De strikte centrale 

gelijkstelling vanuit 

de burgeri en c{ftclc11cy idoel

matigc inzct van ovcrhcids

middelcn I werd nagegaan ol 

de intcnsicvc bemocienissen 
het begin van deze 

eeuw is door het 

overheidsbeleid uit 

de jaren '80 de facto 

al verlaten. 

vanuit Zoetcr- mecr met clke 

gebouwelijkc vcrandering in 

het primair en voortgezet 

onderwijs nict hetcr vanuit 

de betrokken gemeenten zou 

kunnen worden verricht, al

thans voor zover het om za-

kcn gaat die tot de 

overhcid5competentic mocten hlijven 

behoren. t\lits met goede waJrborgen 

voor een gelijkwaardige behandeling 

van hui~ve'itJng-,\ven~cn van opcnbaar 

en bi)zonder onderwijs, leek cen gc-

meenteliJke bevoegdheid op d1t punt 

niet onlogi'>ch De C:DA-Tweede 

KamertractJe hecft via een nota de 

maahchappelijke decentralisatie voor

op ge-,tcld, onk op het gehted van de 

onderwiJ5huiwe5ting-" De grenzen die 

het toenmalige regeerakkoord <,telde', 

waren daat·biJ direct aan de orde. 

Hct vigerendc C:UA verkiezingsrm

gramma I 'J'J4- I CJCJH gecft nog steeds 

dczelfde richting aan, blijkens devol

gende pa<;<;age: 

''t\1et het oog op maal'>chappeliJke de

centralisatie is bekmtiging van het on

derwiJ'> via <,choolhc<,turen en niet vta 

de lagere overheid noodzakelijk Dit 

geldt ook voor de gelden in het kadcr 

van het achter5tandsbcleid en tcrzakc 

van voorzicn1ngcn voor gchou\vcn ( ar

tikeliV2.15l" 

C)ok in 'Nicuwc wcgcn, va"'tc \vaardcn,, 

het reccnte rapport van het Stratcgisch 

lkraad staat, zij hct minder gcpmnon

ceerd: "De be<,tedingwriJheid van <,cho

len inzake pcrsonelc en matcricle 

uitgaven, ook voor de gebouwen, moet 

\Vordcn vcrgroot ( pag. 5 l'/ 

l)czc ah·vijzing van cnigcrlci vorn1 van 

decentralc he<,]~<;<;ingsbcvoegdhetd tnza

ke tcrreinen van ondcrwtjsbelcid stoelt 

nog stccd5 op de histori,che bclcidsliJ

nen en de daarmec vcrhondcil i tllcrprc

tatic van artikcl 2.3 van de grondwet I kt 

lcit dat in de algelopen 20 jaar wei cnigc 

overheid<;taken tot op zekcre hoogte aan 

de gemeentelijke overheid;competentie 

zij 11 toevcrtrouwd i lcerli ngenvervocr, 

planning van voorzieningen uit de kader

wet Volwasseneneducatie, waaronder de 

ha'>i'>educatie, onderwiJwerzorging, ach

tcrstandshelcid), lijkt ook eerdcr ecn 

kwe'>tie van "onoplcttendhcid" VJnuit hct 

CDA tc zijn gewccst, dan een wclover

wogen heleid,keuz<:> 

Opvallcnd is evenwcl dat hitlnen het 

CJ)A sind-, de jaren 'RO vele vormen 



van maat<,chappcliJkc decentrali-,atie 

wcrden gcstimuleerd en volkomen in 

ovcrccn<,temming werden geacht met 

artikcl 23 van de Crondwct. Hct kit 

dat maat'>chappclijke decentralisatie per 

ddinitie leidt tot ver-,chillen tu<,<,en de 

mogeli1kheden en pmitie van '>cholen, 

stond daaraan kennelijk nict in de weg. 

Die ver<,chillen zip1 onvermijdelijk. Het 

cne -,choolbestuur zal nu eenmaal an~ 

der<, omgaan met de verkregcn vrijhc~ 

den in matericlc en personele kmten~ 

pmtcn dan een ander Degene die die 

vrijheid op de mee<,t optimale wiJze in~ 

zet zal of in hct gebouw. en/of in de 

per<,onelc aandacht en/of in bijzondere 

activiteiten wat extra'-, kunnen docn ten 

opzichte van andere '>choolbe<;turen. 

De omgeving van de <,chool en de po~ 

pulatic op de <,chool is eveneem ver~ 

'ichillend en de toegenomcn vrijhcden 

van het <,choolbe'ituur maken het mo~ 

geliJk om daar relatict beter of slcchter 

dan anderen mee om te gaan. Zo i'> de 

<,triktc centrale geliJk'itelling vanuit het 

begin van deze eeuw a! door het over~ 

heid.,belctd lilt de Jaren '80 de jc1clo ver~ 

Iaten. Het argument dat artikel 23 van 

de Crondwct categori<,ch uit'iluit dat de 

gcmeentelijkc ovcrhcid ccn beleidsrol 

kJn <,pclcn, omdat dat tot vcr-,chillcn 

tu.,.,cn scholcn zou kunnen leiden, is 

daarom niet erg overtuigend mecr. 

De wccrstand birlllcn hct CDA om tot 

enigc decentrah<,atle van overhcid'itaken 

op hct gcbiccl van onderwij<, naar de ge~ 

meenten over te gaan, moct dan ook op 

andere argumentcn geba<;cerd zip1. Het 

meesl voor de hand liggende argument 

lijkt te zijn de vrccs dat gcmccntebestu~ 

ITn ongerechtvaardigde vcrschillcn zul~ 

len makcn tus<;en opcnbaar en bijzonder 

ondcrwiJs Kcnneli1k be-,taat de ver~ 

Wtlchting dut gcnlccntcradcn vee\ nlin

der dan de riJk'ioverhcid in 'ilaat zijn om 

hun belcid tc richtcn op ecn gelijkwaar~ 

dige behandeling van bijzonder en 

openbaar onderwijs. Omdat de gemecn~ 

te ook bevocgd gczag i'i van het open~ 

baar ondcrwijs wordt er kcnnelijk min 

of meer vanuit gegaan dat men op lo~ 

kaal niveau het openbaar onderwij5 zal 

bevoordelcn of hct bijzondcr onderwijs 

zal benadelen. 

Hoe realisti'ich i-, deze vree<,c Een ver~ 

kenning van de dcccntralisatic van de 

onderwijshuisvesting naar gemeenten 

tracht antwoord tc gcven op dczc 

vraag. 

Overwegingen bij een nieuwe 
CDA-opstelling 
De historie leert dater geen techni-,ch~ 

juridi'iche belcmmeringcn zijn om ecn 

zekere mate van regelende beslissings~ 

hcvoegdhcid op decentraal niveau neer 

te leggen. Hct lecrlingcnvervoer en de 

lecrplichtwet zijn voorbeelden van be~ 

lcid<;terreinen waar de gcmecnten reeds 

langcre tijd cen zekere beleidsvrijheid 

bezittcn. 

In het "Schcvcnings Beraad" were! door 

aile onderwij<,partner'> overeen'item~ 

ming hcrcikt over een zekere gemeen~ 

telijke beleid-,rol in het achter<,tamk 

belcid en de ondcrwijwerzorging. len 

wettelijke verankcring op hoofdlijnen is 

daarhij uiteraard wei noodzakelijk, om 

de vrijheid van onderwij'i, de hekosti~ 

ging van rijkswege van het onderwij'>, 

de deugdclijkheid van het onderwij-, en 

de geliJkberechtiging van hijzonder en 

openhaar onderwijs te kunnen blijven 

garandcrcn Een inhoudelijke verken~ 

ning en ccn toetsing aan de CDA~uit~ 

gangspunten zal de vraag moeten 

beantwoorden in hoeverre cr voor eni~ 

ge regelende he'iii'i'>ingsbevoegdheicl 

op gemeentelijk niveau op andere ter

reincn van ovcrheidsbeleid ook politie~ 

ke ruin1te aanwezig ir.;. 
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Huisvesting onderwijs naar gemewten 
Het wetsontwerp betreffende de de

centralisatie van het huisve<,tingsbeleid 

voor het primair en voortgezet onder

wijs van de rijksoverheid naar de ge

meentelijke overheid, laat zien dat dit 

juridisch, financieel en technisch haal

baar is. Beslissingen over nieuwbouw, 

uithreidingen en ingrijpend onderhoud 

kunnen, hinnen landelijk vastgestelde 

kaders, aan de gemeentelijke overheid 

worden overgelaten De financicle mid

delen die hiervoor bij het rijk aanwezig 

zijn, zullen dan in het Cemeentclonds 

gestort moeten worden. Door ef]itiCilty

verbetering zou het mogelijk moeten 

zijn een besparing oplopend tot 125 

miljoen te realiseren op het totale bud

get van circa 1800 miljoen per Jaar. In 

plaats van beslissingen uit 'Zoetermeer' 

of er wei of niet een lokaal bij kan, 

wordt die beslissing ter plekke genu

men: hct betrokken schoolbestuur en 

de gemeentclijkc overheid zullen zelf 

meteen knopen kunnen doorhakken. 

Omdat daar de meest doelmatige op

lmsing beter zichtbaar is, kar1 ook de 

verwachte besparing mogelijk worden. 

Natuurlijk is een wetteliJke verankering 

van een gelijke berechtiging van het 

openbaar en bijzonder onderwijs no

dig Ook ecn sluitende rccht.,bescher

ming voor schoolbesturen die zich 

onrechtvaardig hehandeld vinden, is 

geregeld. lnhoudelijk gezien past deze 

verandering goed in cen ook door het 

CDA ondersteunde gewemte aanpas

sing van de organisatie van de rijks

ovcrheid. Allereerst ontlast het de 

rijksoverheid van een omvangrijke, ge

detaillcerde uitvoeringstaak die '>ted, 

minder past in het denken over taken 

en activiteiten op een modern kcrnde

partemcnt. Daarnaast past deze taak

overdracht uit<;tckend in het decen

tralisatie-heleid. Cemeenten en provin-

cies zouden ook om bestuurlijke redc

nen een uitbreiding van hun takenpak

kct moeten kunnen realiseren, waarbij 

de inhoudelijke samenhang in taken en 

het subsidiariteitsbeginsel maatgevend 

moeten zijn. Temlotte onder-;teunt dc

ze operatie ook het lokalc overleg tus

sen het steeds zelfstandiger wordcnde 

schoolbestuur en de gcmeentelijke 

overheid, men hecft ook hierdoor weer 

meer inhoudelijke zaken met elkaar in 

samenhang te bespreken Het helang 

van goed overlcg op lokaal niveau 

wordt hierdoor nog eens extra onder

streept. 

lniloudelijke iJCZUJiml1 teqeH ec11 
gememtclijke rol 
Zoekend naar de achtcrgrondcn van de 

opstelling van de C:DA-Tweede Kamer

tractie en van het vigerende verkie

zingsprogramma van onze partij komen 

een aantal overwegingen naar voren. 

Het beletsel dat artikcl 2 3 van de 

Crondwet zou kunner1 betekenen, is 

hiervoor a! procedureel en rnhoudclijk 

afgewezen. Verschillcn tuS'>en gemeen

ten kunnen niet mecr als het beslr"cn

de argun1cnt worden gczicn 

Liwer de ummtwoordelijkheid 11rwr de 
scboiC11 
Vanuit de CDA-henadering ligt het 

voor de hand on1 na te gaan ol over

dracht van taken van de rijksoverhcid 

betrelfcnde de huisvestingwoorzienin

gen direct naar de schoolbe<,turen niet 

een hetcrc weg is In het Iicht van hct 

strcven naar ccn klcinere overheid en 

vcrmaatschappelijking rs dcze slap voor 

de hand liggend Allercerst moet dan 

de vraag hcantwoord worden ot dczc 

ovcrheidstaak cr zich voor lcent om 

vollcdig ovcrgcdragcn tc worden aan 

hclanghcbhcndc schoolhcqurcn. Thans 

hc,list de riJksoverhcrd over hursvcs-

CllV l% 



tingsvoorzicningcn en draagt daar ook 

de financiele conscquenties van. De 

overheid hczict, alvorens te heslissen, 

het gehecl aan relevante huisvcstings

voorzicningen. Ovcrdracht van deze 

vcrantwoordcliJkheid aan bestaandc 

'>choolhesturen kan nooit volledig 

doorgcvocrd worden. Behoud van onze 

vrijheid van onderwijs vraagt om blij

vende ruimtc voor het stichten van 

nicuwe scholcn. Als het 

decentralisatie van een dec! van het 

huisvestingsbudget over te gaan. 

llij overdracht van deze taken aan de 

schoolhesturen zullcn toch meestal be

perktcre afwcgingen worden gemaakt; 

nict de totaliteit maar de gebouwelijke 

'>ituatic ressorterend onder hct eigcn 

bestuur c.q. de eigen zuil zullen maat

gevend zijn. Leegstandsbestrijding in 

het algemeen belang zal af en toe een 

lagerc prioriteit krijgen 

totalc huisvestingshudget 

overgchracht wordt naar 

de huidige schoolbesturen, 

wic zorgt dan voor heko

<>tiging van ecn volstrekt 

nieuwc school of voor de 

oprichting van een school 

van een nicuwe dcnomina-

Overdracht van de 
Of een dergelijkc operatic 

de tocts van doelmatig

heid bij de besteding van 

overheidsmiddelcn kan 

verantwoordelijkheid 

voor huisvestings-
doorstaan. laat staan dat 

dit dan budgettair icts zou 

kunnen oplevcren is dus 

zecr twijfelachtig 

Tenslotte stelt zich een 

praktische vraag. In hoc

verre zijn schoolhesturen 

qua schaalgroottc in staat 

om dcze verantwoordc

lijkheid voor de huisves-

voorzieningen aan 

bestaande 

tic! De zckerheid dat aile 

hestaande schoolbesturen 

in dat gehied dan weer 'ei

gen' huiwe•;tingsmiddelcn 

zullen vrijmakcn om die 

nieuwe school te voorzien 

van de noodzakelijke fi-

schoolbesturen 

komt in strijd met 

de opdracht van 

artikel 23. 

nancictl vour de huisvc<,tingslastcn is 

nict te verkrijgcn Bovendien is het 

toch de ovcrheid die altijd zal moctcn 

garanderen dat een dcrgelijk nieuw ini

tiatief gefinancierd zal worden. Dczc 

hasi<;taak van de overhcid lcent zich 

eenvoudigweg nict om overgedragen tc 

worden aan maat<,chappelijke partijen: 

dat zou mijm inziens nu juist wei in 

<,trijd komen met de opdracht van arti

kel 23 van de Crondwct' De overhcid 

moet, naar onze CDA-heginselen, de 

vriJheid van onderwij'> en de daaraan 

verhonden bckostiging ten allen tijde 

garanderen Dit hetekent dat in ieder 

gcval een dec! van het rijkshudget bij 

de ovcrhcid zal mocten hlijven De 

vraag i'> dan wei aan de orde of er van

uit de rijksoverheid wei voldoendc re

dcncn zijn om tot maatschappelijke 

tingwoorziening geheel 

zelfstandig tc dragen? Willen zc dat 

zelf wei en willen ze dat ook allemaa!? 

Het lijkt duidclijk dat het voor school

besturen aileen interessant is als er ook 

vccl gebeurt op huisvestingsgebied; als 

er vecl te beslissen valt door de sehoul 

en het hestuur. Pas bij een hestand van 

een bchoorlijk aan~l gehouwen zou 

het gehouwenheheer, het verhouwen 

en de nicuwbouw van schoolvoorzie

ningen ook enigc inhoud kunnen krij

gcn. Nu we in ons land in hct primair 

en voortgczct onderwijs nog circa 4000 

schoolhe5turcn hehhen met 8.000 

schoolgebouwen1', is hct niet reeel te 

veronderstcllen dat dat in korte tijd kan 

worden teruggebracht tot enige hon

derden grute bcsturcn. Een dergclijkc 

hestuurlijkc opschaling zou overigem 

vanuit de CDA-visic van gespreide ver-
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antwoordelijkheid en de gedachten uit 

de nota 'School aan de ouder<,' 5tcrk 

rnoeten worden afgewczcn Dezc pro

fc5sionali5ering van de sector onderwijs 

in grootschalige he5tuurlijke conglorne

raten, zou hct eilandkarakter van het 

primair en voortgezet onderwijs in on

ze <,arnenleving vrijwel ah5oluut maken. 

Het Strategisch lleraad wiJ'>l ook nict 

voor niet<, op de grenzen die aan onge

hreidelde schaalvergroting gesteld 

rnoeten worden. 

Als rnogelijkhcid wordt ook wei geop

perd orn de fcitelijke heleidsbesli55in

gen omtrent lokale huisve<,ting5zaken 

te Iaten nemen door de landeliJke hc

'>turenorgani'>aties of profe55ionele. 

grootschalige ondersteuni ng'>i nstelli n

gcn van de koepelorganisaties. In plaats 

Vi!n naar de gerneenten. zou dan de be

leidwerantwoordelijkheid en de finan

ciclc verantwoordelijkheid bij de 

koepelorganisaties terecht komen. 

Dcze mogelijkheid lmt het fundamen

telc probleern van de blijvende over

heidscompetentic voor het voorzien in 

adequate huisvesting niet op. Boven

dien zal dan her individuelc schoolhe

stuur nogal een5 in conflict kunnen 

komen met de eigen koepelorganisatie. 

wat voor de eenheid hinncn de eigen 

kring schadelijk kan zijn 

Het fcit dat in het hoger onderwijs en 

~0111111ige groot-;chalige vonncn van hc

roeps- en volwassenenonderwijs wei 

overheveling van de verantwoordelijk

lwid voor de huisvesting naar de 

I <,amcnwerkingsvmmcn van) school

hcsturcn hceft plaat5gevondcn. is te 

verklaren door de aard van de he

treHcnde onderwijwoorzieningen en de 

be<,tuurlijke schaal. Het prirnair en 

voortgezet onderwijs is funderend on

derwijs. waarhij de lccrplicht geldt Dit 

funderend onderwij<, is zodanig gchon

den aan het din:ctc woon- en ledmilieu 

van de burgers en heelt zodanig intcn

~icve relatics n1et de eigen on1geving 

dat de he'>tuurliJke schaal daardoor al

tijd van een andere orde zal rnocten 

hlijvcn dan hijvoorhceld in het hoger 

onderwijs. 

Onqelijke be1Jtmdeli11f} ucm /Jijzo11dcr 
o11dcrwijs 
De VJTe5 voor een ongelijke behande

ling van het bijzonder onderwijs ten 

opzichte van hct openhaar cmdnwij<, 

door de gemeentclijke overhcid lcidt 

hinnen landelijke C:DA-kringen ook tot 

weerstand om gemccnten bevoegdhe

dcn op onderwijsgehied te gcven De 

angst dat direct ot indirect bijzonderc 

scholcn zullcn worden benadceld. 

speelt daarbij ecn hoofdrol. 

Die vrecs blijkt niet of nauwelijks te 

stavcn met lcitcn. lntegcndcel. steeds 

men hlijkt dar op plaat5clijk niveau een 

gocdc verhouding tu55en bijzonder 

schoolhestuur en gcmeente ecrder rcgcl 

dan uitzondering is. 

Bovendien is het nuttig tc hc-;cften dat 

het C:DA niet aileen op nationaal ni

veau tKtict i~, n1aar ook op genlccntc

lijk niveau. In prakt1sch aile 625 

gemeentcn is hct C:DA in de genwcntc

raad vcrtegenwoordigd. In de C:ollegc5 

van B.cn W i-, hct C:DA relatid '>lerk 

vertegcnwoordigd. I )e vriJhcid van on

derwij5, de gelijkherechtiging van hij

zonder en openhaar onderwij<,. i5 in 

gemeentekringen geen punt van poli

tieke meningwerschillcn E,- is geen gc

meente mecr tc vinden. die gocd en 

open overlcg met het bijzondn ondcr

wijs niet nastreeft. van welke politicke 

'>ignatuur het College van B. en W. ook 

is. De nogal verkrampte angst binnen 

sommigc kringen in hct CDA dat ge

mccntehe<,turen het hiJzonder onder

wiJs zouden willcn benadelen. i'> eerdcr 

een overhliJtsel uit de poiMisatie-pnio-

C IJV 1% 



de in de jaren '70, dan een op feiten ge

<;toeldc comtatering uit de jaren '90. 

Bovendien kan nog gewezcn worden 

op de bestaande rechtd1eschenning. 

Het recht.,be5cherming'>'>ytel'm in ons 

land is ver ontwikkeld en biedt tegen 

onrechtvaardig overheid.,gedrag een at

doende antwoord. Dat de rechterlijke 

macht in on'> land inhoudclijk niet in 

staat zou ziJn om het onderwijsveld in 

a\ zijn wettelijke nuances te doorgron

den, is een onhewezcn stelling 

Conclusies 
In her onderwqweld zijn vele ontwik

kelingcn gaande Maat5chappeliJke de

ccntra\i.,atie in hct onderwijs wordt 

door het C:DA '>inds de vcranderingen 

die mini'>lcr Deetman inzette, van harte 

ondcr<;tcund. Sterkere <,choolhesturen 

die cigcn Jhvcg1ngcn kunncn n1akcn in 

hnanciclc en pervlllek zin is een wen

kend pcrspectid Het nog heter hctrek

ken van de ouder<, en de omgeving bij 

de -,chool complcteert her optimalc 

toekom5theeld. Dit stelt overigens wei 

zi)ll grenzen aan de he-

mige (deel)taken naar de schoolbestu

ren zijn overgebracht, hlijven cr nog 

vele taken tot de competentie van de 

overheid hehorcn. Waar de weg van de 

maatschappelijke decentralisatie nog 

verder vervolgd zou kunnen worden, 

zal bet CDA daarvoor, hinnen rand

voorwaarden, moeten blijven plciten. 

Her is cvenwel zonneklaar dat een aan

tal onderwij<;taken niet voor maat

schappelijke decentra\i-,atic in 

aanmerking kunnen komen, zij hlijvcn 

of op grond van artike\ 23 van de 

Crondwet, of op grond van doelmatig

heid van de inzct van overheidsmidde

len, of op grond van polrtieke 

afwcgingen, tot de competentie van de 

overheid hchoren. Bij dit type taken is 

voor sommige onderdelen decentrali

satie naar de gemeentelijke overheid 

aan de orde, met name waar lokaal 

maatwcrk goede diensten kan hewijzen 

en er '>prake is van een duidelijke sa

mcnhang met andere gemeentelijkc 

overheidstaken. Op grond van bestuur

lijke, financiele en inhoudelijke rede-

nen kunnen daar goede 

stuurl qke 5chaalvergroti ng. 

luist hct CDA zal vanuit 
De vrees dat 

argumenten voor zijn, die 

het CDA ohjectid en op 

basis van argumenten zal 

moetcn wegen. DaarhiJ i'> 

van essentieel belang te 

bescffen dar door de reed'> 

dar oogpunt moeten wij

zcn op het hclang van een 

nret te vcr door5chietend 

proces van he5tuurlijke 

-,chaalvcrgroting in hct 

ondcrwiJS De in<,titutione

lc '>chaalvergroting hrnr1en 

het hasi5onderwiJS \weft 

met het zogcnaamde 

Toenr'>ling en llereikhaar

heid5proces' zi)ll grenzen 

voorlopig wei hereikt. 

gemeenten het 

bijzonder en het 

openbaar onderwijs 

niet gelijk zullen 

behandelen blijkt 

niet of nauwelijks te 

staven met feiten. 

lntegendeel. 

gerealiseerde maatschap

pelijke dccentralisatie de 

5chool zeit a\ een zekere 

hcleidwriJheid heeft ver

kregen, die tot onderlinge 

verschillcn in positie en 

mogelijkheden van scho

lcn hectt gelcid. Fen ster-

,\leer autonomic voor de 

'>choolhe'>tutTn hedt ook weer leitelij-

ke school staat hewust in 

zijn omgeving e11 wil met de lokale 

partners prohlemcn kunnen oplo55en 

en verheteringen kunnen hereiken. 

lmmer<, stcrkere schoolhcsturen, die 

kl' vcr5chrllcn lu'>Scn scholcn ondcrlrng 

mogelijk gcmaakt Alhoewl'l door 

ma<ltschappelqke dccentr<llisatic <,om-
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mecr eigen verantwoordclijkheden 

dragen en eigen keuzen moeten ma

ken, zullcn zich bewustcr worden van 

hun SfJCcitieke positie. 

Hoe ziet de nabije toekomst eruit, wat 

zip1 de lcerlingcn-prognmes, wclk be

lcid wordt er gevoerd op het terrein 

van de woningbouw, het wclzijn, de 

achterstandsbestrijding, hct minderhe

denbcleid, de stads- en dorpwernieu

wing, de arbeidsmarkt• De gemeen

tclijke ovcrheid is, door de toegeno

mcn cigen verantwoordcliJkheid van 

het schoolbestuur, in algemcne z1n 

ook hclangrijker geworden voor de ei

gen positiebepaling van het schoolhe

stuur. De invloed die gernecntelijke 

beslissingen hebhen op het functione

ren van de school is daardoor ook 

meer zichtbaar geworden. Sarnen

werking tussen schoolhcstuur en gc

meente wordt des te noodzakeliiker 

Een rncer zelfstandige school met toe

genorncn belcidsvrijhcid zal ook bc

hodte hebben orn vanuit de eigen 

specifieke positie met de overhcid te 

overleggcn Die ovcrheid zal dan ook 

die spccifieke positie moetcn herkcn

nen en crkennen en zal daar passend 

op in rnoctcn kunnen spelcn. )uist hij 

de huiwestingsvoorzicningen van de 

school is overlcg rnet de gcrneentelijkc 

overhcid dan ook het mcest passcnd. 

Vanuit een ccntraal overheidspunt in 

Zoetennccr is dat nid mecr te doen. 

Op inhoudelijkc en praktische gron

den vcrdient de tcrritorialc decentrali

satie van de huisvestingsvoorzieningcn 

voor het primair en voortgczct onder

wijs, en enige andere facetten van on

derwijsbclcid, dan ook steun. Essen

tielc CI)A-uitgangspunten zoals de 

zorgtaak van de ovcrheid op hct ge

hied van hct ondcrwijs, vriJheid van 

onderwijs, subsidiariteit, doclmatig

heid in de over- hcidsuitgavcn en he-

stuurlijke vernieuwing plcitcn daar

voor. 

/)rs FA.i\ I. Kmk/Joal Is I'OOI'ZIIlcr 1'<111 ac 

UJA-Kmucrkl-1111) Dell HrlrliJ Cll alrcclcur 

uon ondenPijs) Pt71l de \1rrcni!)iny Pill I 

Ncda/,111asc CnuccJ1lcJ1 

No ten 
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1
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De 'ideologische' en 'machtspolitieke' verklaring voor het ontstaan 

van het CDA hoeven niet met elkaar in strijd te zijn. Voordat het tot 

politieke toenadering kon komen was het eerst noodzakelijk dat de 

ideologische barrieres tussen KVP, ARP en CHU waren geslecht. 

0 
ok zc.,tien jaar na de op

richting van her C:DA is 

de in KVP, ARP en CHU 

gelegen christen-dcrno

cratische voorgcschiedetw; nog nict 

achter de horizon verdwenen. De rnet 

de vcrkiezing.,nederlaag van 1994 ge

paard gaandc idcologische hczinning 

gcdt de hcstudering van het verleden 

ccn actuclc partijpolitieke 

relcvantie. llij de analyse 

van dit verledcn kan gc

hruik worden gernaakt van 

twce helangrijke histori

sche <,tudie., die rcccntelijk 

vcrschcnen zijn. ,\kdio 

december puhliceerde )A 

Bornc\vas':.er (emeritus 

hoogleraar kerkgeschiede

nis te Tilhurg) hct lijvigc 

cer<,te dec] van zijn twee-

leden cen aanvang laat nemen, getuige 

de ondertitel 'chri.,tclijke ideologieen 

en de vonning van het CDA ( 1880-

19801'. In deze di"crtatie staat de ideo

logische rclatie tus<,en het C:DA en de 

dric partijen waaruit het is voortgeko

men ccntraal. Zwart lijkt met zijn re

comtructie van het ontstaan van de 

christen-democratische samenwerking 

naar de hekende weg te 

vragen, maar het ant

woord dat hij forrnuleert 

verrast door zijn originali

teit. Waar in de historio

grafie vaak de nadruk 

wordt gclegd op machts

politieke en elcctoralc lac

loren, wil Zwart nagaan in 

hoevcrre de christen-de-

rnocratische 

king is bevordcrd door 

delige gcschiechchrijving Drs JJ !)(JH den Berg ideologischc ontwikkelin

van de K VP 1 Dit werk i'> in hct fchru- gen hinnen C:HU, KVP en ARI' In het 

an-nummcr van dit hlad uitgehrcid he

sprokcn.l 

In pnuari 1995 promoveerde de 

hi<,~oricus RS Zwart op 

'Cods wil in Nederland', cen '>ludic 

waarin de auteur de ont<.,taan'-;gcschie

denis van het CDA reeds ecn eeuw ge-

laatste kwart van de negentiende eeuw 

formuleerden rooms-katholieken en an

tirevolutionairen politiekc lilosoheen, 

die talrijkc decennia lang onvcrmindcrd 

hun geldighcid hchiclden en even 

zo lang functioneerden als obstakels 

voor nauwc politieke samenwcrking. 
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Cedurende de tweede helft van deja

ren vijftig leidden veranderingen in de 

rooms-katholieke en antirevolutionaire 

ideologie tot het in beeld komen van 

de christen-democratische samenwcr

king als mogelijke optie, a! heeft, zoals 

bekend, de daadwcrkelijke tot5tandko

ming van het CDA nog lange tijd in 

beslag genomen. 

De 'ideologische' en 
'machtspolitieke' verklaring 
Over dit fusierroccs waren tot nu toe 

drie werken bcschikhaar. Naast 'De groci 

naar het CD A. Momenten en imrressies 

uit derticn bewoger1 jarcn', een in hct tu

sieJaar I <JRO verschenen ovcrzicht dat 

door de partij zelf is samengesteld, wer

den in I 992 twee gcschiedschrijvingen 

tegelijkertijd gepubliceerd Terwijl de 

Leid-;c roliticoloog H-M. ten Narc! pro

movecrde op Ten cigcn weg. De tot

standkoming van het CDA (I 952-1 9801'. 

publicccrde de historicus !D. Verkuil 

zijn 'Een positieve grond-

CDA relativcert, wijkt hij al van 

Verkuil en Ten Narel, a! zijn het met 

name historici als Bosmans en Righart 

waarmee Zwart hierover van mening 

verschilt.' Tegen de opvatting dat het 

CDA primair vanuit machtspolitieke 

motieven zou zijn opgericht. hrengt 

Zwart argumenten in stellrng die zowel 

op de KVP alsop de ARP en de CHU 

hetrekking hehhen. 1 Zo voclde de ARP 

gedurende de jaren vijhig n1aar \Vcinig 

voor christen-democratische samen

werking, terwijl de antircvolutionaircn 

toch voortdurend terrein verloren. In 

de twcede hclft van de Jarcn zcstig was 

de bereidheid htertoe gegroeid, hoewel 

de ARP zich gedurende dezc reriode 

elcctoraal stahilisccrde. In de KVP was 

de partqtop reeds begin jarcn zcstig 

voorstander van een christen-dcmocra

tische samenwcrking, maar de -,peua

culairc nccrgang van de rartij wa~ tocn 

nog lang niet hcgonncn. Voor de CHU 

gold iets vergelijkbaars In de loop van 

de jaren ze'>tig wcrd het 

houding De gcschicdenis 

van het (]);'\ Op dezc 

werken vorrnl Cods wil in 

Er lijkt geen directe 
idee van christen-demo-

cratische samcnwerking al

lcngs ropulairder hinncr1 

dczc partiJ, maar de chris

teliJk-histori'>chen hadden 

in 1967 slcchl'> ccr1 kamer

zetel mtnder dan in 1956. 

lnderdaad liJkt cr dus geen 

directe relatie tc hebhen 

bcstaan tussen politieke 

op- en nccrgang en de 

chr·istcn democratischc sa

menwerking. Toch kan de 

relatie te hebben 
Nederland ecn mooic aan

vulling, aileen al vanwcgc 

het leit dat Zwart het 

bestaan tussen 

politieke op- en 
Z\vaartcrunt van zijn ana

lyse legt bij de periode die 

vooralging aan hct uitcin

delijke samenwerkingsrro

ces, terwijl daarentegen 

Verkuil en Ten Nape! de 

neergang en de 

christen-

democra tische 

samenwerking. 
lange voorgeschiedenis 

sleclw, glohaal beschrijvcn. om zich 

vervolgens op de concrete hespreking

en in de periode na I 967 te concentre

ren. Ook daar waar Zwart de 

ideologische verwantschap tussen de 

dric partiJetl heklcmtoont en hct ovcr

wegcnde belang van electorale motic

ven voor de totstandkoming van het 

vorming van hct C:DA nict los gezicn 

worden van de electoralc afkalving van 

de christclijke partijcn en ook Zwart 

ontkent dat nict. Dat met name vanuit 

de KVP biJ voortduring werd aange

drongcn op haast, heeft natuurlqk alles 

te maken met de snellc erosie waaraan 

deze partij sinds I 'J(i7 onderhevig bleek 



tc zijn. Cruciaal is evenwel, dat de prin

cipiclc bcreidheid om de eigen katho

liekc identiteit tot cen christcn

democratische gezindheid te vcrbre

dcn, reeds aanwczig was. Zwart sluit 

hicr aan biJ de analyse zoals die ook 

door het CDA zell werd gepresen

tccrd.' 

De 'idcologischc' en de 'machhpolitie

ke' verklaring hoeven echter niet met 

clkaar in strijd tc zijn Het li)kt crop. 

dat beidc zich tot elkaar hehhen ver

houdcn als cen noodzakclijkc tot ccn 

voldocnde voorwaarde: voordat het tot 

politiekc toenadering kon komen was 

hct ccrst noodzakelijk dat de ideologi

sche harricrcs tus-.cn de partijcn wcrdcn 

geslccht. Het bestaan van politickc vcr

wantschap np zichzelf hodde nict au

tomatisch tot -.amenwcrking tc lcidcn, 

maar door het voortdurcnde zctelvcr

lics wcrd het chri-.ten-democrati'>chc 

'>treven in plaat'> van ict'> vrijhlijvends 

tot ecn zaak van levensbelang. 

Vier veronderstellingen 
Aan de centrale these van Zwart liggen 

in kite vier vcronderstellingen ten 

grondslag Hct i'> de hcdoeling van 

'Cod-. wil in Nederland' duidelijk te ma

ken, dat de christen-democratischc sa

menwcrking aileen van de grond kon 

knmen, doordat in de twcedc hclft van 

de jarcn vijft1g zowel de traditionclc 

antircvolu tionairc 'neocalv1 ni'>tischc' 

ideologic als ook hct rooms-katholieke 

'neothnmi-.me' de dominante invlocd 

verloren die ze dccennialang hadden. 

De eerste twce stcllingcn die Zwart aan

nemeli)k wil makcn zijn dan de volgen

dc. Hct zogenaamde neocalvini-.me is, 

in de cer'>lc plaat<;, decennia lang de ide

ologic gcwccst in de Anti-Revolutionaire 

l'artij Daarnaast hehben katholickc po

litici bmncn de RKSI'/K VP het neotho

mJsmc als leidraad voor hun politick 

handelen genomen. De dcrdc - al even 

bclangrijke - verondcrstelling van Zwart 

heeft betrekking op hct naar de achter

grond vcrdwijncn van beide ideologiccn 

gcdurende de late jarcn vijftig. Dit alles 

hedt zich 111 dcze hctrckkelijk korte pe

riode voltrokken, terwijl de politicke rc

levantie van beide denkstelsels in door

slaggevcnde mate is afgenomen. De 

vierde piJ]er waarop hct betoog rust be

trdt de ontwikkeling van de partijcn na 

het af,cheid van dezc traditionele ideo

logicen. In het ideologische vacu(im dat 

toen ontstond, is de christen-dcmocrati

sche optie als alternatid aanvaard. 

Neocalvinisme en 
neothomisme 
Naar mijn mening zijn de stukkcn over 

het neocalvini-.me en ncothomisme van 

grote waarde. Dit hock kan dienen als 

beknopte maar hcldcre inlciding voor 

diegenen die in kort hestek kennis willen 

ncmcn van de ontwikkeling en politicke 

toepa'>'>ing van hct antirevolutionaire 

neocalvini-.me en hct ronms-katholieke 

neothomi'>me. Hct ncothomisme was 

gehasccrd op de inzichten van de mid

deleeuwse tilosoof Thomas van Aquino. 

Hct vonnde de grondslag van een door 

paus Leo XII ( 1 i:\78-1 903) gepropagcer

de socialc leer. Aan het neothomisme 

lag een organische maatschappijvisie 

ten grondslag, waarbij de samcnleving 

werd beschouwd als een gemeenschap. 

Vanuit de opvatting dat de vcrschillen

dc geledingen waan11t dczc gcmccn

schap hcstond dicnden samen te 

wcrkcn, formulcerdc het neothomisme 

politickc hcginsclen als 'solidariteit', 

'corporatisme' en 'subsidiariteit' Onder 

dczc vaandels trokken de katholieken 

ten strijde tegen liheralisme en socialis

me, ook in Nederland, hocwel hct nco

thomismc hier pas relatief laat vaste 

voct aan de grond kreeg en politick lei-
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der Schaepman zelfs enigc tijd voor

standcr is gewcest van een christen-de

lllocratische partij naar analogic van 

het Duihe Zentrwn. Zwart laat zien, dat 

de RKSP zich op cxplicict ncothomisti

sche grondslag hcdt gcstcld en dat dit 

stelsel ook voor de KVP tot in de twee

de hclft van de jaren vijftig het ideolo

gisch fundament is gebleven. 

Vanzeltsprekend valt over ecn zo com

plex denkstelsel als het neothomismc 

mccr tc zcggen dan Zwart in dit kortc 

bestek hedt kunnen docn. In zijn be

toog ging het echter primair om de po

litisering van deze idcccn, om het 

gcbruik dat RKSP- en KVP-politici van 

dczc noties hebben gemaakt. Dit is met 

talrijke citaten voldoende geadstrueerd 

Werd de neothomistische tilosofie door 

figuren als Schaepman, Nolens, Veraart 

en Aalberse sr. tot cen politieke leer 

uitgewerkt, het idcologische fundament 

onder de Anti-Revolutionaire Partij 

werd toch grotendcels gclcgd door 

Abraham Kuyper Hij baseerde zich op 

Calvijn, maar op twec belangrijke pun

ten we ken zijn ideccn af van het tradi

tionele calvinismc. Kuyper beplcitte 

een neutrale staat en onderscheidde 

naast ccn intLt'l'tieve manier ook een ra

tionele manier om Cods geboden te 

kennen. Hicrvoor ontwikkelde hij een 

stelsel van gereformeerde beginselcn. 

Op basis van deze neocalvinisti.,che 

uitgangspunten '>meedde Kuyper een 

antirevolutionaire politieke leer, met de 

allccnhcerschappij Cods en het bcgin

sel van de soevercinitcit in eigen kring 

als kernpunten Deze dcnkhecldcn, uit

eengezet in handboeken als 'Ons 

Program' ( 18791, blcvcn meer dan ze

ventig jaar lang onverminderd geldig, 

aldus Zwart. 

In grote lijnen kan dcze analyse worden 

onderschrevcn, al bcsteedt Zwart wei-

nig aandacht aan de denkbcelden van 

Colijn, de opvolger van Kuyper en als 

politick Ieider niet mindcr dominant. 

Sawis trrlllqlllllus in wd1s, Colijns beroem

de toelichting op hct AR-beginselpro

gramma, wordt in dcze studic 

bijvoorhecld in het geheel niet gc

noemd. lnzake het kolonialc vraagstuk 

en de vcrhouding tussen Nederland en 

lndie had C:olijn opvattingcn die toch 

duidelijk van Kuyper afwcken. Waar 

Kuyper van mening was dat lndic wel

iswaar Nedcrlands bezit was, maar 

nuoit een integraal dec! van het 

KoninkriJk zou kunncn worden, warcn 

voor ColiJn Nederland en lndie unlm

makelijk met clkaar vcrbonden. 

Bosschcr toonde in zijn <,tudie over de 

ARP tusscn I 'J39 en 1952 aan, dat 

Colijns opvattingcn de politieke lijn 

van de ARP zouden gaan bepalcn, het

geen de antirevolutionairen overigens 

in grotc politieke problemen zou hrcn

gen toen de lndonesische dekolonisatic 

zich na 1945 ccnmaal aandiende.<' Wat 

dit hctreft is de Kuyperiaansc continu·i

teit wcllicht wat minder grout dan 

Zwart suggcreert, a! zou Zwart dit punt 

onder verwijzing naar zijn vraagstelling 

weer van tate! kunncn vegen. 

In zijn analyse van opkom'>t en ncer

gang van neothon1i~n1c en ncoculvini.;,;

me stelt Zwart namelijk nict zozccr de 

inhoud van deze beide ideologiccn 

centraal, maar vcclecr twcc andere a<,

pccten hiervan, te wctcn hun 'status' en 

'lunctie'. Neothomisme en ncocalvinis

mc hevattcn beiden de pretentie, cen 

uit het geloot atgclcid politieke stelsel 

tc zijn, en dus een theologischc status 

tc hczitten. Deze concepties zoudcn op 

ecn speciticke manier functionercn: hct 

waren dcnkbders, wcrcldhcclden die 

ccn samcnhindende tunctie hadden 

richting het eigen volksdccl. Nco-

UlV l% 



calvini"ne en neothomi<;mc ~unctio

neerden du., op dezel~dc manier, maar 

waren in hun cla1m op de ab.,olute 

waarheid clkaar<; voktrekte tegenpolen. 

1--lct ging nict .,lecht., om de cmancipa

tJe van twcc achtcrge<;tcldc hevolking<;

groepen, de herker<;tening van de 

gchclc Nederland-;c <;amcnlcving was 

hct ultieme doel van zowel neothomis

ten al., neocalvini<;ten Hct is duidclitk 

dat cen chri<;ten-democrati<;che fu<;ie 

van antirevolutionairen en katholieken 

hij dergelijkc amhities volstrckt uitge

<;lotcn wa<,_ Over Colijn zou Zwart dus 

waar<;chitnlitk opmerken, dat die dan 

hlijkhaar inzake enkcle concreet-poli

tiekc onderwerpen van Kuyper afweek, 

maar dat ook C:olijn zich <;telde achter 

de univer.,elc geldigheid van het nco

calvinisme. 

Veranderingen in de KVP 
1, de pol1tieke wcrking van ncocalvinis

me en neothomi<;me he.,chrcven, dan 

moet, zoal., gczegd, vervolgens nog 

wmden aangetoond dat hcidc stelsels 

in de tweede helft van de vithiger jaren 

naar de achtergrond verdwenen en 

waarom dat eigcnlijk geheurdc Om het 

hetoog <;lui tend te krijgen client ten<;lot

te te worden uJteengezet, dat hct chri-;

tcn-democrati-,che <;treven hiervoor in 

de plaah kwam. 

Voor wat hetrett de K VP lijken dezc 

derde en vicrde <;tap hijna naadlom op 

elkaar aan te .,lui ten Onder 111vloed van 

huitenland<;e theologische ontwikkelin

gen werd in de eerste heltr van de jaren 

vij~tig ook in Nederland ccn modern 

katholiek gcluid hoorhaar, waarhij de 

nadruk wen! gelcgd op de individuclc 

geloo~<;lcving en hit de directe relatie 

tu<;<;en gcloot en politick vraagtekens 

werdcn gezet. De traditionelc henade

ring wa<; begin jaren vithig nog domi

nant, hlijkcn-, het hekcnde hisschop-

pelijk Mandement ( 19541 en het K VP

verkiezingsprogramma uit 1056, dat 

nog op ncothorni-,ti<;che lecst was ge

<;choeid Hierna hehhen zich in hong 

tcn1po verandcringen voorgcdaJn in de 

top van de K VP, aldu., Zwart, die in cen 

eind 1958 opge<;teld verkiezingsmani

k<;t de eerste tekcncn van verandcrin

gen bespeurt De opvallend prag

matische en weinig dogmatische toon 

van dit manik<;t had ziJn pendant in 

uitlatingen van Romrne, die een toenc

mcnde twijtcl aan de politiekc hruik

haarhcid van de katholieke ideologie 

verraadden. Na een vrij kortc periode 

van zoeken had de KVP-partijtop zich 

al rood 1960 tot een chri-,ten-democra

tisch uitgang<;punt hekeerd. Deze her

oricntatie voltrok zich verhazing

wekkend <;oepel. Fchte di.,cussie ont

<;tond er pas tocn S.W. Couwcnherg en 

enkele anderen ccn pleidooi gingen 

voeren voor hct opnemcn van het hu

mani<;me al., inspiratiebron naa<;t het 

christelijk gcloof /\let de publikatie 

van het zogenaamde structllurrapport 

( 1966) stelde de KVP zich cchter de

finitiet op het chri-,ten-dcmocratische 

<;tandpunt. Dit proces wordt door 

Zwart ovcrluigend gercconstrueerd, al 

komt hclaas niet duidelijk uit de verf, 

waarom de leidende KVP-idcologen nu 

eigenlijk tot deze ommezwaai, waar

voor toch geen enkelc machtspolitickc 

noodzaak be.,tond, gekomen zijn. 

Stromingen in de ARP 
Het bc.,chrijvcn van de na-oorlogse 

ideologJsche ontwikkeling van de Anti

Revolutionairc l'artij is ingewikkeld, 

omdat er in deze partij gcen overeen

stemming he<;tond over wat cr voor de 

neocalvinistische idcologie in de plaats 

behoorde te komcn. Om zijn betoog 

sluitend te krijgen moet Zwart meerma

len zijn toevlucht nemcn tot argumen-
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ten van politiek-inhoudelijke aard, hoc

wei zijn onderzoeksaanpak, die zich 

immers beperkt tot de 'status' en de 

'functic' van ideologieen, hem dit ci

genliJk verbiedt. Had de ARP onder 

Colijn langdurig in hct centrum van de 

politieke macht verbleven, na de hcvrij

ding hevonden de antirevolutionairen 

zich in een voortdurend politick isolc

mcnl. lnzake de twcc helangrijkste po

litickc kwesties lndoncsic en het 

sociaal-cconomisch bclcid - bcstond er 

een onovcrbrugharc klool tussen de op

vattingcn van de ARP 

len dezc 'Dooyewecrdiancn' in hun vi

sie op de gcrcformecrde beginselen van 

de traditioncle hootdstroom te ondcr

scheidcn, maar voor wat bctrclt de an

tirevolutionaire politick zie ik toch 

weinig wezenlijke verschillcn. lnzake 

status en functic van de antirevolutio

naire politieke leer stcmden tradittonc

len en Dooycwccrdianen overeen, 

tcrwiJI bcidc stromingen gckant waren 

tegen de dreigcndc modernisning van 

de ARP. De politieke standpuntcn van 

traditionelen en Dooycweerdianen 

kwamcn vaak ovct-cen, zo-

enerzijd'> en de progrcssie

vc tandem KVP-I'vdA an-

derzijds 7 Eind jarcn 

veertig werd zichtbaar dat 

binnen de ARI' ecn mo

derne vleugel tcrrein won. 

De modernc antircvolutio

nairen twijteldcn aan de 

din·ctc toepasbaarheid van 

Cuds ordinanticn en had

dcn minder behoefte aan 

een cxpliciete llijhcl-;e lun

dcring van politiek handc

len. Dat de ARI' na de 

afloop van de slcpcnde 

lndone'>i'>che kwcstie in 

Tussen CHU en 

CDA bestaat een 

opmerkelijke 

continu"iteit. Voor 

al-. ook Zwart constatecrt. 

lntussen won de modernc 

stroming hinncn de ARI' 

terrcin en hct ncocalvinis

me verschool naar hct 

tweede plan. Overigens i'> 

in tcgenstelling tot de 

KVP, tn de ARI' een tradi

t!Onelc stroming blijvcn 

bestaan, die hredcr was 

dan Zwart doct voorko-

beide partijen 

fungeert het 

christelijk geloof als 

een subjectieve n1en. 

inspiratiebron voor 
Hct is met name de in 

1956 als partijvoorzitter 

aungctrcdcn \X1.P Bcrghui~., 

gewecst. die de heroricn-

politiek handelen. 

1 CJ52 eindelijk weer ging mccrcgercn, 

kan als een ovcrwinning van deze mo

dernc stroming worden beschouwd. 

Hct antirevolutionaire boegbecld in hct 

derde kabinct-Drccs. mini-.ter van 

Economische Zaken J Zi)istra. valt 

zonder twijlcl tot deze stroming tc re

kcncn. 

Zwart onderschcidt naast deze moder

ncn en diegenen die aan de neocalvi

ni'>tischc traditic bleven va<,thoudcn. 

nog ecn derde stroming, he<,taandc uit 

antirevolutionaircn die zich baseerdcn 

op de 'Wijsbegeerte der wetsidcc'. de 

door H. Dooyewcerd uitgewerkte cal

vinistische hlosolie. Volgen<, Zwart val-

tatie van dc ARI' actiel stimuleerde. 

Berghuis. een inspircrcnde I iguur met 

ecn grote ideologi'>chc interesse. heeft 

voor de ontwikkeling van de ARP in de 

)at-en zestig vcel betekcnd. al wist ook 

hij de partij niet op een lijn te knjgcn 

llinnen de ARI' kwam hct niet tot een 

gemeenschappclijke aanvaarding van 

de chriqcn-democrati'>chc samenwer

king als nieuwe ideologic VU-socio

loog D.Th. Kuiper heeh in ecn aantal 

publikatie-. onderscheid gemaakt tu'>Sen 

drie dcnkrichtingen binnen de partij' 

Naast cen traditionele stroming zijn 

twec varianten van de modernc stro

ming aanwiJshaar Naast ecn zakeliJkc 
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'modcrn-rragmati-.che stroming' was tc

vem een zogcnaamdc 'cvangelisch-ra

dicalc' nuanccnng aanwezig. Kcn

mcrkend voor dczc derdc richting was 

nict zozecr het relativeren van de tradi

tioncl~ antirevolutionaire uitgangspun

tcn. maar hct hertorrnulcren van dezc 

uitgJngspunten tot een nieuwe, radicalc 

maatschappijvi-.ie met ecn progrcssieve 

tnslag Volgcns Kuiper ontwikkeldc 

llerghul'> en ook ecn hguur als Bruins 

Slot zich in dczc richting lnteressant 

met betrekking tot Zwarls theorie over 

'>latu-. en tunctic i<, hct, dat deze evan

gclt-.ch radicalc stroming op zijn eigen 

manier bled gcloven in de mogclijk

hcid om uit de llijhel algemeen gcldcn

dc politteke richtll)ncn al lc lciden. Het 

i-. jammer dar Zwart zich nict mccr 

door deze indcling van Kuiper heelt Ia

ten lcidcn 

DeCHU 
Jammer is hct ook, dat de C:HU ccn zo 

marginalc plaats hedt gckrcgcn. 

Omdat de christeliJk-historischen niet 

over ccn uitgewerkte ideologic be

schikten. heelt Zwart de CHU -.lechts 

summier willcn hchanclclcn. Tus-.en de 

CHU en het CDA bestaat echter een 

opmcrkclijke contimt'itcit. Voor heide 

rartijcn lungcerl het chri-.teli)k gcloot 

al-. ccn subjecticve in-.piratichron voor 

politick handclen. KVI' en ARP gingcn 

daarcnlegen lot cine! jaren vijttig uit 

van ccn rccht'>treek<, vcrhand tussen ge

lool en politiek In de idcologische IT

Iatic tuS'>cn het CDA en KVP en ARP is 

du-. sprake van ecn cluiclclijke breuk. 

Over de achtcrgronden van die breuk 

zijn we door de intere"antc -.tudic van 

Zwart ccn '>tuk wijzcr geworden . 

.llln-.f,lll/' 1'1111 3C1l !leu} is Pcrbondcn !Iilli de 

Pllki}rocf' Cm/mdcii!S P!lll de Vrijc Llniumitcil 

lc An1simldn1, 11'11111 hi; ccn dissCII<IIIc uaarhe-

reidt over !Jet inteme deb!lt rand de flolitieke koers 

P1111 de ARPin de;!lren1956-1970 

'Cads tPil in Nederland' Christeli;ke ideoloo!eiit 

c11 de uorming 1)(11! het CDA ( 1 H H0-19RO )'. dr. 

RJ Zu>!!rl. t9Y6, Kok. K!!111f'en, ns hlz, f 
1". 90 

No ten 
J A BonH:WJ'>'>t:r, K111holrch· llolbJldtll! J<IJ 1-J<Js;o 

Hcnd I I Inkom,/ err _qr(1u tot 1 CJ(J 3' Nip11cgcn 

I (jl)). 

Th.B ~· .. ~1 B11nkcl 'In ccn andere partri hoort 
ccn katholl<._·k 111ct tlllll'.,· 1n CIJ-\'nkntttltt!)cn, k
bruan I <)l)(J (J5 -7·1 

Vgl de ook h11 Zv,:art geutccrde lllhpr<lak van 

R1gh<1rt JJnlcJdl!lg en oorzaak voor de lx:<.,pre

kingcn tll'>'>l'll ARP ( Hll en KVP 1<., zonde1 

cn1ge tv·:l)lcl de aJhrokkel1ng VJ!l hun elcctoralc 

macht H R1ghart Ten l'l'll\\ conk:.,<.,loncle po-

11tlek'' m· fl l.uykx en H Rtghart :reel '1 \'1111 ,ic 
/l,h/(llll' lld,l! /1ct IOICHI}C Ec11 U'!IU' coH_/c>~tondc flo/tlick 

SDU, [)en HJag I<J()J IH3 Zlcvoorhct<.,tJnd

punt van Bo<.,lllJ!l'> o J ZIJil Jrtlkel 'Het lllJJt

<.,chappell)k-pollll<._-ke Ieven 111 1\edcrlancl 

I(J45- I().';()' 111 ,\/I}Ctt/lJTC Ce.dltcclcnt' ,/u l\.'cdcr/,udm 

3cei X II, 1-bilrlcm I 'JH2 110 

Vgl hrcrhl) ook hct Jrttkcl VJn Zw0rt 'Ideologic 

en macht de chn<.,telqkc portl)en en de vorming 

VJ!l hct CDA' in· K van Kcr..,hergen e J 1 red 

(;ciOflCI! II! llldl/J/ {)c ,/JiiiiCii-,/niiOllll/1( 111 ,'\1c,icJ/IIii,/, 

Am.;,tcrdam I9<J3, 2.~-i/ 

Vgl het reed<:. 111 I<).';() vct.;,chcncn ovcrzicht /)c 

<}loft lldill 11('/ (/)A 1\1oml'llll'll l'll 1111JlrC'>5rcs ui!,lcrtll'lt 

/Jr'!P0!/(11 )d I ('II 

Vgl. l_) 8o.;,schcr, ( )m ,/c nftiil'- I',IJI ( olt/11 nc A~P 
or ,/c _t/ll'/11 Pill! /u•cc I!'CitUcl! I j<)i<)- I C) 52 I Alphen 

a:d Rqn l'J.SO, 1Sl e v 

Bornewa-..;,er maakt duJdclllk dat de K VP de eer

<.,\e 1aren ll<l de opnchung bc\Vll'>t vee! nadruk 

hccJt gclcgd op het progromm<ltT'>Ch vooruit

<.,\revendc kJrJktcr Vgl l.A BomewJ'>'>l'f, 

Ku//1oltckc \',Jib/Jdrllf t 91 'l-1 lJijO !Jiltr,/1 I lcrkom~/ 01 

,JIOCI (lot t!il!l,: 1\ijmcgcn J<)<)5, li<J-l)(J 

Vgl. U.Th. Ku1per Vt:~n volk.;,pctllTOilllcillcnt tot 

kle1ne luyden' 111 [ell kln11c cc!IU' klcrnc lll)',lcir 

Cu·ror1111 ,/c uc,,/JJdl'IJJ'- I'd II de ;\I<P 1 opgcncht op 

i apnl 1.S7<J: en ook: [) ·1 h Kuipct Tu<.,.;,en 

1dentttl'll en fu'>re. Schct<. van enkclc orltwlkkc

llllgcn in de 'radTcJle generutJe' b1nnen de ARP 

1 n de pen ode I <)5/- I <)7 I' ( "/1micn-

I )(moe 1 1111~l he \ 'n·ktJJ Tlllli}CII I 'JH2 lH2-l'J 1 
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Het kabinet roept de marginalisering van de publieke omroep, of 

liever: van omroep als cultuurgoed zeker geen halt toe. Op geen 

enkel moment wordt overwogen of wellicht de komst van nieuwe 

telecommunicatiemogelijkheden of -diensten vanuit de wenselijk

heid van een andere wederzijdse positionering van de culturele en 

economisch-commerciele dimensie van omroep zou kunnen of 

moeten leiden tot herziening van het duale systeem zelf. Zo be

reikt de publieke omroep de 'safe haven' niet. 

H 
et kabinet acht herbczin

ning op het mcd!aheleid 

noodzakclijk. Dat vic! te 

lezen in de 

"Brief van '>taats.,ecretari'> 

Nuis van Onderwijs. C:ul-

staatssecretaris heeft kort daarop nog 

nadcr inzage gegevcn in zijn opvattin

gen en plannen in zijn 'Notitie 

Liberalisering 1\lcdiawet' 

In beide stukken wordt be

zorgdhcid he! eden vonr de 
tuur en Weten.,chappen 

(OCW) en de minister 

Wijers van Economische 

Zaken (EZJ aan de voor

zitter van de Tweede 

Kamer inzake i\1edia-ont

wikkelingen" d.d. 16 mei 

1995. Het kabinet wil 
daartoe cen maatschappe

lijk debat entamcren inza

ke de taak van de overhcid 

Mr. LB.AL Wiist 

toekonht van de zngc

naamde puhliekc omroep. 

Fen bczorgdhe1d die ik 

van harte dec!. l\1aar de 

aanpak in beide '>tukkcn 

hecft de bczorgdhcid nicl 

weggenomen. lntegendeel. 

Hcrbezinning i'> inderdaad 

geboden l\1aar dan wei in 

hct Iicht van mecr ontwik-

en de rol 

van de publieke omrocp en roept cenie

dcr op daaraan dcel te nemen. In die 

Brief gcvcn de bewiml.,licden alvast ccn 

inzicht in hun eigcn voornemcns. In 

dat kader hceft '>taat.,secrctaris Nuis 

ook de C:ommissie- Vcrvcrs gc'lmtal

lccrd die in april zal rapportercn De 

kelingen en factorcn dan in de brief 

Dit is een artikcl in de seric over de toekom<;t v<1n hct 

puhliek bestel. Het ecr'>te artikcl in deze scric werd ge

schreven door prol dr.l C Stappers. dr. E. H. Hollander 

en dr P.W.N. Rutten en vcr'>cheen in Christen 

Dcmocratische Vcrkcnningen van '>Cptemhcr I 9')5. 
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vermeld. Die noemt slcchts de behocf

ten van het hedriJI.,Ieveo om de nieuwe 

ontwikkclingen or telccommunicaticf 

terrein tc exrloitcrcn. Er zijn, vanuit 

cultuurrolitiek a<,rcct, veel dringende 

redencn tot herhczinning, zoals de 

<,panningsrelatie tussen nationale cul

tuuraspiratics en groeiende internatio

nalc commerciclc machtsvorming en de 

vraag wclkc cultuurrolitieke consc

qucntie-. getrokkcn moeten worden uit 

de zogenaamdc 'culturelc paragraaf' van 

hct Verdrag van Maastricht. Dezc - en 

andere - cultuurrolitieke vragen wor

den niet hehandeld. Hcrhczinning zon

dcr de zcllstandige betekcnis van de 

culturcle factor daarhij tc hetrckken i., 

ccnzi1dig LZ, en niet OCW En daar

door wezenlijk onvoldoendc. 

Toch duikt in de notitie van de staah<,e

crctaris een di-;cussiepunt or, dat kcn

ncliJk n1et voor het debat hestemd i'>, 

maar er allcs mce te makcn hceft en tot 

de noodzakcliJk geachte vcrhreding 

dwingt Vandaar dat ik er hicr nu reed., 

uitvoerig or in wil gaan. 

Op pagina 2 in de raragraaf gew1jd 

aan de context en thematiek van zijn 

onderwcrp, qelt de staatssecretaris na

melijk vast, dat "al sinds jaar en dag de 

vraag ilcdt) hoc (in het mediaheleid, 

meer specifiek het omroepbeleid) pu

hliek domein en private markt ten op

zichtc van elkaar gepmitioneerd dienen 

te worden". Die vraag is kennelijk ook 

door hem e11 hct kahinet nog niet be

antwoord, want hij kondigt aan dat de 

"de verden: Ultwcrking van dcze vraag

stelling" pas in het na)aar zal starten 

met een notitie van zi1n hand over hct 

puhl1ck domein. 

Dit is ccn zeer lundamentele ormer

king omdat zi1 tot de conclu.,ie li)kt te 

dwingcn dat ook de wederziJds positio

ncring van de twce ~egn1cntcn van ons 

dualc onuocp-.ysteem, de puhlieke en 

commerciele sector, zell or uitgangs

puntcn hcrust, waarvan de juistheid van 

de eraan ten grondslag liggcnde voor

onderstellingen nog niet vaststaat. 

De gchcle paragraal van de Notitie, 

waarin de wederzijds positionerings

vraag gesteld wordt, vcrdient nauwkeu

rige aandacht. Zij verrneldt de actievc 

zorgplicht, die de overheid aanvaarden 

moct voor (niet slcchts de rublieke om

roep, maar voor) de (gehele) informa

tie- en cultuurverzorging in de media. 

De overheid, vervolgt de Notitie, moet 

de pluriformiteit en onalhankelijkhcid 

van (wederom niet aileen de publieke 

omroep, maar van) de (hele) inlorma

tie- en cultuurvoorziening in de media 

acticf waarborgcn. De Notitic baseert 

zich hicrvoor niet aileen op onze eigen 

Crondwct, maar ook op het Europesc 

Verdrag voor de Rcchten van de !\lens 

(EVRI\1) Voorts wordt dan benadrukt 

dat culturele activiteiten, dus ook om

roepactivitciten, een zellstandige maat

schappelijke betekenis hebben en juisl 

op die grond b1jzondcre zorg verdie

nen. Daar wordt dan aan toegevoegd: 

"Naast hun betckenis als economische 

activiteit dus." (Over de implicaties van 

dit laatste zinnetjc zal ik het nog nader 

hehben ) 

AI dezc stellingnamcn van hct kabinet 

kunnen wij van harte ondcrschrijven. 

Maar de zorgplicht, die de overheid te

recht erkent en op zich wil nemcn, en 

de nadcrc opvattingen welke zij daarhij 

huldigt, Wijzen intussen wei Op een 

ding, namclijk dat omroep, en nict ai

leen puhlieke omroep, volgens haar ei

gen opvatting een zat1k is van algcrnccn 

belang en daarmcc een zaak van pu

hlick domein. 

1\laar dat maakt het wei zeer moeilijk 

hcgriJpelijk hoc men met die overwe

gingen als uitgangspuntcn kan heslui

ten tot cen duaal systeem, waarvan het 
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cne dec! zich aan diezeltdc op het algc

meen bclang betrokken uitgangspunt 

gebondcn weet en wil wctcn, terwijl 

het andere dee! zich daaraan mag, wil 

en - door de aard van zijn beheersstruc

tuur zclfs - moet onttrekken. 

Algemeen belang 
llitgangspunten voor cultuurbelcid, in 

Brief en Notitie vcrmeld, zoals vrijheid 

van n1cning~uiting, vcrzckering van plu

riformitcit, onathankelijkheid, vcrzcke

ring van de kwalitcit van het aanhod, 

zijn op zich waardevol. Zij onthcren 

voor toepassing in cultuurbelcid en tT

gclgevi ng nog iedcrc concrete betekc

nis. Zo kan men niet sprcken over wat 

hct garanderen van het grondrecht van 

n1cning~uiting en n1cningsvorn1ing voor 

bijvoorbeeld de televisic aan zorgplicht 

voor de ovcrhcid meebrcngt, als men 

niet de specilicke wijze van tunctione

rcn van omroep en de institutionalisc

rings- en organisatie-eisen tevens biJ de 

bcschouwingen over de concretisering 

van de zorgplicht hetrekt 

Voor wat het lunctioneren van televisie 

bctreft is het wezenlijk tc zien, dat zij 

op twee wijzen wcrkelijkheid bemid

delt. En wei door- vrijwel continu - te 

'boodschappen' over het gebeuren in de 

'werkelijkc wereld' en door het schep

pen van ccn wereld van fictie, spel en 

verstrooiing, als het ware als 'tweede 

werkeliJkhcid' Zij schept daarmee, ra

dicalcr nog dan radio eerder gedaan 

had, een nteuwc openbaarheid. In aile 

gevallcn, moct men daarbij bcdenken, 

gaat het om 'boodschappcn', die zell 

weer b6nvloed zijn door en berusten 

op de waarde-oordelen, selectiecriteria, 

oogmerken en ovcrdrachts- en manipu

latietechnieken van een relatief zecr 

klcine groep van televi'>ie-'prokssio

nals' Want het tunctioneren van televi

sie vereist nu eenmaal uit zijn aard een 

hoogwaardig gc<.pecialiscerd vakman

schap en bcdrijfsmatig management 

Dat is de institutioneel-organisatorische 

kant van de zaak. 

Realisering van het grondrecht van 

opcnbare meningsvorming en mcning'>

uiting door de burger zcll -via dit daar

toe voor hem maatschappcltjk gezien 

helangrijkstc en vaak enige medium -

komt daardoor 'op alstand' 

De beslis-,ing, op gronden van algc

meen be lang, dat een dergelijk machtig 

middel voor de meningsuiting en me

ningsvorming op cnigerlci wijze toch 

met de eigenlijke dragers van het 

grondrecht op cen representaticvc wtj

ze verbonden moest blijven, lcidde in 

ons land destijds tot de maatschappelij

kc dcmocratiscring dt'<tlll Ia lcttrc, van 

een voor de levcmheschouwclijkc ver

scheidenheid zo rcpresentatiel mogeliik 

hestcl. 

Een nog zwaarderc grond om omrocp 

als specifick medium voor inlnrmatie

en cultuurovcrdracht tot zaak van alge

meen hclang te rckenen is dat radio en 

- radicaler- tclevi<,ie in deze complexc 

samenlcving de zingevende rol van de 

traditionele bemiddclingsinstantie<, als 

kcrkcn, politicke partijen en <,taat lijken 

te hebben overgenomen. In feite zijn ze 

nict aileen in hun informatie, maar 

vooral ook in hun fictie- en escape-aan

bod de centrale lcverancicrs van oricn

tatic, zinbclcving en zingcving Zij 

dragcn, continu maar ook di'>paraat, be

wu<,t en onbewust, diepzinnig en vul

gair en in aile gradatics daartussen, 

clementen aan, waarmee de ontvangcrs 

hun zinhorizon vormcn. Die zinhori

zon hcdt onvermijdelijk altijd twec lo

cuspunten van aandacht, beaamd ot 

ontkend, geeerhiedigd ot gcridiculi

'>ecrd, namelijk de vraag naar de uitein

dclijke zin van dtt gdragmentecrdc 

bestaan en de - vanuit ecn oogpunt van 
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zdgcn1ccn belang centrale - vraag: wat il) 

voor ons als burgers en gemccnschap 

noclig 'om elkaar te hliJvcn ver<>taan' en 

welke gemeemchappelijke waarden en 

deugden nwctcn wij in onze cultuur 

cultiveren om in vredc samen tc Ieven. 

Temlotte verschalt de grote aantrek

kingskracht omrncp ook macht. De 

media, met name tclcvisie, hebben op 

politick niveau de traditionelc mach

tenschciding in cen nicuwe context ge

plaatst er1 de verhouclingen op het 

puhlick clnmcin grondig b6nvloed. 

t\ len kan de ( tclcvisie- )openbaarheid 

111et zoeken zoncler haar macht en in

vloed te ondervinclen. Dat de omroep 

hij zijn machts- en invloecluitodening 

vrijhcrd opeist is op zrchzelf terecht, 

maar verplrcht anderziJcls tot adequate 

vcrantwoordeliJkheicl en verantwoor

ding. F.n dit te meer naarmate de be

hocltc aan oriCntatic en zingcving via 

die media, en dus ook de afhankeli)k

hcicl van hen, grotcr worclt. Aileen al 

om deze reden mogen massamcdia hun 

puhlrek nict eenzijdig als cnnsumenten 

aansprekcn maar hehoren zij hun ont

vangcr zll.;,; rcr.;,;oon en burger rckcn

schap tc gcven van hun h6nvloeding. 

De toegenomen oncloorzichtigheid van 

onzc samcnlcving enerzi1ds er1 de vecl

herd en clisparaathcicl van de opcn

haar/puhliek gemaakte hoodschappcn 

anclcrzijds znuden nu in het algemccn 

hclang mocten leiclen tot ecn aanschcr

ping van de verantwoordelijkhcicl en de 

vcratltwoorcli ngspl icht. 

Culturele en economische 
dimensie 
Als JUist rs, clat nmroep op het algc

meen hclang hetrokkcn i-; en het pu

hlick domcin mcclc con5titueert, hoc 

stclt zich clan de vraag naar de rclatie 

omrocp-cconomische activitcit' 

J)it is cen andere formulering clan de 

staat<,-,ecretaris zich voorstelclc in het 

najaar te gaan behanclclcn, namelijk de 

relatie publiek clomein-private markt. 

De vcrklaring van zijn probleemstelling 

zou kunnen zijn, dat hij era priori van 

uitgaat, clat de puhlicke omroep tot het 

publieke clomein gerekencl moet wor

den, de commerciele omroep nict. 

In dit verbancl is het wellicht nuttig te 

wijzen op het vcrwarrcncle gebruik van 

de tenncn publieke en commcrcii:'lc 

omroep. Die hehhen in ons spraakge

hruik ingang gevonclcn, maar wekken 

de verkcercle inclruk als zou de zoge

zegcl op puhlieke wijzc werkencle om

roep nict commercieel zip1 en de 

zogezcgcl commerciele omroep niet pu

hlick. 1\laar de zaken liggen ingcwik-

kclcler. De zogenaamde puhlieke 

omroepbcclrijvigheicl heeft als elke 

heclrijvighcid haar economische en 

commerciclc climensie. En omgckecrcl 

functionecrt zoals hierboven uiteenge

zet, commerciclc omroep altijd als pu

blieke clienstverlener; hij werkt 

hewust en onbewust- altijd puhliekelijk 

als aanJagcr van puhliek en collectid 

hanclelen en draagt claarhij 

altijcl publiekeliJk cultuur-
De economische 

waarclen over 

0 

:n 

c 

r 

m 

:n 

Anderzijds li)kt, van de cco dimensie staat nooit 
rwmische kant bekeken, niet 

'de private markt' de kern van 
naast de culturele 

de vraag, die de staatssccrc dimensie; de 
taris wil gaan hehanclelcn, 

maar primair de cconomische 
economische 

climen-,ie van omroep als zo activiteit wordt van 
clanig, waarvan de relatie tot 

de markt een afgeleide is. 
binnenuit door de 

De vraag wordt clan hoe zich cultuuropdracht 
de 'zclfstandige maahchap

pelijkc hetekenr-,' van om
bepaald_ 

rocp, om de woorden van de 

staabsecretaris te gehruiken, - dus van 

zip1 zelfstancligc intrinsieke waarcle als 

hemiclclclaar van cultuurovcrclracht, en 
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daarmcc ook van overdracht van pu

hliekc en politieke moraliteit en moraal 

zich moet vcrhuuden tot zijn econo

mische dimensie. 

Maar hier doet zich plotseling in het 

denken van de staatssecretaris voor 

Cu!tuur een radicale hlikvcrnauwing 

voor. Nadat hi) eerst een aantal overtui

gende argumenten heeft aangevoerd op 

grond waarvan geconcludeerd lijkt te 

mocten worden, dat omroep georicn

teerd moet ziJil op het algemeen bclang 

en hijgcvolg zaak is van puhliek do

mein en voorwerp van overheidszorg, 

gaat hij er in het vervolg van zijn noti

tie zonder nadere vcrklaring van uit als 

zou wat hij over omroep in hct alge

meen hedt opgemcrkt aileen maar gel

den vuur puhlieke omroep. 

Die niet gegeven verklaring lijkt ge

zucht te mocten worden in het EC-ver

drag, dat destijds aile op geld waardeer

hare goederen en diensten onder een 

noemer hracht. Maar dat was op een 

tijdstip, waarop de eenzijdig op (matc

riele l welvaarts-cconom ische regimes 

gerichte Europese Cemeenschap zich 

de vraag naar de zeltstandigheid van de 

culturele factor en van het cultuurhcleid 

nog helemaal niet stelde. (Zomin overi

gens als die van welzijnsbeleid in mecr 

algemene zin, van ondcrwijs, weten

schap en ook milieu.) Dat culturele he

drijvigheid, op grond van haar eigen 

speciheke aard en hetekenis, aan haar 

economische dimensie ook eigen eisen 

stelt. leidde daar pas laat - en nog altijd 

lllet genocg- tot het inzicht. dat aan de 

wederziJdse positionering in de cultuur

sector nog niet opgeloste fundamentele 

vragcn ten grond,Jag zijn blijven Jig

gen. Had men zich de<;tijds ernstig re

kenschap gegeven van de implicaties 

van de hierhoven genoemde passages 

van orlZc hewindsman voor Cultuur, 

dan had men onmogelijk aile op geld 

\Vaardccrharc gocdcrcn l'Tl dien':.ten, 

ongeacht de kwalitatievc verschillen 

van de produktie<;ectoren, over de ene 

kam van een ongenuanceerde opvatting 

van 'het' hedrijfsleven kunnen scheren. 

Wie zich ma"acommunicatid wil en

gageren in informatie- en cultuurover

dracht, moet zich ook altijd ccono

misch en commercieel engageren. 1\ \aar 

dat hetekent dan wei dat hij zijn econo

misch en commercieel engagement he

wust en specihek zodanig moet struc

tureren, dat het diensthaar is aan de 

speciheke waarden en waardigheid van 

zijn culturele engagement Het moet 

dat engagement ondersteunen, niet uit

hollen en bedreigen 

Zo gezien, <;laat de economische di

mensie nooit naa<;t de culturele dimen

sie, maar wordt de economische 

activiteit a]<; het ware van hinnenuit 

door de cultuuropdracht bepaald 

Als wij goed zien, wordt de regelgeving 

van de Euopcse Unie ook na ·.~ 1aas

tricht' nog altijd beheerst door het pri

maat van hct rcgin1c van CCn sector van 

economische bedrijvigheid. namelijk 

die van de produktic van materiele goe

deren en diensten. Dat heel dan, met 

voorbij zien aan kwalitatiel andersoor

tige bedrijlslcvensectoren, 'het' hedrijls

leven. Een ovcrheid, die de cultuur

bedrijvigheid als ccn bedrijvigheid up

vat als gclcid door eigen zelfstandige 

intrinsieke waarden, moet dan inder

daad cerst de vraag van de positionc

ring van culturele en economische 

dimensie beantwoorden. 

In dit Iicht liJkt de huidige stand van de 

(nationale en) [uropcse rcgelgeving 

nict al<; va-;tstaand gegevcn voor toc

komstig omroepbeleid tc kunnen gel

den. Zij moet cr veeleer dringend op 

uit zijn het primaat van de culturclc 

factor steviger te verankeren. Pas in het 

kader van de veiligheid van die veran-
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kering komt dan de vraag aan de ordc 

welke rol - en hoc -,pecihek genor

mecrd - de markt daarhij kan en ook 

hehoort te '>pelcn 

Zondige structuren 
Hoewel de staat'>'>ecrctari-, de nog on

hcantwoorde po'>itioneringwraag wei 

duidelirk al'> kernvraag naar voren 

brengt, gaan de voornemens van het 

kahinet intu'>'>cn door alsot dat pro

hleem er niet lrgt en geen gevolgen kan 

hehben voor toekom<;tig cultuurbelcid. 

Zo '>laa t voor het kabi net reeds va<,t 

lvgl l3rid). dat zip1 verantwoordelijk

heid en zorgplicht voor de 

non-commerciclc markt. Alsut hir die 

ene kijker<,- en lui'>teraarsmarkt vanuit 

cultuurpolitick uogpunt naar belicven 

in een commerciecl en niet-commer

cieel le exploitcren deel kan '>cheiden 

en alsot niet 111 beide marktdclcn de

zeltde omroepfuncties worden uitgeoc

tend 

In kite gaat de overheid op dit punt 

nog een - unieke - stap vcrder door 

commcrciele omroep niet aileen minder 

zorgplicht en minder normering vanuit 

het algemeen belang waard te vinden, 

maar door commerciele omroep zclfs 

toe te staan haar functioneren in dienst 

te stellen van en onder-

zelt'>tandige cultuurtunctie 

die omroep uit zip1 aard 

vcrvult, gcringcr 1s ten 

aanzren van commerciclc 

omroep dan ten aanzien 

van puhlieke omroep al

hoewcl men uit ovcrwc

gJngcn van cultuurhclcid 

nu rui<;t het omgekecrde 

zou verwachten' De on-

De commerciele geschikt te maken aan 

cxterne, ja contraire be

langcn. De beheer<;truc

tuur van commerciele 

omroep wordt be.,lissend 

bepaald door twee hclan

gcngroepcn, adverlcerder 

en aandeelhouder, wier 

gedragscodc op hun beurt 

gcleid wordt door drie be

langen: maximalisatie van 

de kijk- en lui'>lerdicht

heid, respectievelijk van 

het hnancieel rendemenl 

derliggende gedachte 

omroep bepaalt 

voor de publieke 

omroep op welk 

punt de strijd 

geleverd moet 

worden en dringt 

muct wei zijn, dat om

rocpbedrqvigherd, zodra 

haar cxploitatie lonend i'>, 

zip1 brakter al, cultuur-

deze wapens op die 

die zelf niet zou 

kiezen. en van vcrzwakking van 

goed verlic-,t en ophoudt 

zich al, zaak van publiek domein te 

mocten r·ichten op hct algemeen be

lang Daarmcc lqkt de principrelc '>tel

lingname van de '>laat'>'>euetan'> over de 

zeltstandigheid van de culturelc !actor 

en van urltuurhcleid meteen vol'>trekt 

ontkracht. 11ij meent blijkbaar, dat men 

de ene omroepmarkt, waarover hij een 

cnkelc maal '>preekt, deels aan het cul

tuurbekid kan onttn:kken door een in

grecp van buiten at en omwille van aan 

de cultuur extcrnc helangen. Hq 

'>preckt dan ook, tcgelirkcrtijd, van 

twcc marktcn: de commcrcicle en de 

de concurrentie. Ceen van 

beide bclangengroepen heeh ccn 

hoodschap aan de culturelc drmen'>ie 

van de omroep als zodanig en voelt 

zich voor de publieke h6nvloedingset

lccten vcrantwoordelijk ol tot verant

woording gehouden. Deze amorali

<,ering van waardengcladen proceS'>ell is 

wat in de encyclick 'Solllcltudo Rei 

Soclalts' wordt aangeklaagd als 'zondige 

<;lructuur': hct teitclijk culturccl tunctio

neren wil men aan het publiek domein 

onttrekken om hct in diemt te kunnen 

<,tellcn van geheel andere extcrne en 

private be Iangen. Wat intrin<;ick taak en 
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doelstelling was, is gedegradeerd tot 

middel voor geheel andere doeleinden. 

Het spreken in termen van twee mark

ten vcrsluicrt vooreerst niet aileen, zo

als hiervoor uiteengezet, dat ook de 

puhlieke omroep-exploitatie niet buiten 

commercieel gedrag bij de verkrijging 

van zijn marktaandeel kan hlijven, ziJ 

het dat hij zich daarbij aan een culture

le normering onderwerpt. Maar het 

ver<.luiert bovendien en vooral het fcit 

dat de twee verschillende, zelts contrair 

genormeerde '>ystemen nict iedcr zo'n 

hcctje hun eigen speelterrein hehben, 

maar elkaar juist op ccn omroepmarkt 

moeten beconcurreren. En wei met on

gelijke wapenen. 1\iaar omdat in de 

structuur van de commerciclc omrocp 

de noodzaak tot kiJk- en luisterdicht

heidsmaximalisatie de hoog'>te wet is, 

hepaalt hq ook voor de puhlickc om

roep op welk punt de '>trqd geleverd 

moet worden en dringt hij de publicke 

omroep wapen<, op, die die zelf niet 

zou kiezen. De publieke omroep kent 

vanuit zijn eigen aard en opdracht ccn 

wedijver in de onderscheiden rcpresen

taties van de pluraliteit, maar moet zich 

nu heslissend Iaten gezeggen door een 

wediJver om de grote getal

lcn, die echter uit zijn aard 
De politici dragen 

nivellerend is. 

er toe bij de 

publieke omroep 

structureel op 

Er is nog een andere belang

rijkc vcrsluicring in het com

mercicle systeem. Ditmaal 

niet van terminologische 

achterstand te 
aard, maar door de wiJZe van 

rcgelgcving Ook die stelt de 

publiekc omroep structurcel 

in het nadeel. Het betreft de 

zetten. 

WIJZe van financiering De publieke 

omroep is - grotendccls en beslissend

afhankelijk van via de ovcrheid gchc-

ven inkom<,ten (Niet van algemene 

middelen, zoals de 13rict zegt, maar pre

uezcr: van doelheffingen of rctribu-

tie<..) De overhcid beslist over de hoog

te daarvan. Fn iedereen weet hoezeer 

volstrekt andere overwegingen dan van 

cultuurheleid telkens bij die bcslissing 

een rol spelen. 

Kijkers en luisteraars hctalcn du<. zo 

voor verleende omroepdicnstcn. In het 

commcrciele omroep<.y<.teem liJkcn 

daarentegen de ontvangers de dienst

verlening 'om niet' te ontvangen. Toch 

kost ook commcrcicle omroep vee] 

geld. ,\ laar wie dragen eigenlijk die 

kosten in feite c De rechtstreebe com

mcrcicle hand, die overal elders aanwe

zig is, tussen leverancier en ontvangcr 

van ccn produkt, i<. hier doorge<,neden 

Maar de advertecrders, die met hun re-

clamehoodschappen een 

'schenking' van honderden mil)oenen 

als smccrgeld uitdelen, zijn geen filan

tropen. Zij herekenen hun kosten door 

in de prijs van hun produkten en/of 

schriJven ze als bedriJfskosten voor de 

fiscus af. Althans voor ons is lllet door

zichtig wie nu in Ieite welke kosten 

draagt. Zijn het de ontvangers van de 

advertentieboodschap in hun kwalite1t 

van produktkopers, zip1 het produktko

pers die de advertentiehoochchap helc

maal niet ontvangen hehhen, zijn het 

de burger<, als helastingbetalersc 

Deze ondoorzicht1gheid i<, op zich a! 

cen voor het rechtsgevoel onhevredi

gende ~ituatic. t'v1aar zij wordt dat nog 

mecr, als men hedenkt dat dit schiJn

haar kosteloze karakter van het com

mercicle aanbod ccn nnevenredig 

zware last legt op de publiekc omroep 

iedere keer a]<, hij meent een verhoging 

van de omrocpbijclrage te moetcn he

pleiten, ook a]<, hij zich daarhij kan be

roepen op de meest gerechtvaardigde 

gronden van cultuurheleid. Het is niet 

moeilijk te voorspellen hoezeer hij 

daarhiJ telkem opn1euw zijn bcstaans

groncl moet legitimeren, e11 wei tegcn-
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over een reeks van overhcids- en parlc

mentaire bedenkingen die in het geheel 

niet door overwegingen van cultuur 

wordt ingegeven. Het is evenmin moei

lijk te voorspellen, dat hij daarbij ge

conlronteerd zal worden met puhli

citaire tegenKties van de commercielc 

concurrentie, wier lcvenshelang nu een

maal gediend i-, met een zo zwak mo

geliJk gelegitimeerde pmitie van de 

puhlieke omroep in de ogen van een zo 

groot mogelijke aantal ontvangers. 

Fn men zal daarhij de actieve 5teun van 

de politici zell krijgcn. Aileen a! elcc

toralc overwegingen doen altijd bond

gcnoot-,chtlprcn zockcn en aJngaan 

met de populariteit Dezeltde politici, 

die aan een puhl1ek bcstel - op zich te

recht - grote maat-,chappeliJke en poli

tiek-sta<ltkundigc hetekeni-, toekenncn, 

dragen niet altijd hij aan de zorgvuldige 

aankweking van dit hesel hii de hevol

king Ook zij dr<1gen er va<1k toe bij de 

puhlieke omroep structurcel op achtcl·

'>land te zetten. 

Niet vcr-,luierd in de relatie publieke 

omroep-commercicle omroep is intus

sen het verschil in verantwoordeli)k

heid en vcrantwoordingsplicht De 

UJmmcrciclc omroep hehoelt niet ai

leen van de ovcrheid tcgenover haar 

n1indcr vcrantwoording al tc leggcn. 

Hii hodt het al evenmin aan zijn ont

vangers or de <;amenleving te doen. Die 

kunnen eventueel hun toe5tel atzetten, 

n1aar gccn rckcn-,chap vragcn. ~ -li_j vcr

antwoordt slcchh zi)ll commerciclc re

sultaten, niet de wijze waarop hij die 

hercikt hedt. Puhlieke omroep nwet 

zich daartegenovcr voor de inhoud van 

zijn produktcn verantwoorden, vorJl'

ecrst tcgenovn zi)ll !eden, maar ook te

genovcr de overhcid, die hem op 

grondcn aan hct algcn1ccn hclang ont

lcend aan till van normcn hindt. Vanuit 

ccn gocd hcgrcpen tJakopvatting van 

publieke· omroep is verantwoording 

niet aileen een plicht, maar iets waarin 

hij eer moet <;tellen, jui<;t omdat hij de 

grate betekenis van hct grondrecht van 

openbarc n1ening"uiting en nlcnings

vorming, van intormatie- en cultuuro

vel·dracht primair als_ hct recht van zijn 

!eden blijft zien, dat hij mag represcn

teren. 1\laar ook a! beschouwt hij hct 

als een eer, het maakt het hem in zijn 

concurrentiepositie op de omroepmarkt 

niet gemakkclijker 

Uit het voorgaande lijkt geconcludeerd 

te moeten worden, dat door de ver

schillende wijze, waarop respectievelijk 

hij publieke en commercicle omroep de 

relatie omroeptaak en economise he di

memie gepo<;itioneerd i'>, de publieke 

omroep op aile aangeroerde punten 

5lructureel in het nadeel i5 en door de 

concurrentie met uitholling hedreigd 

wordt. Maar dat geldt niet aiken voor 

de publieke omroep. Het cultuurbeleid 

op het niveau van de omroep zeit en de 

in de Notitie in het vooruitzicht gcstel

de actievc en specilieke zorg van de 

overheid dreigen eveneens uitgehold te 

worden. 

Wat is 'beter' worden? 
In de Brid en in de Notitie wordt op 

verschillende plaatsen geconstatecrd, 

dar de puhlieke omroep in zijn ontwik

keling reed-, geschaad i'> en in de nabijc 

toekomst nog zwaarder geschaad zal 

worden. De Krid spreekt in dit verband 

van noodzaak van 'revitalisering', wat 

voorafgaande 'devitalisering impliceert'. 

ZiJ vree<;t tocnemende druk op de kijk

dichtheden van de publieke omroep. In 

de Notitie wordt met instemming een 

uitspraak aangehaald van de Ministers

confcrentie van de Raad van Europa uit 

december 19')4, die "uitdrukkelijk uit

spreekt dat de publicke omroep niet in 

cen rcservaat<;<;positie terecht moet ko-
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men" Die uitspraak - eind 1 994~ - kan 

moeilijk anders geinterpreteerd worden 

dan als veroordeling van jarenlang EU

beleid, dat het tot die marginalisering 

van de publieke omroep en van de be

trokkcnheid op het algemeen belang 

hecft Iaten komen. 

met gehccl andere belangen en grotere 

bewegingsvrijheid, en waarmcc ook 

geen coiirdinatid overlcg mogelijk i'> 

De publieke omroep wordt zo in hoge 

mate de gevangene van zijn concurrent 

- 'Bctcr' zou anderziJds ook moeten in-

houden, dat de publieke 

Maar in plaat'> van deze 

ontwikkeling in de wortel 

aan te pakken, komt de 

Brief, en dus ook de staats

secretaris van Cultuur met 

programmatische en orga

nisatorische reorganisatie

plannen, die slcchts 

'kuneren <1111 Sym/Jtom' Zij 

Staatssecretaris 
omroep 'een ondcrschei

den de programmeri ng' 

moet aanbieden. Maar te 

onderscheiden door wic' 

En met welk effect: Een 

Nuis komt met 

plannen die slechts 

'kurieren am gevolg van cen onder

scheidende programme

ring is in icder geval een 
Symptom'. 

worden ook nu niet ingegeven door op

vattingen over het algemeen be lang dat 

met omroep gemoeid is. Zij gaan ge

heel uit van de aanvaarding van het ge

geven, dat commerciele omroep zo 

blijft en dat noch de voorgcnomen stu

die van de staatssecretaris over het pu

bliek domein, noch de herbezinning 

van het maatschappelijk debat daarop 

enige invlocd zal hebben. 

Het komt er op neer, dat de publieke 

omroep zich nog sterker rekenschap 

moct geven van de dreiging, die van de 

(door dezelfde overheid eerst mogelijk 

gcmaakte en nu bevorderde) ontwikke

ling van commerciele omroep op hem 

zal uitgaan. Daarom moet de publieke 

omrocp programmatisch en organisato

risch 'beter' gaan functioneren 

Maar wat is 'beter' ? 

'Beter programmatisch tunctioneren' 

betekent voorecrst, dat de staatssecreta

ris wil, dat de publiekc omroep zich in 

zijn strategic inzake dosering van het 

bcrcik van grotere en kleinere publieks

groepen niet primair laat leiden door 

cultuurpolitieke overwegingcn, maar 

zich allereerst rekenschap moet geven 

van de bcdreiging door een systeem 

lagere gcmiddeldc kijk- en 

luisterdichtheid. Dat ondcrmijnt dan 

weer de cultuur-politieke oogmerken. 

En overigen<;, clke -;uccesvolle brede 

programmering van de publieke om

roep zal door de commerciele omrocp 

onmiddcllijk gekopiecrd worden. 

Terzijde Een bizarre en ook kwalijke 

opmerking in dit verband (in de Brief) 

mag niet onbesprokcn blijven De pu

blieke omrocp moet, aldu., de Brief, het 

elan om de aan hem ge<>tclde ( onver

zoenlijkel eiscn tc vcrzoenen maar we

ten op te brengen, omdat hij in 

helangrijke mate uit de publieke midde

len gcfinancierd wordt. Vooreer<>t 

wordt de publieke omrocp. zoal-, reeds 

gezcgd, nict uit die middelen hetaald, 

maar uit retrihutieo;, wat hem reed., een 

andere positie tegenovcr de overheid 

geeft en op goede gronden. Maar kwa

lijker is de onderliggende opvatting. 

Die houdt in, dat hct kit dat de ovcr

hcid op gronden van algemeen belang 

financiele zorgplicht aanvaardt daarin 

een vrijbrief zou kunnen zicn om in 

haar verdcre beleid de taak van de 

zorgontvanger te verzwaren en zelf-, te 

bedreigen 

De overheid hcheert middelen om het 

algemeen belang te hehartigen en niet 

CDV 1% 



a\-; vrijbricl voor her veroorzaken van 

hindcrnissen op dat stuk. 

'llctcr' i-; ook, dat de zogcnaamde 

slagkracht, waarmee de organi-;atie van 

de publicke omroep moet worden uit

geruq, wordt 'verbetcrd' door vcrre

gaande inrerking van de ontrlooiings

mogelijkheden voor de omroepvereni

gingcn als rcprcscntantcn en zaakwaar

nemer-, van de burgers, die hun \eden 

vormen. Weli-.waar wordt in de Brief 

orgemerkt - maar dan wei negaticf ge

lormuleerd - dat de band tussen om

roerhestel en groeren in de samcn

leving 'niet vcrbroken' mag worden. 

t\laar ook hier lijkt van lirpendiemt tc 

moeten worden ge<,rroken in hct Iicht 

van aile 'hcrijkings'-voorstellcn die de 

Briel op het oog heclt. In Ieite holt rnen 

htcr de kern van het Nederland-,e om

roephestcl als maatschappelijk-demo

cratisch model volledig uit. De 

structuur namelijk waarin het grond

recht van de burger en zi)ll groerslcven 

or het helangriJbtc niveau van oren

hare n1cningsuiting en n1cningsvorn1ing 

a\-, recht van die burgers crnstig werd 

gefl()Jllcn. 

In plaats van de omrocp uit overwegin

gcn van algcmccn belang hcchter in de 

I plunlorme I grocpen van de sarnenlc

ving te verwortelen, driJh men met een 

aantal voorncmem in Ieite institutio

nel'l/organisatorisch JUist mecr naar een 

schciding van on1roep en san1enleving. 

Voortaan mogen de omrocpverenigin

gen nog -,\ccht-, 'toezicht' uitodcnen op 

een nadrukkcll)k 'onalhankcliJk' ver

klaarde omroepbedriJisleiding Wie 

Wl'et. wat toezicht op een instantie, die 

van dar toczicht onafhankc\ijk i'>, prak

ti-,ch inhoudt. moct hct maar zeggen. 

Opvallcnd genoeg zou, in de gedach

tcngang van de .... raat-,<.;ccrctari<.;, de on

alhankelijke omroepleiding zich ander

ztjds wei nwetetl verplichten tot bin-

dingen aan deelbelanghebbers bij pu

bliekmaking via radio en televisie, zoals 

organisaties op het terrein van de kun

sten en zelfstandige producenten, die 

zeker niet als hewakers van de repre

sentativiteit van de omroep voor de pl

uriformiteit van de samenleving kunnen 

gelden en dat doorgaans ook helcmaal 

niet willcn. De staatssecretaris streeh 

dus ccn cumulatie van zeggemchap 

over de omroep na bij de 'professionals' in 

en buiten de omrocp werkzaam metal

len hun eigcn profcssionele dcelhelan

gen. Uitgerekend de eigenlijke dragers 

van het grondrecht van meningsuiting 

en meningsvorming en van de repre

sentativiteit worden op de tocht gezet. 

Ook hier wordt 'verberering' weer vol

strekt eenziJdig ingegeven door en op

gevat als vcrweer tegenovcr de 

'slagkracht' van de commerciclc aanbie

der'>, welke bepaald wordt door hun 

centrale management en hun inhoude

lijke onverantwoordelijkheid Ln ook 

hier volgt de <,taat<,<,ecretari'> dus niet 

een cigen zelfstandig cultuurbeleid, 

maar laat hij zich conditioncren door 

contraire externe machten. die hij te

zclldertijd bezig is in het zadel te hel

pen. 

Ook hier ligt een - zij het andersoortig 

positioneringsprobleem. Natuurl ijk 

moeten de deelbelanghebbers aan bod 

kunncn komen en natuurlijk kan de 

professionelc staf nict buiten een vol

doende ruimrc van frms Ermrssrn' l'v1aar 

dar vraagt juist om gclijkrijdige verster

king van een voor de pluriforme samen

leving door de burgers gelcgitimeerd 

hevoegd gezag, dat de repreo,entarivi

teit-in-samenwerking waarborgt. 

De staatssecretaris daarentegen lijkt de 

wcg op tc willcn, die op den duur ook 

het einde van de zelfsrandigheid van de 

onderscheidcn stavcn van de ornroep

vercnigingcn lijkt in te luidcn en die 
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uitkomt bij enigerlei variant van een 

nationalc omroep. Hiermee zou, naar ik 

vree-;, de publieke omroep de -;trijd te

gen de programmatische nivellering, 

welke hij tegen de commercicle om

roep voert, bcantwoorden met cen an

dere nivellering, namelijk op het eigen 

interne niveau van het geestelijk-plura

le aanbod. lvlaar de bezwaren, die te

gen een dergelijke nationale-omroep

achtige aanpak worden aangevoerd - en 

niet aileen in ons land, maar met name 

ook in Ianden waar men dergclijke sy

'.temen kent-, worden door de staatsse

cretaris niet vermeld. Dergelijke syste

men schrijven een snort van neutrali

teitsethos voor. dat enerzijds dwingt tot 

een soort van grootste-gemene-deler

programmering en tegelijkertijd om

dat programmamakers toch inhoude

lijke keuzes niet kunnen en ook niet 

willen ontwijkcn tot vertoon van 

quasi-neutraliteit en quasi-ohjectiviteit. 

Wij raken hier aan de diepste kern van 

cultuurbeleid en van overheidszorg ter

zakc. i\len hoeft gecn doemdenker tc 

ziJn om toch tc zien dat onze cultuur 

verschijnselen van ernstige bedreigin

gcn te zicn geeh voor de vorn1ing in 

vrijhcid van van hun identiteit hewuste 

!eden van de samenleving en voor het 

draagvlak van de democratic. Niet de 

geringste wetenschappers zicn ver

schijnselcn van ecn \taccato-cultuur', 

een 'jo-Jo-cultuur' cen 'Ccsc/lscl'iljl' die 

het van telkem nieuwe 'Edchnim' moet 

hebben, maar levensbeschouwelijk en 

politiek geen kompas meer lijkt te heb

ben. 

Het i-, ecn problcmatrek. die biJ uitstek 

het algemeen be lang regardeert en zaak 

behoort te zijn van publiek domein 

Dezc taakstelling wordt door de opstel

lcr van de llricf en de Notitie misschien 

wei onderkcnd. maar absoluut niet in 

haar consequentie urt de doeken ge-

daan. in tegendeel hedekt en structureel 

bemoeilijkt 1\laar JUist zij vraagt ener

zijds om '>terkere verworteling in het 

eigen achtcrland en anderzijlh ecn 

openlrjk tonen van het eigene in hun 

programmenng. Het eigene dat van an

dcren onderscheidt, maar evcnzeer het 

eigenc dat aan anderen hindt. Voor het 

persoonlijk engagement van de pro

gramma-aanbieder met deze taak is de 

zogcnaamde externc pluraliteit van eer1 

omroepbestel verrcweg de mee'>t cflec

tievc. zo niet onmisbare voorwaarde. 

Conclusie 
De veelbelovende woorden over de 

'biJzcmdcl·e zorg' van de overheid voor 

de zelf.,tandige betekeni-, van cultuur 

en cultuuroverdracht en over het pri

mair cultureel-maabchappeliJk karakter 

van omroep worden noch in de Briel 

noch in de Notitie al-, rode draad terug

gevonden. Wij moeten vrezen dat hier

mec de marginali.,ering van de publieke 

omroep, of !rever: van omroep als cul

tuurgoed gcen halt wordt toegeroepcn. 

Op gcen enkel moment wordt overwo

gen of wellicht de komst van nieuwe 

telccommunicatie-mogelijkheden of -

drenstcn. vanuit de wcnseliJkheid van 

een andere wederzijd-,e positioncring 

van de culturele en cconomisch-com

merciele dimcnsie van omroep, zou 

kunnen of rnoden lciden tot herziening 

van het dualc -;ysteem zcll. 

[\ laar zo bereikt de publieke omroer de 

'safe 1)(1Pfn' niet! 

Alr L./l i\1 Wiis/ IS l'OOriiidlig dim/cur <ili}C

"IC/IC hrlcdsPoorhcrcdint} KRCJ en 11 l11l Pdll de 

Wl-collrll!issic Eurofms Cul/uurhclcU 
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De politieke overtuiging, die als antwoord op de oproep van de 

Bijbel gestalte krijgt, is het samenbindend element waarop een

ieder in het CDA aanspreekbaar is. Oak andersgelovigen en 

agnosten kunnen de morele band van de politieke overtuiging de

len inclusief de dialoog met de Heilige Schrift. Er is geen reden 

het eerder ingenomen standpunt met betrekking tot de positie van 

andersgelovigen in het CDA te verlaten. 

In lwt rapport, waarin de commi'>5ie

Cardeni<.T5 de verkiezing'>nederlaag van 

het C:DA in I 'J'J4 evalueerde. i'> een 

aanbcvc-ling opgcnon1cn inzake de po-

5itie van 'andcr'>gelovigen' hinnen het 

CDA. De commi<,<,ie con-

5\ateert dat deze positie in 

de praktijk aanlciding kan 

geven tot onduideli)kheid 

LiJ advi<,ccrt hct l'arti)he

<,tuur hicraan, in lijn met 

het 'Program van Llit-

gangspuntcn'. 

dacht te 

n1ccr aan

he<;teden. 1 

Hocwcl hct r·apport zeit 

daarop vcrdcr nict 1ngaat. 

die het l'artiJbe<,tuur terzakc nauwlet

tend en kriti.,ch volgt en met haar 

standpunten regelmatig de puhliciteit 

zoekt. Ook buiten deze hewcging he

staat er onder de CDA-ledcn echter 

onduidclijkhcid over de 

praktische hctekenis van 

hct lormele parti)',tand

punt. De aanheveling van 

de commiS'>ie-Cardeniers 

is daarom terecht. In dit 

artikcl wil ik onderzoeken 

op welke wijze de gc

vraagde duidelijkheid vcr

schalt kan worden. 

kan de onduidcliJkheid in Het standpunt van 
kwc<;tie worden aangedurd Dr C J KlofJ het CDA 
als de door delen van de C:DA-achter- Een di'>CLI'>Sie over de positie van an-

han crvaren tcgcmtrijdighcid tussen de 

ch,·istclijke grondslag van de parti) en 

hct kandllkren voor de volkwcrtcgen

woordiging VJn n1cn"cn die ccn ander 

gcloot aanhangcn. I)c nlcl'-,t prcgnantc 

vcrtcgcnwoordigcr van d1t ~tandpunt i-, 

de 'Beweging C:hri<,tc]ijke Kocrs CDA', 

der<,- of niet-gclovigen i'> niC:'t nicuw in 

het C:DA. Ook al vMJr de oprichting in 

1980 <>pcclde deze vraag een rol. zij het 

dat dcze tocn niet zozccr hetrckking 

had op andersgelovigcn, a], wei op 

niet-gclovigcn. 2 l·--Ict ging on1 de vraag 

of leden van het CDA per<,oonlijk aan-
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spreekbaar zouden moeten zijn op de 

grondslag van de partij Deze grand

slag van het CDA staat in de statuten 

van de partij: "Het CDA aanvaardt de 

Heilige Schrift als richtsnoer voor het 

politieke handelcn" (artikel 2) Over 

deze kwestie werd een rapport uitge

bracht, 'Crondslag en politiek hande

len' Dit concludeerde "dat, gezien de 

aard van het politieke veld zelf, deze 

vraagstelling niet als de juiste kan wor

den aangemerkt" 1 De grondslag heeft 

een inspirerende en normerende bete

kenis, maar maakt her CDA nog niet 

tot een politieke partij. "Daartoe is een 

nadere uitwerking en toe'>pitsing nodig 

op het politieke terrein zelve. Wij me

nell dcrhalve dat de politieke overtui

ging datgene is wat her CDA ecrst tot 

partij maakt."" De discu<,<,ic wcrd vcr

volgens in I ')78 overeenkomstig de 

aanbevelingen van het rapport beslccht 

met de aanvaarding van een resolutie 

door de partijraden van ARP, K VP en 

CHU. De resolutic zegt lctterlijk "De 

!eden van het CDA diencn persoonlijk 

aansprcckbaar te zijn op onze politicke 

overtuiging, waarvan het hart wordt 

gevormd door de impiratie van en de 

toetsing aan de boodschap van de 

Heilige Schrift voor het politieke Ie

ven "' De resolutie kreeg als volgt zijn 

neerslag in de statuten van het CDA 

"Het CDA streeft naar een maatschappij 

waarin de llijbelse gcrecbtigheid gestal

te krijgt, de mcm zijn vrijheid en ver

antwoordelijkheid kan beleven en 

waarin het welzijn van allen wordt ge

diend, het legt zijn politieke overtui

ging vast in ecn Program van Uit

gangspunten en zijn concrete doelein

den in een actieprogramma, waannede 

het zich uitdrukkelijk richt tot de gehe

lc Ncdcrlandse samcnlcving zonder on

derscheid naar geloofsovertuiging of 

maatschappelijke groepering" (artikel 

3) Her in dcze artikelen gevraagdc 

Program van Llitgang5punten kwam in 

1980 tot stand. Artikel 3 van dit pro

gram (in de huidige geactualiseerde 

versie is het artikel 2) zegt: "De politie

ke overtuiging, die als antwoord op de 

oproep van de llijbel voor de politiek 

gestalte kri)gt, i'> her <,amenbindende 

element waarop eenieder in het CDA 

aampreckhaar i'> Dit Program van 

Llitgangspunten geeft uitdrukkrng aan 

deze politieke overtuiging" 

De politieke overtuiging is dus het <,a

menbindend clement waarop eenieder 

in het CDA aamprcckbaar is Aile 

C:DA-cr<, zijn ondcrling gebondcn 

door het Program van Llitgangspunten 

Sinds 1980 gcldt de fonnulc dat icdcr 

die her Program van Llitgangspuntcn 

ondcrschrijlt, welkom is en dan ook 

daaraan gchouden mag worden. Er 

wordt niet gevraagd naar het persoon

liJk gcloofsleven van de betrokkcne, 

ook nict als men anders- of niet-gelo

vig is. Als betrokkene verklaart te wil

len mcedoen in een partij met zo een 

politieke overtuiging, dan wordt hij of 

zij op zijn of haar woord geloofd AI 

docnde blijkt dan of betrokkene zich 

werkelijk chri'>ten-democraat betoont, 

of dat hij of zij toch po!itieke ideeen 

heeft die met de politieke overtuigmg 

van her CDA niet stroken. Aileen daar

aan kunnen conscquentics worden vcr

bonden met bctrekking tot de 

kandideerhaarheid van alle !eden zon

der ondcrscheid. Her gaat dus met om 

de geloofsvraag, maar om de vraag of 

men het politieke antwoord dat het 

C:DA geeft op de oproep van de llijbel, 

wrl delen. Dit rs het standpunt dat in 

de ARP, de KVP en de C:HU altiJd 

hecft hcstaan, dat door hct C:DA sinds 

1980 consequent is ingenomen en dat 

in 1993 i., herbevestigd 

C !lV 1% 
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Onduidelijkheid in de praktijk 
Hoewel dit 'itandpunt in Jrtikelen in de 

pi!rtijhbdcn is toegelicht, blijft de 

kwc5lic periodiek de kop opsteken-'' 

~let gaat daarhij om aanvJIIen op zowel 

Jgnmtcn a]-; ander<,gelovigen in het 

CDA. Centraal 'itaat daarhij de gedJCh

te dat "iemand die het EvJngelie ver

werpt - hetzij agnost, hetziJ islamiet, 

hetzij hindoe niet vruchtbaar kan 

mcedoen JJn de toet'>ing van de poli

ticke uvertuiging aan de bijbel" zoJis in 

Jrtikel 2 van het ProgrJm vJn 

llitgJng-;punten omschreven. "Men kan 

aileen iets toetsen Ji'i men een norm 

daJrvoor nkent."c lk zal op deze kwes

tie dieper ingaan, maar eerst wil ik de 

vraag 'itellen ot er JlternJtieven denk

haJr zijn voor het CDA-standpunt Is 

het mogelijk om het probleem op een 

Jndcrc wijze op te ]o.,<;en dan het CDA 

doet en, zo jJ, hevrcdigen deze oplos'i

ingcn7 

Multireligieuze partij 
Ecn alternatid voor een partij op chris

telijke grondslag, die haar gelcderen 

opemtelt voor Jndersgclovigen, is ui

teraard een multireligieuze pi!rtij, cen 

partij die ook de KorJn en de Veda-ge

schriften als grondslag erkent. Ook die 

vraag i'> in een eerder 'itJdium in het 

C:DA aan de orde gewccst. In een vroe

ge b.,e VJn het fusicproccs is geopperd 

dat het CDA een open '>OCiJie volks

pi!rtij zou moeten zijn, die zowel hct 

chri'itelijk geloof Jls het humanisme als 

grond-;lag zou Jiltwaarden. Dat voor<,tel 

is niet aanvaard. Ncvenschikking vJn 

inspiratiebronnen werd he'ichouwd Jls 

het opgeven VJn in<;piratiebronnens 

Ook recent i'i weer de vrJJg gesteld of 

de grondslag van het CDA nict ver

ruimd kiln worden, zudat ook aanhan

ger'> vJn Jndere religie'>, hqvoorheeld 

nw.,lim<; en hindoe'>, zich in de partij 

mccr kunnen thuisvoelen. Het CDA

congres in 1993 WJS, evenals de confe

rence VJn de drie partijen in 197 4, van 

mening dat de grondslag niet verruimd 

zou moeten worden. De si nds 1980 

gcldcnde forrnule achtte het een juiste 

regeling, die ook voor de toekomst ge

schikt hlijft In de pri!ktijk blijkt het 

Jntwoord dat het CDA in zijn politicke 

overtuiging geeft op de oproep die van 

de bijbel naar de politick uitgJJt, door 

sommige joden, moslims en hindoes te 

kunnen worden gcdeeld. Die situJtie 

wil hct CDA handhaven. Wijziging vJn 

de grondslag in de richting van een 

multireligieuze partij zou de consisten

tie en de kracht van het antwoord dat 

op deze grondslag in hct Program van 

llitgangspunten gegeven wordt, kun

nen verzwakken. 

Personalisme 
Een tweede alternatief voor hct CDA

standpunt, is een partij die zich bJseert 

op het pcrsonalistisch men.,beeld. Deze 

situatie doet zich voor in de lklgische 

CVP en min of meer ook in de EVP. 

Dit per'icmalisme stamt uit de sociale 

leer van de room<;-katholieke kerk en is 

filosofisch met name uitgewcrkt door 

Emmanuel Mounier ( 1905-1950) en de 

groep intellectuelen rond het tijd

<;chrift 'EsJmt', waartoe ook Denis de 

Rougemont en Jacques Maritain be

hoorden.'' 

HiJ ontwikkeldc dit mensbeeld in de 

periode vc\c\r de Twccde Wereldoorlog 

toen tascismc en stalinisme sterk in op

komst waren, terwijl de democratischc 

wereld Ievens- en wereldhe'ichouwclijk 

versplinterd en verzwakt was. Mounier 

zocht naar een gcmeenschappelijk 

mensbeeld om het samenleven van 

mensen met fundamenteel verschillen

de opvattingen, zoals humJnisten, 

joden, katholieken, protcstanten, 
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orthodoxen en moslims, in te funderen. 

Hij nocmde dit mcn-.bccld per-;onalis .. 

tisch. Dit pcrsonalismc is transcenden

taal gdundccrd hij nocmde her 

aanvankelrik een Prrso11oli1111t Crrtholiqur

maar richt zich in begin-;cl tot iederecn, 

die zijn uitgangspunt zoekt in de men

scliike waardighcid Deze waardigheid 

mag nicl ondergcschikt worden gc

maakl aan (totalitaire) systcmen, maar 

ook niet worden beperkt tot I liberaal J 

individualisme. Hct gaat om personcn 

die zich kunncn ontplooien in gemeen

schappen. 

l\1cn vindt dit personalistischc mens

beclcl als grondslag voor partijvorrning 

tcrug in de C:VI' en overwegend ook in 

de EVP. Hct beginselprograrn van de 

FVP opcnt rncl· 

101 Wij christen-clcmocraten, leclcn van de 

EVP, hcvc..,tigcn de onvcrvrccmdharc waJrdc 

\'J.Il rcdcrc mens. De men-. i<.., hct ondcnvcrp 

en nrct hct ohjcct van de gc-;chrcdcnr.., 

I 02 Doordrongcn van de joods-chmtelijke 

\'\'Jardcn zict de EVP rn rcclcrc men<.., ccn pcr

~oon, dat wd zcggcn ccn uniek mcnsclijk we

zen, dat onvcrvanghaar i'->, tot nrcts andcr<., tc 

hcrlcrdcn, vnj van nature en oren voor trJil'-'

ccndentie 

Het gaat om het 

aanvaarden van de 

103. Ieder men-. i<:. aangcwczcn 

op anderen. Omdat hii vrij, soli

darr en vcrantwoordclijk is, moct 

de menselqkc persoon deelne

mcn aan de ophouv.,r van de -.a

mcnlcving. Voor velen onder on-. 

heru-.t ccn dcrgclijk engagement 

op de ovcrtutg111g dJt we geruc-

morele band van de 

politieke 

overtuiging. 

pen ZJjn hij te dragcn tot hct hc

vrijdend en -.chcppcnd wcrk van Cod 111 

Later in de tek<;t wordt de rclatie tussen 

gcloof en politick, zoals de EVI' die 

zict, nog een., omschreven: 

l6.i. ()p hct vlak van de pol1tick heve-.tJgcn 

wij de hand tusscn de chmtell)ke principcs 

en waarclcn. gc·fn-.plrcc:rd door hct l:vangclte 

en het christelirk culturcel cdgoed en de 

mcn .... cnrcchten en de dcmocri"ltischc tdcJlcn 

vJn vri1hcid en gcltJkhcJd, de sou;:dc rccht

vaarcbghcid en de soltc!Jrttcit 

l (J5. A].., christcn-clemocrJtt'>chc mJar nict

confcssionele parrij is de Furopcse Volks

parti) wczcnltik ccn partt) van waardcn. 

De FVP basccrt zicb dus net als hel 

C:DA niel np een conlcssie, een kerkc

lijke bclijcknrs Anders dan het CDA 

basecrt zij zich op cen men<,becld, dat 

gelmpireerd is door het Evangelic, en 

op joods-chrisklijke waarden. De tekst 

van het hcginsclprogram is slcrk pcrso

nalislisch van aard. Het ontwcrp was 

dat nog sterker, maar daarin zijn dank

ziJ amendering- met name vanuit CDA 

en C:DLI - verwijzingen opgcnomen 

naar de inspiraliehronnen van de chris

ten-democratic Om toe te tredcn lol 

de FVP bchoeft men niel per'.oonlijk 

tot hct christelijk geloof te behorcn, 

ook andersgelovigcn die dit mcnsbecld 

delen, zij11 welkom. De lVP omzeilt al

dus een grondslagdiscussie, zoals die in 

her CDA speelt Zij spreekt zich 

slechts indirect uit over de geestell)ke 

hron van hct mcnshecld, waarop zij 

zich haseert. 

Zijn de grondslagcn dus verschillcnd 

een mcnsbeeld, rcspcclievelitk de 

Heilige Schrift rn de praktijk komcn 

de EVP en het C:DA tamelijk dicht hiJ 

elkaar uit. De vraag riJst derhalve of 

ook het C:DA nict het personalisme als 

grondslag zou kunnen nemen. Hct sluil 

zich dan aan hiJ de lurnpc'>e christen

democratic en hccft ogenschijnlitk 

meer ruimtc om andersgclovigcn op tc 

nemcn. Om twee redencn meen ik dat 

dit altcrnatid nict gcschikt is. Ten ccr-



qc hcdt het pcrsonali,me 111 Nederland 

vooral invloed gehad op de I )oorhraak· 

Schnmnhorn en lbnning WJIT11 perso

nall'>ten.11 Wel!'>wilar heru'>lte ook de 

puhlibtie 'WelvaMt. welzi1n en geluk 

Fen btholick uitzicht op de 

Nedcrlandse '>ilmenlcving' 1196-1) op 

ccn per<;onilll'>ti'>che lundering, lllilM 

deze i'> nict in de tusiege<>prckkcn in hct 

CJ)A ingehracht Voor zovcr de boven

gcnocnlde gcdachtc van de open, '-;0-

CICllc volk,partiJ crop gehilv,crd was, is 

dcze reed' hi1111en de KVI' zeit algcwc

zen. Op de twccde plaats is de lcven'>

he'>chouwclqkc verankcring van het 

hcgin,elprogram van de luropcse 

Volk,pMtij VO<>ral tc de1nken aan de 

CDLI en het CDA. pilrtiJen die nict het 

pcr<;ollJiismc. maar cxpliciet het chris

tcli)k geloof ill'> in'>piratiehron voor hun 

politieke handelcn heschouwen. Het 

bn gecn kwaad om die gezondc span

ning in de EVI' tc handhavcn, nu er 

ook conscrvatieve partijen worden toc

gelatcn 

Volkspartij 
F.cn dcrde term die in dit vcrband wei 

naar vorcn komt is het woord 'volhpar

tij' Het wordt in vcrhand gchracht met 

artikcl :l van het Program van Llit

gangspuntcn, waarin <;taat dat het C:DA 

zich zonder ondcrschcid richt tot de 

gchelc Nederlandse hcvolking Onder 

meer de klcinc christcll)kc partijen ver

wijtcn het C:DA wei volk,partij tc zijn 

111 die zin dat nict aileen chnstcnen 

welkom zijn als lid. Dit verwijt bcrust 

op een miwcrstand. De term 'vnlkspar

tij' <,lJnlt uit de ccrste fase van de chri<>

tcn-dcmocratic uit het begin van dcze 

ceuw. Met hct volhpartij-karakter wil

den de christen-democratcn toen hena

drukkcn dat zij de kla.,.,cnstrijd 

verwierpen a]<; basis voor partijvorming. 

Arbcid en kapitaal achttcn zij vanuit 

chri<>tclijk-politiek pcrspectid princi

pieel verzoenhaar Daarom noemden 

zij zich volkspe1rtijcn. partiJen die zich 

niet lundecrden in een kla">c de arhei

dcr.,klas<;c ol de hctcr gesitueerdcn. 

maar in een christ<:li1ke politiekc over

tuiglng. Volk<>parti) ZIJn is dus geen al

ternaticl voor chri<>telijkc partijvor

ming, maar cr juist de uitdrukking van. 

.fv1ct ander<>gclovigcn heeft dat niets te 

me1ken. 

Conclusie 
De alternaticven voor het CDA-stand

punt inzake de pmitie van andcr'>gelo

vigen hinnen de partij zijn n1ct 

ovcrtuigend genocg om de tot duwcr 

gevocrde lijn in tc wisselen voor icts 

andcrs. Dat betekent dat de voile aan

dacht moet liggcn op de verheldcring 

van deze lijn, zoals het rapport

Cardeniers vraagt. 

Andersgelovigen en de 
politieke overtuiging 
Op de eerste plaats client duidelijk te 

zijn dat de politieke ovcrtuiging een 

morele band i<>. Reeds Dooyewcerd be

<;chouwde politicke partijen als <;amen

levings'>tructurcn, gefundecrd in het 

hi'>torisch aspect en met hct morele a]., 

kwalihcerend aspect. Hij omschrijft 

hen als "de op vriJwilligc basis georga

niseerdc, vercnigende macht van een 

pol i tieke ovcrtuigi ng met bctrekki ng 

tot de principe'> die hct beleid van de 

staat en ziJn administraticve onderdelen 

richting moeten gevcn" I! Belangrijk 

hierhij is dat hct morele niet los staat 

van religie, maar cr ook niet mee sa

menvalt. Politieke partijen zijn geen re

ligieuze, rnaar n1orele organ1saties. 

Artikel 2 van het Program van 

Llitgangspunten geeft aa11 hoe de more

lc politicke overtuiging tot stand komt. 

Dit is niet een rechtstreekse tocpassing 
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van bcpaalde bijbeltekstcn, maar een 

"antwoord op de oproep die van de bij

bel uitgaat naar de politick". De rclatie 

tussen de hijhel en de christen-demo

cratische overtuiging is dus een dia

loog, de hijbel roept om op om 

bepaalde dingen te doen en andere te 

Iaten en christen-democraten geven in 

hun politieke overtuiging een antwoord 

op die oproep. Deze ant-

vr·aag hevestigend worden heantwoord 

Niet aile agnosten en niet aile anders

gclovigcn kunnen dat, n1aar n1i_1n crva

ring met christen-democraten uit die 

kringen luidt dat dit wei degelijk moge

liJk is. Zeker geldt dit joden, die het 

Oude Testament en de Tien Ceboden 

voluit voor hun rekening nemcn. Ook 

voor aanhangcrs van die andere 

Abrahamitische 

woord-tonmrlc i-. in I ')72 

door W.C Hoogendijk en 

PAI.I\1. Stecnkamp ont

wikkeld om aan te gevcn 

dat de llijhel niet al<; een 

pa<;klaar receptenhoek 

lunctioneert, maar dat 

mensen de daarin vervatte 

oproep stt·ed<; naar hun ei

gen omstandighcden moe

ten vertalcn. 1' 

Als men de politieke diemt, de islam, gcldt het 

Theologi<;ch iet<; moeiliJ

ker te hcoordelcn is of dit 

ook geldt voor aanhangers 

van andere dan deze gods

diemten, zoals hindocs, 

maar er is geen reden om 

net als de 'Bcwcging 

Christeli]ke Koers C:DA, 

hiJ voorbaat hun intcgri

teit in twijlcl tc trekken als 

ziJ zelf deze vraag heve<;ti

gend beantwoorden De 

prakti]k hedt inmiddels 

overtuiging 

losmaakt van de 

inspiratiebron, 

vervlakt zij 

gemakkelijk en kan 

zij niet meer 

Bij de actualrscring in 1993 

is een zin in dit artikcl in

gevoegd, die reeds in de 

resolutie van I ')78 voor-

onderscheidend 

functioneren. 

kwam. welkc dit dialoog-karakter nog 

eem va<;tlegt, "De voortdurende toet-

sing aan de hijhel i<; het kenmerk van 

die politiekc overtuiging" De zin 

lxengt tot uitdrukking dat het Program 

van Uitgangspuntcn nict CCnn1zdig tot 

stand komt al-; antwoord op de oproep 

van de llijhel en verdcr een zellstandig 

he<;taan lcidt los van de impiratiehron, 

maar dat er een voortdurende dialoog 

plaatsvindt tussen grondslag en politic

ke overtuiging AI, men de politieke 

overtuiging losmaakt van de inspiratie

bron, dan vervlakt ziJ gcmakkelijk en 

kan zij nret meer onderscheidend func

tioneren 

De vraag is dus of agno-,ten en anders

gelovigen de morele band van de poli

tieke overtuiging kunnen dclen 

inclu,ict deze dialoog met de Heilige 

Schrift Naar mijn <,maak moet die 

uitgewezcn dat ook voor 

personen uit die kring geldt dat zi] zich 

als christen-dcmocraat manilc<;tcr-en lr1 

ook onder de agnostcn hevinder1 zich 

herkenbare chrhten-dcmocraten. die 

hun mannetje staan als hct gaat om de 

toetsing aan de Heilige Schritt. 11 

Net zo min al<, aile chr-i<,tencn christen

democraat zijn, zullen aile aanhangcrs 

van andere gclover1 of aile agnostcn zich 

tot de chn<,ten-democrati'>che politieke 

overtuiging hekennen. Ook onder deze 

groepen hcctt men fund;:rmentali<;tcn. 

midden-orthodoxen en vr·ijzinnigen. 

Delcn van dcze geloolsgemeemchappcn 

kunnen zich a;:rngctrokken voelen tot 

hct CDA En net al" in de KVP, de ARI' 

en de CHU het gcval wa-; - daar werd 

niet op christelijk gcloof geh;:rllotecrd -

zo ook zal hct C:DA zijr1 toelatingscrite

rium in de politiekc en niet in de god-;

dicnstige ovcrtuiging n1octcn zockcn. 

CllV 1 'Ji, 
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Moet men persoonlijk ecn gclovig 

christen zijn om als volwaardig lid aan 

het C:DA te kunncn deelncmcn? Die 

vraag is in de gcschiedenis van de chris

tell-democratic in ons land ten cncn 

male afgewezcn. Het gaat om het aan

vaardcn van de mmelc hand van de po

litieke ovcrtuiging Zijdclings kan nog 

gcwczen worden op de krachtige vcr

dcdiging door ARP, CHU en KVP van 

hct amhtsgehcd in de gcmccnteraad en 

provincialc staten. dat ook wordt uitgc

'>proken namcns de nict-gelovige lcdcn 

van de volksvcrtegenwoordiging. 

Kennelijk wordt dit wei mogelijk gc

acht.1' Betekenisvol in dit verhand zijn 

ook de conclus1es van Hans KLing inza

kc de tusscn de wcreldgodsdienstcn be

reiktc morclc con<.ensu'>. 1'• 

Toch kan met hct rapport-Cardcnicrs 

worden ingcstcmd. waar het stclt clat 

de positic van andcrsgelovigcn in hct 

C:DA client tc worden vcrduideliJkt. 

I )aarom is het gocd om bctrokkencn 

zelf aa11 lwt woord te Iaten. zondn te 

vcrvallcn 111 ccn ondcrzock naar hun 

persoonliJkc gclool-,helcving. Hct gaat 

om de verhcldcring van de vraag hoe 

de vcrschillcndc gelovcn op ccn poli

tick kussen kunncn. 

I), ( I K/of' is ild;uuc/-,!im leur lhlll hri 

Wricll\Lilii/J{lclijk lusliluul uoor f,rl C/)A 

No ten 
I ( [ ) .. \ 1\<i/'/'OJI fJ',Iillt~luLiliHIHI,,!t c,-( ,rJ\cllhJ~c 

I()<J I• ·-1-1 

1 en llll..,tckcndc dm_unlcnlaliC \'till de di'>lli"'->IC 

\'Cr..,Lhccn rn ~l1Lht1llg KJdcr- en Vornllllg'>

wcrk ARP \ 1c~n ll'tliJ,/,Lilnlcn !,11 !1tJll,jl'l'ul: 

I ),1, li'lili!Lillt' [1)'11 .h ,JI,lJJ,{,f.J,j,]l,lli'.'i( !II f,cl ( I);\ I'<,

( .rtl\'l'll hJgc I <)7(J 

~ ( l ).\. ( 11•111,1-.l.r~; tl! floii/,'1'~' l•,udcicn 1 \-( -,rJ\'CllhJgc 

liJ7K I.')() 

( IILlJJ,/,i.r,f tl! hll:II<~' lldH,idtii <)I 

H lloro:,LIJp ell ( I Klop /)r </llll'l 11 ldr hct ( /);\ 
,\ ltlll/!11/t!T ()! 1111/'ll''-it''- IIi/ .lrrJitli ''lll'ill/l'll )dll'll 

'h<~.nckvr I'>S01 I(J/ 

() lll]voorhccld A.\1 ( )oo:,t!Jndct Kunrwn JllO<,-

lrmo:, het (J)A vcrtcgernvoordtgcn ~ de uJtno

dTgtng van hct CDA', Bcsluin~{olllm! 1982/11 2H 

7 Hncl van de o:,ccrctJris van 'BnvegHlg chno:,telrjke 

kocrs CD/\' te Amero.;Joort aan de voorzrtter vJn 

hct CDA. 2l Juni 1 '!<J5 

/)c ~)rou llddr hd Cf)A, 71 111 11 (J 

A.J .~1 von Weers, Staot en pcrsoon /)e h1lllrekc 

{r/o.,ofrt Pdll Fmmdl!uc/,\1ounin d)el!t l(JH/1 150. C 

Houckaert, .~1ounrer en de bcweg1ng rond 

]:o:,prit' in L K C BouLkacrt, ,\1dd[y..,rckurt·n_,}d~)c

'JIC!!I Ecri fln~ond/r,il~thc Phil O/l i]l!IICCII'-C/1,1/l ill t'lLll1{l-

1111l' I].Clt\·cn Aml'ro:,loort 1992 12~-142 

10 i'uropco:,e Volk'>IXtrliJ Hd5r~f"l10_1)1d!ll llhus<.,c) 1 1 )l)~ 1 

Llrtt 1() 1-103 

II VJn \Vccro:, heo:,chndt de 1nvlocd van r\lounrc1 

en hct pcro:,on<llr<.,mc in Olh l0nd ".~1cn kzlll zrch 

de tnvloed VJil 1\lounrer n1e1 hcpcrkt gcnoeg 

\ ooro:,tcllcn. Van meer hctd.;.cn1o:, l11kL drc van ! )e 

Rougcmonl op Brugm<tn<:. en van Bulx·1 op 

B0nning'' o l 19-2() 

12 H. UooVl'\'>TCrd. A Nu!' ( nlu)r!c u{ TIHO!ctruli 

Thou,j/1/ 'Amqerdam 11J)7: Ill, (J!-4 

J)ooyC\\TeJd nccnll h1cr <llo:,tand V<lll ZlJll ccrde

re l1l WIJ,/n·:Jcutc .ln Wct-I,1a 1 c\mo:,tcrdom J\)~51 

_!.!chuldJgdc opvattlllg (bt politrckc porllJCll hct 

rcl1grcuzc a.;,pl'Lt <1l<., hco:,tclllmJngslurKllc hcb

hcn 

I~/)( t/IOCJ l!ddl llt'l ( /),\ (Jl) Cll llJt 

1-l ~en prM hL1g voorhccld ro:, A ( Zl)dcrvcld 

VcJJJlt\Voordell)~hcld en vcr<lntwoordrng. l.cn 

\\ rhgcng-o:,ot_iologro:,Lhl..' hegnpo:,hcpollflg 111 

Ncderbndo:,e SLlwol \'oor ( )pcnhil<lr Bco:,tuur 

(lilcii htlJ'CJJ Li{d \'nilriiii'llOrdm,J 111 I'Cidlilli'CJtlJ,lt/~·lk

/JcJ,i ln11nur hct nJlinh.riiJ l,c,lutu ..,.Cr<lvcnhJgc 

1<>lJ-tl 7-11 

1"1/jc,lllli"{tliJJIII, 0p1d 11JSO 122-IJN, aprrl 1<f.'l2 

12lJ nil1 11JHJ. 21lJ dcu_·rnhcr lt)S2 '.:\')(J 

I(J H. Kurlg, '[ k h111dcndc krillht VJil ccn wvrcld
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p 5 mci I 'l'J4 a\ kwamen 

in ecn k.lomter 111 1-:chtelcl 

een groer memen hij cl

kaar, cl1e in de volgende 

maanden in de pogingen tot herrnsitin

ncring van de chri-;ten-democratie een 

centrale rol zouden -;pelen. \)cnk aan 

Andriessen, Cardeniers, Wijllcls en 

Zijderveld. In het zomernummer van 

Chri<;ten Democrati-;che Verkenningen 

van dat jaar zijn hun analyses, hun ver

kenningen, hun aanhevelingen terug te 

vinclen. 

A\-; 1995 het jaar van de inhoud was 

voor de christen-democratie, met zaken 

als het naar voren brengen van nieuwe 

thema\ in het voorjaar door fractie

voorzitter Heerma, de conferentie van 

12 en 13 mei over chri-;ten-democratie 

als beweging van de toekomst en het 

rarrort 'Nieuwe wegen, vaste waarden' 

van her Strategisch Beraacl, dan zijn 

veel van die lijncn terug te voeren tot 

dat W.L-heraad. 

A\-; 19'!8 het jaar van de terugkeer moct 

worden, dan is er geen dag te vcrliezcn. 

AI eercler (zic de periscoor in Chri-;ten 

Dcmocratische Verkcnningen van no

vember I '!95 I were\ hier gewczen or de 

urgentie en de ti1dsdruk In het najaar 

van I CJ96 moeten de penncn weer ge

cloopt worden om het verkiezing-;rro

gramma te schrijven. ln wat mi<;<,chien 

nog belangrijkcr is, dat dan over de 

grote lijnen en over de tocknmstgerich

te, en niet zelden controve1·siele dos

siers, eemgezindheid moet be-;taan. 

Celukkig i-; de pol1t1eke Ieiding van het 

CDA zich h1cr mecr dan bewu<;t van. 

Hct hetekent met name, dar in de ko

mende maanden de hooldorientaties 

van het Strategisch 13eraacl nader uitge

werkt moeten worden 

A is I 'J'J8 het jaar van de terugkeer moet 

worden. clan bctekent dat allcrecr-;t 

her-;tel van vertrouwcn. 1-ler<;te\ van 

vertrouwen or basis van de vnor-;tellcn, 

de kcuzes vnor een ancler helcicl, en dar 

is dus duidelijk maken, waarom we stijl, 

analyses. rrioriteiten en concrete uit

werkingen van "paars" afwijzcn, maar 

vooral duicle\ijk maken met welke mid

clelen wij wei de kracht en de integriteit 

van de samenleving willcn hevorcleren 

en verclecligen, de participatie willen 

herstellen, de vcilighcicl willen lundc

ren, en willcn invcstcrcn in de toe

komst. Her<,te\ van vertrouwen ko<;t 

tiJd. Het veronderstelt, dat ook duide

lijk wordt wclke soms rijn\ijke maatre

gelen en ombuigingen onontkoombaar 

waren, en waar willekeurigc kcuzc~ en 

atwcntelingen liggen. Herstel van ver

trouwen laat zich niet per decreet al

dwingen. Het hangt al van de cigen 

inhoud en geloolwaarclighcicl, van de 

uit<;traling van de eigen standpunten, 

van het kleur hekennen van de anderen 

Het zal en1ge tijd cluren voor de samen

leving duidelijk wordt, wat de andere 

prioritciten van paars hctekenen, voor 

de nahestaanden, voor de sollicitanten 

met ecn enigszim vcrhoogcl ziekterisi

co, voo1· gezinncn met kinclcren, voor 

CDV 1% 



hct onderwij'>, voor de inlraqructuur 

huiten de Rand<,tad, voor de selectieve 

ilanpak van de milleu-prohlcmatiek (de 

hocrcn wei, de automobilisten nietJ, en 

niet te vcrgeten voor de armen in de 

ontwikkellng<;landen (zes miljard min

dn dan de verkiezingsbeloile van de 

PvdA 1
). Hcr<;tel van vertrouwen komt, 

kiln dan kome11 in de loop van de tijd 

als re<,ultaat van eigen duidelijke andere 

keuzes, gcloolwaardig en betaalbaar 

Hct 1s een proces, dat in 1997 ccn mar

kcring-.punt moct krijgen. 

Dat alles bcgon bij de inhoud, maar in

houd moet uit'>traling krijgen. 1996 

moct het Jaar van de manilcstatie wor

den, van de uitstraling. In deze maan

den moet manilc'>t worden, dat de 

christen-democratic niet overbodig i-., 

een hood,chap heelt en de vitaliteit en 

de hetrokkenhe1d van tienduizenden 

om de eigen overtuiging om te zetten 

in een aansprekende en doorbrekende 

agenda van de toekomst. Het enthou

'>iasme van de conlerentie van de nieu

wc generatie CDA-crs, van 3 lebruari )I 

in Nijmegen i'> daar evcnzecr voor no

dig, al-; de drukhezochte di-.cus-.ie

avonden over 'Nieuwe wcgen, vaste 

waarden' Voor uit'>lraling zijn nodig 

hct engagement en de kwaliteit van de 

provincialc en lokalc gekozenen en be

stuurder'>, en ook die elementen zijn 

ruim aanwczig. Voor uitstraling is wel

licht ook nodig een eigen Strategisch 

Beraad op provinciaal ol rcgionaal ni

veau. AI, de voorondcrstellingen van 

hct Bcraad juist zijn, namelijk, dat de 

burgers, JUist gecmancipeerde burgers, 

niet op een dictaat van bovenal zitten 

te wachten, maar zelf hun hekommer

nissen en prioritciten aangeven, zell be

trokken willcn zijn bij de kwaliteit van 

hun lcclomgeving, dan zou de conclu

sic wei eens kunnen ziJn, dat de toe-

komstvisie naar 20 I 0 van het Strate

gisch Beraad juist een provinciale of re

gionale pendant nodig hccll. Er zijn 

initiatieven op provinciaal niveau, bij

voorbeeld hct rapport over de vcrhou

ding -.tad-plattcland van het CDA

Brabant, die eigenlijk kern-.tukkcn zou

den kunnen zijn in een stratcgischc vi

sic-ontwikkeling van de eigen regio, de 

cigen provincie. In 1996 moet de ver

nieuwdc christen-democratic manilcst 

worden, op basis van inhoud en op weg 

naar hcrstel van vertrouwen en de te

rugkeer. Die vernieuwing is in wezen 

ecn nieuwe duiding en uitstraling van 

de dric hepalende elementen van onze 

beweging. 

Antithese, de sociale quaestie, 
de emancipatie 
Toen in het Program van Uitgangs

punten met nadruk werd gcsteld, dat de 

christen-democratic na de val van de 

Muur en bij het afsluiten van de na-oor

logse periode in een wezenlijk nieuwe 

situatie was terechtgekomcn, en dat de 

continuHeit van de beweging aileen 

maar mogelijk was op grand van een 

ingriJpende vernieuwing, 

konden wij nog niet bevroe

den, dat kiezers zelf ook zo 
Als 1998 het jaar 
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nadrukkclijk met die vanzelf

sprekendheid zouden afreke

nen. Maar vanzelfsprekend

heid is iet'> ander-. dan over

bodigheid. lk behoor tot de

genen, die grote voordelen 

voor de hcrkenbaarheid van 

van de terugkeer 

moet worden, dan is 

er geen dag te 

verliezen. 

de christen- democratic zien in het niet 

telkens opnieuw onmisbaar zijn voor 

regeringsverantwoordelijkheid, zelfs na 

ecn verkiczingsnederlaag 1\har in de 

intussen berucht geworden Den Uyl le

zing van de heer Kok prohccrt hij nu 

juist die overbodighcid te suggereren. 

De politiekc tcgenstellingen in Neder-
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land zouden zich aftekenen volgens de 

lijnen van wat mecr of wat minder 

overheid. Oat is de kennelijkc inzct 

voor de sociaal-democratische strategie 

van de korncnde Jaren: suggereer een 

tweedeling, en anticipccr daarop door 

een rollenspcl tus<,en regcring en oppo

'>itie, vanuit een coalitic nota bene. 

Daar is dan uiteraard gcen plaats meer 

voor D66, maar ook nict voor de chris

ten-democratcn. Daar pa<;t dan zelfs bij, 

dat de verworvenheden van de eerste 

veertig jaren van deze eeuw, zowel als 

de na-oorlogse uitbouw van de verzor

gingsstaat op rekening van de sociaal

democraten kornen. Aan de eer<;te had 

de SDAP al helernaal geen deel: aan de 

twecde meestal vanuit constructies, 

waar de PvdA in de rninderheid zat' 

Daarom moet die christen-democratie 

tegen de suggestie van overbodigheid 

juist ook die nieuwe uitstraling stellen, 

die gebaseerd i'> op inhoud. In wezen 

hehhen wij onze positie vanuit de ach

terkamers en de schemerplekken van 

onze samenleving bevochten met die 

trits van antithcse, de hetrokkenheid hij 

'de -;ocialc quaestie' en de ernancipatie. 

Hct ging om twijfel, of de nieuwe tij

den, die zich aankondigden eind vorige 

eeuw, en hct vooruitgangr.;geloof, wei 

werkelijk automatisch vooruitgang zou

den hrengen. Het was niet, wat velcn 

denken, een afwi)zing van de kanscn 

van die nieuwe tijdcn, maar een correc

tie, een bij<,turen van processen in de 

samenleving. Daar stak een andere visie 

op overheid en maatschappij-ordening 

achter, e11 zeker ook de vrees, dat de 

hepalende waarden van onze hescha

ving en <,amenleving onder druk zou

den komen te staan. Dat kristalli'>eerde 

zich met name rond de vraag, wie vcr

antwoordclijk was voor de waarden

overdracht: een overheid of ouder<,, in 

het bijzonder terzake van de school 

De socialc quaestie was evenmin een 

botte afwijzing van de moderne tijden, 

met industrialisatie en mechanisatie, of 

de fundamenten van de marktecono

mie, maar wei van het automatisme, dat 

vooruitgang nu eenmaal uitstoot en 

<,]achtofter<, veroorzaakte. lndustriali'>a

tie en urbanisatie hoctden niet noodza

kelijk gepaard te gaan met arrnoede 

W1e Rcn1111 Noi'<Inllll of het C:hristelijk

Sociaal Congres op zich laat inwerken. 

weet bovendien, dat de zorg voor ar

n1en en prolctariatJt wt~r.; ingcgcvcn 

door dc begimelen van gcrechtigheid 

cn solidariteit. door het hesei. dat men

sen Beelddragers warcn. Die gedachten 

kristalliseerden zich, ja zcker, in een 

progran1 van nlarktcortTCtle, \vaarvoor 

Talma en Aalhersc tekenden, maar ook 

zo dikwijls vergeten - in de kanscn, 

die geboden wcrden aan vakbewegin

gen, boerenbonden, coiiperaties, van 

christeli)ke en niet-chri<,telijke huizc 

samen de twee componentcn van de 

christelijke socialc aktie. 

F.n de derde component was die het 

mag gczcgd worden - von het opkon1en 

voor het eigcn helang van het clecto

raat. Het ging nn1 gclijkhcrcchtiging, 

het ging on1 tocgang tot ondenvij'i, het 

ging om het brcken van monopolies, 

om een fair aandeel in benoemingen 

Het kri'>lallisatiepunt wa<, hier de eman

cipatle. 

De schoolstrijd, de sociale kwc'>tie, de 

cmancipatie, dat warcn de tijdgebon

den uitdrukkingen van de chri'>ten-de

mocratie. Dat leverdc uitstraling, ver

trouwen en een electoralc po,itie op 

De nieuwe trits 
Fen christen-democratic, die IIIOIIIfllllllll 

herwint. zal die oude trits nieuw moe-
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ten duiden, een nieuwe mix mocten 

vinden 

Zckcr, al-, we vrede hchhen met de 

structuur en de ontwikkelingen van on

ze cultuur en <,anlenleving, dan hoeft er 

geen christen-democratic te hlijven be

<,taan, al-, we vinden, dat de verworven

heden van de laatste vi)ftig Jaar de 

socialc kwe'>tic hchben opgelost, even

min. En waar de emancipatie voltooid 

li)kt, als we clan denken, dat de ver

<,chillcnde hevolkingsgroepen, die om 

trouw zijn gchlcven, of die traditioneel 

op om hchhen ge<;temd, evenredig 

door de andere partijen bediend wor

den, dan hoeven we elcctoraal ook niet 

veelmecr te verwachtcn. 

uitstoting van hen, die qua productief 

vermogen niet meer mee kunnen; over 

de grenzen de blokkades voor meer dan 

een milJard mensen, die geen toegang 

hebbcn tot de wereldwijde marktont

wikkeling, in de toekomst generaties, 

die een zeer onvolwaardige '>tart moe

ten maken, omdat hun hronnen van Ie

ven en overleven opgedroogd of 

vervuild zijn 

De wcrkelijkheid is, dat inderdaad ecn 

aantal bevolkingscategoriecn, die affini

tci t hebhen of haclden met de chri'>ten

democratie een dikwijl-, onevcnrcdige 

prijs betalen in de nieuwe lastenvcrde-

lingcn, 

,'vlaar wat i-, de realiteitc 

De werkeliJkheid is, dat de 

onru<,t over de orientatie 

van onzc ()Jil1Cn levi ng 

sterk toeneemt. Fr i'> grote 

zorg over onthinding~vcr

<,chipl<,elcn en desintegra

tie, de ang'>t, dat een 

nieuwe gencratie opgroeit, 

die gecn enkelc rderentie 

mccr hecft aan de dragen

de waardcn van onze cui-

De christen-

bczui nigi ngen en rcgclgcvi n

gen. Die omslag komt niet 

van de ene dag op de an

dere, maar cr zijn ijkpun

ten tc formulcren: Neder-democratie moet 

tegen de suggestie 
land was ooit een paradijs 

in de comhinatic van kwa

liteit van onderwijs en de 

toegankelijkheid ervan, 

wat zullen de dfcctcn zijn 

van de ovedlcxihilisering 

van de arheid, waardoor 

weinigcn nog na hun op

leiding of studie de weel-

van overbodigheid 

juist de nieuwe 

uitstraling stellen, 

die gebaseerd is op 

inhoud. 
tuur, het onvermogen om 

de memelijke hehocfte aa11 zingeving 

te '>timulcren en te kanaliseren in de 

richtJng van hetrokkcnhcid en inzet, de 

mocite, die het kmt een andere lcvens

'>lijl dan de gangbare tc praktiseren, een 

andcr waardcnpatroon uit tc dragen, 

va<,t te houden aan "traditionele" opvat-

tingcn. 

De werkelijkhcid i'>, dat zich bij aile 

verworvenhcdcn ccn nicuwe sociale 

kwc'>lic aandient, een n1euw appel ge

daan wordt op solidaritcit en gerechtig

heid. Het gaat om cen nieuwe drieslag: 

111 de eigcn samenleving de afkoop en 

de kennen van wat ooit 

'een va<,te haan" genoemd werd. Tegen 

de trend van de meeste We-,teuropese 

Ianden in hcbhen wij altijd een welva

rend, vitaal, en werkverschaffend plat-

teland gehad, betaalbare huiwe-,ting, 

lidst in eigenclom, van goede kwaliteit, 

voor iedereen, en met name voor jon

gcrc n1ensen en ouderCI\ wa-; ccn hock
steen van ons sociaal belcid. lllijft dat 

zo bij met name de gigantisch stijgende 

kooppriJzenc Cezinnen met kinderen 

konden altijd "mee" in de samenleving 

13lijft dat zo, bij de geleidelijke korting

cn op kinderbijslag, maar ook bij de op 

zijn best afknikkende carriere van dcge-
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ne die tijdelijk uit het arheicl<.proces 

stapt om zorg en opvoeding de nood

zakelijke tijd en aandacht te geven? De 

onderwijsgevende, de zorgverlener. de 

overheid-;dienaar waren op hun manier 

altijd 'notahel' in onze samenleving. 

Blijft dat zo, waar de maat<,chappelijke 

pikorde vooral in hnanciclc tcrmcn 

wordt gedetinieerd. 

Zckcr,wc zoudcn onszclf tekort doen 

al'> we de ontwikkclingcn in onzc sa

mcnleving aileen maar als grijs en re

genachtig willcn afdocn. We zoudcn 

onze ovcrtuiging tekort doen, dat tel

kens nieuwc tijden ook nieuwe moge

lijkhcden hicden, en we zoudcn paars 

teveel eer geven door allerhande ont

wikkclingen op haar conto te schuiven. 

Maar de vragcn, die gesteld moeten 

worden zijn niet de vragcn van gistc

rcn. De vraag van morgen is, of die trits 

van de lundamentele ontwikkelingcn in 

onze samenleving en cultuur, van nieu

wc tweedclingcn, en van de noodzaak 

van speciale belangenbehartiging voor 

hcpaaldc grocpen en streken een nieu

we politieke beweging wenselijk en 

noodzakelijk zouden maken, als de 

christcn-democratie niet be<,tond, of al'> 

ziJ zich nict voegdc naar dcze nieuwe 

realiteiten. 

Een brede tegenbeweging? 
De tragiek van de Ncderlandse chris

ten-democratie met name is haar cen

zaamheid. Fen zo gigantische uitdaging 

als het formuleren van een politick ant

woord op de grote culturele, maat

'>chappelijkc, sociaal-economische do

minante trends vereist een inbcdding in 

een veel bredere tcgcnhcwcging. 

Zeker: de tijden Zi)Il voorbi), dat cen 

profcct, ccn kerkleidcr, ccn filosoof zijn 

stem vcrhief en daarmee '>pirituele, 

maatschappelijke en ideologl'>chc 

krachtcn kon mohiliscrcn tot ecn grotC' 

heweging, waarvan de politick slechts 

een onderdeel was. 

De tijdcn van Marx zijn voorbij, maar 

ook die van de mohiliserendc invloed 

van ecn pausclijke cncyclick: de tijden 

van Kuyper zijn voorbij en zeit<, die van 

1\\aritain. Een vitale stroming in de sa

menleving ru<,t noch op eC'n lofJ-tlOIPII

hcnadering, noch up de ahstractie van 

waardcn en voorschriften. 

Wat kerken en chnstcncn buitcn 

Europa ons zo dikwijls leren, is, dat 

JUist in tijden van vcrtwijkling, onze

kerheid, onrecht en onvrijhcid het cerst 

de conlrontatie met de werkclijkheid is, 

cen doorleddc conlrontatie, en daarna 

de toetsing aan om mcnsbccld en onze 

waarden, die telkens in de eigen, speci

hcke situatie tot een herkenbaar en 

doorledd antwoord lcidt. In zovele ge

vallcn hcctt in de recente geschiedenis 

zo'n antwoord gcleid tot ccn heweging, 

die de structuren van de macht deed in

ecnschrompclen en de ophouw van ecn 

samenleving nieuwe kamen gal. 

De analyse van de kcnmcrkende auto

matismen van onze cultuur en samcnle

ving kan niet aileen door de christen

democratic en zckcr niet aileen de 

Nedcrlandsc gcschicdcn Hct gaat niet 

aileen om de dreigende overbodigheid 

van het CDA, daar gaat hct zells nict 

op de ecrste plaats om. Het gaat om de 

drcigende overhodighcid van christe

ncn en hun waarden in onze cultuur; 

het gaat om de marginaliscring van die 

instellingen, die in klcine en grotc 

kring probercn de tegenwaarden in on

zc samenleving in stand tc houden en 

over te dragen; hct gaat om hct op

bloeien en overlevcn van instellingen, 

die mcnsen bindcn en tcgenstcllingen 

overhruggen. De zorgvuldigc, compe-
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tentc en tegeli1k aan waardcn toetsende 

analyse van onze samenlcving wordt 

niet mecr van hovenaf opgelegd, maar 

mag ook niet gehasecrd ztjn op wat 

angstigc inttt't'tieve obscrvaties. 

ve dialoog met de wetenschap op te 

houwen en te onderhouden. Het gaat 

inderdaad dan om kcr111is zowel van die 

ohjectieve veranderingen, maar het 

gaat ook om zicht op het nieuwe den-

ken, de trend.,, de nieuwe opvattingen. 

Wic de kansen en de bcdrcigingen van Alleen de wetenschap7 Wic de onder-

de nicuwc tijdcn volledig up zich wil stroom in de hedendaagse literatuur en 

Iaten inwerken, kan dat aileen maar kunst hespeurt, weet met name, dat we 

doetl in nauwe <,amenwerking met de nict aileen <,taan in onze vragen, analy-

wcten.,chap en op ba.,i-; van zorgvuldi- scs, kritiek en sums afwijzing van as-

ge ethischc toetsing. Zicht krijgcn op, pecten van de nieuwe ontwikkclingcn 

een doorkiJk naar de para- ----------- in cultuur en <,amenleving. 

digma's van de nieuwe sa- Nodig is een brede Daar vindcn we de stcrk

maatschappelijke 
menleving, kan aileen 

maar op ba.,is van ecn con

'>tantc dialoog met de we

tenschap De weten.,chapc 

Wie ervan overtuigd is, 

dat de echtc rcvolutie van 

tegenbeweging die 

ste hondgenoten in plei

dooien voor zi ngevi ng, 

warmte, een nieuwe vriJ

hcid, geborgenheid 
de antithese, de 

sociale kwestie en En de kerken dan? Tcrecht 

wordt mij wei eens ambi

gu't'teit verwcten in de rc

latie met de kerken. 

onze tijden bestaat in het 

samenvallcn van radicale 

veranderingcn in de 

'LIIIltl'clt' tegclijk met die in 

de emancipatie 

verenigt. 

hct dcnkcn en de preferentie'> van de 

burgers, wcct, dat aileen een zcer brcde 

dialoog ccn schcts kan opleveren van 

de onwang en de dieptc van de veran

deringen. Het gaat aan de enc kant om 

zaken al-, de invlocd van de technolo

gic, de multiculturalisering, de demo

grahsche ontwikkelingen en aan de 

andere kant en in wisselwerking daar

mcc om de seculari<.ering, de individu

aliscring, de conlnlcrcialiscring. 

Daarom aileen al waren en zijn de exer

cities in het Strategi.,ch Bcraacl zo vcr

riJkcnd, omdat ze een samenspraak 

waren van velcn, die icder op hun ter

rcin die doorkiJk naar de veranderingen 

konden bicden. 

Daarom moct een chri-,tcn-democratie, 

dtc ook al-, tcgenbewcging wil fungc

rcn, vecl, heel vee! inve<,teren in tijd, in 

openhcid, in antcnnes om een intemie-

Encrzijds hen ik ovcrtuigd 

van de onmisbaarhcid, van de nood

zaak van de inspiratie en de orientatic, 

die uit kan gaan van de analyse<, en 

confrontaties van kerken met onze cul

tuur De nicuw<,te brief van kardinaal 

Daneels over de cultuur van de hoop 

tegenover de cultuur van de dcpressie is 

zo'n fakkel, zoals het ook de geschrif

ten zijn van kardinaal Martini van 

Milaan, in zijn analyses van hct moder

ne Europa, en de encycliek Centesi111tts 

i\mws van Paus Johannes Paulus II. Wij 

kunncn die inspiratie niet miS'>en, maar 

anderzijds !open wij op tegen die nog 

zo dikwijls vigerende stemming, met 

name in para-kcrkelijke organisatic<,, al., 

hct gaat om de chri-,ten-democratie, die 

<;temming van "Heer, wat ben ik blij, 

dat ik niet ben zoals zif, die afkccr van 

de onvermijdelijke vuilc handen van 

het maatschappelijk en politick bezig 

zijn, die verwcrping van zelfs het ecrza-
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me compromis, de selectieve veronr

waardiging soms. ,\laar waar ook daar 

tckcncn van verandcring zip1, 111oeten 

WIJ in die dialoog hlijvcn inve-,teren 

Dat geldt tcmccr de twecde pi}icr de 

moderne vertaling van de sociale kwc<;

tie. De christelijk-sociale impiratic i<> 

nog maar ten dele gehuiwest hinncn 

christelijk-socialc institutie'> Ieder kent 

de omzettingcn, de veranderingen, de 

vcrdwijningen. 

Toch kan onzc samenleving de inspira

tie en het morclc gezag niet missen, 

juist nu niet, nu wij in om doen en Ia

ten rekening hehhcn te houden met de 

ntet-'>temmers, zij, die buiten onzc 

grenzcn \Vonen en zij die nog gcboren 

moetcn worden. Wij kunncn binnen 

onze grenzen vooral niet hccn om de 

noodzaak van het uitbrckc11 uit dat ver

<>chikkeliJkc dilemma, nameliJk dat jc 

verworvcn rcchten van nu tcr discussie 

moet durvcn srellen om andercn een 

kans te geven rcchten te verwcrvcn 

Wie en \Vtlt i~ in dat ahvcgingsproces 

dan con<;ervatid en a-sociaaL termcn 

waarmcc wij in dit dilemma zo dikwijls 

en zo gcmakkeliJk om de oren wot·den 

geslagen. 

Len volwaardige christen-democratic 

kan nict lunctioneren zonder ecn vol

waardigc christelijke <;ocialc beweging 

Voor wat de dcrde pijler betreh, de he

langenhehartiging van het cigen, trou

wc electoraat, is ook een herinbedding 

nodtg in communicatie en hcrkenbaar

heid. De tcrugloop van het aantallcden 

van icdere parti) maakt de communica

tie met de clectorale achtcrhan sowieso 

a! mocilijker, de tndividualisering vcr

mindert de rcprcsentattvircit van ande

re hclangenorgani<.atie-,, de dcconlcs

sionali~cTing van zovecl organi'laties 

heeft een einde gemaakt aan de laat>te 

rc..;;ten van ccn cxclu-.ieve rclatic 

Daardoor komcn partijen en ook hct 

C:DA lm-,er van hun kiezers te staan, en 

i'> ook de kan<; op hcsluitvorming, dtc 

niet begrepen wordt, ot onvoldoende 

wordt uitgclcgd, zo ontzcttcnd groot 

1-:n daarom ook is die communicatic 

met grocpcn, die up enigcrlei wijze 

vertrouwen in ons hehben, ol gehad 

hehhcn, de groot<;te prioritcit vanuit or

ganisatorisch <;tandpunt hekeken, ook 

a! zijn er geen automati-;che keuzctoet

<;en mecr om die groepcn, gebieden, 

'>egmenten te henaderen. llclangrijk 

voor her C:DA is daarom de antenne'> te 

hehhen, vooral in de vorm van voor dte 

groepen ol hun thema''> hcrkenbare per-

SClllen. 

Wat nodig is, i'> een hrcdc maabchap

pclijke tegenheweging Fen hrcde 

maatschappelijke tegenhcwcging, dte 

exact die drie elcmenten verenigt, die 

de christen-democratic comtitueren. 

Onvrede allerccrst omdat her in de po

litick aileen maar li)kt tc gaan over wat 

meer ol vooral wat minder overhcidsin

gnjpen, tenvijl het gaat over de vraag, 

wat voor samenlcving we \villcn, gcnlc

ten naar de mate van humanitcit. 

Betrokkenheid daarnaa't bij de zwakkc, 

het hulpbehoevende in de overtutging, 

dat mcnsen som'> ecn stijgbeugel, een 

up-,tapje nodig hchhen om vcrder tc 

kunnen, en niet steed, gedragcn hoe

ven te worden. Betrokkenheid bij het 

zwakke, omdat de integriteit van de 

Schepping op het spel staat. 

C:ommunicatie ten<;!otte, omdat die 

noodzakelijk is om de velcn, die onvol~ 

duende gehoord worden bij hen die 

momenteel de politieke bovcntoon 

vocren, een stem tc gcven, hun stem te 

ver<;rerkcn. 

lr worden door zovclcn grote vraagtc

kem gczet hij een aat1lal ba,isorii'nta-



tic" van onzc <..,an1cnkv1ng: cr J<.., zovC"el 

cchtc hetrokkenheid hij memen, die 

hicr ot vcr \'./Cg n1ct mcc kunnen en er 

" zoveel zorg over het totaaledgoed 

van de memheid,- er i'> groeiende at

qancl tu"en de '>praakmaker'> in Den 

Haag en memen, hurgcr'> met hun pri-

oriteiten en hun dagclijk'>e zorgen. 

Ecn chri'>ten-dcmocratic, die zich 

daarvan de tolk maakt, '>laal nicl ai

leen. 

Kleur bekennen 
een uitdaging vour hct chri'>lelijk Ieven i11 ecn lihcralc en 

multiculturelc <,amcnlcving 

Op zaterdag I(, 111Jart aan'>taanclc zal de cultuurcontcrcntic 'Kicur bekcnnen' plaatwin

dcn 111 de ,cholcngc111eemchap Cuido de Bres aan de Arnhe111seweg 65 te A111erstoort. 

De hijccnko111'>l hcg111t 0111 I 0 00 uur en cindigt 0111 15.30 uur. 

lk conlcrcntic wmclt gcmganiscerd door hct Ccrclor111ccrd Wctcmchappclijk 

Cenootschap rC\'VCI, het C:hri'>lelijk Studiecentrul11 riC:S! en de Stichting voor 

Relor111atorischc Wijshcgecrte ,,SRW! 

Hct programma: 

I 0.00 uur Opening 

I() I 5 uur l_ezlng 'I )c pmt 111oderne sa111enlcving: l1heraal zondcr moraal'' door C.l. 

Klop, adJunct-dirccteur van het Wctcmchappcli1k lnstituut voor het C:DA tWI) 

I() ~5 uur J);,cu<;<;ic en pauze 

11 .. 30 uur l.czing 'lntcrculturclc communicatic ccn 111ythce' door F. Chihabi, projectl11a

nagcr en trainer hiJ het I.Jndeliik l)icnstvcrlcnend Centrum ii.DCI voor stuclic- en bc

r<>cp..,kcuzcvo<)rlichtlng aon a11ochtoncn' 

12.00 uu1 Di'>CLI'>'ic en aamlu1tend lunch 

13.50 uur Work,hops: 

l)e 2-t-uurs economte, met L van l)iJke, Rl'r-Twcedc Kamerlid 

2 IJc 'zwarte school' met ot zonder de lli1hel, met A. Nl)hurg. directeur chr 

llcattT,,chool 

[)c laal'>te willmgelaten, mel C. Clas, psychiater en hooglcraar rclorma

tori'-.chc wij'-;hcgeerte 

.f. Op weg naar een alluchtonc ondcrkla"e~, met F Chthahi, trainer LD.C 

15 30uur ,\l<;luiting 

l)c kmte11 beclragen f 45,- if 35,- voor '>tuclentcn cnlcdcniclonatcurs van hct CWCF. 

SRW en IC:Si. Ll kunt ztch voor 9 maart aamtaande '>chrihell)k aanmelden btj het 

Centrum voor Relornlatmi,che \XiiJshegeertc, l'mtbus 3(J8, 3500 AI Utrecht, lax 030-

B~2112H 

Voor tnlormat1e kunt u helkn· SRW. A. ZIJistre 10501 2342030, CWC. R. Rouw 1071! 

52 I H2HO ICS, T Sent 10201 625714 I 
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mds de jaren tachtig is in de 

Vcrenigde Staten de hewel,-'ing 

van het 'communitarisme' op

gekomen, die het libcrallsme 

scherr kritiseert. Vertcgenwoordigers 

van dat gcmeenschapsdenken verdedi

gcn: de individuelc mens hcstaat nict, 

elk mens groeit op en ledt in maat

schappclijke relaties en verbanden die 

als 'human conditions' functioneren. In 

dic relaties en verbanden worden nor

men en waarden overgedragen en die 

geven de mens houvast. 

Die opvattingen vertonen overeenkom

sten met het christen-dcmocratische 

denken. Er zijn echter twee belangrijke 

verschillen in de mens- en staatsbe

schouwing. 

In de christen-democratic 

wordt van de mcns ge

zegd, dat hij meer is dan 

de relaties en samenle

vingsverbanden waarin hij 

lcelt. Hij transcendent dic 

relaties cn verbanden en 

zijn vrijheid en verantwoordelijkheid 

tot uitdrukking Dit impliceert geen in

dividualisme, omdat die mystcrieuze 

typering van de mem ook een huge 

roeping impliceert: Cuds liefclc voor en 

solidariteit met de mcnsen docn een 

appel op de mens tot navolging in naas

tcnlidde, diensthaarheid en solidariteit. 

Het twcedc vcrschil hcclt hctrekking 

op 'publieke gerechtigheid', die chris

ten-democraten gehruiken als norma

tieve kwalificatie van de staat. Dat wil 

zeggen dat hoewel de taken van dc 

overheid onbeperkt zijn, haar optreden 

principieel bcgrensd is. Deze uitspraak 

klinkt paradoxaal, maar dat is ze niet. 

De overheid is met wetten en regelge

ving op aile terreincn van 

de samenlcving hezig, 

maar in haar optreden stu it 

zij op grcnzcn. 

a) Dc overheid kan nict aile 

onvolkomcnhedcn van de 

burger~ en van de sanlcn

lcving orvangcn. 

gaat dus in geen enkel ver- b l Hocwel dc overhcid 

hand op. De mens wordt kan hqdragen tot het lc-

getypecrd als 'naar het vensgeluk van de burger<,, 

beeld van Cod geschapen'. is zij niet in staat de zin of 

Dat wil zeggen dat de Profdr. HES Woldrinq bcstemming van hct Ieven 

mens ecn mysterie i'> en dat zijn identi- van de mensen te reali'>eren. 

tcit niet adequaat te dehnicren is. Hoc 

helangrijk de overdracht van normen 

en waarden in maatschappelijkc organi

saties ook is, hct kenmerk van transcen

dentic brengt met zich mcc dat een 

mens op die normen en waarden kri

tisch kan rellcctcren. Daarin komen 

c) De ovcrheid i-; nict in staat aan aile 

helangen en wensen van de burgers te 

voldoen; zij moet het algemeen belang 

hcvorderen 

d) De overheid behoort de eigcn com

petcntic en vcrantwoordelijkheid van 

burgers in hun privc•;leer te erkenncn. 



c 1 Or grond van de eigen aard van niet

<,tatclijke samcnlcvingsverbanden he

hoort de overheid in wetten en heleid 

de eigen verantwoordelijkheid van die 

samenlcvingsverbanden te erkcnnen. 

'l'ublicke gercchtigheid' stclt dus gren

zen aan de comretentie van de over

heid en crkent de zelh,tandigheid van 

samcnlcvingwerhanden. Dat betekent 

n1et dat de ovcrhcid <;lcchts condities 

moet schepren voor de vrijhcid en ver

antwoordcll)kheid van maatschappelij

ke organi'>aties 'Publieke gercchtigheid' 

hcdt niet aileen betrekking op compe

tcntiegrenzetl en het scherpen van 

condities. maar ook or cen rositievc 

taakstelling: het nastreven van cvangc

lischc gercchtigheid in het helren be

vorderen van de kwalitcit van '>amen

levingsverhanden en met name opko

men voor kwetsbaren en zwakkcn. Dat 

streven houdt een beloltc in: het Ieven 

kan worden ervaren als zinvol, ook 

voo1· komcndc genera ties. en hedt toe

komstper'>pcctief. Iuist de normatieve 

kwahhcatie 'publicke gcrcchtighcid' he

llOort de overheid dynamiek en elan tc 

gcvcn en hJt~r tc n1akcn tot cen 'anlbiti

cuze ovcrheid' ' 

In dat opzicht bestaat er een nict onbc

langriJk ver.,chil tu'5en de christen de

mocratiC en het communitarisme. AI., 

communttartstcn in verhand met de 

ovcrhcid over 'gerecht1gheid' spreken, 

bedoelen zij de crkenning van vrij

heids- en comrctcnticrechten en ver

antwoordclijkheden van burger'> en van 

maatschappelijke organi'>aties. Fn ver

dcr: onpartijdighcid, laire rrocedures 

en beteugelcn van willekeur. Over 'pu

bl1ckc gercchtigheid' ter aanduiding 

van de gcnocn1dc 'an1bitieuze taak' van 

de overheid, <;prekcn zij niet. Daarin 

zijn zij scmi-liheraal. 

Lr ziJil christen-democratcn die de taak 

van de overheid over-ambitieus voor

<;tellen Zij hechten niet aileen vee! 

waardc aan de kwaliteit van maatschap

pelijke organisaties (aandacht, zorg en 

verantwoordelijkheid voor elkaar). 

maar zij spreken ook over een 'verant

woordelijke' en 'zorgzame samenlcving' 

en 'verzorging<;maatscharrii' De be

docling is we! duideliJk, maar het is to

talitair en onJuist taalgebruik Evenals 

het woord 1

Verzorging').;;taa( suggereert 

men met die woorden mccr dan men 

kan waarrnaken. De staat verzorgt niet 

en de samenleving evenmin. De samen

lcving draagt geen verantwoordelijk

heid en is niet zorgzaam, en zij kan dat 

ook niet zijn. Dat kunncn mcmen ai

leen en maatschappelijke organisatics 

zijn daarhij noodzakelijk Daartoe is 

een uiterst belangrijke taak voor lei

dinggevende rersonen in die organisa

ties en voor de overheid weggelcgd.' 

Puhlieke gerechtigheid betekent nict 

aileen condities scherren ter bevorde

ring van de zellstandigheid van maat

schaprelijke organisaties, maar ook op 

zo'n manier condities stellcn dat hinnen 

die organisaties zorg, verantwoordelijk

hcid. zinhescf en de kwaliteit van Ieven 

worden hevorderd. 

Prof.dr. H.E S Woldrinij is hoot}lmun jJo/itieke 

filosofie tlilll de Vrije Llniversiteit te A111sterdm11. 

No ten 
Ztc WC !). lloogendlJk 'De halve waarhctd' 

( ·hn.;,ten DcmouJtl'-.Chc Vcrkcnningcn, 199 I, 

Ill. 2H2·2H1 

H f van Zuthcm, De chn-.rc11Jk-~ouole bewe
glng en de vcrantwoordcli)kc ~Jtllt:nlev111g' 

( ·hn.;,tcn demouatr.;,chc Vcrkcnnrngcn I CJHH 
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it arrilnummer is in vccl 

orzichten het vcrvolg or 

het maartnummer. In het 

maartnummcr heeft drs. 

FA.i\1. Kerckhacrt met kracht van argu

mcnten de stelling verdedigd dat het 

CDA zijn kramrachtigc verzet tegen 

de decentralisatic van de onderwijshuis

vesting aan de gemeentcs client op te 

geven. In dit nummer tracht prof.mr. 

BY Vermeulen de argumcnten van 

Kerckhaert te wecrleggcn 

In het vorige nummer is het procf

schrift 'Gods wil in Nederland' van dr. 

Rutger Zwart hesproken. De vi'>ie van 

Zwart op de totstandkoming van het 

CDA blijkt nogal wat discussic los tc 

maken. In dit nummer rcageren dr. H. 

van Spanning en dr. CJM.van Wis<.en 

in de rubriek Forum kritisch op het 

becld dat Zwart in zijn dissertatic en in 

cerdere artikelcn geschctst hccft 

In vervolg op het artikel van dr. CJ 

Klor 'Verschillendc geloven in het 

CDA' is in dit nummer een uitgebreid 

interview te vinden met de Turkse mm

lim C Ciiri.iz die met overtuiging voor 

het CDA gekozen hccft Hij vertclt 

waarom. 

1\lr. LB.i\1. Wi.ist hecft in het maart

nummer cen grondige analy'>e gegeven 

van de gcvaren van het dualc be,tel 

voor de publieke omroep De dehattcn 

over de rublieke omrocr ziJn in Neder

land wei heel '>tcrk gericht or het 

nationale n1veau. Zodocnde wordt 

over hct hoofd gezien dat de ontwik

kelingen or regionaal niveau in een 

'>troornversnelling zijn geraakt. Steeds 

vaker worden rcgionale omroeren be

ter hekeken en heluistcrd dan de natio

nale. Een belangrijke vraag is: i'> het 

wenselijk dater een regionaal duaal be

stcl komtJ Is hct terecht dat de discus

sie hie rover zo n relaticf onder

geschikte rlaats in de politieke en 

maatschappelijke discussie innccrntJ 

tvlr. B. Croenendi1k en mevrouw drs 

i\1. Schoorlcmrner Iaten hierover hun 

Iicht schijnen in ccn zecr informatid 

artikel. 

Op 29 rnaart jongstledcn is de 

Intergouvernementelc C:onfcrentic he

gonnen die van groot he lang is voor de 

toekomst van de Furore'>e Llnie. 

Christen Democrati'>che Vcrkenningen 

heeft in vorige nummer'> vcel aandacht 

bestccd aan Eumra. Ook in de komen

de tijd zal dit cen aandachtspunt hlij

ven. Sinds de 'zwartc maandag' is een 

fcderalc visie or Eurora tahoe. Diana 

Kooi betoogt dat dit niet tcrecht is. 

De Periscoor ten<,]otte is het tweede 

dee] van een trilogie onder de titel 'We 

<.taan er niet aileen voor.. 

Drs. i\1. .lamen, redactte-seuetaris 



Het CDA moet vasthouden aan zijn koers en niet instemmen met 

territoriale decentralisatie voor wat betreft regelgeving met be

trekking tot de inhoud en de financiering van het onderwijs. 

Vanwege de in artikel 23 van de Crondwet voorgeschreven lande

lijke kwaliteitszorg en gelijke bekostiging client het de rijksover

heid te zijn die hier zorg voor draagt. 

G
raag ga ik in op het verzoek 

van de redactie om te re

agcrcn op hct artikel van 

de hecr Kerckhaert, geti

tcld 'Ondcrwi)sbeleid en gemeenten. 

Op zoek naar een nieuwe C:DA-opstcl

ling' (C[)V maart 1996) 

Hct is een gocde zaak dat 

Kerckhaert het thema van 

de deccntralisatie van het 

onderwijsbelcid in dit blad 

indringend aan de orde 

stelt. Dit thcma is van 

groot belang, en verdient 

ook in dczc kring grondi

ge di.,cussie lk hoop met 

mijn reactie hicraan cen 

hijdrage te lcvcrcn. 

nadelen die in het bijzonder met de 

voorgenomen deccntralisatie van de 

huisvesting verbondcn zijn. Tcnslottc 

volgen enkelc conclusics. 

Naar een gemeentelijk 
onderwijsbeleid? 

Allercer'>t zal ik kort de Proj.mr. B.P Vermeulen 

Zoals Kerckhaert in zijn 

bijdrage tcrccht stelt heeft 

hct C:DA zich tot op he

den altijd vcrzct tcgen 

vergaande overdracht van 

regelgevende bevoegdhe

den in verband met het 

onderwijs aan lagerc ovcr

hcdcn ( provincics, ge

meenten) Een belangrijk 

argument is daarbij steeds 

gcwccst dat artikel 23 van 

huidige CDA-positie met betrekking 

tot dccentralisatic van hct ondcrwijsbc

leid weergeven, a!.,mede Kerckhaerts 

argumcnten om van die positic af tc 

stappen. Vcrvolgens zal ik enkele be

zwarcn tcgcn Kcrckhacrts betoog a an

vocrcn. ontlecnd aan artikel 23 Grond

wet en aan de financieel-bestuurlijke 

de Crondwet, het vcrmaardc onder-

l11 dit artikel rcaqeert prof.>~Jr BP Vcrmeulc11 

of> het artikclv1111 d,·s. FA.i\1. Kmkhaert 

dat o11dcr de titel 'Of> zoek 11aar een nieu1PC 

CDA-opstelliHq' uerschee11 in Chnsten 

Democratische Verknmilujen ll9ii 
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wijsartikel, zich tegen deze 'territoriale 

decentralisatie' zou verzetten. Daaren

tegcn heeft het CDA zich zeker het 

laatste decennium wei stcrk gemaakt 

voor de zogenaamde 'maatscharpelijke 

decentralisatie', verruiming van de 

organisatorische en financicle autono

mie van de onderwij<;instellingen zeit 

Kerckhaert pleit er voor dat het CDA 

op ecn aantal terreincn toch met terri

toriale dccentralisatie insternt. Aldu<, 

zou het C:DA op dezelfde lijn komen te 

zitten als het paarse kabinet. Het kabi

net hccft een aantal wetsvoorstellcn 

waarin rcgelgevende bevoegdheden or 

onderwijsterrei n overgedragen worden 

aan de gemeentcn onlangs ingediend 

dan wei zal deze op korte termijn in

dienen. Zo is een wetsvoorstel inge

diend waarbij de beslissingsbevoegd

heden omtrent huiwestingsvoorzienin

gen aan de gemeenten ovcrgedragen 

worden. Daarnaast is spoedig een wets

voorstel te verwachten inzake hct on

derwijsachterstandbelcid. waarmee de 

gemeenten onder mecr de bevoegdheid 

krimen door middel van een rlan te be

palen hoe scholen de gelden die zij 

hebben ontvangcn ten behoeve van het 

be<,trijden van onderwijsachtcrstanden 

moeten besteden. Tenslotte is het 

wachten op een wetsvoorstel waarbij de 

gemcente de bevoegdheid krijgt om een 

deel van de schoolbegeleidingsmidde

len voor cen specifiek docl te bcstem

men en aan scholcn toe te delcn op 

basis van door haar opgestelde criteria. 

Argumenten voor territoriale 
decentralisatie 
Kerckhaert vocrt a]<, argument pro ter

ritoriale decentralisatie aan dat lokaal 

onderwijsbcleid maatwerk en daarmee 

ook efficicncy-winst zou kunnen opleve

rcn. Het grootstc deel van zijn argu

mentatie is er evenwel or gcricht om 

de traditionele tegenargumenten te 

ontkrachten. Zo zou artikel 23 Crond

wet zich niet tegen territorialc decen

tralisatic verzctten, hetgeen onder mcer 

zou hliJken uit het feit dat reeds ccrder 

in de sfcer van het leer I i ngenvcrvoer 

en de lccrplicht- regelcnde hesli.,.,ings

hevoegdhcden op decentraal nivcau 

ziJn gelcgd De vrees voor ongelijke 

hchandeling van het bijzonder onder

wijs, mogelijk doordat de gemeentc de 

duhhelrol sreelt van decentrale wetge

ver en hestuurder van hct opcnbaar on

derwijs, zou onterecht zijn gezien de 

constructieve opstelling van de ge

meentcn ten orzichtc van het bijzon

dcr onderwijs, de stevige vertegen

woordiging van het C:DA in de ge

meenteraden en de colleges van B en 

W. en de vcr ontwikkeldc rcchtshe

scherming ln de <,trikte gclijkstelling 

tusscn scholcn, die doorhroken kan 

worden doordat door territorialc de

centralisatie verschillend heleid rcr ge

meente rnogelijk wordt, zou reeds 

cerdcr losgelatcn zijn in hct C:DA-stre

vcn naar rnaatschappelijke decentrali'>a

tie, nu de daaruit voortvlociendc auto

nomic ook al mechrcngt dat het de cnc 

school heter zal gaan dan de andcr 

Het decentralisatieverbod in 
artikel 23 Grondwet 
Bekostiging en kwalitcit van het ondcr

wijs mag mijns inzicns niet alhankelijk 

zijn van gemeentelijke hegrotingen en 

plaatselijkc polittck 

lk moet hckcnnen niet door Kerck

haerts argumentcn overtuigd te zip1. 

J\tijns inziens zijn ze onvoldoende 

zwaarwegend om afwijking van de tot 

nu toe door het CDA gevolgde lijn tc 

rechtvaardigen. 

Allcreerst start Kerckhaert vecl te ge

makkelijk heen over het hezwaar dat 

decentralisatie naar de gemcenten in 



<;trijd i'> met artikel 23 Crondwet. Tot 

vuor kort i'> deze bepaling in het alge

mcen zo opgevat dat deccntrali'>atie in 

de vorm van overdracht naar de ge

mccntcn van de hevoegdheid tot hct 

<;~ellen van deugdclijkheid,cisen en be

kostigingwoorwaarden niet gcoorloofd 

i<; Een dergelijke uitleg van artikel 23 

Crondwet is niet een vorm van juridi

sche haarkloverij, enkel hcdoeld om on

derwijwernicuwingen tc hlokkeren. 

lntegendccl, cen uit artikel 23 Crond

wet voortvlociend decentralisatieverbod 

i<; zeer wei op inhoudeliJke grondcn tc 

heargumcnteren. Een dergelijk verhod 

drukt uit dat hct primair de rijksover

heid 15 die vcrantwoordelijk i'> voor de 

kerna<,pecten van het onderwiJsstelsel 

I in ieder geval het onderwijs in de leer

plichtige lase) De rijksuverhcid dient 

zeit de kwalitcitsmaatstaven en hekosti-

ging~critcria tc lorn1ulcren en n1ag dczc 

dus nict Iaten hepalcn door gemeente

liJkc hegrotingen en plaat<;e]ijke politic

ke vourkcurcn. 

Zo zal het voor iedercen duidelijk zijn 

dat de vasbtclling van onderwijs-deug

deli)kheid<;eisen uit het oogpunt van 

kwaliteit<;zorg en gelijkheid niet op ge

meentell)k maar op centraal niveau 

client te geschiedcn Vanuit dit perspec

ttcf is het gemeentclijk onderwijsach

terstandenplan, dat zal gaan voor

schrijven hoc bepaalde gelden in het 

ondcrwij" ingczct n1octcn worden, pro

hlcmatisch 

En ook zal het voor de hand liggen dat 

de vaststelling van bekostigingwoor

waarden die de essentiele randvoor

waarden van het onderwijsproccs 

medebepalen - bijvoorheeld de hootd

liJilen van de rechtspositie van het on

dcrwijspcr<,oneel - om dezeltde redenen 

lgeltjkwaardigheid qua concurrentie

pmitic en kwaliteit) niet decentraal 

plaat<, client te vinden. Hetzelfdc geldt 

mijm inziens vnor het beleid met be

trekking tot de huisvesting, een van de 

helangrijkste randvoorwaarden voor 

het onderwijs. De door Kerckhacrt 

aangevoerde voorheelden, waaruit zou 

hlijken dat artikcl 23 Crondwct zich 

nict tcgen territorialc decentrali'>atic 

verzet gaan dan ook niet op (leerlin

gcnvervoer, toczicht op de lecrplicht 

en dergelijke). Dcze voorbeelden he

treHcn immers nicl de regeling en 

tinancicring van het onderwijs a], zoda-

nig. 

Onderwijshuisvesting naar de 
gemeenten 
Fr zitten nog andere hakcn en ogen aan 

met name de voorgenomen decentrali

'>atie van het huisve<;ting'>beleid. De 

voorgennmen regeling komt er op neer 

dat de verantwoordelijkheid voor de 

vergoeding van de huisvestingsvoorzie

ningen voor primair en voortgezet on

dcrwij'> wordt ovcrgedragen aan de 

gemecntc. De gemeenteraad dient jaar

lijks een programma van huisvc'>tings

voorzieningen vast te stellcn 
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die voor vcrgoeding in aan

merking komen, hij moet elk 

jaar het budget voor deze 

voorzieningen vaststcllcn, en 

hij is verplicht de criteria aan 

de hand waarvan hepaald 

wordt welke voorzieningen 

vonr vcrgoeding in aanmer

king zullen komcn in een 

Overdracht van de 

verantwoordelijkheid 

voor de huisvesting 

is in wezen 

'decentralisatie van 

de armoede'. 
verordening neer te leggcn. 

Aldus vindt een ingrijpende overdracht 

van regelgcvcnde hevoegdheid aan de 

gemeentc plaats. In de voorgestclde re

geling wordt dcze bevoegdheid nauwe

lijks door de wet genormeerd Slechts 

wordt bepaald dat de gemeenteraad 

openbare en hijzondcre scholen op ge

lijkc voet behandelt, dat hct bedrag zo 

wordt vastgesteld dat redelijkcrwijs kan 
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worden voorzien in de huisvesting van 

de scholen in de gemecnte; en dat de 

verordening zodanigc criteria bev<Jt dat 

kan worden voldaan aan de redelijke ei

sen die het onderwijs a<Jn de huiwcs

ting van scholen in de gemeente stclt. 

Cezien de vaaghcid v<Jn deze criteria 

komt het er op neer dat het in wczen 

de gemecnte, en niet meer de rijksover

heid is die de bckostigingsvoorwaarden 

met bctrekki ng de huisvcsti ngsvoorzic

ningen v<Jststelt. 

Bovendien is de financielc onderbou

wing van de operatic nog<J! gebrekkig 

De toestand van de huisvesting in het 

basis- en voortgezet ondcrwijs is zeer 

matig, met name in hct voortgezct on

derwijs is sprake van omvangrijk ach

tcrstallig ondcrhoud als gevolg van de 

ontoercikendheid v<Jn de huidige rijks

vergoedi ngen ( tussen de 400 en 500 

miljocn gulden) In tcgenstelling tot 

ecn op grand hiervan te verwachten 

ruimcre financiering zal echter - n<Jast 

overdracht van de verantwoordelijk

heid voor de huisvesti ng i nclusicf het 

achterstallig onderhoud - ook nog ecns 

een e]]tciency-korting van 125 mi]joen 

gulden toegcpast worden. Dit zal uit

eindelijk resulteren in ecn jaarlijks voor 

huisvcsting beschikbaar bedrag van 

1680 mi]joen gulden in 2000, tegen 

1800 mi]joen bij ongewijzigd beleid (5 

mi]jocn gulden gaat naar de gcmeenten 

als compcnsatie voor de verzwaring van 

de bestuurslast). 

Een ander problccm is dat het bcdrag 

dat voor huisvesting via het gemeente

fonds aan de gemecnte wordt uitgekeerd 

niet geoormerkt is. De gemeenteraad is 

bij het vaststellen van het budget voor 

huisvcsting op geen enkele wijze aan 

dat bedrag gebonden Oat betckent dus 

dat een gemeenteraad er toe kan ovcr

gaan een lager bedrag dan dat verkre

gen uit bet gcmecntefonds voor hct 

huisvestingsbudget utt te trckken. 

Is een dergcliJke 'decentralisatie van de 

armoedc', bovendicn gecombineerd 

met een grote beleidsvrijheid van de 

gemcente en een toctsingskadcr dat 

nauwelijks houvast bicdt, wei verant

woord7 Is het wei aanvaardbaar dat 

zo<Jis de wet z<JI gaan voorschrijven -

cen gevraagde huisvestingsvoorziening 

die in rcdelijkheid voor vergocding in 

aanmerking client te komen, niettemin 

geweigcrd zal worden als het door de 

raad vastgestclde budget niet toerei

kcnd is: Is hct wei toelaatbaar dat de 

rijksoverheid aldus haar verantwoordc

lijkheid voor de financiering van ccn 

basi;bestanddeel van de onderwijsvoor

zieningcn uit handcn geeft, en daarrnce 

niet Ianger instaat voor de grondwette

lijke waarborgen van gelijke en ade

quate bekostiging, maar dat overlaat 

aan meer dan 600 gcmeenten, met aile 

verschillen van dien) 

Kcrckhaert zal mij met betrekking tot 

laatstgenocmd bczwaar voorhouden 

dat er ook nu al grote verschillen zijn 

tu;scn ;cholen, vcrschillen die aileen 

maar groter kunnen worden wannecr 

de door het CDA wei onder<,teunde 

maatschappclijke decentt·alisatie (auto

nomicvergroting op schoolnivcau) 

doorgezct wordt. DaarbiJ ziet hij even

wei over hct hoofd, d<Jt het in artikel 23 

Crondwet neergelegde gelijkheidsprin

cipc niet bctrekking hceft op gelijkheid 

in terrncn v<Jn eindresultaat (even goc

de en kapitaalkrachtige scholen), maar 

!outer op gelijkhcid qua beginpmitie 

in termen van overhcidsfinancicring. 

Celijkc overheidsfinancicring sluit ui

teraard niet uit dater grotc verschillcn 

tusscn scholen zijn, maar dat wordt dan 

veroorzaakt door eigcn inspanningen 

door de scholen, gelegen in verschillen 

in bestuurlijkc kwaliteit en verschillcn 

in de mate waarin het schoolbcstuur in 



staat is andere hnancieringsbronnen 

(ouderhijdragen, <,ponsoring) aan te bo

ren. Is dat niet een noodzakelijk gevolg 

van cen stelsel dat uitgaat van een zeke

re concurrentie tus<,en scholcn! Waar 

het dus om gaat is dat die concurrentie 

niet vervalst wordt door verschillen in 

overheidsfinanciering En dat is nu juist 

wei het gevolg van territoriale decen

tralisatie, maar niet van maatschappelij

ke dccentralisatie. 

In wezen gaat het hier om een hezuini

gingsopcratie. lk vraag mij at of het 

recel i'> dat de gemeenten met de uit

vocring van deze operatic opgezadeld 

worden. Er wnrdt hovendien heel wat 

van ze gevraagd Ze zullcn na overleg 

met vertegenwoordiger<, van het bij

zonder onderwijs een verordening met 

de hckmtigingscriteria moeten vaststel

len. Elk jaar zullcn ze huisvestingsprog

noses moeten maken en op basis 

daarvan cen budget moeten vashtellen, 

en elk jaar zullen ze mede op basis van 

de aanvragcn, bcoordeeld in het Iicht 

van de verordening en het budget, een 

progran1111a van hu!sve"tingsvoorzie

ningen moeten opstellen. Vervolgcns 

zal met het bijzonder onderwijs over

legd moeten worden omtrent de wijze 

van realisatie van de toegekende voor

zicning. En tenslotte zal dat mocten 

lcidcn tot bekostigingsbeschikkingen. 

Ongctwijfeld zal de Vereniging van 

NederlandS<: Cemcenten (VNC) nuttig 

voorwerk verrichten door het ontwer

pen van modclverordeningen en con

ceptprogramma's. Niettemin zal het 

huisvestingsbeleid tot een hoop extra 

bequursla<,t leiden, mede gezien hct 

contlictopwekkende gehalte van de ma

terie. Het is nog maar de vraag of de 

klcinerc gcmeenten, die slechts een ol 

twee formaticplaatsen voor taken inza

ke onderwiJs hcbben (ongeveer de helft 

van aile gemeentcn), biJ machte zullen 

zijn deze en andere in de tockomst aan 

hen overgedragen taken adequaat te 

vervullen. Zijn de decentralisatievoor

nemens niet te zeer gecnt op de (mid

del)grote gemeenten) 

Doorkruising van vergroting 
van de autonomie van scholen 
Territoriale decentralisatie staat boven

dien haaks op her strcven van het CDA 

naar vergroting van de autonomie van 

scholen (maatschappelijke decentralisa

tie). Autonomievcrgroting veronder

stclt vergroting van de financicle 

hcleidsvrijheid voor de bctrokken 

schoolhesturen: zij dienen te beschik

ken over een zo breed mogelijkc totaal

bedrag (/wnp-swn), waarvan de 

bestcding zo min mogelijk geoormerkt 

is of anderszins door derden (mede)

bepaald wordt. Als resultaat van de 

voorgenomen territorialc decentralisa

tie, waarbij regelgevende bevoegdhe

den inzake bekostigingsvoorwaarden 

met betrekking tot onder mecr de huis

vesting, het ondcrwijsachterstanden

beleid en de schoolbegeleiding aan de 

gemeenten gedelegeerd worden, gaat 

evenwel een belangrijk dee! van de 

lwnp-sum van de scholcn door de ge

meenten geoormerkt worden. Door de 

gemcente gaat immers bepaald worden 

hoeveel en voor welke huiwestings

voorzieningen een schoolbestuur geld 

krijgt, gaat be,Jist worden hoe het 

bestuur zijn onderwijsachterstands

gelden moet inzettcn, en zal voorge

schreven worden hoe cen dee! van de 

bcgelcidingsmiddelen door het bestuur 

aangewend moet worden. 

lk wijs nog op een ander problematisch 

aspect in de verhouding tusscn autono

mievergroting en decentralisatie. In het 

kader van de beoogde autonomievergro

ting worden scholcn aangespoord tot 

bestuurlijke <,chaalvergroting, die veelal 
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over de gemeentegrenzen heen plaats

vindt. Door de decentralisatie ziet een 

schoolbestuur met scholcn in verschil

lcnde gemeenten zich alsdan gecontron

tecrd met verschillende gemeentelijke 

bckostigingsregimes. Zo zal een groot 

schoolbestuur als dat van Otv10 (Ons 

l'v1iddelbaar Onderwijs) te docn hehben 

met meer dan lwintig gemeenten' 

Is territoriale decentralisatie 
efficient? 
Wat vervolgens te denken van Kerck

haerts argumenten pro terrilorialc decen

tralisatic? Deze komen er op ncer dat 

lokaal onderwijsbeleid maatwerk en daar

mee ook cfjlcin1Cy-winst zou kunnen ople

veren. Maar waar is deze oplimistische 

vooronderstelling op gehaseerdc Zijn er 

vergelijkbare, al gcrealiscerde dccentrali

satieprojecten aan te wijzen waaruit dat 

maalwerk en die effimncy-winsl blijkenc 

F.n hoe verhoudt de claim van beter 

maatwerk en grotere ejjlcimcy zich met de 

elk jaar weer fors stijgende gemeenteliJke 

belastingen en heffingen: 

Natuurlijk dient er nict op voorhand 

van uitgegaan le worden dat decentraal 

onderwi)sbeleid geen efficienler maat

werk op zal leveren. Anderzijds getuigl 

het van kortzichtigheid om er zonder 

nadere onderhouwing van uit te gaan 

dat dat wei zal gebeuren. 

l:lovendien is het de vraag of aan de ver

eiste randvoorwaarden in de sfecr van 

bijvoorheeld de huisvesting is voldaan. 

Ongetwijleld zal de bestuurslast op ge

meentelijk niveau aanzienlijk toenemen 

zoals eerder is aangetoond. De compen

satie in de apparaatskosten (5 miljoen 

gulden in totaal, neerkomend op minder 

dan 10 000 gulden gemiddeld per 

gemeente llijkt echt ontoereikcnd. Daar

enhoven zal de totale hestuurslast toe

nemcn: een onderwijshuisvestingsbeleid 

op nationaal nivcau vergl nu eenmaal 

minder dan een heleid dat door elk van 

de 625 Nedcrlandse gemeenten gevoerd 

moct worden. 

Tenslotte leggen achterstallig onder

houd en cfficiency-korting een zwarc 

hypotheek op de decentralisatie van de 

huisvesting Ongetwijteld zal dit resulte

ren in nog lagere huisvestingsbedragcn, 

waarmec cen grand gcgeven i'> voor 

mecr procedure'> dan ooit te voren - met 

aile kosten van dien. lk vraag miJ in ge

moede at: waarorn zouden de gemecn

ten en de VNC zich dit Iaten aandoenc 

Tenslotte 
Kortum, ik meen dat het CDA er goed 

aan zou doen te blijven vasthouden aan 

de tot nu toe gevolgde lijn geen territo

riale decentrali'>atic voor wat betrelt 

regelgcving met betrekking tot de linan

ciering en de inhoud van het onderwijs 

Omwille van de rnede door artikel 23 

Cmndwet voorgeschreven landelijke 

kwaliteitszorg en gelijke bekostiging be

hoort het de rijksoverhcid te zijn die 

hier zorg voor draagt. Dat sluit uitnaard 

niet uit dat het streven naar rnaatschap

pel ijke decentralisatie I autonomicver

groting op schoolniveauJ domgezet 

wordt. Terecht wijst Kerckhaert cr op 

dat de be'>tuurli)ke schaalgrootte in het 

primair en voorgczet onderwijs thans 

nog nict zodanig is dat hijvoorheeld de 

zorg voor de hui-;vestingsvoorzieningcn 

naar de schoolbesturen overgehevcld 

kan worden. Maar wat is er op tegen om 

de maat<,chappeli)ke decentralisatie ecn 

zekere termijn te gunnen, waarbinnen 

de '>choolbesturen de vereiste bestuurlij

ke schaal kunnen hereike~; 

Pwj.111r. fl. P Vermeulen IS hoor;lm1m- Ol1dcr-

1Pijsrccht am1 de Katholieke UniPmileil llra

hant (KL/13) C/1 de Krltholleke U111umitcil 

Ni;mcqc11 (KUN) en i>oor}leram mhtsjdosoj1e 

!lm1deKUN. 



Moslims maken permanent deel uit van de Nederlandse samenle

ving en presenteren daarmee hun eigen religieuze identiteit aan 

het maatschappelijke en politieke veld in dit land. Daarom is het 

zinvol te discussieren over politieke participatie, ook in het CDA, 

en over de vraag in hoeverre die partij oog heeft voor hun ideeen, 

vragen en verwachtingen. 

W
ie denkt dat het huidi

ge aantal van ongeveer 

500.000 mmlim-immi· 

granten de eerste 

grootschalige ontmoeting is van Ne

derland met de islam, vergeet de ge

schiedenis. In de middel

eeuwen were! West-Europa 

sterk be'J'nvloed door de 

toen zecr geavanceerde 

cultuur van de mo<;\im'>. 

/\let name via Spanje von

den uitwi<;<;e\ingen plaats 

op het gebied van de we

ten-,chappen, zeevaart, 

kur1st en hlmohe. Neder

land ontleende vee\ kennis 

van aardrijk.,kunde en na-

gezien als vreemdelingen, gastarhei

ders, allochtonen, zullen de mecstc van 

hun kinderen straks gewoon Neder

landers zijn. Ook moslims intcgrcren 

hier - de ccn vlugger dan de ander- en 

vinden een plaats in onze democrati

sche rechtsstaat. Hct is 

van groot belang dat de 

gevestigde politieke partij

en kennis nemen van hun 

vragen, verwachtingen en 

mogelijkheden 

Integra tie 
Hoewel ook onder mi

grantcn een zekere mate 

van secularisatie plaats

j vindt, is er veelal sprake 

vigatie aan moslims. tvlede Sojid11h Ahdfls Sottor van zeltorganisatie op reli-

a\-, gcvolg daarvan kon ons land, tot vcr gieuze gronden. Dat mag volgen<; de 

in dezc ccuw, het bewind voeren over grondwet. tvlaar kunnen zij hun recht 

lnclonesic, her grootste mmlimland van 

de wereld. Recentclijk waren het gro

tendee\-, moslims die als arbeidsmigran

ten de economische opbouw van 

Nederland hebben ondersteuncl. Hoe

wei die nieuwkomcrs nu nog worden 

op godsclienstbeleving wei reali<;eren 

onder de huidige omstandigheden7 Het 

Nederland van nu wordt immers geken

merkt door ontkerkelijking, individuali

sering en ontzuiling. l:lovendien lijkt de 

Nederlandse bevolking migranten-moe 
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te zijn en wordt intolerantic som<; ver

pakt als politicke zakclijkheid Er wordt 

geroepen om een onmiddcllijke inte

gratie van buitcnlandcrs. Daaronder 

wordt- al naar hct uitkomt- emancipa

tic met behoud van cigen cultuur of 

volledige acculturatie vcr-;taan. De per-; 

en media maken vrijwcl dagelijh mel

ding van problemen in de zogeheten i'>

lamiti'>che wereld, vaak zccr onge

nuanceerd. Het vennoedcn dat moslim<; 

hier ook gevaarlijk zouden kunnen zijn, 

of moeitc zoudcn hebben met de schei

ding van kerk en staat, maakt hen ge

makkelijk tot zondebok. Daardoor 

voelt deze kwctsbarc minderheidsgroep 

zich voortdurcnd in de beklaagdenbank 

staan. Oat maakt het proces van inte

gratie er niet gemakkelijker op. 

Om twee redenen is het van belang de 

directc en open dialoog met moslims 

aan te gaan Ten ecrste is het, in het ka

der van medcmenselijkheid, nodig hun 

behoeften en problemen te leren ken

nen om daarmee positief rekening te 

kunnen houden. Ten tweede is het zeer 

wenselijk om de mogelijkheid van hun 

participatie in het Nederlandse politie

ke bestel goed in te schatten. Met name 

voor het CDA moet het interessant zijn 

om te weten in hoeverre een religieus 

gefundeerde partij - zij het christelijk -

aantrekkelijk kan zijn voor praktizeren

de moslims. 

Uitgangspunten 
Begrippen als gerechtigheid, solidari

teit, rentmeesterschap en gespreide ver

antwoordelijkheid die de structuur 

aangeven van het Program van uit

gangspuntcn van het CDA, zijn voor 

moslims zonder enig probleem aan

vaardbaar. Echter, de C in de naamge

ving en de exclusieve referenties aan de 

Bijbcl in de eerste vijf artikelen, roepen 

principielc vragen op bij moslims. De 

indruk die het (])A-program in eerste 

imtantie maakt, is per-;onalisti.,ch, in de 

betekenis die C_I.Kiop in hct maart

nurnmcr van dit blad heeft uiteengczet 

in het artikel 'Verschillende geloven in 

het CDA?' Het CDA richt zich op de 

gchelc Nederlandsc hevolking (artikcl 

3) en gaat uit van de fundarnentele gc

lijkwaardigheid van mcnsen, ongeacht 

overtuiging, ras, ge.,Jacht etc. (artikel 

7). Toch berocpt hct CDA zich cxclu

sid op de llijbel voor zijn inspiratie. 

Wat betekcnt dat voor andersgelovigen 

die een ander hock dan de Bijhel a!, in

spiratiebron koe<;teren! Klop beant

woordt die vraag met het henadrukken 

van het morele karakter van hct begin

selprogram. Toch dringt de vraag zich 

op hoe het CDA aankijkt tegen, bij

voorbeeld, de i<>lam en of rno.,Jims als 

gelijkwaardig aan christenen worden 

aanvaard. Vanuit de ;,Jam kan die 

vraag, mutatis mrlla11dis, bevestigend wor

den beantwoord. In de Koran worden 

jodendom en christendom spccifiek ge

noemd a!, zuster-religics en als legitie

mc wegen naar Cod: "Zij die geloven, 

de joden, de christenen en de Sahicrs 

die in Cod en de laatste dag gelovcn en 

goede daden doen, hun beloning is hij 

hun Heer; zij zullen nict vrezen en niet 

hedroefd zijn (Koran 2 62)" 

Raakvlakken 
De ethische en maatschappclijke waar

den van islam en christendom verschil

len niet wezenlijk van elkaar. Cezien 

het feit dat beide godsdiensten zich be

roepen op dezelfde ene Cod, is dat niet 

verwonderlijk. De culturelc factoren die 

aan beide zijden mcespelcn, lijken de 

weinige verschillen uit te vergrotcn 

Maar ook culturcel gezien zijn er he

langrijke raakvlakken. Het is jammer 

dat de vele gemeenschappelijkheden 

nog onvoldoende hekend zijn en de be-



langstelling voor de islam en moslims 

hij Nederlanders vaak afhankelijk is van 

negatieve berichten. Her is geen luxe 

om de wederzijdse informatie te verbe

tercn. Pas wanneer de communicatie in 

twee richtingen goed tot stand is gcko

mcn, kunncn cruciale vragen worden 

heantwoord en concrete problemen 

worden opgelost. 

Gelijkberechtiging en de 
praktijk 
Hct hestaan van grondwettelijke rech

ten neemt de rcclc prohlcmen van mos

lims in Nederland niet automatisch 

weg. Een disproportioneel hoog per

centage van hen vcrkeert in mocilijkc 

-,ociale en financiclc omstandighcden, 

1s laag opgeleid en feitelijk monddood. 

De tijd van neerbuigend paternalisme i'> 

voorbij Jonge moslims die in Neder

land zijn opgegroeid acceptercn discri

minatie niet Ianger en willen als 

volwaardige medeburgers worden be

handcld. \Vic is cr hereid te luistcren 

naar hun ervari ngen en de keerzijde 

van de Nederlandsc samcnlcving tc lc

ren kennen~ 

Ondanks de problemen biedt de prin

cipiele geliJkwaardigheid van aile in

woners, die in de Nederlandse grond

wet is vastgelegd, een basis waarop gc

lijkbcrcchtiging kan worden geeist. 

Echter, juridische rechten en de con

crete maatschappelijkc mogelijkheden 

zijn twec vcrschillende zakcn. In de 

praktijk van alledag geldt vooral de 

mentaliteit en de attitude van waaruit 

memen elkaar bejegenen. Het is op dat 

vlak dat er nog zeer vee! client te 

verbeteren. De afgelopen jaren is er 

sprake van een voortschrijdende ver

harding in de politiek en de samen

leving Structurele solidaritcit en 

mcdcmcnselijkhcid staan op de tocht. 

Overeenkomstig het nu ingewortelde 

individualisme verbrokkelt de gemeen

schap steeds verder. 

Rijke vruchten 
Misschien ziet niet icdcrecn de situatie 

zo zorgelijk in. Maar is het niet interes

sant om eens de visie van een ander te 

horen en even het gezichtspunt van een 

ander te lenen) De ontmoeting van 

christenen en moslims op grand van ge

lijkwaardigheid kan rijkc vruchten oplc

veren. Ten eerste leert men de andcr 

kennen als medemen<, en medeburger. 

Ten tweede wint iedereen aan zelfken

nis door eens in de spiegel te kijken die 

de ander hem voorhoudt. Ten derde 

zou een werkelijke ontmoeting kunnen 

leiden tot een effectief en gezamenlijk 

oplossen van problcmen. Want wie 

weet of de ander misschien het ant

woord wect op de vraag die mij bezig 

houdt en wie wcet of ik misschien het 

mcdicijn bezit voor zijn kwaal. Aileen 

door hct delen van kcnnis en door wc

derzijdse samenwerking kan er sprake 

zijn van duurzame groei en gemeen

schappelijke emancipatie. 

Sajidah Ahus Sattar is puhliciste, woordvoerder 

vm1 de Nederlandse Moslimraad en secretaris 

va11 de la11delijke Overleggroep laden, Chris

tmen en Moslims. 
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Het CDA zou meer moeten investeren in jonge moslims want zij 

zijn wezenlijk de bruggenbouwers. Het CDA mag deze vrij grote 

doelgroep niet links Iaten liggen. Oat zegt Coskun Cori.iz (3 3 ), 

onder andere voorzitter van de lslamitische Raad Nederland, voor

zitter van de bijzondere leerstoel Islam aan de Universiteit van 

Amsterdam en PR-manager bij het lntercultureel lnstituut (ICI) te 

Groningen. Cori.iz is actief in het CDA, als bestuurslid van het 

CDA-Haarlem. De publiciste en moslim Sajidah Abdus Sattar 

sprak met hem. 

H 
oe ziet u de situatic van 

ons moslims in Neder

land' 

Coruz: "Er is vee! veran

derd in de afgelopen tien jaar. Vroegcr 

werd het voorbeeld van de ouders thuis 

min of meer automatisch overgenomen. 

Maar de jongeren van nu zijn vee! mcer 

geneigd vragen te stellcn over hun 

idcntiteit. Als ze geen bevredigend ant

woord krijgen, dan vragcn ze door. Dat 

heb ik vroeger niet durvcn doen, want 

dat vond ik ongepast. Je mocst erg stc

vig in jc schocncn staan om ccn kriti

schc discussie met bijvoorbeeld cen 

imam aan te durvcn. l\1aar de jongeren 

die hicr zijn geboren en opgegroeid 

zijn kritischer en voelen een eigcn ver

antwoordeliJkheid met betrekking tot 

hun identiteit en gcloof. Zij willen zelf 

heoordelen of een rcligieuzc visie bin

ncn hun cigen overtuiging en lcven~

wijze past. Dat hctekcnt ook dat cr een 

zekere mate van 'ontkerkelijking' 

plaatsvindt, dus minder hezoek aan de 

moskee. Maar jongeren zijn wei dege

lijk bezig met hun geloof Aileen, pas

sieve acccptatie is er nict mecr bij." 

En de easte t}wcmt1e lllolinnlllil}rnlllril' 

ChrC1z: "Die waren cr aanvankclijk van 

doordrongcn dat hun vcrbliif hicr tijde

lijk zou zijn Hct is begriJpeliJk dat, als 

menscn hier vcrblijvcn op grond van ccn 

ti)delijk contract, zij nauwelijks gcmoti

vcerd zijn om te ~rwestercn in contacten 

en dialoog met de Ncdcrlandse samenle

ving - althans tot zo'n ticn jaar gcleden." 

Vo11d rr WI Olllsl,uJ fllclilts 11/s <}wolg l'clll <)e

zins!Jemli_qingo 

Chruz: "Dat zou je vcrondcr<aellen. 

Maar ik weet dat mijn vader en vee! van 

zijn vricnden tot ver in de jarcn tachtig 

dachten dat zc zouden teruggaan. Door 

hct volgen van hct Nedcrlands onder-



wij'> veranderde dat voor jongeren. Zij 

gingcn inzien dat hun vcrwachtingen 

vcr<,childen van die van hun ouders. De 

mee<,tc nuder<, stellen zich crop in dat 

zij hier blijvcn terwille van hct ondcr

wiJs van hun kindcrcn." 

()nisland er hij moslimouders nict em zekere on

rust doorddt Zi) lnm k111deren hier 1)(111 lnm wl

tuur Zle/1 PcnJieCIIIdenJ 

C:rirc-.z, "Ia. vooral over de opvocding 

van mci'>je'> maken moslimouders zich 

zorgen. lk geef toe dat de Nederlandse 

invloed nict aileen al'> positief wordt er

varen en er aan hct opgroeien hier dui

deliJk twee kantcn zitten. Dat is de 

redcn waarom sommige oudcrs hun kin

deren tcgcn de puhcrtcit naar hct land 

van herkomst sturcn voor de gewenste 

culturclc vorming. Dat het vervolgcm 

ook mi'> kan gaan, is ecn andcr verhaal." 

j}eelt de moskee no~ een !}rote rol hij de jol11}e

rel11 lk coccstateer d,ct de Hroskeehcsturccc umJnJ

ZCII ell rartiufl<i/ic 1'1111 )011!}erel1 in hesluHr 110!} 

tm11clcjk zcldzd,wr is. 

C:iirliz "Hct is jammer dat de ontwik

keling in ecn aantal moskcccn zo traag 

vcrloopt. }ongeren worden er vaak ai

leen biJgehaald als het hct moskeebe

stuur uitkomt, bijvoorbeeld wannccr er 

iemand nodig is om iets te vertalen of 

stukken tc schrijven" 

Angst voor fundamentalisme 
Hehlm1 Hroslir~rs i11 de Jnaktijk wei de km1s 0111 

ln111 Cli}en rcltijieuze instellill1}e11 te ueslt!}e>J. In 

Nede..ld11<J tjcldt de sclociding tusse11 kerk CH 

slddl, IIISSe/1 Jniuc el1 ruhliek do111eill. Oat is 

aarduj als JC w1 gmestigde gemeenschar r>onnt 

,/ie zichzelf ka11 mide11. ,\.111m· moslims zijn l1ier 

1101) 11</lll/le/ijks I}CII'Ortc/dJ 

C:iirCrz, "Katholieken, protestantcn en 

Joden hehben ecn breed scala aan orga

nisatics. lk denk dat, al<. er door de 

ovcrhcid wordt verwacht dat moslim'> 

gemakkelijk in een landelijke organisa

tie kunncn worden vertegenwoordigd, 

dat die vcrwachting berust op onbe

kendheid met de complexiteit van onzc 

gemeenschap Men dcnkt dat het een 

massid blok is zonder ruimtc voor ver

schillende stromingen en groeperingcn. 

Maar aileen al bij de Turkcn zijn er vier 

hoofdstromingen De Marokkanen 

hebbcn cr twee of drie." 

Ik hc!}nJf' rPcl dat de overheiJ lJilll!} IS dat hia 

bet zo!}enamndc fcmdmnentalisme' wr rol zal 

sfrclC11 Dat woord hoejt 11111m !}e110e111d te wor

den en aile deuren uallen dicht Er ZiJ11 lmilm

lmtdse oPerlm!C11 die Pan die cm!}st gebmik 

maken 

CiirUz, "De angst voor 'fundamentalis

me' zou cen extra reden moetcn zijn 

om diversiteit onder moslims te verwel

komcn. In dit verband is het van groot 

belang om het potentiecl van de jonge

rcn te steunen. lk zie dat zij zich orga

nisercn in studentenverenigingen en 

culturele organisaties. Zij hebben hun 

inbcdding in Nederland en bckijken de 

zaak anders dan hun oudcrs. De eerste 

gencratic heeft om socialc, politieke of 

economische rcdcnen toch nog een 

stuk afhankelijkheid van de ovcrheden 

van de Ianden van herkomst. De poli

tiek moet hen sericus nemen als inter

mediair. Jongcren moeten de kans 

krijgcn hun kunnen te tonen." 

Een islamitische zuil? 
Er wordt 111111 om uerl1111!}d dat wrj integreren, 

1111111r de oude structurw daamoor lnokkelen af. 

Ku1111111 we nag cn1 zuilvonne11 in een frolitiek 

lcmdscha/J waar a/lew 110!} enkelc sokkcls over 

Zi)IP 

C:iirUz, "We mogcn er niet van uitgaan 

dat de vcrzuiling automatisch de beste 

blauwdruk is. Er is cen groot verschil 

met het verleden waarin het om groepc

ringen van Nederlanders ging. Moslims 
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van nu hebben te maken met andere 

vraagstukken, zij hebbcn ook andne 

bebngen Dar vraagt om nieuwe model

len. Daar waar het nodig i., omroep, 

scholcn, bejaardenzorg- kan her verzui

lingsmodcl op onderdelen heel goed 

worden gebruikt De tijd zal lcrcn of dar 

gebruik tijdelijk of duurzaam zal zijn en 

of de jongeren van nu daar straks nog 

behocfte aan hebben. Her kan ook zijn 

dat het aanknopingsmodel beter werkt." 

Tach ben ik hang dat, door het vcrzet teqen ee>1 

nieuwc zuil, moslims niet de _qelegenheid kri}i}en 

om behoorl1jk op eiqen benen lc staan. 

Ciirliz: "De deur van emancipatie mag 

niet voortijdig ge.,loten worden. Per 

ondcrwerp zal moeten worden gekozen 

- ook door moslims zelf - voor het mo

del dat het beste wcrkt." 

Belang van godsdienst 
Er wordt nogal ecns bewecrd dat het de ontkerke

li;kte, individualistJscln cultuur 111 Nednlm1d is 

die ;onge moslims in staal stelt lc emanciperen w 

zich los te makeH uan hun 'middcleeuwse' gods

diem!. A-1aar zou die godsdiC11sl 11iel ;uist van 

nut kwmen Z1j11 voor enumciflalie in de Neder

lalldse smnOJieving! 

Ciirliz: "Uit onderzoek en gesprekken 

blijkt dat nogal wat Marokbansc jon

geren als het ware in een bus zijn gc

stapt en daarbij veel waardevolle 

bagage achter hebben gebten. lk docl 

hier op hun cultuur en in hct bijzonder 

hun godsdienst. Heel vee! waardcvols 

heeft men in de haast van intcgratie 

buiten Iaten staan. Later. wannecr er 

mneilijkheden zijn, bcseft men juist bc

hodte te hebben aan die godsdienst. 

Onderzockers hebben aangetoond dat 

jongeren die mecr met religie bezig zijn 

minder crimineel gedrag vertonen." 

/)at zal ueel Nederlanders uem1sscn, l!l{1nl uol

qens enquftes zouden lml vee/ Nedcrlandcrs den-

ken dat 111insten' de f,clft Pi/11 de mos/ims hicr 

fuudmnenta/islisch is Het is bcqnJfle/Jjk dat n1e11 

dan denkt dc1l zo'n <)odsdiellst 111<1<11- hctcr over

hooJ·d kc111 ll'orden _qezel 

C:iirliz "lk vind juist dat de islam be

langrijke waardcn kan meegeven, zoals 

een sterk gemeenschapsgevoel. Het is 

JUist de ver doorgevoerde individualise

ring die maatschappelijkc problemen 

kan veroorzaken. Dat vind ik een heel 

gevaarliJke ontwikkeling De nadruk 

van hct CDA op solidariteit i., een van 

de redenen waarom ik hij die partij ben 

gegaJn. 

Eeu andere gang bare meninq is dat, 111 fllaats uan 

godsdie11st, een hetn -')woe/ um1 lmrgerschafl 110-

dig 1s. Oat zou als Pak ofl scholen moetm1uordm 

aangcbodC11 in fllailts van godsdienslonderrichl; 

dus lnm]erschafJskunde als IJJI11tt1111Stisch cdtema

tief' 

Ci:irliz: "Men wil in essentic hetzelfde, 

maar dan in een ander jasje. In de kern 

gaat het om gemeenschapszin, zoal., die 

in elke godsdienst te vinden is. lk heb 

moeite met de ontkenning van die religi

euze basis. )e moct geen afbreuk doen 

aan essentielc waardcn en de dingen bij 

hun naam durven noemen. Als je spreekt 

over gemeenschapszin en over solidari

teit, dan moct je willcn toegcven waar 

dat vandaan komt; godsclienst is daar de 

voornaamste inspiratiebron van." 

(;odsdicllslcll, oak de isla111. hehlm1 WI hclodcn 

qeschiede11is In knkelljkc knn~ wordt noq 1J1el 

ec115 gezeqd: Iaten die JOili)e 111U}rcmlen zich <lilll

slullcn bi; ecn christelljk kerkgcnootsciJafl, da11 

111lci)rere11 Zlj hel Sllclst. Zo 1Ponie11 clnislclldo111 

m isloHJ lei)e11 elkaar uitqesflecld 

Ctirliz: "Die mensen gaan voorbi) aan de 

vele raakvlakken tussen Jodendom, 

christendom en islam. Laat ieder op zijn 

cigen manier en vanuit zijn eigen achter

grond verwoorden war we met ons allen 

willen: de vcrantwoordelijke samenle-



ving met rloJts voor de eigenheid vJn 

jodcn. chri<;tenen en mmlims. Bekering 

vind ik ovcrhodig, wont deze drie reli

gics kenncn dezelfde basis en hebhen el

bar al ccuwen long hc'invlocd." 

Wi1111, uoo1· aile d11idcli;khcid, wmqwc11 waar-

0111 uo/,jel/5 11 molii111-o11dcrs de mocite Zo11d111 

modnt llCHICil om de lPdllrde11 Vdll de islom c1m1 

h1111 ki11dcren ol!cr /e dnu}rn als /,ci loch allc

lllddi heizel[dc is' Staat 11 achier onqe/,mitcerd 

rclal1uis1110 

C:orliz "Dot zou betekenen dat, zolang 

we ollemaal geloven in Cod, hct vcrdcr 

nict zou uitmakcn via welke rcligic men 

Hem hcnJdcrt. Door hen ik hct niet 

mee eens. We hehhen allemaal ccn hc

[lJaldc hagagc mccgckrcgen die we el

koJr niet mogcn ofnemen. Jc zou 

memen in ecn identiteitscrisis hrengcn. 

Dot zic Je hij sommigc moslims hier, ze 

ziJn gcen moslim gehlcven. mJJr ook 

gccn christen gcworden. Hct is vlees 

noch vis. De nJuwc JJnknopingspunten 

tussen beide godsdiensten zijn er wei 

maJr clkc godsdicnst hecft cen cigcn in

valshoek die je niet mag ontkennen." 

i\ loslims sla1111 1111 Poor de kc11zc 0111 11111 lc 1}11<111 

111cl de slroo111 of zic!J als mi11dcrhcid i11 si11JJd tc 

houdc11. Tn _qw11linc11 l!oor d11t lllllfstc kiest, hoc 

mocl 111111 zich d,m opstcllc11 tcgc/lot>cr de mecr

derhcid in dczc clnisteli;k-lnmwllistisc/Jc Si1111fll

lwi111}' Hoc kwmm IPC in hct scculariscrillr}s

l'roccs OI1ZC w}ell idcntiteil ill stcmd houdCII' 

C:orliz "Die cigcnheid kun je bewaren 

door de meerwaarde Jan tc gevcn von 

hct moslim zijn Mijn aanwezigheid in 

Nederland brengt daadwerkelijk een 

meerwaarde mee. lk sta voor een ver

antwoordclijke sJmcnlcving lk voeg 

iets toe, bijvoorbeeld respect en zorg 

voor ouderen, waarden die aan het af

kalven zijn in de Ncderlandse samenle

ving Die waarden zijn nog heel stcrk 

in de moslimgemeenschap. Numeriek 

hen ik wei in de minderheid, maar ik 

sta ergens voor en heh iets waardevols 

CoriiZ "Numeriek hen ik als moslim in de minderheid, maar ik sta ergens voor en heb 
iets wacmievols dat ik ruil inbren_qm in Nederland. lk wilme niet afzetten tegen 
cmderen, mallr het gememschappelijk gedachtmgoed verrijkm." (foto i\1ickc Schlmnan J 
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dat ik wil inhrengen in Nederland. lk 

wil me niet afzctten tcgen anderen, 

maar het gcmeemchappclijk gcdach

tengoed vcrrijken." 

Een eigen moslimpartij? 
Er 21}11 vcrschillwdc Hiodci/C11 JC ktuzt CCI1 cige11 

moslim-fJinliJ of>riciJtCJ1 of mcc {}<1!111 in cc11 hc

staande fltnllj. U koos voor cn1 c!Jristclijkc flar

tlj met de hijbel als basis. A loci 11 dcm nict tc Peel 

concessics do en' 

Cor(iz: "Er zijn zovecl mogclijkheden 

bij de huidige partijen in de Ncder

landsc structuur dat een moslim-parti) 

wcinig zou toevoegen aan het poliricke 

landschap. lk kies niet voor een mos

lim-partij, want ik wil niet aileen voor 

cigen parochic prekcn. lk wil de waar

den die ik heb met mmlims en niet

mo.,Jims delcn - vooral met de laatsten. 

Verder is hct een zaak van timing We 

Ieven in ecn tijd waarin er een verhar

ding is naar allochtonen en vooral mos

lims. lk dcnk niel dat het opportuun is 

om op dit moment met cen moslim

partij te komen. Hct CDA was in 19H4 

de enige partij die pleitte voor suhsidic

ring van moskceen. Andere partijen wa

ren daar tegen. Er is een scala van 

onderwerpen waarin ik me kan herken

nen, vooral de aandacht voor immate

ricle zaken. De waarden waar ik voor 

sta, herken ik in het CDA" 

Allcmaal! 

Ciriiz "Nee. De eerlijkheid gebiedt mij 

te zeggen dat ik niet aile waarden her

ken. Daarvoor hen ik anders opgevoed. 

Uiteindelijk hen ik moslim. Maar het 

CDA is geen kerkelijke partij, gecn ge

tuigenispartij Het is een volkspartij 

Her Program van Uitgangspunten is be

wust russen de hijbel en de partij gc

schoven. Dat er verwczen wordr naar 

her Evangelic, daar heb ik geen moeite 

mee. Elke moslim moet zowel de Tora 

als her Evangelie respecreren lk geet op 

mijn eigen wijze invulling aan zaken als 

verantwoordeliJkheid en solidariteit." 

Voo1· 11 is moslun-Zi)ll d11s tc ucrc11i{jc11 met het 

C.DA-lidnl!latschaf'' 

Corliz "Zeker. lk moet cr niet aan den

ken dat ik hij binnenkomst in een ande

re partij te horen zou krijgen dat ik 

godsdienst als onderwcrp maar hetcr 

huiten kan Iaten. Dat is niet zo scherp 

te scheiden van andere zaken. Cods

dienst speelt in mijn dagelijkse doen en 

Iaten een wezenlijke rol en dat wil ik 

ook herkennen in een partij'' 

Geen omgekeerde bewijslast 
(;oed, 11 /;erkelll Uec/ VIlli !WI 11llldiSC/Jaf>flc/1jke 

c11 pol1tickc verwachti11{jen i11 het CDA Alc111r 

herkcm1cn CDA-m z,c/, oak in 10 El'll lllioch

tonc moslim /igt 11iet hi] icdcrecn gcm,1kkc/ijk 

Am{jCIJOIIIen dat cr 1}ecn discrimi1111lie is c11 11 

oflklimt in de flartij, zal da11 de rest ua11 de 

CDA-aanhanq zich niet l}il<lll afvnu;c11 of CCI1 

moslim wei de bclm1_qc11 van christc11c11 in de 

Tiucede Kamer kan bch!ll'll!}cn' 

Corliz: "Die discussie -.peclt al jaren 

hinnen het C:DA, het is een gevoelige 

discussie. Maar eerlijkheidshalve moet 

ik er biJ vertellen dat miJ hinnen eigen 

kring ook wordt gevraagd of ik mijn ei

gen achtergrond niet zal vcrloochenen. 

Dan zcg ik: 'Nee, vanuir mijn eigen 

achtcrgrond prohecr ik cen mcerwaar

de te geven binnen het CDA' We moe

ten geen problemen crecren die er 

misschien niet zijn." 

ll gelooft i11 de gnncenschaf'f'clijkc gro11d 1){111 de 

drie mo1wtheistische godsdie11slc11 CJJ hcht ucr

trouwf11 i11 !Jet CDA' 

Corliz: "Ja. Maar waar we wei voor 

moeten oppassen is dater geen sprake is 

van een omgekeerde bewijslast Het is 

niet goed als aileen ik als moslim mezclf 

voortdurend moet verklaren ." 



Ik IPcet dat o11Zc kritische vrm}el1 aa11 Hiet-mos

liHIS a/s Oll!lilldig WO>-derz CIVIJrCII, lerwij/ mde

ICII o11s steeds !Peer ler Pmmlwoordi"g roepen 

uoor p.-ohlemc11 irr de mosliHl!Pereld. 

Cor(iz: "Ook dat leg ik met geduld uit, 

hoewel het dan eigcnlijk om cen omge

keerdc bewijslast gaat. Mij wordt tel

kens weer gevraagd waarom ik me bij 

het CDA heb aangcsloten, terwi,I dat 

aan andere CDA-ers toe nict wordt gc

vraagd " 

Zoudc11 mdere mosli1111 oak zo Peel cjedrdd kun

I!Cit of,Jmll<}eJI, of hetekflll hct dat allee11 de lllier

sterkstc mosli111S zich lnj !Jet CDA kumre11 

j,illldf)(]PCII' 

Ciirliz: "Omdat ik nu een van de weinige 

mosli1m bij het CDA ben en omdat ik 

or cen hcraaldc rlaats sta, vang ik wat 

meer wind. J\1aar voor andere moslims is 

nu de wcg aardig gcbaand. Zij zullen 

ook wei met die vragen worden gecon

fronteerd, maar als wij die vragen niet 

hcantwoorden, wie moet dat dan doen7'' 

Bruggenbouwers 
Wat 1!i11d u dater bij !Jet CDA kcm worden ge

dam• 0111 de poorle11 11og 111eer open le zellen voor 

Hlos/iHl-llll(jm>rlen' 

Ciirliz 'Ten eerstc duidelijkheid dat het 

erom gaat of men het Program van 

Llitgangsrunten kan onderschrijvcn 

Ten tweede zou er meer ge"investeerd 

moeten worden in jongc kaderleden -

ook mmlims want zij zijn wezenlijk 

de bruggenbouwcrs Waarom hebbcn 

-;ommige CDA-ers nog rcservesJ Dat 

komt mede voort uit een stuk onhe

kendheid_ Ook daarin kunnen die jon

gercn de dialoog helren orhouwen en 

informatic geven. Het gaat om een we

derkerig leerrroces De jongeren die 

bereid zijn te investeren moeten serieus 

worden genomcn, bijvoorbccld met ka

dertraining in hct CDA. Het gaat om 

een vrij grotc doelgroep die zich nu aan 

hct oricntcrcn is. Het CDA mag deze 

jongeren niet links Iaten liggen_" 

E11 mel bctrekkinq lot de uitgmrgsp1mten vmr bet 

CDA' 

Coruz "De uitgangspunten zijn duidelijk 

en voor moslims goed te onderschrijven. 

Wei zou de positie van moslims binnen 

hct CDA nog vcrbeterd kunnen worden_ 

Er wordt wei gezegd dat het verlies van 

het CDA te wijten zou zijn aan vcron-

achtzaming van de C Dat klinkt heel 

vreemd voor een moslim die om rrinci-

riclc rcdcnen voor hct CDA 

Z' 

m 

< 
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hecft gekozcn_ lk zic het 
Ik kies niet voor een 

CDA als een brede volkspartij 

vvaarin ruimtc i~ voor jong en 

oud, rijk en arm, zwart en wit, 

christen en niet-christen. Het 

zou wezcnlijk ander-; zijn als 

het een kerkelijke partij zou 

zijn, maar het CDA is geen 

partij die gebaseerd is op een 

kerkelijke belijdenis_" 

De angst brj sommige moslims is 

d11t in WI clnistelijke partij de rw

druk wordt gelcgd op onze miHder

moslimpartij want ik 

wil niet aileen voor 

eigen parochie 

preken. Bovendien 

voegt een 

moslimpartij weinig 

toe aan het politieke 

landschap. 

hcidspositre of zelfs s)1rake rs van 

bckeringsdruk Dat kcm ecn redc11 zrj11 om dan 

mcu1r liever ruwr een seculiere partij te _gamr. 

Corliz "lk beschouw het als een wezen-

lijke verrijking voor de Ncderlandse sa

menleving als moslim-jongeren in het 

CDA rarticipercn, zonder afhreuk tc 

hoevcn doen aan hun achtergrond, 

godsdienst en cultuur. Zij kunnen brug

genbouwcrs zijn die ervoor zorgcn dat 

mensen met een verschillende achter

grond elkaar kunnen ontmoeten en in

sptreren. 

Sarj1da!J Abd!is Sattar is publrciste, woorduoer

der uan de Nedcrlandse Moslimraad en mrcta

ris tJilll de landelijkr Ouerlcggroefl Jodcn, 

Clnistmen en JV!oslims 

,I' 
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In het hoofdstuk 'Men moet God meer gehoorzamen dan de men

sen' in de bundel 'Christelijke Politiek en democratie' komt geen 

eerlijk en evenwichtig beeld naar voren van de verhouding tussen 

katholicisme en democratie in de negentiende en twintigste eeuw. 

De schrijver van dit hoofdstuk, R. Zwart, heeft weinig begrepen 

van de rooms-katholieke staatsleer en sociale leer en van het neo-

thomisme. Bovendien hanteert hij een verkort democratiebegrip. 

Op 11 december 1995 werd op fecste

lijke wijze in Nieuwspoort de hundel 

Christclijkc politiek en democratie 1 

aangcbodcn aan Mr. J.PH. Donner2 

Deze bundcl i'> hct eerste decl van een 

reeks Studies over de christen

democratic, onder auspicien 

van het Historisch Comite 

Christen-Democratie Het 

is erg toe tc juichcn dat er 

cen dergelijke reeks wordt 

gestart De geschiedenis 

van de christen-democra

tic is bijlange na nog niet 

voldoende doorvorst, al 

zijn cr reccntelijk belang-

christelijke politick in de jaren 1905-

1919. 

Als iemand die zich onder rncer hezig

houdt met de rooms-katholieke staats

leer en socialc leer werd mijn belang

stclling allercerst getrok

kcn door de bijdrage van 

RS Zwart, gctiteld 'J\lcn 

moet Cod meer gchoorza

rncn dan de mensen' 'De 

verhouding tussen katholi

ci-,mc en dcrnocratie in de 

ncgenticnde en twintigste 

ceuw.' lk stel mij hier niet 

ten docl de gehele bundel 

tc besprcken, maar ik wil 

rijke '>tudie'> verschenen. 1 miJ beperken tot een korte 

De bundcl bevat een aan- Dr. G.J.M Pan Wissen hespreking van de bijdrage 

tal bijdragen die zich met verschillende 

aspectcn van de relatie tussen christclij

kc politick en democratic bezighouden 

Zo zijn er ondcrmeer bijdragen gcwijd 

aan de verhouding tussen protestantis

me en democratic, aan het thcocratisch 

denkcn in de CHU en aan de verhou

ding tussen sekse en kie'>rccht in de 

van Zwart. 

Oat ik mij bcperk tot dcze bijdragc 

* Dit is een re,rctlc of! hct hoofdstuk 'Aif11 

1110Ct (;od mecr ge/JoorZilntC/1 dan de HICHSCJ/' 

i11 de bundel 'C!Jristelijkc fJo/itiek nr demo

cmtie' die von{J Jtlar verschec11 



komt niet aileen voort uit helangstel

ling, maar ook uit verbazing. Ue gc

nocmdc bijdrage is een dergelijkc 

aaneenschakeling van onbegrip en ver

tekening dat hieruit geen eerlijk en 

cvenwichtig becld naar voren komt van 

de vcrhouding tus<,en katholicisme en 

democratic in de negentiende en twin

t!gste eeuw. lk wil hier probcren aan tc 

gcven waar mijn problemen met deze 

bijdrage liggen Eerst wil ik cen aantal 

uiteenlopende opmerkingen maken, om 

dan vcrvolgens mijn fundamentelc he

zwarcn naar voren te brengen. 

Voor de bcschrijving van de relatie tw,

<,en katholicisme en democratic baseert 

Zwart zich nagenocg aileen op pause

liJke encycliekcn Voor hct kennisnc

mcn van de inhoud en ontwikkeling 

van de rooms-katholieke staatsleer en 

<,ociale leer vormcn de pauselijkc cncy

clicken inderdaad cen belangrijke bron 

naa<,t de conciliedocumenten-" Dat aan 

deze laatste nauwelijks aandacht wordt 

besteed i'> bevreemdend. Erger is echter 

het volgende De encyclieken worden 

nict of nauwelijks in hun historischc 

context gcplaatst. Bovendien worden 

links en rechts citaten uit encyclieken 

geplukt om aan te tonen dat de grond

,]agen van de rooms-katholieke staats

leer en <,ociale leer niet verenigbaar zijn 

met hctgeen in het begin van de bijdra

gc wordt gedcfinieerd als 'democratic'. 

Zo wordt de indruk gewekt dat hier 

geen hi'>torisch onderzoek plaatsvindt, 

maar dat er naar illustratie-materiaal 

wordt gezocht voor eo1 vooropgezette 

mening. Verder ontbreekt in de bijdra

ge elk begrip voor de ontstaansgeschie

denis van dcze encyclieken. Zo wordt 

de indruk gevestigd dat de encyclieken 

een reeks hoogst per<,oonlijke schriftu

ren zijn van opeenvolgende pausen. 

Bevrecmdend is het dat geen kennis is 

genomen van de vele literatuur die aan 

de ontstaansgeschiedenis van de ver

schillende encyclieken is gewijd 

Onvergeeflijk is het kit dat gecn cnke

le aandacht wordt bcsteed aan de ency

click Cenlesill!us Am111s uit 1991 van paus 

Johannes Paulus II - uitgegcvcn ter gc

legenheid van de hondcrdstc verjaardag 

van de encycliek Rerum Novartm! van 

paus Leo XIII -, waarin met name in 

hoofdstuk V uitgebreidc aandacht 

wordt gcschonken aan de rooms-katho

Iieke staatsleer. Hieruit blijkt dater nog 

steeds sprake is van een christelijke/ka

tholieke staatsleer, in tegenstelling tot 

hetgeen Zwart op p. 35 beweert. 

Een voorbeeld van zo'n ergerlijke mis

vatting staat op p. 23/24. Hier wordt 

gesteld dat paus Leo XIII de socialisti

sche idee dat alfe mensen gelijk zoudcn 

zijn bestreed. "Cod had naar zijn me

ning gewild dater meerderc standen in 

de maatschappij waren, 'die' - zo citeert 

Zwart Leo XIII - 'in waardigheid, rech

ten en gezag verschillen'" Hij voegt 

hieraan toe: "Daarom was het onnodig 

de gehele bevolking te betrekken bij 

het staatsbeleid". Dezc passage is cen 

duidelijk voorbecld van ideologische 

vertekening. Wat hier door Leo XIII 

wordt gcponeerd is, dater in de samen

leving verschillende beroepsstanden 

bestaan, ieder met ccn eigcn plaats en 

taak in het geheel van de samenleving. 

Deze standen dicnen tot heil van zich

zelf en de gehele samenleving harmo

nisch samen te werken. De klassenstrijd 

wordt afgewczen. Uitgangspunt is dat 

iedere beroepsstand, iedere gemeen

schap in die samenleving en ook iedere 

persoon, een eigen taak heeft. Ieder 

hoeft niet gelijk te zijn. Uezc beroeps

standen zijn echter geen kasten, waarin 

mensen zijn opgesloten. De samenle

ving is ecn organisch geheel, opge

bouwd uit talrijke gemeenschappen, 

c 
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waarvan huwelijk en gezin de klcinste 

gemeenschap vormen. Deze organische 

maatschappij-opvatting wordt gesteld 

tegenover de atomistische en individu

alistische die door de aanhangers van 

de idealen van de Franse revolutie zoals 

liberalen en socialisten werd voorge

staan. Dit uitgangspunt betekende be

slist niet dat groepen en/of standen per 

sc van medewerking van het staatsbe

stuur waren uitgcsloten. Dat is de up

vatting van Leo XIII niet. We! bestond 

cr een duidclijke voorkcur voor ccn or

ganisatie van en participatie in het 

ovcrheidsbestuur door middel van dcze 

beroepsstanden Dit is de achtergrond 

van het corporatisme dat zo'n sterkc rol 

hccft gespeeld in de rooms-katholicke 

sociale leer en staatslcer tot in de jaren 

vijftig van deze eeuw toe. 

Het fundamentele probleem 
Maar nu mijn fundamentele probleem. 

Zwart heeft, zoals ik hoop aan te to

nen, enerzijds weinig begrepen van de 

rooms-katholieke staatsleer en socidle 

leer en van het (neo)thomisme, dat 

hieraan ten grondslag ligt. Anderzijds 

hanteert hij een verkort democratiebe

grip. Dit moest misgaan. 

Allereerst zijn democratiebegrip. Hij 

omschrijft democratic als: "de staat<.

vorm waarbij de uiteindelijke macht 

(via een of andere vorm van representa

tie) bij het volk ligt en waarbij de be

sluitvorming plaatsvindt op basis van 

het majoriteitsbeginsel". (p 17) Dit 

!outer formcle democratiebegrip hecft 

niets met recht en gerechtighcid van 

doen. Er is !outer sprake van 'Legitimation 

durch Verfalmn' Het resultaat is puur po

sitivisme: wat de meerderhcid beslist is 

moreel recht en juist. Er bestaan geen 

normatieve grcnzen. Het is dan ook om 

deze reden dat een dergelijk verkort 

democratiebegrip, zoals Zwart han-

tccrt, nauweliJks nog verdcdigers vindt. 

Naar de huidige opvatting is de demo

cratic wezenlijk verbonden met de 

rechtsstaat. Zo dient er cen onafhanke

lijkc rcchter te zijn, die de resultaten 

van de besluitvorming door de ovcr

heid tegcn het Iicht van de grondrech

ten houdt. juist deze grondrechten in 

Crondwet en verdragcn beschermcn 

minderheden en andersdcnkenden tc

gen 'de dictatuur van de mecrdcrheid'. 

Verdcr garandcrcn grondrcchten ccn 

klimaat van openheid, van vrijhcid en 

discussie die mccrderhcidsbeslissingcn, 

puur als meerderheidsbeslissingen, kun

ncn relativcrcn en corrigeren. 

In hct spoor van de Fransc revolutic 

wcrd in de ncgcntiendc ccuw de parle

mentaire wet als uitdrukking van de wil 

van de meerdcrheid (volontege11cmlc) be

schouwd. Dit legismc was de kern van 

de zich toen ontwikkelende democra

tic. Dit is ook het democraticbegrip 

van Zwart. Het is juist dit formele de

mocratiebegrip waarvoor de katholieke 

kcrk zo bang was en is. Als de staat, als 

de wetgever, geen norrncn erkenncn 

die hoven hen staan, <,taat de willekcur. 

de totalitairc staat, ja de bloedigc dicta

tum voor de dcur Het cinde van de 

Franse revolutie levcrdc hiervoor een 

levend bcwijs. 

Nu de andere kant. "In dit artikel is 

bctoogd dat de belangrijkste reden 

waarom katholicisme en democratic 

moeilijk vcrenigbaar zijn is gelcgen in 

de pretentie van de katholieke kerk in 

het bezit te zijn van kennis omtrent de 

door Cod geschapen zedewet ('absolu

te orde'), waarnaar de gehele wcreld en 

de totale mensheid zich moet richtcn. 

Wat goed en waar is wordt volgens de 

katholieke leer niet bcpaald door men

sen, maar door Cod. Deze opvatting is 

moeilijk te verenigen met cen staats-



vorm, waarbij de UitciHdelijkc 111ilcht hi) de 
iliccrderhcid t'<lll de bwolkilll} li_qt (curs. v.W.). 

In een democratie be<;taat immers het 

ideaal van een vrije discussie tussen 

vriJC mensen, over hetgeen het bcste is 

voor de staat. Aan zo'n vrije discussie 

hebben waarhcidskenners gccn behoef

te, omdat zij pretendcren reeds a priori 

te wcten wat het beste is." (p. 34) 

De misverstanden en de 

de: cr is een v66rgegeven normaticve 

structuur. De staat heeft, evenals iedere 

mens, te erkennen dat er een vo6rgege

ven normatieve structuur bestaat. 

Op opvattingen, zoals deze ook door 

Zwart naar voren worden gebracht, re

ageert Ce11tesi111us Am111s. "l\1en is nu ge

neigd te stellen dat agnosticisme en het 

sceptisch relativisme de fi

vcrtekening die hier naar 

vorcn komen zijn onthut

send. lk zal proberen enige 

helderheid te verschaHcn. 

llij aile ontwikkeling kent 

het rooms-katholiekc gelo

ven en denken tot op de 

huidige dag een constante 

en dat is de volgendc: cr 

bestaat een nonnaticve 

scheppingsorde. Het goe

dc en het kwade zijn nict 

!outer relatief of situatio

necl. Cod hccft de wereld 

geschapen en deze schcp

ping-,ordc is ecn 'afschadu-

Hoe wij anno 1996 
losofie en de fundamente

le houding zijn die 

beantwoorden aan de de-moeten omgaan met 

het uitgangspunt 
mocratische politieke vor

men en dat degenen die 

overtuigd zijn de waarheid 

te kennen en deze vast 

aanhangen, onbetrouw

baar zijn uit democratisch 

oogpunt omdat zij nict 

aannemcn dat de waarhcid 

door de mcerderheid be

paald wordt of verandcr

lijk is volgcns de 

verschillen in het politiekc 

van een 

voorgegeven 

normatieve orde, is 

niet zo eenvoudig 

en vraagt veel 

studie en overleg. 

Ook in het CDA. 

wing' van Zijn Wczen en hceft daarom 

cen normatid karakter. In tegenstelling 

tot de rdormatic gaat het rooms-katho

lieke denken ervan uit dat hct geschape

nc nict zo door de zonde is aangevreten 

dat Cods Hand in Zijn schepping nict 

mccr te hcrkennen zou zijn. De 'natuur

lijke orde', de 'natuurlijkc zedewet' zijn 

in beginscl voor een ieder kenbaar. De 

kerk aan wie de uitleg van dcze 'natuur

lijke zedewct' is toevertrouwd, geeh bij 

dit leren kennen hiervan Ieiding. Dit 

uitgangspunt is ook de grondslag van de 

rooms-katholicke staatsleer en sociale 

leer. 

NatuurliJk (en gelukkig) is er een ont

wikkcling in deze leer en werd dcze 'na

tuurlijkc orde' gcleidclijk aan minder 

statisch opgevat, maar in haar grondslag 

bled dcze tot op de huidige dag dezelf-

evenwicht. Wat dit betrcft 

is het nodig op te merken dat, als cr 

geen enkcle uiteindclijke waarheid be

staat welke de politieke actic richt en 

leidt, de idceen en overtuigingen ge

makkelijk als instrumenten voor machts

doelcinden gebruikt kunnen worden. 

Ecn democratic zonder waarden wordt 

gemakkelijk een opcnlijk of slinks tota

litarismc, zoals de geschiedenis aan

toont." Wat bctekent dit nu7 Mag deze 

waarheid aan andercn worden opge

legd7 De encycliek voegt daarom on

middcllijk hieraan toe: "De Kerk sluit 

haar ogen ook niet voor het gevaar van 

het fanatisme of het fundamentalisme 

van hen die in naam van een ideologie 

welke pretendeert wetenschappelijk of 

godsdienstig te zijn, menen hun opvat

ting over de waarheid of het goede te 

mogen opleggen aan andere mensen. 

c 
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De christelijke waarheid is niet van dit 

type. Het christelijk geloof, dat niet 

ideologisch is, pretendeert niet de ver

anderende sociopolitieke werkelijkheid 

in cen strak schema op te sluiten en 

erkent dat het Ieven van de mens zich 

in de verschillende en onvolmaakte 

omstandigheden realiseert. Daarom 

heeft de Kerk, die steeds weer de trans

cendente waardighcid van de mens 

bevestigt, als haar methode de cerbiedi

ging van de vrijheid"5 Dit laatste is uit

drukkelijk bij het Tweedc Vaticaans 

Concilie vastgelcgd (zie de Verklaring 

over de godsdienstvrijheid Dignitatis 

Hummwe). Wat bij aile verandering een 

constante blijft in de katholieke leer is 

dat goed en kwaad hun fundament niet 

kunnen vinden in mensclijke (meerder

heids)beslissingen, maar in een v66rge

geven objecticve morele orde. 

Mag ik in dit verband Donner citeren 

bij de aanbicding van de bctreffende 

bundel "De zekerheid dat er een ijk

punt is en een patroon - een ingescha

pen ordening en Gods vingcr in de 

loop der geschiedenis - die in iedere 

concrete situatie cchter opnieuw ge

zocht en gevonden moet worden"(, 

Zich ontwikkelcnd hecft de katholieke 

kerk en 66k de rooms-katholieke staats

lecr en sociale leer, in dezc eeuw gelci

delijk het belang van de dcmocratie in 

haar ruime betckenis, verbonden met 

de grondrechten en de machtenschci

ding leren kenncn. AI eeuwcn lang is 

hct strcven van de rooms-katholicke 

kerk niet (mcer) naar cen (formecl) 

christelijke staat, maar naar roorns-ka

tholieke opvatting hecft wei iedere 

'>taat, wil hij niet totalitair worden, te 

erkennen dat hijzelf nooit de uiteinde

lijke bron van recht en gerechtigheid 

kan zijn Maar dit geldt uiteindelijk 

ook voor iedere mem. Ook deze kan 

uiteindelijk niet uitmaken wat goed en 

kwaad is. Coed en kwaad zijn geen 

Gesclnllacksac!JC. Dat vond de kerk vroe

ger en dat vindt de kerk nog zo. Hier is 

gecn ~:.prakc van een verandering van 

'mensbeeld' door de crkenning van de 

grondrechten bij het Tweede Vaticaans 

Concilie, zoals Zwart op p. 3 I beweert. 

Wei is heel belangrijk dat bij dit conci

lie wordt erkend dat de staat de burger 

niet zonder meer tot hct zedclijk goede 

n1ag dwingcn. 

Veel studie en overleg nodig 
Afsluitend wil ik opmerken dat hct den

ken in katholieke kring over staat en 

rnaatschappij zich '.edcrt de Franse re

volutic '.tcrk heelt ontwikkeld. In elk 

geval na de Tweede Wereldoorlog is de 

verstarrende preoccupatie met de 

Middelecuw<,e standenmaat'>chappij 

verlaten, de democratie (in de ruirne 

zin), en de grondrechten zijn uitdruk

kelijk binnen de rooms-katholieke 

staatsleer en sociale leer gehaald Ook 

de autonomic van het binnenwereldse 

wordt uitdrukkelijk erkend en daarrnee 

is ook de grond,]ag gelcgd voor een er

kenning van het beginsel van scheidlllg 

van kerk en staat. Fchter biJ dit alles 

houdt de room<,-katholieke kerk haar 

gerechtvaardigde reserves d1e ik boven 

heb vermcld. Zo kan een schciding van 

kcrk en '>taat niet betekenen dat de 

staat zichzelf tot hoogstc norm stelt en 

dat de mecrdcrheid uiteindelijk uit

rnaakt wat rccht en gerechtigheid is. 

Hoe wij an no I 996 moe ten orngaan 

met hct uitgang"'punt van ecn v66rge

geven norrnatieve orde, is niet zo cen

voudig en vraagt vee! studie en overlcg, 

66k in het CDA. lk kan dit vraag'>tuk 

hier slechts kort aanstippcn Funda

menteel is de erkenning dater zo'n mo

rele orde is. Deze erkenning kan niet 

bctekenen dat er bij wijze van sprekcn 

hoven de rnem een maS'>icf blok nor-



men zweeft. De morele orde is niet sta

tisch en de perceptie hicrvan is niet 

passiet Met verstand en hart neemt de 

mens dezc morele orde waar en vertaalt 

deze naar zijn Ieven toe. De rooms-ka

tholieken aanvaarden hierhij de Ieiding 

van de kerk. Mag ik een voorheeld ge

ven om een en ander toe te lichten. De 

gemccmchap van het huwelijk, en 

daaruit voorkomend het gezin, is cen 

natuurlijkc gemeenschap. 'Natuurlijk' 

wil zeggen dat doc\ en wezen van hct 

huwcliJk in de menselijke natuur veran

kcrd liggen Het gaat hierbij om een 

liefdesgemccnschap waarin kinderen 

gchoren kunnen worden en waarin dc

ze kunnen opgroeien. In het huweliJk 

en hiJ de vormgeving van het huwelijk 

client men zich te richten naar de nor

men die uit hct wezcn van het huwelijk 

voortvloeien. Dit hetekent niet dat de 

concrete ontstaan<;- en hestaanswijze 

van het huwclijk en het gezin door de 

tijdcn heen dezelfde is. De cmpirische 

versch!Jningsvorrn van het huwclijk 

client echter wei te heantwoorden aan 

hct wezen en het doc\ van het huwc

liJk Dit hetckcnt dat een huwelijk van 

twec pcrsonen van het gclijke geslacht 

in <;trijd is met wczcn en doe\ van hct 

huwcliJk Ook adoptic van kinderen 

door dergelijke paren is 'tegcnnatuur

lijk' omdat ieder kind 'van nature' recht 

hecft op cen vader en een moeder. 

lk hch velc prohlemcn niet kunnen aan

roeren, maar ik hoop dat deze kortc re

actie op de bijdrage van Zwart deze 

discussie mag stimuleren. Cczien het 

lei t dat cr een objccticve norma ticvc 

structuur is die zich onttrekt aan hct 

mensclijk bcschikken en gezicn de pu

bliekc bcsluitvorming in een zich 

steeds verder van het Christendom ver

wijdcrende <;amenlcving, blijve hct uit

gang<;punt voor christenen dat 'men 

Cod mecr moet gehoorzamen dan de 

mcnsen'. 

Dr C JM. van WismJ is 1111ivmilair !Joofd

docellt cum de vc1kgroep Staatsrec!Jt cum de 

Uniuersileit tJ!l11 Amsterdcm1. 
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!k utccr h1cr utt de Nederland<,c vcrtal1ng, ge

puhltceerd 1T1 de Kcrkcli}ke Douontn/11/tc t-:1-f, 

!991,nr3,3R 

( hmtc11 /)wtoudli'>Lin' \'crkcnll!lli}fll 2/CJ(J, 8~ lk 

!, 

'Cinistelijkr politiek en democratic', onder redac- / j 
lie Pilll I!J 1){111 de Strerk, 11M T/JL) ten 

Nape/ e11 RS Zwart, Sd11 Uitqeuers, 199), __ 

216 hlz,]Jt,sn. 

Forum 
In deze rubriek passen kortere bij

dragen waarin kort en krachtig ar

gumenten gegeven worden voor 

een bepaalde opvatting. Bijdragen 

zijn welkom die in niet meer dan 

2000 woorden een prikkelende 

kwestie ncerzetten. De opinie moet 

passcn in de opzet van CDV: het 

client te gaan over de strategische 

vragen achtcr de politieke actuali

teit. Bijdragcn die discussie uitlok

ken verdienen de voorkeur. 
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De dissertatie van dr. R. S. Zwart, 'Gods wil in Nederland' biedt 

een waardevolle beschouwing over de totstandkoming van het 

CDA. In zijn wens om de betekenis die de grondslagdiscussie in 

de literatuur doorgaans krijgt te relativeren schiet Zwart echter te 

ver door en geeft hij de betekenis van de discussie over de politie

ke koers een te zwaar accent. 

D
rs_ JJ_ van den Berg gaat in 

zijn recensie vrijwel niet in 

op een opvallende uit· 

spraak van Zwart. Dit 

hetreft zijn stelling dat niet de discussie 

over de grondslag van het CDA de oor

zaak is van de trage vor

ming van deze partij maar 

de onenigheid over de po· 

litieke koers_ Centrale 

vraag was aldus Zwart: 

Wordt hct CDA ecn mid

dcnpartij of krijgt het een 

progressief karakter? 

cen radicale politiek mocst zijn_ Terecht 

stelt Van den Berg in zijn rccensie dat 

Zwart wcinig oog heeft voor de overtui

ging van de christen-radicalcn, met na· 

me in de ARP, dat het mogelijk bleef om 

uit de Bijbel algemcen geldende politie

ke richtlijncn af te lciden_ 

Als 'vage middenpartij' had 

de te vormen christen-de

mocratischc partij voor 

hen gecn waardc. Boven

dicn wilden de radicalen 

de uilvocring van het 

christen-democratisch pro

gramnla ge\vaarborgd zien 

door vorming van ecn ka

binct met de PvdA 

Een uitdagende opvatti ng 

voor hen die · zoals ik · de 

vorming van het CDA, 

vanaf de start van de groep 

van 18 in 1967, bewust Dr_ H van Spanning Bezwaren 
hcbben meegemaakt. Craag wil ik en

kele kanttekeningcn bij dezc stelling 

plaatscn. 

Zwart sluit hier in feite aan bij het 

standpunt dat eind jaren zestig door de 

christen-radicalen werd gefonnulccrd 

Zij heklemtoonden dat een politiek ge

baseerd op hct Evangelic per dehnitie 

Welke hezwaren hcstonden er tegen de-

*/)it ts em reaclie of> /Jet artikel '/)e ,deolo

gisc!Je comf>o11Cnl in de totstandkotning 1'<111 

het CD A' van drs_ I .I um1 den Berq dat in 

!Jet maartnummer vm1 Christm Democra

tisciJC Verkenninqcn is versdmm1 



ze opvatting J Vooral in de CHU en de 

KVI' achtten velen het niet mogelijk 

om een directe verhinding te lcggen 

tus<;en uitspraken in de Bijbel en concre

te politieke programmapunten. Daar

naast zagen zij -met velen in de ARP

de voorkeur bij de radicalcn voor poli

tieke <,amenwerking met de PvdA niet 

als een hevestiging van de christen-de

mocratische identiteit maar juist als 

symptoom van het onthreken daarvan. 

Ten onrechte maakten de radicalen vol

gens hen de vraag naar de uitvoering 

van het programma tot alles heheersen

de norm. Centraal stond voor deze 

meer gematigde stroming de vraag of 

katholieken en protestanten, verenigd 

in ccn christen-democratische partij, 

met het Evangelicals uitgangspunt ecn 

eigen identiteit konden ontwikkelen 

naast lihcralisme en <,ocialismc. In dat 

kadcr wa<, voor hen de door KVP-voor

zitter DeZeeuw hepleite erkenning van 

andere inspiratiebronnen naast de Bijbel 

een zcer tundamentele vraag. 

In hoeverre hedt nu de discussic inzake 

de politieke koers de vraag naar de 

grondslag van hct CDA gedomineerd ? 

Zwart meent dat bij de discu<;<;ie die mr 

W Aantjes aanging op hct eerste CDA

congrcs in 1975 en hct ijveren van mr. 

H.KJ Beernink voor een amendement 

op de grondslagformulcring in Ieite de 

grondslagdiscussie werd gebruikt om 

cen '>trijd over de politieke koers uit te 

vechten. AantJes wer1ste cer1 evange

lisch-radicale koers. Beernink wilde met 

hct in de statutcn vervangen van de term 

'Evangelic' door 'de helc llijbel' de pro

gressieven een hak zetten, aldus Zwart. 

De schrijver komt tot deze stellingnamc 

zonder dat hij zijn visie duidelijk onder

bouwt. Maar zelfs als we aanncmen dat 

voor Aantjes en Beernink de vraag naar 

de politicke koer., domineerde boven 

de grondslagkwe<;tie mag dit niet als 

kenmcrkend voor de discussie in zijn 

totaliteit binnen de christen-democratic 

worden beschouwd. Zwart laat voort

durend ecn aantal aspecten van de 

grondslagdiscussie onderbelicht. 

In de eerste plaats neigt hij er toe de 

betekeni<; van de grondslagdiscussie tc 

onderschattcn. De vraag naar de crken

ning van andere inspiratiebronnen 

naast het Evangelic was niet aileen tij

dens het optredcn van De Zeeuw, als 

voorzitter van de KVP, van hclang. Het 

vormt-gehcel afgezien van een discus

sie over de politiekc koers- ook anno 

1996 een e'>Sentieel gegeven voor de 

gee<,telijke grondslag van het CDA. lk 

verwijs in dit verband naar de gedach

tcnwisscling over de vraag naar het lid

maatschap van het CDA van personen 

die een niet-christelijke godsdienst dan 

wei gecn godsdienst belijdcn 

Daarnaast wa<; de discussie over de po

litieke koers. tijdens de vorming van 

het CDA, zowel hinnen de kring van 

de radicalen als bij hun tegenvoeters 

(de Centrumgesprcksgroep in de CHU 

en de Verontrusten in de ARPJ niet 

voor allen hct overheersende thema. 

Een aantal radicalen heeft inderdaad 

consequcnties getrokken ui l de door 

het CDA gekozen politieke koer'> Zij 

gingen -op verschillende momenten

naar de PPR, de EVP of de PvdA. De 

Verontrusten en de sympathisanten van 

de Ccntrumgespreksgroep vonden voor 

een dee! politiek onderdak in de RPF 

Ecn aantal KVP-aanhangers ging over 

naar de RKPN. Onder zowel de radica

len a]<; onder de verontrusten bleven 

velcn uiteindelijk hct CDA echtcr 

trouw. Onder hen bcvonden zich zowel 

Aantjes als Beernink. 

Grondslagdiscussie onderbelicht 
Zwart kan de vonning van het CDA 

vanaf groterc afstand bezien dan dit 

0 
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voor mij mogelijk is. Het voordeel voor 

Zwart is dat hij in een aantal gevallen 

meer zicht hecft op de grote lijnen Dit 

maakt zijn dissertatie tot een waardevol 

boek. Soms echter geeft hij bepaalde 

ontwikkelingen, die in de tijd dat zij 

speclden van grotc betekenis waren, te 

weinig aandacht. Dit is met name het 

geval bij kwesties rond de gromhlag van 

het CDA Als voorbeeld noem ik de dis

cussie die in het voorjaar van 1972 

plaats had tussen KVP-fractieleider 

Andriessen en KVP-voorzitter De 

Zeeuw. Zwart volstaat hier in een voet

noot met een verwijzing naar de studie 

van Ten Nape! over de totstandkoming 

van het CDA Maar juist in deze discus

sic met DeZeeuw - die op een zeer cru

ciaal moment werd gevoerd via artikelen 

in het maandblad 'Politiek Perspecticf' -

maakte Andriessen enkelc belangrijkc 

opmcrkingen over de bctekenis van een 

gemeenschappelijke grondslag als ideo

logische basis voor een politieke partij 

Hij wees er onder meer op dat nevcn

schikking van inspiratiebronnen -c.q. 

christendom en humanisme- in de prak

tijk neerkwam op het opgeven van inspi

ratiebronnen als dragende grond voor 

een partij als collcctiviteit. 

Een ander voorbeeld waar De Zwart 

een te ongenuanceerd beeld van de 

werkelijkhcid schetst berrcft zijn weer

gave van de opvattingen van de binnen 

de CHU opererende Centrumgespreks

groep. Primair wilde deze groep voor

komen, aldus Zwart, dat de CHU door 

linkse krachten werd overgenomen. 

Het ging hen dus niet om de grondslag 

maar om de koers en ziJ gebruikten het 

heginselprogramma om de gematigde 

koers van de CHU vcilig tc srellen. 

Deze visie is op zichzelf verdedighaar 

maar zij berust op een inrerpretatie van 

Zwart die ik niet dee!. De realiteit wa., 

gecompliceerder. Naast voorstanders 

van een duidelijk anti-socialistische 

koers warcn er hinnen de Centrum

gcsprcksgroep voorstanders van ver

sterking van de principicle christelijkc 

grondslag en personen die het her

vormd-protestants klimaat wilden 

handhaven en aarzelcnd stondcn regen

over fusie met katholieken. 

Zwart heeft doorgaans wei oog voor 

deze en andere nuances maar hi) kan ze 

moeilijk plaatsen in het beeld dar hij 

zich van de totstandkoming van her 

CDA hecft gevormd. Soms wordt dit in 

zijn tekst zichrhaar Zo is hij voorbeeld 

zijn betoog over de betekenis van de 

grondslagdiscll5sie naast de discussic 

over de politieke koers in de Slot

heschouwing op biz. 257 vee! genuan

ccerder dan de stellingname die hij op 

dit punt betrekt in zijn conclusies met 

name op biz. 252. 

Een belangrijke impuls 
Zwarts dissertatie draagt de kenmerken 

van een auteur die de vorrning van het 

CDA van grotere afstand beziet dan 

hen die destijds aile discussies hebben 

meegemaakt. Tcvens confronteert het 

ons met de juistheid van de stelling dat 

de bcoordcling van politieke standpun

ten- zowel in de actualitcit als in histo

risch pcrspcctiel- nooit waardenvrij kan 

zijn. lk hoop dar Zwart en met hem 

vee! andere jonge historici met hun 

werk de gedachtenwisseling over 

grondslag en kocrs van hct CDA een 

belangri]ke impu!., zullen geven 

Dr H. Pilll Spmmi111} is heleidsllledeiPCrker l'llll 

de ( DA-TiNe de ka111erjmclie. Hij puhl1ceerdc 

o11der 111eer 'De Clnistelijk-Hislorische Ll11ie 

190R-19Ro' (disserlalie Leidcll 19ss) en 'ill 

dic11sl t'<lll de thcocmt1e, kortc geschicdciliS Pilll 

de Protesla11lse Lillie e11 de ce11lrumgcsprekst}roefJ 

ill de CHU' (Zoetennm 1991) 



Op een eventuele publiek-private samenwerking bij de regionale 

publieke omroep is de Mediawet niet berekend. De wetgever zou 

echter moeten overwegen de regionale publieke omroepen anders 

te behandelen dan de landelijke publieke omroep en publiek-pri

vate samenwerking mogelijk moeten maken. 

0 
nlang'> vierden de regio

nale omroepen in de pro

vincies Limburg en Cro

gelopen decennium verdricvoudigde de 

aanhang onder het publiek en groeide 

het personeelshcstand cxplosicf naar 

ningen hun 

50-Jarig Juhileum Sinds de 

beginperiode i'> er heel wat 

vcrandcrd in hct rcgionalc 

medialandschap. l:legonnen 

de Regionale Omroep Zuid 

(ROZ in Limburg) en de 

Regionale Omroep Noord 

(RON vnor de provincies 

Croningen, hiesland en 

Drenthe) via legerzenders 

met het uitzenden van een 

uur radio per dag, tegen

woordig wordt in elke pro

vincie in Nederland gedu

rende de hele dag regiona

lc radio uitgezondcn. In 

een aantal provincies kun

nen inwoners zich tcgen

woordig ook via het telc

visictocstcl op de hoogte 

'>lellen van nieuws en in-

Mr. B. Croenendijk 

momenteel circa 650 

personeelsleden in vaste 

dienst. De komst van re

gionale televisie stelt de 

regionale omroepen voor 

een nieuwe uitdaging. 

Kabelexploitanten en uit

gevers dingen naar de 

hand van de regionale 

omroep. Ook de NOS wil 

verrcgaand samenwerken. 

De regionalc omroep kan 

plaatsnemen op vele baga

gedragcrs. Of is het de re

gionale omroep die de 

hagagedrager aanbiedt? 

formatic uit hun rcgio. 

De publieke regionale om

roep i'> de groeitak van het 

pub! ieke hestel. In hct af- Drs. A1. Schoorlemmer 

Het hegon allemaal bij het 

landelijk bestel. Tot I 988 

vielen aile rcgionalc om

roepen onder de vcrant

woordeli)kheid van eerst 

de Nederlandse Radio 

Unie, later de NOS. Het 

aantal rcgionalc omroepen 

nam in de loop der tijd gc-
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staag toe en sinds de komst van 

Omroep Zeeland in 1990 zijn er 13 re

gionale omroepen die heel Nederland 

bedckken. Ieclere provincic heeft zijn 

eigen rcgionale omroep en Zuid 

Holland zelfs twcc. Voor het zuidelijke 

dee! van de provincic is er Radio 

Rijnmond, met Rotterdam als middcl

punt. Den Haag en het noordelijk dec! 

van Zuid Holland worden bedicnd 

door Radio West. Sinds I 988 opereren 

aile regionalc omroepen geheel onaf

hankelijk van de NOS. Tcgcnwoordig 

zenden aile omroepcn minimaal 12 uur 

radio per dag uit. De omroepen ver

zorgdcn tot 1993 uitsluitend radiopro

gramma's. In september 1993 began 

TV Oost als eerste met rcgionale tele

visie-uitzcndingen. De regionalc orn

roepcn hebben zich vercnigd in de 

Stichting ROOS (Regionale Omrocp 

Overleg en Sarnenwerking). ROOS he

hartigt hun bclangen 

Nieuws en informatie voorop 
AI vanaf hun oprichting worden rcgio

nale omrocpcn beschouwd als instcllin

gen die ecn belangrijke functie hcbbcn 

als informatie-vcrschaffer over het ge

bied waarvoor zij uitzenden. Zij kun

nen de inwoners en bestuurders dichter 

bij elkaar brengen en zodocnde de !a

kale en pro vi ncialc dernocratie verstcr

kcn. Bovendien functioncrcn zij als 

podium voor rcgionale cultuur. De pro

grammering van de regionale omroe

pen bcstaat met name uit nieuws en 

informatie uit de provincie, afgewisseld 

met muzick. De overheid stelt bij wet 

Dtt is ee11 at·tikel in de serie OtJer de toekomst vm1 het publiek bestel. 

Eerder verschenen in deze serie artikelm van profdr I G Stappers, 

dr E. H. Hollander n1 dr. P WN. Rutten (in Christen Democra

tisclx Verkcntunqen van september 1995) en mr LB./'v1. Wast (i11 

Clnistm Democmtischc Vcrkommqen vm1maart 1996) 

cisen aan de programrncring. Deze 

client tcnmimte vijftig proccnt culture

lc, informatieve en educaticvc clcrncn

ten tc bcvatten, als ook voor vijftig 

procent gcricht tc zijn op de regia 

waarvoor wordt uitgezondcn. Tot 1989 

was rcgionale omroep een 'program

mavoorziening'. De ornroep was er en

kele uren per dag met zijn programma's, 

omlijst door een landclijkc zender. )uist 

nieuws en inforrnatie uit de regia hlij

ken veelluisteraars te trckken. Van elke 

hondcrd radioluisteraars luistercn cr ge

middcld twintig naar de rcgionalc ra

diostatiom_ Verschillendc station<, zijn 

'marktleider' in hun provincie. De rc

gionalc actualiteiten blijken bijvoor

beeld gerniddcld genomen twee kccr 

zo veelluisteraars tc trckken als de lan

delijke nicuws- en actualiteitenzendcr, 

Radio 1. In de maandcn Januari en fe

bruari van dit jaar lag het rnarktleider

schap - voor het eerst in de geschie

denis van de radio - bij de regionale 

omroepen, en dus buiten Hilversum. 

Hiermee wordt de trend bevestigd dat 

in tijden van schaalvcrgroting en cen 

<,teeds verdcr doorgevoerde internatio

naliscring mensen in toencrncndc mate 

behoefte blijkcn tc hebben aan nieuws 

en informatie uit hun nahijc omgeving. 

Financiering gedecentraliseerd 
In de tijd dat de regionalc ornroepen 

nog onder de vcrantwoordelijkheid van 

de NOS vielcn, werdcn zij gefinancierd 

uit de landclijke omroepmiddelcn In 

het kader van dcccntralisering van 

overheidstakcn bepaalde de Mediawct 

van 1988 cchtcr dat de verantwoordc

lijkheid voor hnanciering van de regio

nale omroepen over rnocst worden 

gedragen aan de provincies. Zodoende 

wcrd in 1989 de provincialc op<,]ag op 

de ornroepbijdrage ingestcld Dat wil 

zeggen, provincies kunnen sindsdien 



hc<.luiten al dan niet zo'n opslag op de 

omrocphijdragc te heHcn. Het jaar 

19WJ i<. voor de regionale omrocpen 

cen huitengewoon cruciaal jaar geblc

ken. larcnlang hadden zij, 

werd daaraan de voorwaarde verhonden 

dat de betreHcnde omroepinstelling een 

ovcreenkomst sluit met de in het ver-

zorging<.gebied opererende uitgevers 

van dag- en/of nieuwsbla

onder rijkwerantwoorde

lijkhcid, een zcer langza-
Het heeft er aile 

den. Uitgevers en omroe-

pen moe ten overeen-

n1e groci doorgcrnaakt 

dankziJ een weifclend 

overheid<.beleid, waarvan 

de prioritcit overduidelijk 

in Hilversum lag. De over

beveling van verantwoor

ckliJkheid naar de pro

schijn van dat 

Hilversum definitief 

gekozen heeft voor 

samenwerking met 

regionale publieke 

<.lemming bereiken over 

de wijze waarop de recla

me gecxploiteerd zal wor

den en hoe de inkomsten 

hieruit zullen worden ver-

deeld. 

De wctgever 

deze regeling 

pluriformiteit 

hecft met 

beoogd de vincie<. re<.ulteerde in een 

cnorme <.troomversnelling 
omroepen. 

van de 

van de regionalc omroep

ontwikkeling Wa<. in 198H nog maar 

60'){, van Nederland met regionale om

roep bedekt lcen percentage dat in 43 

jaar wa<. bereikt), het jaar daarop was 

Nederland voor 1 00% voorzien van re-

gionale omroep. Want aile provincies 

be<;lotcn financiclc verantwoordelijk

heid te acceptcren. 

Ieder hui<.houden in de provincie be

taalt volgem het geldende wettelijkc 

stelsel jaarlijks maximaal tien gulden 

bovenop het reguliere kijk- en luister

geld. In dunbevolkte provincies worden 

de inkomsten uit de provinciale opslag 

door het Rijk aangevuld tot een mini

mum-normbedrag. 

Zijn er - naast de provincialc op<.lag -

nog andere financieringsbronneni Via 

de landelijk publicke omrocp kreeg het 

puhliek al in de jarcn '60 met radio- en 

tclcvisiereclame te maken. Met name 

vanwege de positie van dagbladuitge

vers wa'i het doortrekken van deze ont

wikkeling in de regio jarenlang tahoe. 

Pas in de jaren '90 werd serieus nage

dacht over reclame al'i additionelc fi

nancieringsbron voor regionalc omroep. 

Toen in 1991 reclame wcrd toegestaan, 

kleinschalige per<; zo veel 

mogelijk te beschermen en heeft teven<. 

de mogelijkhcid gebodcn aan de diver

se uitgcvers door middel van participa

tie in de publieke regionale omroep, 

ervaring op te doen met elektronische 

media. De wetgever beoogde hiermee 

bovendien de mogelijkheid te opencn 

voor multimedialc ontwikkeling van de 

uitgevers. 

Deze reclame-regeling was experimen

teel van karakter en staat op het punt te 

worden beeindigd, althan'> wat bctreft 

de verplichte samenwerking tussen pu

blickc omroep en uitgevers. Op grond 

van nieuwe wctgeving zal naast publie

ke ook commercicle regionale omroep 

worden tocgestaan. In dit opzicht volgt 

de regio het landelijk bestel sneller dan 

bij de invoering van reclame via publie

ke omroep hct geval was. Door de mo

gelijkheid van commerciele omroep op 

regionaal niveau - een mogclijkheid 

waarvan uitgevers gebruik kunncn en 

willen maken - zijn publieke regionalc 

omroepen en uitgevers hun verplichte 

samenwerkingsvorm - veclal gemeen

schappelijke vennootschapjes - mo

menteel aan het ontbinden. Tegelijker-
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tijd onderzoeken ze of ze niet vrijwillig 

een strategisch vcrbond zouden kunnen 

sluiten. Daarover verderop mecr. 

De bepalingen waaraan de STFR zich 

client te houden gelden ook voor de re

clamehoodschappen die door regionalc 

omroepen worden uitgezondcn. De 

maximaal toegestane reclamezendtijd 

bedraagt 6,5 procent van de totalc 

zendtijd. Per uur mogen maximaal 

twaalf minuten besteed worden aan re

clame. Programma-onderbrekende re

clame is niet toegestaan. 

Televisie onvermijdelijk 
Regionale omroep is lange tijd syno

niem gewecst met radio. Pas in 1993 is 

op kleine schaal begonnen met rcgio

nale televisie. Distributie van regionale 

televisieprogramma's via de kabel werd 

toen namelijk mogelijk De televisiesta· 

tions mogen (nog) niet gcfinancierd 

worden uit de provinciale opslag op de 

omroepbijdrage. Die is tot nu toe voor 

radio bcstcmd. Door het toestaan van 

rcclame ontstond niettemin voor het 

cerst een financieringsbron voor regio

nale televisie. De reden van regionale 

omroepen om met regionale televisie te 

starten is dat televisie voor vel en de bc

langrijkste nieuws- en informatiebron is 

geworden De telcvisie is de radio in dit 

opzicht voorbij gestredd Voor ccn 

omroepbedrijl dat op nieuws en infor

matie is georienteerd is de stap naar te· 

levisie niet aileen logisch maar zelfs 

noodzakelijk. In de regio bestaan dag

bladen, bestaat de radio, maar uitgere· 

kend niet het medium waar de 

doorsnee burger vooral zijn informatie 

vandaan haalt. 

Radio Oost begon als eerste met het 

maken van televi'>ieprogramma's. De 

cerste twee jaren werd voorzichtig 

geexperimentcerd met slechts een il 

twee uur per week op de kabel. In !994 

toen ook in Friesland en in Zuid 

Holland bcgonncn werd met rcgionalc 

tc levi'>i e-cxperi men ten hegon TV 

Oost op iedere werkdag met een pro

gran1ma n1et nicu\vs en achtcrgronden 

uit de provincie Overijssel Het experi

ment in Zuid Holland duurde slechl'> 

drie maanden. In Friesland, Overijssel 

en sinds 1995 ook in Croningen en 

Drenthe hlcven de tv-stations overeind. 

En met succes. In de betreffcnde pro

vincies trekken de stations tijdens hun 

uitzenduren een aanzienlijk deel van de 

kijkers Dat deze tv-stations het vol

hielden heeft alles te makcn met het 

feit dater een vorm van quasi-publieke 

financiering werd gerealiseerd Op 

commercicle basis kan regionalc telcvi

sie niet gefinancierd worden, zo i'> bij

voorbeeld in OverijS'>el geblekcn. TV 

Oost ging langs de rand van de afgrond 

De redding was een kabelopslag 8ij gc

brek aan een wettelijke mogelijkheid 

om de provincialc opslag te verhogen, 

bereikten betrokkcn omroepen -met uit· 

zondering van Omrop Fryslan · met de 

kabel-exploitant (Edon) overeemtcm

ming over hct he/fen van een kabclop

slag. De combinatie van kabelopslag en 

reclamc-inkomstcn vormt in het noord

oosten de voorlopige tinanciele basis 

waarop de regionalc tv functioneert. 

Ook een grootstcdelijk station als AT5 

in Amsterdam draait op dcze tinancie

ring'>grondslag 

Ieclerc werkdag zenden de stations de 

gehele avond ecn rcgionaal journaal en 

achtergronden op het gehied van sport, 

economic, politick en cultuur uit. Hct 

programma duurt minimaal ecn uur en 

wordt aansluitend op de NOS-journaa]., 

een aantal keren herhaald. 

Publieke omroepalliantie 
Hct overheidsbeleid van de afgelopen 



Jarcn i'> '>terk gericht op samenwerking 

van publickc omroepen, als tcgenwicht 

tcgcn commerciele ontwikkelingen. 

Ouk de samcnwerking tussen publieke 

omrocpniveaus wordt <,terk geslimu

lccrd. De regionalc omroepen zijn 

pleitbczorgcr<, van deze samcnwerking. 

Waar het om lokalc en regionale om

rocpen gaat, is de inzet van die samen

werking vooral om doublures te 

vermijden en eHicient om tc gaan met 

beschikbare middclcn. Het lokalc en 

het regionale niveau zijn vaak duidelijk 

te onderscheiden en vullen elkaar ook 

op omroepgebicd goed aan. Maar soms 

ook zitten grootstedelijke en regionale 

aspiraties elkaar in de weg en dreigt 

concurrentie tussen publieke omroep 

op min of meer dezelfde schaal. Met 

name daar zullcn rcgionale en lokalc 

omroep elkaar moetcn vinden. Dat pro

ccs is hier en daar gaande. 

Staat">ecretaris Nuis wil dit proces be

vordcren door provincies 'omroepplan

nen' te Iaten maken. In zo'n plan zou de 

provincie haar mediabeleid voor het 

hetrokken gebied moeten vastleggen, 

in overlcg met gemeenten. Via het fi
nancicle instrument van de provinciale 

opslag zou het samenwerkingsproces 

extra geprikkeld kunnen worden. 

Veel concreter is de strategische al

liantie tussen landelijke en regionalc 

omruep. Drie jaar geleden richtten 

NOS, Wereldomrocp en ROOS de 

RadioNieuw<,Centrale tRNCI op. Via 

dit in'>tituut wisselcn landelijke omroe

pen, regionalc omroepen en Wereld

omroep dagelijb nieuws uit in de vorm 

van radio-bi1dragen Op deze manier 

kan de landclijkc omroep gebruik ma

ken van ver<,]aggevers in de regio en 

kunnen de regionale omroepen met bc

hulp van NOS-materiaal hun luistcraars 

biJpraten over het landelijke en interna-

tionale nieuws. Via de RNC hecft de 

publieke radio zijn journalistieke krach

tcn gebundeld. 

Een volgende stap in het stategi'>che 

verbund tusscn landelijke en regionalc 

omroep is de introductie van venstcr

programmering in de loop van dit jaar. 

Vensters 
De ontwikkeling van regionale televisie 

via cxperimenten in het noorden en 

oosten van het land, en voural het suc

ccs ervan, was voor de NOS het signaal 

om serieus in te gaan op een ROOS

notitie over vcnsterprogrammeri ng, 

geheten 'Regionale televisie, een uit

daging aan Hilversum' 

Hilvcrsum nam de uitdaging aarzelend 

aan. De aarzeling is te herlciden tot een 

bckend Hilversum<, dilemma, waarmee 

jarcn geleden, toen de regionale radio 

opkwam, uuk geworsteld is. Helpen we 

de rcgionale televisie in hct zadel, met 

het risico dat ze, eenmaal in het zadel, 

cen concurrent wordt? Of Iaten we re

gionalc televisie aan haar lot over, met 

hct ri'>icu dat regiotelcvisie een eigen 

weg, buiten Hilversumse invloed om, 

gaat7 Het hecft er aile schijn van dat 

Hilversum definiticf hedt gekozen 

voor de samcnwerkingsvariant. NOS 

en ROOS prcscntecrden on-

Het is een nog 
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langs een plan tot invoering 

van vensterprogrammering 

up Nederland 2. Volgem dit 

plan wordt op hct landelijke 

net in de vuuravond ruimtc 

gecreeerd voor 13 verschil

lende programma's tegelijkcr

tijd Zodat in iederc pro

vincic een eigen regionaal 

nieuwsprogramma te zien is. 

De NOS investeert in deja

ren 1996 en 1997 circa 80 

onbesliste vraag of 

het regionet in 

Nederland zich via 

kabelkanalen dan 

wei via Nederland 2 

zal ontplooien. 

miljoen in dit project Daarna draagt zij 

50% van de exploitatielasten, circa 36 

I· 
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TV Oost began in september 1993 als eerste met regionale televisie-uitzendingen. 

miljoen per jaar. De andere 50% moet 

uit de provincies komen. Met het oog 

daarop is begin 1996 aan aile provin

cies de vraag voorgelegd of zij voor dit 

project financicle verantwoordelijkhcid 

willen aanvaarden. Het ziet er naar uit 

dat de provincies, althans een grote 

mccrdcrhcid daarvan, positicf rcagccrt. 

De kans is groot dat eind 1996 de 13 

rcgionale omrocpen dagclijksc tclcvi

sicprogramma's (nicuws, achtcrgron

den, service, cultuur) van circa 45 

minuten op het landelijke net zullen 

vcrzorgen. 

Regionaal kabelkanaal 
Volgcns ditzelfdc telcvisicplan van 

NOS en ROOS zullen in diezelfde 13 

regia's daarnaast regionale televisie-ka

nalen ontstaan (in het noord-oosten 

zijn ze era!) waarop regionale omroe

pen extra programma's kunnen verzor

gen en hct venstcrprogramma kunnen 

herhalen. Dit telcvisiekanaal zal ecn 

volledig regionale identiteit hebben en 

Uoto Alieke Schlc111lcll1) 

zal overdag en 's nachts voornamelijk 

bestaan uit tekst-televisie. 

Het is dit kabelkanaal waarvoor zich in 

de regio andere partners aandienen: 

kabelexploitanten en dagbladuitgevers. 

De kahelexploitanten wcnsen zich met 

hun nieuwc diemten regionaal te profi

leren en zien bovendien brood in de 

ontwikkeling van tacilitaire bedrijven 

in de rcgio. Zc zoekcn voor hun facili

tcircn primair klandizic bij regionalc 

televisie en zien mogelijkheden hun 

ambities op hct terrein van soltwarc

ontwikkeling te realiseren in de con

text van een regionaal service-kanaal. 

Regionale omroepen zijn dus min of 

mccr natuurlijke hondgcnoten, tcmccr 

omdat zij een vak beheersen dat kabel

exploitanten niet beheersen, namelijk 

(journalistieke) programma's verzor

gen Kahelexploitanten als de Edon 

(Croningen, Drenthe, Overijssel) en 

de NUON (Ccldcrland, Flcvoland en 

Friesland) zijn a! zakelijkc relatics met 

regionale omroepen aangegaan. 



Duaal regionaal bestel? 
Daarnaast doct zich in de praktijk de 

vraag voor of er rcr regio een dan wei 

twee van dit soort regionale televisie

kanalen gaat ontstaan. Wordt ook het 

rcgionale be.,tel duaa!J 

Alles wi)st erop dat er maar ruimte is 

voor ccn aanbicder Televisic maken i., 

duur en de regionale markten zijn klein. 

Dit gegcvcn dwingt rublicke regionale 

omroepen en dagbladuitgevcrs voort

durend met elkaar in gesprek te blijven 

over samenwerking. Maar op cen even

lucie rubliek-privatc samcnwcrking is 

de ,\lcdiawet niet bcrckend. De wet en 

het staande beleid trekt ecn zo goed a is 

gcslotcn <,trcep tusscn het publiekc en 

het commercielc domcin. De wetge

VJng ten aanz1cn van pu-

ditionele manieren, via publieke-private 

samenwcrkingsconstructies. Op dit mo

ment zijn dergelijkc vormen van pu

bliek-private samenwerking slechts via 

moeizame en wankele modellen te 

construeren. Het kan slechts indien de 

publiekc omroep bij wijze van 'normaal 

economisch handclcn' de productie van 

zijn programma's en/of de acquisitie 

van ziJn reclamc uitbesteedt aan een 

derde, bijvoorbeeld een uitgever. De 

grootstedelijkc omroep AT5 werkt val

gens dit model De lokale, publieke 

omroep van Amsterdam (SAL TO) hedt 

nict meer dan ecn hescheiden kantoor

tje. Hct private bcdrijf AT5 (aandcel

houder Perscombinatie) doet hct werk. 

Het is een model dat de klippen van de 

t\lcdiawet (voorlopig)l omzeilt. Dat is 

echter allerminst een 

bliekc omroep is sterk 

toegcsneden or de lande

lijkc, nict op de rcgionale 

Vrijage van de 
idealc situatie. 

regionale omroepen De wctgever zou mocten 

overwegcn de reginnalc 

publieke omroepcn anders 

te bchandelen dan de lan

delijke publieke omroep. 

Dat cr een verschil is, valt 

af te leidcn uit de oprocp 

van de provinciebcsturen 

situatic. Tocge'>pitst op de 

publiek-privatc samenwer

king i'> de vraag moct de 

rcgio n1et op haar eigen 

meritc'> worden bcoor

decldc Waar de publick

commcrcicle watcrschei-

met en de NOS en 

de uitgevers werd 

door velen als 

dubbelspel ervaren. 

ding op landclitk niveau cen plausibcl 

instrument is om de publickc omrocp 

op het rechte pad te houdcn, zou deze 

waterscheiding op regionaal niveau wei 

cen'> tnt gcvolg kunnc11 hebben dat 

gocde initiaticven mislukkcn. 

De wetgever zou met betrekking tot de 

regionalc televisie vee! meer moctcn 

uitgaan van de functie van publieke 

omrocp, ciaarna moct bezien worden 

door middcl van welke instrumcntcn 

die lunette gegarandccrd kan worden. 

Dat kan op de traditionelc manier, via 

cen rublickc omroeporganisatie, maar 

zou ook moeten kunncn op mindcr tra-

( llV 4% 

aan publiekc regionale omroepen en rc

gionale dagbladuitgevers om elkaar op 

te zocken. lets wat in tcrmen van public

ke omroep-bclcid uit den bozc is, lijkt in 

de rcgio onontkoombaar. Dit Ievert 

spanningcn op. De regionale omroepen 

hcbben dit spanningsveld in de atgelo

pen periodc aan den lijvc ondervondcn. 

Vrijage van de reginnale omroepen met 

en de NOS en de uitgevers wcrd door 

vclen als dubbelspel ervaren. Maar dit 

'dubbclspel' is inherent aan de publicke 

regionale omroep die het televisic-tijd

perk betreedt. Dat ook sommige uitge

vers de relatie regionalc omroep-NOS 

als onderdeel van ccn verachtelijkc dub-
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belstrategie ervaren, zegt iet-; over hun 

intenties. ZiJ Iaten zich net iet<, te vaak 

ontmaskeren als helanghebhenden hiJ 

een vollcdige privatisering van de pu

hlieke omrnep. De publick-private sa

mcnwerking i':. \Vat de rcgionalc on1roep 

betrdt geen tussenstation op weg naar 

de status van commcrcicle omroep. De 

wcttelijke belemmeringen zijn dus niet 

de enige hinderni<,<,en die op weg naar 

privaat-publiekc samenwerking mocten 

worden genomen. 

Regionet? 
Regionale televi'>ie staat nog maar aan 

het begin van cen ontwikkeling De 

nieuwe media en de cnorme groei van 

transportcapaciteit zullen de traditio

nele vormcn van televisie-aanbod in 

nieuwe verhoudingcn plaatsen. De re

gionalc omrocpen schuwen nicuwc pa

den niet. Radio en televisic zijn 

middelcn om journalistiekc bood

schappen te verspreiden. Als er zich 

nieuwe middelcn aandienen, zal de pu

blieke regionale omroep ook daarin ac

tief participeren. Op kortere termijn 

speelt de vraag waar de regionalc tele

visie haar zwaartepunt gaat leggen. 

Voorlopig komt haar belangrijkste tv

produkt via het vemter in de ether. 

l\1aar enige expansie van her aanbod 

zal niet uithlijven. Voorlopig is het tT

gionale kabelkanaal voor dezc extra 

programma'-; het middel. Maar het zou 

ook zo kunnen zijn dat de NOS de re

gio in de verleiding brengt haar expan

sie op Nederland 2 te zoe ken. De 

landeliJke omroep en haar drie nettcn 

zijn onderwcrp van voortdurende dis

cussie. Hct zou strategisch een begrij

pelijk gcbaar zijn als de NOS op 

Nederland 2 de rode Ioper voor de suc

cesvolle regio verder zou uitleggen. 

Het is du-; een nog onbesli-;te vraag of 

het regionct in Nederland zich via ka-

belkanalcn dan wei via Nederland 2 zal 

ontplooien. 

1\ lr·. /l Crocnrndijk is d,rec/curlsccrrtam !'<Itt de 

St,chtint} R ()()S ( Rcqion,dc Cln1roc~ OucrlC!J 

Cll St7111C111P(Tkill_l} J 

1\ltP drs. i\1. Schoorlcnuttcr is helnds!ncdctNrkcr 

Piltt de Stichtillij ROOS 



Het verloop van de lntergouvernementele Conferentie die eind 

maart in T urijn startte zal uitwijzen of de lidstaten koersen op een 

federale Europese Unie of dat deze weg verlaten wordt en geko

zen wordt voor slechts een intergouvernementele Unie. Dit laatste 

zou vanuit christen-democratische uitgangspunten bezien onaan

vaardbaar zijn en een achteruitgang betekenen. 

S 
1mh de upnchung van de 

Europe<,e Cemeenschap IS cen 

van de groohte d1scuss1cpun 

ten de vraag 111 welke mate sa

mengcwcrkt moet worden tussen de 

hdstaten van de Europcse Unie (EU). 

tvloct die <,amenwerking 

intergouvernementele of 

supranationak federale 

vorn1cn JtlfHlCnlcn~ De 
term 'fcderalisme' roept bij 

velen het spookhccld op 

van een log en ondemo-

cratisch monster. Dit 

Europese Unie, op grond van ervarin

gen in democratische multiculturclc 

stelsels, mugelijkheden om de samen

wcrking tussen de lidstaten te intensi

vcren en tegclijkertijd de identiteit van 

de verschillende lidstaten te waarbor-

gen! 

Aan de hand van een stu

die van de federale stelsels 

van Belgie, Canada en 

Zwit-,crland heb ik gepro

heerd op deze vraag een 

antwuord te vinden. 

In dit artikel zal ik aller-heeld IS gcbasccrd op 

vooroordelcn over een le

derale staat. In discussies 

hlijlt het vaak unduidelijk 

waar het lcderalisme nu Mtl' drs D i\1A Kool 

eerst ingaan op ccn aantal 

belangrijke hegrippen, zo

als hct fcdcralismc, cen le

dcrale staat en het subsi-

precies voor staat en welke kenmcrken 

kderale stelsels dragen. Daarom is het 

goed nader in te gaan op het federal is

me en het hestaan van lederale stelsels. 

In mijn betoog staat de volgende vraag 

ccntraal· 

llicdt een lederaal model voor de 

( llV I% 

diariteitsheginsel. Tevem zal ik cnkclc 

kenmerken van fcdcralc stelsels hespre

ken, onder meer aan de hand van de 

dric hovenstaande federaties In hct 

tweede deel maak ik een koppcling met 

de ontwikkeling van de Europese Unie. 

Hierbij wordt aandacht besteed aan het 

suhsidiariteitsbeginsel en aan de positie 

v 

c 

< 
:J> 

z 

:n 

c 

0 



: i 
:·l1 
\.. il 

c II 

~ II 
u 'I 

c 

: 

<r: 
Cl... 

0 

~ 

~ 

u..; 

z 
<r: 

> 

1-

Vl 

:;::;: 

0 

'~ 

I..U 

'0 

1-

UJ 

" 

van het federale ideaal in Europees 

christen-democratisch denken. Tot slot 

zal ik enkele conclusies trekken, ook 

met het oog op de lntergouvernemen

tele Confcrentie die op 29 maart 

jongstleden van start is gegaan. 

Federale staat 

,-

[en fcderaal stclsel is een inrichting van 

ecn staat, een vorrn van politiekc '>a

menwerking, waarin sprake is van cen 

cvenwichtige verdeling van de be

voegdhedcn tussen twee sterke hc

stuurslagen: een ccntraal federaal gezag 

enerzijds en regionale besturen, de 

declstatcn anderzijds Her gaat om cen 

vorm van politieke samenwerking waar

bij de identitcit en andere specifieke 

kenmerken van de dcelstaten gewaar

borgd worden. Staten kiezen ervoor 

om op te gaan in een ovcrkocpelcnd 

systeem. De deelstaten (zoals die '>taten 

na fcderalisering in het algemeen wor

den genoemd) behouden meestal hun 

oorspronkelijke structuren en hun iden-

titeit. Burgess en Gagnon verwoorden 

het bijzondere karakter van een federa

tie als volgt: "The genius of federatiOn lies in 

its infinite capacity to acwmmodate ,md recon-

Dit is een artikel i11 de serie 'De toekomst t>m1 Europa' Ecrder vcr

schene11 in deze so·ie 'Nederland en de fi!JmiCJerinq POll de Europese 

U11ie' door dr H. A. Ci'v1 Notenhoom (i11 /Jet maart11ummer 1hll1 

1995), 'De kem moet ec11 mag11etische aantrekkiugskracht hebhf11' 

( uertal111g uau 'A11merkwtge11 zum Schauble-Papier', i11 het maart

n11111111er ua11 19'! 1), Ouerwcqi1tge11 over de Europesc politick ( vrr

tali11g PmJ 'L/herb;wti}c11 zur Euwfir1ische11 Po/itik, in hct maart-

11W1l!11er 1)(111 19'!1), "Nederland eu Europa' door dr PW Russel 

(i11 hctafnil1111111111e1· va11 199; ), 'Dercqulerinq, IUlllr mccr gesprcide 

uerantwoordcl1jkheid' door dr L Doom (i11 het aprilm11nmcr "'"' 

19'! 1), 'Du>amlwindcu rand 13ncssel' door drs. J JA1. Pe11dm (i11 

het ju11i11w11111er Pl111 1991 ), \loorstellm voo1· de l11tergoupernementcle 

Co11jcrentic (i11 /Jet )ll11i1111111111er lh111 1995 ), 'Europa 1h111 de burgers' 

door f'rof mr Ei\I.H. Flirsch 13allm (iu het septemhcrnU1l1111er t1a11 
199)] 

cilc the competi11_q a11d sometimes co11jlicti11g ar

ray of diuersitics !J,1Pi11g f'olitiwl saliC11ce wit

hi11 a state Tolrratio11, resf'cct, hmgai11i11g a11d 

1111ctual recoguitio11 are its 11'atchwords a11d 

'uuion' comhi11ed simultcmeously 11'ith '~~tcto110-

my' is its hallmark. "1 

Het hegrip 'fedcralisme' gedt nict ai

leen een bepaalde staatsvorming aan, 

maar het gaat ook om het proccs waar

door die staat tot '>tand is gekomcn. 

Ceen enkcl federaal stelsel is idcntick 

aan een ander fcderalc staten kunncn 

daarom niet getypeerd worden als stati

'>che staatsvcrbanden, zoals soms gc

suggerecrd wordt. Federaties zijn net 

als andere staatsvormen voortdurcnd in 

ontwikkcling Dit komt bijvoorbecld 

heel duidelijk naar voren in hct fcdera

lc Canada. 

Een ander misver<,tand dat bestaat, is 

het idee dat in een fedcraal staatsver

hand de macht zich concentrccrt bi1 

hct centraal federaal gezag De macht 

kan in tederaties daarentegen zowel 

middclpuntvliedend a]., middclpuntzoc

kend zijn De macht kan zich in fcdera

ties in het centrum, hij hct centraal 

fcderaal gezag, concentrcren, maar ook 

bij de declstaten. 

Een fcderaal stelsel kent in hct alge

meen een geschrcvcn grondwet waarin 

de verdeling van bevoegdhcdcn tussen 

de deelstatcn en het centraal lederaal 

gezag zo duidclijk mogclijk wordt om

schreven. Op die manicr vormt de 

grondwct een belangrijk relerentiepunt 

voor het oplossen van competcntiege

schillcn tussen de bestuurslagen. 

Bevoegdhedenverdeling 
Het basisprincipe van ecn fcderale staat 

is een heldcre verdcling van wctgeven

de, uitvoercnde en rechterliJke he

voegdhedcn over de verschillcndc 

bestuurslagen van de fcderatie: hct fc

deraal gczag en de deelstaatregeringen. 



Hicrnndcr zal aileen ingegaan worden 

or de wiJze waamp de verdeling van de 

wetgevcnde hevoegdhedcn binnen ecn 

tcdcratie plaatwindt 

Ten ecrste is er de mogeliJkheid van 

een cxclusieve bevoegdhedcnverdcling. 

Er kan een limitatievc opsomming ge

geven worden van de tcrrei nen waarop 

de lederale staat tot wctgeving bevoegd 

is en daarnaast kan bepaald worden dat 

voor de resterende terreinen de deelsta

tcn hevoegd zijn. Een andere optie is 

het gcven van een opsomming van de 

cxclusieve hevoegdheden van de decl

staten en voor het overige de federalc 

staat bcvocgd te verklaren. Een derde 

optic is mogclijk, namelijk in de grond

wct kan naast een opsomming van de 

onderwcrrcn die tot de bevoegdheid 

van de federalc staat behorcn, oak ecn 

orsomming gegeven worden van de 

terrcinen waarop de dcelstaten bevocgd 

zijn Ook hij dcze laatste optie zal re

kening gehouden mocten worden met 

de tocdeling van de rcstbevoegdheid, 

olwel aan de federale staat, ofwcl aan 

de deelstatcn. 

Ten tweedc is de mogclijkheid aanwe

zig om de wetgcvende bevoegdheid te 

verdelcn tu"cn de bestuurslagen, door 

ten aanzicn van hepaalde onderwerpen 

zowel de federalc staat als de dcelstaten 

tot wctgeving bevocgd te verklarcn. Bij 

zein stel-,el van concurrercnde bc

voegdhcdcn moct wei een voorrangsre

gel worden va-,tgc<;re]d Die rcgel moet 

hcpalen wanncer en onder welke om

'>tandighcdcn een wet van de deelstaat 

wijkt voor een wet van de fcdcrale 

ovcrhe1d, ol omgekecrd. Fcderaal en rc

gionaal niveau delen de hcvoegdheden 

met clkaar en dragen beick een verant

woordelijkhcid 

Een andere variant is ook mogelijk 

Ondanks het exclusicf toekennen van 

hepaalde bcvoegdheden aan het fedcra-

le nivcau, kan het fcderale nivcau er

voor kiezen dezc bevoegdbeden te dc

lcgcren aan de deelstatcn. Fen 

overweging hierbij kan ziJn dat de deel

staten op een specihck terrein hicrvoor 

beter toegerust zijn. In de Zwitserse fe

deratie zijn van deze variant voorbeel

den tc vinden. 

Drie federale stelsels 
In een aan dit artikel ten grondslag lig

gend onderziek hcb ik drie federale 

stclsels bestudeerd, te weten die van 

Belgic, Canada en Zwitserland. Deze 

keuzc heb ik gemaakt omdat de dric 

staten aile ecn samenleving kennen die 

gekenmerkt wordt door verschillen in 

taal, cultuur en identiteit. Als de lidsta

tcn van de Europese Unie ertoe over

gaan ecn federatie te vormen, zal in die 

fcdcratie ook ecn verscheidenheid aan 

talcn en culturen bestaan. Daarin on

derscheiden de drie fedcraties zich bij

voorbeeld oak van de llondsrepubliek 

Duitsland. 

Belgii 

Belgie is ecn zeer jonge federatie. Na 

een fedcraliseringsproccs van ongcveer 

twintig jaar is in 1993 hct fcderale ka

rakter van de Belgische staat ncerge

legd in de grondwct Om tegemoct te 

komen aan de Nederlandstalige, Frans

talige en Duitstalige bevolkingsgroepen 

zijn drie gemcenschappcn gevormd. 

Daarnaast zij n er gewcsten tot stand 

gcbracht: het Vlaamse, Waalse en 

Hoofdstedelijke Cewest. De drie be

stuurslagen - het federaal gezag, de ge

wcstcn en de gemeenscharpen 

moeten waarborgen bieden voor de 

vcrscheidenheid in taal, cultuur en 

identiteit binnen llelgie 

Belgie kan gezien worden als een coii

reratieve fcderatie, dat wil zeggen dat 

de drie bestuurslagen niet als totaal 
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naast clkaar staandc autonomc overhc

den worden opgevat. Er bcstaan lthsen 

de lagcn vcrschillcnde samenwerkings

vormen. Op tcrmijn zal men ertoe 

overgaan de bcvoegdhedcn van het fc

deraal gezag limitatief op te '>Ommen in 

de grondwet en de rcstercnde bcvoegd

heden toe te wijzen aan de gewe'>ten en 

de gemcenschappcn. De gcmecnschap

pcn hebben vooral bevocgdheden ten 

aanzicn van het taal- en cultuurbelcid. 

llelgic kent vier taalgebiedcn ccn 

Frans, Nederland., en Duits taalgebied 

en een twcetalig gebied. In 1963 is de 

taalgrens ddinitid vastgelegd en zijn 

regels voor het gebruik van de talen 

vastgesteld De taalgrensgemcenten le

vcren soms nog steed., problcmen op. 

Canada 

Canada heeft een bijzonder karakter 

doordat het land een kolonie was van 

het Verenigd Koninkrijk en nu nog 

deel uitmaakt van het Britsc 

Cemcnebest. De oorsprong van de 

Canadcse federatie ligt in de negcn

tiende eeuw, toen de British North 

America Act tot '>land kwam. In 1931 

kreeg de federale rcgering met het 

Statuut van Westminster onder andere 

zeggenschap over een eigen Canadees 

buitenlands beleid. Het zou nog tot 

1982 duren voordat een vollcdig 

Canadese grondwet tot stand kwam. 

Sinds 1949 telt de Canadese fedcratie 

tien provincies en twee territoria. 

De Canadese grondwet bevat een dub

bele lijst van bevoegdheden, enerzijds 

een lijst die de bevoegdheden van het 

fcderaal gezag weergeeft en anderzijds 

een lijst die de bevoegdheden van de 

provincies bcvat. De restbevoegdheid 

wordt toegekend aan het federaal ge-

zag. 

Sinds de jaren zcstig streeft de federale 

Canadesc regcring cen bcleid van offi-

cielc tweetalighcid na. De [ngelse en 

de Franse taal hebbcn bicrbij ecn gelij

ke formelc status en de gebruikers van 

die talcn hcbhen gelijke rcchten en pri

vileges gekrcgen Een belangriJke doel

stelling van het beleid i'> hct 

hcschcrmen van officielc taalminderhc

den in het gehele land. Het gaat dan in 

het bijzondcr om de Fran'>lalige ge

meenschappen buiten Quebec. 

Dcsondanks vcrkeert de Canadese fc

deratic al cnige jaren in een constitutio

nele crisis en is hicrdoor voortdurcnd in 

beweging De Franstaligcn in de pro

vincic Quebec willen een bijzonderc 

'>tatus binnen de fcderatie verwerven. 

Een aantal Engclstalige provincies verzet 

zich fel hiertegen, vooral met hct oog 

op de positic van de inhcemsc volkcn 

binnen Canada. Als de Franstaligcn ecn 

bijzondcre status krijgen, dan zullen de 

inheemse volken ook eiscn stcllen. Dat 

de federatie nog steeds stand houdt, on

clanks het vcrzet van vcrschillendc af

scheidingsbewcgingcn, gccft aan dat de 

voordelen van het federalc stelscl in de 

ogcn van de Franstalige bcvolking op

wegen tegen de nadelcn van het stelsel. 

Dit bleck eind 1995 nog eens toen in 

een rdercndum de afscheidingskwestic 

opnieuw werd voorgclegd aan de bevol

king van Quebec. Ecn weliswaar kleine 

mecrderhcid koos voor het blijven be

horen tot de Canadese federatie 

Zwitserland 

De Zwiterse federatie stamt uit de der

tiende eeuw. In 1291 vormden de dric 

kantons Uri, Schwyz en Untcrwalden 

een confedcratie die in de eeuwen daar

na is uitgegroeid tot een federatie van 

26 kantons. Een bijzonder kenmcrk van 

de Zwitscrse federatic is dat zij sinds 

1815 al een neutraliteitspolitiek voert, 

die zij wist te handhavcn tijdens de 

twee Wereldoorlogen 



In Zwitserland worden vier verschillen

dc talcn gesproken. Drie van die talen 

ihet Duits, Fram en ltaliaans) ziJn naast 

de nationalc talcn ook de oHicicle talen 

van Zwitserland. len taal, het 

Rhetoromaans lgesproken door een 

procent van de Zwitsersc hevolking) is 

aileen ecn nationalc taal: de taal hccft 

grondwetteliJke crkcnning gekregen. 

maar dit hectt niet gcleid tot rechtcn 

vonr de gehruikers ervan op kderaal ni

veau. Hierin komt hinncnkort verandc

ring door het referendum dat op 10 

maart I 996 gehoudcn is, waarhij 75'){, 

van de Zwitsers stemde voor erkenning 

van het Rhetoromaans als olficiele 

overheidstaal. 

De Zwitserse grondwer geeft een limi

ratieve opsomming van de 

van de deelstaren hinnen het federaal 

gezag goed gewaarborgd wordr. 

Her taalbeleid verschilt van staat tot 

staat. De dric srelsels ronen echter dui

delijk aan dat een fcdcraal srelsel gcen 

hcdreiging hodr re vormen voor het 

voortbestaan van verschillen in taal, 

cultuur en identircit. Aileen in Canada 

zijn er duidelijke oncnigheden over de 

positic van het Franstalige gedeelte hin

nen de fedcrale staat. 

In de kderaties komen ook duidelijk de 

verschillen in de verdeling van de be

vocgdheden naar voren. Het systcem 

van Zwitserland en Belgie, namclijk cen 

limitatieve opsomming van de be

vocgdheden van het federalc gezag, 

lijkr de meesre ruimte te bieden voor de 

socvereinireit van de deel
bevoegdheden van her k-
deraal gczag De grond

wet hcpaalt dat de kantons 

soeverein zijn voor zovcr 

die socvereiniteit nict be

perkr is door de federale 

grondwct. De kantons be

schikkcn over eigen grond

wetgevcnde hevoegd

hcden. De Zwitserse fede

ratie is verder vooral be

kend om haar consensus-

Het is niet terecht staren en het sysreem lijkt 

de grootste flcxibiliteit 

voor een mogelijke ver

schuiving van de bevoegd

heden te hicden. Door 

dat het 

subsidiariteits-

beginsel en een delegatie van bevocgdhe

den door het fedcrale ge

zag kan meer ruimte 

geboden worden aan de 

deelstaten om een eigen 

invulling te geven aan het 

bcleid. 

federaal stelsel vaak 

als tegenstrijdigheid 

worden beschouwd. 

democratic en hct bestaan van een ruim 

refercndumrecht Op die manier pro

been men de bevolking nauw betrok

kcn te houden hij de besluirvorming 

Een nadeel van hct systeem is onder 

andere dat het besluitvormingsproccs 

kan worden verlamd. 

Co11clusie 

De drie fcdcrale stelsels hebben ieder 

op een eigen manicr invulling gegeven 

aan hun staatsinrichring. Dat de drie 

stelsels aile een bicamcraal parlemcntair 

stelscl kennen, is niet verwonderlijk 

omdat hierdoor de vertegcnwoordiging 

(JJV 4'% 

Subsidiariteitsbeginsel 
Pas aan het begin van de jaren zeventig 

is het subsidiariteitsbeginsel in de dis

cussie over de ontwikkeling van de 

Europese Cemeenschap ter sprake ge

komen. Alricro Spinelli gebruikte her 

beginsel in een rapport dat hij in 197 4 

schrecf over de mogelijkheid te komen 

tot een Europese Unie. Hij definicerde 

het subsidiariteitsbeginsel hierin als: 

''The Union o11ly acts for affecting tasks which 

may be rmdertaken in common in a more effi

cimt way than if member states were to act se

parately"' 
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Na de totstandko111ing van het Verdrag 

van Maastricht is het EC- Verdrag ge

wijzigd door toevoeging van een nieuw 

artikel 3B, waarin het begimel op de 

volgende wijze verwerkt i' "Op gebie

den die niet onder haar exclusieve hc

voegdheid vallen, treedt de Cemeen

schap, overeenkornstig het suhsidiari

teitsbeginsel, slechts op indicn en voor 

zovcr de doelstcllingen van het over

wogen optreden niet voldoende door 

de Lid-Staten kunnen worden verwe

zenlijkt en derhalve vanwege de 0111-

vang of de gevolgen van het 

ovcrwogen optreden bcter door de 

Ce111eemchap kunnen worden verwe

zenlijkt"1 

Door een aantallidstaten wordt aan het 

heginsel de interpretatie gegeven dat 

het erom gaat op welk niveau de be

voegdheid zo efficient 111ogelijk kan 

worden uitgeoefend Ook grijpen sol11-

mige lidstaten het beginsel aan om hun 

nationale soevereiniteit te verdedigen. 

In beide gevallen gaat het 111ijns inziens 

om een onterechte opvatting van het 

suhsidiariteitshcgin'>el De strekking die 

wei aan het beginscl 111oet worden gc

geven, i~ a\.:; volgt onder woorden gc

bracht in het Wl-rapport 'Publieke 

Cercchtigheid' "Strckking van dit he

ginscl is, dat die be<;tuurslaag die hct 

beste in staat is om voorwaarden te 

schcppen waarbinncn burgers hun ver

antwoordelijkhedcn in dadcn kunnen 

omzettcn, de puhlieke taken rnoet he

hartigen"" 

Het subsidiariteitsbeginsel en ccn fcde

raal stelsel worden vaak als een tegen

strijdigheid heschouwd. Dat is niet 

terecht, omdat in een fcderatie net zo 

goed bij de verdeling van de bevoegd

heden de principes van subsidiariteit 

gehanteerd kunnen worden. Voor de 

verdeling van de bevoegdheden tussen 

het federaal gezag en de dee I staten kan 

het subsidiariteitsbeginsel zelfs een zeer 

nuttige richtlijn vormen. 

Het subsidiariteitsbeginsel heeft daar

naa<,t een bijzondere relatie met de 

christen-democratic. In een aantal ian

den, Belgie is daarvan een voorbeeld, 

Ruim referendumrecht, zoa1s in Zwitserland, geeft de hevolking mn1we hetrokkmheid 
bij het besluitvormi11gsproces. (foto ANP) 



geldt <;ub,idtariteit a]<, een grondtoon 

van hct christen-dcmocratisch gedach

tengoed. Suhsidiariteit moet dan gezicn 

worden in de context die Paus Pius XI 

111 de encycltek '()urtdrrliJC511110 Anno' er

aan gcgcvcn hcelt. Het hegin<;c] vormt 

een helangrijke richtliJ11 voor Je orde

ning van een maat'>charrij in <;ociaal en 

economi<,ch orzicht en voor het verde

len van Jc verantwoordeli)kheid voor 

puhlieke taken.' 

Relatie tussen federalisme en 
christen-democratie 
Het tcdera]i<,me en hct christen demo

crati'>ch gcdachtcngocd hcbhcn ecn hc

paalde vcrbondenheid met elkaar. 

C:hri<,ten-democraten hebben aan de 

wieg ge'>taan van de lurorc'>c Cemeen

'>char en de huidigc Eurore'>e Unie. 

Denk hierbiJ aan de in'>ranningen van 

l::uropc<,e christen-democraten zoals 

Schuman, Adenauer, l\1artem, Kohl en 

Lubber<, ])aarnaa<;t kie<;t de lurorese 

VolhrartiJ !FVPJ, in haar Program van 

Uitgang'>runten uit 1992 (het zoge

naamde lla'>i'>program J voor een kdc

raal Eurora• "Een kderaal Eurora i'> 

mccr dan ooit cen noodzakelijke en re

a]i<,ti<;chc rolitickc doelstelling 

Noodzakelijk omdat de ingrijpcnde 

vcr-andering die op het Furopees conti

nent rlaatwindt. moct worden geleid 

hinncn een gcstructureerd, democra

tisch en vreedzaam kader. Slechts ccn 

tcdcrale organi<,atie van Eurora heant

woordt aan de verzuchtingen en belan

gcn van de Europeancn die een 

gcmccmcharpelijke toekomst willcn 

delcn. Reali'>li<;ch omdat de geschicde

ni'> niet stil staat en de volkeren bereiJ 

zip1 tot een versnclling van hct cenma

king<;procc<, or ba<;i<; van ccn over

dracht ot ce11 delen van nationalc 

socverciniteit. De EVP meent dat aileen 

een tcderalc comtructie van Je 

Eurorcsc Unic cncrzijd, de 'cenhcid in 

verschcidenhcid' bn bcwarcn, die 

Eurora kcnmerkt en uit haar gcschicdc

nis voonvloeiL andcrzijds een gemccn

<,charrclijke henadering kan verzeke

rcn bij het orlosscn van rroblcmcn met 

gemeenschappelijk belang."" 

Dit uitgang'>rtmt komt ook duidcliJk 

naar voren btJ de voorbereidtngen voor 

de lntergouvernementele C:onterentie 

van 1996. Het beleidsadvies van hct 

Weten'>charrelijk lnstituut voor het 

CDA 'Or wcg naar de lntcrgouvcrne

mcntclc Contcrcntic' uit 1995 stclt dat 

de christen-democratie een intergou

vcrncmentccl luropa atwij'>t omdat dit 

niet pa'>t bij de gedachte van het delen 

van <;oevereiniteit met clkaar, zodat de 

vcrlangens van burgers naar vredc, vei

ligheid en duurzaamhetd kunnen wor

den vcrwezcnli)kt. Nattonalc <;taten 

kunncn dit niet Ianger aileen bcrcikcn 

en moeten hiervoor samenwerking zoe

ken en socvereiniteit dclen in ecn gro

ter vcrband dat daartoe wei in staat is. 7 

In het rarport 'Daadkracht, democratic 

en doorzichtigheid, de btrore<;c Unie 

or wcg naar ccn vcrenigd Europa' hcr

haalt de EVP het ledcralistisch strcven. 

Een supranationale of een 
intergouvernementele Unie? 
Uit de ont<;taansgeschiedcnis en de 

ontwikkeling van de Furopese Unie 

hlijkt dat de samenwerkingsrelatic tus

'>Cn de lid'>tatcn zowel supranationalc 

a], intergouvernementele kenmerken 

draagt. Het Europces Parlcment (EPJ, 

het Hot van justitie en de Europe<,e 

Commissie zijn de instellingen met de 

meeste supranationale trekken. Het EP 

wordt hijvoorbccld rechtstrceks geko

zen door de burgers van de lid'>taten en 

hct Hot van Justitic hcdt de Vcrdragen 

vaak gc'interpretccrd ten gunstc van ccn 

verdere ontwtkkeling van de Europese 
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Unie. Het <,upranationale karakter van 

de Europe5e Commissie hlijkt onder 

meer uit de onafhankelijkheid van de 

leden. De Raad van Minister<; en vooral 

de Europe<,e Raad ZlJn 

ming i5 rcgel en mccrdcrhcid,besluit

vornl i ng ui tzonderi ng. I)c tcrrci nen 

die onder deze twee pijlers val len, lig

gen voor de lidstaten meestal gcvoclig 

en de lidstaten zijn terug

daarentegcn imtellingen 

n1ct cen overwcgcnd inter

gouverncmenteel karakter. 

De lidstatcn zijn in dezc 

organen rechtstreck5 vcr

tegenwoordigd door res

pectievcliJk de eigen 

nationale mini<;ters en de 

regering5lcidcrs of het 

staatshoofd. Hierdoor ko

men in discussic<; hinnen 

deze organen de nationalc 

bclangen nog vaak op de 

Het Zwitserse 
houdend met hct overdra-

gcn van hcvoegdhedcn en 

<;oevereiniteit. federale stelsel zou 

als voorbeeld 
Ondanb het kit dat de 

EU noch gctypecrd kan 

worden a], zuiver suprana

tionaal noch a]<; zuiver Jn

tcrgouvernemcnteel, i'> 

zichtbaar dat de EU mcer 

naar het uitbreiden van de 

supranationale samenwer

king neigt Het be5luit om 

de Economische en 

kunnen dienen voor 

het ontwikkelen van 

een goed federaal 

model voor de 

Europese Unie. 

eerste en de F.urope<;e helangen op de 

tweede plaal5. 

Hct heleid van de EU kenmerkt zich 

door hetzelfde duhbele karakter van 

enerzijds supranationale en andcrziJd' 

intergouvernementelc <;amenwerking. 

De eerste pijler van de Europe5c Unie, 

de zogenaamde communautaire pijler 

waaronder de Europese Cemecn<;chap 

en de Economischc en !'vlonetaire Unie 

(EMU) vallen, kan getypeerd worden 

als grotendeels supranationaal. De 

meeste besluiten worden bij mecrdcr

heid van stemmen genomen. Slecht5 in 

een beperkt aantal gevallen is be.,Juit

vorming bij unanimiteit vereist. De 

wetgeving van de EU is op veel terrei

nen direct geldend voor de burgers van 

de lidstaten. In dit kader kan gesteld 

worden dat het belangrijkste federale 

clement van de EU daarin bestaat dat 

de rechtsordc van de F.U directe gel

ding heeft in de lidstaten en dat EU

bepalingcn voorrang hebben boven 

nationale wetgeving. 

De t.wcede en derde pijler van de EU 

dragen 5lcchts een intergouvernemen

teel karakter. Unanimiteitsbcsluitvor-

!'vlonetaire Unie in 199R te realiseren is 

ccn van die signalcn. Hct verwezenliJ

ken van die EI\\U zal de Unie onhcr

roepelijk moeten leidcn naar een 

politieke Unie, anders zal de monetaire 

Unie niet <;]agcn. 

Daarnaast is het in het kader van de 5a

menwcrking van de lid.,taten in de 

vonn van de derde pijlcr, die van ju5li

tie en binnenlandse zaken, tekcncnd 

dat de lid5tatcn verder willcn gaan dan 

aileen cconomischc samenwerking. Dit 

is ook noodzaak omdat grensover

schrijdcnde criminalitcit5he5trijding en 

drugsprohlematiek thcma\ zijn die ai

leen op Europees niveau afdoende kun

nen worden aangepakt. Tijdens de 

lntcrgouvernementele C:onferentie zal 

die supranationale ontwikkeling door

gezet mocten worden. 

Eigen model 
Uit de vergelijking tussen de dric be

sproken fcderale modellcn concludccr 

ik dat het Zwitserse fcderale stelsel als 

voorbecld zou kunnen dienen voor het 

ontwikkelen van een goed fcderaal mo

del voor de EU. Het Zwitserse tcderalc 



stel,el moet dan niet gezien worden als 

ecn hlauwdruk voor een toekomstige 

federale Europese llnie, het kan echter 

een hruikhaar uitgangspunt zijn voor 

de ontwikkeling van een 'eigen' model 

voor een Europese federatie. 

Het Zwitser-.e '>tclscl is hijvoorbeeld 

relevant voor de Ell, omdat het stelsel 

up ecn evenwichtige wijze omgaat met 

hct voorthestaan van verschillen in 

taal, cultuur en identiteit binnen ecn 

lederatie van kantons. De staat kent 

wcliswaar aanmerkelijk minder talcn 

dan de luropese Llnie, maar de staat is 

opgebouwd uit }(J alzonderliJke kan

tom, met ver<;chillende taalkundige-, 

religieuze- en culturele achtergronden. 

Het Zwitser<, model is tcvcns intere<,

sant met het oog or de ontwikkeling 

van de derde pijler van de lll. In 

Zwit<;erland beschikkcn aile kantom 

over een zelf<,tandig rcchts<,te]<,el. 

Kantonale rcchtbanken mogen zowel 

over kantonaal als federaal rccht recht

spreken. AI-, hoogste hof van beroep is 

cr een fcderaal tribunaal. Een vcrdere 

studie van dit recht'>'ysteem, zou inte

ressante gegevens op kunnen leveren 

voor een verdcre ontwikkeling van de 

dcrde pi[lcr van de Ell. 

Een nadere bc<,tudering van het 

Zwtt<,er<,e lcdcraliseringsproces en van 

de keuzen die daarbiJ zijn gemaakt, bij

voorheeld ten aanzien van het taalbc

lcid, het rcchtssysteem en de bevoegd

hcdenverdeling, kunnen daarom zeker 

waardcvolle le-,sen opleveren voor de 

Ell De Fll zal echter een geheel cigen 

model moeten ontwikkelcn en zal 

daarhij haar voordeel moeten doen met 

de ervaringen van lcderale stelsels 

overal tcr were I d. 

Burgers 
In ecn hc-;chouwing over een federalc 

llnie mag de betrokkenheid van de 

l!JV 1% 

burgers bij de toekomst van Europa 

niet ontbreken. De steun van de bur

ger<; voor ecn verdergaande Europese 

<;amenwerking is noodzakelijk, maar 

geen vanzelf.,prekendheid mecr. In de 

toekomst zullcn de Europese !eiders 

zich daarom volop moetcn inzetten 

om de burger<, betrokken te houden hi[ 

de Furopese samenwerking. 

Dit vraagt een effectieve voorlichting 

over het 'hoe en waarom' van Europa 

en over de kansen en mogelijkheden 

van een fcderaal Europa. Voor burgers 

moet duidelijk gemaakt worden dat 

ecn fcderaal Europa geen bedreiging 

voor hun taal en cultuur hoeft te bete

kenen maar dat een federatie juist goe

de waarborgen biedt voor het 

voortbestaan van verschillen in taal, 

cultuur en identiteit tussen staten. 

Andere voordelen van een fcderaal 

Europa zijn een duidelijke bevocgdhe

denverdeling (waarbij rekening wordt 

gehouden met het sub.,idiariteitsbcgin

sel) en het verwezenlijken van een 

stelsel waarmee het democratisch deftcit 

van Europa aanmerkelijk verkleind kan 

worden. 

Dit kan bereikt worden door het in

<;tellen van een hicameraal parlement, 

waarin zowel de belangen van lidsta

ten als van de llnic zelf behartigd 

worden. Een fcderatie hoeft dan ook 

niet automatisch een consen<,us-demo

cratie in te houden. 

Zwitserland heeft deze keuze bijvoor

beeld wei gemaakt, maar het is heel 

goed denkbaar dat de Europese Llnie 

juist een democratie van wisselende 

meerderheden verei'>t. 

Fen federaal model voor de Europe<,e 

llnie biedt dus mogelijkheden om de 

-,amenwerking tussen de lidstatcn tc 

intensivercn en tegelijkertijd de identi

teit van de verschillende lidstaten te 

waarborgen. 
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Een uitdaging voor de 
christen-democratie 
De [urope<,e Unie bevindt zich <Jnno 

1996 op een bclangrijke tweesprong in 

haar ontwikkeling. Het begin van de 

lntcrgouvcrnementele Conkrentic 

luidt ccn cruci<Jlc tasc in. Duidelijk zal 

worden of de lidst<Jtcn blijvcn kocrsen 

op een kderalc Europc'>c Unic en een 

verdere verdicping V<Jtl de <,amenwer

king ot dat deze weg verlaten zal wor

den voor een intcrgouvcrnementele 

Unie. Deze laatste optic is en hlijtt. 

vanuit christen-democratischc uit

gangspunten onaanva<Jrdh<Jar en zou 

cen <Jchtcruitgang betekenen. D<Jar

naa<,t zou het in strijd zijn met hct ver

wczenlijken van onze idc<Jien. Ecn 

rechtvaardige <;amcnleving. vrede en 

vcrdraagzaamheid ziJn niet mccr door 

nationalc <;taten op eigen kracht te bc

rcikcn. Hct rcaliseren van een federale 

meden in verband met gcvoclighedcn 

in met name het Verenigd KoninkrijkJ 

of dat deze weg verlaten wordt en ge

kozen wordt voor slechts een intergou

vernementele Llnic )uist de 

christen-democratic moet op die ont

wikkeling een helangrijke stempel zet

ten. De I ntergouvcrnemcntelc Conk

rentie biedt k<Jnsen die chri<;ten-demo

craten nict mogen Iaten liggen. 
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Unic waarin <,oevereiniteit van staten lB 

met elkaar wordt gedeeld, zal het doel 

van brropese christen-democratcn 

mocten zijn C:oncreet betekent dit dat 

lidstaten zich moeten inspannen voor 

het verwezenlijken van een politieke 

unie. De Vercnigdc Staten zullen de 

veiligheid'>Situatie in Europa niet blij

ven bewaken. De lidstaten zullen zell 

voor die stabilitcit moctcn zorgdragen. 

r:en Europees buitenlands- en veilig

heidshelcid is dan onmisbaar. Het bete

kcnt ook dat lidstaten de grcns

overschrijdende criminaliteit en de 

drugsproblematick moctcn aanpakken 

door cen gemeenschappelijk optredcn 

van de lidstaten van de ELI op deze ter

reinen. 

Het verloop van de lntergouvcrne

mentclc C:ontercntie zal uitwijzen of de 

lidst<Jtcn koersen op een fcdcrale 

Europcse Unie en de supranationale sa

menwerking vcrder zullen verdiepen 

(ook al wordt het 'F-woord' daarhij ver-

-t \\i'ctcn.;;chappciJJk !n-.tnuut voor hct (])A 
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W
aar ging hct ook weer 

omc De antithese, de 

socialc quaestic en de 

emancipatie lagen ten 

grondslag aan de christen~dcmocratie 

e11 ziJ zullen ~ dat wa<, de strckking van 

de pcriscoop in her maartnummer van 

Christen I )enwcratische Verkenningen 

telkens ornieuw geduid en geactuali~ 

sccrd dienen tc worden. Wat zijn de 

kamen en de hedrcigingen van onze 

cultuur, na I'JH97 Wic zijn de nieuwc 

arn1cn in onzc ~tlnlcnleving, en wie of 

wat komt ccht in de vcrdrukking~ Wat 

zijn de bclangen van dcgcnen, die ons 

nu ~ of tenminste tot voor kort ~ trouw 

z1jn? 

Ln het twccdc kernpunt uit die Peris~ 

coop wa<,, dat diezelfdc vragcn in we~ 

zen veel brcder gesteld dicnen te 

worden dan vanwcgc de politick. 

Kcrken, de christelijk~<,<JCialc hewe~ 

ging, gc'ln-.;titutionali~ccrd in organi"ia

tics ol in rdlecticccntra, chri'.telijke 

qudiecentra, allen, die zich bekomme~ 

rcn om de contimt't'teit van de christelij~ 

ke hoodschap of om de bedreigingcn 

van onze cultuur staan voor soortgclij~ 

ke vragen We staan er nict aileen voor! 

Maar al'> dat zo is, dan heeft dat ook 

con"icqucntJcs voor nicuwe sanlcn\ver

king-,vornlcn en contactcn. 

Het Europese politieke 
netwerk 
In vriJwel aile Ianden van de Europese 

Unie staat de christcn~democratie, of 

staan christcn~democratcn voor de 

C llV ~% 

dubbele vraag, of bun bcweging in de 

doorslaandc <,ecularisering nog toe~ 

komst heeft en voor de belangrijkere 

vraag wat een vernicuwend politick 

antwoord moct zijn op de rmt~Koudc 

Oorlogsamcnlcving, zoals die zich cui~ 

tureel, maat'>charpelijk, economisch 

aan het aftekcnen is. 

Dezerzijds is in de afgeloren vijf jarcn 

kecr op kccr gerleit voor een Europees 

antwoord van de christen~democratie 

niet aileen ten aanzien van de Europesc 

ccn\vording, n1atn juist ten uanzien van 

de fundamcntcle vragcn van de toe~ 

komst van de Eurorese cultuur Aan de 

cne kant wordt cr vanuit hct CDA en 

een aantal andere 'echte' christen~dc~ 

mocratische rartijen in Europa gestre~ 

den tegcn de verwatcring van die 

christen~democratie door allcrhande 

samenwerkingsvormen met niet chris~ 

ten~democratische, vooral conscrvatie~ 

ve, bewegingen. Aan de andere kant is 

dezerzijds steeds geplcit en actie ge~ 

voerd voor jui5t vcrdieping van die 

Europesc christen~democratie De sa~ 

mcnwerking tusscn de Furopesc chris~ 

ten~dcmocratische bewegingcn client 

uitgctild te worden bovcn de vraag 

naar de institutionelc vormgeving van 

Europa De kracht en de opdracht van 

de Furopesc christen~dcmocratie gaat 

vcel verder. Zeker: er is de clkaar bin~ 

*De />mscoo{l Htel de !tiel '\:Vij stc11111 er nicl 

aileen uoor' (1) slo11d in het Hlililt'II1!1HJ111er 

van Clnistm Dcmocratischc Verknmingcn 
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dende opgave om voort te bouwen aan 

de onomkeerbaarhe id va n de overw in 

n ing op het nationali sme, o m 'de eeuw 

te winnen', juist nu . 

Maar er zijn twee ande re dimens ies , die 

met kracht moeten worden in gekleurd. 

Daar is op de eerste plaats de noodzaak 

van eensgezindheid over de inrichtin g 

van het Europese huis. Zware woo rde n: 

maar hoe geve n wij vlak voor de eeuw

wisse ling in ho ud aan het ideaa l o m een 

naar o nze waarde n herkenbare Euro

pese samen leving e n cultuur in stand te 

ho uden. Hoe ve rta le n we dat o p Euro 

pees n iveau: in een med ia -bele id, terza

ke de bio- ethiek, de zo ndagsrust, of het 

omgaan met de Schepping, de integri

te it va n de sa men levin g tegenover 

markt, overhe id e n ind ividu , de spec i

fieke overlevingsagenda's va n het Euro 

pese platteland èn de Europese stad . 

Hi ervoor is een Europese aanpak no

dig, va nwege de effect ivite it ofwel als 

aa nvulling e n correc ti e soms op de do

minanti e va n de econom ische ee nh e id . 

En dat betekent de noodzaak en op 

sommige punten de urge ntie va n ee n 

gezamen lijk Europese benadering van 

de c hri sten-de mocrat ie. Dat be teke nt 

geza me nlijke analyse , toetsi ng en pro

grammering. 

Die andere dimensie is de benutting e n 

invulling va n het subs idiariteitsprinc i

pe : ni e t a ll es moet of mag o p Europees 

niveau gerege ld worden . Maar dat wil 

ni et zeggen , dat de christen-democrati

sche ana lyses e n antwoorden o p speci

fi ek natio nale of regional e probleme n 

in iso lement geformul eerd moeten wor

de n. Er z ijn zoveel zaken , waa r w ij ni e t 

alleen van elkaa r kunnen le ren b ij de 

aanpak van nat io nal e proble men , maar 

waar ee n zekere para lle lli te it e n afste m

ming een duide lijke meerwaarde hee ft . 

Op ve rschill ende plaatsen b inne n de 

Europese chri ste n-democratie worden 

deze vrage n aa n de orde geste ld , dik

w ij ls met grote deskundi g he id e n ook 

open he id . En verde r wordt op het ni

veau va n de Europese Vo lkspartij 

(EVP), de Europese chri ste n-democrat i

sche part ij , gewerkt aan die ve rdiepi ng. 

H et eigen Nede rl andse Wete nsc hap

pe lijk Instituut voo r het CDA (WI ) 

geeft daaraan voorra ng. Er is ee n actie

ve medewerking geweest aan de form u

le ring van een Euro pees beginsel

programma; e r is - met succes - zwaar 

aa ngedronge n op erkenning va n de 

fun c ti e va n de Europese politi eke partij

e n in het Verdrag van Maastrich t; e r 

zijn ve le ideeën e n suggest ies gedaa n 

voor verste rkin g e n ze i fs in stitut io nal i

sering va n de samenwerkin g tusse n de 

wetenschappe lij ke in st ituten va n de 

christen-de mocrat ische partij e n; e n in 

het eige n progra mma nem e n inhoude

lijke Europese studies een prominente 

plaats in. De nk aa n het rapport over 

Europa e n de maa tschappelijke o rgan i

sa ties, en aa n de binnenkort te verschij 

ne n studies over de Europese dime nsie 

va n 'Genetics at tl1e begiiHJing of hwJJaJ-J life ', 

over de o pbouw va n de 'civil society' e n , 

ja zeker, over de ro l va n de politiek ten 

aa nzie n va n de Euro pese cul tuur. H et 

z iet e r bove ndi e n naar uit, dat dit jaar 

nog een g root rapport gereed za l ko

men over ee n Europese christen -demo

c rati sch e staats leer! 

En toch kan va n een echte verdi epings

strategie op het niveau van de Europese 

chri sten-de mocrate n nog niet gesp ro 

ken wo rde n. H et betreffende art ike l in 

het Verdrag va n Maas trich t is tot o p 

hede n ee n dode letter geb leve n. All e 

aa nzette n e n conferenties ro nd ee n in

st itutio nele samenwerk in g va n de we 

te nschappe lij ke in stitute n (e n he t 

vo rmingswerk) z ijn tot op hede n nog 

ni et ve rtaald in arrangeme nten , afspra

ke n e n age nda's, het ideaa l va n ee n 
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Europese Polit ieke Academie bij de 

Europese Vo lkspa rtij I ijkt nog veraf, en 

ze lfs geza me nlijke proj ec te n tussen 

twee of mee r in stituten z ijn e r nauwe

lijks gewees t. 

H et gaat ni et o m gebrek aa n goede wil. 

De agenda's zij n overbe last door de da

ge lijkse proble me n. Dat overschreewt 

de age nda va n de toekomst. 

Maa r e r zijn te nminste dri e uiterst 

zwaarwegende redene n, waarom haast 

gebode n is me t ee n Europese ve rdie

pingsstrategie va n de ch ri sten-demo

cra ti e: 

vo rm krij ge n, zoa ls we vier, v ijf jaar ge

lede n di e kostbare tijd in de EVP kon

den benutten voor de formul e rin g va n 

het Program va n Uitga ngspunte n e n 

voor andere pla nne n. Zeker is ook, dat 

in de loop van de kome nde maanden er 

e in de lijk een doorbraak d ient te ko me n 

b ij de nu al weer ee n aa ntal jare n sle

pe nde terre in erke nnin g van de ro l va n 

Europese pol it ieke bewegin gen. H et 

zou van groot belang zij n, als tenm inste 

op korte te rm ijn formul es konde n wor

den o ntw ikke ld , waa rdoor het wete n-

schappe li jk e n vormings

- de gezame nlijke beant

woording van de zo uitda

gende, maar ook zo inge

wikkelde vraag, wa t o nze 

analyse is va n de huidi ge 

Europese same nl evi ngspro

blematiek, hoe wij die 

toetsen aan onze ideale n 

van een menswaard ige sa-

Van een echte 
werk van de Europese 

polit ieke bewegingen ko n 

worden erkend. Dat zou verdiepingsstrategie 

op het niveau van 

de Europese 

christen-democratie 

ook een substanti ë le bij 

drage kun ne n leveren o m 

het Europa weer dich ter 

b ij de burge rs te p laa tse n. 

kan nog niet Voor he t CDA, e n met 

name voor het Wl , bete 

kent dit een nie uwe inzet, 

me nl eving, e n hoe w ij pro-
gesproken worden . 

gramma 's van bijsturing 

kunnen formuleren ; 

- de direc te ve rantwoordelijkheid van 

het moeten nemen va n een aa n ta l toe-

komstgerichte besli ssingen , op Euro 

pees niveau, Raad e n Parle me nt; 

- e n voora l het enorme potentieel, 

waarove r in de Europese lande n de 

chri sten-democrat ie kan beschikken , 

spirituee l, in te ll ec tueel , bestuurlijk en 

qua spec ifi eke vakke nni s. Een te mobi

li se ren potentiee l. 

Er scheiden o ns nog dri e ja re n voor de 

vo lgende ve rki ezin ge n va n het 

Europees Parlement , nog twee jaren 

voor all e aa ndacht weer opgeë ist gaa t 

worden voor campagnevoering, de for

mulering va n verkiez in gsprog ramma's 

en ande re age nda 's. Aandacht voor de 

verdiepingsstrategie , en de inhoudelijke 

samenwerking, moet in deze twee jaren 
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same n met anderen, om te 

trachten op ni euw vaart te krij gen in de 

institut io nele sa me nwerkin gsvo rmen 

va n de studie-, reflectie-, pla nnings-en 

vorm in gsce ntra va n de leden va n de 

EVP. 

Daarbij hoo rt ook een ana lyse, waarom 

slech ts gedeeltes va n die 'verdi epi ngs

strategie' in de afge lope n jare n va n de 

gro nd z ijn gekome n . Wellicht hang t 

d it ook sam e n met de volstrekte onge

lijksoortigheid in gewich t e n soms ook 

in belang va n he t wete nschappe li jk en 

vormingswerk binnen de di verse leden 

va n de Eu ropese Vo lkspartij. Ee n sa

menwerking op voe t van ge li jkhe id 

tusse n bijvoorbeeld een Konrad

Adenauer-St iftu ng met ve le ho nderden 

medewerkers (waa rvan 69 all een al 

voor research e n be le idsadv iserin g) e n 

ee n in st ituut va n bijvoorbee ld de 
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luropeq· l'olitickc Academic htJ de 

luropc<;c Volbpartij lijkt nog vera I. en 

zeit, gczamenlijke projectcn tu<;<;en 

twcc ol meer in<;titutcn zijn er nauwe

liJk' gewcc<;t 

Het gaat nict orn gebrek aan gocde wil. 

De agenda'<; zijn ovcrhclast door de da

gelijk<;e problernen Dat overschrcewt 

de agenda van de toekorn5t. 

Maar er zijn tcnminstc drie uiterst 

zwaarwegende rcdenen, waarom haa<;t 

gehoden i<; rnet een luropese vcrdie

ping"trategie van de christen-derno

cratie: 

vorn1 krijgen, zoals vve vier, vijt jaar ge

l eden die kosthare tijd in de EVP kon

den bcnutten voor de tormulcring van 

het Program van Uitgangspuntcn en 

voor andere plannen. Zeker i<; ook, dat 

in de loop van de komende maanden er 

eindelijk een doorhraak client te komen 

bij de nu al weer cen aantal jaren sle

pende terrein erkenning van de rol van 

Europese politiekc bewegingen. Het 

zou van groot belang zijn, als tenminste 

op korte terrnijn tormule., konden wor

den ontwikkeld, waardoor het wcten-

schappelijk en vorrning'>

- de gezarnenlijke beant

woording van de zo uitda

gcnde, n1aar ook zo inge

wikkelde vraag, wat onzc 

analyse i'> van de huidige 

Europe<;e <,amenlevingspro

hlcrnatiek. hoe wij die 

toetsen aan onzc idealen 

van een rncn-;waardigc -;a

rnenleving, en hoe wij pro

granlnld's van hijsturing 

kunnen tormuleren, 

Van een echte 
werk van de Europese 

politieke bewegingen kon 

worden erkend. Dat zou verdiepingsstrategie 

op het niveau van 
ook een suhstanticlc hij

drage kunnen leveren om 

het Europa weer dichter 

hij de burger'> te plaatsen 

de Europese 

christen-democratie 

kan nog niet Voor het C:DA. en rnet 

name voor het WI, hete

kent dit cen nieuwc inzet, 
gesproken worden. 

de directe verantwoordelijkheid van 

het moetcn nemen van een aantal toe

kom<;tgerichte he5li5singen, op Euro

pee<, niveau. Raad en Parlcrnent; 

en vooral het enorme potentiecl. 

waarover tn de Europe-;e Ianden de 

chri5ten-democratie kan heschikken, 

'>piritueel, intcllectueel, bestuurlijk en 

qua <;pecitickc vakkenni<>. [en te mohi

li<>cren potentieel. 

Er scheiden ons nog drie jaren voor de 

volgende verkiezingen van het 

Europee-; l'arlement, nog twee jaren 

voor aile a<:mdacht weer opgecist gaat 

worden voor carnpagnevoering, de lor

lnulcring van verkiezing~programrna's 

en andere agenda's Aandacht voor de 

verdicpingsqratcgie, en de inhoudelijke 

<,amcnwerking, moet in dezc twee Jaren 

( llV ~% 

sa men rnet andercn. orn te 

trachten opnieuw vaart te krijgen in de 

i nstitutionelc <;amcnwerkingsvorrnen 

van de studie-, rdlcctie-, plannings- en 

vorrningscentra van de lcden van de 

EVI) 

Daarbij hoort ook een analy-;e, waarom 

slecht5 gedeelte5 van die 'verdieping<;

strategie' in de atgclopen jaren van de 

grand ziJT1 gekomen Wellicht hangt 

dit ook samen rnet de volstrekte onge

liJksoortigheid in gewicht en sorns ook 

in belang van hct wetenschappelijk en 

vormingswerk hinnen de diverse !eden 

van de Europese Volk5partij. Ecn sa

menwerking op voet van gelijkheid 

tussen hijvoorbecld ecn Konrad

Adenauer-Stiftung met vele honderden 

medewerkers ( waarvan 69 aileen al 

voor research en heleidsadvisering) en 

ccn instituut van hijvoorbeeld de 

--::J 

I I~ m 
! 

;;o 

I 

Vl 

:: 

0 

0 

--::J 



Criekse 'tegenvoeter' van de Duitse 

christcn-demonaten met aileen ander

halve vr·ijwilligcr is natuurlijk nict recel. 

En dan spreken we nog nret over de uit

cenlopende intcresses en prioriteiten. 

Een nieuwe ronde voor die vcrdieprngs

stratcgic zal n1oetcn uitgaan van een 

wellicht mecr pragmatische en realisti

sche benadering, waarbij samenwer

kingsvormen rond thema's, op experi

mentele basis, en tu<,sen twee tot vijl in

stcllingen van de grond moetcn komen. 

De basis hiervoor zou gelegd kunnen 

worden door een inventarisatic van on

derwcrpen en aandachtwelden, die 

voor de christcn-dcmocratie in de ko

mende jaren van wezenlijke betekeni'> 

zijn, varicrend van de vragcn rondom 

de bio-ethiek tot die rond de media, de 

ontwikkcling van norn1en en wtlardcn, 

en de wijze, waarop de grondbcgin<,e

len van het Rijnlands model in de ko-

mende decennia een 

vcrankering kunncn krijgen. 

Het universitaire netwerk 
Het Europese ideaal i-, intussen mccr 

dan een preventietherapie: tegen hct 

communisme, tegcn hct nationali,me, 

tegen economischc marginalisering. 

Aan de orde is, hoe de humaniteit, de 

integriteit inclusief de gccstclijke vrij

heid en pluritormiteit van die Europese 

sarncnlcving te garandcren. Aan de or

de i'> de vraag, hoc de Europese samen

leving omgaat met de nieuwe armcn: de 

niet-participanten, de geestelijk vereen

zaamden, de nict ge'integreerdcn, en 

mel die nieuwc uitbuiting, die van de 

Schepping. Aan de orde is tcnslotte 

welke plaats wordt ingeruimd in de sa

menleving voor de nicuwe kleine luy

den: de hardwerkende, spaarzame, 

degclijke burgers, die wei heel ver Ie

ven - ook letterlijk - van de centra van 

het casino-kapitalismc, die dikwijls de 

vcrantwoordelijkhcid dragen voor een 

tamrlre, die zovcel cconomi<,che en <,O

cialc zekcrheid in hun Ieven wordt ont

nomen; die zich op zoveel terreincn 

'ontcigend' voelen. 

De christcn-democrJten zip1 niet de 

enigcn, die het Jntwoord op dre uitda

gingen moeten torrmrleren. Kcrken en 

identitcitsgebonden organisJties, ieder

een, die zich plaatst in de christeli)k-so

ciale trJditic stJJt voor die opgJve 

De grote wimt van de post-conciliaire 

jaren, de grote winst van hct denken en 

sprekcn VJn de WereldraJd is, dJt we 

hct daarbij moeten hebben over een 

Bood-,chJp vJn Bcvrqding in plaats VJn 

een Boodschap van Verdoeming Dat 

verondcrstelt die herhaalde noodzJJk 

van onbevangcn, onvoonngenomcn 

anJiyse vJn de huidrge tiJlL DJt voor

onder'>telt eerst WJJrnemen alvorens te 

oordelen, luisteren alvorem te prekcn, 

in een dialoog te voeren Jlvorcns te 

drcteren. Het rs de benJdering zoals die 

gepoogd is ncer te leggcn in hct 

Progran1 van llitgang~puntcn van de 

Comrnissie-Stcenkamp/l )eetman; het is 

de bcnadcring, ook up grond van de 

vollcdige erkenning van emancipatie en 

individualiscring, van het rapport 

'Nieuwe wegen, vastc waarden' 

tv\aar dat is gecn gemakkelrjkc opgavc 

Hct ver-,taan van de tckcnen des ti)ds 

vraagt die gcconcentreerde, deskundige 

en toetsende inzet. Het is ecn opgave 

die, zoals in de l'criscoop in het maart

nummer werd gcsteld, de capaciteit van 

in iedcr gcval de politickc partij over

stijgt. t·daar als het waar is, dat het gaat 

om de kwaliteit van sarncnleving en 

cultuur, om de vraag ook of en hoc de 

wezenskenmerken van die [urope<,e 

cultuur behoudcn kunnen blijven, dan 

is dat ook en vooral cen uitdaging voor 

die instcllingen en personcn, van wie 
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verwacht mag worden, dat zij dc-;kun

dighcid en \x:zorgdheid kunnen combi

neren. Het zal de wetenschap zijn, en 

dan die wetenschap, die een boodschap 

hedt aar1 de dragendc in<,piratiebron

nen van onze urltuur, die zich op de 

eer<,te plaats de vraag moet stellen naar 

de wijzc, waarop nieuwe kamen en be

drcigingen zich voordoen, en naar de 

mogelijkheden tot verlig<,telling van 

menswaardigheid en de bepalcnde ele

menten uit de traditie. 

Als hct gaat om de vraag 

de vuor de christen-democratic ligt 

juist in het nivcau van wetenschap en 

onafhankclijkheid. Christen -democra

ten kunnen aileen maar vcrheugd ziJn, 

a\<, ziJ kenni-; kunnen ncmen van zorg

vuldige, ohJectieve en principiele ana

ly-,es van cultuur en samcnlcving. 

Dat is ook ons belang 

Gezamcnlijkheid, gezamenlijke zorg is 

iets anders dan horigheid, is wezenlijk 

iets anders dan vcrzuiling. Maar juist 

die gezamenlijkhcid en dat criterium 

van ohjcctivitcit legt wei 

'Cluo l'<l,lis, Eurofl<l'·, dan is 

er mecr aan de hand dan 
Ook de wetenschap 

de suggestie op tafcl, of 

het nict de hoogste tijd is, 

dat wctemchappers en 

wetcmchappei!Jke in<,tel

lingen, die up die zorg 

aanspreekbaar ZtJn, cen 

Europces netwcrk zoudcn 

staatkunde ol veilighcid staat voor diezelfde 
Het zou cen hiJzondcre 

allesoverheersende 
uitdaging en verantwoor

delijkheid kunnen zijn van vraag: wat voor 
welenschap Ctl wetcn soort cultuur willen 
schappers om zich mel die vormcn. 

vraag hezig te houden. lk we, en hoe Als we zien hoe intcnsid 

door 'centres of excellence' 

wordt samengewerkt op 

het terrein van technolo

gie, of management, dan 

is ccn bewuste 'netwer

king' van instellingcn, die 

denk, dat de tijd rijp is 

voor ccn gcconcentrccrde 
voorkomen we de 

henadering, wellicht ook onteigening van de 
1n de vorn1 van grcno:_..ovcr

schrijdende univer<,itaire 

samenwerking. Soms zal 

Europese 

samenleving. 
het gaan om individuelc 

wctemchappers, zoals het geval is bij 

de nwnumcntale cultuuranalyses van 

profc<;<;or ZiJlkrvcld, soms zal het gaan 

om rmtrtutcn, zoal-, ecn Thomas J\1ore-

academic, ot het Centrum voor Fthiek 

aan de Katholicke Universiteil van 

Nijmegen. En als het om grensover

<,chiJdende netwcrken gaal dan is er hct 

Overlcgcenlntm voor Chri<,telijke 

hhick, waarin de universiteitcn van 

Nijmegen, Tilhurg, Antwerpen en 

Leuvcn samenwcrkcn. 

,\laar - geen mrsver-;tand hct gaat 

nooit om een herzuiling, en het gaat 

nooit om parliJgebondenheid. De waar-

( llV I% 

zich op grond van die ge

deelde zorg en uilgang<,punten met de 

inhoudelijke vragen van de Furopese 

cultuur en samenlcving bezighouden, 

het gchod van het uur. Dat is gecn onl

kenning van dre samenwerkingsvor

mcn, die er al zijn. 

Toch zou de aarzeling Ctl de identiteits

ontkcnning voorbij, vee\. heel vee I 

meer mogeliJk zijn Van de Vrije 

Universiteit tot Leuven, van tv1Crnsler 

tot Nijmcgen, van J\1ilaan tot PariJS: 

overal houden ethici, onderzoekers, I i

losofcn en sociologen, theologen en 

historici zich bezig met de vragen van 

de toekomsl van onze cultuur en sa

n1enleving. 
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Voor degenen, die zich atvragen of een 

volgende generatic ccn nieuwe kans 

krijgt tc Ieven in een omgcving, waarin 

kcnnis genomen kan worden van chri-;

tclijkc inspiratie, en waarin christelijke 

waarden hcrkenbaar zijn, i-; ccn nieuwe 

inzct van die wetcmchap onontbeer-

lijk 

i\laar ook voor de christen-democratic 

heeft de crkenning, dat zij aansluiting 

moet zoeken bij pcrsonen, instellingen 

en nctwcrkcn, die zich bczighouden 

met de fundamentele ontwikkelingen in 

samenleving en cultuur bclangrijkc 

conscquenties. Het betekent hct ver

sterken van onzc antennes voor dit 

soort vraagstukken. 

De universitairc contacten, waarin de 

christen-democratic en met name het 

Wetenschappelijk lnstituut voor het 

CDA vee! g6nvesteerd hcdt, bctroffen 

dikwijls- belangrijke- dccltcrreinen als 

de cconomie, de opcnbarc financien, 

technologic, internationale bctrckkin

gcn, staatsrecht, filosofic, etc. 

In de laatste jaren zijn gclcidelijk terrei

ncn tocgevoegd zoals de ethick en het 

ondcrzoek naar normcn en waarden. 

Voor het verstaan van de ti]d en voor 

het zelfbcgrip van de christen-demo

cratic zal er vanuit die christen-dcmo

cratie een institutionclc voorziening 

moeten komcn om systematisch en gc

concentreerd de aansluiting te verdie

pen met ondcrzockers en wetenschap

pers, die zich hezig houden met die 

fundamentele verschuivingcn in samen

leving en cultuur. 

We staan er niet aileen voor. Ook andc-

re christen-dcmocratische partijen 

staan voor dezelfde uitdaging Ook de 

wetenschap, althans die cen boodschap 

hecft aan de dragendc inspiratie en tra

ditics van onze cultuur, staat voor die

zelfde allesovcrhccrscnde vraag: wat 

voor soort cultuur willcn we, en hoc 

voorkomen we de ontcigening van de 

hrropese samenleving. 

Hct CDA moet zijn contactcn voor re

flectic en onderzoek met andere 

Europcsc gelijkgezinden intcnsivcrcn 

en structurcren: het CDA moct tczcH

dertijd ziJn contactcn met gelijkbetrok

kenen in de universitaire wereld aan

vullcn en verdiepen. 

Er is nog cen dcrde lijn Nu de christc

lijk-sociale boodschap zo vee! mindcr 

gehuisvest is in de op die naam aan

spreekbarc instcllingen, is een nicuwc 

aanpak mogelijk en nodig om, ook 

weer in samenwcrking met anderen, die 

traditie en die boodschap nicuwe dui

ding te gcvcn en over te dragen. 

Daarover gaat de Periscoop in hct mci

nummcr van Christen Democratischc 

Verkenningcn. 

Air .. U Ai\1. V<lll Gwrll/' 
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A
I/ IJislo.ty is hu11k", gczwam in 

de ruimtc, placht de 5lichter 

van hct indu<;triele Ford

in1penurn tc zeggcn, daar

mee aangcvend hoc oppervlilkkig het 

pure en ccnzijdigc milrktdcnkcn i-,_ Her 

vcrleden heclt ons heden gevormd en 

biedt cnig zicht op de toeko111st, ill 

noopt onzc per dehnitit:ve suhjectieve 

interpretatic van de gcschiedenis daarhij 

tot hescheidenhcid en hehocdzaamhcid. 

Wie ailn dilt collccticve gehcugcn geen 

dee! hedt, 111i'>t die dieptcdi111emie 

Ook in een ander opzicht bn de ge

schicdcnis om verrijken. A!., we om in 

her verlcdcn verdicpcn, komcn we 

Voorbeelden 
Als de heleidshcpillct-., in West-Europa 

en de Vercnigdc Stilten vilnat de aan

vang Viln de troehclcn in her voormalig 

loegoslavic heschikt haddcn over en 

ook gcbruik gcmaakt haddcn van hetc

rc informiltie over de geschicdcnis viln 

de volkcn en de religic<, in die rcgin, 

zou dilt niet Viltlzcll<.prekcnd gelcid 

hehhen tot het ncmen van de he<,t mo

gclijkc hesli"ingen, milar zecr waar

schijnlijk wei tot het vermijdcn van ecn 

aantill hele .,Jcchtc. 

lk gecf nog een tweedc voorheeld, dat 

in dczc meimaand een hijzondcrc actu

aliteit hceft De ge<,chicdeni<, viln 

Duitsland in onze eeuw 

tot I'J45 telt vclc elemen

ten, die niet ilnders diln 

vcroordeeld kunncn wor

den. i'v1ilar pas hct kennen 

van de 0111<,\ilndighedcn en 

ontwikkclingcn wcttigt 

het vcllcn van een oordeel. 

Zondcr die kennis blijvcn 

we :,tckcn in ccn vooroor-

dailrin menscn tegcn, in 

111enig opzicht aan ons ge

lijk, die van generatie op 

generatic de cultuur en de 

sa111enleving hehhen op

gebouwd en doorgegeven, 

die nude onzc i<>. Zij ziJn 

illlen te Zill11en en SOI11111i

gen in het bijzondet-, de 

crflaters Viln onze hcscha

ving, die we lang niet in 

elk, maar toch wei in 

111enig opzicht dankhaar Drs i\1. BeiJWIIIl 

dee!, zoals dar h11 ccn te 

groot dee! Viln onze jcugd 

bliJkt tc bc<,tailn jcgen-, hct 

moeten ziJn. Hen lcren kcnncn bete

kent onszelf en onzc <>al11enlcving 

beter lcrcn kenncn. Dat dit slcchts een 

kcnnen ten dele zal hlijven, hcdrcigd 

ills het wordt door vnor-oordeel en 

misvatting, mag on<, niet weerhoudcn 

cr zo goed 111ogeli1k gehruik van tc 

maken. 

Duitsc volk Viln nu. Wic cchter ccn 

mccr dan Vilgc notie hcclt van de over 

het algcmeen rcspectabclc laahte halve 

ccuw Viln de Duit'>c gc<,chiedenis, wcet 

hoc onhillijk dat vooroordecl i-, Het 

mcc<;t degclijke en cllecticve middel 

0111 dat vooroordecl te hestrijden ;., hct 

<,chcnkcn viln mccr, en mccr evenwich-
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tigc, aandacht in de gcschicdenislessen 

aan de historic van Duitsland in de laat

ste honderd jaar. 

Dezc voorheelden zijn verhijzonderin

gen van de algcmene stelling, dat hct in 

onzc st<:cd<; snelkr vcranderende we

reid mecr dan ooit van helang is dat 

burgers er in gc<;choold zijn hun plaat'> 

tc hepakn in en tegenover de ontwik

kclingcn die vanuit het verlcden via het 

hedcn de tockom<;t kenmerken. 

Positie vak geschiedenis 
versterken 
De pmitie van hct vak gcschiedcni> in 

het middclhaar en voorherc1dend wc

temchappclijk onderwijs is echtcr >inds 

en met de invocring van de lv\ammoet

wet 11968) en de basisvorming (1993) 

zowcl kwantitatief als kwalitatief zo 

zeer vcrskchtcrd, dat het dit belang 

niet gcnoegzaam kan behartigen. Ce

schiedenis is gccn verplicht cindexa

mcnvak meer en moet bij menig leerling 

voor ccn 'nuttiger' geacht vak wijken. 

Fn w1c nog wei gcschiedeni'> kic<;t, 

krijgt in het algemcen minder uren les 

dan vroeger het gcval was. Ecn nog ver

dcrgaandc verzwakking dreigt plaats te 

vindcn, door hct voornemen het vak ge

schicdenis onder tc hrengen - of onder 

te doen gaan' in hct nieuwe cluster 

mens- en maatschappijwetenschappen. 

llij de hehandeling van de hegroting 

1 'J'J6 van Ondcrwijs, Cultuur en Weten

schappcn heh ik in de Twcede Kamer 

cr voor gepleit de pmitie van het vak 

gc-,chicdcnJ<, tcgcn de hierhovcn ge

<;chctste tendcm in weer te versterken. 

Nu '' vcrhoging van hct aantal lesurcn 

wei ccn voorwaardc, n1aar gccn gtlran

tie dat het daarvoor benodigde inzicht 

de lccrlingcn wordt hijgehracht. [en 

tweedc nog noodzakclijkcr voorwaarde 

is dat de docent een visie hecft, die het 

hem/haar mogelijk maakt de feiten in 

een verhclderend vcrhand te plaatsen 

De overheid kan de vervulling van de 

eer<;te voorwaarde rcaliseren. Ten op

zichte van de tweede voorwaarde dient 

zij tcrughoudendheid te betrachten, 

omdat zij de vrijheid van de wcten

schapsheoelcning behoort te re<,pecte-

ren. 

Die vrijheid is gccn ongebondenheid. 

Wetenschappclijk onderzoek en ondcr

wijs zijn gehouden ordening en samen

hang na te speuren en te bieden. En 

voor die universiteitcn en lerarenoplci

dingen die zich nog christelijk noemen, 

ligt hier een bijzondere vcrplichting die 

kwalificatic waar te makcn. 

Drs. i\ 1. llrimma 

l11 de wluHIII qww ,Jr /eden IJmJ de red<~ctie lm11 
f>rrsoonlijke of>u!lttnu)m tflllr ZJj l.ro/Jill daannec 

w1 111111211 te 1}wen uoor reflectie of de!Jat. 
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p 5 mci aanstaandc zal de 

bevrijding op een nieuwe 

manier nationaal herdacht 

worden. 

Prof.dr. PH. Kooijmans heeft ter gcle

genheid hiervan een essay geschreven 

over de zin van het stilstaan bij 5 mei 

1945 nu en in de toekom'>t. In 1945 

hebben wij onze vrijheid en nationale 

identiteit teruggekregen llij de hcrdcn

king willcn wij iets gemeenschappelijks 

beleven, iets gemccnschappelijks uit

dragen als Nedcrlanders. Dit is er ech

ter niet makkelijker op geworden 'Wat 

verstaan wij onder 'Nederlanders' nu in 

1996 en in de 21 e eeuw'', zo vraagt 

Kooijmans zich af 

De vraag naar wat de Ncderlandse sa

menleving bijeenhoudt houdt niet ai

leen hem, maar ook andere auteurs in 

dit nummer bezig Er zijn volop teke

nen dat het belcven van het gemecn

schappelijkc steeds meer in het gcdrang 

gckomen is. Enkele artikelen in dit 

nummer geven aan dat dit voor een bc

langrijk dee! samenhangt met de veran

derde positie van de overheid. Haar 

traditionele taak om hct gemeenschap

pelijk belang te behartigen lijkt op een 

gevaarlijk laag pitjc tcrecht gekomen te 

zijn (zoals ook is vastgestcld in 'Nieuwe 

wegen, vaste waardcn'). 

Dr DJ. Dcngcrink bepleit daarom cen 

principiecl 'ncen' tegen de verzclfstan

diging van overheidsdiensten en tegen 

de 'uitbesteding' van typische over-

hcidstakcn aan private organisatie'>. 

Van wezenlijk be lang voor het instand

houden van een gemeen<;chapsgevoel 

in Nederland zal zijn de wijze waarop 

de overhcid zal omgaan met de toe

komst van de publieke omrocp. Prof dr 

CPI\1. van der Haak vcrgelijkt de wij

ze waarop in Engeland en Nederland 

de maatschappelijke vcrantwoordelijk

hcid in de publicke omroep ge!nstitu

tionaliscerd is. Is de llllC-formule een 

nastrevenswaardig ideaal7 

De samenhang van de Nederlandse sa

menlcving is ook afhankelijk van de 

mate waarin de overheid de werkloos

heid zal aanpakken Prof.dr. AHJ 

Kolnaar foeoordeelt de oplossing die 

hiervoor gekozcn is in 'Nieuwc wegen, 

vaste waarden' 

Als de christen-democratic - zoals mr 

]I AM van Ccnnip in de Periscoop 

stelt- onderdeel is van een brederc be

weging tegcn de fragmentatic van de 

'>amcnlcving, dan kan zij zeker haar 

voordccl doen met dit nummer. 

Drs. !V1. .lcmsen 

redactie-secrctari s 
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Op advies van het Nationaal Comite heeft de regering besloten 

vast te houden aan de herdenking op 4 mei en aan de viering van 

de bevrijding op 5 mei. De 5 mei-viering moet in een internatio

naal kader worden geplaatst en gericht worden op heden en toe

komst. In 1945 kregen we onze vrijheid en nationale identiteit 

terug. Maar anno 1996 is die nationale identiteit niet meer dezelf

de als die van 1945. Die is, net als onze samenleving, aan veran

deringen onderhevig. Vrijheid nu betekent een veilige toekomst 

voor ieder die dee! uitmaakt van de Nederlandse samenleving. 

5 
mei . 1945 wa'> voor bezct 
Nederland de dag van de 

Bevrijding 

lk gcbruik hier 

hct hegrip bevrijding in 

een bepaalde bctekenis, 

namclijk als voltooiing van 

cen hcpaald proccs, hct 

proces van vrij-wording 

van overhccrsing. In die 

hetekcni'> hcdt het begrip 

bcvrijding nog maar voor 

weinigen inhoud. 75% van 

de Ncderlandse bevolking 

gen zcer reccl hebben ondervonden 

omdat zij opgroeiden in gezinnen waar 

die oorlog cen onuitwis

baar stempcl op druktc. 

Die bcvrijding van 1944 

en 1945 was voor hun ou

ders niet echt een bevrij

ding in de zin van het 

vrij-worden van overhccr

sing geweest. ]uist in het 

afgclopen herdcnkingsjaar 

zijn we op velerlei wijze 

met die problemen van 

wat wordt genoemd de 

is in ot na de oorlog geho- Prof.mr. PH. Kooijmcms tweede generatie gecon

rcn. Zij hcbben aan de bevrijding geen frontcerd. Maar voor het overgrote 

pcr<,oonlijke herinnering. Voor hen is 

hct hegrip bevrijding derhalve een his

torisch begrip, bcvrijding als voltooid 

vcrleden tijd Dat wil niet zeggen dater 

onder die 75')(, nict velcn zijn die de 

gevolgen van de oorlog en onderdruk

king die aan die bevrijding vooratgin-

decl van die 75°;(, is bevrijding cen hi>

torisch begrip, een begrip weliswaar uit 

de reccnte gcschiedcnis en daarom 

kleurrijker dan bijvoorbeeld de bevrij

ding van Den Briel door de Watcr

geuzen en de terugkeer van Oranje na 

de Franse bczetting, maar toch voltooid 
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verleden tijd en die groep wordt steeds 

talrijker 

Desalniettemin hecft de regering op 

advies van het Nationaal Comitc 4 en 5 

mci hesloten niet aileen aan de herden

king van 4 mei va<,t te houden, doch 

ook aan die van 5 mei, zij her voor 

wat die laat<,tc dag betreft - in ccn ge

wijzigde formulc Alhoewel ik in het 

vcrleden mijzelf wei eem heb afge

vraagd of het ccht nodig is llcvrijding'>

dag te blijven viercn met aile daarhij 

hehorende watclkramen, kermissen en 

vrijmarkten (hehhen we daarvoor aan 

Koninginnedag niet genoeg!), acht ik 

hij nader inzien de koppcling van 4 en 

5 mei tach zinvol. Dat 4 mei als dag 

van herdenking moet worden gehand

haafd, hceft eigenlijk nooit ter di.,cussic 

gestaan. Hct stilstaan hij 

paalde, herkenningspunt. 1\laar als op 

die gemecnschappeliJk hclecfde her

denking van het verlcdcn niet cen gc

meenschappclijk bcleefde blik op de 

toekomst zou volgcn, dan zou het stil

staan in de tijd op 4 mci geen lunctic 

hebben voor de 1\.'cdcrlandsc leelge

mcenschap a]<, gehcel, wat iedcr van 

ons er overigens individueel voor lering 

uit mag trekken. Daarmee zou de inzet 

van de gevallcnen tot cen geschiedkun

dig gebeuren worden gedegradeerd De 

doden die op 4 mei worden hcrdacht, 

zouden dan aileen nog maar de doden 

van de Tweede Wcreldoorlog zijn, een 

hegrip uit ecn geschiedenisboek En 

daarom is het bcgrijpelijk, ja bijna on

vermijdelijk dat besloten is tot voort

zetting van de 5 mci-viering. 

de inzet van a! diegencn 

die met hun Ieven betaald 
Je kunt nu eenmaal 

Die 5-mci viering dient in 

de toekomst geplaabt te 

worden in ecn internatio

naal kadcr en moct wor

den gericht op het heden 

en de tockomst. Daarmec 

krijgt het bcgrip 'bevrij

ding' een derdc betekenis 

niet die van voltooiing van 

een bevrijdingsproces zo

a]., het dat was voor de 

bevolking van West-Ne

derland op 5 mci 1945 en 

de daaraan voorafgaande 

hebhen tijdens dat proces 

van bevrijding van over

hcersing en onderdrukking 

is immers gebleken niet ai

leen een zaak te zijn van 

de generaties die die spcci

fiekc vorm van overheer

sing en onderdrukking 

niet een stukje 

cultuur uit zijn 

natuurlijke 

omgeving halen en 

in Nederland met 

een 

conserveringsmiddel 
hebben meegemaakt. Dat 

moment van herdenking -

en herdenken is even stil

staan in de tijd - is kenne

lijk ook zinvol gebleken 

bestrijken. 

voor genera ties die - zij het in een min

dcr directe vorrn dan destijds - gecon

fronteerd worden met andere vormen 

van overheersing en onderdrukking die 

cvenzeer vragen om een bevrijdings

proces. De belangstelling voor de 4 

mei-hcrdenking is naarmate de jaren 

na 1945 verstreken - eerder toe- dan af

genomen Kennclijk vindt ieder in die 

gemeenschappelijk gcvicrde herden

king zijn eigcn, zeer individueel be-

maanden voor hen die eer

der bevrijd werdcn; en evcnmin die van 

een historisch gegeven als voltooid vcr

leden tijd, maar het krijgt de bctekenis 

van cen voortdurcnde opdracht en een 

voortgaand proces, zoals het dat was 

voor diegenen die zich in de donkere 

jaren van oorlog en bezctting inzetten 

voor die bevrijding, zonder te weten 

waar die inzet toe zou lciden. 

Judith llelinfante zei tijdens de herden

kingsbijeenkomst op 8 mei 1995 in de 
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Ridderzaal "Het herdenken van hct 

verlcden i'> in de algelopen Jaren vooral 

in her onderwij'> gebruikt al'> een maat

<,chappelijk gegeven, ecn lcerrnetbodc 

voor een veiligc toekomst." ''Die veilige 

tockom'>l wa'> de inzet van de geallieer

dcn ', vcrvolgde zij en ik voeg daaraan 

toe· en de inzet van al diegcnen die in 

het verzet en elders voor dat bevnj

dingsproce'> hun Ieven of hun gezond

heid hebbcn gegeven. Judith llelinfante 

gaat verder: "Die vciligc toekorn'>l wa'> 

de hoop van wie bcvrijd werd, vijftig 

jaar gelcden. Die hoop hecft ieder 

men-. nodig, vandaag, morgen, iedere 

Jag opnicuw.
1

' 

len vcilige toekorn-.t voor ieder van 

on'>, wat houdt dat cigenlijk inJ En dan 

bedoel ik een veilige toek01w;t niet 

voor icder van on'> individuccl, maar 

voor icdcr van ons als dec! van onzc 

Nederland-;e samenleving. Her is irn

mers al'> zodanig - al'> !eden van die sa

mcnlcving en niet als toevallige 

individuen - dat wij strab bijecn zullcn 

zijn op 5 mei 1997, 1998, enzovoort. 

Wij willen ict'> gemcenschappelijks be

lcven, iets gcmeenschappclijks uitdra

gen als Nedcrlandcrs. Maar wat 

ver-.taan wij onder 'Nederlanders' nu in 

1 991i en in de ecnentwintigste eeuw7 

Nationale identiteit 
Bij de herdenking van de bevrijding 

herdachtcn wij - zo werd hct vorig jaar 

velc malcn gezcgd - dat wij in I 945 on

ze vrijheid en onze nationalc identiteit 

teruggekrcgen hebben. Dat is waar, 

maar hct i-. evcnzeer waar dat die natio

nale idcntitcit in 1995 niet dczelfdc is 

al5 die van 1945. lk noem maar een 

paar elementen, die van bebng kunnen 

zijn bij hct zich afvragen wat hct betc

kent te behoren tot de Nederlandse <;a

menleving, bij het va<;tstellcn wat onze 

nationale identiteit i-.. 

( llV V!i, 

Hct opvallende is dat je daar vroeger -

in de periode dat ik zclf opgroeidc - ei

genlijk vee! minder over hocfde na te 

denkcn dat nu. De Nedcrland-;e identi

teit werd in overwegende mate bcpaald 

door ecn gemcerl',chappelijke af'>tam

ming en een gemeenschappelijke gc

schicdenis. Verrcweg het grootste dee! 

van de Ncderlanders woonde hier reeds 

generaties-lang en als we te horen kre

gen dat in het Nederland van die tijd de 

]an-Saliegeest overhcerste en dat we 

weer jongem van Jan de Witt moesten 

worden, dan waren we dat nog niet di

rect, maar we wisten in icder gcval wic 

]an de Witt wa'>. Jan de Witt <;tone! mo

del voor de nndernemingsgeest van het 

Nederland van de zeventiende eeuw, 

die we trots onze Couden Ecuw noem

den, en daar keken we met een zekere 

nmtalgic naar terug. Maar wat zegt de 

naam ian de Witt een Nederlander, 

wiens vader uit Turkije naar Nederland 

is gekomen in ecn periode waarin onze 

samenleving behncfte had aan buiten

landse arbeid-.krachten7 Wat betekent 

onze Coudcn Eeuw voor de Nederlan

der wicns ouders be-.cherrning zochtcn 

voor de linkse communi-.tische dictatuur 

in Hongarije of de rechtsc dictatuur van 

l'inochet in ChiliJ Misschien heeft hij 

dat soort namcn en begrippen op 

school geleerd maar zij vormen voor 

hem geen herkcnning<;punt zoal'> dat 

hct geval was voor mijn genera tic. En ik 

vraag mij eerlijk gczegd wei ecns af of 

het nog wei ecn herkenningspunt is 

voor die Nederlanders die al gencraties 

lang in de Nedcrlandsc sarnenleving 

zijn verankerd en die we tegenwoordig 

met hct begrip autochtone Nederlan

dcrs aanduiden. Maar wat bepaalt die 

Nederlandse nationale idcntiteit tegen

woordig dan wei! Wat maakt ons die 

hier in Nederland wnnen, tot Ncder

landcrsJ 
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Het huis Nederland 
Waarom moeten we dat eigcnlijk we

tenJ Om de simpele redcn dat we met 

z'n allen in het hui'i Nederland wonen. 

Wie zich in eigen huis niet veilig voelt, 

heeft gcen veilige toekomst. Wie zich 

in eigen huis niet veilig voelt, steekt 

nict lekker in z'n vel. En daarom moe

ten we weten met wie we in dat huis sa

menwonen en wat ons bindt. Anders 

dreigt het gevaar dat we sommige be

woners van dat huis als indringers be

schouwen en als een bedreiging van 

onze nationale identiteit. Het begrip 

nationalc identiteit gaat dan fungeren 

als een afweermechanisme tegen alles 

wat ons niet aanstaat: nationale identi

teit als iets negaticfs in plaats van als 

iets positiefs Maar in 1944/45 hebben 

we die nationale identiteit niet als iets 

negatiefs, maar als iets positicfs terug

gekregen en dat moeten we dus zo zien 

te houden. 

Een van de problemen zo niet het 

prohlcem - is dat, terwijl de contourcn 

van dat huis tot het eind van de Jaren 

vijltig helder en duidelijk waren, die 

contouren si ndsdien vagcr en waziger 

zijn geworden. Het huis lijkt soms 

meer op een duiventil met in- en uit

vlieggaten dan op cen huis met deuren 

en vensters, die geopend, maar ook 

weer geslotcn kunnen worden. 

Laat ik dat met een voorheeld verduide

lijken. Toen het Vcrdrag van Maastricht 

in het najaar van 1993 in wcrking trad 

waren we opeens burger van de 

Europese Unie geworden Zo staat dat 

in het verdrag. Burger van de Europese 

Unie is ieder die de nationaliteit van 

een lid-staat heeft. Nu denk ik niet dat 

in Europa zich die morgen vee! mensen 

in hun bed hehagelijk hebben uitge

rekt, met de gedachtc "Hoera, ik ben 

een burger van de Europese Unic." De 

meestcn wisten nict eens af van de 

gcdaanteverandering die ze hadden 

ondergaan en al<> ze het a! hadden 

De hoop op een veilige toekomst heeft ieder mens nodig, vandaag, morgn1, iedere dag 
opnieuw. (foto ANP) 
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gewctcn dan zou dat waar<;chijnlijk niet 

tot ecn gcvoel van verrukking aanlei

ding hehhen gegeven. Maar het here

kent wei dat al die burgers van de 

Europese Unie vrij binnen die Europesc 

Unie kunnen gaan wonen waar zc wil

lcn, zolang ze maar in hun eigen le

vensonderhoud kunncn voorzien en 

z1ch hehoorlijk tegen ziektekosten heh

hen vcrzckerd. Een Portugees die z'n 

Ieven lang al gcsnakt heeft naar een 

koel en rcgenachtig klimaat, kan zich 

nu vrijclijk in Nederland vestigen, pre

cies zrds ecn Nederlander vrij is zijn 

woonplaats in de Algarve of op Kreta te 

vc'>tigen als de hetc zomer van 1995 

hem niet lang genoeg hceft geduurd. 

En als jc dat doet mag je nog mec<;tem

mcn in de gemeenteraadsverkiezingen 

van je nieuwc woonplaat<; ook. 

Dat rccht om je vriJelijk overal hinnen 

de Europesc Unie te v"tigen is mis

'>Chicn ecn van de leukerc aspecten van 

het Europese hurgerschap, maar voor 

de rest hehhen we het er maar knap he

nauwd van. Het Verdrag van rAaas

tricht i-, nu niet hepaald met een open 

doekje ontvangen en overal binnen die 

Europese Unie horcn we dat weer voor 

moeten zorgen dat onze Deen<;e, Brit<;e, 

Nedcrlandse identiteit niet verloren 

gaat. Fen duiventil mag leuk zijn voor 

duiven, maar als leefomgeving voor 

menscn voelen we ons toch wei wat 

onveilig met al die open grenzcn, leuk 

voor als we zeit met vakantie gaan, 

maar toch wei wat bedreigend voorzo

ver hct al die anderen aangaat die er 

gehruik van maken. 

Nu zal het met de aantallcn Europcse 

mede-burgers van elders die zich hier 

ve-,tigen voorlopig wei meevallcn, maar 

als ze komen mogen ze hlijven en be

palen ze mede het karakter, de identi

teit van de Nederlandse samenlcving. 

Na verloop van tijd kunnen ze cen 

C llV '·'II• 

Nederlands paspoort krijgcn. Op de 

buitenkant van ons paspoort staat ovc

rigens ons duhhelc hurgerschap ver

meld. 

Medelanders 
Veel mocilijker hebben we het blijkens 

de dagelijbe praktijk met andere groe

pen van niet-Nedcrlandse oorsprong 

die de duiventil zijn hinnengevlogen. 

Het gaat daarhij om hele uiteenlopendc 

categoriecn, mensen die wij, toen wij in 

onze periode van economisch her<;tel 

behoefte haddcn aan extra arbeids

krachten, zelf hierheen hehhen gchaald 

en de nakomelingen van dczc mcnsen; 

per-,onen die, op grond van het fcit dat 

hun land van oorsprong hehoorde 

(Suriname) of behoort (de Antillen en 

Aruba) tot het Koninkrijk der Neder

landen, de Ncderlandse nationaliteit 

hehben en hier dus mogen wonen; en 

mensen die een toevlucht zochten in 

ons land omdat zij meenden niet Ianger 

in hun land van oorsprong te kunnen 

verblijven. Het zijn deze groepen, die 

zeer nadrukkclijk en zeer zichtbaar in 

onze samenleving aanwczig zijn, die 

we neutraal geformuleerd als al

lochtonen of- meer vcr-,luicrend alhoe

wel goed bedoeld - als 'medelanders' 

aanduiden. lk nocm dat aardige woord 

'medelanders' versluicrend omdat het in 

vee! gevallcn om mensen met een was

echt Nederland' paspoort gaat, mensen 

dus die zich met evcnveel recht 

Nederlander kunnen noemen als andere 

Nederlanders; ik kan niet ecns zeggcn, 

als andere Nederlandcrs die hier gcbo

ren en getogen zijn, want dat is met 

een groot dee! van hen ook het geval; 

allochtoon is een neutraal woord omdat 

hct er op duidt dat hun achtcrgrond in 

cultureel, rcligieus of andcr opzicht an

dcrs is dan die van wat ik dan maar zal 

noemen de doorsnee-Nederlander, al 

z 
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weet ik niet wat dat precies is. Naar de 

letter genomen is overigens ook ecn 

hier woonachtige Duitser of Amcrikaan 

een allochtoon, doch die worden nim

mer onder dat verzamelbegrip gena

men. Zowel het vorige als het huidige 

kabinet hebben er op aangedrongen 

dat zoveel mogelijk allochtone mede

landers die in aanmerking komen voor 

nationalisatie het Nederlandsc staats

burgerschap aanvragen. Kennelijk heeft 

dat streven succes want blijkens recente 

gegevens is het aantal mensen met een 

buitenlands paspoort in Nederland 

sterk gedaald en dat is niet het gevolg 

van een massale uittocht. 

Niettemin wordt deze groep allochtonc 

medelanders door vel en als een bed rei

ging van onze nationale idcntiteit ge

zien. Hun binnenvliegen in de duiventil 

wordt als een daadwerkelijkc aanran

ding van die identiteit gczien, zowel 

hier in Nederland als in aangrenzende 

Ianden, die met hetzclfde verschijnsel 

te maken hebben. Hier- maar hier ge

lukkig nog niet in zulk een heftige mate 

als in sommige van de ons omringende 

Ianden - heeft dat in een aantal gevallen 

gelcid tot gewelddadigheden waarbij 

die veronderstelde nationale identiteit 

als afweermechanisme, als rechtvaardi

gingsgrond voor dat gcweld werd ge

bruikt. Maar over welke identiteit 

hebbcn we het dan? De identitcit van 

de jongens van Jan de Witt? 

Multiculturele samenleving 
Tegenover diegenen die roepen dat we 

ons land schoon moeten houden, dat 

we het voor onszelf moeten houden, 

dat we het Nederlands mocten houden, 

staan diegencn die benadrukken dat 

Nederland cen multi-culturele samcnle

ving is gcworden Zij stellen dat het sa

mengaan van culturen een verrijking is 

van onze samenlcving, zoals ook in het 

verleden een ontmoeting van culturen 

tot nieuwe bloei heeft geleid (denk 

maar aan de ontdekkingsreizigers) Zij 

maken zich er zorgen over dat diege

nen, die die culturen uit andere wind

streken vertegenwoordigen, in onzc 

Nederlandse samenleving in allerlci op

zichten in cen achterstandspositic ver

keren of het nu gaat om wcrk, scholing 

of huisvesting. En om die achterstand 

terug te brengen en zo mogelijk geheel 

weg te nemcn, is er een minderheden

beleid ontwikkeld en zijn er voor de 

uitvoering daarvan afzonderlijke instan

ties in het Ieven geroepen. 

Het onvcrmijdelijke effect van dat -

wellicht even onvcrmijdelijke - mindcr

hedenhclcid is dat de tot die minder

heid behorende personen een groep 

apart blijven De allochtoon - zclfs die

gene onder hen die zich aan deze ach

terstandspositie hecft wcten te 

ontworstelen - blijft allochtoon; hij 

blijft anders dan de autochtoon. En het 

onvermijdelijk benadrukken van het 

multi-culturele karakter van onze sa

menleving is dat de zogenaamde 'nieu

we' culturen zich blijvcn onder<,cheiden 

van de 'traditionele' Nederlandsc cul

tuur Er zijn 'gewone' Nederlanders en 

er zijn 'buitcngewone' Nederlanders. 

In ccn vorig jaar ver<,chencn artikel in 

NRC/Handelsblad beschrijft de al

lochtone Nederlander Ami! Ramdas het 

verschijnsel van de tegenwoordig zcer 

populaire multi-culturelc manife<,taties. 

Hij heeft gesproken met Turkse, 

Marokkaanse en Surinaamse kunste

naars die daar optreden en hen ge

vraagd naar hun gevoelcns tijdens zo'n 

manifestatie. Hun reactie is gemengd 

en verwarrend: encrzijds erkennen zij 

dat hun optrcden op dergelijke mani

festaties de onzekerheid en de apathie 

onder de allochtonen, die veelal een 

negatief zelfbeeld hebben, kan tegen-

C:DV o:'% 



gaan, maar anderzijds voclen zij zich 

als kunstenaar geen vertegenwoordiger 

van cen ctnische grocp of van de al

lochtonen in het algemeen. "En", zcgt 

Ramdas, "ze willen juist af van de kncl

lende traditie, ze willen bevrijd zijn van 

het gezag van de vader, van de bizarre 

rituelen en angstaanjagende herinnerin

gen aan armocde en wreedheid in het 

land van herkomst." En daarom is hun 

diepste droom, nooit meer op een 'mul

ti-cultureel festival' tc hoevcn verschij

nen, maar op eigen kracht en op eigen 

verdicn;ten te worden aanvaard als dee! 

van het rijk-geschakeerde en in die zin 

'veelklcurige' culturcle Ieven in Neder

land. 

Smeltkroes 
Hct lijkt een onoplosbaar prohlcemo of 

we het hinnenvlicgen van de duiventil 

door de allochtone medclanders nu ver

ketteren of verwclkomen, het effect is 

hctzelfde, hct hlijft cen aparte groep, 

anders dan de andere Nederlanders, an

dcrs ook dan de andere medelanders 

van niet-Nederlandse oorsprong. 

Laten we - om te zien of we het pro

blcem kunncn oplossen - nog maar 

cens tcruggaan naar die beginvraag: 

wat hepaalt de Nedcrlandsc identitcit; 

of Iaten we het eens anders formulereno 

door wie wordt de Nederlandse identi

tcit hepaald? lk dcnk dat iedereen het 

met mij cens zal zijn dat onze identiteit 

anno 1995 net zo min wordt bcpaald 

door de Watergeuzen van 1572 als de 

Amerikaanse identiteit van nu wordt 

hepaald door de oorspronkelijkc kolo

nisten, de zogenaamdc WASPS, de 

hlanke, Angelsaksischc, Protcstantsc 

grondleggers van de Amerikaanse natie. 

Wacht eens even, zal de cerste reactie 

zijn, maar Amcrika is als immigratie

land hij uitstck nu juist een voorhceld 

van de smeltkroes-gedachteo de melting-
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pot of natio11s, waar allerlei volkeren en 

etnische grocpen bijcengekomen zijn 

en een geheel eigensoortigc identiteit 

hcbben gecreeerd. Dat is juisto de 

smeltkroes-gedachte kan niet geko

pieerd worden. De Amerikaanse gc

schiedenis valt samen met de geschie

denis van de smeltkroes en dat geldt 

niet voor de gcschiedenis van Eurnpese 

Ianden zoals Nederland, waar die ge-

schiedenis er veclal een is van de exclu-

siviteit van de natie. Denk maar eens 

aan dat vreselijke lied dat in de vorige 

ceuw ons volblied was, "Wie Neer-

lands hloed door d'aadren stroomt, van 

vrcemde smettcn vri;", in Amerika kan 

daarentegen aileen maar de vlag, de 

Stars a11d Stripes, de 'Star-spangled Bamm' 

de nationale idcntiteit verzinnebeel-

dcn. 
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En toch is de Amerikaanse Als je het hebt over 
gcschiedenis voor ons niet 

van belang onthloot. Daar een veilige toekomst 
werd de nationale identiteit 

icderc keer als nieuwe mi

grantenstromen zich aan

meldden door deze instroom 

wezenlijk bc'invloed, zonder 

dat deze migrantenstromen 

met hct aannemen van de 

Amcrikaanse nationalitcit de 

banden met hun verleden 

doorsnedcn; integendeel, bij

na iedere Amerikaan is zich 

zecr bewust van zijn oor

sprong en hij koestert die 

vaak angstvallig; maar ter

zeltder tijd is hij zich even

zeer bewust van zijn behoren 

tot de Amerikaanse natie en 

zijn Amerikaanse paspoort is 

is de vraag wie je 

bent en waar je 

vandaan komt 

minder interessant 

dan de vraag wie je 

wilt worden en waar 

je naar toe gaat. 

Oat is de kern van 

bevrijding, vandaag, 

morgen, iedere dag 

opnieuw. 

zijn trots. Maar het feit dat hij zich he

wust blijft van zijn oorsprong, betekent 

niet dat hij daarmee dee! blijft uitma

ken van die oorspronkelijke cultuur; hij 

wordt evenzccr, zo niet meer, dec! van 
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die Amerikaanse cultuur, die hij mede 

bepaalt 

Stereotype 
Als gevolg van die wisselende migratie

stromen is de Amerikaanse identiteit 

voortdurend aan verandering onderhe

vig. Maar het ontbreken van dergelijke 

continue migratiestromen betekent niet 

dat de Nederlandse (of Franse of 

Duitse) identiteit eeuwenlang ongewij

zigd is gebleven. Die identiteit, die cul

tuur ook is evenzeer aan veranderingen 

onderhevig geweest, zij het veel meer 

als gevolg van interne processen. Onze 

Nederlandse identiteit, onze Neder

landse cultuur is natuurlijk ook mede

bepaald door invloeden van buiten; ge

noemd kunnen worden in dit verband 

de opname van asielzoekers als de 

Portugese joden en de hanse hugeno

ten in de zestiende en zeventiende 

eeuw en ook de vestiging van cen kolo

niaal rijk. Die identiteit, die cultuur is 

evenwel wellicht nog wezenlijker ge

wijzigd door bepaalde cmancipatie

processen die zich voltrokken hebben, 

met name in de negentiende en twin

tigste eeuw: de emancipatie van de ka

tholieken, die van de arbeiders; maar 

ook emancipatorische bewegingen van 

de twintigste eeuw, de vrouwenbewe

ging, de 'gay movement' hebben identiteit 

en cultuur wezenlijk b6nvloed. Van het 

bceld van Nederland als protestantsc, 

handeldrijvende natie is niet zo veel 

meer over. Ieder spreken over de natio

nale identiteit is daarom een moment

opname in de tijd. Maar - en het beeld 

van de protestantse, handeldrijvende 

natie maakt dat duidelijk - dat beeld is 

ook een stereotype, zoals iedere dui

ding van een nationale identitcit een 

stereotypering is, die afbreuk doet aan 

de werkelijkheid. Maar het gevaar van 

stereotypering is dat zij maar al te ge-

makkclijk lcidt tot stigmatisering van 

datgenc wat niet aan hct stereotype he

antwoordt: het hoort er niet bij, hct is 

ons wczensvreemd. In ziJn meest bizar

re vorm en daarom in zijn meest on

menselijke proporties wcrd dat 

zichtbaar in het nationaal-socialisme en 

het daarmee gepaard gaande anti-semi

tisme: de Duitse natie als '.Tudellrei11e' na

tie. 

Maar die stereotypering en de daaruit 

voortvloeiende stigmatisering ligt ook 

ten grondslag aan onze eigentijdse xe

nofobie en vreemdelingenhaat. 

De allochtone kunstenaars stelden dat 

zij zich geen vertegenwoordigers voe

len van de cultuur van hun land van 

oorsprong of van een groep allochto

nen, geen vertegenwoordiging van een 

stereotype derha~ve. Net zo min als een 

Amerikaansc _lapanncr of de van 

_lapanse afkomst zijnde president van 

Peru nog vereenzelvigd kunnen worden 

met hun land van oorsprong, netzomin 

kan dat met een Turkse Nederlander of 

een Nederlandsc Marokkaan. Allen zijn 

zij ook gevorrnd door hun land van ves

tiging, Amerika, Peru, Nederland, het 

land dat voor hen het land van de toe

komst is. Door hun achterstand op de 

bancnmarkt, op de scholingsrnarkt, op 

de huisvestingsmarkt, zijn zij betrokken 

in ecn crnancipatieproces en in dat 

emancipatieproces b6nvloeden zij 

evenzeer als dat hij andere ernancipa

tieprocessen het geval is geweest, het 

karakter van de Ncderlandse samenle

ving, de Nederlandse identiteit, zoals in 

Amerika het emancipatieproces van het 

zwarte bevolkingsdeel de Amerikaanse 

identiteit heeft b6nvloed en nog steeds 

hc'lnvloedt. Maar en dat rnaakt de 

problernatiek tot een heel bijzondere -

zij zijn ook verwikkeld in een ander 

emancipatieproces: het zich losmaken 

van hun achtergrond l3ij de een zal dat 
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stcrker het geval zijn dan bij de ander, 

maar ook dat emancipatieproces is on

vcrmijdehjk. En het is dat cmancipatie

proces, dat het gevolg i'> van hun 

verblijf in Nederland. wat hen maakt 

tot onze allochtoncn. Zoals in Frankrijk 

de tegenactie tegcn de op vrcemdclin

genhaat berustende campagne van het 

Nationaal Front was het affiche Blijf 

van mijn gabber at, zo gaat hct om on

ze allochtonen 

Ons probleem 
lk hcdoel dat ahvJ!uut niet al'> dicrhaar

docnerij en ik wil geen moment de 

crn'>t van de problematiek vcrdoezelen, 

maar al'> ik zcg: het zijn onze allochto

nen dan ged ik daarmee aan dat hct 

ons prohlcem is en dat we hct niel van 

ons kunnen al'>chuiven, omdat we daar

rnec cen <,tuk van onze eigen samen

lcving van ons zouden wegschuiven. 

Dat weg'>chuivcn hecft de mecst gruwe

lijkc dimensie<, aangenomen in Hitler\ 
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Dcrde Rijk, en het is in een even gru

welijke vorm opgcdoken in het voor

malige Joegoslavie in de vorm van 

etni'>chc zuivcring. Niemand in ons 

land zal deze extremcn wcnsen, maar 

cxtremen gedijen altijd in een voe

ding<,bodcm en die voedingsbodem 

mag men niet Iaten ontstaan en daarom 

mocten we blijvcn zeggen: het zijn on

ze allochtonen. 

le kunt een probleem aileen maar op

lmsen als jc cr op een volwassen wijzc 

mcc omgaat; je mag hct niet van jc af

schuivcn, maar je mag er ook niet op 

een betuttelende manicr mec heen en 

weer schuiven. Laat ik een voorheeld 

gevcn. lk heb gcwezen op het gevaar 

van stigmatisering. Bij hct begin van de 

IRT-enquetc ontstond er commotie 

over de vcrklari ng van Professor 

Bovenkcrk over hct hogc percentage 

Turken, Marokkanen en Surinamers dat 

bctrokken zou zijn bij de drug<,handcl 

Zo'n verklaring kan in hoge mate stig-
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matiserend en stereotype-bevestigend 

werken en vee! 'ach en wee' was daarom 

wei te verwachten. Maar weet u wat ik 

een volwassen reactie vondJ De oproep 

vanuit allochtone kring om het onder

zoek en de daaruit voortvloeiende be

vindingen publiek te maken. Daarmee 

schoffel je het probleem niet onder het 

zand, maar maak je het bespreekbaar en 

daarmee in beginsel oplosbaar Daar

mec wordt het ons probleem, dat bin

nen onze samenleving moet worden 

opgelost. Daarmee bedoel ik dat het 

een problcem is van ik gebruik die 

tennen maar weer - autochtonen en al

lochtonen als rechtmatige bewoners 

van het stukske grond Nederland teza

men. Soms krijg je wei eens de indruk 

dat er mensen zijn die vinden dat de 

rest van Nederland het minderheden

problcem voor de allochtone mede

landcrs moet oplosscn. lk vind dat niet 

aileen een hetuttelende manier van met 

de problematiek omgaan, ik vind het 

ook heilloos omdat het nimmer tot re

sultaat kan leiden. Je kunt relatieproble

men aileen maar met z'n tweeen 

oplossen: Professor Bovenkerk, leg uw 

gegevens maar op tate! en dan stropen 

we de mouwen wei op. Niet dramatise

ren, want het zich bevinden in een ach

terstandspositie werkt nu eenrnaal 

veelal crirninaliteit in de hand en dat is 

niets nieuws. 

Zo rnoeten we ook op een volwassen 

manier omgaan met het bcgrip multi

culturelc samenleving. De Croningse 

hoogleraar Kossmann bekent dat hij 

zich hulpeloos voelt als hij met dat 

woord wordt geconhonteerd. Hij 

merkt op: "Deze uitdrukking sugge

reert, ten eerste, dat cr in Nederland di

verse autonome en in principe gelijk

waardige culturen naast elkaar bestaan; 

ten tweede, dat dit goed is omdat deze 

culturen, zonder hun autonomie te ver-

liezcn, clkaar wederzijds he'lnvlocden 

en verrijkcn, en ten dcrde dat deze situ

atic zal en moet worden gecontinueerd. 

Mensen van gezag, politici, socialc 

werkers, geleerde adviseurs hebben de

ze gedachte geformuleerd en verbreid, 

in vollc oprechtheid, mag men aannc

men, en met vee! idealisme. Maar - zo 

vraagt hij zich kennelijk met vee! twij

fel af- is dit een realiseerbaar projecP" 

Neen, beantwoord ik de vraag maar 

voor hem, sterker, als dat de betekenis 

van het begrip multi-culturele samen

leving is, dan kunnen we het maar beter 

uit het woordcnboek verwijderen. Het 

is niet mogelijk, want je kunt nu een

maal niet een stukje cultuur uit zijn na

tuurlijke omgeving halen en in Neder

land met een conserveringsmiddel be

strijken F.n het is niet wenselijk want 

dan loop je het risico dat er op een 

grondgebied een aantalmono-culturele 

samenlevingen naast elkaar blijven be

staan; dat werkt vervreemdend, span

ningverhogend en belemmert het zich 

ontwikkelen van ccn identiteit, van het 

wij-horen-bij-elkaar, dat hct wezen van 

die identiteit is. 

Veilige toekomst 
Het begrip multi-culturelc samcnleving 

betekent voor mij de erkenning en aan

vaarding van het kit dat de Neder

landse samenleving van de tweede helft 

van de twintigste eeuw bestaat uit men

sen die verschillende culturele achter

grondcn hebben en die met elkaar 

verder rnoeten op dat toch a! overvolle 

stukje aarde dat Nederland hcct. En 

precies zoals in hct verledcn die samen

leving be'invlocd is door allcrlci impul

sen van binnen en van buiten, zo zullen 

we ook deze irnpuls moeten verwerken. 

]e kunt dat positid en negatiel benade

ren. Onder een negatievc benadering 

versta ik niet aileen ecn afwijzing van 



die impuls (houcl ons land Neclerlancls) 

maar ook het benaclrukkcn van het an

clers zijn. In zijn artikel in de NRC 

noemt Ramclas clat het benaclrukken 

van hct slachtoftcr zijn. "Siachtoffers 

zidlen we zijn", zegt hij, "van ontworte

ling, van thuisloosheid, van een ver

scheurd bcstaan tussen twee culturen'' 

Hij gaat verder "cen gedeeld slacht

otferschap is erg stimulcrend voor een 

collcctieve idcntiteit. Slachtoffcrs ver

onder<;te\lcn namclijk cen tocstancl van 

oorlog, waarin de vraag bclangrijk 

wordt wrc je bent en bij wie je hoort. 

Daartegenover bcstaat ecn toestancl 

waarin de groepsidentiteit niet belang

rijk is. Die tocstancl heelt een naamo 

vrede. In vredestijd ben je niet in verzet 

en hoel je jc nict grocpsgewiJs te ver

wercn tegen een ancler. In vredestijd is 

de vraag wie Je bent en waar je vandaan 

komt mincler inleressant, en kun je je 

hczighouden met de vraag wie jc wilt 

worden ~n vvaar jc naar toe gaat." 

Vredc staat gclijk met een vcilige toc

kom<,t. Hct is de scharnier tusscn hct 

herdcnken van de bevrijding van vijftig 

jaar gelcdcn als voltooid procc'i en het 

kl)kcn naar de tockomst mel bcvrijding 

als nog te voltooien prou:s, als opgave. 

Het is ook de verhindingsliJn met 4 

mer, de herdenking van a\ diegenen die 

zeiclcn "Biijl van onzc jodcn af." 

lk hcrhaal nog even wal Judith Belin

larlte vorig jaar op H mei zcio "Het 

hcrdenkcn van hct vcrleclcn is in de 

algclopcn Jarcn vooral in het onderwijs 

gchruikt als ccn maat-,chappell)k gcge

ven, cen lecrrnethode voor cen veilige 

tockomst." Fen lcerrnethode hecft - als 

hct gocd is - bctrckking op mcer dan 

aileen het overdragen van kennis. In 

haar Kcrstrede van 1992 - het jaar 

waarin wij geconlrontccrcl werclcn met 

ecn aantal zccr gewelcldadigc uitbars

t1llgcn van vrcemclclingenhaat in aan-

grenzcnde Ianden zei Koningin 

Beatrix dat wij Ieven in ecn tijd van bij

na onbegrensde kennisovcrdracht 

(clcnk maar aan de electronischc snel

weg). "Maar", liet zij daarop volgen, 

"het overdragen van normcn en waar

den is vee\ mocilijkcr dan kennisover

dracht. Van de opvoedende gcneratic 

wordt gevraagcl hun schroom af te leg

gen en jongercn up verantwoordelijk

hcden aan tc spreken Daarin zullen ze 

pas kunncn slagen als zij in hun per

soonlijk handelen icts van hun overtui

ging Iaten zien." Hct overdragcn van 

normen en waarden, dat is het wezen

lijkc element van een voortdurend pro

ccs van bevrijding. De hoop op ecn 

vciligc toekomst heeft ieder mens no

dig, vandaag, morgen, iedere dag op

nieuw, zei Judith Belinfantc. Fen veilige 

toekomst voor een icder is een veil ige 

tockomst voor ons allen, die dec\ uit

maken van de Nederlandse samenlc

ving. Als je hct hebt over cen veiligc 

toekomst is de vraag wie je bent en 

waar jc vandaan komt mindcr intcres

sant clan de vraag wie je wilt worden en 

waar je naar toe gaat. Dat is de kern 

van bevrijding, vandaag, morgen, iede

re dag opnieuw. 

Prof.mr PI/. Kooijma11s is hoogleraar lrrtcr-

11atiomw1 Recht amr de Rrjksu11iuersitcit Lciden 

n1 poorzittcr tht11 de Commrssic Burtc11la11d ua11 

hct CDA 
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Verzelfstandiging van overheidsdiensten, decentralisatie en privati

sering zijn de laatste vijftien jaar tot kernwoorden van het politiek 

bedrijf geworden. De samenleving moest bevrijd worden van de be

klemming van een uit zijn voegen gegroeid, overbelast, centraal 

overheidsapparaat. Het was dringend gewenst de private verban

den en de individuele burgers weer sterker te bepalen bij hun eigen 

verantwoordelijkheid. Op zichzelf waren daarvoor plausibele rede

nen aanwezig. Daaraan moet voor de eerlijkheid wei toegevoegd 

worden, dat in de afslanking van de centrale overheid financieel

economische motieven steeds meer dominant zijn geworden. 

D 
eze ontwik-

kelingen zijn 

in de jaren 

tachtig he· 

gonnen en hebben zich in 

de jaren negentig versneld 

voortgezet. Er was sprake 

van een toenemende be

vlogcnheid. West-Europa 

kwam in de ban van het 

waarom. als de uitvoeren

de diemten van de over-

heid kunnen worden 

geprivatiseerd, dit ook niet 

kan met de ontwikkeling 

van heleid. Hlijkbaar zag 

hij aan de horizon reed<, 

als ideaal de staatloze staat 

opkomen. 1 

lk gecf toe. het zijn cxtre-

privatiseringsstreven. Ook me gevallcn, maar toch .. 

CDA-ministers maakten In de atgelopen tien jaar 

daarop geen uitzondering Dr . .J.D. DnuJerink zijn we ook in Nederland 

en hebben het van harte ondersteund. met diep ingrijpende hclcidshcslissin-

In dit proces kwam het soms tot wei 

heel opvallende uitschieters. Zo werd 

door sommigen gepleit voor privatise

ring van het gevangeniswezen. Een on

derncming ovcrwoog reeds daartoc zijn 

diensten aan te hicdcn. [en hooglcraar 

in de bestuurskunde vroeg zich zelts al 

gen geconlronteerd, voor wat de priva

tisering van onder andere het Ilkwezen, 

hct Loodswezen, KI'N. l'ostbank, 

Openhaar Vervocr en Openhare Nuts

bedrijven bet ref t 

Daarnaast moet worden genoemd de 

verzelfstandiging van overhcidsdien-
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<;ten, met het doel daarbinnen ten aan

zien van de uitvocring van het over

heidsbelcid zelfstandig te kunncn 

opcrcren, zondcr de dirccte betuttcling 

van de centrale overheid. Er moet af

stand komen tu<,sen politick en uitvoc

ring. 

We kcnnen reeds de vrijwel zclfstandi

gc positie van de politie. Door reorga

ni-,atie krecg de ambtelijke organisatie 

van het Ministcrie van justitie een gro

te onafhankelijkhcid Ecn en ander be

tekcnt, cbt de politick, in dit geval de 

minister van Ju-,tilic, geen dirccte grcep 

( mcerl op de desbctreffende sectoren 

hecft. Nog bctrckkclijk kort gclcden 

gingen ook in de bclastingdienst stem

men op om tot een verzelfstandiging te 

komen. 

Ten derdc was cr het overhcvelcn van 

taken van de centrale overhc1d naar het 

lokalc niveau, ook met het moticf dat 

dezc daar op een mecr verantwoordelij

ke wiJze kunnen worden vervuld. 

Wist/weet de politick echtcr wei, wat 

men in dit all" deed/doeP We mogcn 

het wcllicht zo stellen zoals bij de 

voortdurendc uitbreiding van de ovcr

heiclstaak in de jaren zc-,tig en zeventig 

geen duidelijke staatkunclige criteria 

wcrden gchantecrd om tc bepalen wat 

de centrale overheid wei of niet op zich 

moest/mocht/kon ncmen, is dit nu het 

geval ten aanzien van privatisering, 

verzclfstandiging en decentralisatie. 

Anders gezegd: dczc drie zijn als gc

hcel zclfstandige motorcn gaan functio

ncrcn, waardoor men zich liet voort

drijvcn, dat wil zcggen in principc on

gclimitccrd. 

In dit verband moet nu echtcr worden 

opgemerkt, dat in onderscheicling van 

en in tcgcnstclling tot hct voorgaandc, 

in hct overhciclsoptrcden ook uitgc

sprokcn centralistische en clirigistische 

ontwikkelingen zijn tc constateren, dit 

C.l lV 5% 

met name op het gebied van het onder

wijs, de gezondheidszorg en het wel

zijnswerk, via een belcid van regio

nalisering. Hicr cliencn genoemd te 

worden de soms gigantische fusies die 

min of meer gedwongen tusscn allerlei 

instellingen plaatsvonden. Daarbij werd 

de zaak vaak nict primair vanuit de aard 

van het te verrichten werk en met hct 

oog op de mensen voor wie clit verricht 

wordt, hcoordeeld. Veelcer vond het 

plaats om financicle redenen en met het 

oog op ccn, overigens nict nader ge

kwalihceerde, doclmatigheicl Het is 

bckend, dat in dit proces ook instellin

gen hun cigen iclentiteit hebben moe

ten opgeven. Voor de eerlijkheicl client 

daaraan te worden toegevoegd, dat in 

hepaalde gevallen ook hestuurders en 

clirectie niet voldocnde principiele 

weerstand hebben gchoden en, moge

lijk, daartoe ook niet voldocnde toege

rust en ge'inspireerd waren. Dit laatstc 

doet echter op gcen cnkele wijze af aan 

het feit dat de geconstatecrde, ccntra

listischc geest bij bepaaldc ovcrheidsor

ganen aanwczig is. Dit openbaart zich 

bijvoorbeeld ook in de regclmatige 

stroom van plannen tot onderwij-,her

vorming, die vanuit Den Haag over de 

instellingen hcenkomt. 

Een staat in ontbinding? 
De decentralisatie hccft er toe geleicl, 

dat in het bijzonder de vcrantwoorde

lijkheicl voor de zorgscctor bij de ge

mccnten is gebracht, clit echter zonder 

tcgelijkertijd adequate financiele mid

dclcn ter bC'-chikking te stellen. 

Daardoor is in de eerstc plaats niet Ian

ger gegarandeerd, dat gelijkcn in ver

schillende plaatsen een gelijkc hehan

deling krijgcn. Hier is, daarop is in het 

gelijknamige rapport van het Wcten

schappelijk lnstituut voor het CDA 

reeds gewczen, de puhlieke gerechtig-
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heid in het gcding. Ecn twcedc gevolg 

is, dat de gemeentcn in sterker mate 

voor eigen inkomsten moeten zorgcn. 

Dit gebeurt door de gebruikelijke plaat

selijke belastingen, die voor iedcreen 

gcldcn, tc verhogen. Daardoor worden 

in het bijzonder de minst draagkrachti

gen getrotfcn. Opnieuw is de publieke 

gcrechtighcid in het geding 

De vcrzclfstandiging, eventuccl zelfs 

privatisering, van overheidsdiensten, 

leidt tot instellingen met een monopo

liepositie, zonder dat er van politickc 

controle sprake is, met aile, mogelijke 

corruptieve gevolgen daarvan. De 

Algemene Rekenkamer heeft terzake in 

een rapport in 1992 aan de bel getrok

ken. Tom-Jan Meeus spreekt in een ar

tikel in NRC-Handelsblad van dubbelc 

loyaliteiten en de (on)-mogelijkheden 

die daardoor gegeven zijn. De onderti

tel van zijn bijdrage is veelzeggend 

'Crafrede voor twaalf jaar ambitieth be

leid.'2 lnmiddels is er hct rapport van de 

commissie- Van Traa inzake het functio

neren van justitie en politie. Reeds 

eerder was er het rapport van de com

missie-Buurmeijer inzake de uitvoering 

van de WAO. Hier deed zich het op

merkelijke voor, dat de uitvoering van 

de WAO, toch ecn publickc rcgeling, 

in fcite was geprivatiseerd en daarbij 

nog wei in handen was ge<,teld van di

rect belanghehbcndcn. 

Met de in gang zijnde of reeds voltooi

de privatisering van een aantal staatsbe

drijven (Postbank, KPN, Openhaar 

Vervoer, Openbare Nutsbedrijven) 

hccft de overheid bij voorhaat bclang

rijke instrumenten voor het vocrcn van 

ccn intcgraal politick bclcid uit handcn 

gegeven Welke criteria haar daarhij 

hchbcn gelcid blijvcn in hct duister. 

Enkele van deze instellingcn hebben 

hun weg reeds in het hoog-kapitali'>ti

schc circuit gcvondcn. De privatiscring 

van Openbaar Vervoer en Opcnbare 

Nutsbedrijven roept reeds vragen op. 

In de politiek is nauwelijks sprake van 

enige bezinning terzake. Er valt dan 

ook weinig of geen neiging te constate

rcn op de ingcslagcn wcg tcrug te ke

ren, a! was het maar ten dele. Blijkbaar 

is men zich nog niet bewust van de ge

weldigc machtsconcentraties in de in

dustriclc en financiele wereld. Deze 

krijgen echter, mede als gevolg van de 

dikwijls onbeschaamde, in aile uithoc

ken van het Ieven doordringende recla

mecampagnes, langzamerhand, mcde 

door hun relaties met de media, cen 

heel de samenleving overheersend, 

totalitair karakter Zij kunnen een grotc 

bedreiging gaan vormcn - en zijn dit 

misschien a! - voor de vrijheid van de 

burgers en van aile niet-cconomisch ge

kwalificeerde verbanden en activiteiten. 

Dezc hchbcn het toekijken, zowel fi
guurlijk als lettcrlijk Het zijn de enke

lingen, die op grond van hun positie in 

de machtscentra de grotc bcslissingcn 

nemen, zonder dat cr enigc controlc, 

laat staan afremming mogeliJk i'>. Dit 

gebeurt in naam van de 'vrije' markt, 

ten aanzicn waarvan men suggcreert, 

dat zij een neutraal en tevens het mcest 

betrouwbare mcchanismc is. Alles wat 

zich hecft afgcspccld en nog afspeelt 

rondom het zogenaamdc sportkanaal is 

slcchts cen klein symptoom van hoe de 

machtsverhoudingen wcrkeliJk liggen 

lndien de rijksoverheid tcrzakc nict tij

dig positic kiest, zowel in natinnaal als 

internationaal verband, en adequaat re

agccrt, zal zij zeit een speelhal worden 

van hct grotc machtspcl En dit zal zij 

tcmecr worden, indien zij via een ver

zelh,tandiging van ovcrheidsdienstcn 

zichzelt voor een belangrijk dec! van 

haar lcgiticmc, politickc macht bcrooft, 

met aile, mogclijk kwalijkc gcvolgcn 

vandien. De ontwikkelingcn die in ccn 
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vergelijkhaar, Westers land, te weten 

Italic, hebhen plaatsgehad, dienen hier 

als waarschuwend voorbeeld. Boven

dien zal de ovcrheid haar positie in het 

geheel van de samenleving nog extra 

verzwakken, indien zij in neo-liberalc 

gecst, zoals die nu in ons land en elders 

in de Westerse wercld hecrst, eenzijdig 

de nadruk lcgt op economische en fi

nancicle motieven. 

In dit verband is het volgende typerend 

Wanneer Hare Majesteit de Koningin 

een offici eel bezoek a an I ndonesie 

brcngt, staan niet onmiddellijk na de be

geleidende ministers de vertegenwoor

digers van het onderwijs, de kunst, de 

kerken, de organisaties die strijden voor 

de menscnrechten en de vakbeweging 

in de rij Dcze zijn zelfs gcheel afwezig. 

Het zijn veeleer zeer prominent de kop

stukken uit de financielc en industriele 

wereld. Zo is het vaak ook bij officielc 

bezoeken van de minister-president aan 

andere Ianden. Opnieuw de Neder

lander a!<, koopman, maar nu gehecl 

zonder cnige correctic van de dominee' 

Noodzaak van een sterk, 
geYntegreerd overheidsbeleid 
Een ding is duidelijk Celet op de com

plcxiteit van de moderne samenleving 

en op de machten en krachtcn die daar

in werkzaam zijn, is een sterke staatsge

meenschap nodig, met daarhinnen ccn 

sterke overheid. Dit is een overheid die 

wcct van waaruit en waartoe zij hezig 

is; die zich hewust is van haar geheel 

eigcn taak en vcrantwoordelijkhcid te

middcn van en met het oog op de sa

mcnleving waarvan zij zelf dee! 

uitmaakt. Daarhij wordt dus niet aileen 

gedacht aan wat wij nocmen nationalc 

ovcrhcdcn, n1t1tlr aan aile organen, zo

wel nationaal als internationaal, die met 

ccn staatkundige verantwoordelijkheid 

zijn helast. In hegin<,el is de taak van a! 

deze instanties identiek. Het gaat daar

in om de staats- of politieke gemeen

schap als incarnatie van de res publica, 
als beschermcr en, waar nodig, beharti

ger van het bonHm commune, ook wei aan

geduid als algemeen helang, publiek 

belang of sa/us publica. Het wcrkveld van 

de overhcid is bij uitstek het publieke 

domein, in onderscheiding van aile pri

vate verbanden. Deze bewegen zich, 

evenals de individuele burgers, wei op 

het publieke terrein, maar zijn naar hun 

interne aard en doelstelling daarvan 

fundamenteel onderscheiden. 

Het voorgaande hetekent niet, dat alles 

wat zich op het politieke terrein af

speelt per definitie onder het gezag van 

de overhcid valt. Er zijn allerlei nor

men, aan welke het publiek daar op ei

gen wijze gestalte geeft Dit mag ons 

echter niet leiden tot de conclusie, dat 

de overheid zich, onder vcrwijzing naar 

de eigen verantwoordelijkheid van de 

burgers en hun private verbanden, 

steeds zo ver mogelijk moet terugtrek

kcn. Zij hehoudt een geheel eigen, oor

spronkclijke verantwoordelijkheid en 

is, zoals het rapport 'Publieke gerech

tigheid' stclt, he last met een gebeel ei

gen scheppingsmandaat. 1 

In protestantse kring is bet optreden 

van de staat als gedifferentieerde gc

mecnschap in het algemeen in verhand 

gebracht met de zondeval. Celct op hct 

gcgcven dat de 'zwaardmacht'. de 'ster

ke arm' ecn centrale rol vcrvult in het 

functioneren van de staat, is dit niet on

begrijpelijk. De overheid werd, met een 

beroep op Romeinen 13, vooral gezien 

als instelling om hct kwaad in de we

reid in zijn excessen in te dammen. A. 

Kuyper zag haar dan ook als een vrucht 

van Cods algcmene of weerhoudende 

gena de. 

We mogen indcrdaad stellen, dat de 

overheid, in ccn sterk door hct kwaad 



gecorrumpeerde samenlcving, een we~ 

zenlijke taak hecft in de beschenning 

van de zwakken. Daarbij client niet al~ 

lcen gedacht te worden aan individuele 

burgers, maar ook aan hun veelsoortige 

private verhanden, die een speelbal 

dreigen te worden van een, naar het 

lijkt, voortgaand proces van commer~ 

cialisering, waarin de eerder genoemde 

industriele en financicle machten een 

steeds groterc rol spelen De overheid 

is geroepen de nodige waarborgen te 

scheppen, dat de burgers en hun ver~ 

banden zich in vrijhcid overeenkomstig 

cigen aard en doel kunnen ontwikke~ 

len. Dit is een zaak van algemeen be~ 

lang, een bonum comnume. 

onderwijs, kunst en wetenschap. Dit al~ 

lcs naast hct zorgen voor een veilige 

omgcving door politic en justitie, met 

alles wat daaraan vcrhonden is. 

Het is ecn lange reeks die zeker niet 

vollcdig is. Het gaat telkens om facet~ 

ten van de staatstaak, die al naar gelang 

van onder andere de financiele moge~ 

lijkheden, elk voor zich en met elkaar, 

111 een volop ge'integreerd, evenwichtig 

overheidsbeleid tot hun recht moeten 

komen. Daarin is het eigene van de po~ 

litiek gelcgen. 

Hieraan client nog een zaak te worden 

toegevoegd. In het voorgaande zijn in 

het hijzondcr de eigenlijke overheidsta~ 

ken aan de orde geweest. 

Met het voorgaande is 

evenwel niet alles gezegd 

Het bonum comnuwc omvat 

Een overheid zal 
Dcze dicnen we te onder~ 

scheiden van de oneigen~ 

lijke. Hij dat laatste gaat 

het om activiteiten die 

zich vanwege haar geheel 

eigen aard niet Iaten orga~ 

niseren hinnen het over~ 

heidsapparaat, maar welke 

de overheid, gelet op de 

hetekcnis welke ziJ heh~ 

aileen een integraal 
mecr. Daaraan is in het al~ 

gcmecn hetcr uitdrukking 

gegeven in de katholieke 

sociale leer. De overheid 

heeft niet aileen ecn 'ncga~ 

tieve' taak, het inpcrken 

van het kwaad, maar tc~ 

beleid kunnen 

voeren, als ook haar 

diensten volop 

gei"ntegreerd zijn. 

vens en vooral een 'positicve' Daarin 

gaat het om zaken die naar hun aard de 

(mogelijkheden) van de private verban~ 

den te hoven en te buiten gaan, alge~ 

mene bclangen die aile burgers en al 

hun verbanden raken en als zodanig 

niet aan enig privaat verband kunnen 

worden toevertrouwd, de zorg voor een 

goede infrastructuur in de vorm van 

wegen (wcg, water, spoor); het be~ 

schermen van mensen tegen natuurlijk 

geweld (in ons land watcrstaat), het 

verzekeren van minimum hestaanwor~ 

men voor aile burgers (sociaal stelsel); 

hct beschermen van het natuurlijk mi~ 

lieu; ruimtclijke ordening, garanderen 

van een bctrouwbaar geldstelsel; het 

scheppen van voorwaarden voor ecn 

gezonde ontwikkeling van gezinsleven. 

ben voor de samenlcving in al haar ge~ 

lcdingen, derhalvc het bon11111 comtJttmc, 

voor haar voile verantwoordelijkheid 

client te nemen of waarin zij op suh~ 

stanticle wijze heeft deel te nemcn. Als 

voorbeeld wordt gewczcn op het open~ 

baar vcrvocr. Reeds eerder werd ge~ 

vraagd, of de Nederlandse overheid wei 

wist, wat zij deed, tocn zij bcsloot tot 

privatiscring daarvan. Zij heeft tocn 

blijkbaar niet voldocndc hcsclt, van 

welk hclang cen gc't'ntegreerd openbaar 

vervocrssystcem is voor het goed func~ 

tioneren van de maatschappij. Boven~ 

dicn hccft zij zich op dezc wijzc ccn 

hclangrijk instrument uit handcn Iaten 

ncmcn, dat mede van hetekcnis is voor 

andere onderdelcn van haar bcleid, zo~ 

als ruimtclijke ordening, bescherming 

(LJV 5% 



van het milieu, hct oplosscn van vcr

keer<,congesties, het garanderen van de 

bcreikbaarheid van dunner bevolkte ge

hieden. In dit verhand kunnen ook de 

opcnhare nutshedrijven worden ge

noemd. 

Uiteraard is cr aan dcze zaak ook ecn 

keerzijde. Hct i' namelijk niet zo dat 

icts, wat de overheid eenmaal voor haar 

vcrantwoordelijkheid heeft genomen, 

voortaan steeds daaronder moet hlij

ven. Hicr drcigt gcmakkelijk een be

denkelijkc gewenning. Om deze te 

voorkomen zal met cen zckere regel

maat de rekening moeten worden op

gemaakt. Met name valt hierhij te 

denkcn aan deelneming in bcdrijven. 

Coedc voorbeelden zijn in deze het ge

leidelijkc afstotcn van belangen in 

Hoogovens, DSM en andere. 

Het komt aan op een voortdurendc 

afweging van de in het geding zijndc 

belangen, op grond van wisselende om

'>tandighcdcn, in het Iicht van hct pu

hliekc helang, in het hijzondcr daarin 

ook gcleid door beginsclen van publie

ke gcrechtigheid. Van cen ru<;tig ach

terovcr zittcn kan en mag gcen sprake 

zijn. 

Ge"integreerd overheidsbeleid 
vraagt om een gelntegreerde 
overheidsorganisatie 
Het voorgaande heeft uitcraard ook di

rectc betekenis voor de wijze, waarop 

de overheidsadministratie in haar ge

hcel en haar delen functioneert. Een 

overheid zal aileen ecn intcgraal hcleid 

kunncn voercn, al'> ook haar diensten 

volop getntegrecrd zijn Dit betekent 

niet, dat deze diensten moeten worden 

opgezet als ecn strakke commando

structuur. De overheidsadministratie 

kan eerst volop gezond, dit is ook vol

op menselijk functioneren, indien er 

sprakc is van gespreide verantwoorde-

lijkheid Tegelijkertijd moeten de over

heidsdienslcn zich terdege crvan be

wust blijven, dat zij geen volop 

autonome instellingen zijn, maar deel 

uitmaken van en dienstbaar zijn aan 

een omvattend gehcel, de res publica. De 

overheidsorganisatie is naar haar aard 

hierarchisch. In haar zijn telkens de la

gere organen verantwoording schuldig 

aan de hogere, uitcindelijk aan de mi

nister. 

Dit betekent cen principiecl necn tegen 

de verzelfstandiging van overheidsdicn

sten, zoals deze in de laatste jaren is be

pleit; een principieel ncen ook tegen de 

'uitbesteding' van typischc overheidsta

ken aan private organisaties. Dcze 

kunnen niet andcrs dan leidcn tot ver

kokering en uiteenvallen van het over

heidsgezag. 

In dit Iicht moeten dan ook toegejuicht 

worden de beslissing van minister 

Sorgdrager de in uitvoering zijndc, 

ambtelijke reorganisatie op het depar

tement van justitie terug te schroevcn 

het plcidooi van minister Dijkstal tot 

wijziging van de wctgeving in dcze zin, 

dat de ministers van Justitie en l3innen

landse Zaken een directe greep krijgen 

op hct politie-apparaat; het bcsluit te

rug te komen op aan private organisa

ties verlccnde bevoegdhedcn tot het 

uitdelen van bckeuringen. 

Alleen door een reele verantwoordelijk

heid van de ministers en daarbovenuit 

van het kabinct voor allcs wat zich in 

de overhcidsadministratie afspeelt kan 

ecn dcmocratischc staatsbestcl zich 

handhaven. Alleen zo is ook ecn intc

graal regeringsbcleid mogelijk, waarin 

binncn de gegcven mogelijkheden en 

op grond van publiekrechtelijke maat

staven alle daarin spelendc belangen tot 

hun recht komen. Celet op de alleszins 

begrijpelijke nciging van iedere minis

ter primair op tc komcn voor de zaken 



• I die onder zijn bevoegdheid vallen, 

komt in deze bclcidsvorming een bij

zondere verantwoordelijkheid toe aan 

de minister-president. 

Een en ander stelt uiteraard ook de 

nodige eisen aan het functioneren van 

het parlement, met name de T weede 

Kamer. De buitenstaander krijgt dik

wijls de indruk, dat het daarin in over

wegende mate om stukwerk en 

incidenten gaat. Men concentreert zich 

op bepaalde onderwerpen, die elk voor 

zich belangrijk (kunnen) zijn, zoals mi

lieu, gezin, sociaal minimum, mede om 

op deze wijze bij het publiek te 'scoren'. 

Te weinig worden deze thema's in het 

brede verband van ecn gdntegreerde 

politieke visie geplaatst. De volksverte

genwoordiging kent mogelijk vee! spe

cialisten, maar nauwelijks generalisten. 

Ook het CDA komt daardoor in de 

Kamer dikwijls weinig overtuigend 

over. 

Professor Woldring hecft zich eens in 

deze zin in dit blad uitgelaten, dat het 

gevaar dreigt, dat in de praktischc poli

tick van het CDA de kernwoorden pu

blieke gerechtigheid, gespreide verant

woordelijkheid, rcntmeesterschap en 

solidariteit wei bij name worden ge

noemd, maar daar gaan functioneren als 

snijbloemen zonder wortel. 4 Hij heeft 

daarin wellicht geen ongelijk. 

Het woord wortel brengt om tenslotte 

in het kort bij een ander thema. In de 

CDA-filosofic speelt het zogenaamde 

maatschappelijk middenveld, alsook de 

relatie van de overheid daarmee een be

langrijke rol. Dit is op zichzelf juist. 

Zander dit middenveld zweeft de 

staatsgemeenschap in het luchtledige. 

Voorts kan de overheid haar taak in de 

samenleving aileen op verantwoorde 

wijze vervullcn, indien zij haar oor in

tcnsicf te luisteren lcgt, niet aileen bij 

de (individuele) burgers, maar ook bij 

hun maatschappelijke verbanden. 

Regelmatig overlcg met de laatste is cen 

zinnige zaak. De overheid moet duide

lijk weten in welkc situatie zij opcrccrt. 

Daarbij moeten we blijven beseffen, dat 

het bonu111 coHmJwJe wat anders is dan ccn 

optelsom van allerlei belangen; dat de 

res publica, die geroepen is het ho11W11 

coHJIJHIIle te behartigen, mecr is dan de 

sluitsteen, welke nodig is om de samen

leving in a! haar verscheidenheid bijeen 

tc houden 5 De staatsgcmcenschap, met 

de daarbinnen functionerende over

heid, hecft als behartiger van het alge

meen belang ccn gcheel eigen 

oorspronkelijke '>tatus naast aile private 

verbanden en in bcpaald opzicht, te 

wetcn als mede-regulator van het pu

bliek domein, ook hoven deze. De staat 

is wei gcroepcn in de samenlcving tc 

dienen, maar dit naar eigen aard en op

dracht. 

Dit brengt mcdc, dat niet de genoemdc 

maatschappelijke verbanden, laat staan 

specifieke actiegroepen de eigenlijkc 

gesprekspartners voor de overheid die

nen te zijn. Vee leer zijn dit de politieke 

partijen. Normatief gesprokcn ondcr

scheiden deze zich JUist daardoor dat 

zij niet bcpaalde private of dcclbelan

gen vertegcnwoordigen, maar dat zij 

het algemeen belang, zoals dit in de 

staat belichaamd is, hebben tc diencn. 

Dit kunnen zij aileen doen door vanuit 

eigen, centrale grondgedachten (princi

pia) een gc'intcgreerde visie op de actu

elc staatstaak te ontwikkelen en dezc 

zo mogelijk via de democratischc orga

nen tot gelding tc Iaten koment• 

Uit hct voorgaande mag niet de con

clusie worden getrokken, dat de private 

verbanden zich rustig in eigen kring 

kunnen terugtrekken en zich gchcel 

door hun cigen, private doelstclling 

kunnen Iaten hepalcn. Zij functioneren 

nu ccnmaal niet los van, maar volop in 
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de samenleving. Daarin zijn de private 

bclangen ook nauw vervlochten met 

hct door de staat behartigde algcmene 

helang. Als zodanig zijn zij medever

antwoordelijk daarvoor. Dit geldt in 

hct hijzonder ook de grote ondcrnc

mingen, die zo'n sterk stempel op de 

<,amcnlcving lcggcn. 

In dit alle<> openhaart zich de regel, die 

in het Nieuwe Testament in het hijzon

der wordt toegepast op de christelijkc 

gcmeente, te weten dat we elkaar tot 

een hand en een voet mocten zijn, een 

heel de <,amenlcving onwattcnde hete

kcni'> hecft. De mens kan, al is hij nog 

zo cigcnzinnig en dicntcngevolge in 

zichzelf verkokerd nict volstrekt nege

rcn dater sprakc is van ecn fundamen

telc solidariteit tu'iscn aile menscn, 

zowel atzonderlijk als in al hun verban

dcn. Ook de natuur is in dit grote ver

hand opgenomen Dit allcs krachten'> 

hct, al ot nict als zodanig ondcrkende 

ot crkende, cne scheppingswoord in 

ziJn hlijvende actualiteit Dit woord 

roept on<, voortdurcnd op niet cxclu

siel, maar inclu-.id te dcnken en te han

dclen, dat wil zeggen met bewustc 

inachtncming van datgcne wat ons om

gel'it. 

Ten dicp'>te worden we hicr geconfron

tccrd met het centrale licfdegebod. Dit 

mogen we dan niet duiden als een vaag, 

utopi<,ch, ethisch ideaal, dat niet in de 

wcrkeli)kheid van vandaag tc realiseren 

i'.. Veelcer is het zu, dat het ingebed 

ligt in de opdracht, waarmcc de mens 

in deze wcreld i'> gcsteld, te wetcn het 

hehouwen en hewaren van de aarde. 

Daarin <,preekt Cod, de Schcpper, di

rect en onontkoomhaar, de mensen in 

hun dagelijks he-;taan en in al hun ver

handen aan, en wijst Hij de enige weg 

die wcrkeliJk heilzaam is voor de 

<,amcnleving in al haar gcledingcn. 

llinnen dit volop recle kader speelt ook 
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de res publica, in de hiervoor omschrevcn, 

ruime zin, haar onmisbare rol. 

Dr. JD. DeHqeriHk ( 1921) is emeritus hoog

leraar i11 de Reformatorische WiJshegeerte aaH de 

RijkstmiPerstteitm va11 Utrecht m Cro11inqe11. 
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Forum 
In deze rubriek passen kortere bij

dragen waarin kort en krachtig ar

gumenten gegevcn worden voor 

een bepaalde opvatting. Bijdragen 

zijn wclkom die in niet mecr dan 

2000 woorden een prikkelcnde 

kwestie neerzetten. De opinie moet 

passen in de opzct van CDV: het 

client te gaan over de strategische 

vragen achter de politieke actuali

teit. Bijdragen die discussie uitlok

ken verdienen de voorkeur. 
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De moordende concurrentie tussen steeds meer programma

aanbieders roept normatieve vragen op over de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van publieke en commerciele omroepen en 

over de specifieke taak van de publieke omroep. Het is beter de be

staande situatie waarin omroepverenigingen invloed hebben op het 

programmabeleid te continueren dan een consumentenorganisatie 

voor radio en televisieconsumenten in het Ieven te roepen. Het in

stand houden van de publieke omroep met meetbare doelstelling

en Ievert een grate bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. 

W
annecr televisie wordt 

gezien als virtuclc wcr· 

kelijkheid 

die de 

mens omgeeft, bevindcn 

Nederlanders zich de laat· 

ste jaren in een uitdijcnd 

heelal. Tot april 1988 be

stond ons tclevisie-univer

sum uit Nederland 1 en 2. 

Nu wordt ons hinnen 

enkclc maanden de 12e 

(Weerkanaal) en 13e 

(Sportkanaal) op Neder-

wat andcrs tc doen dan naar a! dat nicu

we aanbod te kijken Tusscn april 1988 

en april 1995 nam de kijk

tijd van de gcmiddelde 

Ncderlander met nict 

meer dan een half uur toe: 

van twee naar tweeenhalf 

uur per dag. Hct program

ma-aanbod dat cr daarna 

nog is hijgekomen zorgt 

voor hooguit 10 minuten 

extra kijktijd 

De moordendc concurren-

land gerichte zender in het Proj.dr. CPM. van der tie tusscn steeds meer pro-

vooruitzicht gesteld. Tel Haak gramma-aanbiedcrs om de 

daar nog de Ncdcrlands ondertitelde bepcrkte zcndtijd van het Nederlandsc 

uitzendingen van NBC Super Channel 

en Eurosport en de Vlaamse zenders 

TV 1 en 2 bij op en gcen mens hoeft 

zich meer te vervelen, zelfs a! spreekt 

hij gccn woord over de grens. 

De mensen hcbbcn ovcrigens nog wei 

publiek roept normatieve vragcn op 

over de maatschappelijke verantwoor

delijkheid van puhlicke en commerciele 

omroepen (hoe vcr mag jc gaan met rc

cdity-tv?) en over de specifiekc taak van 

de publiekc omrocp. Heeft de overheid 

CDV 5/% 

I. 
E 
d 
II 



bier ecn belcid tc voercn en, zo ja, op 

welke doclen moet dat gcricht zijn en 

welke instrumenten lcnen zich daar-

voor~ 

In dit artikcl wordt eerst ingegaan op 

de vcrwachtingcn die men heeft van de 

media in ons soort samenlcvingcn. 

Vervolgcm komt de Nederlandse prak

ti)k aan de ordc. Dan wordt gckeken 

naar de rccentc discussie over de maat

schappclijkc verantwoordelijkheid van 

de BBC in Croot-13ritannic en tcnslotte 

worden suggcsties gedaan voor toe

komstig heleid in Nederland. 

Hoge verwachtingen 
De maatschappelijke vcrantwoordclijk

hcid van de media werd voor bet cerst 

cnigszins systematisch geformulecrd 

door de Amerikaanse Commission on the 

Freedo111 of the Press (Hutchins 

Commission, 1947) De media hebben, 

aldus deze commissic, verplichtingen 

tegcnovcr de samcnleving. Media-ci

gcndom hrengt ecn taak ten behoeve 

van de gcmcenschap met zich mee. 

Nicuwsmedia moeten waarheidsge

trouw, nauwgezet, eerlijk, ohjectid en 

ter zake zijn. Media mocten ecn forum 

vcrschaften voor ideecn. De media 

moeten vrij zijn, maar wei zichzell rc

guleren. Media zouden moeten werkcn 

volgem overcengekomen gedragscodes 

en professionele normcn. Onder hc

paalde omstandigheden mag de samen

lcving tcgen de media optreden in hct 

algemcen be lang (McQuail 1994, 124 ). 

/)it is CCII 11rtikel in de serie over de toeko111st1hl11 het puhliek hestel. 

Emler Perschmell in dcze serie art ike/en Pml fnof dr. I C. St11ppers, 

3, E H. Hollandn ell dr. Jl WN Rutten (in Clnisten Democra-

11\,he Verknlllilll}fll VIlli september 199) ), mr. LB.i\1 Wiist (in 

nJristrll DelllOUi/tischr VnkemtiHi}C11 1)(1)1 maart 19915 J en mr. B 

Croc11e11di)k m drs. i\1 Schaar/emmer (in Christen Democratische 

\'akrllllllti}en Piln a{>ri/ 19915) 
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Dcze 'social resfl011Sihility theory' werd van 

toepa'>sing geacht op de modcrne wes

terse democratieen. Zij werd door we

tenschappers die bij de commissie

Hutchins hetrokken waren gewccst, in 

een latere publikatic afgczet tcgen de 

autoritaire, de libertijnsc en de sovjet

thcorie. Later ontwikkclde Picard nog 

cen sociaal-democratischc variant van 

de socilll respo115ibility theorie die een le

gitimatie vcrschaft voor overheids

bemoeienis. Tenslotte kwam McQuail 

zeit met twec toevoegingen: een model 

dat past hij ontwikkclingslanden en een 

gedemocratiseerd model dat slaat op 

kleinschalige gcmeenschapsmcdia. 

(McQuail1994, 127-132) 

De zwakte van deze 'pcrstheorieen' is 

onder andere dat zij aileen opgaan voor 

de gedrukte media, en zelfs daar valt 

nog over te twisten. Ook de pers kan 

niet over een kam geschorcn worden. 

Het zijn ook gccn empirische theoriccn 

over hoc media feitelijk werken, maar 

min of meer samenhangendc opvattin

gen over hoe de media zouden behoren 

tc functioneren. De formulering van 

zulkc thcoriecn is goed voor de ontwik

kcling van waarden en normen, maar in 

de praktijk trekt niemand zich er iets 

van aan. 

lntusscn werd in Croot-Britannie de 

'pt~hlic semice'-gedachtc voor omrocp uit

gewcrkt en door de Commissie

Peacock ( 1986) overgenomcn. Omrocp 

als publieke dienst wordt gekcnmerkt 

door univcrselc dienstvcrlening, vcr

scheidcnheid van programma-aanbod, 

rcdactionelc onafhankclijkheid, maat

schappclijke verantwoordelijkheid en 

bet afleggen van rckenschap, culturele 

kwaliteit en identiteit, publicke finan

ciering en/of niet-commerciele manier 

van werken. (McQuail 1994, 126-127) 
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De omschrijving van publieke omroep 

staat vee! dichter bij de praktijk dan de 

perstheoriecn omdat de overheid zich 

veel intemiever bemoeit met de om

roep en daarvoor behoefte heeft aan 

een rechtvaardiging Een aantal van de 

genoemde publieke omroep-kenmerken 

is in vcel Westeuropese Ianden, waar

onder Nederland, gewoon in de wet 

vastgelegd 

Niet tevreden met het gratuite, zellge

bakken karakter van deze normatieve 

theorieen, is de Amsterdamse hoogle

raar Denis l\tcQuail op zoek gegaan 

naar de normen en waarden die leitelijk 

in de samenlcving circuleren over het 

functioneren van de media. Hij ordent 

ze in zijn standaardwerk 'Media Perfo>

IIWHce' in drie grote groepen: vrijheid, 

gelijkheid en maatschappelijke orde. 

Onder vrijheid van de media verstaat 

hij onder andere onafhankelijkheid ten 

opzichte van overheid, eigcnaars en ad

verteerders, toegankelijkheid voor aile 

groeperingen uit de samenleving en een 

verscheidenheid van aanbod die de kij

kers/luisteraars/lezers een ruime keuze

vrijheid biedt. Onder gelijkheid komt 

ook weer de kwestie van een gelijke 

toegang tot de media ter sprake, maar 

dan in het bijzonder uitgcwerkt naar 

gelijke behandeling, hoor en weder

hoor, objectiviteit. Hct derde criterium, 

orde, kan 'van bovenaf' gezien worden 

en heeft dan onder andere betrekking 

op de rol van de media bij het creeren 

van een draagvlak voor overheidsbeleid 

en hij cultuurspreiding. 'Van onderop' 

wordt orde eerder gezien als solidari

teit, integratie en multi-culturele sa

menleving. 

McQuail inventariseert water blijkbaar 

a an opvatti ngcn lceft en houdt er rekc

ning mee dater geen consensus bestaat 

over wat in het algemeen belang is. 

Verschillende politieke partijen en an

dere groeperingen zullen ieder hun ei

gen invulling gcven aan begrippen als 

vrijheid, gelijkheid en orde. (McQuail 

1992) 

Geldend recht 
Nu zijn er in het verleden bclangrijkc 

politieke beslissingen gevallcn die ge

codi ficeerde rcchtsnormen hebben op

gcleverd voor het functioncren van 

media in een democratische samenle

ving. De vrijheid van meningsuiting 

was ccn van de grondrechten die ge

proclamecrd wcrden in de Amerikaanse 

constitutie en tijdens de Frame revolu

tie. Dit grondrecht is ncergelegd in ar

tikel 7 van onze Grondwet en in artikel 

I 0 van het Europees Verdrag tot he

scherming van de Rechten van de Men; 

en de Fundamentele Vrijhcden (EVRM, 

1950). Twee andere Furopese belcids

documenten zijn evcneens van groot 

belang voor onze nationale omroep

wetgeving: de Conventie inzake grens

over<,chrijdende televisic van de Raad 

van Europa en de Televisierichtlijn van 

de EC, allebei van 1989. De hetekenis 

van de C:onventie is vooral dat de in

houd ervan grotendeels is overgeno

men in de EG-Richtlijn 

Nederland heeft de Conventie niet ge

ratificeerd ondanks dat die ambtelijk i'> 

voorbereid onder Nederlands voorzit

ter<,chap. De rcdcn hicrvan i'> gelegen 

in artikel 7, waarvan het ccrstc lid ei'>t 

dat de programma's nict: 

a. "he indecml ""d in parliudar contain fJOmo

qraphy; 
b 1jiue undue fnomimncc to uiolmce or he likely 

lo incite lo rae iii/ h,Jtred'' 

Aanzetten tot rassenhaat is al een mi;

drijf onder de nationalc wet. Onnodig 

in beeld brcngen van geweld is heel 

moeilijk eenduidig te dehnicren. En een 

CDV 5-"J(, 



categori;ch verbod van onzedigheid en 

pornografie zou in strijd zijn met een 

recente wijziging van het Wetboek van 

Stratrecht die getuigt van openheid en 

een tolerante houding in deze aange

legenheden (Hrid van de minister van 

WVC van 12 rnaart 1992,Tweede 

Karner I 'J9 1-1992, 22300 XVI nr. Ill). 

Eenzeltde openheid spreekt uit de hou

ding van Nederland tegenover een arti

kcl in de EC-Richtlijn (artikel 22) dat 

be.,chcrming van rninderJarigen beoogt. 

Dit artikel verplicht lidstaten ervoor 

zorg te dragen dat telcvJsieprograrnrna's 

van ornroepen die onder hun jurisdictie 

vallcn gecn .,chade toebrengen aan de 

lichamclijke, geestelijke of zedelijke 

ontwikkeling van mindcqarigen. Porno

grahe en onnodig geweld worden met 

name genoernd. De Richtlijn geeft de 

regcring van cen ontvangend land on

der bepaalde omstandigheden de be

voegdheid de doorzending van 

dergelijke schadelijke programma'., op 

te schortcn. De Nederland'>e regering 

heeft verkbard, van deze hevoegdheid 

geen gehruik te zullen maken. 

Dit wil niet zeggcn dat de Nederlandse 

wet minderjarigcn geen enkele hescher

ming biedt tegen schadelijke tv-pro

gramma'<>. Artikel 53 van de Mediawet 

vcrplicht de ornroepcn de uitzcnding 

van hlms of gedeclten van films die 

door de filmkeuring niet zijn toegclaten 

voor kinderen onder de 12 of onder de 

16 jaar, niet te Iaten bcginnen v66r 8 

uur, re;pecticvelijk 9 uur '., avond<>. Ook 

niet-gekeurde films en andere program

rna'; die de uitzendende ornroep niet 

ge.,chikt acht voor kinderen in die lcef

tijdsgroepen, mogen niet voor 8 uur 

rc<,pectievelijk 9 uur beginnen.Van de 

keuring.,uitslag of de ongeschiktheid 

voor kindercn moet vooraf melding 

worden gernaakt. Deze bepaling geldt 

ook voor comrnercielc omroepcn. 

Abonnee-tv-omroepen hoeven slechts 

de eventuele keuringsuitslag vooraf

gaande aan de uitzending tc melden. 

Dcze bcpaling uit de Mediawet wordt 

slccht nageleefd. Het Cornmissariaat 

voor de Media heeft de puhlicke orn

roepen a! drie keer (in 1991, 1992 en 

1995) gcmaand, zich a an artikel 53 te 

houden, op straffe van sancties Het ge

drag van de omroepen i<> enigszins be

grijpelijk, gelet op het voornemen van 

de vorigc regering om de filmkeuring, 

die thans nog aileen op vrijwillige basis 

functioneert voor rninderjarigen, helc

maal af te schaffcn. Twce wetenschap

pelijke onderzoekers van de Vrije 

Universiteit adviseerden daartoe en be

valcn de regering aan, de keuring te 

vervangen door een systeem van pro

duktinformatie zoals gangbaar is in de 

vidco-branche (Van der Burg en Van 

den Heuvel 1992). De bij uitstek des

kundige op dit gebied, de Leidse hoog

leraar pedagogiek Van der Voort, i'> het 

ovcrigens niet met de voorgenomcn af

schaffing ecns en vindt dat de bcpalin

gen in de t'Aediawet omtrent de 

aanvangstijdstippen van films die onge

<,chikt geacht worden voor kinderen 

ben eden de 12 en I li jaar rnoeten wor

den aangcpast aan de tijden waarop 

kinderen van de betretfende ledtijd 

naar bed worden gestuurd (Van der 

Voort 1995, 21-22) 

De Omroepwet 1967 bevatte een arti

kel I 0, tweedc lid dat luidde "De uit

zendingen mogen niet'> bevatten, dat 

gevaar oplcvert voor de vciligheid van 

de Staat, de openbare orde of de goede 

zeden." Deze bepaling werd in 1978 

gcschrapt orndat regering en parlcment 

het ercJVer eens waren dat het handha

ven van een dergclijk algemeen verhod, 
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dat ook in het Wcthock van Strafrecht 

voorkwam, de taak van de rechterlijkc 

macht was. Met de schrapping werd 

ook hcoogd, omroep en pcrs in dit op

zicht dezelfde vrijheid te geven 

nomen in het Nicuw llurgerlijk Wet

hock, waar het niet mecr aileen op ra

dio en televisie maar ook op andere 

publikatievormen betrekking heclt. Het 

gaat bij het recht op rectiticatie aileen 

om onjuiste of onvolledige 

Een artikcl dat aile wijzi

gingcn van Omroepwet en 

Mcdiawet heeft ovcrlccfd, 

is hct cruciale artikel 48: 

Het merkwaardige 
en daardoor misleidende 

publikaties van feitelijke 

aard, dus niet om me-is dat in ons land de 

"Ieclere in'>telling die zend

tijd heeft verkregen hc

paalt, onvenninderd het 

hij of krachtens de wet 

hcpaalde, vorm en inhoud 

van haar programma en is 

verantwoordelijk voor het

geen in haar zendtijd 

omroepbijdrage 

door sommige 

politieke partijen 

overwegend als een 

belasting lijkt te 

worden gezien. 

ningsverschi\len. 

De Mcdiawet kent gcen 

bepalingen over aantasting 

van de persoonlijke le

venssfcer door een radio

of televisie-uitzending Als 

di t gcbeurt is het een 

onrechtmatige daad en 

wordt uitgezonden" 

Soortgelijke hepalingen gelden voor 

commercielc en abonnee-omroepen. 

Dit artikel gceft een omroep niet aileen 

een grotc mate van vrijheid maar impli

cecrt ook aansprakelijkheid voor even

tuele schadc die door de uitzcnding 

wordt vcroorzaakt. Een bekend geval is 

dat van de springende frisdrankflessen 

waartegen bet programma 'De 

Ombudsman' van de VARA in 1975 ak

tie voerdc. Na een juridisch gevecht 

van mecr dan twintig jaar is de mi\joe

nenclaim van de (nieuwe) eigenaren 

van de firma nog steeds niet van tafel. 

De Europese Televisierichtlijn verplicht 

de lidstatcn, ervoor te zorgen dat bur

gers en instellingen zich tegen een aan

tasting van hun belangen, met name 

aanzien en reputatie, als gevolg van cen 

onjuiste bewering tijdens een televisie

uitzending, kunnen verweren door een 

recht op weerwoord of vergelijkbare 

maatregelcn (artikel 23) Het recht op 

rectificatie dat tot voor kort in de 

Mediawet voorkwam, is zo'n vergelijk

bare maatregel. Het is inmiddels opge-

wordt cr dienovereen

komstig door de rechtcrlijke macht 

over geoordeeld 

De /v\ediawet verplicht commerciele 

omroepen, zicb aan te sluitcn bij de 

Stichting Reclame Code (artikel 71 i) 

Hierin participeren dertien organisaties 

van adverteerders, reclamebureaus, 

consumenten en media. De stichting 

heelt een Reclame Code opgesteld 

waarvan de naleving wordt gehand

haafd door de Reclamc Code C:om

missie. De commissic komt in aktic 

naar aanleiding van cen klacht of op ei

gen initiaticf Als cen klacht gegrond 

verklaard wordt, kan de commissie aan

bevelcn, de gewraakte reclame niet 

meer in die vorm of op dat ti)dstip uit 

te zcnden. De commissic kan ook een 

boete of de verplichting tot schadever

goeding oplcggen. De Stichting Ether 

Reclame (STER) en International 

Promotions (IP) Nederland hebben 

zich op voorhand verplicht de aanbeve

lingcn van de Reclamc Code Commis

sie op te volgen. 

Hiermec is het wettelijk kader dat rele-
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vant i-, voor het functioneren van de 

media in de Ncderlandse samenleving 

( op het programmastatuut na, waarover 

later) be-,chreven. Het kan in twee tref

woorden worden samengevat: vrijheid 

en verantwoordeliJkheid 

Accountability 
ln Croot-llritannic hecft het debat over 

de verantwoordelijkheid van de media 

de laatste jaren cen interessante wen

ding genomen naar aanleiding van de 

vernicuwing van het handvest van de 

BBC De BBC krijgt met ingang van 

1997 een nieuwe conccssie voor tien 

)aar Aan deze verlenging zijn een dis

cussienota (november 1992) en een be

leidsnota (juli 1994) van de regering 

over The fulure of tiJC HBC' voorafgcgaan. 

Ook de BBC zell heeft zich niet onbc

tuigd gelaten. Zij publiceerde vrijwel 

gelijkti)dig met de disu!';sienota van de 

regering een eigen bcleidsdocurnent, 

getiteld 'Extwcii111) choice', waarin hct be

staansrecht van de publieke omroep en 

voortzetting van de financiering uit de 

omroepbijdragc werden bepleit. Vorig 

jaar verscheen :'People a11cl Proqrammes', 

waarin de BBC de hoofdlijnen van haar 

prograrnmabeleid uiteenzette. 

De regeringsnota's zijn doortrokken 

van de gedachtc dat de BBC als verlc

ner van een publieke dienst verant

woording rnoet af!eggen aan haar 

afnemers die via de omroepbijdrage 

voor die dienst betalen. De omroepbij

drage wordt in Croot-Britannic ge'ind 

in opdracht van de BllC:. waardoor het 

vergoeding-,karaktcr van de omroepbij

drage wordt versterkt. De BBC: moet de 

diensten die zij denkt aan tc biedcn in 

ruil voor de omroepbijdragc vastleggen 

in een intenticvcrklaring aan de kijker; 

en luisteraars ('statemC11l of promises'), naar 

het voorbecld van het Cit1ZC11's Charter 

([)V )% 

dat geldt voor overheidsdiensten. Deze 

intentieverklaring vormt sarnen met het 

Royal Charter (statuut) en de Agreeme11l 

( ovcreenkomst tusscn de BBC en de rc

gering) de basis voor de activiteiten van 

de BBC. In de verklaring rnoet onder 

andere concreet worden aangegeven 

voor welke programmacategorieen de 

zendtijd wordt gebruikt, hocvecl uren 

regionale programma's er zullcn wor

den uitgezonden, welke kleur elke ra

diozcnder hccft en wat de verschillende 

programmasoorten kosten. Een samcn

vatting van de intentieverklaring client 

ecns per jaar meegezonden te worden 

met de acceptgiro voor de betaling van 

de omroepbijdrage. In het jaarverslag 

moet worden verantwoord, in hoevcrre 

de gestelde doelen zijn gehaald. Het 

jaarverslag moet ook vermelden, wclke 

redactionele normen biJ de BBC: gel

den, hoc die gehandhaafd worden en 

met welk resultaat. Ook de inspannin

gen die de BBC: zich getroost hceft om 

achter de behocften en belangstelling 

van het publiek te komen en een sa

menvatting van de uitkom-,tcn moeten 

in het jaarvcrslag worden opgenomen 

(ontwerp-Agreement, artikel4.4) Als 

de BBC de formule van een radiozender 

wil wijzigen, hct aantal minderheden

prograrnma's wil beperken of andere 

wezenlijke veranderingen in haar dien

stenpakket wil aanbrengen, kan dat pas 

na uitvoerige raadpleging van het pu

b\ iek. De BBC rnoet de desbetreHende 

voornemens publiceren en de reactics 

van individuele burgers en rnaatschap

pelijke organisatics voorleggen aan de 

l3oard of Cooenwrs, alvorens de voorne

mens, a\ dan niet gewijzigd, uit te voe

ren. 

De 12-koppige IJo,nd of Governors kri)gt 

in de regeringsvoorstellen een andere 

rol. Het wordt cen Raad van Toezicht 

die kijkt of de programma's van de BBC: 
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nog steeds voorzien in de behoeften 

van het publiek en of de BBC haar be~ 

!often aan het publiek nakomt. "The 

C:ouernors' role is to look after the public's inte

rest in the BBC, not to nwrwge it 

(flelcidsnota, p. 39) 

Het interessante aan dezc voorschriften 

is op de eerste plaats de overschakcling 

van 'responsibility' naar 'accountability', van 

verantwoordelijkheid naar verantwoor~ 

ding afleggen. Dit veronder<aelt meet~ 

bare doelstellingen, op het bereiken 

waarvan de BBC kan worden afgere~ 

ken d. 

Op de tweede plaats is het interessant, 

tc zien aan wie de BflC vcrantwoording 

moet leggen Dat is aan de omroepbij~ 

drage betalende burger, die waar voor 

zijn geld mag vcrwachten. Er wordt 

geen onderscheid gemaakt tussen de rol 

van burger en die van consument, een 

onderscheid waaraan Stappers vee! aan~ 

dacht besteedt in Christen~Democra~ 

tische Verkcnningen 9/1995. 

Met deze plaatsbepaling wordt de HBC 

ook meer dan voorheen gebonden aan 

de 'public taste and decency', die in de 

programma's niet gekwetst mogen wor~ 

den ('voorzover mogelijk', staat erbij, 

Bcleidsnota p. 45). De Britse regering 

-;uggcreert dat dit met zovccl woorden 

zou kunnen worden opgenomen in de 

intentieverklaring. Het ontwerp~Aqree

mmt lcgt de BflC op dit punt stevig vast. 

Volgens artikel 5.1 moct de BBC alles 

doen wat zij kan om te verzekercn dat 

haar programma's "do 11ot i11clude 11nythi11q 

tl'hich offends cujainst ejood taste or decency or 

is l1kely to encoume}e or mcite to crime or lc11d to 

disorder 01 to he offensiuc to f'uhlic feelincj" 

Voor de hehandeling van klachten van 

het publiek bestaan ver-;chillendc orga~ 

ncn: de llroadwstinr} Colllplaints ( 'onnnission 

lflCC:l en de llrocull!lstnltJ Stml<i!lrds 

CounCil (BSC) De eerstgenoemde da~ 

teen van 1980 en gaat over oneerlijke 

bchandeling in een programma en in~ 

breuken op de pcrsoonlijke levenssfeer 

De tweede is in 198il opgericht en ont~ 

fermt zich in het bijzonder over klach~ 

ten hetreffende gewcld, sex, smaak en 

goede zeden. De BSC behandelt niet 

aileen klachten, maar laat ook onder~ 

zoek docn en stelt gedragscodes op. 

Klachten over de commercielc telcvisie 

en radio kunnen ook ingediend worden 

bij de Indcpmdent Television Commission en 

de Rad1o Authority, die de zendvergun~ 

ningen vcrlenen aan commercicle om~ 

roepen en daarbij voorwaarden en 

gedragscodes kunnen opleggen 

Er wordt heel wat geklaagd in Groot~ 

Britannic:de bovengcnoemde instanties 

ontvingen in 1993 samen een kleine 

9.000 klachten, waarvan een klcine 

3.000 betrekking hadden op reclame. 

Daarnaast ontvangen de BBC en de 

commerciele omrocpen zclf ook klach~ 

ten. Een dee! daarvan wordt in pro~ 

gramma's behandeld, op ccn nict a! tc 

zachtzinnige manier, biJvoorbeeld in 

het wekelijkse programma Points of Vie!!' 

op BBC I, dat woensdagavond uitge~ 

zonden wordt. De BBC publiceert 

voorts een halfjaarlijks Complaintsllulletin 

waarin de klachten worden gerubri~ 

ceerd. Van de ruim .350 klachten die 

tussen I april en 30 september 1995 

binnenkwamen had bijna ecnderde be~ 

trekking op vermeende eenzijdigheid 

of bevooroordceldhcid en ru1m een 

kwart op gebrek aan goede smaak. De 

klagers zijn voor ecn deel georgani~ 

secrd in de Voice of the Listenn " Vieu>cr, 

naar eigen zeggen "the only cor1sumcr hody 

spr,lkiu<} [or listrners md Picu,rrs ou all hro,Id
wstinq 1<sucs" Deze helangengroep heeft 

':.arncn n1ct de 'gcwoncl con.:;unlcntenor

ganisaties en de Lahoru Party geplcit 

([)V 5% 



voor het instellen van een 13roadcasting 

Co11sumers' Cotcl!ctl. De regering hecft dit 

algewezcn. De regering stelt wei voor, 

de l:lCC te Iaten opgaan in de l:lSC, 

want mensen weten nu vaak niet, bij 

wie ze waarover kunnen klagen en 

klachten circuleren dan ook regelmatig 

tusscn de verschillende behandelcndc 

i nstanties. 

De belcidsnota van de regering is sa

men met het ontwerp van Charter en 

Agreement in januari 1996 in het House of 

Lords en in februari in het Lagerhuis be

handeld en zal naar verwachting omst

reeks het publikatietijdstip van dit 

nummer door een resolutie worden be

krachtigd 

Duidelijke 
verantwoordelijkheidslijnen 
Het aantrekkelijke van de Britse bena

dering is naar mijn mening de duide

lijkheid die ontstaat door de nadruk op 

'accotmtahtlity', rekemchap afleggen over 

het a! dan niet hereiken van vooraf in 

meethare termen gcformuleerde doel

stellingen Daarmee wordt de discussic 

over maatschappelijke verantwoorde

lijkheid van de media ontdaan van wol

ligheid. Accouttt<lhiltty staat ook in het 

zakenleven in de helangstelling. In 

november 1994 organiseerdc de Vere

niging voor Studie en Onderzoek van 

f\ lassacommunicatie een confcrentie 

over lltcOIIIItrrhility van reclame- en voor

lichting-,campagncs In de daar gehan

tcerde hegrit"orw,chrijving vindt ook 

de afrekening plaats op grond van de 

hehaalde resultaten. 

Meethare doe!.,tellingen komen in de 

Ncdcrlandse ,\1cdiawet en in het debat 

over het te voeren mecliabclcicl vcrras

'>encl vee! voor. De omroepverenigin

gcn moeten 30% van hun tv-zendtijd 

aan informatic en eclucatie he<;teclen en 

20% aan cultuur, waarvan de helft aan 

kunst. Wat onder deze begrippen ver

staan wordt, is afgesproken tussen om

roep, Commissariaat voor de Media en 

departement, met gebruikmaking van 

het Europea11 System for the Classification of 

Radio and Television fnogrammes (ES
CORT). Meer dan de helft van de 

televisie-programma's moet door de 

omroepen of in hun opdracht zijn ge

maakt. Tenminste 1 O'Yo moet gemaakt 

worden door onafhankclijke tv-proclu

centen. De Nederlandse Programma 

Stichting (NPS) moet 40% kunst en 

cultuur brengen en 15% van haar tele

visie- en 20% van haar radiozendtijd 

besteden aan programma's voor of over 

etnisch-culturelc minderheden. 

Reclame mag bij de publicke omroep 

niet mecr dan 6,5'){, van de zencltijcl be

slaan. Commercicle omroepen kunnen 

tot 15% gaan. In geen geval mag er 

meer clan 20% reclame in een uur zit

ten. 

In het politieke debat over de taak van 

de publicke omroep is door de vorige 

regering het door de omroep nage

strecfde marktaandeel ( =aandeel in de 

kijktijd) van 50'!(, onderschreven. 

lnmicldels moet dit streefcijfer onder 

invloecl van nieuwe concurrentie in 

neerwaartse zin worden biJgesteld. 

De missie van de publieke omroep kan 

worden samengevat als: zovccl moge

lijk mcnsen in contact hrengen met zo 

goed mogelijke programma\ Onder 

zoveel mogelijk menscn kan worden 

ver5taan: tenminste een marktaancleel 

van 50 (of 40)% Fen zo goed mogelijk 

programma kan worden vertaald in: een 

programma clat tenminstc voldoet aan 

de lbovengenoemde) wettelijke pro

grammavoor.,chriften. Door de doel

stellingen aldus te kwantificeren worclt 

ook de tegenstrijcligheid van beide elc

menten uit de missie hantecrhaar ge-
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maakt: Als het programmaschema een

maal voldoet aan aile wettelijke voor

schriften kan er naar hartelust op een 

groot marktaandccl gejaagd worden. 

Het ondcrzoek naar de verwczenlijking 

van deze cisen en doelstellingen wordt 

deels uitgevoerd door de afdeling Kijk

en Luisteronderzoek van de NOS, 

deels door het Commissariaat voor de 

Media, dat de prestaties beoordeelt en 

bij in gcbreke blijven sancties kan op

leggen De beloning voor een geslaagd 

beleid kan gezien worden in de ter be

schikkingstelling van etherfrequenties 

en van de inkomstcn uit de ornroepbij

drage 

Dit werpt de vraag op of de overheid 

ook aan commercicle ornroepen dit 

snort eisen moet stellen, zoals in 

Grout-Britannic traditionccl het geval 

is. Blurnler en Hoffmann-Ricm pleiten 

daarvoor in een bundel waarnaar Jansen 

in CDV 1/95 uitvoerig hedt verwezen. 

De comrnissie-Donner heeft in haar 

rapport 'Verdeelde frequentics, ver

anderde omroep' van februari 1992 

overtuigcnd beargumcnteerd dat dit in 

ons land niet aan te raden is (en wel

licht ook niet in het Verenigd 

Koninkrijk) Een scherpe scheiding tus

scn publieke en comrnerciclc omroep 

alsmede duidelijke prograrnmatische 

verplichtingen en lasten voor de pu

blieke ornrocp vonnen de rechtvaardi

ging voor de privileges die de publickc 

ornroep geniet. "Naarmate het onder

scheid verwatert, hctzij door vcrsoepe

ling van de eiscn aan de publieke 

ornroep of delen daarvan, hetzij door 

ook bij de cornrncrcielc ornroep kwali

teit, inhoud, cultureel niveau en pluri

forrnitcit cen zwaardere rol te Iaten 

spelen, neernt de kracht van de recht

vaardiging van de publieke ornroep af 

en zal het Cerneenschap<,recht daaraan 

zwaardere bepcrkingen stellenn (p. 19) 

Deze lijn i'> ook gekozen in de brief van 

16 rnei 1995 aan de Twccde Karner, 

waarin de bewindslieden Nuis en 

Wijers de hoofdlijnen van het rnediabe

leid van dit kabinet uiteenzctten (p 5) 

Consumentisme ? 

l'vloet de publiekc ornroep in Nederland 

ook zo aan de leiband van de consu

ment !open als in Croot-Britanniec 

Naar rnijn rnening is de ornroepbijdra

gc door de opeenvolgcnde Conser

vatievc rcgeringen daar tevecl gezien 

als cen abonnementsgeld. De door 

Thatcher ingestelde commissie

Peacock stclde voor de ornroepbijdrage 

gelcidclijk om te zetten in een abonne

mentsgeld. Het is de vraag of mcnsen 

door middel van de omroepbijdrage ai

leen maar voor eigcn gebruik willen be

talen of dat cr ook cen element van 

belasting in zit, die je betaalt omdat het 

ergens goed voor is, ook a! heb je er 

persoonlijk niet direct profijt van. 

Het mcrkwaardige is dat in ons land de 

omroepbijdrage daarentegen door som

mige politieke partijen overwegend als 

een belasting lijkt te worden gezien, 

getuigc het misbaar van VVD en D66 

over het gebruik van publieke rniddelen 

voor arnusementsprograrnrna's. (onder 

andere in 'Op zoek naar publick'. 

Stichting Wetenschappelijk Bureau 

D66, juli I ')93). Terwijl de ornroepbij

dragc-betalcr toch voor zijn ki)k- en 

luistergcld progra1nn1a's n1ag verwach

ten die hij op prijs stelt Dat zijn niet 

noodzakelijk de programma's waaraan 

de overheid bijzondere waarde hecht. 

A is je dit gernengde karakter van de be

stemmingsheffing die de ornroepbijdra

ge is, aanvaardt, wordt het toch nog 

mogelijk, een programmabeleid nict 

uitsluitend te baseren op de uitkomsten 
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van het ki)k- en lui-,tcronderzoek, dat 

uitqekend de wen<,en van de comu

mcnt wecrgedt. 

In Nederland hehhen wij trouwen<; de 

unieke impraaknwgelijkheid voor bur

ger-; in de vorn1 van CHllrocpvcrcnigJn

gen. Hoezeer men het lidmaatschap en 

de vcrcniging<;democratie ook kan rela

tiveren, op he.,Ji..sende momenten 

(commerciecl worden van Veronica; 

keuze van netpartner'>; Rcportcr-uitzen

ding van KRO over Brinkman) lcgt de 

vcrcniging gewicht in de -;chtla! of gc

hruikt de achtcrhan het opzeggen van 

hct lidmaat<,chap als middcl om onge

noegcn uit te drukken 

C:omumentenbcscherming lijkt me in 

hct algcn1een geen gocd 

Verantwoordelijkheid van de 
communicator 
De verantwoordelijkheid van de com

municator voor de gevolgen die hij met 

zijn programma aanricht lijkt mij een 

hcter aangrijping<.;punt voor norn1ering. 

Dan kunncn we ook een vloeiendc 

overgang makcn van po<;itieve naar ne

gatieve eftecten waarvoor een omroep 

verantwoordelijk gesteld kan worden. 

De pmitieve effecten voor de samenlc

ving, bedoeld of onhedoeld, van radio 

en televi'>ie worden mee5tal aangeduid 

als publiekc lunctie<; 8ijvoorbeeld de 

bijdrage aan de informatievoorziening, 

de openbare meningworming, de inte

gratie van verschillende bevolking<;

groepen en de culturele ontplooiing 

Hct bcvorderen van deze 

referentiekadcr voor het 
Consumenten-

positieve gevolgen is de 

ratio voor het overheids

helcid, gericht op het in

standhouden van een 

publieke omrocpvoorzie

ning. 

norn1cren van nlassaconl

municatie voor volwasse- bescherming lijkt in 
nen. 

Omdat, zoa\<, Stappers be

toogt, niet aileen gezcgd 

moet worden wat men 

graag wil horcn, rnaar ook 

datgenc wat belangrijk i'> 

on1 gczegd te worden 

rC:DV 9/95) 

het algemeen geen 

goed 

referentiekader voor 
Voorheelden van (aan

sprakelijkheid voor) nega

tieve effecten zijn hier

boven a\ gegeven (explo

derende frisdrankfle"en, 

lilms die <;chadelijk zijn 

het normeren van 

massacommunicatie 

voor volwassenen. 
Strikt genomen i'> dit we-

zenliJk voor communicatie, iemand kan 

cen ander niet vcrtellen wat hij tegen 

hem moet zeggen. A\<; dat we\ kon, 

hodde het niet mcer gezegd te wor

den. Ver doorgevoerdc consumcnten

be<,cherming zou ook de voorlichtende, 

educaticve taak van de publieke om

rocp aanta<,ten. Want naa'>l de V-chifl 

(Piolr11cr), dte in Amerika ingcvoerd gaat 

worden, en die onlang<; ook door minis

ter Sorgdrager heplcit werd, zijn er nog 

wei meer <;oorten programma\ weg te 

tilteren en dat zou <;oms ecn verlie'> 

zijn 

CllV;% 

voor kindercn) Een in

strument ter voorkoming of correctic 

van maat<,chappelijk onverantwoord 

journalistiek handelcn is de Raad voor 

de lournali5tiek Daarin worden gedra

gingen van journalisten heoordeeld 

door vakbroedcrs (journa\i-,ten, uitge

vers, omroepbestuurders) met een onaf

hankelijke jurist als voorzitter. Het 

enige <,anctiemiddel is publikatie in het 

vakhlad 'De journalist'. 

Van helang i'> dat er altijd een verant

woordelijke voor een uitzending kan 

worden aangewezen. Radio en televisie 

komen niet uit de kraan, zijn niet ano-
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niem. Fr is altijd een communicator die 

iets tc melden hecft of een publick wil 

amuscren of ontroeren. Die communi

cator moet, net zoals iedere burger, ver

antwoordelijk gehouden worden voor 

wat hij aanricht. 

In 191>1> vroeg minister Brinkman de 

NOS om een "underling vrijwillig af te 

spreken code van aile omroeporganisa

ties ten aanzien van een aantal mini

maal in acht te nemen grenzen van 

moraal en fatsoen". Het initiaticf daar

voor kwam van de Bond tegen het 

Vloeken en werd ondersteund door de 

Tweede Kamerleden Van der Vlies, 

1-leincma, Schutte en Leerling. Het ant

woord van de theologisch geschoolde 

vice-voorzitter van de NOS, dr. A.H. 

van den Heuvel, liet aan duidelijkheJd 

niets te wcnsen over: "Welnu, wij zullen 

niet meewerken aan 'een vrijwillige co

de ten aanzien van cen aantal minimaal 

in acht te ncmen grenzcn van moraal 

en fatsoen' Minimale grenzen worden 

door de wet hepaald en bovendien heh

hen wij een bang vermoeden dat cen 

dergelirke minimalistische benadcring 

van morele vraagstukken de kwaliteit 

van de <>amenlcving eerder zou ver

zwakken dan verstcrkcn"( 11 augustus 

1 91>8) 

Zo gemakkelijk als bij de gedragscode 

komen de omroepen er niet vanaf bij 

het programmastatuut dat iedere (gro

tere) publieke omroepinstelling volgens 

de 1\lcdiawet (artikel 64,1 d) hoort te 

hebhen. Aileen hij de VPRO is ccn vol

gcns de Ncdcrlandse Vereniging van 

Journalisten (NV!) bevredigend statuut 

tot standgekomen. Ter vcrontschuldi

ging van de omroepen kan hoogstens 

worden aangevoerd dat materieel de 

omstandigheden en bevoegdheids

verdeling binnen een omroep niet zul-

len veranderen als gevolg van een pro

grammastatuut. Maar het geeft op z'n 

minst grotcre duidelijkheid over de 

vraag, wic nu eigenlijk verantwoorde

lijk is voor de uitzendingen de vercni

ging als houdster van de concessie of 

de hoofdredacteur of de programma

makers. 

De publieke omroep in Nederland kent 

nog cnkele instrumenten waarin zijn 

verantwoordelijkheid voor de gcvolgen 

van de uitzendingcn tot uitdrukking 

komt. 

De Stichting Korrelatie, die telcfoni

sche hulp biedt, in het bijzonder naar 

aanleiding van telcvisic-uitzendingen, 

wordt voor de helft via de NOS-hegro

ting hetaald. 1\lct ingang van het sci

zoen 1995 -'96 beta len ook RTL en SBS 

6 mee aan Korrelatic. EO, NCRV en 

IKON doen hun cigen nazorg. 

Ook de Stichting De Ombudsman 

wordt voor een flink dec! uit de NOS

begroting betaald. Zij houdt zich voor

namelijk bezig met voorlichting op het 

terrcin van het sociaal rccht in <>amen

hang n1ct radio- en tv-progrtH11111a'~. 

De Stichting Omroep Allochtonen 

(STOA) hcclt met de NPS een over

ccnkomst waarin inspraak is gcrcgeld 

over de programma\ voor etnisch-cul

turele mindcrheden. 

Het Bureau Beeldvorming 1\1/V van de 

NOS tcnslotte hccft, met subsidic uit 

cmancipaticpotten, vijf jaar lang onder

zoek gcdaan en voorlichting gegevcn 

over de uitbeelding van manncn en 

vrouwen in tv-programma's. 

Samenvattend ben ik van mcning dat 

hct stimuleren van de positieve effectcn 

van radio c11 tclevisie ccn vee! grotere 

bijdrage vorrnt aan de kwaliteit van de 

samcnlcving dan het inperkcn van de 

ncgatieve cffcctcn. Het instandhouden 
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van een publieke omroep met meetbare 

doelstellingen, waarop die omroep ook 

wordt afgerekend is cen belangrijk mid

del daartoe. Het doen van onderzoek 

naar de pmitieve en negatieve effecten 

van programma'., client cen stevigcr fei

tclijke basi'> te verschaffen aan maatre

gelcn om de publieke functics effectief 

te bevorderen en negatieve gevolgen 

niet aileen maar symholisch te bestrij

den. (Vgl Jansen in CDV 1/95) Als we 

de omroepverenigingen ook in ccn ver

nieuwde puhlicke omroep ecn rol kun

nen Iaten spelcn als discu<,sieplatform 

over gewenst programmabelcid en met 

een reclc invloed op dat bclcid, dan 

hoeven we hier straks geen organisatic 

van radio- en televisieconsumenten in 

het Ieven te roepen. 

Prof dr CYi\'1. 111111 ,Jcr /f,lilk is AdPimu 

Stratcqrsch llclcui bi; de i'J()S c11 lri;zo11dcr 

hooglmwr i11 de Pmktrjk 11<111 hct Alcdiahclcid 

llilll de KatiJO!ickc Llni11crsitcit Nrjmcgc11. 
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De hoofdlijn uit het rapport 'Nieuwe wegen, vaste waarden' met 

betrekking tot werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeids

markt kan worden onderschreven. Over de uitwerking en vormge

ving zal ook in het kader van gezonde overheidsfinancien nog 

nader moeten worden gediscussieerd. Dit zal in ons land altijd on

derwerp zijn van politieke compromissen. Vanuit die optiek is het 

niet verstandig daar reeds op voorhand starre besluiten over te ne-

men. 

I 
n 'Nieuwe wegen, vaste waardcn' 

wordt afzonderlijk aandacht he

steed aan de arbcidsparticipatie 

en de werkloosheidsproblematiek. 

Celet op de feitelijke ont-

Steeds duidelijker wordt dat dit pro

blcem samenhangt met technologische 

ontwikkelingen en met de internationa

lisering van de economie. Het lijkt er 

heel sterk op dat met na

me onder invloed van de 

informatie- en communi

catietechnologie JUist de 

lager ge-.chooldc arbeid 

wordt uitgeschakeld Ver

volgen-. trcft de steed-. 

groterc internationale con

currentie uit lage lonenlan

den ( Oosteuropese ian

den, Zuid-Oost Azie) ook 

al weer vooral deze groep. 

wikkelingen is daar aile 

aanleiding voor Het kabi

net maakte van hct werk

gclegenheidsbeleid het 

speerpunt bij uitstek. Ook 

in ecn on lang'> verschenen 

rapport 'Arbeidsmarkt. 

lnforrnatictechnologie en 

lntcrnationalisering' van 

de Commissie Economi

schc Dcskundigcn van de 

SER -.taat deze problema- Proj.dr. A.HJJ Kolmwr Vooralsnog moct er reke-

tiek ccntraal. lk steun in het navolgen

de in belangrijkc mate op dat rapport. 

Werk, met name aan de 
onderkant 
Er is sprake van een hardnekkig werk

gelegenhcidsprohlcem, met name aan 

de onderkant van de arbeidsrnarkt. 

ning rnee worden gehoudcn dat de aan

vallcn uit die hoekcn op de arbeids

marktpositie van de lager geschoolden 

door zullcn gaan. Voorzover overigens 

hoger opgeleiden ook worden uitgc

schakeld weten zij mede via verdrin

ging van lager opgclcidcn doorgaans 

sncller ecn nieuwe baan te vindcn 
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Ook langs die wcg staat de positie van 

de laagopgeleidc op de tocht. 

Hocwel aile wcsterse economieen, in 

Europa en in Noord Amcrika, met de

zc problematick worden geconfron

teerd is de postitie van Nederland naar 

aile waar-,chijnlijkheid extra kwetsbaar. 

Als zeer open economic is ons land nu 

eenmaal hijzondcr gevoelig voor ver

.,chuivingen in de internationale con

currenticverhoudingen. Dat geldt ook 

voor de vraag naar arbeid. 

Daar komt bij dat juist in ons land het 

aanbod van arbeid snel groeit. Een van 

de oorzaken hicrvan is de tocnemende 

arbeidsparticipatie van vrouwen. Deze 

snellc groei zal in de nahijc toekomst 

nog niet tot stilstand komen: de relatic

vc achtcr.,tand in de arheidsparticipatie 

in ons land ten opzichte van andere 

Ianden is immers nog nict ingelopen. 

Slagen we erin dit extra aanbod aan 

werk te helpen dan wordt het financie

le draagvlak onder de economic groter. 

Daarmee is iedereen gebaat, zeker in 

het Iicht van de vergrijzing. 

Remedies op het macro-niveau 
We moeten er dus ern.,tig rekening mee 

houden dat vooralsnog ecn werkgele

genheidsproblecm blijft bestaan, met 

name aan de onderkant van de arbeids

markt. Juist vanwege de specificke di

mensie die dit hier hcdt, moet ons land 

zich extra inspanningen getroosten om 

dezc problema tick het hoofd tc bieden. 

Het is niet voldoende als wij vergclij

kenderwijs hetzelfde doen als in ons 

omringende Ianden wij zullen juist 

meer moetcn doen. Mecr van ons na

tionaal prndukt opziJ moeten lcggen 

voor investcringen in nieuwe werkgelc

genhcid, in scholing en ondcrzoek en 

in infrastructuur. Wij zullen in het vcr

lengde hiervan extra omzichtig om 

moeten springen met de loonvorming. 

De zorg voor ecn goed investering<,- en 

vestigingsklimaat mag niet aflaten. 

Kortom, op het macro-niveau moeten 

de zaken zo goed mogelijk voor clkaar 

zijn. 

Dat een vcrantwoorde loonontwikke

ling positieve gevolgen heeft voor de 

algemene werkgelegenheidsgroei 1., 

duidelijk Onder invloed van de loon

kostenmatiging steeg de werkgelcgen

heid op het einde van de jaren '80 

ongekend. Dit lcidde in hct begin van 

de jaren negentig helaas tot het Iaten 

vieren van de teugels. De rcsulterende 

loonkostcnstijgingen waren er mcde de 

oorzaak van, dat vervolgens de werkgc

legenheid<>groei teruglicp en de wcrk

loosheid weer groter werd. Eerst toen 

de bakens bij de loonondcrhandelingen 

opnieuw verzet wcrden nam ook de 

vraag naar arbeid weer I! ink toe. Op dit 

moment bcnaderen we zells de hoge 

groei van eind jaren tachtig weer. 1\taar 

cr is gerede aanlciding voor de vrees 

dat de geschiedenis zich gaat herhalcn. 

De kostenstijgingen in de jongste cao 

bij Philips zijn bijvoorbccld ccht aan de 

ruime kant, tegen de achtergrond van 

de nog steeds hoge werkloosheid. 

Ontschotting van de 
arbeidsmarkt 
Tevens is hct van groot helang de bc

weging.,ruimte op de arbeidsmarkt te 

vergroten. Vee! van de regclingen en 

instituties daar zijn tot stand gekomen 

op basis van het gocddeels achterhaal

de arbeidspatroon van de kostwinner 

met de voltijdbaan. Terecht wordt in 

'Nieuwe wegen, vaste waarden' aan

dacht gevraagd voor een 'ontschotting' 

van de arheidsmarkt. Allcrlei overgan

gen (van werklooshcid naar baan ol 

zelfstandig ondernemcrschap, van wcr

kcnde naar zcllstandige, van minder ge

schooldc via scholing naar beter 

m 

m 

z 

< 
)> 

m 

)> 

)> 

v 

m 

z 



z 

I..U 

<( 

> 

z 
I..U 

':.J 

I..U 

'§::: 

I..U 

I..U 

'Z 

gcschooldc, van voltijd naar dceltijd, 

van actief naar pensiocn enzovoorts) 

mocten soepcler en soms met minder 

risico's kunnen vcrlopen. 

Alsop deze manicr de bewegingsruim

te wordt vergroot vindcn mensen mak

kelijkcr en zonder onovcrkomelijke 

risico's hun weg naar (voor hen) hetcre 

compartimentcn op de arbeidsmarkt. 

llovendien moctcn we voorkomcn dat 

cr een grocp slecht opgeleidc werknc

mers ontstaat met nauwelijks pcrspec

tieven. Tegen de achtcrgrond van de 

snclle technologischc verandcringen 

wordt scholing steeds belangrijker 

lnkomen en werk aan de 
onderkant 
Maar er is meer. Wij moeten opnieuw 

herovcrwegen hoe wij met name aan de 

onderkant van het inkomensgebouw 

vcrder zullcn gaan Grofweg zijn er wat 

dit hctreft twce wegcn te ondcrschei

dcn. De ccrste is zeer marktconform. 

Als cen economisch goed minder 

schaars wordt, er te weinig vraag naar 

is, moet de prijs ervan omlaag. Dan zal 

de vraag ernaar stijgen. In de huidige 

omstandighcden hctckent dit dat de 

beloning van lager geschoolde arbeid 

zou moeten dalen, waarmec de inko

mcnsverschillen grolcr zouden worden. 

De loonontwikkeling aan de ondcrkant 

zou achtcr moeten blijven op de gc

middelde loonontwikkcling, tcrwijl die 

laatstc op zijn beurt al zeer gcmatigd 

moest zijn. 

Zoals bekcnd wordt deze weg gevolgd 

in de Vercnigde Staten. Gcmiddeld ge

nomen is daar sprake van min of meer 

volledigc werkgclcgenhcid (Min of 

meer want er blijlt een zcker percenta

ge wcrklozen, vooral en juist ook aan 

de onderkant). Maar de inkomensver

schillen zijn er groot, en er is een ar

moede-probleem. Hoewcl ze hard 

werken verdiencn sommige laaggc

schooldcn zo weinig dat ze cr niet hc

hoorlijk van rond kunnen komen. 

In het Rijnlandse model wordt dit laat

ste niet geacceptecrd. Met hehulp van 

ccn relatief uitgebreid stelsel van socia

le zekerhcid, met minimumuitkeringen 

en verplichte laagste cao-scbalen en al 

dan niet met wettclijke minimumloncn 

wordt daar ecn sociaal minimuminko

men vastgelegd De inkomensverschil

len hlijven er beperkt en er is een 

bodcm in het inkomensgcbouw. 

De keerzijde van dcze weg is het optre

den van een wcrkloosheids- en cen pro

duktivitcitsproblccm. Mcnsen die 

onvoldocnde capaciteitcn hebhen om 

het minimuminkomen tc verdienen val

len huiten de arhcidsmarkt. Zij zijn ver

oordceld tot inactiviteit en ontvangen 

daarvoor een uitkering De stijgende 

lasten van de sociale zekerheid kunnen 

hovendicn leiden lot minder werk, 

daardoor tot weer hogcre lasten enzo

voorts. 

Als dit zo doorgaat, zei de Amcrikaansc 

econoom Krugman, heelt straks in 

Amcrika icdcrcen (aan de ondcrkant) 

een haan maar geen inkomen en in 

Europa (het Rijnlandsc model) iedereen 

ccn inkomcn maar gccn werk. 

Natuurlijk is gecn van hcide situaties 

vol tc houden. 

De positie van het sociaal 
minimum 
In antwoord op de vraag wat te doen 

kies ik uitdrukkelijk voor hehoud van 

bet Rijnlandse model. Dat hctekent hct 

instandhouden van een goed stelsel van 

socialc zekerheid en van een vcrant

woord sociaal minimuminkomensni-

veau. Maar hct stelsel behoeft zeker 

aanpassing. De kern van die aanpassing 

is weer tc geven met de 'ontkoppeling 



van produktivitcit en inkomcn' (zie rap

port CED) en wal mij betreft in het ver

lengdc daarvan met de ontvlechting van 

de arbeidsmarktfunctie en de behoefte

functie van het (minimum)loon. 

Hct gaat niet aan mensen met lage ver

diencapacitcitcn te veroordelen tot inac

tiviteit. Zij mocten in staat 

Vormgeving 
De ontkoppcling aan de onderkant van 

loonkosten op basis van produktiviteit 

en inkomcn op basis van behoeftc kan 

op meerdere manieren gestalte krijgen. 

Te denken valt aan werkcn met behoud 

van uitkering, aan loonkostensubsidies 

voor werkgevers, aan ne

worden gesteld het loon 

dat ze wei kunncn verdie

nen ook werkelijk te ver

werven. Voorzovcr dit loon 

Slechts in 
gatieve inkomstenbelas

ting etc. Op dit moment 

individuele gevallen gaat het er evcnwel niet 

om wat de meest aantrek

kelijke vormgeving is: vol

gcns mij draait de keus 

thans ecrst en vooral om 

het al dan niet ontkoppc

len van produktiviteits

loon en inkomen zelf. 

lk pleit er dan weluitdruk

kelijk voor het ermcc be

oogde werk vooral te 

zoeken in de marktscctor. 

Als uitkeringsgercchtig

den die voorheen geheel 

ten lastc kwamen van de 

uit sociaal oogpunt te laag 

wordt bevonden, moet er 

cen aanvulling zijn tot het 

vastgestelde minimuminko

men. Dit betekent dat 

(prestatic)loon en inkomen 

minstens voor ecn dee! 

worden ontkoppeld 

waar wei aanwezig 

werk ten onrechte 

wordt geweigerd 

zou een sanctie in 

de vorm van korten 

op de uitkering tot 
De loonkmten voor de 

werkgevcr of voor de parti

culiere vrager van arbcids

diensten (denk aan een

voudig huishoudelijk wcrk 

etc.) worden op deze ma-

beneden het sociaal 

minimum op zijn 

plaats kunnen zijn. 

nier voldoende marktconfonn zodat 

ook werkelijk vraag naar die diensten 

op gang komt. Wat dit betreft kan ge

lcerd worden van bijvoorbeeld de erva

ringen in de Verenigde Staten: het is 

langs die weg kennelijk mogclijk ook 

aan de onderkant van de arbeidsmarkt 

voor voldoende werk te zorgen. Dit is 

de arbeidskostenkant van de zaak. 

Via aanvullingen wordt evenwel ge

zorgd voor een lcitelijk inkomcn ter 

hoogte van het sociale minimum. Dat is 

de bchocftenkanl van de problematiek. 

Ovcrigcns speelt dit probleem niet ai

leen hij de laaggcschoolde arbcid iets 

soortgclijks is <,oms aan de orde bij ou

derc wcrknemers. Ook hun produktivi

teit is soms lager dan het loon 

waardoor ouderen a! snel worden afge

voerd van de arbcidsmarkt. 

collectieve sector thans 

een dcel van hetzelfdc bedrag gaan ver

diencn met werkcn in de marktsector 

kan immcrs de belasting- en premic

druk in de economic omlaag De wel

vaart voor de werkncmers stijgt dan 

zonder dat de lonen zelf omhoog hoe

ven. Hct is dan gemakkelijker ecn ver

antwoorde loonontwikkeling tc 

organisercn. 

Natuurlijk valt er ook zinvol werk te 

verrichten in de collectieve sector of in 

de sfeer van de onbetaalde arbeid (vrij

willigerswerk) Maar hij deze uitwer

king van de hoofdgedachtc gaan de 

collcctieve lastcn niet omlaag, en dat is 

en blijft een groot nadeel. 

Werk en uitkering 
Consequent doorgedacht houdt ja zeg

gcn tegen de gcschetste ontkoppeling 
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ook in dat in principe gccn werkloo<.

heidsuitkeringcn mecr worden ver<,trekt 

zonder dat daar wcrk tegenover staat. 

Dit '<.ubsidicren van inactiviteit' zou tot 

het verleden moeten behoren. lets 

soortgelijb wordt geopperd in 'Nieuwe 

wegen, vaste waardcn' 

Overigens ga ik niet zo ver a! onmid

dellijk aan het toekennen van cen uit

kcring de eis van hct vcrrichten van 

werk te verbindcn. Dat kan pas als de 

samenleving er voor in kan staan, dater 

dan ook werk is. Zolang dat nog niet 

het geval is zal ook een uitkering moe

ten worden verstrekt indien men actief 

beschikbaar i<. voor wcrk maar het nog 

nict heeft gevonden of indien men 

scholing volgt voor wcrk. 

Vanzelfsprekend dient er in bcide ge

vallen een schcrpe controle tc zijn. 

Maar die controle is welbeschouwd nu 

ook a! nodig. Wie het Rijnlandsc mo

del wil handhaven, moct een belangrij

kc consequentie daaruit trekkcn. De 

sociale zekerheid is cr voor de bcscher

ming van de zwakkere en heeft daar

naast ook een bclangrijke economische 

functie. Dat stelsel van sociale zeker

hcid is evenwel zelf ook kwetsbaar en 

moet daarom evenzcer beschermd wor

den, onder meer door ccn adequate 

controle. 

Uitkering en sociaal minimum 
De kern van de bovenstaande gedach

tengang is dus het mogelijk te maken, 

dat de loonkmtcn voor zeer laag pro

duktieve werknemers dalen tot onder 

het huidige wettelijk minimumloon, 

terwijl het sociaal minimum onaange

tast blijft Zo worden grotere markt

conformiteit en behoud van het 

Rijnlandse model verenigd Dan veran

dcrt natuurlijk de betekenis van het 

wcttclijk minimumloon en van de nct

to-netto-koppel i ng. 

lmpliceert een en ander nu dat ook de 

uitkeringen omlaag kunnenc Het ant

woord is voor mij ontkcnnend, voorzo

ver het feitelijk inkomen van 

betrokkene daardoor onder het sociaal 

minimum zou komcn. Maar als er naast 

de uitkering cen (!aagbetaaldc) baan is 

zou die mogelijkheid wei bcstaan. 

Voorzovcr de uitkering aldus onder het 

sociaal minimum komt tc liggen is er 

immcrs via werk aanvulling tot aan het 

sociaal minimum mogclijk Onder die 

omstandigheden zou de lagere uitke

ring een extra prikkel kunnen zijn om 

met voile inzct naar werk te zoeken. 

Het zou de druk op de controle vcr

minderen. 

Toch blijft de voorwaardc ook hier de 

beschikbaarheid van werk. Als er gecn 

werk voorhanden is moctcn ook dege

nen die noodgedwongen op een uitkc

ring zijn aangewezen op het sociaal 

minimum kunnen blijvcn rekenen. Hct 

sociaal minimum moet niet worden 

aangctast. Hetzelfde geldt voor hen die 

om geldige individuelc redenen (ar

beidsongesc h iktheid, pensioengercc h

tigd) nict mccr hoevcn te werken. 

Slechts in individuclc gevallen waar wei 

aanwezig werk ten onrcchtc wordt ge

weigerd zou een sanctie in de vonn van 

korten tot beneden het sociaal minr

mum op zijn plaats kunnen zijn. 

Het stelsel van sociale 
zekerheid 
Uit hct voorgaande rijst duideliJk hct 

beeld op van de overhcid die verant

woordelijk is voor het sociaal minimum 

in de samenleving. Sociale partners 

kunnen vervolgens arrangementen trcf

fcn om hogere sociale uitkeringen (op 

basis van het laatstverdiende loon) mo

gelijk te maken.Tenslotte kunnen indi

viduen zich daarhoven nog eens 

hijverzekeren op de particuliere markt. 

C[)V 5 '!!> 



De verdeling van de vcrantwoordclijk

heden is helder. 

Omdat in de loononderhandelingen 

hicr een tlinke plaats wordt ingcruimd 

voor gocde doelcn als de sociale zekcr

heid moet het algemeen verbindend 

vcrklaren van cao-afspraken worden ge

continueerd. Als de sociale partners 

evcnwel zouden handelcn in strijd met 

duidclijke doelstellingen van overheids

wege en eventueel in strijd met geza

menlijkc afspraken tusscn de overheid 

en hen in dat kader, kan van de over

heid niet verwacht worden dat zij zulke 

ah,praken toch ondersteunt. Er is dus 

sprake van het toet<,en van cao-afspra

ken alvorens algemecn verbindend te 

vcrklaren. 

Beloning voor harder werken 
len nadecl van de voorge'>tane ontkop

pcling van produktiviteit en inkomen is 

zonder twijkl gelegen in de inkomens

ontwikkeling bij harder werkcn. Zolang 

betrokkene met zijn loon onder het so

ciaal minimum zit, zal mecr loon on

middcllijk ten koste gaan van de 

aanvulling Het marginaal tarief is hier 

dus I 00 ')b. 

Mecr inkomen valt aileen te verkrijgen 

via mcer werken, als ook de verdienca

paciteit ligt boven die welke nodig is 

om het sociaal minimum te verwerven. 

Men moet dit nadeel wei zetten tegen

over wat er nu met betrokkenen ge

beurt. Tham hebben zij geen zicht op 

wcrk, laat staan op verbctering van hun 

inkomenspmitie. Vinden zij in het 

nieuwc systeem wei werk dan doen zij 

tegelijkertijd ook ervaring op. De mo

gelijkheden voor effecticve scholing 

nemen in een werksituatie eveneens 

toe. Aldus gaan in eerste in<,tantie hun 

verdiencapaciteiten omhoog en ont

staat er een kans dat in tweede instantie 

ook hun fciteli)k inkomen boven het 

([)V 5'% 

sociaal minimum uitgroeit. 

Vinden zij voorts werk in de marktsec

tor dan dalen de lasten van de sociale 

zekerheid en kunnen de premies om

laag. Daar profiteer\ iedereen van. 

Tegcnover de nadelen staan daarmee 

duidelijke voordelen, voor het individu 

en voor de samenleving. 

Slot 
In 'Nieuwe wegen, vaste waarden' is te

recht aandacht gevraagd voor de partici

patie, met name aan de onderkant. In 

dat kader wordt gepoogd een oplossing 

tc vinden voor wat wei heet de armoe

de- en produktiviteitsval. Die pogingen 

verdienen ondersteuning. 

Natuurlijk zijn er op onderdelen kantte

keningen te plaatsen. lk denk dat de 

hoofdlijn van het rapport van de 

Strategische Bcraadsgroep evenwel kan 

worden onderschreven. AI, de keuze 

eenmaal is gemaakt, zal over de uitwer

king en de vormgeving, ook in het kader 

van gezonde overheidsfinancien nader 

moetcn worden gediscussiecrd. Diezelf

de uitwerking en vormgeving zullcn in 

on<, land overigen'> altijd onderwerp zijn 

van politieke compromissen. Dan is het 

misschien ook vanuit die optiek niet ver

standig daar op voorhand reed., a! te 

<,tarre besluiten over te nemen. 

Prof. dr AHJJ Kohwar 

booqlmwr alqcmem economic en _qeschiedenis 

van de ecmwmie 11<1>1 de Katholieke UHiversiteit 

Brahant en lid van de Sociaal-EconomJsche 

RaiHl. 

Prof dr. AHJJ Kolnaar zal op de 

bijeenkomst van de Stichtingsraad 

op donderdag 9 mei a.s. het thema 

'Nieuwe wegen, vaste waarden en 

de arbeidsparticipatic' inleiden. 

Zie verder de advertentie achtcrin 

dit blad. 
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e chri<;ten-democratie is 

een ondcrdeel van ccn bre

dcrc beweging tegen frag

mentatie van de samen

leving, regen de tweedeling, tegen het 

absolute relativisme in ethische en mo

rele vraagstukken, tcgen de ondcrwer

ping van mens en schcpping aan de 

technologie, tegcn de absolute tucht 

van de markt en tcgen de vcrslapping 

van menselijkc verantwoordelijkhcid 

Nict cen tegenbcweging die zich kmtc 

wat kost verzct tegen wclke verandc

ring dan ook, maar die tracht bij te stu

rcn door het aangrijpen van de nieuwc 

mogelijkhcden en bnscn van onze sa

mcnleving, van de technologie, van de 

'cultuur van authenticiteit'. 1 Dat was ci

gcnlijk de rode draad door de eerderc 

twcc periscopen. 

Om de houding ten aanzicn van maat

schappelijke ontwikkelingen tc kunnen 

bcpalen is ecn grondige analyse nood

zakelijk van de ontwikkclingen in cul

tuur en samenleving. Hicr ligt een 

enorme uitdaging voor de Europese 

chri<;ten-democratische partijen (en 

hun wetenschappelijke instituten) Zij 

zouden zichzelf zwaar overschatten, als 

zij voor de cultuuranalysc primair bij 

zichzelf tc rade zoudcn gaan In zijn 

boek 'De grote vcrjaring' toont prof 

Mark Eyskens onvcrbiddelijk aan dat 

een cultuuranalyse multi-disciplinair 

client te zijn 2 Kennis over de tcchnolo

gische ontwikkclingen, over met name 

de natuurkunde, is nodig, maar ook de 

inbreng uit economie, sociologie, 

ethiek en theologic kan nict gemist 

worden bij de reflectic over de humani

teit en de kwalitcit van onzc samenlc-

ving. 

Wie nict werkelijk actief ge1ntcrcsseerd 

is in wat cr zich afspcelt, omarrnt in op

pervlakkighcid 'de onvermijdclijkheid 

der dingen' of- ccn geliefdc bcnadering 

in christcn-democratische kringcn 

ziet niet aileen in ons land, maar in heel 

de cultuur vooral mist en regen. 

Werkclijke nieuwsgicrigheid voor wat 

er zich in de samenleving en cultuur 

aan hct afspelcn is een nooclzakelijkc 

voorwaarde. Ecn nieuwe dialoog tusscn 

de christen-democratic en de wcten

schap, met name op het tcrrein van de 

cultuuranalysc, is claarom dringend gc

wenst. 

Deze taak ligt er niet aileen voor de 

christen-clemocratie, maar voor aile 

christelijk geonentccrcle instcllingen, 

die voor de vraag staan, hoc hun bood

<,chap en hun waarclen tot gelding gc

bracht kunnen worden in onzc samen

leving; voor omroepvcrenigingcn, 

onderwijsinstellingcn, en a! die maat

schappclijke organisaties die een 

andere doelstelling hebben clan pure 

belangcnbehartiging. En her is natuur

lijk allereerst een taak van kerken, wan

neer zij een booclschap voor de werclcl 

* Dit is het slotuan ee11 lrilogie Eerdere ar

tikelw i11 deze trilogie umchenen in het 

maart- en aprillllllllmer lhlll Christen 

Democralische Verkmniii(}Cil. 

lllV s:% 



hehhen. "Die Kirc/Jc /clnl 10 L111qc sic lcml'" 

Ook de kerken hehhen de dure plicht 

in dialoog met de weten'>chap de teke

nen van de tijd te ver'>taan. Zo wa'> het 

C:onciliair Proce<, een indrukwekkende 

poging om vanuit de kenni-. van de hui

dige ontwikkelingen tot morelc orien

tcringen te komen. en niet ander'>om' 

Ach terhoedegevechten? 
Velen con'>tateren. dat het de laat<;tc ja

ren '>til i' geworden in de lamilie rand

om de chri.,ten-democratie. De mee'>t 

nahije kring lijkt lceg te !open de kring 

van organisatie'>, waarin de in<;piratie 

van de lliJhel,e llood.,chap moet door

klinken in maat<;chappelijke en <,ociale 

actie. In de afgelopen twee of drie jaren 

is de imtitutionelc verankering van de 

chri'>telijk-sociale gedKhte in helan

genorganisatie<; zwaar onder druk ko

men te staan. lk heb er al vaker op 

gewezen dat hct wegvallen van een 

tijdgehonden verankering niet het cin

de hoeft tc zijn van de christeliJke '>O

ciale in'>piratic De mogclijkheid 

he<;taat, dat in Nederland een nieuwe 

in<;titutionalisering van de chri<;telijk

socialc in.,piratie aan het ontstaan i'>. 

Sommige christelijk-.,ocialc in<;tellingen 

blijven met enthousia<;me een cigen 

koers uitzetten, zoals het Christelijk 

Nationaal Vakverhond (CNV) Elders 

wordt hcwu<;t gezocht naar ruimte om 

inspiratie en gedachtengoed ecn kans 

te gcven door te dringen in het vorm

geven aan belangenbehartiging. De stu

dieconfcrenties van het Nederland., 

Chri<;telijk Werkgeversverbond (NCW) 

zijn voorheeldig, en de rol van de erfla

ting van het Nederlands Christelijk 

Ondernemersvcrhond (NCOV) hinnen 

de belangenbehartiging van het 

l\1idden en Kleinhedrijf (I\1KB) lijkt 

veelhelovend. In bijvoorheeld de 

Nederland<;e land- en tuinbouwwereld 

zoekt de Commi<;<,ie ldentiteit van de 

Land- en Tuinbouworgani'>atie Neder

land I LTO) naar nicuwe vormen van 

hezinning en concrete vertaling in actie 

en keuze'>. 

Caat het hier slecht<; om achterhocde

gevechten en zal de christen-democra

tic <;traks toch aileen <;taan? Het hoeven 

gccn achterhoedcgcvechten te zijn, en 

de christen-dcmocratie hoeft niet ai

leen te <;taan Dan is hct wei dringend 

nodig dat de enorme kansen aangegre

pen worden, die er jui<;t in dezc tijd 

voor de christclijk-sociale inspiratie 

zijn. Daartoe moeten aile krachten 

gemobili<;eerd worden. Eerst moet 

gc'inventarisecrd worden wat de bedrei

gingen van binnenuit zijn, daarna wel

ke kamen er liggcn en hoe de sociaal

chri<;telijke in'>piratie op ccn nieuwe 

effectieve manicr gc'imtitutionaliseerd 

kan worden. 

Bedreigingen van binnenuit 
De hedreigingen voor de christclijk-so

cialc bcweging komen zeker niet uit

sluitend van buitenaf, maar minsten'> 

cvenzeer van binncnuit. Een decl van 

diegcncn die een belangrijke bijdrage 

zouden kunncn leveren aan het op

nieuw vormgeven van de christelijk-so

ciale inspiratie, Iaten het er - om 

verschillende redcnen bij zitten. lk 

noem drie voorbeelden. 

Ten eer<,te zijn er in<;tellingen en hewe

gingen die nog wei de protestant<;

chri'>telijke of rooms-katholieke vlag 

vocren, maar ondcrtu<;<;en intern ver

slapping van de inspiratie toclaten of 

zelfs acticf stimuleren. Dit gebeurt niet 

zelden op een manier, die niet anders 

dan al., 'achterbaks' kan worden geken

merkt. In dat geval blijft de cigen agen

da gehcim om te kunnen hlijven profi

teren van de institutionele voorzienin

gen, de netwcrken, het mandaat en -
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niet te vergeten - de subsidies. De secu

larisering wordt toegelaten vanuit on

verschilligheid, anti-gevoelcns en/of 

vanuit de overtuiging dat de institutio

nele continu"iteit voorrang verdient 

hoven het oorspronkelijke mandaat en 

de opdracht Niet zelden zien we, dat 

met idealisme en offers van vorige ge

neraties gestichte en in standgehouden 

instellingen en organisatics niet alleen 

veralgemeniseren in dit 'verraad der 

clercken' 1 , maar dat zelfs een 'delourHe

meHt de fJotwoir' optreedt in de zin van na

drukkelijke afstand, ridiculisering of 

bestrijding van de oorspronkelijke in

spiratie. 

Het gevaar van binncnuit kan ook een 

andere vorm aannemen. Deze is uitvoe

rig beschreven in het verslagboek van 

het ldentiteitscongres, dat ons Weten

schappelijk lnstituut heeft georgani

seerd in februari 1991. 4 Als gevolg van 

regionalisatie, schaalvergroting en ver

algemenisering komt de belofte van 'de 

gevulde algemeenheid' zwaar onder 

druk. Zolang de eerste gencratie van 

Het is dringend 

nodig dat de 

enorme kansen 

aangegrepen 

fusccrders nog aan het roer 

staat, is de identiteir op een 

aantal punten nog wei her

kenbaar. Bij de tweede gene

ratic bestuurder<, en stafleden 

worden die er juist 

echter, vervaagr de herinne

ring en wordt al snel nadruk

kelijk afstand genomen van 

de idcntiteit van de moeder

organisatie of van een van de 

belangrijkere constituerendc 

dclen. 

in deze tijd voor de 

christelijk-sociale 

inspiratie zijn. De eerste twee gevaren van 

binnenuit zijn varianten van 

interne secularisering. Het derde gcvaar 

betreft het andere uiterste: de verlei-

ding van het purisme, van het 'prole

tisch getuigenis'. Het is een vcrlciding 

waarvoor met name soms parakerkelij

ke, maar ook sommige identiteitsge-

bonden organisaties bezweken zijn of 

nog bezwijken Zij ncmen dan fel at

stand van die christelijke bewegingen 

die anders met de gesplctenheid van 

dcze wereld omgaan, namelijk door 

compromissen re sluiten. Een voorheeld 

hiervan is de wijze waarop in het verle

den de christen-democratic door delen 

van de christelijke vredesbeweging ver

ketrerd werd. In een blad als 'De 

Bazuin', dar zich dikwijls tot spreekbuis 

van deze purisren onrwikkelde, leek het 

- tot vlak voor de val van de Muur 

soms erger om lid re zijn van het CDA, 

dan van de Oosrduitse SED. 

De motieven van de protagonisten van 

dit purisme verdienen zeker vee! res

pect. Maar dat respect verdienen ook 

gewetensvolle !eiders van bijvoorbeeld 

vakbonden en politieke partijen; ziJ, die 

hun zelfde idealcn in meer dan gctuigc

nis willen verralen, en in hun zclfde 

srrevcn 'de aardc nieuw te maken' de 

weg van gelcidelijkheid en soms her 

makcn van vuilc handen, dikwijls het 

slui ten van het compromis, moetcn pre

fereren. Het rragische van de puristi

sche opstelling is, dat zij zoveel encrgic 

wegrrekt naar de interne discussie en 

dat zij dikwijls onmachtig is het ge

meenschappelijke tc ontdekken wat be

treft inspiratie en belangen In de 

reacties op het rapport 'Nieuwe wegen. 

vaste waarden' was de reactie van dr. H. 

de Lange een voorheeld van de puristi

sche reactie. Nauwclijks was de inkt 

van dat rapport droog of hij slingerde 

a! zijn banvloekcn over het rapport. 

Zijn pijlcn richtten zich nota bene 

vooral op het gebrek aan aandacht voor 

het armoedevraagstuk, terwijl dat een 

van de centrale motieven van dat rap

port is 5 Voor de duidclijkhcid hij heeft 

daarbij niet meer de gcbruikelijke toga 

van de Raad van Kerken aan, maar hij 

treedt nu op met een PvdA-roos in de 
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vui<;l. We mis-,en zip1 kannonades ovc

rigcn<, rijnli)k, a]<; het gaat 0111 de 

l'aarse maatregelen ten aanzien van de 

Zicktewet, de Nahe-,taandenwet of de 

hijna zes miljard hezuinigingen or de 

ontwikkeling<;hulp. Dat wa<; nog eem 

anders toen minister Bukman een he

drag van minder dan 200 miljoen over 

vier jaar moest inlcveren' 

lk moet dit voorhceld een kecr gehrui

ken, omdat het zo illustraticf is voor de 

hypotheek die door de puri-,ten gelegd 

wordt or nieuwe initiatieven om de 

christelijk-<;ocialc insriratie in gcwijzig

de omstandigheden te Iaten doorklin

ken. Het is een dwaalweg om te 

denken dat in het tijdperk van seculari

<;ering de stem van uit<;luitend die chris

tcnen gczag hedt, die compromisloo<; 

gctuigcn. 

Grote kansen en uitdagingen 
Het is mijn stcllige overtuiging dat er 

jui<;t nu cnormc uitdagingen zijn voor 

de chri<;telijke-socialc inspiratie. Onze 

<;amenleving en cultuur staan voor zeer 

be-,lis<;ende herinrichtingwragen, die 

direct te maken hebhen met onze 

mens-, scheppings- en lcvensopvatti ng. 

De tijd 1s rijp voor een nicuwe mobili

<;atie van zovelcn, die intuHief of uit 

overtuiging de commcrcialiscring van 

onze cultuur afwijzcn 1 die een nicuwe 

moreel verankerde richtinggeving aan 

de maat<;chappij vragen 1 die een duidc

lijke relatie zien tussen kwaliteit van de 

samenleving en de doorwerking van 

christeliJke waarden. 

h lijkt zich een steeds breder ongenoc

gcn te manifestercn. Velcn hebben het 

gevoel dar het tijdperk van het pragma

tismc voorhij is. Lubbers heeft hicrop 

tijdens het '>ymposium 'De christen-de

mocratie a]<; beweging van de toekomst' 

111 mei 1995 terecht gewezen-" Recent 

is er het opzicnbarende artikel van 

Cuperus in 'Sociali-,mc & Democratic' 

over het heimwee, misschien minder 

naar het CDA, dan toch naar uitgang<;

punten en inspiratie die uit<;tijgen ho

ven 'het instrumentele beheersing<;

denken van technocratische politiek' 7 

Ook is de steeds kritischer houding van 

kiezers en leden van politicke partijen 

een teken aan de wand. Bovendien is 

het veclzeggcnd dar het Nederlandse 

rublieke dcbat steeds ontvankelijker 

hlijkt voor Noordamerikaanse cultuur

analyses met een communitaristische 

imlag, die bijvoorbeeld ook op archi

tectuur' betrekking hebbcn. En ver

raden de miljoenen leden van de 

organisaties voor natuurbescherming, 

milieuzorg, mensenrechten en intcrna

tionale solidariteit nict iets meer aan 

onderliggende zorg en bezinning dan 

aileen de wil tot bevordering van de 

onder<;cheiden doelstcllingenJ 

Niemand zit op een preek te wachten, 

nicmand wil een leer opgelegd krijgen, 

niemand wil, dat andcren vertellen, wat 

de consequenties van waarden en leer 

zijn voor het cigen Ieven. Daarmec is 

het verhaal echter niet afgelopen. Her 

zou wei eens zo kunncn zijn, dat een 

nieuwc benadering, die uitgaat van 

eerst waarnemen, analyseren, en dan or 

consequcnties bezien, wei zou aansprc

ken. Daarbij is een benadcring denk

baar waarbij de stukken individuele 

lcvenservaring als een puzzel hijeengc

hracht worden; waarbij de erkenning 

van het immanente juist realitcit wordt 

in de vrije acceptatie. 

Een nieuwe eigentijdse 
formule 
Ondanks de bemocdigende tekenen 

des tijds, zou het ook wei eens zo kun

nen zijn, dat de kennis van en de herin

nering aan die waarden wegspoelt 

onder de bandjir van nicuwe informatics 
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en \Vaardcnoplcggingen. Hct heim\vcc, 

dat nu nog inderdaad aanwezig is bij 

vclcn, die de inspiratic en de steer van 

idcntiteit<,gcbonden bewcgingen en in

stcllingen hehbcn gekend, zou dan snel 

wegebben. Hct i<, daarom tijd voor een 

nieuw instituut, dat memen in <,taat 

stclt, de scculariscring, de kennclijke 

Jeugdtrustratie en de gene voorbiJ, zich 

te verdiepen en met elbar te spreken 

over de betekenis van de christelijke in

'>piratie voor maat<,chappelijke. politie

ke en persoonlijke keuzcs. 

Een imtituut~ ]a, zcker, in de overtui

ging, dat intL(fties en emoties de lcvens

duur van een zucht hehbcn. 1\laar het 

woord instituut moet dan niet geas<,o

cieerd worden met 'top dou'n', verstolling 

en vooropgezetheid. 

Het is nodig nu zo <,ncl mogelijk voor

zieningen te trdkn, waardoor de leem

te na de veralgemenisering en fusering 

van zoveel organisaties met een duide

lijk nieuw alternatid gevuld wordt, dat 

geen alwijzing hodt te impliceren van 

de nieuwc organisatiekeuzes. Er client 

een duidelijke voorziening geschapen 

te worden, zodat een volgencle genera

tie op zijn mimt in <,taat gesteld worclt 

kenni<, tc nemcn van het onderschci

dend, richtinggevcnd en probleemop

lossend vermogen van christelijk

sociale impiratie. 

Vee! clenkwerk voor een nieuwe eigen

tijdsc formulc is eigenlijk al verricht 

hij hct C:hriqcJijk Sociaal Congres van 

1991", bij de Stichting Doorwcrking 

C:hristelijk Sociaal C:ongres, maar ook 

rond de Kaderschool van het CDA. 

hct Slotemakcr de Bruine lnstituut 

(SBIJ en recent ook de Stichting 

i\laatschappelijk Ondernemen van 

MKB Nederland. 

Hct nicuwc instituut zou tcnminste vijl 

functies diencn te vcrvullen: 

1. An!llysc 
Wat hetekcnen hedendaagsc structurele 

ontwikkclingcn in de samenlcving op 

de mcctlat van humaniteit en kwaliteit, 

en op wclke manicren kunnen hij<,turin

gen plaatwlllden~ Daar zal dan op de 

ccr<,te plaah nodig voor zijn een klein, 

flexihel studieccntrum, analoog aan de 

Wetcn5chappelijke Raad voor hct 

Regeringsbeleid 1 WRRI Wisselend van 

samenstelling, en vooral gehruik ma

kend van elders aanwczigc kcnnis: hq 

maatschappelijke organi<.aties, wetcn

schappelijke instituten, kerkeliJke in

stanties en de,kundigen. Het centrum 

moet vooral een appellcrende er1 uitda

gendc functie vervullen ten aanzien van 

hier en elders in Luropa aanwezige faci

liteiten. 

2. Platform 
Zeit of in samenwerking met anderen 

zouden enkele keren per jaar, en geva

ricerd naar doelgrocpen, conferenties 

gehouden kunncn worden. Een bijzon

cler accent dienen daarbij de centrale 

rapporten te krijgen, dil' vanuit het bo

vcngenocmd studiccl'ntrum of op vl'r

zoek van dat centrum zijn opgcsteld. 

3. Scholing 
Er moet een centrale kadcrcur<;us ont

wikkeld worden. Sommigc identitcits

gebondcn organisaties hebben a! goed 

lunctionerende kadercursus<,en. Denk 

aan het C:NV en dl'nk aan het initiatid, 

clat vanuit Christen Dcmocratischl' 

Vcrkenningen gcnon1cn is on1 de 

Kaderschool voor het CDA op te zet

ten.1" Natuurlijk is het gewemt om toe

gcsprtst op de behoeltc van de 

organisaties specifieke cursus<.en op te 

zctten, maar met cen modulc-aanpak 

kan hier Vl'cl gccombineerd worden. 

Met name het SBI heeft op dit terrcin 

vel' I dcskundighcid l'n all initcit. 

C llV 5% 



1 Vcrsflrcidim} 
\let gaat hicrhiJ allcreer<;t om de ondcr

"'tcuning van bc-,taandc vcnvantc n1edia 

door middel van het \1C<,chikbaar stellen 

van documcntatic en de.,kundighcid 

voor hct puhlieke debar over de herin

richting van de <..,tJnlcrllc-

vclcn lccft hct gevocl, dar met name 

een volgende generatie in staat ge<,teld 

moet worden kenni' te nemcn van de 

wi)zc. waarop de \lijhe\-;c Boodschap en 

de daaraan ontlecndc waarden en tradi

tie<; maatschappeliJke keuzes kunncn 

richtcn. Dat zal ook zijn 

ving Wellicht bn er een 

tijd.,chrilt opgezct worden 

dat a\., kern van het net

werk kan dicncn. 

Het is tijd voor een 

nieuw instituut dat 

vertaling mocten vinden 

in ecn hnancielc ondcr

<,teuning. Kleine luyden 

en achtergesteldc room

<;chen brachten wei de ci-
mensen in staat stelt 

1. 011 t111oeti111] zich te verdiepen en gen middelen op voor 

Som'> zullen dcgencn die 

overtutgd zijn van de vita

litcit van de chri-;telijk--,o

ualc inspiratic, zich in hun 

cigcn o1ngcving in ccn 

diaspora wancn en is cr 

grote hchoctte aan contac

ten en uitwisselingcn. In 

andere gevallen zal her 

gaan on1 de lorn1ulcring 

van ccn gezamenlijk 

standpunt. over de dirccte 

helangenbehartiging hecn, 

met elkaar te 
kcrkgehouwcn, universt

teitcn en wetemchappclij

ke instellingen, voor 

caritas en -;ocialc bewcgin

gcn; zouden ziJ, nu zij tot 

welvaart en crkenning zijn 

gekomen niet meer de 

middelen hebbcn om hun 

gec-;tclijke crfenis over te 

dragenc De kathcdraal 

waar onze tijd echt bc

hocftc aan heeft, is ccn 

'cc11tre of excellmce' voor he

spreken over de 

betekenis van de 

christelijke 

inspiratie voor 

maatschappelijke, 

politieke en 

persoonlijke keuzes. 

zoa\., dat ook in het Convent voor 

Chri<;te\ijk Sociale Organisaties ge-

poogd wcrd en wordt. 

lk zic vijl tunctie.,, gcen organogram ot 

organi,atic. lr is a\ vee\ nagedacht over 

de mogeli,khedcn van een eigentijd<;e 

verankering van de chri<;telijk-<;ociale 

bcvv'cging: cr z1jn ccn aantal oud~, vcr

nicuwde en nieuwc initiatieven. En 

daarom i<; de liJil van hicrboven noch 

zo J11aar ccn rarticulicrc opvatting 

noch onrea]i<,ccrhaar. Wat nodig is, zijn 

encrgie en 'the ICIISC of un}ellly' om de he

<;ta;1!lde initiaticven te hundclen en 

wcrkel1jk tets van de grond te tillen. 

We zijn hct een hcet)c vcrlecrd in 

chri.,teliJke kringcn om particulicr aan

zienliJkc lond,en op te hrcngen I be hal

ve voor de Dc1·dc Wcrc\d) ,\1aar bij 

dendaagse vcrtaling en overdracht van 

de christelijk-maat;chappelijke inspira

tie. \)aarvoor is ecn concreet project

voorstel nodig, dat vernieuwing 

comhineert met deskundigheid. en 

doelgcrichthcid met opcnheid. Wic de 

discussies rond hct Christelijk Sociaal 

C:ongres gevolgd hecft, kent ook de 

kcrnwoorden, waar omhccn zo'n pro

ject zich moet bewegcn: samenlcving 

en verantwoordelijkheid. 

Niet op eigen kracht aileen 
De drie constituerende doclstellingen 

van de christcn-dcmocratie - tc wetcn 

de antithc<;e, de socialc quacstie en de 

emancipatie - moeten cen nieuwe dui

ding kriJgen voor de volgendc ceuw. 

Dit is pas mogc\ijk wannecr de chris

ten-democratic dec\ uitmaakt van een 

c 
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bredere en dieperc hewcging. De ver

hindingskanalen mogen in de afgelo

pen jaren wei eens verstopt zijn 

geraakt, maar daar is een her<;telpro

gramma voor. Het gaat om de mobili

sering en systematische aanwending 

van de denkkracht van aile christen-dc

mocratischc partijcn in Europa, die im

mers aile voor dezelfde uitdaging 

staan: de herinrichting van de 

Europesc maatschappij Hct gaat om 

een nieuw contact met de wcreld van 

wetcnschap, kunst en cultuur om een 

vernieuwend politiek antwoord te kun

nen geven op de wezens- vragen van 

onze cultuur.Hct gaat 0111 aansluiting 

hij de bczinning op de vraag, hoe onze 

maatschappij-ordening opnieuw ge

voed en gericht kan worden door de 

inspiratie en de waarden, die bepalcnd 

zijn gewecst voor wat wij zien als ecn 

vcrantwoordelijke sa111enlcving En 

tenslotte gaat het 0111 de plaats van de 

christclijk-sociale hcweging in een ont

kerkelijkte, maar naar orientering vra

gende wcreld. 

De waarde van de verhouding tussen 

ccn krachtige christclijk-sociale hcwe

ging en een krachtige christen-demo

cratie is gelegen in hun onderlinge 

autonomie. Aileen in die autonomie 

zijn 111cningsvcrschillcn, spanningcn, 

correcties juist van waarde, maar ook 

attendcringcn, bemoedigingen en res

pect voor de onderschciden verant

woordelijkhedcn. 

Door grcnsoverschrijdcnde contactcn, 

door grensverlcggende netwcrken, 

maar ook door binnen in de beweging 

van de christelijk-socialc vernicuwing 

te hlijven, kan de christen-democratic 

koers en positie hervinden: die van een 

hcweging, die relevant is en relevant 

gevonden wordt hij het aanpakkcn van 

hct grotc ongcnoegcn, waarovcr 

'Nieuwc wegen, vastc waardcn' schred. 

Air JJA/vl1!im Ccnnif' 
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bredere e n di epere beweging. D e ver

bindingska nale n mogen in de afge lo

pe n jaren we l ee ns ve rstopt zijn 

geraakt, maar daa r is ee n he rstelpro

gramma voor H et gaa t o m de mobili 

ser ing e n syste mat isc he aanwending 

va n de denkkracht va n alle chri sten-de

mocrati sche partijen in Europa, die im

mers alle voo r dezelfde uitdaging 

staan : de he rinri chtin g va n de 

Europese maatschappij . H et gaat o m 

een nieuw co ntac t met de were ld va n 

we te nsc hap , kunst en cultuur om een 

vernieuwe nd poli t iek antwoord te kun 

nen geven op de weze ns- v rage n van 

onze cu ltuu r.Het gaat o m aans luiting 

bij de bez inn ing op de vraag, hoe onze 

maatscha ppij-ordening o pni euw ge

voed e n ge ri cht kan worde n door de 

inspiratie en de waa rde n, die be palend 

zijn geweest voor wat wij z ie n als een 

ve rantwoorde lijke sa me nl evin g. En 

tenslotte gaat het o m de plaats va n de 

christe lijk-sociale beweging in ee n ont

kerke lijkte, maa r na ar o ri ë ntering vra

gende wereld . 

De waa rde va n de ve rho udin g tussen 

een krachtige c hri ste li jk-socia le bewe

g ing èn een krachti ge c hri sten-demo

crat ie is ge legen in hun o nderlinge 

autonomie. A ll ee n in die au to nom ie 

zijn menin gsverschillen , spa nninge n, 

correcti es juist van waarde, maar ook 

attenderingen , bemoedi g in ge n en res 

pec t voor de o nde rsc he ide n verant

woordelijkh ede n. 

D oor g re nsove rsch rijdende con tacte n, 

doo r gre nsverlegge nde netwerke n, 

maar ook door binnen in de bewegi ng 

va n de ch riste lij k-soc iale ve rni euwi ng 

te blijven , ka n de chri ste n-democratie 

koers en positie hervinde n: di e va n een 

beweging, di e re leva nt is è n re levant 

gevo nden wordt bij he t aa npakken van 

het g rote o nge noegen, waarover 

'N ieuwe wegen, vaste waarden' schreef. 

~ 

Mr. ]JAM. van Gennip 
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nlangs veJ'>cheen ccn Jn

teressant hockJe van de 

hand van Th,Js Woltgens, 

voo1 mal1g voorz1tter van 

de PvdA-Tweede Kamerfractie en 

tegenwoordig burgemeester van Kerk

radc en lid van de Ferste Kamer voor 

de PvdA Hct heet 'De Nec-zeggers, of 

De politieke gevolgen van het econo

misch liberalisme' en is een hartekreet, 

geschreven uit boo>heid en onhegrip 

lloo<;heid over oude en nieuwe armoe

de, onbegrip over het gemak waannee 

wij Europeancn onze gemcngde econo

mischc orde, de verzorging55taat, prijs

gcven Hct boek is een grote tirade 

tegcn het neoliberalisme. Woltgens 

men, zich afkeren van de samenleving. 

In navolging van l·ukuyama zijn velcn 

van mening dat met de val van de 1'-luur 

het kapitalismc al'> systecm van econo

mische ordening en de democratic als 

staatsvorm als overwinnaar-, van de 

Koude Oorlog uit de bus zip1 gckomen 

Cemakshalve vertalen velen dit in de 

overwinning van het liherali'>me. tv1ct 

name zich liberaal noemende politieke 

stromingen grijpen dit aan om hun 

kracht tc benadrukken 

Vanzelfsprekend leidt dit tot tcgenreac

ties en tot nuanc<:ringen. De aandacht 

richt zich daarhiJ met name op de neo

liherale visie op de cconomische orde

ning, de vriJe-markt-economie. De 

democratic i> minder om

stredcn. 

noemt het neoliberalisme 

cen aards geloof met tota

litaire ambities. Hij meent 

dat het de mensen ver

doemt tot een vrijheid, die 

door de meestcn als 

dwang tot aanpassing 

wordt ervaren. Het gaat 

uit van ecn cynisch mens

beeld en rechtvaardigt het 

individuelc cigenbelang als 

belangrijke drijfvcer van 

mensclijk handelen. Fen Drs. E. Hcenna 

Nuancering kwam onder 

andere van Fukuyama zeit, 

die in ziJn buck 'Tt-ust' 

erkent dater mecr nodig i> 

voor cen gocdc san1cn

leving dan dat individuen 

naar persoonlijke pro

fijtsmaximalisatie streven. 

Ook een markteconomic 

kan niet optimaal functio

neren als cr tussen de indi-

collccticf vastgcsteld algemeen belang 

is daarin een ouderwetsc fictie. 

Woltgens agecrt tcgen de vanzelfspre

kcndheid en gelatenheid waannee de 

superioriteit van het ncoliberale machts

denken in het Westen wordt aanvaard. 

Hij wil nee-zeggcrs. Actieve, en geen 

pa'>sieve, die door niet meer te stem-

viduelc actoren op die markt niet zoiet> 

als vcrtrouwen bestaat, ecn gemeen

schappelijk gedragen stel>el van nor

nlcn en waardcn. 

Tegcnreactie'> komen er van memen die 

waarschuwen voor cen economiscring 

van de samenleving. Onder hen sou

aal-democratcn en christen-democra-

UlV 1>-% 



ten. Nu du-, een, door zijn ongcnuan

ccerdheid goed lee-,bare, tegenrcactie 

van Woltgcm Dat zijn kritiek niet 

mals i-;, mogc blijken uit wat hiervoor 

reeds is weergegcven. tv1et hetrekking 

tot zijn eigcn politieke heweging be

weer\ hij dat sociaal-dcmocratic en neo

liberalisme tundamcnteel onverenig

haar zijn. Dat beloolt nog wat voor 

paar<,. En wat te denken van een zin als: 

'lntu<,<;en worden de verworvenhcden 

van de na-oorlogse tijd te grabhel gc

gooid tocgankclijk onderwijs, opcn

haar vcrvocr, gczondheidszorg, <,tad'i

vernieuwing en een niet commercieel 

omroepstelsel, alsmcde de winst van 

een gelijkmatige inkomcnwerdeling" 

( p. '.16 I Dit maakt nieuw.,gierig naar 

hoe de schriJver zijn vorige en huidige 

tunctie zieten inhoud gatlgedt. 

Hoc het ook zij, Wiiltgens raakt een 

punt dat ook chri<>ten-democraten he

zighoudt. Ook zij moeten zich hoeden 

voor de markt-fundi's en alert zijn op 

de ecnnomisering van de Wcsterse 

samenleving In het verledcn hebhen 

wij dit wellicht weinig heseft c.q. uitge

dragen. AI-, er ecn politiekc -,troming 

aandacht heelt voor het immateriele, is 

dat de chnsten-democratische. 

Wiiltgens zoekt een <,trategie tegen de 

greep van het neo-libcralisrne. Cehecl 

volgen<, <.ociaal-dernocratische traditie, 

verwacht hij veel van een <.tcrke (mon

diale l overheid, om de kracht van de 

markt te heteugelen. Hij ziet ook wei 

dat een emgszim gelcgitimeerde 

wereldoverheid er voorlopig niet in zit. 

Vandaar zijn oproep tot nadrukkelijke 

steun aan die verbanden in de -,amen

lcvlllg, die een laatste darn tegen de 

'vermarkting' van ons bestaan kunnen 

vormen: de familie of informele netwer· 

ken. Hij rocpt niet aileen op tot rnore

le. maar ook tot in'>trurnentele steun, 

UlV 1>% 

bijvoorheeld in de vorm van kinderbij· 

slag of fi-,cale tegemoetknmingen voor 

niet-professionele zorg voor kindcren, 

zicken en oudercn. Ecn wclhaast chris· 

ten-dernocratische oproep, zo komt het 

op m i j over. 

lk stelmij vnor dat vcelliberalcn de kri

tiek overtrokken zullen vindcn, en me

nen dat Woltgens een karikatuur van 

het liberalisrne maakt. Want veellibcra

len pleitcn tegcnwoordig ook voor een 

'>terke overheid, zij bet dat deze zich 

bcperkt in haar takenpakket. Daarnaast 

zien ook liberalen het helang van ecn 

gemecnschappelijk stelscl van norrnen 

en waarden in. Toch cen concessie aan 

het 'pure' liberalisme, waarmee men 

cveneens richting christen-democra

tisch dcnken neigt. 

Sociaal-dernocraten die merken dat ze 

er met een sterke en machtige overheid 

aileen niet zijn, liberalen die beseffen 

dat niet alles aan de krachten van de 

markt kan worden overgelaten. Komen 

zij met deze concessics aan hun ideolo

gieen vroeg of laat toch niet in de buurt 

van het gedachtengoed van de chris

ten-dcmocratenc Waarbij het de men

sen en hun informele of formelc 

verbanden zijn die ccntraal staan, waar 

onze samcnleving op is gebouwd. Een 

onhescheidcn mens zou- deze rcdenc

ring volgcnd- wellicht beweren dater 

in de toekomst nog maar cen politi-cke 

stroming over blijft de christen-demn

cratische. Maar aangezien het de kiezer 

is die uitmaakt hoevcel stromingen er 

nu en in de toekomst zullcn zijn, zal ik 

ccn dcrgelijke aanmatigende uitspraak 

nict docn. 

Drs. F J-{ecnna 

ln de colwm1 geve11 de lede11 t){111 de redactie ln111 

persoonlijke otJtJattinqen weer. Zi) hope11 daarmee 

WI cumzet le gwen voor reflectie of dehal. 
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p de dag dat d1t nummer 

uJtkomt zal het CDA l!J

den., de voo1 )Jill spart!J 

1 a ad beslu1ten ncmen over 

de strategische kcuzen voor de toe

komst. lr hc-;taat- zoal., ook in andere 

recente nummers het geval wa<, - een 

interessante wis.,elwerking tussen de 

hootdartikelcn uit dit nummcr en de 

discu">ie over 'Nieuwe wegcn, vaste 

waarden' Het Strategi.,ch lleraad heett 

gepleit voor fundamentelc vernieuwing 

van het hclastingstelsel 1\lr.I\\.L.A.van 

RiJ laat zicn dat het C:DA zich hiermee 

in het hart van actuele Europese rolitie

ke en wetenschappelijkc discussies over 

de lllkomstcnhelastingen plaatst. 1-lij 

pleit voor de instelling van ecn werk

grocp 0111 de vereistc vcrnicuwingen 

nader te doordcnken en uit te werken. 

De redactie heeft zich voorgenomen in 

het najaar nog meer biJdragen te plaat

sen over de hcrziening van het helas

tingstelscl Tc verwachten zijn onder 

andere artikelen over de ecotax en de 

gemeenteli1ke belastingen 

Fen voorstel in hoofdstuk 5 'Participatie 

voor iedereen' uit 'Nieuwe wegen, va<,te 

waarden', heelt recent veel aandacht 

getrokken, de al-;chaffing van het wet

telijk minimumloon. De - wei terechte -

maar eenziJdige concentratie op dit on

derdecl, dreigt de aandacht af te lciden 

van de analyses en richtingwijzers uJt 

dat rijke hootdstuk. Wellicht zou het 

CDA zich nu nog nict moetcn Iaten 

verlciden tot ecn uitvoerige di-,cussie 

over de in te zetten belcidsin<;trumen-

ten. Het gevaar is dan groot dat het 

middel tot doel worclt. Om tc bliJven 

odenen in een hrc:de blik, i., wellicht de 

pcriscoop uit dit nummcr gesch1kt. 

1-lierin rellecteert redactielid prot dr 

Ll./.t"d.Kimman over de toekomst van 

het arhcidsbestel naar aanlcid1ng van 

twce recente numn1crs van het FrallSc 

tiJdschrdt Esfml De vraag d1·ingt zich 

bi1 hem op ol het einde van hct primaat 

van betaald wcrk nict in zicht komt. 

1\loetcn politiekc parliJCn daaru1t n1et 

collSequenties trckken7 

Het Strategisch llcraad hectt z1ch ook 

uJtgesproken over het mcdiabeleid. [en 

van de aanhevelingen is dat de 

Europcsc Unie garantics moet hicdcn 

voor de bescherming van ccn plurifonn 

aanbod, waarin de culturelc idcntiteit 

tot uitdrukking kan komen. Llit het ar

tikcl van mr. R. Schoonhnven 'Europa 

op weg naar de visuelc hcilstaat' bli1kt 

dater door Furopese politici voorzich

tig vraagtekem gczet worden hi1 het 

sterk marktgcrichte medJabelcid van de 

Europese Unie. Het zal nog heel wat 

inspanningen kosten om wcrkelijk tot 

cen doorhraak or dit punt tc komen 

Ook vindt u in dit nummer ccn uitvoc

rige hcspreking door prof.drs.A. I van 

der Staay van de dissertaties van H 

lllokland (<,ociaal-dcnwcraatJ en 

Cl Klop I chri.,ten-democraat J over de 

cultuurpoliticke taak van de overhcid 

ten aanzien van waarden en nonncn. 

Drs. AI ic111sm 

rcdactie-secretan s 



De relatie van de overheid tot waarden is een stuk onzekerder ge

worden. Maar een overheid die Gods water over Gods akker laat 

!open schiet cultuurpolitiek wezenlijk tekort. Drie thema's zijn in 

de discussie over cultuurpolitiek essentieel: het herbevestigen van 

het belang van het overheidsbeleid ten aanzien van waarden en 

normen, het onderscheid tussen het private en het publieke do

mein en het dynamische en open karakter van de collectieve bepa

ling van wat cultuur betekent. Een bespreking van dissertaties van 

dr. H.T. Blokland en dr. C.J. Klop. 

De relatic van de ovcrheid tot waardcn is 

dus cen stuk onzekerder geworden. De D 
ertig Jaar gcledcn vond 

ccn dehat plaats op de 

Vrijc Acadc- ---------
inspiratie van de cultuur

politiek is gecn vanzelf

sprekendhcid. In de dis

cussies hieromtrent vallen 

twec bctrckkclijk recent 

verschenen proefschriften 

te plaatsen. De auteurs 

redeneren uit heel verschil

lende achtcrgrondcn. lk wil 

in dit artikcl ecn poging 

doen het gemeenschappe

lijke in heide boeken te 

mie in Den 

Haag waarhij Cerard Revc 

uitricp: met hulp van de 

ovcrhcid kun je zclfs de 

diemt van Osiris in ere 

hcrstcllcn' Ook in de cul

tuurpolitick blaaktc men in 

Jl)()(, van zcllvertrouwen. 

Sindsdien rec'> de heruchte 

twijtel aan de maakbaar

hcid (door politick ot 
overheid) van samenleving Proj.drs. AI vm1 der Staay henadrukken in de hoop 

en cultuur. Ook nam hct geloof in de dat daarmee de discussie over de kwestie 

zekcrhcid al over de waarden die cul

tuurpolitiek zou moeten uitdragen. 

llovcndien wcrd de vraag gesteld naar 

hct rccht van de overheid om zich met 

de waarden van de burgers tc bcmoei· 

en. a\-, zij daaraan zeit gcen hehoefte 

vocldcn 

van waarden in de cultuurpolitiek ge

diend is. Tcvens leg ik een verhand met 

ecn recent internationaal rapport. 

Definities 
De twee di">ertatie<> die voorliggen 

hehben minimaal gemcen dat zij over 
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cultuurpolitiek gaan. De ene, die van 

HT Blokland, is getiteld 'Vrijheid, au

tonomic, cmancipatie - ecn politiekfilo

sofische en cultuurpolitieke beschou

wing' en is van 1991 1 De andere is ge

schreven door CJ Klop en heet- icts 

intrigcrender- 'De cultuurpolitieke pa

radox', met als ondertitel 'Noodzaak en 

onwenselijkhcid van overheidsinvloed 

op norm en en waardcn' en is van 199 3 2 

De titels gcven al aan dat het hier gaat 

om een brcder veld dan dat van de be

vordering van kunsten, het mediabcleid 

of het onderwijs, hocwel deze onder

werpen wei tcr sprake komen. Het ter

rein is hicr overstegcn dat sinds lang 

werd en ook sinds kurt weer aangeduid 

wordt als 'onderwijs, kunsten (cq cul

tuur) en wetenschappen' Cultuurpoli

tiek hetekent bij hcide auteurs mecr 

dan spccifiek cultuurbeleid; het gaat om 

algemenere vragcn - met andere woor

den, die van algemenc cultuurpolitick. 

Klop omschri)ft dczc algemene cultuur

politick als "Het door politieke partijen 

voorgestane ovcrheidsbelcid met be

trekking tot normen en waarden die in 

onderscheiden maatschappelijke secto

ren dienen te hecrsen, voorzovcr de 

overheid bevoegd is die te bcinvloe

den"(p38) 

lllokland sluit zich aan biJ het onder

scheid dat het Sociaal en Cultureel 

l'lanbureau tSC:P) eerder in 1986 in het 

Advies cultuurwetgcvi ng introduceerdc.' 

Hij zegt hicrover "De algcmene cul

tuurpolitiek hecft betrekking op de ui

tingsvriJheid van het individu, de spe

cihekc op de bevordering van collectid 

gewaardeerde uitingsvormen" (p 281 I 

En hij citeert het SCI': 'Terwijl de alge

mene cultuurpolitiek het individu voor

al bevrijdt van inmenging, betreft de 

specitieke cultuurpolitiek thans vooral 

de bevordering maar voorheen niet zcl-

den ook de sturing van geestcsproduc

ten. Meer in het bijzonder gold en 

gcldt deze beschavingstaak de kunsten, 

de wetenschappen en het ondcrwijs" 

Het zal duidelijk zijn dat tussen deze 

drie definities op zijn minst verschillen 

in accent te bcluistcren zijn De dcfini

tie van hct SCP had niet mccr pretentie 

dan het in het kader van een functione

lc opdracht (ondcrzoek naar cultuur

wetgeving) aanduiden wat zich leek te 

hebbcn voorgedaan in de empirie. De 

'culturografische' analyse liet een opval

lcnde tegenstelling in historische bewe

gingen zien, waarbij de directc over

hcidsbemoeienis met de waardcn en 

normen van individucn afnam, maar in

direct de fcitclijke overheidsbcmoeienis 

met uitingsvormen toenam. Blokland 

gebruikt dit onderscheid om het te ver

bindcn aan de dragende gcdachte van 

zijn betoog, het van Isaiah Berlin af

komstige onderscheid tussen negatievc 

en pmitieve vriJheid. Ncgatieve vrij

heid vrijwaart het ind1vidu van 1 ovcr

heids)bemoeicni'> en constituecrt ccn 

private ruimtc: algemcnc cultuurpoli

tiek. i\1aar tcgclijk moet het individu 

zich in positieve vrijhcid kunnen ver

werkclijken De enkcllllg hcclt daartoc 

in bcpaalde gcvallen morele of socialc 

steun nodig van andcrcn. De overhc1d 

kan ee11 van de actoren zijn die '>lcun 

bieden bij de ontplooiing van hct indl

vidu (spccifickc cultuurpolitickl 

A Is voorzitter van de werkgroep die hct 

Cultuurwetgeving-,advies voorbct-c1ddc, 

kan ik beamcn dat vroeg tn de di'>cussic 

deze gedachtc in ccn ietwat andere 

vorm opdook. De wcrkgroep consta

teerde namelijk dat de ovcrhcid natlo

naal en intcrnationaal naast vriJheids

rechtcn die de ncgatievc vriJheid in de 

zin van Berlin waarborgcn, ook socialc 



en culturelc grondrechten erkende, bij 

voorbceld in de Crondwct of in inter

nationale verdragen. Waar het individu 

zeH niet in staat zou zijn deze rechten, 

hij voorbeeld op gezondheid, bestaans

zekerhcid, arbeid of onderwij<,, te rcali

seren, zou de overheid, zo was de vaak 

gchanteerde redenering, cen aanvullen

de taak hebben om de waarborg om te 

zctten in een voor het individu mcrkba

re werkclijkheid. Maar omdat het SCI' 

hct ecr'>te type waarborg als cen waar

borg van vrijheden, het twecde al'> een 

reali-.atie van rechten definiecrde, zag 

het hierin geen groot dilemma, paradox 

ot problecm. Het I'> de vcrdiemte van 

Klop en 131okland dat zij ieder op een 

andere wijzc waardenrealisatic met 

hulp van de overheid en de overheids

vr!Jhcid van het individu nadrukkelijker 

met clkaar in verband brengcn. 

Dissertatie Blokland 
lk zal eerst ingaan op de manier waarop 

Blokland met deze tegemtelling om

gaat. HiJ gaat voor ziJn prohleetmtel

ling utt van het individuelc niveau, 

terwiJI Klop zijn prohlcmcn ecrder op 

het hovenindividuelc niveau, dat wil 
zcggcn hct nJvcau van de cultuur aJ.., 

zodanig, ~ituccrt 

Om miwcr'>landt:n te voorkomen, deze 

tegenstelling t'> wetenschappelijk gc

zien vooral et:n vcrschtl in accent. 

Heide auteurs zipl zich zecr hewmt van 

hct lett dat het individu nict zonder de 

andcren en dat vrijheid nict zondcr cul

tuur kan hcstaan. Zonder dczc gemeen

schappclijkhcid zou hct wcinig zin 

hehhen hun gedachtengangen verdcr te 

volgen en te verge I i 1ken. 

Blokland constateert dat lkrlins nega

tieve vrijht:id op ec11 diepcre cultuur

historischc vcrworvenheid tcruggaat, 

namelqk ccn sinds de Crieken hc'>taan

de scepsi-. Jcgcns het vermogen van de 

mem om te beschikken over dehnitie

vc, voor icdereen geldige antwoorden. 

In de geschiedcnis staan waarden steeds 

ter discussie. lk citeer. "De erkenning 

van de onmogelijkhcid cen voor ieder 

overtuigendc verdediging te vinden van 

objectieve, universele en eeuwige waar

den, en het inzicht dat er vele bete

keniwolle, maar ook conflicterende, 

idealcn bestaan waanu-.sen onvermijde

lijk een afweging gemaakt moet wor

den, <;timuleert en rcchtvaardigt het 

vcrlangen dat mensen een prive-domein 

wordt gelaten waarin zij hun cigen 

waarheid kunnen belijden" (p 220) 

Deze private vrijheid wordt als het wa

re collectief gedoogd of toegekend aan 

het individu uit terughoudendheid ten 

aanzien van cen algemene geldigheid 

van collcctieve waarden. In een recente 

puhlicatic hch ik deze terughoudend

heid als urhaniteit gekarakteriseerd. 1 

Maar deze tocgekendc i ndividuele 

ruimtc moet ook worden gcvuld. lr 
wordt op het individu tcvens ecn appel 

gedaan of over het individuelc be-.taan 

een ideaal gdormulcerd. 13lokland steiL 

"Pmitieve vri)heid is het vermogen zclf

l:itandig richting tc gcven aan, n1cestcr 

te ziJn over, het eigen Ieven ( . ) l'osi

tieve vriJheid hent'>t op het verlangen 

om temand te zijn en niet zomaar cen 

willekeurig ondcrdeel van de maS'>a, 

iemand die verantwoordelijk is voor 

zijn doelen, en nict een speelhal van 

externe machten en krachten" (p. 220!. 

Zoals 13lokland hct stclt "Op puur indi

viduecl niveau, echter, liggcn de wens 

om een prive-domein te bczitten waar

in men ongestoord door andercn zijn 

gang kan gaan, en hct vcrlangcn zi_jn Ie

ven zelfstandig richting te gevcn, in el

kaar'> vcrlcngde'' (p. 2211. 

"tv\aar", stelt hij, "Uit dit recht vloeit 

ook ecn plicht voort, wei kan men ei-
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<>en dat icmand zo zclfstandig mogelijk 

beslist of hij bestaande waarden en 

convcnties wenst te aanvaarden. Dit tc 

meer daar een cthiek eerst wcrkelijk be

tekenis krijgt wanneer men nict aileen 

de conclusics heeft overgcnomen, maar 

ook haar rechtvaardiging heeft door

leefd'' (p 222) 

trooieerd krijgcn, hij is ook een product 

van zijn cultuur, die - om mijnerzijds 

een voorbeeld tc noemen- weleen<, af

hankclijkheid hoven autonomie zou 

kunnen stcllen. Dit lcidt tot cen norma

tieve oplossi ng voor hct zogenaamde 

emancipatiedilcmma: iemand emanci-

percn tegen zijn zin. 

Het i<> niet te vcel gezegd 

dat zo naast het recht op 

privacy ook hct recht op 

zelfhcstemming en ont

plooiing wordt geoctrooi

eerd. Deze twecde waarde 

laat zich bctcr verwerkclij

kcn als hct individu dit 

doet in harmonic en <,a

menwerking met anderen. 

De collectievc zelfbestcm

ming ligt dcrhalve en in 

zekere zin in het vcrleng

dc van de individucle. 

De relatie van de Len normatief ideaal zal 

hicraan volgcns lllokland 

ten grondslag kunncn lig

gcn: "Ook de overtuiging 

dat cen keuze die bewust, 

op ba.,is van een rcdelijke 

kennis van altcrnatieven, is 

genomcn, waardevoller i'> 

dan een, die het onwille

keurige product vormt van 

de bcstaande maatschap

pelijke comtellatic, is il11-

111ers gchaseerd op een 

ideaalhccld van individu-

overheid tot 

waarden is een stuk 

onzekerder 

geworden, De 

inspiratie van de 

cultuurpolitiek is 

geen 

vanzelfsprekendheid. 

Hoe verloopt nude overgang van indi

viduele naar collecticve arrangementen 

biJ Bloklandc lk moet hclaas ziJn vcel

<>oortigc onderschcidingen terzijde Ia

ten en beperk mij tot een heel concrete 

opsomming van hcle111111eringcn voor 

de zelfverwerkelijking van het individu 

op pagina 224 "Een gehrck aan mate

riele 111iddelen van hestaan, afwezig

hcid van 111iddelen tot arbeid, van 

wcrktuigen om zijn verrnogens aan te 

wenden en te ontwikkclen, onwetend

hcid aangaandc rclevantc opties, otwcl 

cen onrcdclijke hepcrking van iemand., 

kcuze111ogelijkheden, een tekort aan 

formele en informcle scholing waar

door het individu wordt geleerd alter

natieven te ondcrscheiden, tc articu

lercn en te waarderen." 

Naast deze concrete helemmeringen is 

er nog cen fundarncnteler probleern. 

De mens mag dan zijn autono111ie geoc-

cle autono111ie" (p. 226) 

F.r zijn dus enerzijds concrete belcm-

mcringen gezien vanuil het individu. 

maar anderziJds i'> er ook een hovcnin

dividuelc rechtvaard1ging 0111 zich tc 

bc111oeien met men<,en zoals ze als pro

duct van hun cultuur nu een111aal zijn, 

nanwlijk 0111 hen van deze belcml11erin

gcn te verlosscn. Blokland ziet hct ge

vaar van dcze stelling in: 'Totalitarisme 

drcigt wanneer de politick in dezc re

dcnering ccn vrijhrict ziet zich ongcli

miteerd te he111oeicn met de vorming 

en overdracht van waardcn." 

Het bezwaar van ongelimitccrde be

moeizucht kan worden ondervangen 

door aanvaarding van wat hij noemt: 

'de111ocratische ideologische striJd' 

( p 22H ). lk citccr: "Het trachten andc

rcn te overtuigen van de waardc van 

alternatievc ideeen, opvattingcn en 

docleinden, hct ontwikkclcn van tegen

prefercnties, i'> uiteraard in cen demo

cratic de belangrijkste en mcest 



wenselijke manier om het emancipatie

dilcmma te doorhreken." 

Hct is dan ook begrijrelijk dat de velcn 

die zich op een vergelijkbaar begrir 

van rositieve vrijheid baseren hun cul

tuurroliticke 'Jacobinisme' ldat wil zeg

gen hun vrijheidsmissic of bcvrijdings

idcologic) rcchtvaardigen met een be

roer op het verruimen van de culturelc 

horizon. Blokland citeert de omscbrij

ving van de historicll', Kossman van het 

huidige beschavi ngsidcaal met i nstem

ming: "Hct (bcschavingsideaal) zal eer

der de vorm aannemcn van een 

invcntari<, van mogclijke ethische en es

theti-.chc vormen, van mogclijke en in 

de geschicdenis van de men-.hcid eem 

gercali-,ecrde culturcle doeleinden. Het 

hcschaving<;ideaal van nu is niet meer 

rre-.crirtiel maar descrirtid, het is niet 

gcslotcn maar open" I fl. 2 341. 

En Blokland citecrt de filmofen Mooy 

en Doorman al-, gctuigcn voor zijn <.tel

ling dat cultuur zowel de autonomic 

bevordcrt al<, de mens verrijkt Hij resu

mcert: "Het gaal hiJ de cultuurspreiding 

niet in de ccrstc rlaats om het verbrei

den van prcttige crvaringen, maar om 

het bcvordcren van culturele autono

mic'' I fl 2441 

Fr loort ondanks hct vcelstromenland 

van de vriJheidshegrippen waann 

Blokland zich bcwcegt du<; ecn vrij 

duidelijke lijn van het individu naar de 

cultuurrolitieke mis-,ie via de stappcn 

die in de titel van hct proetschrift wor

den gcnoemd: vrijheid, autonomic en 

cmancipatie. Welke de waarden zijn 

die dcze ambitieuze cultuurroliticke 

missie zouden invullcn, e<.thetisch, et

hi,ch of wetenschaprelijk, wordt nict 

vcrdcr uitgewcrkt. Het betoog mondt 

uit in een algemcne -,telling dat deze 

waarden, hocwel betrekkelijk, toch bc

<.taan, maar dat rationaliteit, co111111011 

sense of communis opi11io deze zullen be

palen. 

Oissertatie Klop 
Laten wij Blokland nu los om tc bezien 

hoe Klop de missie van de algemcne 

cultuurpolitiek omschrijft en fundeert. 

Op het eerste gezicht is hier een tegen

rool aan het woord. Redeneert Blok

land van individu naar collcctiviteit, 

van priuacy naar rublieke bemoeienis, 

hij Klor kan eerder van een top down

benadering gesproken worden. Zijn 

uitgangspunt is de cultuur, die bestaat 

uit ratronen van normen en waarden. 

TerwijiBiokland hier in wezen cen im

manent, dat wil zeggen een tot de on

middellijke menselijke ervaringswereld 

behorcnd cultuurvormingsrroccs vcr

ondcrstelt, zwcdt hoven of achter deze 

wercld van waardcn en normen bij 

Klop cen werkelijkheid van zo mogelijk 

tran<,cendente betekenis: Ievens- en 

wereldbeschouwelijkc zinbronnen. Hij 

onderscheidt in de Westerse cultuur 

drie van deze zinbronnen: het christen

dom, het humani-.me en het gnmticis

me. Met het laatste maakt hij vaak 

korte mellen, maar de twee eerste vor

men voor hem de voornaarnste inspira

toren van de algemene cultuur die de 

cultuurrolitiek inspireert en ook moet 

verwerkelijken. 

Maar met welk recht kan die cultuurpo

litiek dit doen: Toen kerk en staat ideo

logisch samenvielen, legitimeerde de 

een de ander en was cen gezamenlijke 

cultuurrolitiek voorstelbaar. Maar in een 

samenleving waarin de overheid zo vee I 

mogelijk neutraal client te zijn, niet mag 

zedcmeesteren en het toch doet, rijst 

het rroblcem van de rechtvaardiging. 

Klop zoekt het antwoord niet in een 

totaal mandaat van de overheid regen

over de leefwereld, en dus de waarden 
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en de normen, van de burger, maar in 

de specificiteit van de relatie van de 

overheid met de burger, namelijk het 

publieke karakter daarvan. 

lk citeer uit zijn samenvatting "Het he

grip 'burgerlijke hetrckkingen' wijst op 

de publieke kant van sociale instituties, 

die onder mecr door het recht hestre

ken wordt." 'Burgerlijk' slaat dim op de 

verhouding tusscn burgers, !eden van 

een publiekrcchtelijke gemeenschap (de 

staat). Deze staat stelt bepaaldc regels 

algemeen verplichtend voor aile burgers 

hij het behartigen van hun bclangen en 

het nastreven van hun waarden. Het ge

bied van het samenleven in ecn pu

hliekrechtelijke gemecnschap, van voor 

aile burgers gelijk geldendc regcls, kun

nen wij het terrein van de burgerlijke 

hctrekkingcn noemen" (p 375 ). 

Men zal opmerken dat Klop dus welis

waar net als Blokland de wereld van de 

{>riiJacy respecteert, maar de oorsprong 

van de cultuurpolitieke bemoeienis niet 

legitimeert met collectieve zelfbcstem

ming van individuen, maar met de aard 

of het mandaat van de overheid als ze

kerheid en gelijkheid scheppend collec

ticf instituut. Om hem nogmaals te 

citercn: "Dit funderend aspect is het le

gitieme geweldmonopolie, het leidend 

aspect is puhlieke gercchtigheid De 

Cultuurpolitiek 

ontstaat als cultuur 

macht en macht 

cultuur ontmoet. 

overheid is ecn instituut dat 

gerechtigheid met gezag en 

zonodig met dwang tot gel

ding moet brengen" (p 376) 

en: "De aldus samengevattc 

visic op de taak van de over

heid helpt om de paradox 

van de algemene cultuur

politick op te lossenn Dcze oplossing 

luidt: "Daar waar de ovcrheid ecn taak 

heeft, dat wil zeggen: daar waar bur

gerlijke hetrekkingen geregeld worden, 

is zij ook bcvocgd om normen en 

waardcn die aan deze betrckkingen ten 

grondslag liggcn, uit en over te dragen" 

(p 376) 

Op grond van deze algemene legitima

tie van de overheidsbemoeienis met pu

blieke waarden en normen omschriJft 

Klop dan de cultuurpolitieke taak van 

de overheid "De overheid hepaalt niet 

de substanticle rationaliteit van de vcr

schillcnde maatschappelijke sectoren, 

die is ook voor haar een gegcven. Wei 

handhaaft zij waarden die ruimte voor 

belcving van substanticle rationalitcit 

waarborgen, die dezc beleving norme

r·en, en honorecrt ziJ aansprakt:n op clc

mentairc bestaansvoorwaarden, die 

nodig zijn om tot die helcving te kun

nen kornen. Binnen dit door de alge

menc cui tuurpol i tiek gewaarborgdc, 

genormecrde en gdacilitccrde kadcr 

ontplonien mensen en organisaties hun 

cigcn cultuurvormende verantwoordc

lijkheid' !p 3771. 

,\len ziet: ecn heperkte, maar toch po

sitievc formulcring. l:lepcrkt, want de 

overhcid zedemeestert niet over het 

private, maar over het publicke domein. 

Beperkt ook, omdat dezc taak in de ecr

stc plaats als cen indircLte wordt gdor

mulcerd, als het -;cheppen van conditics 

voor cultuurvorming en het heleven 

van suhstantiele rationaliteit. 

Fen pmitieve fonnulering die allcs hiJ

eengenomen lcidt tot aanzienlijke be

moeicnrs, want het verondcrstelt wat 

de auteur noemt cen compromis over 

cen 'optrmale publieke moraal' tusscn 

hijvoorbeeld humanisme en christen

dom. lk citecr "Het biedt cen vcrbin

dende publieke moraal, die de indivi

dualisering over'>ti)gt en niet heperkt 

hliJft tot klcine gemeenschappen, maar 

ook op staten van toepassing kan ziJn'' 

(p. 377) 



Hct i-; nict vcrbazingwckkend dat hij 

voor dit compromi-, vooral op F.uropec<, 

nivcau mogclijkhcden ziet. Hij vat zijn 

Europe-;c cultuurpolitiek al-; volgt -.a

men "Zij d1ent te worden gchasccrd op 

de optimale moraal van het rclationele 

menshccld, zoals dat wordt gc'inspi

rccrd door chri'>lendom en Ari-,totc

lisch humani-;me, op de wet van de 

cultuureconomic, die de lcidendc waar

dcn van de verschillende sectoren van 

de maatschappij tot ontplooiing willa

ten komen en dezc heschcrmt tegcn 

overhccrsing door andere aspectcn van 

de wcrkeliJkhcid en op respect voor de 

intrin-,iekc waarde van hct natuurlijk 

milieu, zoal'i dat uit christelijk rent

meestcr-,chap en humani'itische pictas 

voortvloeicn" l.p. :l671. 

Het i., in dit kader nict mogelijk, even

min als bij lllokland. rccht te doen aan 

wczenliJkc gedachtcngangcn die tevcns 

aanwezig zijn. Zoal-, de aan Weber en 

Zqdcrvcld ontlcende duiding van de 

modernitc1t al-, ecn overhecr'>ing van 

substanticle door tunctionelc rationali

teit ot de van Dooyewecrd atkom-.tige 

gcdachtc dat maatscbappeliJke imtitu

tles ieder hun eigcn leidend bcginscl 

hehhcn c11 dat het de taak van de over

heid zou zijn deze pluraliteit van lei

dcndc hcginselcn in een harmonisch 

cvcnwicht te houdcn. 

Overeenkomsten en 
verschillen 
Wat hicr vooral rij-.t, IS de vraag hoc 

beidc zecr verschillcnde algemcne cul

tuurpoliticke inspiraties zich verhou

dcn. Voort-.. ot men van hieruit verder 

zou kunncn komcn tot een cultuurpoli

tick die zowel Klop als lllokland zou 

kunnen hevredigcn en met hen mis

schien andcren. 

Als men de gcladenheid van hcide be

togcn weglaat, zip1 cr toch wei over-

eenkomsten te signaleren, die nict ge

heel van formele aard zijn. Zo denken 

beidcn dat de overheid een principicle 

taak hceft te vervullen Jegens de cultu

relc ontwikkcling van de burgers. De 

een omdat de burger een wijder areaal 

van culturcle alternatieven aangchoden 

krijgt dan op eigen kracht mogelijk zou 

zijn, de ander omdat de overheid de 

toegang waarborgt tot suh.,tantiele cul

turele waardcn en normen, die andcrs 

zoudcn worden overwoekcrd, bij voor

hecld door economische machten. Of 

men dit zou willcn zien als cen vcrschil 

in ecn keuze voor breedte of voor diep

te, hangt stcrk at van het culturele ide

aal dat voor ogcn staat. Zowel Klop als 

lllokland is ervan overtuigd dat het 

zondcr cultuurpolitick ingrijpen (van 

de overhcid) mindcr gocd, zo niet mi<; 

gaa.t. 

F. en tweede overeenkomst is, dat hei

den cen onderscheid maken tu'isen de 

private wereld en die van de private in

stitutic'>. en de puhlieke verantwoorde

lijkheid. Zij vullen dezc in zoverre 

ver<;chillend in, dat de een vooral de 

private wereld van de vrijheid tracht te 

omschrijven, terwijl de andcr zich 

vooral bekommert om het publiekc do

mein. lleiden docn dit op ccn vrij hoog 

abstractienivcau waardoor het precicze 

karakter van de waarden en norm en die 

dan in dit publieke domein zoudcn 

moeten vigercn niet op het cerste ge

zicht duidclijk wordt. 

Verrassend i'> cen dcrde, meer procedu

relc ovcreenkomst die het mogelijk 

maakt van cen gczamcnlijk standpunt 

te spreken. lleidc auteurs aanvaarden in 

de grond van de zaak het open en de

mocrati'iche karakter van de hepaling 

van de optimalc publieke moraal of hct 

emancipatiestreven. Het zou niet on

denkbaar zijn dat de cen zich zou heh-
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ben beroepcn op de transcendentalc 

zckerheid van bepaalde waarden, ter

wijl de ander in volstrekte postmodcrne 

relativitcit de totale onzckerbeid van 

deze waarden en norrnen zou hebbcn 

gepostulcerd. Daartegenover staat bij 

heide auteurs het besef dat waarden 

veranderen en dat zij een product zijn 

van een culturele conversatie tusscn on

gelijken 

Als men cultuurpolitiek tot de meest 

elementaire dimensies terughrengt, ont

staat cultuurpolitiek als cultuur macht, 

en macht cultuur ontmoet. Voor beide 

auteurs is die macht publieke macht, de 

macht van de overheid of van de staat. 

In de dialectiek van macht en cultuur is 

vooral hun visie op de culturele situatie, 

preciezer: hun cultuurkritiek, van be

lang Hierin verschillcn zij aanzienlirk, 

zoal" wij zagcn. 

De cultuurkritiek van Hlokland is vooral 

die van de vrijzinnigheid, waarbij de 

macht van de overhcid in het geweer 

wordt gebracht om de burger meer vrij

heid te geven, zo niet te bevrijden De 

macht lijkt bij Klop een ander doel te 

dienen, namelijk om orde te scheppen 

in een situatie die hij nu eens ziet als 

door oppervlakkigheid hedreigd en dan 

weer als te anarchistisch ervaart. In dit 

Iicht moct men toch zirn kritiek or de 

markt, het pmtmodernisme of de _qnosis 

verstaan. l\1en ziet hier dus heel ver

schillende motieven aan het werk, ter

wijl over de structuur van de cultuur

politiek een zckere mate van overeen

stemming bestaat. 

Drie thema's 
Deze zecr verschillende inspiraties pas

sen in het kader van de [uropese cul

tuurkritiek zoals ze zich deze ecuw 

ontwikkelde. Voortdurend zijn er dis

cussies te mclden geweest tussen men-

sen die liherale en illiherale standpun

ten innemen, tusscn progress1evcn en 

conservatieven, tussen aanhangcrs van 

marktdcnken en van stllring van de 

economie, tussen cultuuroptimisten en 

-pessimisten enzovoort. lk zie af van 

deze mecr ideologische inblazingcn of 

cultuurkritische grondslagen, om ter af

ronding van mip1 beschouwing nog 

eens in te gaan op de dric elementcn 

die beide auteurs gemeen hebhen. lk 

hen mij ervan hewust met deze henade

ring de totaliteit van hun hcschouwin

gen onrccht te doen en niet mecr dan 

een draad te bespreken van het wecfsel 

van beidcr visies. Deze drie elementen 

zijn het herbevcstigen van het helang 

van het ovcrheidsbeleid ten aanzien 

van waarden en normcn, het onder

scheid tussen het rrivate en het puhlie

ke domein, het dynamische en open 

karakter van de collcctieve hcpaling 

van wat cultuur hetckent. 

De vraag die ik mij stel, is of dezc drie 

gcdachten ook huiten het kadcr van 

heidc disssertaties actueel zijn 

Prillciflii'le wmseli;klmd 1!1111 alqemcnc 
cultuurflolitiek 

Wat het eer<;te hctrelt, de princiriclc 

wenselijkhe1d van algemenc cultuurpo

litiek, geloof ik dat de auteurs een ge

voelige snaar raken. Aan hct eind van 

deze ecuw, die in de glorie van het ka

pitalisme sterlt, hcstaat nict aller:n in 

Europa het gevoel dat ecn herhevesti

ging van andere dan puur economische 

waardcn door de ovcrheid aan de orde 

is. Ecn overheid die Gods water over 

Gods akkers laat lopen ol op de ideelc 

uitkomsten van het laisscZj!llrc-kapitalis

me vcrtrouwt, schiet cultuurrolitiek 

wezenlijk te kort Het beset dat de situ

atie in de hele wcreld in hoge mate or 

drift is, doet internationaal de vraag rij

zcn naar het mnerlijke kompas (de 
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waarden en normen I en naar de kracht 

van het '>tuur (de overheid), met een 

toon van urgentie die lang niet meer 

gchoord wcrd 

Zo heeft de Wcreldcommissic voor 

Cultuur en Ontwikkeling van de 

Verenigde Naties en llnl:'co, de com

mi-,-,ie-Pcrcz de Cuellar, in haar recente 

rapport '( )ur cmliil!e d11msily' een krach

tig pleidooi gevoerd voor wat zij noemt 

een wcreldwijde ethiek (a global ethics)' 

Naa<,t aile behartigenswaardigs dat hct 

rapport ook bevat, is dit de mee'>t op

merkelijke bood'>chap crvan. Men kan 

haar- gezien het gewicht van de lcden 

en andere deelnemers aan het werk van 

de commissie - moeilijk 

len van de ander zoals men zelf hehan

deld zou wensen te worden: confucia

nisme, taoi<,me, hindoc'i'>me, boeddhis

me, mazdc'isme, juda.isme, christendom 

en islam. Het humanisme ontbreekt. 

1\laar de cultuurpolitieke vraag is in we

zen de onze: is het geen tijd de vraag te 

stellen naar de waarden die wij collec

tief zouden willen handhaven dan wei 

realiserenc Moet men niet kritisch staan 

tegenover de gedachte dat de onzicht

bare hand van de markt behalve winst 

voor sommigen op de korte termijn en 

welvaart voor iedereen in het verre ver

schiet, ook een marcel aanvaardbaar re

sultaat oplevert? 

negeren. 13ovendien -,luit 

de commis'>ie hierin nauw 

aan bij het advie'> van de 

Conference on rjlohal rjoPenran

ce, die een groot aantal 

voorai\n<,taande politici 

bijeenbrengt. De door het 

Brundtland-rapport eerder 

aan de orde ge<,telde ver-

Het publieke 
De Wcreldcommissie geeft 

hierop niet meer dan een 

zcer voorlopig antwoord. 

Zij sprcekt van een zich 

ontwikkclende wereldwij

de publieke cultuur (rr glo

hrd civic culture). Behalve 

het idee van gelijkwaar

digheid en wederkerig-

domein moet als een 

belangrijke culturele 

verworvenheid 

gehandhaafd 

worden. 
antwoordelijkheidwraag, 

die kidde tot het gedachtengoed van 

de duurzame ontwikkeling, vindt der

halve nu ook voortzelting op ander ter

reinen. 1\ len kan <,pre ken van een inter

nationaal zoeken naar waarden en nor

men die het proces van snellc verande

ring waarin aile samenlevingen zich 

bevinden, zouden kunnen inspireren en 

<,turen Het zal duidelijk zijn dat de 

Wereldcommi'>Sie, die aile continenten 

bij haar werkzaamhedcn bezocht en in 

haar blikveld had, niet kan volstaan met 

een Europees denkkader, en dus ook 

niet met het <,amengaan van bij voor

beeld humanisme en christendom. Zelf 

noemt het rapport van de commissie

l'erez de Cuellar met name a is bronnen 

voor het heginsel van de gelijkwaardig

heid van aile memen en het bchande-

CllV 1>% 

hcid noemt de commis'>ie 

andere elementen om op te nemcn in 

een new global et!Jics: "The idw of lnwum 

rights, t/Je tnincirle of democratic leqilinwcy, 

tmhlic accormtahility ,md t!Je emergmq ethos of 

evidence and tnoof' (p. 36) Naast de uni

verselc rechten van de mens en de daar

van atleidhare taak van de overheid om 

een menswaardig bestaan (a dewrt life) 

voor iederecn te garanderen, noemt de 

commissie nog andere elcmentcn. 

Pluralisme, dat wil zeggen fundamente

le erkenning van het recht op diversi

teit, is onontbeerlijk De Wereldcom

missie vermeldt verschillende keren dat 

slechts enkele honderden staten van de 

wereld op zijn minst enkele duizenden 

culturen moeten herhergcn. Esscntieel 

is bovendien de waarde van demo

cratische lcgitimiteit geworden - men 
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kan geen gczaghebbende overhcid zijn 

zonder de instemming van de geregeer

den. Ten slotte wijst de commissic uit

drukkelijk op een waarde die terrein 

wint en die zij omschrijft als de ethiek 

van (empirische) bewijwoering. lk ver

sta dit als een appel aan de redelijkheid 

en de wetenschappelijkheid in de dis

cussie over culturele en maatschappelij

ke vraagstukken, ook en vooral tussen 

de culturen. 

Hocwel onze beide auteurs zich aileen 

terloops (Kiop biJvoorbeeld in een rx

uns over mondialc cultuur op pagina 

3o5 J aan zulke wijde verbanden hebben 

gewaagd, is het duidclijk dat hun plei

dooi voor algemene cultuurpolitick past 

in een actuelc internationale discussic. 

Onderscheid tussen fnivaat w publlek 
domein 

Hct tweede thema. de afhakening van 

een publiek domein in de cultuurpoli

tiek, lijkt niet minder actueel. Terwijl 

Hlokland dit publieke domein vooral 

nodig heeft om de kcuzevrijheid van 

burgers te verbreden en ook breder te 

fundercn, hedt Klop vooral de zorg 

voor de verankering van de cultuur van 

de burger op het oog lk noemde dit 

het argument van de breedte en dat van 

de diepte in de algemene cultuurpoli

tiek. 

Er is niet vee! voor nodig om te zien 

dat vandaag het vraagstuk van het pu

blicke domein aan actualiteit wint. Het 

hangt overigens samen met het eerdere 

them a. 

De vraag rijst steeds meer water nog in 

de toekomst publiek zal zijn aan onze 

steden, aan onze media of aan onze 

hu1st. Het is zelfs de vraag of het nog 

zinvol is in de toekomst te spreken van 

'onze steden', 'onze media' of 'onze 

kunst', als iederc politieke of publiekc 

bcmoeienis daarmee niet meer dan 

marginaal is. Het 'ons' hctekent dan 

niet vee! mccr dan dat men tijdgenoot 

is van deze stcden. media of kunst en 

dat men er private relaties mce onder

houdt. 

Opnicuw stclt zich hier als centraal 

probleem de markt. De markt immers 

voorziet in steeds grotere mate het pu

bliek van informatie, recreatie en zelfs 

educatie. Heeft de cultuurpolitieke 

macht van de overhcid nog wei een rol 

van hetekenis te spelen in een wereld 

die steeds mecr privatiseert, ook in cul

tureel opzichtc De wereld van hct 

boek, dat l}msso 111odo huiten de cultuur

politiek om wordt voortgebracht en 

gedistribucerd. toont hiervan de voor

delen en de nadelen. Recenteliik hecft 

Blokland dit prohlcem aan de orde ge

steld in een artikcl over het hiblio

theekwezen.'• waar immers hct mar-kt

conform denken in opmars is, naast ccn 

al even discutabel doelgrocpenheleid 

Hij pleit a is velc anderen voor een her

bezinning op de cultuurpolitiekc taak 

van de bibliotheek en voor het handha

ven van een puhlieke ruimte naast de 

private consumptie van hct hoek. 

Het problcem van het puhlicke domein 

in ecn wereld van mondige comumen

ten. die vrijeliJk private relaties onder

houden, is niet mis. i\1en ziet dit bi1 

voorbeeld in de discussie over Internet: 

is dit privaat en te vergelijken met het 

telefoonverkeer, of puhliek en te verge

lijkcn met de publieke omroepc Deal

gemcne cultuurpolitiek zou hier de 

specificke cultuurpolitiek moeten kun

nen hclpcn. maar doet dit nog onvol

doende. 

Deze en andere vragen '.tellen de vraag 

naar het publieke domein ten principale. 

Persoonlijk zou ik, terughlikkend up de 

[urorese cultuurgeschiedenis, hct pu-



hlieke domein als een belangrijke cultu

relc verworvenheid willen handhaven. 

Het li)kt mij gekenmerkt door twee ei

genschappcn. 

nodiging tot private expressie. Zo is een 

opdracht voor een nationaal gedenkte

ken aan een kunstenaar heden ten dage 

bijna steeds aanleiding tot 

In d<: eer<,tc plaats is het 

publicke domein een ruim-
Maar de 

moeilijkheden. Een recen

te opdracht bij de nieuw

bouw voor de Tweede te in de sam en levi ng die 

niet g<:monopolisecrd mag 

worden door private be

langen ot helangengroe

p<:n. Het puhlicke domcin 

\celt van de bclangrijke 

lictie dat het er in principc 

voor i<:dcrcen is. Dit soort 

licties, als die van het pu

hlieke helang of het nut 

van hct alg<:mecn. worden 

hedcn ten dage naar mijn 

mcning in de puhliekc (') 

cultuurpolitieke 

vraag is in wezen: is 
Kamer illustreert dit, cven

als de 'private' kunstkritick 

over hct nationale monu

ment op de Dam die de 

publiekc geschiedenis en 

context ervan verwaar

loost. Ook grocpen kun

nen de pub\ ieke sfccr of 

ruimte willen annexercn 

en onvoldoende begrip to

nen voor het open karak-

het geen tijd de 

vraag te stellen naar 

de waarden die wij 

collectief zouden 

willen handhaven 

dan wei realiseren? 

discu"ie vcrwaarloosd. Zc Z!Jn uitcrst 

belangrijk voor hct voorth"taan van 

ccn open samenlcving, die tcgelijk nie

mand wil uitsluiten, maar ook aan de 

solidariteit van allen moet kunnen ap

pellcren H<:t bcstaan van zo'n open 

ruimtc vcrcist bcwustc ovnhcidsbe

scherming en is ondcrhevig aan de cis 

van voortdur<:nde athakcning tegcn

ovcr hct private domcin. 

In de twecdc plaat'> is de puhlieke ruim

tc in de Europcse traditie cen plaats 

waar collcctieve idcalcn zich manileste

ren. Hct is de bijna utopische plaats 

waar de ickaliscring van verlcden en 

tockomst ten hcho<:ve van icdcreen 

zicbtbaar wordt, naast de idolen van de 

privat<: wcrcld. Want hct is duidelijk 

dat naast die publiekc ruimte, die van 

niemand en van icderecn is en waarin 

d<: samcnleving zich <:en ideaalbeeld 

schept van zichzelt, ruimte moet zijn 

voor de ciPil lOt 1cty van groepen en de 

private wneld van het individu. 

Over dit ondcrwerp b<:Staat grote vcr

warring, hijvoorhccld als kunstenaars de 

puhli<:kc ruimte miwcrstaan als een uit-

(I lV c, 'li> 

ter crvan. Zo werd onlangs 

in Amsterdam door muslim-demon-

stranten hij ecn optocht voor een veel

omvattend wijkcentrum bij buurt

bewoners de indruk gewekt dat zij on

voldoende begrip hadden voor de aan

wezigheid van andere wijkhewoners. 

Het omgekeerde is hclaas ook het ge

val. De in Duitsland gcbruikelijkc bena

drukking van het burgerschap via 

alstamming leidt tot een mentale uitslui

ting uit hct puhlieke domein van grote 

groepen immigranten. 

Alles bijeen lijkt mij ook dit element, 

de private tegenover de publieke ruim

te, voor de cultuurpolitiek van groot 

be lang 

Open discussie ouer waarden 
Ten slotte het dcrde thema: het telken

malc in open discussie bepalen van wal 

waarden zijn en het democratische ka

rakter van de keuze crvan. Men kwam 

dit thema ook tcgen bij de Wcreld

commissie en het hehoeft op zich geen 

opzien te haren dat twee auteurs, gebo

ren en getogen in cen pluralistischc de

mocratic, zich daartoe hekennen. 

m 
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Waarom dan loch aandacht voor deze 

zaak gevraagd en het als actueel pro

bleem aangemerkt: Het hecft te maken 

met de visie op de cultuur zeit, die men 

hccft: of in wezen een gegcven resul

taat Of een work in tno<Jrrss. A Is men de 

cultuur ziet als wat zij historisch en we

tenschappelijk gczien ook is, namelijk 

als een proces van gcleidelijke culturele 

groei, dan kijkt men anders tegen de 

noodzaak van overlcg, discussie en 

compromis aan dan indien men uitgaat 

van een cultuur die de noodzakelijk ex

pressie is van iets anders, iets absoluuts 

of tijdloos, zoals een open baring of een 

politieke ideologic 

Het bezien van algemene cultuurpoli

tiek als het inzetten van overheids

macht ten behoeve van keuzen die 

steeds niet meer blijven dan tijdclijk 

mensenwerk, met aile gebreken van 

dien, noopt tot hescheidcnheid. 

Prof. drs. AJ van der Staay is direcleur van !Jet 

Sociaal en Cultureel Planhurwu (SCP). uoor·

zitter van de werkgroep die het Advics CultHHr

u,etgwmq ( 19H!i) van !Jet SCP opsteldc or 

!Joogleraar in Kunst fll samenleving in historisch 

perspectlef, in het lJJjZonder de gcschiedenis en ac

tucle t>onnrn umr cHllrllirkntiek m cultrwrpo/itiek 

,um de Erasmus Uniuersilcit Rotter-dam. 

H.T Blokland, Vrijheid, clllionomie, enumu

patie, wr politiek-filosofisc/;e en crdtHurpolilieke 

heschouu,ing, dissertatie, 1991, Eburon, 

Rotterdam. 

Herzicne en uitgehreide versie is hier

van verschencn 'Wcqen naar unjheid, auto

nomic, orumcipatie e11 culttllir in de Westerse 

wereld', 1995, Meppel (Boom Amster

dam), f 49,50. 

CJ Klop, De cultuurpolitieke pamdox 

Noodzaak en onruemelijkheid umr overheids

iHvloed op normen err ruaarderr, dissertatie, 

1993, Kok, Kampen, f 84,90. 

No ten 
Blokland H T (l,IJ/lcJ,i. diJIOIIOIIIIC WldiiU/ldlrc an 

/J0/1 lrt'kjdo~oJI~, he C!l L HiiHlll t~ol!ltckc /Jc,, houll'llli) 

Rottirtl,m! E/nuoli, ftHIJ 'procl<.,chrdtl. 

Klop, C:_l f)c crdiHlll)lnldii"l:c fllrlltiox t',jtlo,lt<~<~k C11 

Ollli'flht/11/:}JntfPdJJ Ol'ti/JciLf~IJJI'/ocd O/l 110111101 t'JI lrddl

cfcll KamJWn· Llngcven1 Kok 1fJ()i ploeJ

~chrdt' 

1 Adv1e~ udtuurwetgcv1ng Cultwuhc/cd m/w.;lott)th 

hclcd)<J/I,dyiJ'id1 Cli JllldJ~th Jlct:,{lcdJc{ RlJ~WIJkiDen 

Haag Souaal en C:ulturl'l'l Planhurl'au' Star:tt<.

UJtgeverl), 1CJH(J JcahiLT )]1 

~ Star:ty, AdnaJ.n van dcr '}let Hrhdnc' In Rc~'m'dhlfl 

4i 119()61 rnaJ.rt 14-15:1 

W'orld CommJ<;<;Jon on Culture Jnd Develop

ment ( )tu ct·rillll'c 3JI'n~ily I rr:tncc Fgopn111, 
1 f)95 

6 Bloklund Han<.,. l:.cn culturclc VnJplaab 111 ccn 

oprukkcnde euJnOllli'>Lhe markt' In B1H1tllllfl·k ,v 

Sdlllt'lllt'I'JIIU 24 I 1 f)f)(J I ]J.rlllJfl I 14- I() f 



Volgens de kritische reactie van Van Wissen in het aprilnummer 

van Christen Democratische Verkenningen hanteert Zwart in zijn 

bijdrage 'Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen' in de 

bundel 'Christelijke politiek en democratie' een 'verkort' democra

tiebegrip. Daarnaast zou hij weinig hebben begrepen van het 

neothomisme en de daarop gebaseerde katholieke staats- en maat

schappijleer. De discussie zou gebaat zijn bij een positieve uiteen

zetting van Van Wissen over de verhouding tussen katholicisme en 

democratie in de negentiende en twintigste eeuw. 

I 
n hct _apri-lnummcr van dit hlad 
hcdt C.l.l\1 van Wbscn ccn kritl

genomen, omdat het voor de hand ligt 

d<Jt de uitsprakcn van de kerkclijke 

schc rc<JCtic gcschrc

vcn op miJTl hijdrage 

aan de hundcl 'Chri<;tclijkc 

politick en democratic' In 

dczc hundcl, d1e in de

cember I '!'!5 onder auspi

cicn van hct Hi<;tori,ch 

C:omitc C:hri<;tcn-Dcmo

cratic hct Iicht Zilg, wordt 

de vra<Jg gc<;tcld hoc de 

christclijke pilrtijcn in 

Ncdcri<Jnd - de ARP, de 

C:HLI. de RKSI'/KVI' en Dr RS Zwart 

overheid invloed hcbhen 

geh<Jd op het denken v<Jn 

de Ncderlae1dse k<Jtholie

kcn .. 1\lijn hronncnmatcri

aal bcstond voornamclijk 

uit enige tientallen pausc

lijke rondzcndbricven, de 

zogen<Jamde cncyclicken. 

lk kom in mijn <Jrtikel tot 

de conclusie d<Jt er lange 

tijd sprake is gewecst van 

cen zekcrc spanning tus

sen k<Jtholicisme en demo-

hct CDA - zich in de loop der j<Jren 

hchhcn opgcsteld tcgennver de demo

cratic. 1 

In hct hckritisccrdc <Jrtikel hch ik on

dcrzocht welkc uitspraken de achtcr

cenvolgcnde p<Jmen de afgclopen ecuw 

hehhcn geda<Jn over de democratic. 

[en dergelijk artikel i'> in de hundel op-

cratie, omdat de katholicke kcrk uitgaat 

van een door Cod geschapen morele 

orde, w<Jaraan ieder mens moet gehoor

zamen. Deze morele orde staat volgens 

de kerk boven de opvatting van de toe

v<JIIige meerderheid van de bevolking 

Daarom hch ik mijn hijdrage de titcl 

'l\1en moet Cod mecr gehoorzamen 
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dan de mensen' meegegeven; een bij

belcitaat (Handelingen 5 29) dat sinds 

Leo XIII vaak gebruikt is om de kerke

lijke reserves ten opzichte van de de

mocratic te onderbouwen. 

Van Wissen heeft twee fundamentele 

bczwaren tegen mijn betoog. In de eer

ste plaats hanteer ik een 'verkort' demo

cratiebegrip, daarnaast zou ik weinig 

begrepen hebben van het neothomisme 

en de daarop gehaseerde katholieke 

staats- en maatschappijleer. Op beide 

punten wil ik kart ingaan. 

Democratie 
lk hch geprobeerd de opvattingcn van 

de katholickc kerk over democratic in 

kaart te brcngen. Omdat niet iedcrcen 

hetzelfde verstaat onder democratie, 

heb ik een (wcrk)dehnitie van hct he

grip gcformuleerd: de <,taatsvorm waar

bij de uiteindelijke macht via een of 

andere vorm van representatic biJ hct 

volk ligt en waarin besluitvorming 

plaatwindt volgens het majoritcitsbe

ginsel. 

Volgcns Van Wissen is dit ccn 'vcrkort' 

democratiebcgrip, dat vandaag de dag 

nauwelijks nog verdedigers vindt. Hij 

mist in mijn dcfinitie het begrip 'rcchts

<,taat' Ecn grondwet, die de rcchten van 

de minderheid be.,cherrnt tcgen wille

keurige mcerdcrhcdcn, acht hij <:-en wc

zenlijk clement van onze moderne 

democratic. Ecn onafhankelijkc rcchter 

heeft naar ziJn mcning zells het recht 

de bcsluiten van de overheid tc toctsen 

aan de grondrcchten, zoals die zijn ge

formulccrd in de Nederlandsc grand

wet en in internationale verdragen. 

lk heb geen enkele moeitc met de aan

vulling van Van Wissen op mijn ddini

tie. lk spreek van cen aanvulling, omdat 

volgens om <,taatsrccht het volk (via rc

presentatie) in laatste instantic ook de 

macht heeft over het gezag van grond-

rcchtcn zoals die zijn gcformulecrd in 

bijvoorbccld de grondwet Het parlc

ment heeft immers het laatstc woord 

over de grondwet. Het majoriteitsbe

gimel is dus ook hier van kracht: ecn 

verstcrktc meerderheid ( twcederde) in 

het parlcment moet instemmen met een 

grondwctswijziging. 1\lijn hetoog over 

de houding van de katholieke kerk te

genovcr de democratie behocft dan 

ook naar mijn mening gcen aanpassing 

bij Van Wissens 'ruimere' dehnitie van 

democratic. 

Van Wissen suggereert dat ik democra

tic gelijkstel met 'volkssoevereiniteit', 

de thcoric die de wil van het volk als 

enige en onheperkte bron van het 

staatsgezag en het recht bcschouwt. 

Daar is echter geen cnkcle reden voor. 

AI sinds de revoluties van de achttiende 

ecuw gaan democratic en grondwet na

melijk in ieder geval thcoretisch hand 

in hand. Democratic zonder grond

rcchten kunnen wij ons niet voor<,tel

len. Een meerderheid mag nict hepalen 

dat dezc meerderheid tot in Iengle van 

jaren - znnder tussentiJdsc vcrkiezin

gen - de rcgcri ng n1ag vorn1cn. 

Objectieve morele orde 
Van Wissens tweede fundamcntele be

zwaar hetrdt de manicr waarnp ik het 

geloof in ecn van Cud afkomstige mo

rele orde verbindt met de opvatting van 

kathulickcn over de democratische 

staatsvorm. Vooropgcsteld: ook Van 

Wisscn ziet bij aile ontwikkcling in het 

kathuliekc dcnken als cunstantc hct ge

loof in ecn 'normatievc scheppingsor

dc' Vnlgens dit geloot heelt Cud biJ de 

schcpping een morelc ordc gecreeerd, 

waaraan icder mens moet gchoorza

men. Wat gocd en kwaad "'· bcpaalt 

niet de men'>, maar Cod. 

De vraag is nu wat het gelool in deze 

morelc orde betekcnt voor het denkcn 

( [)V (, 'JI: 



over de staatsvorm. Dat cr een span

ningsveld bcstaat, zal niemand ontken

nen. Wat als langs dcmocratische wcg 

een besluit genomcn wordt dat in strijd 

is met de scheppingsorde! 

Het centrale punt bctreft naar mijn 

mening de kenbaarhcid van de door 

Cod gc<,chapcn morele orde. Op dit 

punt ligt ook de belangrijkste ontwikkc

ling in het dcnken van katholieken over 

staat en maatschappij van de afgclopcn 

eeuw. Tot aan het Tweedc Vaticaan<,e 

Concilie ging de katholiekc kcrk uit van 

de mogelijk objccticf de 'natuurlijke 

zedcwet' tc kenncn. De neothomis

tische hlosotie- cen moeilijk te door

gronden, op de middelceuwse filosoof 

Thomas van Aquino teruggaand dcnk

<,tclsel - vormde voor die pretentie hct 

uitgangspunt. Vanuit een dergelijkc up

vatting is hct inderdaad vriJwel onmo

gelijk in hart en nieren democraat te 

zqn. Sinds de jarcn zestig is de katho

lieke kerk echter minder stellig over het 

objcctieve karakter van de morclc ordc. 

Daarmee i' de wcg geopcnd voor een 

po<,itieve waardering van de democratic. 

Uit de cncycliek Cenlcsimus mmus ( 1991) 

- een recent document dat ik bij mijn 

onderzoek nict hcb betrokken - lijkt 

echtcr naar voren tc komen dat de ka

tholicke kcrk nog steeds reserves hecft 

ten aanzicn van de democratic. Zo is 

daar tc lezen dat de kcrk zich het recht 

voorbchoudt ecn objccticf criterium 

voor gocd en kwaad te hantercn, naast 

de wil van de regeerder<, Hct i' interes

sant dat ook in deze cncycliek hct 

hijhclcitaat Handelingen 5 ('Men moet 

Cod meer gehoorzamen dan de men

<,en') wordt gehruikt. De encycliek 

<,preckt cchter ook waarderend over de 

democratic, al klinkt hct wat zuinigjes: 

'de kerk cerhicdigt de wettige autono

mic van de democratische orde en 

hceft geen rcdcn om voorkeur uit te 

drukkcn voor de enc of de andere insti

tutionele of constitutionele oplossing' 2 

Slot 
Van Wissen hceft kritiek gcuit op mijn 

rcconstructie van de opvattingen zoals 

die in pauselijke encyclieken de afgelo

pen ecuw over de dcmocratie naar vo

ren zijn gebracht Dergelijke kritiek is 

welkom, juist via discussie groeit im

mers onze kennis. lk ben ondertusscn 

we! erg benieuwd naar de manier waar

op Van Wissen de vraagstelling die aan 

mijn artikel ten grondslag ligt, zou be

handclen. Zijn kritiek doet vermoeden 

dat hij tot heel andere conclusies zou 

komen. De di<,cussie zou gehaat zijn bij 

een pmitieve uiteenzetting van Van 

Wissen over de verhouding lu<;<,en ka

tholicisme en democratic in de negcn

tiende en twintigste ecuw. 

Dr RS Zrucnt is uniucrsilair docent aan de 

uakproefl CesciJiedcnis um1 de Katholreke L/rJi

Persiteit Nrjmegen. 
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Forum 
In deze rubriek passen kortere bij

dragen waarin kort en krachtig argu

menten gegeven worden voor cen 

bepaalde opvatting. Bijdragen zijn 

welkom die in niet meer 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 discussic uitlokken 

verdienen de voorkeur. 
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Onlangs heeft Europees commissaris Monti van Fiscale Zaken een 

discussienota uitgebracht met de bedoeling een samenhangende 

fiscale Europese strategische visie te ontwikkelen. 1 Het rapport 

'Nieuwe wegen, vaste waarden' plaatst de christen-democratie in 

het hart van de Europese discussie. Hieronder volgt een beschou

wing van een aantal ontwikkelingen in de belastingwetenschap met 

betrekking tot ons systeem van inkomstenbelasting, tegen de ach

tergrond van de fiscale voorstellen die in het rapport 'Nieuwe we

gen, vaste waarden' zijn gedaan. 

H 
ct rapport '1\:ieuwe we

gen. vaste waardcn' houdt 

een pleidooi 

voor het ver

minderen van lasten op ar

bcid. Minder belasting

heffing op arbeid betekent 

een verschuiving van las

ten naar andere produktic

factoren Ecn mogelijkheid 

die wordt genoemd zijn de 

indirectc belastingen op 

verbruik. Ons stclscl van 

i nkomstenbelasting be-

vcrzekeringen. Ongevccr 2.5 mii)oen 

helastingplichtigen hctalcn 50% of 

meer over de top van hl't 

inkomen. Een aantal waar

dcn liggen ten grond..,Jag 

aan on<, hclastingstelseL 

draagkracht, ncutraliteit, 

efficiency, eenvoud en in

zichtelijkheid van regel

gcving alsmede handhaaf

baarheid. Met uitzondenng 

van de eerste twce zijn 

deze waardcn van toepa<,

sing op iedere vorm van 

hocft modernisering De A1r. A1.LA Villi Rlj wctgcving Draagkracht is 

compensatie kan immer<, niet aileen ge- een typisch fiscaal ver<,chiJnsel. 

vonden worden in uitgavenbeperking. 

Een meerjarig programma is nodig. 

I nkomsten be Jasti ng 
Circa tien miljoen Ncderlanders heb

hen te maken met de inkomstcnbelas

ting, loonbelasting en de premies volks-

Draagkracht 
Aan het draagkrachtbeginsel ligt hct 

chri-.ten-democratische uitgangspunt 

van solidariteit ten grondslag In I 'J28 

verwoorddc De Wilde in AR-Staat

kundc als volgt: "De antircvolutionaire 



rartij rleit voor een rrogre<;sieve in

komstenhelasting, dat wil zeggen voor 

een zodanige, waarhij een boger rer

centage wordt geheven naannate het 

inkomen boger is. Zij doet dat, omdat 

ze met de draagkracht der burger'> reke

ning wil houdcn."2 Het draagkrachthe

ginsel klinkt edel. Politici gehruiken 

dan ook vaak de lcus: "De 5terkste 

<;chouder<>, de zwaarste lasten." Maar 

ook De Wilde moest in 1928 a\ erken

nen dat draagkracht niet zo'n eenvou

dig hegrir is "In het algemeen kan men 

cr dit van zeggen, dat een gczin met 

een zodanig inkomen, dat prccies in de 

mee<;t noodzake\ijke hehoeften kan 

worden voorzien, geen draagkracht 

heeh. Daar kan voor belastingen niets 

meer af. Naarmate het inkomcn boger 

wordt, kan er mecr hesteed worden 

voor uitgaven die niet noodzakclijk 

zip1, tot men ten<;\otte komt aan inko

mcns, die weclde-uitgaven pcrmitteren 

en die gelegenheid geven geld over te 

lcggen." Tot zover De Wilde Nie<;<;en 

zegt in 1995 het volgende· "De taak 

van hct helastingrecht is, \a<;ten te vcr

delcn over subjecten die principieel aan 

clkaar ge\ijkwaardig zijn. Wij zoeken 

daarhij naar de liscalc toepa<;sing van 

het gclijkhcid,heginsel. Draagkracht i<, 

ecn hegrip dat aan een ieder appel

lccrt."; 

Het draagkrachtheginsel i'> op twee ma

nicren uitgewerkt in om he\a<;tingstel

<,e\. Fncrzijds geheurt dat horizontaal, 

in de vorm van verschillende tarief

grocpen (he\a<,tingvrijc <,ommen). Zo 

wordt cr rekening gehouden met de 

persoonli1ke om<;tandighcden van he

lastingplichtigen (gehuwd, allcen

staand, mel of zonder kinderen etc). 

Anderzijd-, door drie ver-,chillende ta

rieven (in 1996:6.15%, 50')), en 60%) 

Hoc boger het inkomen, hoc mecr be

last<ng. Nu k\inkt hct draagkrachthe-

ginscl rechtvaardig, maar werkt het in 

de praktijk nog? 

Cnossen heeft in zijn 'Contouren van 

een hscaal convenant' treffcnd uiteen

gezet dat het theoretisch, juiste, draag

krachtbegin<>el in de praktijk verworden 

is.• Hij gceft als voorbecld de belas

tingplichtige die de aankoop van ecn 

jacht, waarvan de gebruikswaarde en de 

vermogcnswimt onbelast zijn, finan

cier! met een lening waarvan de rente 

aftrekbaar is tegen het toptarief (60'1h). 

De effcctievc belastingdruk is negaticf 

60%. Daar staat tegcnover de aandeel

houder die door ons systecm van k\a<;

sicke, dubbelc hefting (eerst vennoot

<>chapsbelasting over de winst, daarna 

inkomstenbelasting over de uitgedeeldc 

win'>t) te maken hceft met een positievc 

effecticve belastingdruk van 74%. En 

dan is er nog niet cens rekening gchou

den met 0.8% vcrmogcnsbclasting. Fen 

verschil van 134% punten. Hij die ex

ce<>sicf consumeert wordt fiscaal be

loond, hij die ondernecmt wordt hscaal 

'gestraft' 

Door onbepcrktc rente-aftrck toe tc 

<,taan, niet aileen voor wat betreft de 

hypotheekrente op de cigen woning, 

maar op aile uitgaven wordt mede over

matig consumpticf gedrag door de 

overheid gcstimuleerd. Christen-demo

craten zijn opgevoed met een aantal 

deugden, waarondcr spaarzaamheid. 

Fen hscaal '>ystcem dat verleidt tot 

-,chulden staat haaks daarop. De bulk 

helasting- en premiehetalcrs hceft een 

inkomen tot f 80.000,-. Behoudens de 

vollcdig aftrckbarc hypotheekrente zijn 

er weinig mogelijkhcden voor hen om 

het helastbaar inkomen te bc'invloeden. 

Vee\ vermogenden zijn door lcgaal ge

bruik van de wetgcving op ecn fi<>cale 

nullijn te brengen. Daar staat tegenovcr 

dat vee! vermogenden door lcgaal ge-
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bruik van de wetgeving in staat zijn om 

met behulp van de vele faciliteiten die 

de belastingwettcn bieden hun belast

baar inkomen tot nihil terug te bren

gen. Daarnaast leidt het stelsel tot een 

verlamming van de ar-

gative effects on labour costs a1Ui employmmt." 

Zic ook Van den Dool. 5 In de woorden 

van het rapport 'Nicuwe wegen, vaste 

waarden': "Het vliegwiel van het ar

beidsbestel moet weer uitdraaien op in-

schakeling van menscn in 
beidsmarkt. Velen zitten 

aan de onderkant in cen 

'poverty-trap·. Een gulden 

bruto meer betekent netto 

achteruitgang door verlies 

van allcrlei subsidiemoge

lijkheden en vrijstellingen 

van eigcn bijdragen voor 

overheidsdiensten. Het 

stelsel prikkelt niet meer. 

Het zijn niet de sterkste 

schoudcrs die de zwaar<,tc 

lasten dragen. Het zijn de 

hardwerkende werknemers 

zondcr vermogen die de 

zwaarste lasten torsen. 

Het stelsel prikkelt plaats van uitschakeling 

van mensenn Welke wijzi-

niet meer. Het zijn 

niet de sterkste 

schouders die de 

gingen in het belasting

stelsel zijn daarvoor 

nodig) De huidige inkom

stenbelasting bestaat uit 

vijf zogenaamde bronnen, 

namelijk: Winst uit onder

ncming, lnkorn<,ten uit ar-

zwaarste lasten 

dragen. Het zijn de 

hardwerkende beid, lnkomsten uit 

werknemers zonder 
verrnogen, lnkomsten in 

de vorm van pcriodieke 

uitkeringen en verstrekkin

gcn en als laatste Winst uit 

aanrncrkelijk belang. 

vermogen die de 

zwaarste lasten 

torsen. Onze inkomstenbelasting 

hecft een synthetisch ka-
De Wig 
Het rapport 'Nieuwe wegen, vaste 

waarden' toont aan dat de zware ge

rniddelde belasting- en premiedruk in 

sarncnhang met de hoogte van het mi

nimumloon cr de oorzaak van is dat de 

loonkosten van laaggeschoolden hoven 

de waarde van hun arbeidsproduktivi

leit uitstijgen Cevolg onvoldocnde 

vraag naar arbeid. Daar komt nog bij 

dat het netto-uitkeringsniveau van laag

gescholden te hoog is om hen aan te 

rnoedigen hun arbeid tegen een lager 

nettoloon aan te bieden of om zich ver

der te scholen. De toegang tot de on

dcrkant van de arbeidsmarkt is geblok

keerd. Overigens is dit niet een uniek 

Nederland-, probleem Commissaris 

Monti schrijft daarover. "Presently there is 

increasing concern thcJt the burdoJ on labour 

ccmnot be made any heavier, pendmg the risk of 

the tax base erosion tlnough the rmderground 

economy, but also not to wor·sen the alrwdy ne-

rakter, dat wil zeggcn dat 

de inkomsten uit aile bronncn van in-

komen in een belasting worden samen· 

gevoegd en als zodanig tczamen 

genomen de heffing<,grondslag van die 

belasting vorrnen. Aile soorten inkom

sten worden dan ook in beginsel op gc

lijke wijze in de heffing begrepcn Bij 

toepassing van een analytische inkom

stenbelasting zou dit anders zijn Dan 

worden de diverse inkomsten volgens 

afzonderlijke belastingen, elk met een 

eigen tariefstructuur belast. 

Analytisch of synthetisch 
systeem? 
Zonder naderc uitwerking rept het 

CDA-verkiezingsprogramma voor de 

Tweedc Kamerverkiezingen in 1994 

over de bevordering van de ontwikke

ling van het inkomstenbelasting in de 

richting van een analytisch systecmr' 

De Vcreniging voor Belastingweten-



<;chap hecft er in I 995 een a parte studie 

aan gewijd. Een analyti<;che inkomsten

hela-.ting laat zich het duidelijkst type

ren door haar te vergelijken met een 

synthetische inkomstenhelasting. Ken

merkend voor een synthetische inkom

stenhelasting is dat het belasthare 

inkomen de somis van hetcrogene op

hrengsten, welke som in beginscl, on

geacht de <;amenstelling in zijn geheel 

wordt hclast. Baten en lastcn worden 

toegerekend aan de verschillende bron

ncn van inkomen, zoals bijvoorbeeld 

inkomsten uit arbeid en inkomsten uit 

vcrmogen. Kenmcrkend voor cen ana

lytJ'>chc inkom<,tenhelasting is dat de 

verschillende inkomenscategoricen aan 

een zcltstandige hcla<>tingheffing wor

den onderworpen.c De -,chrijvers van 

het Ccschrih nummer 197 van de 

Vcreniging voor Bela-,tingwctenschap 

mcnen dat met betrekking tot een he

paaldc categorie van inkomen pa<; van 

een analyti-.chc helastinghefhng kan 

worden ge<>proken, indien sprake is van 

een vollcdigc zeltstandige hclasting

hcfhng van die hctreffcnde categoric. 

In Nederland zou dan van een analyti

-,che belastinghefting sprake zijn als de 

eerder genocmde vijf hronnen vijf apar

te helastingen zouden worden. De ba

kermat van ons huidige systeem van 

inkomstcnhelasting ligt in Engeland 

(eind achtticnde ecuw) De oorlog te

gen Napoleon moest immer<; gcfinan

cierd worden. Daar begon men met cen 

analytisch systeem, dat in de loop der 

tiid door ontwikkelingen op het Euro

pesc vasteland i-, omgcvormd tot cen 

min of mecr syntheti<>ch systcem. Nu 

liJkt de pcndule weer de andere kant uit 

tc slaan. 

Rechtvaardigheidsgronden 
voor een analytisch stelsel 
De mcest voorkomende argumenten 

voor de invoering van een analytisch 

systcem voor belastingheffen, c.q. het 

introduceren van analytische elementen 

in het bestaande synthetische systeem 

zijn de volgende: 

1. Vereenvoudiging 
Het ingewikkelde systeem van belas

ting heffcn van inkomsten uit vermo

gen zou vcel makkelijker kunnen. 

Bijvoorbceld een hevrijdende voor

hcffing met uniform verlaagd tarief. 

Deze voorheffing die tevens eind

heffing is, wordt ingehouden op de in

komsten uit vermogen door de 

instelling die deze uitkeert. Budgettair 

is het belang van de belastingheffing 

over inkomsten uit vermogen gering. 

2. Tegengillm numipulatie 
Hct invoercn van ecn vermogenswinst

belasting, hct negeren van rente-aftrck

mogelijkheden en het introduceren van 

een uniform verlaagd tarief van inkom

stenhelastingheffing worden vaak gc

nocmd als analytische maatregelen om 

de manipulatie tcgen te gaan. 

3. Kritiek op draagkrocbtbegi11Sel 
In de vakliteratuur is het draagkracht

beginsel meerdere malen ten grave 

gedragen. 5 Ceen draagkrachtbeginsel, 

geen synthetisch stelsel van inkomsten

belastingheffing. Bij een niet-syntheti

sche belasting is het draagkracht

beginsel immers mocilijk in te passen. 

Stevens hecft de kritiek als volgt ver

woord:'' 
De ideologic van de liberaal-demo

cratische rechtsstaat lijkt te hebben 

afgerekcnd met de verzorgingsstaat. 

Toepassing van de draagkrachtge

dachte verleidt de calculerende bur

ger tot liftersgedrag. 

De toenemende instrumentalisatie 

van de hclastingwetgeving holt de 
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intrinsieke rechtswaarde van het 

draagkrachtbeginsel als verdelingsbe

ginscl uit. 

De toenemende internationalisering 

van de samenleving zet toepassing 

van de draagkrachtgedachte onder 

druk. Draagkracht is op nationaal ni

veau amper te realiseren vanwegc het 

feit dat de hogere inkomens en de 

mcervermogenden doorgaans meer 

van de aftrekposten en andere belas

tingbesparende faciliteiten genieten 

dan de lagere inkomens. Op Europees 

niveau zal dat niet minder worden. 

4. Beleidsconcurrentie met het buitmlm1d 
In het buitenland, met name de Ianden 

van de Europesc Unie, is cr een tendens 

te bcspeuren van bevrijdendc bron

hctfingen op rente, royalties en divi

dend tcgen !age proportionele tarieven. 

Hctgeen inhoudt dat deze soorten in

komsten direct biJ de betaalbaarstel!tng 

worden ondcrworpcn aan ccn belas

tingheffing tegen cen vast percentage. 

Op dit moment wordt rente zonder in

houding van belasting uitgekeerd. 

Wendt dit uitgekeerd aan een buiten

landcr dan neemt dcze het zondcr 

hcffing mee de grcns over Dit wordt 

dan onmogelijk Hct wegvallen van de 

grenzen en daardoor de toenemcnde 

mobilitcit van het kapitaal zoudcn 

daartoe nopcn. In dit verband signal

ecrt Europecs Commi"aris I\Jonti1 'The 

arws in tPhich the Single 1\larket does not 11/J

/Jmr to IJC tuorki~t.q fully effectiPcly rnclude the 

t11xatiorr of 11011-r·esident in.!itndu,i/s, cross-bor

der interest payments .and t!Je adequ11cy of 

hdilteral tax cot>entions for 11 fully .!we/ope.! 

Siuqlc i\1arket ' 

5. Neutrale helastinyheffinq op 
kapitaalinkomm 

In ecn in de Nederlandse litcratuur door 

Cnossen en llovenberg aangezwengelde 

discussie wordt het realisercn van een 

neutralc belastingheffing op kapitaalin

komen als argument gehanteerd voor 

het invoeren van een analytische in

komstenbelastingheffing 111 Ncutraliteit 

houdt in dit gcval in dat het fiscaal ge

zien gcenszins uitmaakt uit welk land 

de kapitaalinkomsten afkomstig zijn of 

naar wclk land het toe gaat. En ook is 

het irrelevant of de inkomstcn uit cigen 

danwel vreemd vermogcn afkomstig 

zijn 

De voor de politick relevante vraag is 

niet zozeer ot cen synthetisch sy5teem 

van inkomstenbclastinghcffing nu wei 

of nict kan bestaan in combinatie met 

analytische clcrnentcn. Vanuit de uit

gangspunten van de christen-democra

tie is het van belang ot de solidariteit, 

de gerechtigheid en het rentrneestcr

schap beter inhoud gcgeven kunnen 

worden in een aangcpast ot ander sy

stcem van bela<;tinghclfing. 

Huidige belastingpolitiek 
De bc!a.,tingpolitiek van het kabinet

Kok wordt in hoge mate hcpaald door 

de gcdachte dat het belastlllginstru

ment met succes ingezet kan worden 

hij het realiseren van doclcinden van 

overheid.,belcid. In ccn rap tempo 

wordt er zcer gedctaillecrdc wetgeving 

over het volk uitgestort. Van tante

Agaathregcling tot groen-hcleggcn, 

van versnclde atschrijving op rnilieu-in

ve<,tcringen tot fiet<,-lcasing. Crapper

hach schreef daarover: 11 "De bela<,-

tingen op inkon1cn, winst en vern1ogcn 

zijn volledig verziekt door de vele uit

zonderingsbepalingen die hcpaalde 

grocperingen, om het even of het hos

pita''>, hoeren, of starters e tutti c{1111111i 

ziJn, bijna altijd onder het mom van 

cen algemeen helang, hebben wctcn tc 

veroveren." De helastinguitgaven (t<~x 

expc11d111n·es) zijn dcze kabinctsperiodc 



lor<. toegenomen. De vraag is gerccht

vaardigd hoc de tocnemcnde hclasting

uitgavcn zich vcrhouden tot de 

hudgcttaire discipline met hetrekking 

tot de groei van de overheidsuitgaven. 

[en vreemde paradox tekent zich al. 

De sociaal-democraat Vermeend is ver

sneld hezig om het van oudshcr door 

sociaal-democratcn en christcn-dcmo

cratcn gesteunde draagkrachtbeginsel 

om zccp te helpcn. Zijn geloof in het 

gchruik van het liscale instrument voor 

de rcaliscring van nevcndoeleinden van 

overheidsbeleid, lcidt tot een soms ver

regaande mate van dctaillcring in wet

geving en uitvocring. Nict aile helas

tingplichtigen zicn door de homen het 

bos mccr. Een mogeliJke consequentie: 

de vergroting van het zwarte en grijze 

circuit. Monti waarschuwt daar ook re

gen. Nu heeh de huidige staat<.-;ecretaris 

van hnancicn iVcrmecnd, red.) wei on

dcrkend dat er knelpunten zijn in de 

hscalc wetgeving. Daartoe hceft hij een 

wcrkgrocp ingcsteld die inmiddels 

voor<.tellen hccft gedaan voor cen lis

caal-technische herzicning van de 

loon- en inkomstenhelasting. Hct gaat 

hicr cchtcr vaak om korte tcrmijnoplos

stngcn. Hct helastingstelsel cvoluccrt 

met de -,amcnlcving. De kracht van het 

rapport 'Nicuwe wcgen, vaste waardcn' 

is hierin gelcgen dar het cen lange-ter

mijn visie schetst. 

Hoe zou de hcrvorming van ons helas

tingstc\-,cl cruit kunnen zicn: Alvorens 

daar vcrder op in te gaan, ecrst een aan

tal tendenscn aan Crapperhaus, ont

lcend:12 

Bij een toencmende welvaart necmt de 

solidaritcit tussen burgers af. 

De vergriJzing van de hevolking leidt 

tot ecn tocneming van de belasting- en 

prcmicdruk. Dit moct wei opgebracht 

kunncn worden 

De terugtredcnde ovcrheid zal zijn op 

individualisering ingestelde burgers 

mecr ruimte Iaten, geen bclastingvrijc 

sommen, geen vrijstellingen en aftrek

posten, geen huitcngewone lasten, ren

te van schuldcn en alimentatie. Socialc 

uitkeringen steeds meer op netto-basis, 

hijvoorbeeld in de vorm van toeslagen 

tot een sociaal minimum, zoals huur

subsidie en kinderbijslag. 

De invoering van de Economische en 

Monetairc Unie zal de wcerstand hij de 

ban ken tegen de invocring van een bron

belasting op rente doen verminderen. 

Hct groeiend hesef dat het bclasting

recht zich niet \cent tot de rcalisering 

van allerlei doelstellingen van over

hcidsbclcid. 

Overhcveling van de onroercnde zaak 

als belastingohject aan de lagcre ovcr

hcden, bijvoorbeeld ook de over

drachtshelasting. 

lndien de tcndenscn doorzettcn, dan 

ligt ccn stelsel van inkomstenbelasting 

in het vcrschiet dat een hredcre grand

slag kent, lagere tarieven, mindcr 

vrijstellingcn en mindcr aftrekposten. 

Duidelijke sporen hiervan zijn te hcr

kennen in het pakkct hervormings

maatregelen dat de Duitse regering 

onlangs heeft aangekondigd. 11 Het 

CDA zou net als haar zusterpartij 

C:DU, hier het initiaticf kunnen nemen 

tot meer fundamentele wijzigingcn in 

ons stelsel van inkomstenbelasting. 

Het C:DA zou in die discussie andere 

accentcn kunnen hcnadrukken met als 

uitgangspuntcn participatie door ieder

een. De solidariteit moet opnieuw een 

invulling krijgen. 

Ondernemen fiscaal belonen 
Participatie kan alleen lukken als er vol

docnde werkgelegcnheid is. Ondcr

ncmers schcppen werkgelegenheid. De 

fiscale consequcnties van ondernemcn 

moeten eenduidig en helder zijn 

<: 
! 

1: 

:I: 
zl: 

I 

~~· 
c 

:ES 

z 
Cl 

txJ 

IT: 

r 

)> 

r.F. 

_, 

z 
Cl 

r.F. 

_, 
m 

r 

lfl 

m 

r 



·-l 

I~ 
l_n 
1--l 

;,i 
~~ 

il );_ 
I' I' 

i'J) 

I~ 

z 
-
I\-
r':.Jj 

<C 

,•__: 

I \..c.; 

:':o 

\J 

:z 
,• -

·~ :::J 
l~w 

.z 
~0::: 

:LLLI 

::> 

Zo zou gedacht kunnen worden aan een 

ondernemingswinstbelasting. Een on

dernemingswinstbelasting wordt gehe

ven naar de winst, onafhankelijk van de 

rechtsvorm van de onderneming. Een 

separate onderncmingswinstbelasting is 

a! in 1960 bepleit door cen studiegroep 

van het Katholiek Verbond van Werk

geversvcrcnigingen. De toenmalige be

windsliedcn wezen deze gedachte af 

met als argument: "Dat het inkomen in 

zijn geheel, ongeacht de bestemming 

en het risico, waarmcde het is verkre

gen, en onverschillig welke bestemming 

daaraan wordt gegeven, een gocd han

teerbare maatstaf is voor de i ndividucle 

draagkracht." Ruim dertig jaar na dato 

lijkt dit mccr theorie dan praktijk 

Ondernemers kiezen veelal een rechts

vorm met de laagste effectieve helas

tingdruk. In plaats van 60% inkomsten

belasting over de top van het inkomen 

te betalen, prefereren zij het lagere ta

rief van de vennootschap.,he]a.,ting in 

combinatie met een langdurig uitstcl, 

c.q. afstcl van de 20% belastingheffing 

over Winst uit Aanmerkelijk belang 

over de in de vcnnootschap beclaimde 

winstreserves. 

Een ondernemingswinstbelasting met 

syntheti'>che trckken krijgt gestalte 

door de wimt van de onderneming on

geacht de rechtsvorm te be]a.,ten naar 

een va'>t percentage. llij het cventucel 

uitkeren van deze winst, bijvoorbeeld 

in de vorm van dividend aan de aan

deelhouder, zal dczc worden betrokken 

in de inkomstenbelasting. Maar het ge

dcelte van het te betalen bedrag in de 

inkom'>tenhe]a.,ting wordt vcrlicht met 

het hedrag dat reeds over de winst in 

de ondernemingswinsthelasting i'> be

last. De ondernemingswinstbelasting is 

zodoende voorhcffing van de inkom

stenbelasting. 

Ecn meer analytische vorm is in de 

Verenigde Staten onderzocht. In het 

rapport 'Integration of the Ind1u1dual and 

Corporate Ti1x Systems' wordt ook het 

concept van de Compre!Jmsiue Business 

Tncome Ti;x uitgcwerkt In dit stelsel 

wordt dividend, een vergoeding voor 

eigen vermogen, niet in aftrek geno

mcn omdat het een winstuitdeling be

trcft. Ook de hetaalde rente, een 

vergoeding aan vreemd vermogenvers

trekkers is niet Ianger aftrekbaar van 

het helastbaar inkomen. De ontvangers 

nemen de rente en de dividenden daar

om in ontvangst zonder enige vorm van 

heffing. Hierdoor is het onderscheid in 

behandeling van eigen en vreemd ver

mogen opgeheven. 

In dit verhand is het Ruding-rapport 

van belang.'" Daarin werd ondcrmeer 

de aanbeveling gedaan tot de invoering 

van een com111011 corfJOration tax system. Een 

dergelijke onderncmingswinstbelasting 

zou in icdcr gcval aan het volgende cri

terium moeten voldoen: 

'The first criterion Js the JninCI)Jlc that taxation 

should be neutral hetweerL 

1. different legal structures, 

different methods of fin,wcillt}, especially 

hettPWJ distrihuted and undistributed profits, 

""d 
l inuestmmts i11 domestic sh11m r111d iJwest-

mulfs in tbe s!J11res of compr111ies based in ot

her A1emhn St,Jtes." 

Loonsomheffing 
In de discussie over ecn ander systeern 

van inkornstcnhelasting is de rneest ver

gaande gedachtc de invoering van een 

algehele loonsomheffing: 

De C:ommissie ter bestudering van 'De 

belastingheffing van onze]f.,tandige ar

heid' van de Vercniging voor Bclasting

wetenschap '>trandde in de jaren 

zeventig met haar studie naar een alge

rnenc loonsornhcffing. De C:ornmissic 



gaf de opdracht terug. Volgem Meeles 

is de reden voor het teruggeven van de 

opdracht gelegen in het volgende argu

ment: 15 "Ncemt men een algemeen lan

delijk percentage als onderdeel van de 

loon<,omhefling dan worden bedrijven 

met veel ongeschoold pcrsoneel te 

zwaar en die met relaticf veel hogcrbe

taaldcn te Iicht belast hetgeen het pro

blcem van de te hoge arheidskosten in 

de eerstgenoemde bedrijven zou ver

groten " Dat is precies het tegenoverge

stelde dat de schriJvers van Nieuwe 

wegen, vaste waarden' beogen. 

Onlangs hedt Crapperhaus gepleit 

voor ecn nieuwe variant:"' de invoering 

van een loonsom- en hedrijfsvermo

gembelasting, de LBB. Hij ziet de LBB 

als een helasting op het gebruik van de 

schaarse produktidactoren arbeid en 

kapitaal. De rechtsgrond is dat degene 

die met behulp van arbeid en kapitaal 

deelneemt aan het produktieproces, be

hoort hij te dragen in de kosten van de 

overhcid, die immers u voor een be

langrijk gedeelte op gericht is om het 

produktieproces ongestoord te Iaten 

verlopen. De overheid als bedriJt kan 

zeit ook belastingplichtig zijn. In de 

huidigc situatie is het zo dat bij onder

ncmingen hct vcrschil tussen de op

hrengsten en de kmten, dus de winst, 

wordt belast. In de loonsom- en be

drijtsvcrmogenswinst zijn de grootte 

van de totalc te betalen loonsommen en 

de grootte van de hoeveelheid kapitaal 

aanwez1g in ecn onderneming de maar

stat voor de grondslag waarover een 

loonsom- en bedrijtsvermogcnsbelas

ting wordt geheven De UlB is echter 

geen oplmsing voor de WIC-prohlema

tiek, maar maakt dcze, zoals Crapper

haus zeit zegt, mecr inzichtclijk 

Crapperhaus <;te]t dat her systeem van 

<,ynthctische belastinghethng zijn lang-

ste tijd heeft gchad Het draagkracht

beginsel tunctioneert niet mecr. Hij 

pleit voor een lange tcrmijnvisie van de 

regering. Hij plaatst de invoering van 

de door hem beplcitte LBB als vervan

ging voor de vennootschapsbelasting, 

de inkomstenbelasting, loonbelasting 

en vermogensbelasting in een F.uropcse 

context. De LBB zou op Europees ni

veau ingevoerd kunnen worden ter li

nanciering van de uitgaven van de 

Europese llnie. Tevens ziet hij veel in 

de invoering van een nieuw fiscaal be

ginsel, het zogenaamde schadeheginsel. 

Dat zou bijvoorbeeld ecn vertaling 

kunnen krijgen in nieuwe 'groenbelas

tingen'. Voor de christen-dcmocratie 

schuilen er interessante elementen in de 

vi,ie van Crapperhaus Nadeel is dat de 

macro-economische etfecten van zijn 

ideecn nog niet zijn doorgerekend. 

Twijfels over de haalbaarheid zijn ge

rechtvaardigd. 

Duaal stelsel 
Fen andere visie, die wei macro-econo

misch is doorgerekend, betreft het 

'plan-C:nossen'. Cnossen doet in navol

ging van de Scandinavi,che Ianden een 

plcidooi voor de invoering van een du

aal stelsel: inkomsten uit arbeid worden 

progressief belast en inkomsten uit ka

pitaal daarentegen tegen een vast per

centage. ZiJn voorstel komt verkort op 

het volgende neer: 

inkomsten uit arhcid worden naar 

een drielcdig progressid tarief be last. 

Het toptarief is 50'/b vanaf t 200 000,-, 

het laagste tarief is 30'){, tot f 1 00.000,-, 

inclusicf premies volksverzekeringen. 

Dit is tevens het tarief voor de ven

nootschapsbe I asti ng, 

inkomstcn uit kapitaal worden be]a<,t 

tegcn 3()<}b; 

atschafhng van de belastingvrije som; 

een niet-overdraagbarc arbeidsaftrek 
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van f I 0 000,~ in plaats van een 

arhcidskosten for fait, reiskostcnaftrek 

en zclfstandigcnaftrek, 

uitkcringsgercchtigden hehben geen 

rccht op arbcidskostenaftrek, 

het toptarief wordt pas bctaald bij 

ecn inkomen vanaf f 200.000,~, 

invocring van ccn bronbelasting 

(30'){,) op rente, ook voor pcnsioen~ 

fondscn en vcrzekeringsrnaatschap~ 

pijcn, 

invoering van vermogcnswinstbelas~ 

ting op aandelen ( 15% ), 

geen vennogenswinstbelasting op 

eigen woning; 

aftrekbaarheid van comurnptieve 

rente wordt afgeschaft, 

aftrekbaarheid van hypothcekrente 

op de eigen woning in beginscl hand~ 

haven, 

negaticf kapitaal inkomen van eigen 

woning door hypothcekrcnte blijft 

wei verrekenbaar met arbeidsinkomen. 

In navolging van de cornrnissic~ 

Andriessen pleit Cnossen niet voor een 

verklcining voor de werkgevers~WIC 

maar voor cen verklcining van de werk~ 

nemers~WIC. De werknemers~WIC is 

het bedrag dat tusscn het bruto~ en het 

netto~loon in zit. Dit zijn de inkom~ 

stenbclasting, premies volksverzekcring 

en het werkgcversgedeeltc van de 

werknemersverzekeri ngen. De verklei ~ 

ning van de werknemers~ WIC houdt in 

dat de belastingen en de werknemers~ 

prernies omlaag gaan zodat het netto~ 

loon stijgt. Het arbeidsaanbod zal hier~ 

door op kortc termijn toenemcn. De 

wcrkgevers~ WI C is het verse hi! tussen 

loonkosten van ccn werknemcr en het 

bruto loon. Dit zijn de wcrkgeverslas~ 

ten. llij hct verlagcn hiervan zal de 

vraag naar arbeid toenerncn. 

De bovengenoerndc voor<,tellcn impli~ 

ccren een forse daling van de lasten op 

arbeid en cen stijging van de bela'>ting 

op kapitaal. Voorzover de opbrengstcn 

van de extra belasting op kapitaal on~ 

voldoendc zijn orn de verrnindering 

van de belasting op arbeid te cornpen~ 

seren, stelt Cnossen voor orn dit tekort 

te dekkcn door een vcrrnindering van 

subsidie'> op huisvesting en openbaar 

vervoer. 13erekend is dat het hier om ex~ 

tra bezuinigingen gaat in de ordc van 

grootte van dric miljard gulden 

Het plan ~C:nossen is doorgerekend met 

behulp van een sirnulatie~analyse met 

het toegcpaste algcrnecn~evenwichts~ 

modell'v1llv11C 17 De belangrijkstc con~ 

clu<,ies zijn: 

vergroting van de wcrkgelcgcnheid, 

belastingdrukverschuiving van actie~ 

ven naar inactieven, met name he~ 

jaarden en RWW~uitkeringsgerech~ 

tigden, 

hct lagere marginale taricl lokt ar~ 

beidsaanhod uit, 

de werklooshcid necmt al, 

aanzicnlijke vergroting van inko~ 

rnensver<,chillcn, 

onzekerheid over de eHecten op 

spaargcdrag van pensiocninstellingen 

en individuelc spaardcrs, 

indien pensioenprernies worden ver~ 

hoogd, dan juist verzwaring van 

WIC op arhcidsinkomcn. 

De verdien<,te van Cnossen is dat hij 

ecn uitgewerkte vi'>ic geprescnteerd 

heeft die macro~cconomisch is doorge~ 

rekcnd. Zijn hcschouwingcn blijvcn 

niet steken op een abstract tiscaal ni~ 

vcau. Het C:DA zou er goed aan doen 

het plan~Cnmsen cen scrieuze kans te 

gcvcn in de uitwerking van de stratcgi~ 

sche doclstelling van hct rapport 

'Nicuwe wcgen, vastc waarden' l'ijn~ 

puntcn, zoal'> cen te forse lastenvcrho~ 

ging voor ouderen hoven 65 jaar en 



uitkering.,gcrechtigden zouden eruit ge

haald kunnen worden. Wellicht dat ecn 

hijhuiging mogelijk i'> door een deel van 

de compematie te zoeken in (nieuwe) 

indirecte bela-,tingcn op verbruik. 

Splitsingsstelsel 
In het rapport Nieuwe wegcn, vaste 

waarden' wordt in het kader van een ac

tid gczin-,belcid gcplcit voor de invoe

ring van cen <,plitsingsstel.,el. Het 

CDA-verkiezing<,programma voor de 

Twecde Kamerverkiezi ngen 19CJ4 <,prak 

van een optionee! splibings<,telscl. 

Waarom optioneelc Welke hela.,ting

plichtige kiest ervoor om mecr bela'>

ting tc betalcn7 

De gcdachte van het splitsing<,stel,el 

mod nadcr worden uitgewcrkt. Hct 

huidige stel'>el van inkomstenbelasting 

kan worden heschouwd al-, ccn mcng

vorm van een <,ystccm geha-,ecrd op in

dJviduelc betting en een '>Y'>tccm 

gehasccrd op gezinshelling. Dit laatste 

komt tot uitdrukking 111 de veJ·-;chillen

de hcla<,tingvrije <,ommen. In het hiJ

zondcr de overdracht van de bela'>ting

vriJC <,om aan de alleenverdicncr. Het 

initiatid wet'>ontwerp De Korte-Van 

Rey 1 VVD I, m. 2~.2~ 1 bcoogde hier 

een cindc aan te maken. Onlangs is hc

kend gcmaakt dat de hccr Van Rcy dit 

voor<,tcl wil intrckken. 1'' Ccen staaltjc 

van krachtige wctgcving'>arbeid. Na

dccl van hct huidige '>Y'>kem i'> dat in 

de -,ituatie van een allcenvcrdiener 

150')-(,.tarid) er mccr inkom<,tenhelas

ting hetaald moet worden dan in de '>i

tuutie van t\vccverdicncr;., n1ct geza

menliik hctzelfdc inkomen als de al

lecnvcrdiener 

Onder ecn splitsing<,<,telsel zou met na

me ver<,taan kunnen worden een grond

<,]ag.,plitsing. De volgende variant lijkt 

het mce<,t haalbaar. Van de hruto in

kom<,ten u1t arbeid van heide partners 

( !)V () <J(1 

wordt - door aftrek van wcrknemers

premics, pemioenpremics en dergelijke 

- de bijdrage berckend aan hct geza

menlijke belastbare inkomen (herlci

den) Hicrna worden de divcr<,e 

bestanddelen van hct gezamenlijke in

komen hij elkaar opgeteld ( samenvoe

gen); vervolgens wordt het gezamenlijk 

belastbarc inkomen gesplitst. 

Volgens de 13ouwstenennotitie van het 

Ministerie van Financien zijn de vol

gendc gevolgen verbonden aan de in

voering van een <,plitsingsstelseJ.211 

Marginale drukverlaging voor allcen

verdicners, overigcns is dat een steeds 

klci nere groep helastingpl ichtigen. 

Marginale drukverhoging voor de 

minst-verdienendc partner. Dit kan een 

rem op de arbeidsparticipatie van met 

name vrouwcn vormen. lets dat haaks 

<,taat op de strategische doelstelling van 

het rapport 'Nieuwe wegen, va<,tc waar

dcn'. De invoering hetckent budgettair 

ccn tckort van 4 miljard gulden. 

Compensatic is nodig. Oudcrcn hoven 

65 jaar gaan er in inkomen op achtcr

uit. Relatievc achteruitgang van allcen

staanden met kindcren. Door invocring 

van hct splitsingsstelsel zal de mogc

lijkheid van overdracht van de basisaf

trck niet meer nodig zijn. HiJ partners 

uit verschillende ledti)chgroepen kun

nen er problcmen ontstaan. In het jaar 

van in het huwcliJk treden zijn cr com

phcatic'>. Uitvoeringstechni.,ch zijn cr 

veel prohlemcn te verwachten, koppc

ling van inkomcns en veel meer hclas

tingplichtigcn. 

Toch denk ik dat een nadere studie de 

knclpuntcn kan opvangen. Waarom 

werkt cen splitsing<,<,telsel in Duitsland 

en de Verenigde Staten wei' 

]ui<,t de grocp alleenverdieners met be

lasthare inkomen<, in het 50'!\>-tariel 

zullen zich in deze Hscalc gezinspoli-
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tick kunnen herkennen. Dit is de groep 

die het onder dit kabinet hard voor de 

kiczen krijgt (verlaging 

tingcn, inclusief nieuwe grocnbclastin

gen. lk vind dat hct CDA daarin 

mag zijn. 

van de kinderbijslag en 

verhoging van gcmeente

lijke belastingen en heffin

gen). Dit is een groep 

bclastingplichtigen die 

door het opvoeden van 

kinderen de basis legt 

voor de socialc cohesie 

van de tockomst. Een pri

maire doelgroep van het 

CDA. Het tckort van 4 

miljard gulden zou ge

compenseerd kunnen wor

den met de invoering van 

groenbelastingen, c.q. ver

zwaring van indirecte be

lastingen en het schrappen 

van subsidies. Er zal wei 

De lastendruk zou 

zich volgens de 

volgende lijn 

normatief 

Bijvoorbccld afschafting 

van rente op consumptief 

kredict en verhoging van 

accijns op dure verbruiks

goederen. Tevens zal het 

CDA de samenleving een kunnen bewegen: 

van lasten op arbeid 

meer naar lasten op 

kapitaal en indirecte 

prijs mogen vragen voor 

de schade die aan het mi

lieu wordt toegebracht. 

Oat past ook bij een partij 

die cen duurzame samenle

ving voorstaat. Op de kor-belastingen, 

inclusief nieuwe 
te termijn zou een 

onderzoek gestart moeten 

worden naar de voors en 

tcgens van een splitsings

stelsel in de inkomstenbe

lasting. De invoering van 

een splitsing'>tclscl kan een 

concrete vertaling vormen 

groen be Jasti ngen. 

Het CDA mag 

daarin normatief 
cornpensatie gevonden 

rnoeten worden voor de 

65-plussers 

Op weg naar een ander 
christen -democratisch 
belastingstelsel 
Naar rnijn rnening is in de praktijk het 

draagkrachtbeginsel (uitwerking van 

het solidariteitsbeginscl) in de inkom

stenbelasting aan erosie ondcrhevig. 

Hoewel door rnenig politicus nog met 

de rnond bcleden, is de maatschappelij

ke realiteit een andere. Zulks loopt he

laas parallel met een ontwikkeling van 

afnemendc solidariteit in de samenle

ving. Christen-democraten moetcn 

daarin niet berusten. 

Ecn fundamcntclc discussie zou binnen 

onze beweging gevocrd mocten wor

den over de grondslagen van ons belas

tingstelsel De lastendruk zou zich 

volgens de volgende lijn kunnen bewe

gen: van lastcn op arbeid meer naar las

ten op kapitaal en indirccte belas-

zijn. 

van een familievriendclijkc 

fiscale politiek Daarnaast zou op korte 

termiJn cen studie verricht kunnen wor

den naar een belastingneutralc ondcrne-

mingswinstbclasting. Op die wiJze zou 

ondcrncmen zonder ingewikkeldc fisca

le valkuilen rnogelijk moctcn zijn In 

het plan-Cnossen schuilen vele aankno

pingspunten voor ecn dicpgaandc wijzi

ging van ons inkomstenbclastingstelsel 

op middellange termijn Het C:DA zou 

een werkgroep kunncn formeren die 

het plan -Cnossen en de ideeen van 

Crapperhaus nader zou rnoeten analy

seren. Bij een dergcliJkc vergclijking 

hoort ook een macro-economischc 

doorrekcning van de plannen. 

Conclusie 
'Nieuwe wegen, vaste waardcn' is vanuit 

ccn oogpunt van belastingpolitiek ccn 

belangwckkcnd document. Door het 

recent uitgebrachte rapport van de 

CllV ''% 



Europese Commissaris voor Fiscale 

Zaken, de hecr C. Monti, heeft het een 

Europese dimensie gekregen. Het ac

cent ligt op participatie van iedcreen in 

de samenlcving. Werkgelegenheids

hevorderi ng is daarvoor nodig. Fiscaal 

kan dat heleid gestimuleerd worden. 

Fen lange termijnvisie met bctrekking 

tot ons helastingstelsel is daarvoor no

dig. Het ook door christen-democratcn 

onderschreven heginsel van draag

kracht is aan modernisering toe 21 De 

solidariteit, de gerechtigheid en het 

rentmcestcrschap kunnen anders inge

vuld worden in het belastingstelsel. De 

uitdaging voor de christen-democratic 

is het vindcn van een juiste mix tussen 

ecn verschuiving van belastingheffing 

op inkomsten uit arbcid naar kapitaal 

en indirectc bclastingen (ondcrmeer 

grocnbelastingcn). 'Nieuwe wcgcn, vas

tc waarden' geeft de richting aan voor 

ecn vcrnicuwende fiscale discu5Sie bin

ncn de christen-democratische hewe-

ging~ 
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Op weg naar de visuele heilstaat in Europa zijn de voorstanders 

van het vrije spel van de economische krachten nog steeds over

heersend aanwezig. De discussie over het multimediale landschap 

moet uit zijn technische isolement worden gehaald en in een bre

dere maatschappelijke contekst worden geplaatst. lntussen mag op 

de bestaande structuren in de media geen kaalslag plaatsvinden 

voordat er voldoende zekerheden bestaan over toegankelijkheid 

en beschikbaarheid van een brede pluriforme informatie. 

I 
n 1983 puhliceerde ik een artikel 

met de titel 'De viqiCJe heilstaat' 

Daarin schreef 1k onder andere: 

"In de visuele hcil

staat. die luropa beledd en 

soms nadrukkelijk wordt 

aangeboden, is overvloed 

en mecr van alles. Or z'n 

minst vijhig tot honderd 

smakelijk gevulde kanalcn 

en een altijddurende hij

'>tand van het hcwegende 

heeld dat informecrt en 

vooral amu<,eert. troost en 

indmtrie en de wcreld van het geld 

door advies- en organisatiehureaus hij

een zijn gebracht. Or intemationale 

congressen tekenen ziJ in 

grote ronde ciders de ont

wikkeling in video. kahel 

en satelliet voor hankicr'> 

en inve'>teerders." 

De contouren von die hcil

'>taat zijn scherper omli1nd 

en beter zichthaar gewnr

den. De nieuwe transmis

sietechnieken zullen een 

reeks interactieve beeld-

eenzaamheid verdrijft. Het processen mogehjk makcn, 

i'> or alroep be.,chikhaar, A1r. R.K 0. Sc!Joon!JouC11 die niet aileen hun tnepa'>-

altijd en overal, naar soort en zelfs naar 

titel. De kahel in samcnwerking met 

satellieten en de hulr van een huiscom

puter zorgen er voor dat we deze ze

vende hemcl tegemoet dansen. 

De predikanten die de nieuwe heilsver

wachting onverhloemd uitdragen, kom 

je overal tegen np bijeenkomsten waar 

sing zullen vinden bij massa-amusement 

als quizze'>, maar ook in het zakclijk 

verkeer tot duizend-en-een stimuleren

dc en vernieuwende bedrijvigheden 

zullcn lciden. Studenten en weten

schaprers krijgen via datzelfde verfijn

de elektronische haarvaten'>y'>tcem 

toegang tot srecifieke kennis. 
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Op weg naar de visuele heilstaat in Europa zijn de voorstanders 

van het vrije spel van de economische krachten nog steeds over

heersend aanwezig. De discussie over het multimediale landschap 

moet uit zijn technische isolement worden gehaald en in een bre

dere maatschappelijke contekst worden geplaatst. Intussen mag op 

de bestaande structuren in de media geen kaalslag plaatsvinden 

voordat er voldoende zekerheden bestaan over toegankelijkheid 

en beschikbaarheid van een brede pluriforme informatie. 

I 
n 1983 publiceerde ik ee n art ikel 

met de tite l 'De visuele he il staat' 

Daarin schreef ik o nder andere: 

"In de visue le he il 

staat, die Europa beleefd e n 

soms nadrukke lij k wordt 

aa ngeboden , is overvloed 

en meer va n alles . Op z'n 

minst v ijfti g tot honderd 

smakel ijk gevu lde kana len 

en een altijddurende bij

sta nd va n het bewegende 

beeld dat info rmeert en 

vooral amuseert, troost e n 

eenzaamheid ve rdrijft . H et 

industri e en de were ld va n het ge ld 

door advies- e n organ isatie burea us bij

ee n z ijn gebrach t. Op internati o nal e 

co ngresse n teke nen zij in 

g rote ronde c ijfers de ont

w ikke ling in v ideo , kabe l 

en sate ll iet voor banki e rs 

e n investeerders. " 

is op afroe p beschikbaa r, Mr. R.K. 0. Sc!?oo!1i?ove!1 

De contouren van die heil

staat zij n scherper o mlijnd 

en beter z ich tbaar gewor

den. De nieuwe tran smi s

sietec hni eken zullen een 

reeks inte rac tieve beeld

processe n moge lijk maken , 

die ni et a ll ee n hun toepas-
altijd en overal , naa r soort en ze lfs naar 

titel. D e kabel in sa menwerking met 

sate llieten e n de hul p van een hui scom 

puter zorgen er voor dat we deze ze 

vende he mel tegemoet dansen. 

De predikanten die de ni euwe he il sver

wachting o nverb loemd uitdragen , kom 

je overal tege n op bijeenkomsten waa r 

sing zulle n vinden bij massa-amusement 

als quizzes , maar ook in het zakelijk 

verkeer tot duizend-en-een stimuleren

de en vern ieuwende bedrijvig hede n 

zullen le iden. Studenten en weten

schappers krijge n via d atzelfde verfij n

de e lektronische haarva te nsysteem 

toegang tot specifieke kennis. 
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Hobby iste n kunne n met hun voorliefde 

over het he le aardrijk terecht e n uiter

aa rd zull e n de democratische processen 

op nati o naal e n in ternationaal ni veau 

z ich va n de ni euwe sys temen bedi e nen . 

Vormen van inspraak, partic ipati e in 

d eba tte n tot aan volksraadpleginge n 

toe kunnen op zeer korte termijn tot 

stand worde n gebracht. Minderheden 

o p gebi ed va n cultuur en religie krij gen 

hun uitin gs- e n communicat ie- moge

lijkheid. 

Ik beperk me bij deze opsomming tot 

d e op dit mo me nt voorstelbare toepas

singe n wa nt de futuro lo ge n e n al di e 

and ere zieners hebbe n ons hel e per

soo nlijke leve n al gedi gita liseerd e n o n

dergeschikt gemaakt aan de ni euwe 

tech nieken. Uiteraard za l die conver

gentie van compute r, tel evisie samen 

met de telecommunicatie voor een 

overweldi ge nd aanbod zorge n va n in

format ie e n amusement. Dank z ij de 

zogehete n video-o11-de111and oftewel film

op-bestelling kan niemand mee r zeg

gen dat e r va navo nd niks op d e te le

visie is. G lobali serin g, verd ich ting, ver

snelling, indiv iduali seri ng in de com

municatie zij n d e be langrijke kenmer

ken van het op hande n zijnde proces. 

De formu les waari n deze nieuwe tech

nieken z ic h uiteindelijk zullen ope nba

ren , zij n op d it ogenblik nog le tterlijk 

onvoorste lbaar Te meer waar d e tech

niek zich ze lf iedere dag lij kt in te halen . 

Dit is eer1 artikel in de serie over de toeko111st va11 het publiek bestel. 

Eerder verschenen i11 deze serie artikelen van prof.dr JG. Stappers , 

dr. E.H. Holla1·1der en dr. P WN. Ruttw {i11 Christen DeiiiOCra

tiSc/Je Verke1111i1 19en van september 1995). 111r L.B.M. Wrïst {i11 

Grisfeil Democratische Verkenni11gen van maart 1996) eu 111r. B. 
Groene11dijk, drs . M. Schoorle111 111er (in Clnister1 De11rocratisciJe 

\ferke11 11ir1ge" va11 april 1996) eu prof.dr. C.PM. van der Haak 

(rr1 Christen De11rocratische Verker111i11gen va11 lil ei 1996). 
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Wat eve nee ns ontbreekt is ee n visie 

over de w ijze waarop we de nieuwe 

tech ni sche verwo rvenhede n o nderge

schikt maken aan d e me nsen e n hun sa

menl evi ng. De nieuwe techni eke n e n 

d e daarop gebaseerde mogelijkhe de n 

voo r de markt dominere n de di scuss ie. 

Beschouwingen over de e ffec te n o p d e 

soc iale e n maatschappe lijke ve ra nt

woordelijkhe id va n de media worde n 

bij de introductie niet of nauwelijks ge

hoord . 

De informatiemaatschappij 
De gro ndslagen voo r deze o ntw ikke

lin g in Europa z ijn vastge legd in het 

rappo rt 'Europa en de were ldwijde in

fo rma tie-maa tscha ppij ' dat door de 

Europese M inisterraad in me i 1994 is 

aa nvaard als basis voor 'het opste llen 

van een operat io neel programma. Het 

rapport draagt in de wandelin g de 

naam van de voorz itte r, de Duitse libe

raal Martin Bangemann , die werd geas

sisteerd door ee n groep van promi

nente n o nder w ie de Nederlander Jan 

Timmer, laatste lijk in h et ni euws als 

pres ide nt-comm issa ri s va n het KNVB

sportka naal. 

Enkele typerende citaten uit het rap

port: 

"Over de hele were ld brengt de in

formatie-en commu ni catie-techno lo

gie ee n nieuwe industri ële revolutie 

teweeg, die nu al even betekenisvol 

e n ingrijpend is als de vroegere". 

"Deze revo luti e voegt ee n gewe ldi g 

ni euw vermoge n toe aan d e menselij

ke inte lli ge nti e en maakt dat de ma

ni er waarop we sa men leve n e n 

werke n ingrijpe nd vera ndert" 

"De lande n di e de informatie maat

schapp ij het eerst binn entreden , zul 

le n de g rootste w inst boeke n. Zij 

zull e n de agenda bepale n voor alle 

anderen di e moete n vo lge n. Lande n 
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die talmen of halfslachtige oplossin

gen voorstaan daarentegen, kunnen 

in minder dan tien jaar geconfron

teerd worden met een rampzalige cia

ling van de investeringen en een 

nijpend gebrek aan werkgelegenheid. 

Celet op het verlcden kunnen we er van 

uitgaan dat Europa de gelcgcnheid te 

baat zal nemen. Het zal de informatie

maatschappij beslist tot stand brengen. 

De vraag is aileen of dit een strategische 

verwezenlijking voor de gehele Unie 

zal worden dan wei een meer versnip

perd amalgaam van losse initiatieven 

van de lidstaten, met ernstige gevolgen 

voor ieder beleidsterrein, van de interne 

markt tot de interne samenhang."(einde 

citaat) 

Effecten liberalisering tot op 
heden 
Dit hooggestemde proza, inclusief de 

dreiging met economische rampspoed 

wanneer we niet heel snel hun adviezen 

volgen, is in grote lijnen dezelfde taal 

die vijftien jaar geleden bij de aanvang 

van de liberalisering van de media in 

Europa door de toenmalige economi

sche en technische zendelingen werd 

gebezigd Het valt te betreuren dat het 

Furopese mediabelcid nog niet gcevalu

eerd is want het zou boeiend z]Jn om 

eens na te gaan in hoeverre de doelstel

lingen van destijds ook gerealiseerd 

zijn 

Het voor de burgers positieve effect 

van de liberalisering is zonder twijfel, 

dat binnen Europa de ba<>i<> kon worden 

gclegd voor de fm jlo1P of lnjor111alion' 

waardoor we binnen onze grenzen in 

staat zijn dank zij satelliet en kabel de 

zendcrs van een aantal helangrijke Ian

den tc ontvangen. In andere Europcse 

Ianden heeft deze vorm van free flou( 

zich overigens in vee! mindere mate 

doorgezet. 

Maar voor het overige zou het resultaat 

van de liberalisering wei eens kunnen 

tegcnvallen. Van een versterking van de 

audio-visuele industrie in Europa is nau

welijks sprake Televisiezenders die de 

Europese geest zouden uitdragen en he

vorderen zijn in het woud van nieuwe 

kanalcn niet aanwezig. Het Europese 

telcvisieprodukt waarrnee we in concur

rentie met het Amerikaanse monopolie 

de wereldmarkt zouden gaan verover

en, is evenmin waarneembaar. Wei is de 

hoeveclheid geld rond de media ver

veelvoudigd; de cxplosie van reclame

zender<, heeft ongetwijfeld de adver

tentie-markt geactiveerd rond vooral 

Amerikaans produkt; hetgeen nu net 

niet de bedoeling was. 

De ontwikkelingen in de media nodi

gen niet uit tot enigerlei vorm van 

Euro-optimisme. De programma-uit

wisseling tll',sen de verschillende vader

landen, welke de kennis van elkaars 

culturen zou vergroten, is minimaal ge

bleven. Ook in het vlak van coproduk

ties is het zaaien schaars en het oogsten 

nog minder. Voor nationale produkties 

is de Europese markt nagenoeg JlOil

exislcnl. Er worden niet mecr Engelse 

programma's verkocht dan voor de 

liberalisering en de export van Franse. 

ltaliaanse en Duitse pruduktie<> is te 

verwaarlozen. De verkoop van pro

gran11na-forn1ule~ en de vestiging van 

produktie- en faciliteitenbcdrijven bui

ten de eigen grenzen groeide, maar niet 

explosief en niet als gevolg van de wet

geving rond het beoogde Europa zon

der grcnzen. 

De nieuwe revolutie 
De Commi">ie-Hangemann laat gccn 

twijlel bestaan over de wijze waarop de 

revolutie moet worden gereali<>ccrd. De 

Europese Unic wordt crtoe aangc-

CllVi>% 



-.poord "vertrouwcn te hcbbcn in de 

marktmechani'>men a\<; drijvcnde kracht 

om on'> binnen te leiden in hct informa

tietijdperk" Vervolgens pleit de com

mi'>Sie voor een gemeenschappelijke 

regelgeving waardoor cr in geheel 

Europa een op concurrentie gebaseerde 

markt voor informatiediemtcn kan ont

staan. Cecn suhsidies, dirigisme of pro

tectionisme. 

Nu i'> dit snort boucle taal uit die hock 

niet zo vcrwondcrlijk Techniek in rcla

tie met geld heeft doorgaans terughou

dende en aarzelcnde overheden moeten 

overnlce-,tcren om vernieuwingen door 

te voercn. Ook in ons land. De radio 

werd gelanceerd door een technisch 

hedrijl en to en de televisic in de vijfti

ger marktrijp was, vcrklaarde onze ove

rigem voorbecldige mini<;tcr-president 

Drce<; tegenover het toenmalige hoold 

van de RVD, de latcre TROS-voorzitter 

loop Landn': "Weer zo'n vinding om 

memen geld uit hun zak te kloppen" 

Ook de omschakeling naar kleur was 

geen Hilver<;umse prioritcit. 

Het rapport-Bangemann krceg na pu

hlikatie <,\cun van de Europcse Raad 

van Ministers in zijn vergadering te 

C:ortu en een jaar later van de zogehe

ten C7 C::onlcrentie in llru<;sel. waar de 

ministers van de zeven <;tcrkste indus

trielanden samen met de Furope<,c 

C::ommis'>ie ondcrschreven dat deprive

<;Cctor de motor, de drijvende kracht 

moct worden achter de ontwikkcling 

van de infnrmatiemaatschappij. Celijke 

kansen voor participatie van aile bur

ger'> werd wcliswaar ook aangedragen 

al'> een van de uitgangspunten, maar de 

voorzitter van het Europce<, Parlcment. 

de Duit-,er Klaus Hean-,ch constateerde 

kriti'>ch dat de confcrentie zich wei 

zecr <;tcrk liet lciden door economise he 

ovenvcgtngcn. 

Vraagtekens bij marktdenken 
Hier en daar gaan cr stcmmen op of hct 

we\ zo moet als Bangemann voor

schrijft. In het bijzonder komt de vraag 

naar voren of en in hoeverre nationale 

overheden zeggenschap moetcn hou

den over een dicnstverlcning, die zo in

grijpend en bepalend is voor hun 

samenleving, voor de identitcit van het 

land en het denken en doen van zijn 

bcwoners. Hoewcl het marktdenken 

ook op de nationalc niveaus nog na

drukkelijk domineert, worden cr hier en 

daar stevige vraagtekens geplaatst met 

het oog op de eigen nationale en cultu

rele autonomie. 

In de actualiteit van vandaag spitsen die 

vragen zich toe - en niet aileen in ons 

land- op de tnekom<;tige positie van de 

nict-commercicle, publieke omroep. 

Europa praat over de media met ver

<;chi\1ende monden. Dit b\ijkt onder 

mecr uit de vcrklaring van de vierde 

Europcse Minister Contcrentie over 

mediabeleid in december 94 te Praag: 

The i\1edit~ i11 11 democratic society'. Daaruit 

blijkt een wijze van denken, dat niet 

onmiddellijk spoort met dat van de 

corn 111 i "sie- Bangetnann. 

De ministers kwamen onder meer over

cen de onafhankelijkhcid van de pu

hlieke omroep veilig te <;tellen en zorg 

te dragen voor een financicle structuur. 

welke die omrocp in staat stelt zijn mis

sie te volhrengen. 
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In hun gezamenlijke verkla

ring be.,chrijvcn zij uitvoerig 

wat die missie inhoudt en aan 

welke criteria de publiekc 

omroep moet voldoen. Naast 

de brede opdracht voor een 

Europa praat met 

verschillende 

monden over de 

taire nieuw~voorzicning, cen 

lorum voor maatschappelijkc discussies, 

een garantic voor pluriformiteit en een 

vernieuwend en gevarieerd programma-

media. 
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aanbod, worden er enkele specifieke 

vcrplichtingen gcformuleerd, die de mi

nisters klaarblijkelijk niet verwachten 

van de commercielc zender-,. Er wordt 

van de publieke omroep door de minis

ters gevraagd om: 

programma's die voldoen aan eisen 

ten aanzien van ecn hoge ethischc 

standaard en kwaliteit'>normen, wel

ke niet mogen worden geofferd aan 

krachten in de markt. 

ook programmatische diensten aan te 

bieden die niet door commercicle 

omroepen worden geleverd. 

door hun programma's ecn bindend 

clement (social co/Jesioullud iulm}mlw11) 

te vormen voor individucn en groe

pen binnen de samenleving. 

heid heeft al meermalen Iaten blijken 

dat zij het duurste publieke systeem ter 

wereld in stand wil houden en de 

Franse rcgcring IS na cnigc teleurstcl

lende ervaringen met de vrije markt 

zelfs diplomatiek druk doende om haar 

eigen cultuur weer zijn plaats terug te 

geven in de media. 

Twijfel bij grote gelijk 
Er zijn mecr signalen die er op wijzen 

dater twijfel groeit bij het grote gelijk 

van de vrije markt in de media. Tegcn 

de z1n van zi;n voorstander'> hccft het 

Europees Parlement 111 maan van dit 

jaar hesloten om zenders in Europa de 

verplichting op te lcggen dat 51 pro

cent van de door hen uit te zenden pro-

gran1rr1a's van Lurope~e 

Opvallcnde omschrijvin

gen die er op duiden dar 

de bcperkingen van de 

commerciele aanbieders 

zichtbaar zi)ll gcworden 

en hij gevolg de liheralise

ring van de publieke media 

in Europa niet in aile gelc

dingen de hoogste priori

tell mecr heeft. De stcun 

van de Engclse overheid 

voor de BBC na de perio

dc-Thatcher zal zekcr de 

opvattingen op het conti

nent hebbcn heinvloed. 

Het zou goed zijn 
orig1nc zJl moetcn zijn; 

een rcgelgeving die de 

vriJe-marktlohhy jarcnlang 

hecft kunnen tegenhou

den. Opvallcnde uit-,pra

ken van de voorzitter van 

de mediacommi-,sie van 

het [uropccs parlcmcnt. 

de ltaliaanse Luciana 

Castcluna vormen even-

111111 ecn onder~teuning 

voor extrccm libcralc op

vattingcn. Rcccntc crva

ringen in cigen land met 

wanneer elke 

Nederlandse 

omroep in beginsel 

op elk van de drie 

netten programma's 

kan uitzenden die 

passen bij de 'kleur' 

van het net. 

De [ngelse puhlieke omroep hedt zijn 

programmatische doelstellingcn gefor

muleerd in 'Exteudwg Choice' en zijn be

leid voor de toekomst in The Future of the 

13/lCSenJirli} The Nc1tiou c11 Comprlim; World 

II'Oiid-rPide' Hieruit blijkt dat deze pu

hlieke omrocp een centrale positie 

wenst tc blijven innemen in het culture

le krachtenvcld van infonnatie, amuse-

ment en educatie. De Engelse regering 

hecft deze positie voor de komende 

lien jaar gegarandeerd. De Duitse over-

llerlusconi en zi)ll media

avonturcn zullen aa11 haar opstelling 

niet vreemd zi;n. 

Tcgen deze achtergrond lijkt her uitge

sloten dat de commissie- Vcrver-, staats

secrctaris Nuis zal adviseren taak en 

functic van de publieke omroep in ems 

land in te perken Het ligt evenmin 

voor de hand dat de commis-.ie de 

staat'>'>ecretaris zal aanraden zich ge

heel te ontdoen van het voor om land 

karaktcristieke omroep-.ystcem. Voor 

de maatschappclijke discussic is het 



nog <;teed' van betckenis dat gelijkge

zinde groepen in de media een stem 

hebben. Hopelijk zal de commissie een 

weg vinden om de samenwerking tc 

versterkcn en te verzekeren. Elke 

zweem naar concurrentie tussen de pu

blieke netten zou moetcn worden weg

genomen. Dit kan betekcnen dat de 

omroepen het programmeringsrccht 

moeten overdragen aan een coordine

rende imtantie. Het zou goed zijn voor 

de publieke omroep en de kijker wan

neer elke omroep in beginscl op elk van 

de drie netten programma's kan uitzen

den, die passen bij de 'klcur' van het 

net. Onder klcuring client te worden 

verstaan schakeringcn in karakter en ni

veau, varicrend van wat mecr informa

ticf en cultureel via familiaal naar 

bijvoorbeeld 'jong' Elk net is overigens 

gehouden een vollcdig programma aan 

te bieden met zowel informatie als 

amusement. De omroepen worden pro

duktiemaatschappijen met een uitzend

garantie De functie van 'hroadcastcr' 

dragen zij over aan een instant1e uit 

hun midden met verstrckkende be

voegdheden. Dit idee is niet nieuw. 

Eind tachtiger jaren was deze structuur 

al onderwerp van gesprek. 

Het 5neuvelde omdat de meeste omroe

pen va5t wensten te houden aan een 

volledige eigenstandigheid. 

Onzekerheden binnen de 
industrie 
Van ons cigen Binnenhof terug naar 

Europa. Er worden kanttekeningen ge

maakt bij de mogelijkhcden tot realise

ring van het concept-Bangemann, data! 

te gemakkelijk voorbijgaat aan hct bc

<,taan van soms ijzersterke tinanciele 

structuren in de sector en krachtige 

maatschappelijke organisaties die zich 

niet zo maar ondergeschikt Iaten rna

ken aan dit totaaldenken Er bestaat 

binncn de industrie zelf onzekerheid 

over de te kiezen transport-techniek, 

breekt de Dlmt To liomc-satelliet toch 

nog door, waardoor de kabel concur

rcntic krijgt? In Europa hebben onder 

mecr Nederland en Belgie zich verslin

gerd aan de kabel, maar grotc Ianden 

als Italic en Engeland houden de satel

liet nog steed<; in het achtcrhoofcl In 

Frankrijk beschikt nog geen 25 procent 

van de huishoudens over cen kabel

aansluiting De satclliet-techniek wordt 

steeds verfijnder en voor de ontvang5t 

van het signaal wordt apparatuur a!<; 

schotels simpeler en kleincr. 

Onduidclijkheid bestaat er niet aileen 

over de vraag waarin moet worden 

ge'investeerd, maar eveneens over de 

omvang van de benodigde gelden. 

Schaalvergroting 
Ondanks alle verzekeringen over het 

voorkomen van monopolies wordt bo

vendien gevrec<;d dat uiteindelijk een 

klein aantal grote concern'> de HighiPilY 

zal controleren en beheersen. 

Crute <,amenwcrkingsverbanden zoals 

recentelijk tot stand gekomen in Ame

rika tussen computerfirma's, bedrijven 

op het gebied van telecommunicatie en 

die uit de traditionele wereld van de 

omroep zullcn nict beperkt blijven tot 

de Vercnigde Staten. In Duitsland heb

ben zich rond Kirch en llcrtelsmann a! 

concentraties voltrokken welke volgens 

insiders nict meer dan een aanloop zijn 

naar ecn schaalvergroting die zich ze

ker ook zal uitstrekken naar Neder

landse ondernemingen. Terwille van de 

noodzakelijke <,chaalgrootte zullcn ook 

Ianden uit Centraal en Oost-Europa bij 

de markt moet worden betrokken. Maar 

de angst dat een bepcrkt aantal media

giganten de Hlgi.11Pt1Y gaat beheerscn en 

de wereld onderling zal verdelen, lecft 

ook in commerciele kringen. 
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Daarnaast en misschien wei bovcndicn 

gaan de marktdenkers in het rapport

llangemann uit van de klassieke miwat

ting volgcns welke de media een 

voortrekkersrol kunncn vervullen bij 

het realiseren van mogelijke, toekom

stigc ontwikkelingen, zoal'> een econo

mischc, politieke en culturele een

wording van Europa. Uir hun aard kun

ncn media ontwikkelingen versncllen 

en vergroten. Zij hebben een katalyse

rende werking. J\laar de trend moet al 

in bredere kringen in de maatschappij 

Ieven voordat de media activiteiten 

gaan ontwikkelen. Media ziJil eerder 

volgers dan voortrekkers. 

De tijdsfactor 
In de discussie rond de media en de 

komst van de flcclm11ic //iqiHI'il)' wordt 

evenecm al re vaak met de tijddactor 

wat nonchalant omge'>prongen. Ont

wikkelingen die wei Iicht rond 2010 zijn 

gercaliseerd worden gebruikt hij het 

gesprek over actuclc structuren. Dat 

schept verwarri ng. 

Wij kunncn er vcilig van uitgaan dater 

voor 2000 niet al te vccl zal verande

ren. De zcnders met de populairc pro

grammapakertcn - commercieel of 

publiek - zullen op de helangrijbte 

dagdelen hun positie handhaven. De 

nieuw tc crecrcn mogelijkheden zullen 

daarom heen surfen. Eerst als populaire 

programma's aan die zenders worden 

onttrokken en via ccn andere betaal

lormule worden aangebodcn zullcn 

groterc dclcn van de bevolking in be

wcging (moeten) komen. Een interes

sante voorbodc in ons land wordt in dit 

opzicht de oprichting van hct KNVB

sportkanaal, dat - hoe dan ook- een 

bclangrijk clement uit de puhlickc 

dienstvcrlcning wegsnijdt en na enige 

tijd regen een in vcrgelijking met de 

omroephijdrage fors bedrag a], een ex-

tra zal worden aangeboden. Ecnzclfdc 

ontwikkeling heelt zich op bescheide

ner wijze voorgedaan op het gehied 

van spcelfilm, maar ook daar zal de be

taal-telcvisie naar een positie streven, 

waarbij nieuwe films uitsluitend nog via 

haar kanalen kunnen worden bekeken. 

De vraag wordt dan of vrijwel iedereen, 

zoal'> nu, in staat is om zich die pro

gramma's te veroorloven. Dat de prijs 

voor het huidige tclcvisic-menu zal '>tij

gen zal door niemand worden ontkend. 

Kenmerkend voor de lihcralisering is 

dat meer geld wordt gcgcncrecrd rond 

her hestaande programma-pakket. 

lndien mogelitk wat versluierd in com

hinatie met nieuwe dienstcn. 

Naast het kostenaspect dat dclen van 

de hevolking kan uitsluiten maakt men 

zich zorgen dar nict aile groepen in de 

samenlcving over voldoende techni

schc kcnnis en handigheid heschikken 

om zich met succes op de Higlnl'll)' te 

kunnen handhaven. In ])uitsland 

sprcekt men in dit verband over deaf

wezigheid van 'i\1cdi11 Komf,clcnz' hij een 

groot dec! van de burger'> Als gevolg 

hiervan kunnen in de samenlcving nieu

we tweedelingen groeien, zoals tussen 

geschoold en ongcschoold, rijk en arm. 

De wezenlijke vragen 
De Eurof>wn /lm,dc,rllinq Union (EBU), 
grondlegger van de nieuwsuttwisseling 

in Europa en samenwerkingsverband 

voor de puhlieke omroepcn belegde in 

het begin van het jaar een conkrentie 

onder de titel: 'Fen lnformariemaat

schappij voor ledereen'. Daar werd een 

van de wezenlitke vragen aan de orde 

gesteld, die het rapport 'Europa en de 

wcrcldwijde informatiemaatschappij' 

oproept. Zal het individu in de nieuwe 

technologic vooral worden aangespro

ken a], consumcnt of staat zij hem ook 

ten dienstc als individuele burger en in 

( llV 1,% 



ziJn rclatic met zijn maatschappelijke 

en <,ociale organi<,atic<,c Zal het nieuwe 

multimcdialc landschap van de toe

komst voornamelijk worden be

schouwd als ecn markt waar individuen 

hun in forma tie kopen of zullcn de nieu

we mcd1a ook mogelijkheden hieden 

vanuit hun fundamcntele functic de de

lll(JCratic tc ontwikkelcn en tc ver<;ter

kcn7 Hoc zal in dit digitale tijdpcrk de 

socialc en maat<;chappelijke verant

woordelijkhcid van de media worden 

vertaald' 

Als men in Luropa dczc vragen ernstig 

nccmt, zal de discussie uit zijn techni

'>chc isolcmcnt worden gehaald en ge

plaaht worden in ecn bredere maat

<,chappclijke contebt. De aandacht zal 

moeten ver<,chuiven van economie en 

tcchnick naar cen poging tot ant\voord 

op die wezcnliJkc vragen. Op het Fllll

congres in Brusscl kwam de onderlig

gende vraag snel ter takl: 1\ioet Europa 

zich op vcrzock van de groep van pro

minenten overlcvcren aan het vriJe spel 

van de markt of zal er - en zo ja op 

wclk nivcau- gcrcgulecrd n1oetcn \vor

den' 

Hoewel het wantrouwen ten opzichte 

van de zelfregulerendc werking van de 

markt toenecmt, ziJn op weg naar de 

Visuelc Heilstaat de voor<,tanders van 

hct vrije spcl van de economische 

krachtcn nog steeds ovcrheersend aan

wezig. In dit <,tadium gaat het cr om of 

de politieke en sociaal-culturelc krach

ten op nationaal en Europees niveau 

<,terk genoeg zijn om de hovengestelde 

vragen tijdig in te schuiven en het pro

ccs mce te sturen. 

lntu-,scn zal cr zorgvuldig moeten wor

den omgegaan met de hestaande struc

turen 1n de media, waarop gcen kaalslag 

mag plaatwindcn voordat er voldoende 

zckcrhedcn he-,taan over tocgankelijk-

heid en heschikbaarheid van een brcde 

pluriformc infonnatie die clke burger 

nodig hecft om zijn be-,taan vorm te 

geven. 

Onzc Engelsc vriendcn, die op Euro

pees niveau ten aanzien van de media 

ijvcrige vocw,tander'> zijn van de vrije 

markt, maar op het eigcn eiland niets te 

maken hebbcn met huitcnlandse zen

dcr'> van cnigc hctekcni<,, doen voor 

hoe het moct: ecn sterke publieke om

rocp die aile mogelijkhcden krijgt om 

wcreldwijd commcrcielc activitciten te 

ontwikkelen met onder mecr <,atelliet

zender<; voor Afrika, Azic en Zuid

Amerika1 een doorgroci van hct pro

grammapakket waarmee de llBC de cul

turclc idcntiteit van het eiland vcilig 

stclt 

En tegen de tijd dat de lliqinP<l)' toegan

k<:·liJk wordt voor grotere grocpen zal 

die BllC: de kern kunnen vormcn van 

een wereldbcdrijf. AI dan niet gcpriva

tiscerd. 

ivlr·. R.KO. SchoonhOPen is onder 111ecr Pice 

uoorzilter Pill! het EurofJees Inslit1wl IJoor de 

Medici le Dusseldorf en hiJZOnder docent am1 de 

K111ho/Jekc UniucrsilCII Nijmec}elr Hi) 11'115 011-

dcr mccr 111c3i11directeur l'c111 ,Je KRO c11 l1d lh111 

de Raad JJi11l Bclmr VIlli de NOS. lf1) sclmef 

diiartikel op pcrsoordijkc lite/ 
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Humanisme en christelijk denken hebben beide een rijke geschie

denis, maar het wordt nu voor beide tijd zich te vernieuwen. Voor 

christen-democraten betekent dat de opdracht publieke gerechtig

heid te herijken. De kern daarbij zal moeten zijn dat publieke 

gerechtigheid niet versmald wordt tot de rol van de overheid, 

maar dat het ook gaat om de vorming en orientatie van mensen en 

menselijke verbanden. 

C 
hristen-Democratische Ver

kenningen heoogt weder

woord uit te Iokken. De 

column 'Publieke Cercch

tigheid in discus<,ie' van (Prof.dr 

HES) Woldring in 4/96 

roept hij mij zo'n wcdcr

woord op. 

Woldring vraagt in zijn 

column aandacht voor hct 

'communitarisme': een he

weging in de Vcrenigde 

Staten. Kernpunt van die 

hcwcging is dat de mens 

opgroeit en kelt in maat

<,chappclijkc relaties en 

hij leeft. Hij transcendentecrt die rela

ties en verhanden en gaat dus in geen 

enkel verhand op." Woldring maakt dat 

punt terccht. lk heh er cchter wei hc

hoefte aan aan zijn stelling iets toe te 

voegcn ]uist doordat 

'communitarisme' <,tcvig 

aandacht geeft aan de 

overdracht van normen en 

waarden, mag men het 

communitarisme nict in de 

hoek van puur horizontaal 

denken duwen. )uist het 

inter-generationeel denkcn 

(en handclcn) geeft inhoud 

aan het scheppingsvcrhaal, 

vcrbanden, en dat daarin aan mensen (samen) on-

normen en waarden in- Drs. R.F!v1. Lubbers derweg Nicuwc wegen, 

houd worden gegeven en worden over- vaste waardcn' werd als titel nict zomaar 

gedragen. Dat geeft de mens houvast. 

Woldring ziet twce belangrijke ver

schillen met het christcn-democrati

schc dcnken. Het eerste verschil dat hij 

dan constateert is dat in de christen

democratic de mens "meer is dan de re

latics en samenlevingsverbanden waarin 

gckozen. Die titcl geeft juist ruimte 

voor de overtuiging dat "in de geschic

denis staan, ook naar de toekomst toe" 

om een voortdurende kritische reflectie 

vraagt. 

Zeker christen-dcmocraten doen dat in 

de overtuiging dat Hij die aan het ein-

CIJV r,.% 



de dcr tijden staat, ons wenkt naar 

Hem toe te gaan. (Wij zijn immers 

"naar het heeld van Cod geschapen.") 

En humanisten hanteren die notie 

niet. Dat ben ik met Woldring eens; 

echtcr Iaten wij oppassen daarin voor 

on-;zelt meerwaarde te stipulcren en hu

manisten zo onrccht te doen. Huma

nisten die inter-generationeel denken 

'hevnezen' waarden en normen even

min als christen-democraten dat doen. 

En daar, waar ook wij hij tijd en wijlen 

te horizontaal of te gesloten mecr hezig 

zip1 met het verleden ('onzc waarden'J, 

dan de tockomst (Zijn waardenl, moet 

dat verwijt christen-dcmocraten en hu

manisten geliJkc\ijk trctfen. 

Communitarisme en publieke 
gerech tigheid 
Het tweede verschil dat Woldring mJr

kecrt hetreft 'puhlieke gerechtighcid' 

Woldring citeert W.CD. Hoogendijk 

om aan tc geven wat daar mce bcdoeld 

wordt 

'"Puhliekc gerechtigheid' heeft niet ai

leen hetrekking op competentiegren

zen en hct scheppen van condities, 

maar ook op een positieve taakstelling: 

hct nastreven van evangelische gerech

tighcid in het hclpcn bevorderen van 

kwaliteit van samenlcvingsverbanden 

en met name opkomen voor kwetsha

rcn en zwakkcn. Dat strcven houdt ecn 

bclofte in: het Ieven kan worden erva

ren als zinvol, ook voor komende gene

ra ties, en heeft toekomstperspectid. 

)uist de normatieve kwalificatic 'publie

ke gerechtigheid' hehoort de overheid 

dynamiek en clan te geven en haar te 

maken tot een 'amhitieuzc overheid'" 

Vervolgens stelt Woldring dat het com

munitarisme tekort schiet omdat deze 

heweging zich hij ''gcrechtigheid zij

dens de ovcrheid" bepcrkt tot "de er-

kenning van vrijheids- en competentie

rechten en verantwoordelijkhedcn van 

burgers en van maatschappelijkc orga

nisaties. En verdcr: onpartijdigheid, 

faire procedures en beteugelen van wil

lekeur. Over 'pub\ ieke gerechtigheid' 

ter aanduiding van de genocmde 'ambi

tieuze taak' van de overheid, sprcken zij 

niet. Daarin zijn zij semi-liberaal." 

Bij deze kritiek kan men zich iets voor

stellen. Zcker waar in de christen-de

mocratie het woord puhlieke gerech

tigheid nogal eens vcrsmald is tot gc

rechtigheid zijdens de overheid, zoals 

die gestaltc heeft gekrcgen in de demo

cratische en sociale rcchtsstaat. Het 

gaat dan om in de wet vastgelcgde en 

via de wet te rcali-.ercn (af te dwingen) 

gerechtigheid. 

Hociend i-; echter vervolgens hij 

Woldring tc lezen dat hij zelf waar

-.chuwt tegen woorden als verzorgings

staat en vcrzorgingsmaatschappij Hij 

doet dat met de navolgende passage: 

"Evenals het woord 'verzorgingsstaat', 

suggcreert men met die woorden meer 

dan men kan waarmaken. De staat ver

zorgt niet en de samenlcving evenmin. 

De samenlcving draagt geen verant

woordelijkheid en is niet zorgzaam, en 

ztj kan dat ook niet zijn. Dat kunnen 

mensen aileen en maatschappelijkc or

ganisaties zijn daarhij noodzakelijk 

Daartoe is een uiterst helangrijke taak 

voor leidinggevende per-.onen in die 

organisaties en voor de overheid weg

ge\cgd. Publiekc gerechtigheid bete

kent niet aileen condities scheppcn tcr 

bevordering van de zelfstandigheid van 

maatschappelijke organi-.atics, maar 

ook op zo'n manicr condities stellen dat 

binnen die organisatie zorg, vcrant

woordelijkheid, zinhesef en de kwali

teit van Ieven worden bcvorderd." 

Dat vind ik op mijn heurt buitenge

woon boeiend maar ook vcrwarrend. 



Boeiend omdat Woldring tcrccht waar

schuwt tcgcn etatisme, en tegen ecn 

vorm van 'samcnlevingsdenken' dat de 

verantwoordclijkheid, het morelc bcscf 

van de individuele mens uitholt ("dat 

kunnen menscn aileen"). Verwarrend 

omdat hij toch rccht wil doen aan 

maatschappelijke organisatics (en naar 

ik hoop rclatics en verbanden van men

sen) 

Om 'publicke gerechtigheid' dynamiek 

en elan tc gevcn moet dan volgcm 

Woldring niet aileen ruimte gegeven 

worden, maar moet men ook "op zrin 

manicr condities stellcn dat binnen de 

organisatie zorg, verantwomdeliJkhetd, 

zinbcsef en de kwaliteit van Ieven wor

den bcvorderd." 

l'rachtig, maar wic geeft dynamiek en 

ebn (en geloofwaardighcid en meme

lijkheid)c Dat zijn toch de verhanden 

zelf En als dezc ethi-.che vulling hc

hoeven len daarin heelt Woldring ge

lijkl dan zijn wij terug hiJ ver<,chilpunt 

I. En daarhiJ zette ik a! mijn kanttekc-

n1ngcn. 

Vernieuwing 
Zou het niet heter zijn te et-kennen dat 

humanisme en christelijk dcnken beide, 

ieder voor zich en elkaar positief he'in

vloedende en uitdagend, cen rijke gc

<;chiedeni'> hehhen, maar dat het nu 

voor beide tijd wordt zich te vernieu-

wen! 

Dat hetekcnt dat mip1s inzicns vom 

christen-democraten de opdracht pu

hlickc gerechtigheid tc hcriJken De 

kern daarbij zalmoeten zijn dat publie

ke gerechtighcid niet versmald wordt 

tot de rol van de overheid, gehaseerd 

op de wet en de organen van rechtsple

ging, maar dat het ook gaat om de vor

ming en oricntatie van mensen en 

menselijke verhandcn. Het zedelijk 

fundament, hct doorgeven van de 

Boodschap en het daaraan inhoud ge

ven bevat waarachtig vee! mecr dan de 

democratische rcchtsstaat, en de derno

cratische rechts<;taat als onderdeel van 

publieke gerechtigheid zal slecht<; goed 

blijken te kunncn functioneren als hct 

zedelijk fundament ook in de samenlc

ving zelf aanwezig is en zich manifes

teert. 

Als wij vaststellcn dat hurnani.,ten hin

nen en huiten het comrnunitarisme be

zig zijn vast te stellcn dat maatschappc

lijkc relaties en vcrbanden onmishaar 

zijn om puhlicke gerechtigheid inhoud 

tc gcvcn "aud lo CIII/lOIPrr f>rof>lc" dan is dat 

reden tot vreugde en nodigt dat uit tot 

hernicuwd elkaar stimulcren 

I )rs R.Fi\ I. Luhhcrs is Poorzillrr !hill hcl 

WclcusdJiif'f'cl'lk /u,liluul Poor /Jet ('/);\ 

Forum 
In deze rubriek passen kortere bij

dragen waarin kort en krachtig argu

menten gegeven worden voor een 

bepaalde opvatting. l3ijdragen zijn 

wclkom die in nict meer dan 2000 

woorden een prikkelende kwestic 

neerzcttcn. De opinie moct passen 

in de opzct van CDV: het client tc 

gaan over de strategische vragen 

achter de politickc actualiteit. 

l3ijdragen die discussic uitlokken 

verdienen de voorkeur. 
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H 
ct Sociaal en Culturecl 

Planburea_u is al cmge titd 

hczig de onderkant van de 

arbeidsmarkt tc analysc

rcn. Langdurigc wcrkloosheid is onge

litkmatig vcrdccld over de vcr-,chillende 

inkomcnscategoriccn van de hcvolking. 

,\lcnsen met cen !age oplctding of mcn

'>Cn drc nog nict zo lang in Nederland 

woncn. hcvindcn zich aan de 'onder

kant' ol in de 'uithoek' van de arbeick 

n1arkt. waar vccl bag gckwaliticccrde 

har1cn zip1 met we1t1ig pnspcctid op 

groct. ()ngcvccr ccn kwart van de 

wcrkgclcgcnhcid hc.,taat uit hancn voor 

'lagcrc lunctics' Dat ziJn hanen met 

weinrg arhcidsinhoud. lentonig. ecn

voudig. dom wcrk. Dat soort werk 

nccmt nauwclitks mecr toe. [r wordt 

'>teed'> minder om gcvraagd. Hct i'> ar

heid met .,lcchte arhcidsomstandighe

dcn lawaai. vuil. stank. hitte. gevaarlijk 

en '>0111'> fysick zwaar. Dat werk wordt 

matig hctaald. Ook wcrkloze laag op

gelcide pcrsonen bieden zich aan voor 

die hancn. "In 1 97') was de kans van 

ongcschooldcn om wcrkloo'> tc worden 

I.H3 maal zo groot als van de gcmid

dcldc Nedcrlandcr. in 1'J'J4 was dit toe

genonlcn tot ccn 2,24 tnaal zo grote 

kans. Voor aile laag-opgcleiden nam de 

ovcrvcrtegcnwoordiging in de werk

looshcid toe van 1,30 tot 1,63" Aldus 

de 'Sociale en Culturclc Vcrkenningcn 

I 'J'J5' 

Dczc rclatievc achteruitgang van laag 

opgelerdcn i'> zorgclitk om een aantal 

redenen. Allereerst omdat het politieke 

bcstel sinds de indll',trialisatie in de vo

rige eeuw gebouwd i'> op een arbcids

hestcl. Daarom hoort tot het normale 

politiekc terrein de zorg dat cr vol

doende werkgclegcnheid is en dat er 

lat'>ocnlijk gearheid kan worden. 

Dcnken over werk en arheid is ecn on

dcrdeel van de politicke filosofic. "Lr 

lrill>iil/ est Ill! COilllllllll dcr!OIIIllldlC!Ir ei Ill It C 011-

./itioJI de louie PIC I111111<Ji11r e11 so"Bt, schred 

Ccorgcs Friedmann in I 'J64 

Ten tweedc omdat hct strevcn naar vol

lcdige werkgclegcnheid doc! van hijna 

clke politick i'> in ge'lndustrialisecrde sa

mcnlevingen. ]., wcrkgclcgenheidspoli

tick nog mogelijk7 Sinds mecr dan twec 

decennia niet meer. Ligt dat aan de po

litieke kwaliteit van de overheid en de 

socialc kwalitcit van het middenveld7 

Of zijn cr diepc. fundamentclc vcr

schuivingen7 En dan gaat hct niet over 

de vraag of de Nedcrland'>e arheid te 

duur zou zijn, maar over het problcem 

dat arbcidsproduktiviteitsverhetering in 

onze <,terk dienstverlcnendc economic 

arbeidsbcsparcnd is. /\let steeds minder 

mensen wordt cr in de tertiaire sector 

steeds mcer gcdaan. 

Ten derde is werkloosheid zorgwck

kcnd omdat de zin van arbeid niet ai

leen gelcgen is in het arheidsresultaat 

of de inkomcn'>functie maar ook in de 

daarbij horendc sociale positie. Nog 

niet zo lang gelcdcn werd de met dear

heid gegeven socialc integratic al'> acci

dcnteel gezicn, maar dat is niet Ianger 

zo. De gc'indu<>triali<>eerdc mem bouwt 
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langs rationelc en zakelijke relaties met 

andere mensen ook contacten ten be

hocve van het prive-leven op. Dat is 

ecn echt burgerlijk gegeven. Maar we 

kunnen niet ontkcnnen dat industriali

sering van onze samenleving een bur

gerlijke maatschappij gemaakt hectt. 

waarin de burgers de sferen van zake

lijkheid en prive-leven gescheiden heb

ben. Waar een economische positie 

ontbreekt, verschraalt hct prive-leven. 

In zckcrc zi n is dat een problcem voor 

de gepen<,ionccrden, die echter in staat 

ziin zich te handhaven dankzij familie. 

netwerken uit hct verlcden, hobby\ en 

andere activiteiten. Het is een vecl gro

ter probleem hij degenen die vrocg in 

hun Ieven werkloos zijn en daardoor 

nauwclijks 'inburgeren' in de gc'l'ndus

trialiseerdc samcnleving. Het criminali

teitsproblcem heeft hier mee te maken. 

Er wordt getwijfeld aan de haalbaarhcid 

van ccn politiek die gericht is op volle

dige wcrkgclcgenheid Wcrkloosheid 

zou wei een<, hlijvend een kenmerk van 

een gc'industrialiseerdc samenleving 

kunnen worden. Zou het niet verstan

diger zijn om over de verschillende 

vormen van basisinkomen te denken in 

plaats van ecn duale arbeidsmarkt in 

hct Ieven te roepen, zoals het geval is 

bij de Melkcrt-hanen) Ot zou het nog 

zinniger zijn om te kijken naar wat 

post-industrialisatie inhoudt en waar 

cen eventuele ontkoppeling van arbeid 

en inkomcn toe zou leiden) 

Op zulke vragen is een economisch of 

ecn politiek antwoord mogclijk, maar 

ook een wijsgerig en een principieel 

antwoord. Om de tweede soort is het 

mij in dit artikcl te doen. In CNV 

Opinie van november I ')95. als reactie 

up een recent CNV-wcrkdocument 

'Werken aan zorg I Zorg voor werk'. 

stelde de emeritus-hoogleraar socialc 

bedrijfskunde dr HJ van Zuthem dat 

een basisinkomen in strijd was met het 

christclijk-sociaal gedachtcngoed en 

daarom door hct CNV moest worden 

afgewczcn. Dergelijke principicle uit

spraken zouden een discussie over de 

toekom'>t van hct zekerheidsstclscl 

richting kunnen geven. In de winter 

1995-1996 is bij het debat over de in

trekking van de Ziektewet in de 

Twecde Kamer en in de [erstc Kamer 

door de regering nauwelijks naar prin

cipicle argumenten gcluistcrd. De !eden 

van de PvdA-tractics stemden in bcidc 

Kamcrs nict conform de beginselen van 

hun eigcn sociaal-democratischc bewe

ging Deden ze dat uit wijsgcrigc on

kundc ol uit politickc berekeningc 

Christen-democratisch 
perspectief 
Van waaruit zou een christen-dcmocra

tisch perspectief op arheid en inkomen 

gezicn kunnen of moeten wordcnc Dat 

zal ecn wiJze van kijken moeten zijn 

die vertrekt vanuit als christelijk te her

kennen bcginsclen en die ook rckcning 

houdt met algemeen aanvaarde visies 

op de arhcid. Van de ene kant is er een 

wij-,gerigc of thcologische retlcctie vcr

eist. maar van de andere kant dienen re

sultaten van wetenschappclijk onder

zoek ook meegenomen tc worden. Wat 

economisch onmogelijk is, is geen goed 

politiek ideaal. Dat geldt voor hct cco

nomisch beleid, indien volledige werk

gelegenheid economisch-wctcnschap

pelijk onmogclijk zou zijn. Ook de re

sultatcn van de geschiedenisbeoefening 

of de sociale filosotie dienen hierbij be

trokken te worden. Van Zuthem vcr

woordt in zijn commentaar op hct 

CNV-werkdocumcnt een gangbare vi

sic op arbeid. Hij schrijtt "Arbeid kan 

worden omschrcvcn als de mensclijke 



activitcit gcricht op hehoud en ontwik

keling van Ieven en samenlcven. [ .. [In 

hct christelijk-sociaal denken voegen 

we hicr altijd aan toe tot ecr van Cod 

en tot zcgen van de men<,en. In de hij-

om een samenlcving, waar n1en~en 

naast arbcid en werk ook andere vor

men van activiteit kenncn. Uit een paar 

artikelcn Iicht ik het volgendc bctoog. 

hclsc en christelijke traditie is arhcid Werkloosheid 
gccn vrijblijvendc zaak. Mensen zijn Werkloosheid is ecn vraagstuk van poli-

gcrocpcn hij te dragcn aan hchoud en tiekc aard. In een gcsprek met Jean-

ontwikkeling van Ieven en samenleven. Paul Fitoussi worden de accenten 

Arhcid 1s dan een vorm van antwoord gelcgd bij het economischc belcid. Hij 

geven, zich verantwoordelijk gedragen. laat zien hoc moeilijk dat gewordcn is. 

Het woord 'arhcidsplicht' is niet popu- llijvoorbeeld monetaire prohlcmcn zijn 

lair, maar gceh wei precics ----------- politick bijna niet meer op 

aan wat altijd in het chris- We moeten het hele te lossen. De koers van de 

tclijk-sociaal denkcn van 

n1cn~cn tnag worden vcr

\Vacht.'' 

begrip 
Franse frank wordt in ster

ke mate door markten he

paald en kan daardoor 

gecn instrument mecr zijn 

van cconomische politick. 

Sterker nog, de rnarktcn 

'werkgelegenheid' 

eens fundamenteel 
In dczc opvatting kornt 

nict naar voren het ondcr

schcid dat Hannah Arendt 

doordenken 

in Thr IJI/111<111 co11ditio11' introduceerde: tc 

weten ecn onderscheid tusscn arheid, 

werk en activ1teit. In dit ondcrscheid 

komt tcrug wat Karll\larx en tJjdgeno

tcn hchben gcschrevcn over arheid, 

over gcbruik~watndc, over nut en over 

hct arhcidsre<,u]taat. In onzc tijd zou

den we kunnen denken aan ccn onder

schcid tussen hetaalde arheid, vrij

willigcrswerk en allcrlei vorrncn van bc

zighcid en maatschappelijkc inzct. Ecn 

gc'industrialiseerde rnaatschappij stoelt 

op ecn indu<,trieel arheid-,hestcl, maar 

cen po'>l-industriclc maatschappiJ <,toelt 

op een veel hreder hcstcl met cen veel

heid van rnogelijkhcden van rnaat

-,chappelijk relevante tijdsbesteding. In 

cen reeks artikelcn, gcpublicecrd in het 

hame tijdschrih 'Es!nit', augu.,tus-scp

tember 1995, werd een aantal visies op 

arheid gegcven vanuit cen personalis

tische wijsbcgccrte. De schrijvcrs ken

ncn hct door Arendt gc'introduceerde 

ondcrschcid. Het gaat in die artikelcn 

niet Ianger om cen arbcidsbcstel, maar 

rocpen soms krachten op 

die werkloosheid versterkcn. Hct gaat 

hem nict om een reeks instrumentele 

verbcteringen waardoor een eftecticve 

cconomischc politick of ccn etfecticf 

monctair bcleid mogelijk zou zijn. 

Fitoussi ziet ccn samenhang tussen eco

nomise he, sociale en politieke verande

ringcn. De stijging van de 

werkloosheid i-, nict !outer tc verklarcn 

in termcn van gehrck aan investcrin

gen. Werkloosheid trecdt op als ecn 

maat<,chappij vertrouwcn verliest in de 

toekornst. De lange-tcrmijnrente, die 

eigenli)k nict zo hc'invloed wordt door 

het monetaire belcid, is een sociale 

graadmetcr van de tockomstverwach

ting. De gespannen aandacht voor het 

heden met de daarbij horcndc hoge 

consumptievc uitgaven lcidt naar cen 

verder individualisme en sociale ont

hinding. De terugkecr naar cen rneer 

norrnale waardering van heden en toe

komst vereist ecn politieke uitspraak 

De voorstanders van het marktdenken 

kijkcn te vccl naar de cconornische 
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theorie en missen historisch inzicht. De 

voorstanders van ovcrheidssturing heb

ben de gcschiedenis aan hun kant, maar 

nict de economische thcorie. Het gaat 

er om de economische theorie beter te 

verankcren in de institutionele realitci

ten van onze tijd Theorctisch client er 

zo gewerkt tc worden dat er rekening 

wordt gehouden met de economische, 

sociale, politieke en institutionele di

mensies van thans. 

Keuze tussen inkomen en werk 
Daniel Cohen, verhonden aan de Ecole 

11onnale su{lerieure, schrecf cen bijdrage 

over de keuze tussen inkomen of werk. 

Frankrijk prcfereert werkloosheid, want 

het preferccrt een bepaalde inkomens

verdeling hoven wcrk. Amerika is gcen 

voorhccld, want mecr marktwerking 

zou grotere sociale ongelijkheid met 

zich mee brengen. De Fransc kwaal. mal 

jl-il11qills, is niet aan de top en ook nict 

aan de basis maar op het middcnveld te 

vindcn. De afsprakcn gemaakt op dat 

middenveld stellen Frankrijk in staat 

ecn betrekkelijk hong niveau van mini

muminkomen te handhaven, maar dat 

gaat ten koste van de groei van nieuwe 

banen. Ter vergclijking worden cijfcrs 

gcgeven voor Frankrijk en de 

Verenigde Staten. In beide Ianden gaat 

werkgelegenhcid verloren en wordt 

nieuwe gecrecerd. Maar· werkloosheid 

is in de Verenigde Staten een door

gangsfase, terwi)i dar in Frankrijk vaak 

cen eindfase is. De kans dat een werk

lnze weer ecn baan krijgt i<, omgckcerd 

evenredig aan de duur van de werkloos

heid. Wie Ianger werkloos is verliest 

meer kansen op herintreding in hct ar

beidsproccs Een andcr opmerkelijk 

verschil is dat in de Verenigde Staten in 

aile bedrijfstakken banen verdwijncn en 

weer gecrceerd worden. maar dat in 

Frankrijk hele bedrijfstakken verdwij-

ncn. Het minimum-inkomcn is in de 

Verenigde Staten zo laag, dat hct nau

weliJks bij een arbcidsovereenkomst 

een rol spcelt. In hankrijk i'> het onge

veer zo hoog als her aanvangssalaris 

van de ongeschoolden In dat gcval 

schept het werkloo<,heid, want het ver

sterkt in een loonronde de positie van 

onge'>choolde wcrknemers en vcrhin

dert toetreden van nieuwc ongeschool

den. De stijging van de socialc premies 

is het mcest merkbaar bij de kosten van 

de arbeidsplaatsen van de minst ge

schoolden. Werklonsheid doer de pre

mies '>tijgcn waardoor de werkloosheid 

zelf ook weer stijgt Dit voorbeeld en 

ook andere voorbeelden illu5treren het 

dilemma van ecn We<,teuropese samen

leving met een hoge mate van sociale 

zekerheid. Is de hoge werkloosheid du5 

de prijs voor de solidaritert' Met een 

vcrwijzing naar de discuS'>ie rnnd de 

Phillips-curve vanaf de jaren vrjftig en 

over de lnsider-oulsidntheorie van de Ja

rcn tachtig weet Cohen een antwoord 

te ontwi)kcn Uiteindcliik vindt hij 

noch cen liberalc arbcid<,markt. zr>Jis in 

de Verenigdc Staten noch ccn centraal 

loonbclcid. zoals in Noorwegen of 

Oostenrijk, cen goedc oplmsrng. De 

Franse oplossing van een centraal va<,t

gestcld minimuminkomen en pcr· be

driJfstak gcvoerde loononderhandc

lingen vindt hij alles biJ elkaar zo slccht 

nog nict: "Lc chOnw!Jc llouc des com(no1111~ q111 

on/ etc lmuPrs {lilt· dejilul. jJ/rrlol </llC /Jilt inten

tion'. werkloosheid smeedt compromis

<,en eerdcr uit noodzaak dan uit opzct 

Structuur van de werkloosheid 
In een artikel over de informatiscrings

revolutie en de verandcringen op dear

beid maakt Jean-Paul l\1arechal eer1 

aantal zecr interessante opmcrkingen 

over de structuur van de werkloosheid. 

Uit diverse studies bli)kt dat invesrerir1-

( llV e.% 



gcn en de daarhij horende economi

.,chc groei gecn antwoord vormen op 

het prohleem van de wcrkloosheid. Uit 

een Duitse studie hlijkt dat er al vanaf 

I 965 sprake i'> van een negatief verband 

tu.,sen invc'.teringen en werkgelegen

heid. Uit Fransc studies hlijkt dat gedu

rende de eerste 25 jaar na de Tweede 

Wereldoorlog het hruto hinncnland., 

produkt jaarlijb 5,2'){, groeit en de ar

hcidsproduktiviteit 5, I%. Vanaf deja

rcn zeventig is de groei 2,3% en de 

produktiviteitsstijging 2,9%. Als zowel 

hct hinnenland<> produkt groeit alsook 

de produktivitcit stijgt, kan de werkge

lcgcnheid aileen maar tocnemcn door

dat de jaarlijkse arheid<;tijd per werk

nemer vcrkort wordt. Tmsen 1949 en 

nu daalde het aantal arheidsuren per 

Jaar van 1952 naar 1537. Ter vergeliJ

king. in \831 wcrd er door een arbcider 

per jaar 3041 uur gewerkt' In \896 he

stond de jaarliJk'>e wcrkgclegenheid in 

hankrijk uit 60 miljard uur. In \991 uit 

34, I mii)ard uur. Dat betckent dat de 

Franse werkgelegenheid, in uren geme

ten, nog maar 57% biedt van wat bijna 

een ecuw geleden geboden werd. In 

een eeuw tijd i'> het nationaal produkt 

met een factor tien gegroeid, de ar

beidsproduktiviteit met een factor acht

tien. Oat betekent dat het aantal 

gewerkte uren per jaar ruwweg gehal

vecrd rnoet zijn om de werkgelcgen

heid ook maar iets te Iaten toenemcn. 

Andere verdeling van tijd of 
inkomen 
Arheid heeft sinds de industrialisatie de 

tijdsindeling bepaald. Maar nu wordt er 

nog maar zo weinig gcwerkt, dat wan

neer de gemiddelde gewerktc uren over 

de hele bcvolking hoven de 15 jaar 

zouden worden verdccld, iedcr nog 

maar twcei'ncenhalf uur per dag aan ar

bcid zou bcstedcn. Is het niet logischcr 

dat de vrije tijd de dagindcling zou 

rnoetcn gaan bepalen:c Als arbeid haar 

tijdsbepalende functie vcrlicst, dus als 

onze week- en jaarindcling niet door 

[Jato Dijksinl h.P.) 
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hct werk maar de vrije tijd wordt gere

geerd, dan is er nog geen grote ver

schuiving Vcel fundamenteler gaat hct 

bi1 het loslatcn van de snciaal-integre

rcnde functie van ecn arbeidsplaats. 

lmmer<, de harde kern van de vast aan

gcstelde werknemers wordt kleiner ten 

gunste van een grneiende cirkel van 

nieuwe, tlcxibele vonnen van arbeid. 

De arbeid'>overeenkomst maakt plaat<, 

voor cen dienstovereenkomst. Een so

ciale positie mnct dan meer en mccr 

ontleend gaan worden aan iemands po

garen en dus te emancipcren. In de ne

gentiende eeuw wordt in Duitsland ge

steld dat arbcid ecn llildung zou moeten 

geven Arbeid wordt g6dealiseerd De 

feitelijkheid steekt schril af tegen dat 

ideaal. zodat vnor men<,en als K. Marx 

het gemakkelijk gemaakt wordt er op te 

wijzen dat de industricle arbeid onmen

selijk is en vervreemdend werkt. In on

ze tijd is niet zozeer de arbeid alswel 

hct inkomen de centrale zorg gewor

den. De overheid heeft daardoor een 

dubbele taak gckregen: te zorgen zowel 

sitie in de samenleving in 

plaats van iemands pmitie 

in het economisch be- stel. 

De oplossing voor 
dat er werkgclegenheid is 

alsnnk dat er een behoor-

Deze economische veran

deringen zijn nauw gerela

teerd aan socialc 

veranderingen. Het Ieven 

van nu wordt niet Ianger 

door arbeid gedomincerd 

en hocft ook niet mccr 

door arbeid gedomineerd 

te worden. indien er gcko

zen wordt uit een van de 

twec vnor de hand liggen

de oploS'>ingcn voor de 

werkloosheid: een vorm 

van basisinkomen of ver

dere arbeidstijdverkorting. 

Wat er ook van zij. het 

huidige tekort aan banen 

dwingt ons tot cen aanpak, 

die het niet zoekt in meer 

produktic maar in een an-

de sociale kwestie 

van nu is het 

scheppen van de 

gelegenheid voor 

iedereen om zich 

verdienstelijk te 

maken voor het 

collectief. Een 

nieuwe waardering 

voor werk en actie, 

die niet in 

loondienst verricht 

worden. 

lijke inkomensvcrdeling i'> 

Op beide puntcn schiet de 

overheid tekort. Len reeks 

oplossingen heeft zich al 

aangediend Mcda herin

nert aan de oploS'>ing van 

de herdefiniering van de 

ondcrneming. die nict Ian

ger werknemers beloont 

met een salaris maar werk-

ncmcrs contractcert vnor 

bepaalde taken en prnjec

ten. Ecn twecde oploS'>ing 

ligt in de herwaardering 

van allcJ·Ici nuttige. doch 

thans onbetaalde activitei

ten. Die vcrdienen een 

maatschappelijke waarde

ring Ze zouden bijvoor

beeld in een 'vierde sector· 

dere verdeling van tijd of inkomen. 

gegroepcerd kunnen wor

den. Ecn derde oplossing bestaat in de 

toepas'>ing van instrumenten van de 

geldelijke en sociale waardering voor 

arbeid tot wat nu onbetaald wcrk is. Bij 

die derdc categorie oplossingen hoort 

J Rifkin thuis. Dat zou geweldige gc

volgen voor onze maatschappij kunncn 

hebben die nu immers gcbaseerd is op 

een hctaald arbeidsbe<,tel. De beloning 

van arbeid is een van de allerbelangriJk-

In een variant op een recent boek van J. 
Rifkin, The end of wor·k, geeft Dominique 

Meda in een artikel met de titel 'La fin de 
Ia valeur "travaih een interprctatie van de 

geschicdenis van de industriele arbeid 

in de afgelopen twee ecuwcn. In de 

achttiende eeuw stelde arheid hct indi

vidu in staat voor zichzclf hczit te ver-

(])\' () ()() 



<..,tc nlcchanl'-.ll1Cil van onzc n1aatschap

pcliJkc oruc. Hct hchhcn van arheid i-, 

de poort naar allcrlcJ anucrc plaatscn 

en po51tlC'> in onzc maatschappiJ 

Arhcid vcr5chah idcntitcit aan de mcn

<,cn d1c Ieven in ccn inuustriclc samcn-

lcving I )oor gchrck a an 

arhcid-,plaatsen <,laan we a\., samenle

vJng voor Je taak om idcntitcit huiten 

Jie arhcid om tc gaan ontwikkelcn. [en 

overhcid. d1c niet mccr voor hanen kan 

zorgcn, n1oct ccn nicuw <..,oort \vcrkgc

lcgcnhcidshclcid gaan vocrcn. [r dicnt 

oa n ccn hcrvcrclcl i ng~<..,y')tecn1 gcdacht 

lC worJcn Uat n1cl gekoppe\J is aan het 

<Jrheid-,inkomen De JTalisatJc is athan

keliJk van de mate van <,o\idariteit in de 

samcnlcv111g Fr zal cen andcr ccono

llll'>ch wstccm uitgcuacht moetcn wor

den. dat n1et mecr gehascerd is op het 

indJvJdualistischc menshccld Lilt de 

achtticnde ccuw L:olang dat inuividu

alistischc mensheeld gchantecrd wordt. 

hliJ!t hct moge\i1k om 1ndividuelc ar

heid-,u>Jltractcn at te sluiten en aile 

aandacht te nchten op de geldeliJkc be

leming van arhcid. Zo worden andere 

wijzcn van waardering \Veggedrukt. l)ic 

wijzc van dcnkcn hcdt de kodak <,a

mcnlcving docn vcrdwqncn 1\bar de 

up(/ society. die in Jc ncgcnticndc ceuw 

cbarvoor 1n de plaat5 gckomcn is, 

wordt nu op haar hcurt hcJrcigJ door 

alkricl mogcliJkhcdcn van calculcrcnd 

gedrag. 

Drietal oplossingen 
Fen dnctal op\m<,ingen dicnt zich aan 

I k eerstc is het vcrhrckcn van de rela

tie tu<,<,cn inkomen en arhe1d. het basis

inkomcn De twecdc i'> een vcrderc 

hcrvcrdeling van arbeid Aile macro

cconon1I'-.chc gcgcvcn<.., w1jzcn in de 
richting van <,tl)gende arheidsprodukti

vitcit dus ccn vcrdcrc reductic van de 

wcrkwcck, wannecr hetzeltde aantal 

mensen aan het werk kan blijven. De 

dcrde oplmsing, uitgewerkt in een arti

kel van Daniel ,\lothe. i'> ccn vcrsohe

ring van de lcven-;stij\ De uitzinnige 

vakanticreisjcs. de wintcrsport, het toc

risme naar de Derde Wercld kan dat 

niet plaah maken voor de gcnocgens 

van de armen. 'lr p(n mlll}e, Ia l<'irP(IIOil, lr 

Jarll(rlllc le Jell dr cc~r·les cl de ho11les', cen glas 

rode wiJn, cen beetje telcvisie kijkcn. 

wat rondhangen, wat kaartspcl en Jell 

de boule-;~ Vee\ ccnvoudige memcn 

kunncn dat nog, maar de burgerlijkc sa

mcnkving kent het geluk dat met deze 

kleinc genoegcn'i 'iJnlcnhangt, n1ct 

mcer. Hoc de mensen tc veranderen~ 

Ach, voegt hij er aan toe, de "lentaliteit 

van onzc san1cnleving wordt nict vcr

andcrd door gcleerd, tuturologi'>ch, 

post-modern ot ingcwikkc\J gehahhel, 

ma<Jr door menscn die z(J gaan Ieven. 

Len nicuwc hanciscu5 van Assisi dus. 

Voorwaar ccn sprankelcnde gedachtc, 

ontlccnd aan cen tijdschrih, dat hcgon

nen wcrd in I '!32 door Emmanuel 

!\ lounicr met de vcelzcggendc naam 

Esf'nl 

Begrip 'werkgelegenheid' 
fundamenteel doordenken 
In cen volgend nummer heeh f1/ml dit 

dchat voortgezet. Minder over hasisin

komen, meer over vcrdeling van dear

heid over zovecl mogclijk mcn<,en. 

t\lecr deeltiJdarhcid dus. lndien we h\iJ

vcll vasthoudcn aan ec11 arhcidsmarkt 

voor voltijdshancn. dan zal er ecn 

twcedeling van de <,amenlcvJng op vol

gen. \)c gcvolgcn van de VUT en an

dere vorn1cn van vrocgtijdigc pensio

nering worden gedragen door oudcrc 

gencraties De VUT is te radicaal. We 

moeten strevcn naar ecn samcnleving 

die gckenmcrkt wordt Joor f'lundLI(uilr, 

naast betaaldc arheid, allcrlei onbctaald 

wcrk en daarnaa~t nog ecns cen ~cala 
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van activitcitcn. Pa, een nieuw mens

beeld zal ons in <,taat <;tellen de indivi

dualiscring en gcdceltelijkc privati

<;ering van de socialc vcrzekeringcn op 

tc vangen. llij aile verandcring dicnt 

tcrdege aan het dubhele karaktcr van 

die socialc verzekeringen gedacht te 

worden, te wcten inkomensherverde

ling en verzekering 1--let gevaar bestaat 

dat bij een ondoordachte hcrstructure

ring het verzekeringskaraktcr wei biJ 

particulicre vcrzekeraars ondergcbracht 

zal worden, maar dat de lunctie van in

komemherverdeling uitsluitend nog 

langs liscale weg gerealiscerd kan wor

den. 1--let huidige belastingstelsel i'> gc

basecrd op het industriclc arbeids

bestel. Aileen al uit het oogpunt van 

helastingmijdcnd gedrag en helasting

vlucht is hct onverstandig het gehelc 

proces van inkomen,herverdeling via 

belastinginning te bercikcn. Dat argu

ment pleit overigens ook tegen het plan 

voor het hasisinkomen, dat het hcrver

delingsmechanisme ook vrij eenzi]dig 

hanteert. 

We staan voor een nieuwc inrichting 

van ons politicke bestel, voorzover dat 

samenhangt met ons arbeidsbestel. Er 

moet mecr gedacht gaan worden aan 

(onbetaaldJ 'wcrk' en aan ecn be<,tel dat 

ook sociale positics toehedeclt buiten 

de werkplaats om. We moetcn dat hcle 

bcgri p 'werkgelcgen heid' ccns lunda

mentcel doordenkcn. Als de hetaalde 

arhcidsplaats niet Ianger de sociale po

sitie onder<.teunt, hoe zou dan onbe

taald wcrk opgcwaardeerd kunnen gaan 

worden voor hct verkrijgcn van een so

cialc positie, van identiteiP Dat zal 

kunnen als we alstand doen van de ge

dachte dat we een marktmaatschappij 

zijn of moeten zijn, maar dat we ecn sa

menlcving zijn, waarin onder andere 

ook markten functioncren. De oplos-

'>ing van de Socialc Kwe,tie van de nc

gcntiendc ecuw was de schepping van 

allerlei collcctieve dicnsten. De oplos

sing voor de Sociale Kwestic van nu is 

hct scheppen van de gelcgcnheid voor 

icdcreen om zich verdicnstelijk tc ma

kcn voor het collectief. [en nieuwc 

waardcring voor werk en actie, die nict 

in loondicmt verricht worden. 

P.-af dr EJJAI. Ktnttncr" S J 
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T
rouwen m ons land kan op 

ve le mameren N 1et zomaar 

op het ge meentehuls of in 

de ke rk , maar 1n ee n raad

hui s e n eve ntueel in een kerk . Er wordt 

gekozen voor plaatsen die een bepaalde 

sfeer hebben. 

De burgerlijke huwe lijksvoltrekkin g 

kan plaats hebben als ee n betrekkelijk 

formele hande lin g, als een parali turgi

sche plech tigheid door een ambtenaar 

in toga , een caba retje door een be 

vriend raadslid , ee n lach erige ge legen

heid om foto's te maken of op nog 

andere w ijze. Een en ander gebeurt op 

ve rzoek va n het bruidspaar 

Ik ben er ee n aa ntal keren 

per jaa r bij betrokken, om 

dat ik ve rvo lge ns een uur 

of wat later als pastor het

ze lfde huwelijk inzegen of, 

protestants ui tgedrukt, 

kerkel ijk bevestig. 

Aldus aanhoorde ik de af

ge lope n jaren heel wat 

moraliserende praatjes 

over het huweli jksbootje, 

irrelevante beschrijvingen 

Bij minder dan de helft van burgerlijke 

huwelijksvoltrekkin gen gaat het gezel

schap vervo lgens naa r een kerk , waa r 

het opnieuw wennen is. Met gedempte 

ste m wo rdt e r gekeuveld over van all es 

en nog wat, terwijl e r wordt gewacht 

op wat e r gaat gebeuren. Waarom 

trouwt het jonge paar e ige nlij k in ee n 

kerk? D ie vraag heeft de dominee, de 

pastor of de anderszins d ienstdoende 

geeste lijke het bruidspaar z~lf al eerder 

voorgelegd. H e t antwoord is kostbaar 

en wordt, niet zelden , tijdens de dienst 

weergegeven in een openingswoord of 

in de ve rdere verko ndi ging. De hoogst 

persoo nlijke invu ll ing in het ge meente

hui s e n in de ke rk z ijn in de p laats ge

van het gebouw, de stij lka - Prof.dr E.J.J.M. Kin11na11 

trede n va n forme le hande

lingen d ie, met de plaat

se n va n de huwe lijkss lui 

ting, hun va nze lfspre

kendheid hebben ve rl o

ren. Ambtenaar en pastor 

doen hun best het zo pe r

soon lij k mogeli jk te ma

ken. D it gebeurt in 

tegenste il i ng tot b ijvoor

beeld de Franse burge

meeste r va n ee n dorp b ij 

wie door de formele 

mersen de gobe lin s alsmede onverteer

bare o nzin over wat we l of n iet in het 

Burgerlijke Wetboek zou staan ten aan

zien va n de huweli jkse staat. En dan 

zwijg ik maar over de ambtenaar die 

gelukwense n aa nbood aan het jonge 

paar dat, nu getrouwd , niet meer in 

zonde zou leve n. 
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woorden, hem bij wet in de mond ge

legd , de boerse ee nvoud getranscen

deerd wordt in degene die het Franse 

vo lk e n de Franse rechtsgemee nschap 

ve rtegenwoordigt . H et lijkt er op dat in 

Nederl and niet all een all es mag of moet 

kunnen , zodat er in stad en dorp sprake 

is va n ee n ni euw soort p latte landsge-
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drag, maar dat ook de wcinige gelcgen

heden huiten de rechtbank waar de 

burger concreet geconfronteerd wordt 

met de rechtsstaat, die gelcgenheid tot 

objectivering en normativcring plaats 

maakt voor icts dat sfcervol, per<,oonlijk 

en ook nog wat traditioneel is. Maar 

dat traditionclc is crbiJ gehaald als een 

decor De trouwplcchtighcid hccft ho

ven allcs een persoonlqk karakter. 

Ambtenaar en domincc wcrken daar 

hard aan mee. Terwijl vclc collega's en 

ik zelf dat zo docn, mag de vraag ook 

gestcld worden of dit zoeken naar ecn 

individuele uitdrukking van gcmccn

schap-,belcving zinvol i-,_ In cen theolo

gischc hetekeni'>, maar ook zinvol in 

ecn maat<,chappelijke betekenis. Hct 

lijkt cr wei cens op dat Staat en Kerk, 

weliswaar gcscheiden, hcide up de 

trouwdag gcrcducccrd zip1 tot decor. 

Zouden juist hct huwcliJk op her stad

huis en hinnen de kcrk nict gevierd 

moeten wo1·den als verbintenissen d1c 

z1n kri)gen hoven het geluk uit van de 

twce huwendenc Dcze vraag kan thco

logisch beantwoord worden, maar het 

gaat mij op dcze plaats om ccn ant

woord, dat maatschappelijke relcvantic 

hedt. 

Maatschappelijke relevantie 
lk wil de huweliJksvicr-ing z1en in lunc

tle van de maatschappcli)ke plaats van 

hct gczin. Waar hehhen we het zo'n 

dag eigcnlijk ove1·~ Wic zip1 er aanwe

zigc lk maak daar grotc ver.,chdlen in 

n1cc: son1~ ccn pron1incntc pbat<.., voor 

de vrienden, soms voor de lecltijdsge

notcn, dan weer voor de oudcrs, ol 

voor de zakenrelatic-,_ De plaats van 

handeling heelt er alles mcc te maken. 

Steeds minder het ouderlijk huis, steeds 

mccr een plaats hcreikbaar voor dcgc

nen die up die dag helangrijk gcvonden 

worden. 

Voor de industrialisatie van West

Europa had het gezin een aantal econo

mischc, <,ocialc, pedagogische, 

religieuzc en andere functies, die tham 

door afzonderlijke institutics vcrvuld 

worden. Cehlevcn is de hiologische 

functie van her gezin, namelijk de zorg 

voor hct nagc'>lacht Ook die lunctie is 

onderhevig aan vcrandering. Niet op 

de laahtc plaats door ideeen over de 

nodige gelijke kansen van man en 

vrouw en over de nodige zell'>tandig

heid van kindcrcn. lliologisch bckckcn, 

hrengt JLIISt gczimleven aanvankeliJk 

een zee1· ver-.cheiden rol van man en 

vrouw met zich mee en gedurcnde de 

minderjangheid ook ongelijkheid lus

scn nuder'> en kindercn. Later, als de 

kinderen zeit volwasscn en uithuizig 

zijn gcworden, ncemt de noodzaak tot 

ondcrschcid en ongcli1kheid al. De rol

len kunnen worden omgcdraaid en de 

nuder wordcndc oudcrs ZIJn !eden van 

ecn familie, waar hun kindercn de toon 

kunncn aangeven en klcinkindcren zich 

orientc1-cn kunncn op de grootoudcr'> 

voor wat hctrcft ill't doorgcvcn van ge

lool, van waardcn en van zin. 

Tus<..,cn de oanvang van de indu'-;trizt\i-;a

tie en een ideologic rond her gczlllslc

vcn bc-;taat en <..,anlcnhang. Hct grotc 

hui<,houden. waar gezinsleden, vcrwan

tcn en per<,oneelslcden bijecn woon

dcn, kwam zowcl op het platteland 

voor (als de aard van hct hcdriJI om 

vcel werkkrachtcn vrocgl, alsook in de 

stedcn Door de opncht111g van onder

\\'tbinr.;tcllingcn ging de gcwoontc vcr

lorcn waarhij jongc n1cn-;cn voor cnigc 

jaren biJ iemand in de leer gingcn en 

daarhij in een ander gezin werden op

gcnonlcn, waardoor een hand n1ct ccn 

derde lamilie ontstond. Niet zcldcn 

ontstond cen huwelijk hieruit. In de ne

gentiende ecuw knmpt de lamilie-cirkcl 



en krijgt het kcrngczin, ·van wctgcver 

en van de kerkelijke moraal, vee\ aan

dacht. Het gezin krimpt verdcr. Was 

het in vorigc ecuwcn nog heel gcwoon 

dat oudcr-, zorgden voor een goed grat, 

waar kinderen en klcmkinderen konden 

komen en konden hidden voor hun zie

lcnl<,l, onze tijd kent weinig familialc 

pii'te•t voor overleden voorouders. \)e 

aandacht is gericht op de bmilie zoa\-, 

thans aanwez1g. \)oor huwelijk en 

-,che1ding komen er mensen hij en gaan 

er weg. Naa<,t de vriendenkring en an

dere netwcrkcn krijgt hct tamilicver

hand een <;teed'> tlcxihclere -,amen

<,te\ling. \)oor maahchappelijke veran

dcnngcn en door wctgeving zijn eco

noml'>che, <,ocialc, religieuzc en strab 

mi<,<,chicn ook hiologi-,che tuncties uit 

dat gezinwerhand gehaald. Lecrplicht, 

arheidsduur, kmtwinncr-,chap, h-,call

tcit, woninghouw, ')tudictinancicring, 

oudedag-,hnanciering cnzovoort hch

hen het huwelijk grondig he't'nvloed. 

\)le huwe\ijk'>e <;taat 1s dcsondanks tach 

gccn ccnvoudigc zaak. In de gcschicde

nis 1s wei een'> gecxperimcntccrd met 

ee11 samenlcving zonder huwcliJb

vorm. Het hlcek niel te kunnen. Ons 

land expenmenteert ook, zij het niet zo 

hewust. En dat is het verontru'>lende. 

Waarom zouden die brave pastotT'>, 

mallottge amhtenaren en andere jolige 

spreker<, op de huwe\ijk-,dag niet ecn<, 

uit ccn andcr vaatJC kunncn gaan top

pen~ Fen goede pastor ol dominee zou 

cr hctcr oan docn cen huwclijk')vicring 

zo te lciden, dat de lielde cn het voor

nemen van dit echtpaar een heddmg 

vindt 111 de hredc chn-,teliJkc tradttie en 

dat de verhintenl'> van deze twee gere

lateerd wordt aan het Verbond tus<,en 

Cod en Ztjn mensen. En zoiet-> geldt 

ook voor de amhtcnaar van de 

llurgerlijke Stand. Laat hij ol ZIJ op die 

dag dit cchtpaar voorhoudcn wat ecn 

huwclijk bctekenen kan voor de samen

leving. Laat die amhtenaar zich bcper

kcn tot het nut dat van dit huwelijk 

voor de samenlcving verwacht wordt. 

Die zakcn dus waar best wei cem op 

ecn formcle manier aan herinnerd mag 

worden, civiliteit, nagc-;\acht, opvoc

ding van de kindcren cn een sociaal

economi'>che hijdrage. Hct is gocd dat 

kindercn wettelijke rechten hchben, 

dat er vee\ en goede opvang is voor 

kinderen die het nict uithoudcn, dat 

mcnselijk ontwrichte huwelijkcn ont

bonden kunnen worden en dat vermo

gensbe-;tanddelen niet zonder mccr in 

ecn huwelijbe gcmeemchap gebracht 

worden. i'vlaar Iaten we niet vcrgcten 

dat het huwelijk sinds mensenheugeni'> 

voor velcn cen zcgen wa-> en dater vele 

rcchtshepalingcn zijn, die dat geduren

de vclc ecuwen hevorderd hebben. 

Kindcren in de wereld zctten, aanlcren 

van normen en waarden en ze\f-, het 

onderncmen van een maat-,chappelijk 

pnnccto ecuwenlang tunctioncerde daar 

hct gezin voor En zou dat niet cen-; op 

de trou\vdag gezegd n1octen \Vorden~ 

Waar de huwelijksc <,taat niet uitgelegd 

wordt, hurgerliJk en kerkelijk, daar is 

sprake van cen samenlcving die doet 

a\-,of het gczin haar hoek-;teen niet 

hoclt te zijn 

Prof.tlr L/J,\1 Ki""""" 

In ,/r coilllllll !}fl'fll ,/c lr,lw Pilll ,/r ml,llitr h1111 

fw;oollltjkc of•Pillliii<}CII tPrrr Zii hoprtt daomtcc 

ffll llill!ZI'i lc l}fi'CII I'OOIICjfcctic of dr/hti 
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H 
ct heg1n van de maat

<,charrcllJke d"cli',"C over 

lamJ!Je en gczmsheleJd 1s 

n1et moullJk aan te WIJ 

zen de Algemenc l'olitieke 8eschou

WJngcn van -;crtemhcr 1 'J'l5 Ennel'1s 

Hccrma hield ecn pkidooi voor ccn 

con'>equentc, vooroordelen overboord 

zcttcnde, modernc gezimrolitiek en 

orpcrdc dat cr ecn minister voor 

familie- en Cezm<,zaken moest komcn. 

Algcmccn hekend is hoc vlug de aan

vanke\ijkc hilaritcit van raarsc minister., 

en staat<;<,ccrctari"cn vcrdwcen. 

Hct is nu bijna ccn jaar later, en her de

hat is hepaald nog n1et ver<,tomd. 

WetcnschapreliJk ondcrzock naar ge

zinnen haalt gemakke\ijk de krant. Op 

de opinicpagina\ wordt n1ct rcgcln1aat 

van de klok over hct gczin(shcleidJ gc

disu"sieerd Het paarsc kabinet hcdt 

hct inmiddcls op de cigen agenda gczec 

min"tcr 1\ 1clkert noemt zich minister 

van Cczi11Szakt:n 1 minister Sorgdrager 

maJkt zich rcgcln1atig in het opcnhaar 

zorgcn over de opvocding van jongc

rcn. Hct ,\lilllstcrie van Vo\bgezond

hcid, \X!clzijn en Sport werkt aan een 

nota Cczinshclcid die 1n <,cptemher 

moet vcrsch1Jncn. Ln hct kabinct \welt 

aan hct Sociaal e11 C:ulturccll'lanhureau 

gcvraagd on1 hcgin 1997 tc kon1cn n1ct 

ecn problccnwerkcnncnd onderzock 

naar hct tunctioncrcn van gczinncn 1n 

de Ncdcrland.,e <,amenlcving 

Niet onverwacht was her eerste com

mcntaar op de uitsprakcn van Heerma 

< llV ~ s% 

vooral cen <,piegel van de bestaande 

oordelcn en vooroordelen over hct 

CDA. Medc hicrdoor wcrd de druk op 

de CDA-Iractic en het C:DA om snel 

met belcidsvoorstellen te komcn opge

voerd. Dat is hegrijpelijk. Daarop haaks 

stond echter dar voor cen docltrellcnd 

gezinshelcid een grondige analyse 

noodzakelijk wa<, van de <,ociaal-econo

mische en sociaal-culturelc context van 

het gczin nu. Bovendien was een dis

cu<;<,ic over gezin.,hclcid in de eigen gc

ledcren ook noodzakelijk: grocpen met 

verschillcnde opvattingen moestcn in 

de gclcgenheid worden gcsteld intern 

de discus'>ie aan te gaan. Om de ge

nocmde twee redenen kon en mocht de 

ontwikkcling van een op de heden

daag<,c samenleving toegesneden chris

tcn-dcmocratisch familie- en gezin<,

belcid vooral geen haastklll', zijn Hier 

geldt de regel: haast u langzaam' 

va.,tberaden, grondig en met vee\ en

thousia<,me hchben verschillende gcle

dingen in het CDA zich van deze taak 

gekweten. De fractie heeft zich her 

thcma eigen gcmaakt door middcl van 

onder\ i nge gcdach tenwis-,el i ngen en 

rondctalclge<,prckken met vcrtegen

woordigers van vcrschillcnde organisa

ties. Er is ecn partijcommi.,.,ie '1\lodern 

gczinshcleid' ingesteld ter stimulcring 

van het dchat binnen de partij. Door 

deze commi<;<,ie zijn enkele succesvollc 

conferenties georganiscerd. len be

langriJk moment was de CDA

I'artijraad van .i 1 me1 en juni 

jongstlcden. Daar hedt familie- en ge-
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zinsbeleid een promincntc en perrna

nente plaab in de partij gekregen dank

zij de unanieme omarming van het 

rapport 'Nieuwe wegen, vaste waarden 

van het Strategisch Heraad dat de koers 

voor de komende tien tot vijftien jaren 

zal bepalcn 

AI voor de Partijraad had het 

Wetenschappelijk lnstituut voor het 

CDA een commissie ingesteld die een 

belcidsadvies voorbereidt dat in najaar 

1996 zal verschijnen. Ter onderstcu

ning van de werkzaamhcdcn van deze 

commissie vond op donderdag 13 juni 

jongstleden in Congrescentrum 'De 

Reehorst' tc Ede een expertconferentie 

plaats. Dit zomernummer van Christen 

Democratische Verkenningcn is de 

vrucht van die conferentie. Het 

Wetenschappelijk lnstituut voor het 

CDA is de dcskundigen die zonder uit

zondering met veel enthousiasme heh

ben meegewerkt aan dezc hijcenkomst 

en aan dit nummer, zeer dankbaar. 

Naar verwachting zal dit zomernum

mcr cen hclangrijkc rol kunnen spelen 

hij de discussies binnen en buiten her 

CDA over de plaats en vormgeving van 

concreet beleid. Deze bundel bevat 

twee soorten artikelen. 

Ten ccrste hevat hct verschillende arti

kelcn waarin een christen-democrati

sche visie op familie- en gezinsbeleid 

wordt gcgcvcn. Dit i'> expliciet de doel

stelling van de artikelen van drs. I.LB 

l\1arkvoort, mr. JJAJvl van Cennip, 

dr. C) Klop, prof dr. E.M.H. Hirsch 

Ballin en CW.M. )ongma-Roelants 

Het artikel van mevrouw r\larkvoort 

heeft gcfunctionccrd - in ecn uitvoeri

ger ver-.ie - als di-.cussienotitie voor de 

contcrentie. De genoemde artikelen 

ziJn ver-.preid over het begin en her 

eind van de bundcl, respecticvcliJk in 

de ruhrieken 'Cezlllnen in verandering' 

en 'Valkuilen' Niet aileen valt te hopcn 

dat deze hijdragen de discussie binnen 

het CDA zullen verdiepen ze kunnen 

heel goed gebruikt worden voor de 

voortgaande discussie binncn de partij. 

De uitkomsten van hct goed doorden

ken van christen-democrari-.che uit

gangspunten zijn -.oms nogal verras

send en daardoor prikkelcnd. Daarnaast 

zou het goed zijn als ook de buiten

wacht jui'>t van deze artikelen grondig 

kcnnis neemt, omdat daar vaak stcrco

tiepe ideeen bestaan over de christen

democratische visie. Korte tijd geleden 

hijvoorbeeld was een radioprogramma 

op zoek naar ecn C:DA-ideoloog die 

uitsluitend welkom was wanneer het 

standpunt erop zou neerkomen dat de 

vrouw achtcr het aanrecht moest hlij

ven. )uist met betrckking tot gezinshc

leid worden er van het C:DA 

karikaturen geschetst. 

Ten tweede bevat dit nummer artikelen 

van ccn groot aantal de.,kundigen waar

in cen analyse van de sociaal-culturele 

en/of sociaal-economische context ver

bonden wordt met voorstcllcn voor fa

milie- en gezin-.heleid Vanzelfsprekend 

konden nict aile ondcrwerpcn aan de 

ordc worden ge-.tcld. Er is gekozen 

voor drie aandachtsvelden, te weten: 

opvoedingsonderstcuni ng, fi nancieel

fiscalc aspecten, en de vcrdcling van 

werk en zorg. In het eer<,te hlok over 

opvoedingsondcrstcuning komcn onder 

andere de volgende vragen aan de orde: 

Hebben oudcrs van nu onderstcuning 

nodig bij de opvoeding~ lndien het ant

woord hicrop positid is, rijst de vraag 

hoc en in welke mate hieraan tegemoet 

client te worden gekomen. Achterccn

volgens gevcn hun visie: prof. dr. 

J R 1\1 Cerris, dr. PM. Schoorl, mr T 

Dehaenc. Vcrvolgen'> helicht dr. TV!\ I 

Pels de spccifieke situatie van allochto

ne gczinncn. In hct tweedc hlok staat 
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het thema 'Ccld en gezinnen' centraJI 

Het open! met een ovcrzicht van theo

ricCn waarin hct gczin \\'ordt gczicn als 

ccn pbats waann gc·J·nvc<..,tccrd \vordt 111 

memelijk en <,ociaal bpitaal. Dit is van 

de hand van de Duitse theoloog en 

econoom A. Hah,.,ch. Vervolgen<, gaat 

hct - met hcide hencn op de grond -

over de vraag in hoeverrc en hoe de 

overheid gezinnen (met kinderen) h
nanCJeel client te ondersteunen. 

Vcrschillcnde mogclijkheden 111 de 

steer van de helastingen en de sociale 

zekcrheid worden be,proken door dr. 

C de Hoog, dr. H.A. Pott-Hutcr en 

prot dr 1-i.A.A. Verbon. 

Tcmlottc wordt in het dcrdc blok aan 

de orde gesteld de gespannen rclatie 

lu<,<,en hetaalde arbeid en zorgtaken. 

I let blok wordt geopend door prol dr. 

I van Doorne-Huiskes die de discu<;<;ie 

hicrovcr plaatst in een Nederlands en 

Luropec<; perspcctid. Vervolgens ko

men enkelc vertegcnwoordigers van de 

socialc partners hierover aan het 

woord: drs. /\.A. We<,terlaken van het 

C:I'.:V en mr A.Pt'--1 C. Schoenmaeckers 

van VNCJ/NCW 

Na deze drie blokken gedt dr. PA l'v1 
van den Akker a!, intermezzo in

zicht 111 de opvattingen over huwelijk 

en gczin in Europa. [Jaarntt volgt ccn 

rubrick die 'Valkuilen' heet en waarin 

naa<;t prot dr 1.,\I.H Hir<,ch Ballin en 

de oud-voorzitter van het CDA-

VnHtwenheraad mevrouw C:.W.I\1. 

longma-Roclants, ook drs. P C:uyvcrs 

va11 de Nedcrlandse Cezinsraad l!Wen

tarisecrl welke gevarcn men loopt, 

wannccr men tamilie- en gezin<,heleid 

tracht te ontwikkelen. 

In cen slotbeschouwing door onderge

tekcnde wordt de onderliggende con

semus en cli<,<,ensus tu<;<,en auteurs in dtt 

nummcr gei.'xpltcitecrcl Ook worden 

( llV ~ s"" 

vragen gc'lnventariseerd die van bclang 

zijn voor verder ondcrzoek ten behoc

ve van verdcre disCL~<;sie en beleidsvor-

flllllg. 

De computcrtekeningen op en in dit 

nummer ZtJn - zoals vorig jaar - van de 

hand van de Rotterdamse kun<;tenares 

Karin Voogd Ze zijn <;peciaal gemaakt 

voor dit nummer en zijn gcinspireerd 

door het thema tamilie- en gezinsbc

lcid. 

Drs. i\1. )ansen 

redactie-secretaris 
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De vormgeving van gezinnen en de rol- en taakverdeling daarbin

nen zijn veranderd. In Nederland is het gezinsbeleid echter niet 

expliciet, maar impliciet. Noodzakelijk is de ontwikkeling van een 

integraal beleid dat mensen in staat stelt om voor elkaar te zorgen 

en kinderen op te voeden. De belangrijkste vraag daarbij is: welke 

randvoorwaarden kunnen de samenleving en overheid ontwikkelen 

zodat mensen hun opvoedings- en zorgtaken aankunnen. In eerste 

instantie gaat daarbij de aandacht uit naar drie beleidsterreinen: 

Financieel en fiscaal beleid; De combinatie van werk en zorg en 

Opvoedingsondersteuning. 

I 
n een snel veranderende <,amenle

vtng vorn1cn geztn 

en familie opvallende 

constanten. lndividu

ali~ering, econon1isering, 

technologisering, schaal

vergroting en llcxibdisc

ring hebbcn hun invloed 

up hl't gezin, rnaar vervan

gen niet de waarde ervan. 

Voor de mee<,te men<,cn is 

het gezin nog <;teeds de 

meest gewenste Ievens-

de <,amcnlcving. Voor de meeste men

sen, vrocgcr en nu, is het 

daar waar de ecrste waar

dcn- en normcnovcrdracht 

plaatsvindt, waar we lcren 

VVtlt zorg, solidaritcit, vcr

antwoordeli)kheid en sa

men Ieven inhouden en 

YO fill Drs. IE.B. Mmkuoort 

waar we andere gcncratico., 

blijvcnd ontmoctcn. On

clanks de importantie van 

het gezin en van opvoc

ding en zorg, zi_jn zij in 

het publickc e11 politickc 

Samenlcvingsverhandcn, gcdeelclc 

waarden en normen en het beset dat 

men op clkaar is aangcwezen vormen 

de basis van -;oliclaritcit, pcrsoonlijk en 

collcctid welzi)n en het draagvlak voor 

vooruitgang. Cezin en fan1ilie liggcn 

aan de basis van clit socialc weclsel in 

debat Jarenlang vcrwaarloosd. Recente 

geluiclen over normloo-,heid in de <,a

mcnlcving hcbhen ervoor gezorgcl, clat 

,. /lcll'rrkin,J Pdll de discussic-nolllic uoor de 

hcliotcn con{crCIJlic 'Fdlllilrc- cr1 1/CZinshclcid 
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velc hoofden zich nu opnicuw over de 

waarde van <,ocialc vcrhanden en daar

hinncn over de taken van opvocding en 

zorg huigcn. 

Cezin en familie zijn gecn nieuwe thc

ma\ hinncn her CDA. In de atgclopen 

jarcn hceft het Wetenschappelijk 

]n,titl!ut voor hct C:DA vcrschillcnde 

studies hieraan gewijd 1 Ook binncn di

ver<,e gclcdingen van de parti) is er hlij

vendc aandacht gcwee<;t voor gezin en 

fami!Je2 In 1995 is bcsloten de krach

tcn te bundclen en tc gaan wcrken aan 

de ontwikkeling van een integraal ge

zins- en familiebclcid. De ontwikkeling 

van ecn dergelijk heleid vraagt om 

mccr dan om de ontwikkcling van nieu

we instrumentcn. Een overkoepelendc 

visic van waaruit hestaandc instrumcn

ten gctoetst en nieuwc in<,trumcnten 

ontwikkcld kunncn worden, is ecn 

voorwaarde. Dat maakt de ontwikke

ling van gczinsbclcid geen ccnvoudigc 

klus, die in korte tijd geklaard kan wor

den.' 

Het doc! van gczimbeleid is structurelc 

aandacht voor en erkcnning van opvoe

ding en zorg en voor de verhanden 

waarin ziJ plaatsvinden. Fen belangrijk 

aandacht-,punt in de ontwikkeling van 

gczimbelcid, i' derhalve de ddinitie 

van 'gezin' In het christen-dcmocra

tisch denken over het gezin, staan 

duurzame verantwoordelijkhcid van 

volwa<;<,enen voor elkaar en voor (hun I 

kindcrcn centraal. Vanuit deze visie ge

zicn, richt gczimbelcid zich nict aileen 

op de opvocding van kindcrcn, maar 

ook op de zorg van volwa<,<;encn voor 

clkaar. len dergclijkc, hredc, ddinitic 

vraagt om ccn duidclijke formulering 

van doclgrocpen hi) de ontwikkeling 

van heleid,instrumentcn. Het opvoe

den van kindercn vraagt om andere za-

CllV 7 s% 

ken dan het verzorgcn van een hulpbe

hoevende oudcr. In hct hestek van dit 

artikel zal met name ingcgaan worden 

op gezinsbeleid voor gezinnen met 

opgroeiendc kinderen. 4 

Aanleiding en redenen voor 
gezinsbeleid 
Coed beschouwd is het vreemd dat hct 

gezin en gezinshcleid pas nu ondcr

wcrp van publieke en politiekc discus

sic zijn in Nederland. Op Europees 

niveau is de (sociale) positie van gezin

nen namelijk al langerc tijd aan de or

de5 In diverse bnden om ons heen 

wordt familiepolitiek gevoerd en zijn 

ministers voor Familiezaken aangesteld. 

Voorbeeldcn hiervan zijn onder andere 

Duitsland, Bclgie en Noorwegen 

De recente aandacht voor gezinsheleid 

lijkt te zijn ontstaan uit een gevoel dat 

er icts mis is met de ovcrdracht en nale

ving van normen en waarden in de sa

menleving en dat gezinnen daarin een 

rol spclen. Hct zou niet goed gaan met 

het gezin. Diverse onderzoekcn (SCP, 

1994/Hermanns ca., 1996) geven ech

ter aan dat het met de mceste gezinnen 

(90'){,) wei goed gaat en dat ook het 

grootste dee! van de jongeren ( 80-

85% J zonder crnstige prohlemen door 

het Ieven gaat. De vraag is dan ook, 

waar dczc bezorgdheid over gezinnen 

en over normen en waarden vandaan 

komt. Zou het mogclijk zijn dat de ver

anderingen die zich hehben voorge

daan 111 gezinncn, samcnleving en 

ovcrheidsbcleid debet zijn aan dcze on

rustgevoelens? Ecn naderc blik op dcze 

verandcringen. 

Vm111dcrdc geZt1111C11, r/uriformilcit C11 

rol(her)uadcli11!} 

Zorg en opvoeding zijn taken die van 

oudsher en ook in dcze tijd nog steeds 

grotendeels binnen gezinnen worden 
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uitgcvocrd. I)c vormgcving van gezin

nen is in de loop van de tijd echter ver~ 

anderd. Daarnaast is de rol~ en 

taakverdeling hinnen gezinnen aan vcr~ 

andering ondcrhevig. 

Sinds de jaren vi)ftig is de pluritormiteit 

aan lcclvormen gegroeicl. Relaties zijn 

in de huidige tiJd ntet mccr voor iedcr~ 

een voor het Ieven. ,'-,len sen hebben re~ 

laties voor het huwelijk, trouwen nict 

mccr allcmaal, scheidcn soms. vormcn 

stiefgezinnen en Ieven langere periodes 

aileen. 1\lcde als gcvolg hicrvan is ccn 

beeld ontstaan van een <,lerk ge.indivi~ 

dualiseerde <,amenleving, waari11 'voile~ 

digcl gczinncn n1ct kindcrcn ecn 

mindcrheid vormen. Lehrer, ondank-, 

hovengcnoemdc ontwikkclingen is her 

aantal gczinncn met kinderen niet alge~ 

nomen ten opzichte van de jarcn vijltig 

en grocit zo'n 85')1, van de kinderen de 

eerste twee decennia van hun Ieven op 

in het huis van hun biologische oudcrs 

Uitt:indelijk gaat een zesde van de pa~ 

ren met kinderen uit elkaar f let aantal 

eenouder~ en stidgezinnen is relatid 

nog klcincr dan ccn ecuw geleden. toen 

de meeste huwelijken werden onthon~ 

den door verweduwing en ook in dcze 

tijd gaat de meerdcrhcid van de cenou~ 

dergezinnen binnen viJt 1aar weer over 

in een twee~oudergezin. De keuzemo~ 

gelijkheden ten aanzien van gezinwor~ 

men zijn in de algelopen decennia 

vergroot, maar hct aantal mensen dar 

blijvend voor alternatieve leetvormen 

kie<,t, i'> relattd klein. De belangrijkste 

verandering ten opzichte van het vcrle~ 

den is volgens C:uyvcrs, het ont-;taan 

van een tweetal 'zorgvrije' lasen(' HiJ 

rdereert hiermee aan de pcriodc die 

ontstaat vanal het moment dat jonge 

memen het ouderlijk huis verlaten tot 

aan het moment dar ziJ zeit een gezi11 

met kindcrcn sttchtcn en de periode 

vanaf het moment dat de kinderen hct 

hui'> uitgaan en voordat men zeit hulp~ 

behoevend worcit. C:uyvers gaat hierbiJ 

uit van de dclinitie van gezin. gehruikt 

door hct 1\:ationaal C:omite voor het 

laar van hct C1czin, \VJarin cen gcz1n 

wordt geddinieerd a]., "cen lcdeenheid 

waarin kinderen worden verzorgd en/ot 

opgevoed" Als gcrcdcnecrcl wordt van~ 

utt de bredere dehnitie, die in het chris~ 

ten~democratisch denken wordt gchan~ 

tecrd, kunncn we hoog'>ten<, spn:ken 

van pcriodc~., \Vaarin zorg ccn n1indcr 

dominante plaats inrll'emt. Zorg be~ 

perkt zich in de chri<;tcn~demouati-.che 

visie op het gezin namelijk niet tot de 

zorg voor kinderen, maar houdt ook de 

zorg voor bijvoorbecld de eigen mtders 

Ill. 

A is gevolg van de toenemende i wen<, 

tori arbeidsparticipatie onder vrouwen, 

i-, de rol~ en taakverdeling hinncn gc~ 

zinncn ~ zij het in een langzaan1 tempo 

aan vcrandering onderhevig. ,\len 

vrouwen dan vrocgcr ( n1octcn cn/ol 

willen) wcrkcn, veelal in c.ombinatie 

met zorgtaken. Llit hct tockomstonder~ 

zock naar emancipatiebelcid en de lc~ 

vcn'lloop van vrou\vcn van Kcuzen

kamp komt naar voren dat 4'!')(, va11 de 

onderzochte vrouwcn, gcboren tuS'>en 

I 964 en I 'l6'J, het lie/-;t werk en zorg~ 

taken wil combincrcn.c Naast deze 

conlbinaticgcrichtc vrouwcn. '" 1 f/1() 

van deze vrouwen \Vcrkgcncht en 36<}() 

mocdcr'>chapsgericht. t\aarmatc het 

oplcicling~nivcau ',tijgt, ~:.tijgt de wen" 

om te wcrken. Van de moederschapsgc~ 

ric.hte vrouwen werkt nog altijd 15'!\,_ 

Dat de combinatic van werk en zorg 

nict gemakkelijk i'>, liJkt zich te weer~ 

'>piegelcn in de hogc lcdtijd 1,2'! Jaar'> 

waarop vrouwen in Nederland hun ecr~ 

ste kind kri1gen. Sinds de jaren vijttig, 

waann de arheid hinnenshui<, tot een 



volledige cbgtaak wa<-; uitgcgroeid en 

de vrouw z1ch. door het ge'>tegcn wcl

vaarhpeil, gehccl kon wiJckn aa11 huis-

vcn dan zal zij ook keuzcn hiervoor 

moeten maken. 

houden en opvoedmg " de cmotionclc Vmllldm!c liiiiJCilicPilll/ ratimudtsnilll} 

vcrzorging van de hui<.)gcnotcn ccntraal CJczinncn verandercn niet in cen i-;o\c-

komen te <;taa11h Dcze 'emotionali-,e- mcnt. Ook de <,amcnlcving a]-, gehcel i'> 

ring' van de zorg en opvoeding, li1kt vcranderd door proce'>5CI1 van individu-

Zich in de 1arcn daarna uitgchreid te ali-,ering en emancipatic. Daarnaa'>t lijkt 

hebhcn, m<Jar dicnt 11u gccomb1ncerd de samenleving in de algelopen jaren in 

te worden met hctaaldc arbcid. De tCJcnemcnde mate gedomineerd te wor-

groeiendc <Jrhcid,partlcip<llie van vrou- den door waarden en normcn van 'cHi-

wen vraagl om flcxihili'>cring van werk cientie, calculcerbaarheid en dcmys-

en om hcrvnckling van ------------ tificat1e'. De door de so-

zorgtakcn. t·danncn, ovcr

heid en werkgever'> zullcn 

n1cdc zorgvcrantwoc>rdc

IIJkhcid moeten dragen 

Andere maat-,chappclijkc 

,fcren dienen teven<; te an

ticipcren op het lcit dat 

zowel vrouwen al-, man

nen i11 toencmendc mate 

wcrk en zorg I dienen tc i 

comh1ncren Tot nu toe 

loopt de hervcrdcling van 

zorgtakcn en de tlcxibili

...,cring van arhcid nict -.;yn

chroon met de arheid'>-

Een overkoepelende cioloog 1\ lax Weber a an 

het begin van deze ceuw 

voorspclde toenemende 

rationali-.;cring van de \VC~

tersc '>amenlcvmg lijkt be

waarhcid te worden.'' De 

-,ker van her werk 1s 

enorm vcranderd door 

technologi-,chc ontwikke

lingcn. Als gcvolg van de 

vcrgrotc conln1unicatic

mogeliJkheden zijn nicu

we werkvormcn mogclqk 

en doordat hogcre eiscn 

ge<;teld worden aan kwali-

visie van waaruit 

bestaande 

instrumenten 

getoetst en nieuwe 

instrumenten 

ontwikkeld kunnen 

worden, is een 

voorwaarde voor 

gezinsbeleid 

participatic van vrouwcn. 

U1t zorgt voor knelpunten. Zo i'> cr 

<;prake van cen onevenrcdigc bcla-,ting 

van n1anncn en vrouwcn a\~ hct gaat 

orn hct aantal wcrk- en zorgurcn; vrou

wcn dragcn nog altijd de groohtc vcr

antwoordeli)khcid voor de zorg. ook 

al-, zit werken Daarnaa<;t i'> chroni,che 

vcrmoeidhc1d bij ouder'>. die heiden 

werken en kindcrc11 opvoeden, cen vccl 

voorkomende klacht. 

1\ let name vrouwen proberen zorg en 

werk te combinercn en onder<;trepen 

daarmee hct hclang van opvoedcn en 

zorgen AI-, de <;amenlcving ook het he

lang zict van ccn gocde opvoeding van 

kindcren en een gonic zorg voor kin

deren e11 volwa<;<;encn d1e zorg bchoe-

teit en tempo van hct 

werk en de bereikhaarheid van de 

werknemer, i'> de werkdruk vcrhoogd. 

Door de druk van concurrentie wordt 

grotcre llexibiliteit van werknemers gc

vraagd, die zij ook zullen moctcn leve

ren i11 een tijd waarin de ba11en - mede 

door tcchnologi<;ering- niet mecr ruim

schoot-. aanwezig ziJil. De economie is 

cen dominante !actor gcworden, het 

marktdenken is nict mccr beperkt tot 

de commcrcielc bedrijvcn, ook de non

profil'>ector verzakcli)kt. Door de '>ecu

lari-.ering hcdt niet aileen het va'>te 

morele kader dat religic lange ti)d heeft 

gebodcn, aan betekeni'> ingchoet, maar 

i' ook de <;ociale rol van de kerk in de 

<;amenlcving atgenomcn. Fen deel van 
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de socialc controle en de overdracht 

van (christelijke) normen en waarden is 

hierdoor weggevallen. Profes-,ionelc or

ganisaties hebbcn dit gedeeltclijk over

genomen, maar kunnen kerken hierin 

niet vervangen. Vele profcssionele or

ganisaties beschikken niet over een lc

vensbeschouwelijke identiteit of dragcn 

deze niet uit en de ovcrdracht van 

waarden en normen behoort veelal niet 

tot hun primaire doelstellingen. Dit be

tekent dat oudcrs en scholen in grotere 

mate verantwoordelijk zijn gewordcn 

voor de overdracht van (christelijke) 

normen en waarden. 

Opvallend is overigens dat na het zo

genaamde 'ik-tijdpcrk' in de jaren tach

tig, er de laatste jarcn opnieuw 

aandacht is voor zingevingwraagstuk

ken en religic. Voorbeelden hiervan 

zijn de belangstclling voor andere 

godsdicnsten, vaak onder de noemer 

New Age', de groeiende opkom<,t hij 

hijvoorbeeld de EO-Jongerendagen en 

de actuele discussie over norrnen en 

waarden. Deze hcrnieuwde helangstel

ling voor zingeving lijkt een reactie te 

zijn op de sterke rationalisering en de 

daarmee samenhangende 'dehumanise

ring' van de samenleving. Want on

clanks de emotionalisering van relatie'> 

en zorg, worden prok-,sionele en infor

melc zorg en opvoeding, maatschappe

lijk matig gewaardeerd 

( )perhfldsbeleid 

Ook het overheid-,beleid is niet in aile 

opzichten zorg- en opvoedingsvriendc

lijk. lnvenlarisatie van beleidsmaatrege

lcn in Nederland laat zien dat er a\ 

jaren sprake i'> van gezinsheleid Aileen 

is dit heleid, zoals Cerris aangeelt, niet 

expliciet.'" Op verschillende terreinen 

bestaan er maatregelen die gericht zijn 

op kinderen, gezinnen en families. 

Voorbeelden hicrvan zijn beleidsmaat-

regelen op het gehied van de comhina

tie van betaalde arbeid met zorgtaken, 

kostwinnerschap, kinderhijslag, ouder

schaps- en zwangerschapsverlof, rech

ten van kinderen en jeugdigen op een 

positieve opvoedingsomgeving, socialc 

zekcrhcid voor jongeren en ouderen, 

arhcidstijdcn, kinderopvang, Jeugd

hulpverlening en kinderhescherming. 

Dit impliciete gezinsbeleid i'>, zo hlijkt 

uit internationalc vcrgelijkingcn op 

sommige terreinen zeer gczinsvriende

lijk. Op andere terreinen worden gezin, 

familie, zorg en opvoeding echter on

der d ruk gezet. 

Dit laatste lijkt met name te gebeuren 

door de verderc individualisering van 

het overheidshelcid, die op dit moment 

gaandc is. Door een ge'Jndividualiseerd 

ovcrhcidsheleid worden mensen in fi

nanciclc en andere zin op zichzelf te

ruggeworpen. Een voorheeld hiervan is 

de I 'J90-maatregel, die onder andere 

economi-,che zelfstandigheid voor iede

re burger die in 1990 achtticn jaar of 

jonger was, vereist. Bij een te vergaande 

individualiscring van het beleid kunnen 

de posities van gezinnen en verzorgers 

bekneld raken. De recente maatregelen 

van het huidige kabinet met hetrckking 

tot de Algcmene Bijstandswet, waarin 

de arheidsplicht voor de alleenstaande 

ouder is gewijz1gd, de Algcmene 

Nabcstaandenwet, waarin een zwaardc

re arbeidsplicht geldt dan in de 

Algemenc Weduwen- en Wezenwet, en 

de Werkloo-,heidswet tWWl, waar nu 

een langere arbeidsduur wordt vereist 

voor het recht op uitkering, ziJn hier 

voorbeelden van. Deze maatregelcn 

leggen een individuelc arbeidsplicht op 

aan mensen die zorgtaken verrichten en 

nemen linanciele zekerheden at van 

mensen die verzorgd hcbben. Dit allcs 

in een situatie van onvoldoende werk

gelcgenhcid De overhe1d lijkt door te 

l llV c s% 



<;chieten in haar individualiseringshe

lcid. 

i'iaa<;t de onderwaardering voor indivi

duelc zorg en opvoeding<;taken, worden 

ook de maatschappehjk zorg- en opvoe

ding<;taken in het overhetdsbekid on

dergewaardeerd. Wcrk in de zorg- en 

opvoed.,fcer i<; relatid slecht betaald en 

op onderwiJs en de gezondheidszorg 

wordr in toenemende mate bezuinigd. 

AI-, deze ontwikkeling wordr voortge

zet dan zal de positte van gezinnen en 

verzorgcr'> verder vcr<;lcchteren en zul

lcn zorg en opvocding nog n1ccr in de 

marge gedrukt woruen. 

Uit het bovemtaande hlijkt darer grote 

vcranueringen hebben plaat<,gevonden 

in de atgelopen decennia. Hieruoor i'> 

de context waann opvocding-;- en zorg

taken worden verricht, veranuerd. JVlet 

Jeze veranderingen hedt er tn de pu

hlieke heeldvorming een ver-,chuiving 

plaatsgevonden van wat door Dekker 

de 'wittc lcgcndc' van hct gczin, waarin 

het gezin van oudshcr de bakermar van 

ltdde en geluk i'>, naar de 'zwarte legen

de' van het gezin. 11 In deze donkere le

gende ts het geluksverhaal cerder cen 

smoes om de onderurukking van vrou

wen en kinderen te rechtvaardigen. Het 

gezin is door deze verschuiving uit de 

puhlieke heeluvorming verdwenen, her 

tndividu i'> daarvoor in de plaats geko

men. Het lijkt echter of nu ook de 

'zwarte kgende' niet mecr voldoet, de 

ctkcten van rationali.,ering, individuali

l.,cnng en cn1ancipat1c op gczinnen 

worden zichthaar en deze zi)ll niet 

even pkzicrig. Er ziJn lcemten ont<;taan 

die om invulling vragcn her i'> tijd 

voor halan<, Dit hetekent met de tor-

n1ulcring van een nieuwc 'grijzc' lcgcn

de, maar de ontwikkeling van een 

gezin-,helcid waarin het gezin in zijn 

zorg- en opvoedtunctie, en het individu 

in zijn individuelc ontplooiing.,behoet

te wordr erkend en waarin zorg en op

vocding gewaarhorgd \vordcn. 

De huidigc ,ituatie is er een van over

gang, waarin de vraag is ontstaan, maar 

het antwoord nog niet i<; getormulcerd. 

De leemrc en de onzekerheid die bier

door ontstaan, kunnen de oorzaak ziJn 

van de bezorgdheid die door <;ommigen 

wordt crvarcn en uitgesprokcn. Op 

grond van het bovenstaande lijkt het er 

echter op dat niet de waarden onthre

ken, maar dat de nicuwe wegen waarop 

ze in dezc tijd overgedragen en be

waard kunnen worden nog niet gefor

mulcerd zijn 

De ontwikkeling van integraal 
gezinsbeleid 
Als de ontwikkclingen van gczinncn en 

~an1cnlcving nog een-; op ccn rijtjc wor

den gezct, dan komt het volgendc naar 

vorcn: 

Het aantal gczinwormen is vergroot. 

-De raak- en rolverdeling binnen ge

zinnen is aan verandering ondcrhevig. 

- Deze veranderingen hebhen niet ge

lcid tot emotionele vcrarrning van op 

voeding en zorg. lntegendeel, de 

emotionclc kant van opvoeden en 

zorgen wordt in gezinnen zell'> <,ter

ker benadrukt. 

-De <>amenlcving is -,terk gerationali

<;ecrd en ge-,ecularisecrd. 

- De verandcringen in gezinnen en in 

de qmenlcving hebhen gckid tot een 

andere context voor opvoeden en 

zorgen en daarmce ook voor (nieuwc) 

knelpunten. 

De -,amenleving, en met name het 

overheidsbeleid, is verder ge't'ndividu

ali<;eerd 

De samenleving laat weinig waarde 

ring zien voor zorg en opvocding. 

De taak waarvoor we on<, gesteld zien, 

bctreft de ontwikkeling van een hcleid 
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dat men<,cn in <,laat <;telt om in de he

dendaag<,e '>amenleving voor elkaat" tc 

zorgcn ctl k111dc:ren op te vocden_ De 

bclangriJk':.te vraog 1.., hoc dczc tuuk gc

rcali'>eet·d client tc worden~ \Velke rand

voorwaarden kunncn de '>amcnlcving 

en de ovcrhcid ontwikkelcn zodat men

<..,cn hun opvocding-,- en zorgtakcn aan

kunnen~ 

Ecn intcgrazd gczin'ihclcid \TJagt om 

lTtl overkoepelcnde vi'>ie en om tmtru

rncntcn 0111 dczc VJ<..,ic tc concrctio..,c-rcn 

Vragen die hicrh11 ge'>teld dicncn tc 

worden zitn, W'at voor <,oort <,amenlc

ving willcn we' \\Vat t'> de rol van het 

gcztn, de !J.n1ilic en VJ!l zorg en opvoc

ding dZtarh1nncn~ !-foe gJJ!l we orn met 

de vaak veronder'>tclde tcgen,telltng 

tu...,..,cn JndivH.iualJ'-!LTing en cm~Jncipotic 

ennziJd' en het geztn andcrzijd,' 1' 

LtJtl dcze tegemtrl)dtg, -,Juiten tndtvi

duall'>ning en ,oltdartleil elkaar utt~ 

W'at " de rol van de ovcrhcid tnzakc 

gezimheleid~ J)c uitetndclttke Vt'>ie op 

chn'>ten-dcnwuatl'>ch gczimhelud zal 

de re,ultatlle zitn van een keuze dte on' 

inztem hct he<,te gemaakt kan worden 

door kennl'>, tnztchtctl en ervimngen 

uit de wetemchap Ctl de prakt11k te vn

binden met de chri'>ten-denwuat"che 

Vt<,ie op mem etl maat,chappiJ_ 

Hct gezin wot-dt door velc lcvcn'>'kren 

etl helcid,tetTetnetl hc'l'nvlocd en heelt 

zeit ook invloed op <,ommige van deze 

'>kren door partictpatie van een ol 

mendere geztn'>lcden 'Cezimrclcviltlte' 

helctd'>tcrreinen en lcvcnsslcrcn Zl)n

wetgcvtng, linancieel en h'>caal belcid, 

de '>lcren van her werk, lwt ondcrwijs, 

de media, de huurt, de zorg, de kerk en 

andere lcvcn'>hcschouweli)ke organi'>a

tic'> en het vritwilligcr-'>werk 13iJ de ont

wikkeling van gczimhelcid client opal 

deze bekichterreinen en binnen al deze 

lcven<,<,lcren, de po'>ilie van gez111net1 

hckeken te worden om tc heoordclcn 

ol l,aanvullcnd 1 hclctd nodig "en zo ja, 

welk hclcid_ In de ontwtkkeling van gc

zin'>hclcicl zal tn cer<,te imtanttc de aan

dacht Ltttgaan naat drie hcleicl'>

tetTetnen hnancieel en ti,caal hcleicl 

L)c con1hinatic van wed\. en zorg en 

Opvoeding,onder'>leuning door de '>le

rcn van onderwl)'>, zot·g en huurt_ I )c 

overige helcid<,terrunen zitn hinnen het 

C[)A reed, gedecltcll)k vormgegeven 

o! dicncn in ccn later -.tad1um uJtgc

brcidcr Lttlgewnkt te worden 

( )jlPOt,ltlltj)OII,)(I,/fllllllltj 

Fen ccr"-Jtc \'LTcr-.,tc rnzokc opvocdrng'-1-

ondcrqcunrng j<.., ccn O\'lTZrcht vJn de 

hchoelte JJtl ondn<;tcuning ttl vn,chtl

lcnde gezitlnen C.eztntletl vcr'>chtllen 

vJn vornl, !llJ.Jr doiJrllZtJ<..,t vcr-.,chtllcn 

ZtJ ook in '>ociaal-ccotHJilli'>che po'>tlie 

rn lccton1gcvrng 1 grotc -.tcckn, klcJncTc 

'tedetl. dorpen en platteland 1 Ctl ttl cui 

tuur I let i'> voor le '>tellcn clat htt 

'>laml,gczttlnetl andere hehoclten 

hchhen dan twccvcrdicncT'>geztntletl, 

dJt nlrgrJntcngczinncn nlcl vcr-.,chtllcn

de culturelc Jchtngmndcn \'l't"'>chillctl

de zJken nod1g hehhetl en dat de 

-.oc1olc -,rcun in de divcr<..,c lcc!omgcvrn

gen vcr,chilt en daamll'c ook de he

hucltc aatl ondcr'>tcuntng \\;clke zipl 

dcze VlT'>chillcn en hoc kan daarop he

lctd onlwtkkeld worden~ 

letl twccde a<,pect hctrdt de lcdtiJll 

vJn de kinderen. Voor de ontwikkcling 

van kindnen t<, de leeltiJd van II tot --1-6 

jJJr van groot heiJng Nil'l aileen 

wordt in dte periodc de ha'>i'> gelcgd 

voor de vcrderc ontwikkcling, voot- vc

le kindnen i'> dit ook de periode waarin 

de gezrn-,onlgcving don1inant i-.. VJnt-d 

het moment dat kindcrcn naar '>chool 

gaan wordt hun 'iocialc nmgcving vcr

groot_ [)icnt opvoeding<,ondcrqeuning 



n1ct nan1c zdgc-..tcnld tc \Vordcn op ( nu

der-; met I kindcren tot 6 jJJr' Wat zijtl 

de hehodten <Jan opvocdtng<.ondcr

-;teLIIling voor ouder' met oudere kinde

rcn en puher-;' Wat i-; de rol van de 

overheid in hct kader van opvocdtng<,

onder-;teuning' \)ienetl zJkctl wettel11k 

gcregeld te worden, client de overheid 

-;\ccht-; een -;ttmulerende rol te vct-vul

lcn ot dient de overhcid zc\1 de uitvoe

ring tcr ht1nd tc ncn1cn~ 

I k opvoedttlg-;tJJk \ijkt te verJnderen 

al-.. gcvolg van vcrandcringcn in gczin

nen en 111 de -;cm1enlcving. ,\bar hctcke

ncn dczc v<..TtlnLknngcn ook autonla

t!'ch mecr prohlcmen- ;\\ longere tlld 

worcit VJtl ver-;chtllende kanten de 

vrcc..., gcu1t cbt de pnma1r vcrantwoor

deltJken voor de OJW<>edlllg vJn klllde

retl 111 toet1en1ende mate tlllllder gocd 

in -;tJJt zullcn ZtJtl hun lJJk tc ,·ctTic h

ten, WJJrdoor de kJn-; op tllll\\·ikkc

!tng-;prohlcmetl i11 de wekom-;t zal 

tocncmcn. Vo..., doarcntcgcn 1..., vtln nlc

ntng dJt aile-; rond de opvocdtng ge

prohlcmJt!'cerd worclt. 1; t\iormJic 

kindcrcn worden steed<, mccr Ji<, pa

tient gczien en de opvoeding il)kt, al

du' Vos, steeds rneer op gedr<Jg<,

thcrapie !-ltj plcit dan ook voor dcpro

tc"'onaliscring van de opvneding. \, er 

nu ~prakc van prohlen1ati~cring van on

prohlem<Jtische gevallen ot van ecn 

otltkenning van prohlcrncn ol hebhen 

<..,OllllllJgc grocpcn wei en andere gccn 

ondcr<,tcuntng tlOdig' Als er prohlcmcn 

zipl, ontstaan dczc dan door nieuwc 

hchocttcn aan ondcr-..tcuning ol wor

den hc-;t<JJnde hehoclten niet rnccr vcr

vu\d' Voor<,te\hJJr is dat door de 

ontkcrkelijking, de vcrgrottng van de 

geogrJtische Jlstand tu<,<,en ktndet-cn en 

oudcr-; en hijvoorhecld ook de stJdwer

nicuwing. oude <,ociJlc verhanckn die 

ondcr-;teuntng hodcn htJ opvoedtng 

wcggcvallcn zijn I )aarnlcc zou de 

vraag nict \·crandcrd zijn, n1aot zipl, on1 

het p\J-;tisch te zeggcn, 'de lcverJncicrs' 

\\"Cggcvzlllcn. I )c vraog 1'-> hicr o! 1. pro

lc<,<,ionclc i onder-;teuning hiJ opvoc

ding -..lcc_ht-.. nodig t<.., voo1 

prohlcmatischc' gezintlen ol dJt ondcr

<,~cunitlg hii opvocdtng cen 'tructurcel 

Ew actiwe ml Villi Jllillli1CJI in oppoedirri}, tore} w kir1derop1h111g is mrder ,mdere ee11 

.'}wolg Pilll de Perlwoqde drbeidm1ilrktparticipi!tie Pill! JJfOWI'CI1. Cfolo A lirkr ScHcm11111) 
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gegeven is voor velc 'norn1aa\ lunctio

nerende' gezinnenc 

Door de verhoogde arbeid-,marktparti

cipatie van vrouwen en door bovenge

noemde ontwikkelingen van geogra

fische mobiliteit is een traditioneel 

zorgvangnet, dat met name he-,tond uit 

vrouwen, aan het wegvallen. Hierdoor 

wordt op anderen in de <,amenlcving 

een groter heroep gedaan ten aanzien 

van opvoedings- en zorgtakcn. len ac

tievc rol van mannen in opvoeding en 

zorg, kinder- en naschoolse opvang 

door organisatie-, en gastouderschap 

ziJ11 hiervan voorbeelden. 

De vraagstukken in deze zi)ll: wat i-, er 

aan voorziemngcn op het gebied van 

kinder- opvang, naschoolse opvang en 

ga-,touderschap' Hoeveel gebruik 

wordt hiervan gemaakt: Dient er meer 

ontwikkeld te worden op dit terrein en 

wie client dar te doen? Dient het onder

wijs naast haar onderwijstaak ook een 

dec! van deze opvangtaak op zich te 

ncmen of ligt de verantwoordeliJkheid 

hiervoor bij welzijns- ol huurtorgani<,a

tie"! 

Wat is de rol die de nverheid hierin kan 

of zou dicnen te -,pelcn? llij de vraag 

wie er moet zorgen voor welkc onder-

'>teuning ont<;taat ook de vraag in hoc

verre opvang en opvoedkundige 

ondersteuning reeds door dczelfde or

ganisaties tegelijkertijd verricht worden 

en of dit wenselijk isJ 

Aandachtspunten hierbij zijn de socia

le omgcving van gezinnen en de be

hoefte aan opvoedingsondersteuning, 

de culturele achtergrond van gczinnen 

en de behocftc aan opvoedingsonder

steuning, onder<;teuning door maat

schappelijk werk en de gccstclijke 

gezondheidszorg, kinder- er1 naschool

se opvang, de opvang van jongeren en 

de rol van scholcn inzakc opvang en 

onder~tcuning. 

Fmmzciccl Cll ]ilul<li hrlcid 

llcstaanszekerheid rs ecn belangrijkc 

voonvaardc 0111 opvoeding:-,- en zorgta

ken adequaat te kunnen vcrvullen. Het 

hnancicle en I iscale overheidshcleid is 

een instrument waarmec de -,amenle

ving haar waardering voor de uitocfe

ning van opvoedings- en zorgtaken kan 

uitdrukken. Ecn positieve waarderiog 

van zorg en opvoeding zou betekenen 

dat gezinnen waarin opvoedings- en/of 

zorgtaken worden verricht financieel in 

staat worden gesteld om dcze taken te 

verrichtcn en dar de financiclc pmitie 

van degenen die zorgcn en/of opvoc

den zeker is. Hoe staat her met de li

nanciclc positic van gezrnnen en die 

van de zorgers/opvoeders" Is het in 

Nederland ook zo. dat bepaaldc groe

pen in de samenleving het linancieel 

steeds moeilijker krijgcn en worden 

hun mogelijkheden tot npvoeden en 

zorgen daarmee verklcindc Ccnieten 

verzorger<, en opvoeders. in hoofdzaak 

vrouwen, ccn garantic tot be~taan:-,ze

kcrheid? In t\ederland hebbcn ook niet 

werkcnden recht np AOW, dit in te

genstelling tot hijvoorbeeld Duitsland. 

maar biedt de AOW, met name gezien 

de toenernende vergriJzing, voldoende 

bestaanszekerheidJ Nu zal hct aantal 

vrouwen dat nooit hetaald werk vcr

richt afnemen. maar vele vrouwen en 

cnkele manncn breken hun loopbaan 

nog (tijdclijk) al om kinderen, er1 in wat 

mindere mate, om hulphehoevende ou

ders tc vcrzorgen. 1·-loe staat het met de 

ophouw van hun hestaamzekerheid? 

Een gdndividualiseerd helastingstelsel 

moedigt zowel mannen als vrouwen 

aan om tc werken, maar zou wei ccns 

zeer ontmocdigend kunnen zijn ten 

aanzicn vtln hct vcrrichten van zorgttl

ken. Belastingstelsels die wei gericht 

zijn op zorg, ontrnoedigcn vaak dear

beidsparticipatie van de mimt-verdic-

( llV ~ s% 



nende en dat is in de meeste gevalkn 

de vrouw. Cezinsvriendelijk fiscaal be

leid i'> dan weer strijdig met emancipa

tiebeleid. In her Iicht van het 

bovenstaande en tevens gczien vanuit 

de idee van overzichtelijkheid en prak

werkloosheid is ook in het kader van 

gezinsbeleid van groat belang. In het 

Iicht van de uitvocring van zorgtaken 

client gestreefd te worden naar een op

timalc afstcmming tussen werk- en ge

zins<>ituaties. Het 'hebhen van werk' en 

tische uitvoerbaarheid, is de vraag of de 'combinatie van werk en zorg' kun

oplmsingen primair ge- ----------- nen ten dele in elkaars 

zocht dienen te worden in Nodig is de verlcngde worden ge-

de hscale sker of meer in plaatst. Beide hetekenissen 
ontwikkeling van 

de hnanciele ,Jeer. Met 

betrekking tot de ver<;chil

len tussen gezinnen is de 

vraag, Dient er een alge

meen heleid of een doel

groepenbekid ontwikkeld 

te worden' Ligt de oplos

sing in een volksverzeke

ring of in inkomens

afhankelijk belcidc Aan

dachtspunten hierbij ziJn 

de mogelijkheden en on

mogeliJkheden van ver

schillende fi,calc '.telsels 

zoal-. het splitsingsstelsel, 

de lax credit en de voeto

verheveling, (inkomensaf

hankcl ijke) kinderbijslag 

en opvoedgeld, studie

hnanciering, subsidicring 

een gezinsbeleid 
van werk zijn gebaat bij 

de herverdeling van be

taalde arheid. Door dee\-
waarin het gezin in 

tijdwerk en langcre 

zijn zorg- en verlofperiodes, ontstaan 

lcemten in hedrijven die 

(tijdelijk) ingevuld kunnen 

worden door wcrklozen. 

Cezien de complexiteit 

van her thema werkgele

genheid en het arbeids

marktbelcid, zullen deze 

hier niet verder uitgediept 

worden, maar zal met na

me op de combinatic van 

wcrk en zorg worden 1n-

opvoedfunctie, en 

het individu in zijn 

individuele 

ontplooiingsbehoefte 

wordt erkend en 

waarin zorg en 

opvoeding 

gewaarborgd gegaan 

worden. 
Met betrekking tot de 

combinatie van werk en 

van kinderopvang, de gezinsvriende

\qkheid van socialc zekerheid en de 

pensioenopbouw van verzorger'>. 

Dr colllhillilltr v;J11 zouj r11 Jvrrk 

De rclatie tussen de sfeer van het werk 

en gczinncn JS een tweczijdigc 

Fnerzijds biedt het hebben van werk 

ecn grotere bns op be,taan<;zekerheid, 

anderziJds kan werk een bron van span

ning zi1n in comhinatie met zorgtaken. 

In het Iicht van bestaanszekerheid voor 

gezinncr1 client ernaar tc worden ge

<;trecld dat burgers primair in hun eigen 

onderhoud kunnen voorzien door mid

del van betaalde arbeid. llestrijding van 

l llV 7 ~% 

zorg is de herverdeling 

van zorg noodzakelijk Deze herverde-

ling vraagt om een mecr actieve rol van 

vaders en de samenlcving ten aanzien 

van opvoeden en zorgen. Vrouwen zijn 

nog <>teeds primair zorgverantwoorde

lijk Door hun verhoogde arbeidsparti

cipatie wordt dit in <;teeds mindere 

mate mogelijk en wordt dit door velcn 

ook nict meer gewenst. Aan mannen 

wordt gevraagd om actief deel te ne

men aan opvoedings- en zorgtaken. 

Dezc vraag is niet van vandaag en toch 

loopt het nict storm met zorgende 

mannen. ZiJn het met name culturele 

beperkingen, opvattingen over man

nen- en vrouwenrollen die de geringe 
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zorgactiviteit van manncn vcrklarcn of 

spelen cr structurclc maatschappeliJke 

lactorcn mcc~ Welke zi1n deze en waar

om belemmercn ze vrouwen nict~ Hoc 

kunnen manncn gcstimulccrd worden 

om meer te zorgen~ Ook de maat

schappij wordt aange'>proken op haar 

zorgvcrantwoordclijkheid Onder het 

'>peerpunt 'Opvocdi ngsondcr<,tcuni ng' 

zi)ll de rollcn van de buurt, zorginstan

ties en onderwij<, reeds bcsproken. De 

vraag hier is echtcr: Wat is de rol van 

de wcrkgcvers 111 dezec In welke mate 

zijn ziJ verantwoordclijk voor de zorg

taken van werknemersc Organisaties 

functioncren in ccn maatschappij. Ze 

genereren maatschappcli)ke verande

ring, maar ondergaan die ook. ZiJ vra

gcn on1 vcrandcringen van hun 

wcrknemcrs, bijvonrbeeld op het ge

hied van oplcidingen, maar krijgen ook 

te maken met veranderde werkncmer<, 

,\1eer werkncmcrs dan vroeger comhi

ncren wcrk- en zorgtaken De OlCD 

heclt dit in I 992 reeds erkcnd door de 

Europese wcrkncmer- als 'een per<,oon 

met zorgtaken' te definicrcn. 11 Aan or

ganisaties wordt in toenemende mate 

gcvraagd om rekening te houdcn met 

de zorgtaken van werknemer<, door mo

gcliikhcdcn van dceltijdwerk, flcx!helc 

arbeidstijden en zorgverloven te ver

groten. Flexibili-,ering is voor velc he

drijvcn cchter met name een vereiste 

vanuit de markt waarop zij opereren. 

Zo lcidt de vraag om llexibele organisa

tics momenteel tot een <.nellc tocname 

van flexibele arbeidscontracten. 

I )cze contracten hieden weinig conti

m,-iteit en hestaanszckerheid aan werk

nemers en zijn derhalvc zccr gezins

onvriendcliJk. De vraag is of deze !wide 

vragen tot flexibili.,ering zodanig gc

comhineerd kunncn worden dat zowel 

het zakelijke als het gczinshclang ge

diend wordt. 

Het CDA redencert vanuit hct principe 

dat oplossingcn daar moeten worden 

gczocht waJr ze het be~t uitgevocrd 

kunnen worden. Dat hetckcnt 1n hct 

kader van de comhinatic van arbcid en 

zorg dat dit niet een primairc ovcr

hcidstaak is, maar dat deze in eer<;te in

stantie bij gczinncn en bq de <;ocialc 

partner-, ligt. In laatste instantie, als de 

oplossingen op de eerdere niveau<; niet 

toereikend ziJn, dicnt de overheid in te 

griJpen Hoe " de huidige staat op hct 

gchicd van arbeid en zorg~ Hoc gaan 

werkgevcrs om met de combinatie van 

wcrk en zorg vun hun wcrkncn1cr..;;~ 

Welke 'u,cnk-]t~111ily tliT<III<}CIIIfllis' zi1n er' 

Wat is cr in C:ACYs gcrcgeld en hoc 

<;taat het met werknemcrs die n1et on

der cen CAO vallen~ Wat zijn de erva

ringcn van \Vcrkgever~ die 'zorg

vriendelijk' zijn' Wat is de rol van de 

overheid in de combinatic van werk en 

zorg~ Aandachtspunten hierhiJ zijn de 

mogelijkheden van loophaanondcrbrc

king,- de verschillcndc vormen van 

zorgvcrlof, waaronder ouderschapwcr

lof,. eventuclc doorhetaling van zorg

vcrloL de mogeli1kheid tot decltijd 

werken, a! dan niet in combinatic met 

hedriJf'>ti)dverlcnging, de rol van de so

cialc partners, de rol van hedrijven in

zake kinderopvang,- de handhaving van 

de zondag als collcctieve vrije dag 

Slot 
'Opvoedi ngsonderstcuning', 'financieel 

en liscaal beleid' en 'de combinatic van 

werk en zorg' ZIJn zecr bclangrijke aan

dachtspunten al-, het gaat om gezinnc11 

en de ontwikkcling van gezimbeleid. 

,'1,\et weinig geld worden opvocdings

cn zorgtaken tot een zware la-,t, zonder 

wcrk i..;; cr weinig geld en \Vcinig pcr

<,pccticf en zondcr onclersteuning van 

bijvoorbeeld onderwqs zou opvocclen 

cen onmogclijkc taak zijn. Het ZIJn be-

([lV7H% 



langrijke aandachtsgebieden , maar niet 

de e ni ge waartoe gezinsbeleid zich zou 

moete n be perke n . De media , de wo

ningbouw, de buurt, de vrije tijd zijn te

ve ns va n groot belang in dit kader. 

Zoa ls in het begin reeds is aangegeven, 

is d e o ntw ikke lin g va n gez insbe le id 

geen eenvoudi ge klus. Dat beteke nt dat 

tijd , ge ld e n aandacht nodig z ijn . T ijd , 

ge ld e n aandach t om bestaande instru 

me nte n te toetsen , maa r ook om voo r

uit te (blijve n ) kijke n e n d e nken. Een 

bi ik op d e toekomst, zodat er straks 

sprake zal zijn va n a nticiperen in p laats 

va n corri gere n , als het om gezinnen 

gaa t. 

Drs. J.E.B. Markvoo rt is pwjecl111 edewerker 

Gezi11 sbeleid bij In t Weten schappelijk In stillllll 

voor !?el CDA. 

Noten 
Werenschappelijk In srituur voor he t CDA, 1 + 1 

= StiiJU'II, 1986. 

Wete nschappelijk Instituut voor her C D A, 

Zi1wollrveu, 1988. 

2. Waarva n de meest recente publika ties; CDA 

Vrouwenbcraad : \lemieHwd OudrrsciJap, 1992, 

Sn menieving in bt~lnns, 1995 , Y\lie zorgt er !Joor de ki~r

derelr , 1995 en C D A Tweede Kamerfractie 

Concep t-notitie Cezins- cn fmuiliebcleid w fn:rsoueu 

eufawiliercciJt, 1995. 

3. Aans luite nd b ij de terminol ogie die in de pu

blieke discuss ie wordt ge han teerd , zal in deze 

notitie worde n gesproken over 'gezinsbe leid'. 

H et bele id dat hiermee bedoeld wordt , is echter 

gericht op fam ilie- en gezi nsverba nden. 

4. Dit mede op basis va n het feit dat in het najaa r 

een Wl-publikatie zal versch ijne n over 

'Oude renbeleid'. 

5. Cuyvers , P. , 'H et Gez in , socia le zekerheid en 

sociaal -democratische onzekerheid', Socialisme m 

Democratie 4, 1996. 

6. Zie noot 1. 

7. Saskia Keuzenkamp, E"rarrcifwliebeleid rn de lrvells

loof> t}(lll vrorwmr. Een toekomstanalyse (Tilburg 
1995) 70-77. 

8. Moree, M. 'Vrouwen en Arbeidsmarktbe leid' in: 
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IO.Cerris, J .R.M. in o CDA Vrouwenberaad, Wie 
zorgt er voorde ki1rdemr , 1995. 

11 Zie noot I. 

12. In d ividua li sering heeft meerdere gezichten. Zo 

kan het 'emancipatie' en 'individuele vrijhe id ' 

betekenen, maar kan het ook her gez ic ht van 

'calculerend' en 'o p eigen voo rdeel uit zijn' dra

ge n. De gehanteerde bee ldvo rming va n indivi

dua lisering is va n groo t belang bij de 

formulering van beleid. H et lijkt erop dat in het 

huidi ge overheidsbeleid met nam e het beeld 

va n de calcule rende burger ove rheerst , waa r te

genover ee n calcu lerende overheid moet wo r

den gezet. 

13./Vt. Schötte ldreier in gesprek met orthopeda

goog R. Vos, 'Opvoeders worden o nzeker ge

maakt' , \folkskrmll 6 mei 1996, 6. 

14.0ECD , 5lwpilog slmclurnl ciJmoge, Pa rijs 1992 . 
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Heimwee naar het klassieke, burgerlijke gezin mag gerelativeerd 

worden. Maar de keuzen van de nieuwe generatie - gekenmerkt 

door ambities en paradoxen - dienen uitgangspunt te zijn voor 

ons beleid. De studies en discussies binnen bet CDA gaan over 

nieuwe wegen waardoor die keuzen tot hun recht kunnen komen. 

Op de agenda van christen-democratisch gezinsbeleid dienen zo

wel directe als indirecte maatregelen een plaats te krijgen. 

D 
e integriteit van de <,ar.m:n

lcving, dati., de be\angnjk

<;te zorg van hct rapport 

'Nicuwc wegen, vastc 

waarden' van het Stratcgi-;ch Beraad. 

De <,amenleving bij elkaar 

houdcn. contlicten en te

gcnstcllingen overwinncn, 

waarden ovcrdragt'n. 

En naa<,t media, scholcn, 

kerken <>peelt het gczin 

daarin een centrale rol. 

Dat i<> ook het kader. waar

in het thema vanuit hct 

C:DA aar1 de orde i., ge-

aan hct rapport 'I + I = <,anwn', denk 

Jan de promincntc plaat<> in het nicuwe 

Program van Uitgangspuntl'n n1aar 

het mol't wei wijlcn prolc<,<,or Van der 

Crinten worden nagezcgd, dat het op

mcrkelqk wa'>. dat lwt 

woord in hct verkiezing<>

progrL11111lEl van 1994- nict 

voorkwam. 

Waarom dan nu die actu

alitcit en die nadrukc AI 

die men-.en die aan het ge

'>prck met het Weten

schappelqk lmtrtuut en 

het C:DA meedocn over 

steld en sindsdien ntet de ontwikkeling van ecn 

mecr uit het nieuw<, i<> ver- hedcndaags gczimhelcid 

dwcnen. 1\'lr. JJA.i\1. Pcm Cw11i{l hl'bhcn rccht op verduidc-

Hct zou niet in overeenstemming met 

de traditie van hct Wetemchappelijk 

lnstituut voor het CDA zijn om aan 

nieuwlichterij te docn ot te zoeken naar 

eetl politicke ilollt"rillr, die het CDA 

meer hekendheid kan geven. Het gezin 

hcelt in de algelopl'n jaren veclvuldig 

en intensiel aandacht gckregen Denk 

li1king van de motievcn. 

Het ouderlijk tekort? 
Het CDA krijgt nogal eens tegenge

worpen, dat hct dit thcma aan de orde 

stclt uit ovcrhezorgdheid en heimwcc. 

f"aar aanleiding van de <;tcllingcn van 

prolc">or Hcrrnanm, dat er l'igenlijk 

( !)V 7 H lJ(J 



nict<; mi5 i5 met de opvoeding-;aandacht 

in Nederland. kwam cr vanuit <;ommige 

media een 5arca<;ti5che aanval op onze 

agcnclcnng van hct gczin. En son1nli

gcn in onzc kringen rcagcrcn daarop 

met een zekcre krampachtigheid om 

dan maar over 'hct modcrne gezin' tc 

<;preken. De airco aan, want cr moest 

een' ict5 van 5pruitJC5lucht blijven han-

gcn~ 

Ovcrigen<; zou cr niet zoveel mi<; zi1n, 

al, indcrdaad het C:DA vooral bczorgd 

wa<; over de vraag, ot in de hedendaag-

5C cultuur voldoendc aandacht be<;taat 

voor de tocru'-.ting van de volgcnde gc

nct·atte, voor de lli;lwl5e notie van ge

,Jacht tot ge<;lacht, voor hct 

doorbreken van hct circulaire denken 

van de nu lcvendcn en het herstcl van 

het illlcaitT be,el itl de ge,chicdeni5 

We zouden om in goed gezel'>chap lw

vindetl van zovele onderzockers, dte 

wcl hct vcrval van hct gczin at~nn1cTken 

al5 ecn zwatT hypotheek op de toe

kom<;t van onzc <;amenlcving en al5 een 

van de centrale oorzaken van de de<;in

tegratie en onveilighetd De luiml!lliou<ll 

Hmtid Tnl'llllr van I (I Jllni Jong5tlcden 

Wii5t op l't'n enqucte aan de 

AnH.?nkJJ!l<..,C \vc-,rku~.,t, \vaarin 92(1{) van 

de onclcrvraagdcn \lmu)IIJCit j11111tfy lies 

<111.! [<~ntrly Pllittcl' ak de belangrijbte op

gJvc von onzc dJgcn aanwiht. Fen dc

zer dagen zei ptT'>ident Clinton· "Solllli 

fllohlclli llttttthrr one;, cfli·fdmr <Jrorl'llli)tt/J tt'ii

/Jottl <1 ]111/Jrr " Ln we kennen de henade

ring van Etzioni in ziJil T/Jc l'meuliruj 

/)r/llrl over de duivel<;e drie,lag van de5-

Jntcgrattc <..,Jn1cnlcving-vl'rvcd \VCJarden 

en normen-verval tamilielcven. 1 Fn al5 

The f,ononri<l tn de algelopen zomer een 

<;peciaal katem wiJclr aan het vcrval van 

het geztn en de cloem oproept van dat 

nog maar een op de lien kinderen in de 

Amcrikaan5e binnen5teden '<; avond' 

thui5 i' ol ziJil vader aantrdt, dan zou 

een houding van 'waar hebben jullie het 

oved wei een., erg mi5plaatst kunnen 

zijn 

Het i., vol5trekt lcgitiem om de aan

dacht, die in Noord-Amerika ont<;taan 

is voor het verval van het gezin, ook 

hicr serieus te nemen, en dat gebeurt in 

onze achterhan ook nadrukkelijk Daar 

lcelt die zorg biJ velcn over de afwezige 

ouder, de 5lcutelkinderen, de rol van de 

telcvi<;ie al., vervangende opvoedcr, en 

vooral over het wegvallcn van de con

tacten tussen de gencratie5. 

Dat hoclt niet per .,e hetzelfde te zijn, 

a!, een heimwee naar het her<;tel van 

hct hurgerlijke, het kla-,sieke geztn met 

zijn dito rolverdeling tvlaar, wie de di5-

cussie5 goed bcluistert, bespeurt dik

wijl5 dat heimwee wei lk hcb mezell 

noott zo thui5 gevoelcl bij die pleiclooi

en voor hehoud en hers tel 

Wte de vcrschillcnde typologieen gezin 

en lamilie in de laatste eeuwen op zich 

laat inwcrken, weet, dat bctrokkenheid 

op de volgende en vorige gencratie ook 

volledig tot zi1n recht bn komcn in an

dere gczi n~vorn1cn. 

Wic nog hekencl is met hct prc-hurgcr

liJke, agrari.,che gczinspatroon, zal dat 

crkennen: de economi,chc functie, de 

andere helcvtng van de emotionelc 

tunctic, het werkcn van heide partner.,, 

het overlaten van de opvoecling<;taken 

uan pcr<..,onccl ot dc vorigc, niet n1ccr 

wcrkemk, gcneratie, <,oms ook het ma

triarchaal: het was het dominante pa

troon in [uropa tot ongeveer het 

midden van de vorige eeuw, en het was 

ik mag het zeggcn niet 5lccht, al-

than<; niet voor de ei.,en van die dagen. 

Het hcimweemoticl naar een type ge

zin n1Jg gerclativccrd worden. ~~1aar 

wei moet aan de orde gc<;teld worden 

op welke wijzc die betrokkenheid up 
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vorigc en volgcndc gcncratics kan \Vor

den veiliggesteld, en ook die zo <;terk 

opgekon1en vraag naar ondcrlingc gc

horgenheJd. Dat zijn de vragen naar de 

nieuwe, hedendaagse functies van hu

welijk en gczin, en - voor een politieke 

parti) - de tot bescheidenheid manendc 

vraag, wat een overheid kan doen aan 

icts, dat zo nauw met per<,oonlijke 

overtuigingen en culturele ontwikkclin

gcn vcrbonden is. 

d\vingend orkggcnd ccnzijdig gcdrag<,

patroon en een dominant aanbod van 

een bepaald <,oort levensvisie 

- In de status van memcn z1en we de 

accentuering van de zcllredzaamheid 

en de zellverwcrkelijking, maar tcrzelf

dcr tijd zien we een enorme toename 

van de emotionek en tysieke afhankc

liJkheJd, door het later volwa<,sen wor

den en door de dubbek vergri]zing. 

In de levemorganisatie 

De paradoxen 
Een veel vruchthaarder he

nadering dan aileen zorg 

of he1mwce i'> het om 

We kunnen geen 

blauwdruk 

zicn we ccn ongcdachtc 

toename van de vrije ti1d 

en van zccr vrocgc uittrc

dingen Terzeltdcr ti)d zien 

we biJ vclcn ecn zware toe

ncming van de werkhela<,

ting jui<;t in de pcrioden 

tu"en 25 en -1-5 jaM, 'al'> je 

het moet maken' 

uittekenen van een 

navolging 
beleid dat van 

weer in van 

'Nieuwe wegen, bovenaf 
waardcn' - de kansen en de 

hcdrcigingcn van de nicu

we <,ituatie of hetcr gezegd 

de paradoxcn die op om 

afkomen, vollcdig op ons 

te Iaten inwcrken. lk noem 

gedragsverandering 

direct kan - In de technologic zien 

we een <,uccewolle con-
bewerkstelligen. 

centratie op ontwikkelin

gcn, die arbeid hesparen 

en ovcrbod1g maken. Terzeltder tiJd 

zien we het onbetaalbaar worden van 

er enkclc, die misschien in dit vcrband 

relevant ziJn, 

In de economie zien we voor nieuwe 

men'>en, die de arbeid,markt betreden 

of een onderneming willen starten, fan

ta'>tische mogeli]khedcn, twceverdic

ners beginnen met grote inkomen<,- en 

he<,teding'>mogelijkheden, maar terzcll

der tijd zien we ccn giganti')chc onzc

kerheid over de inkomenvJntwik

kelingen op Iangen~ termijn, een plotse

ling verval van de per<,pectJeven op een 

langprige haan, zekcr op ecn baan voor 

het Ieven, en de noodzaak van extra in

'>panningen om 'binnen' te komen in 

het arheidshcstel e11 vooral binnen te 

blijven 

- In de cultuur zien we het onhtaan van 

een brede piLu·ilormitcit in waardenop

vattingen e11 een cxplosie van de oricn

tatJe- en informatiemogelijkheden en 

terzelldcr tijd zien we een zich hiJna 

de zorg- en dien<,tvcrlcning<,taken. 

- In de maahchappiJ zien we een duide

li]ke onder'>treping van de noodzaak 

van gehorgenheid in kkincre verban

den, zoal' het huwelijk - 'er wordt weer 

veel getrouwd' Terzelfder tijd zien we 

de heschcrmemk knngen rondom ge

zin en familie in de vorm van verban

dcn en verenigingen sterk afbrokkekn. 

De lij'>t van deze paradoxen is uit te 

brei den. t\ \aar zij vormen de realiteiten, 

zoals die op ee11 nieuwe gcneratic afko

men. De vraag, die aan de politick en 

samenkving wordt ge'>teld, hoe de keu

zc voor en de inrichting van gczin en 

familie zich verhoudt tot deze werke

li]khcid, zoal'> er ooit een directe relatie 

\va-, tu:-,sen gezin en tocgang tot vocd

sel, tussen lamilie en cconomisch ovcr

lcven. 



De keuzen van een nieuwe 
genera tie 
llij de qudie nJJr gezin en tJmilic die

ncn we ccr;.,t ccn tlnttlysc tc n1akcn van 

het vcrwJchting<,pi!troon, dJt een nieu

we generJtie hecft, die 'ondanb alle-,' 

zo overcluideliJk voor ecn cxclu-,ieve en 

ecn vJqe rciJtie kie<;t 

- Het i-, de keuze voor zeltvcrwcrkelij

kmg, 111JJr zonclcr de ontkenning vJn 

ruimte voor de zorghehoeftc VJn de 

pJrtner, u1 Jndercn, die in reiJtJe met 

dat vcrhJnd qJJn, kindercn, eigen nu

der<-. 

Het i<; de inzet op Jutonomie en ge

lijkheid, lllJJr met tcrzelfdcr tijd cen 

ciJJm op de relatic VJil heveqiging, 

emotionecl her<;tcl, genezing 

- Het i-, de vcrwJchting vJn cxclu-,ivi

tcit en trouw, n1aar nict op ha.:.,i-, van 

cen cxtcrnc normqelling, mJJr vJn een 

telkem opnieuw te heve<;tigcn keuze 

Het i-, de hoop op geborgenheid, de 

',ouJOIJ', het zich thu" voclen, mJJr wei 

in een glohali-,erende wereld, WJJrnJJr 

men uren per cbg de clcctroni<;che ven

<;ter-, openzet 

- Het i-, het <,treven nJJr welvJJrt, maar 

in evcnwicht met tijd voor clbJr en 

voor ccn dagindcling en agenda, die 

nict door het werk, de hetJJidc haan, 

vollcdig gedictccrd worllt 

Het i<; het piJn d1kwijls om kindcrcn 

te kri1gen zondcr dJt de keuze daJrvoor 

cc11 onomkecrhJJT verandcnng bctc

kent ten aJnzien vJn Jndere lunctie'> 

vJn cJrricrc ot tijdshe-,teding 

- Het i-, de in<;pJnning om die kmdcren 

toe tc ru-,ten opvocdkundig en moreel, 

om ze op hun heurt weer in <;tJJt te 

<;tellcn tot zcltverwcrkelijking en wel

VJJrt, zonder lbt de oudcrs hen willcn 

Jt-,luitcn vJn de Jmkrc hronnen VJn 

oril;ntat1c-.. en wJardcn 

( )ok hicr gJJt hct weer om pJrJdoxen 

Het zip1 111 wczc11 de vertJIJilgen in het 

per<;oonlijk Ieven en in de pcrsoonlijke 

kcuzen van de ohJcctievc pJradoxcn 

zoJI<; die eerder bcschreven werden, 

AI-; ze kloppen hier ziJn het -,lcchl'> 

vooronder<;tellingen en intuitie<; - dan 

diencn die keuzcn van een nieuwe ge

nerJtie op de ecrste piJJh uitgJngspunt 

tc zip1 voor on<; helcid. 

Niet Jng<,t, nict heznrgdheid, niet 

hcimwee, mJJr de amhitie-, binnen de

ze parJdoxen. 

NJtuurlijk is de christen-democratic 

daarbij niet neutrJa! en volgt zij niet 

-;impelweg de keuzcn. \'Vij blijven om 

kenmcrk trouw, dat wij gehondcn zijn 

en willcn zijn aan extcrnc hronnen vJn 

waarden en moraal. 

Daarom i'> altijd doorsbgg"vend de 

vraag naar de hun1anitcit van dezc kcu

zeni cr i;., de vraag naar de verenighaar

heid vJn zekere amhitics; cr i'> vnoral 

de JJmlacht voor wJt hiJzondcrc zorg 

hehoclc daar wJar gezinnen talen, WJJr 

gezinncn verzwakt zijn, waar zi_i uitgc

slotcn worden. 

ln waar wij zo dikwqls tegcn die ver

<;chijnsclcn aanlopen, kcnnen wij in de 

chri<;ten-dcmocratic ook onzc eigen pa

rJdox: uitgangspunt in het helcid dient 

te zijn de kennelijke wil van zovelcn 

on1 ccn nicu\vc relevantic te gcvcn aan 

hct gezin zonder de ontkenning van de 

hcdendaagsc realitciten en aan de ande

re kant de noodzaak van hijzondere 

zorg voor het zwakke en het gekwetstc. 

DJt is onze cerste studie- en discu<,<;ic

opdracht: hoc kunncn we bcvordcren, 

dat de amhitie<; wJJrgemaakt kunnen 

worden, en dat, daJr waJr die ambitic-; 

gelaald hehbcn en zo is het nu een

maal zo d1kwijl' -, opvang en herstel 

mogeli1k i'> 

Een sterke samenleving 
Vanuit die uitgang~puntcn n1octen we 
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nu de agenda van ccn chri'>ten-demo

crati'>ch gczin'>beleid lormulcrcn. 

Dan i'> cr allereer'>t de vraag, wclke 

maatregclcn cr direct van ovcrhcid'iwc

gc nodig zijn voor die '>ituatie'i, waarin 

de ambities door handicap'> ot nict gc

haald worden of kunnen worden. het 

eenoudergczin; verbanden, waarvan de 

kmtwinner('>) wcrklom i'i lzijnl, tami

lics. die de traditie van ongc'>choold 

zijn niet kunncn doorhrckcn. of die de 

aansluiting hi) onzc cultuur mis.,en, gc

zinnen, waarin deviatie'> voorkomcn 

Daarnaa<;t ;., er de vraag met we ike di

recte overhcidsmaatrcgelen de amhities 

en paradoxen bcantwoord worden. 

zondag'>rll'>l, studichcurzcn, kmderbiJ

'ilag, weltelijkc maatrcgclcn voor in- en 

uittreding bij betaalde arheid, fi'icalc 

voorzicningen, etc. 

Tot .,Jot en vooral gaat hct dan om de 

indircctc maatregelen. l)aar waar de 

ovcrhcid de voorwaardcn en de kader'> 

.,chept waarhinncn een 'iki-ke samenlc

ving zich kan ontwikkelen. 

Hoc kri)gt het begrip participatic in 

onze -,anlcnlcving nicuwc inhoud en 

wordt hct nieuwe realitci\7 Hoc krijgt 

het begrip maat'ichappclijke veilighcid 

inhoud (dcnk aa11 gezamenli1kc aLliC'i 

van ouder'i en 'icholen). Vooral hoc vcr

'itcrken we de in'ititutic'i, die zowel aan 

de ~an1cnlcving al'i aan het gezin in on

dcrlingc WI'i'>clwcrking de band en de 

nodige stcun gcvcn: de naar eigen ovcr

tuiging hcrkenbare school, de media. 

die iets andcr'> dan hct dominante cul

tuurpatroon vcrhecrlijken, de door de 

"'an1enlcving gcdragcn thui~zorg; de 

hcnvaardcring van vrijwilligcr<.,\vcrk. 

De ba'>i'inotJc, dat een <;lerkc 'iamcnlc

ving c;tcrkc gczinncn n1aakt en onlgc

kccrd, kan om ook behoedcn voor ccn 

val'itrik. namelijk tc dcnken dat we een 

blauwdruk kunnen uittekencn van cen 

bclcid, dat van hovenaf gedragwcran

dcringcn direct kan bewcrk'itclligen 

Zo dikwijl'> hcbben we de laat'itc kwart 

eeuw mccgcmaakt. dar bepaalde voor

zicnmgen. die vour cen wclgcdefiniecr

dc '>ituatie waren bcdoeld, gedrag'>

verandcringcn opriepen waardoor die 

voorzicningcn zeit uit de rail'> licpcn en 

onvoor'ipelde maatschappeliike ettec
ten haddcn. Dcnk aan de wcrking van 

de Algcmcne Bijstand'iwet of de Wet 

op de Arbcid'iongc<;chiktheidwerzekc

ring 1WAOJ llij het gczin gaat hct om 

ccn cultuur. om een pcrsnonliJke ovcr

tutging, on1 gcdrag'-.ratroncn. f)e ovcr

hcid hcdt een rol, maar zc dicnt 

hc'>cheiden tc zi1n 

lk'ichciden, wal haar rol hetrdt, ambi

tieus wal het ondcrwcrp aangaat. 

De '>ludic'> en d!'>CLI'>'>IC'> hinncn hct 

CI)A gaan over nicuwe wcgcn, waar

door de kcuzcn van ccn nicuwc genera

tic tot hun rccht kunnen komen, zc 

gaan over het bouwcn van vrijplaahcn 

waardoor gczinncn kan<.;cn krijgen up 

opvang, her<;tcl, ommckcer, het gaat 

om 'ilaghomcn te zcttcn voor Oiltwik

kelingen en automati'>mcn. die de <,a

mcnlcving en hct gczin daarhinncn 

dc'illltegreren en dchumani'iCITil. 

Dat '>taat in dczc 'itudic'> en di'>Cll'>'ie'i 

rond gcz1n en tamilie in de hcdcndaag

'>C om-,tandighcdcn op de agenda, nict 

minder dan clat' 

1\ lr. JJ;\ 1\ I. Jltlll Crlllll/' is dun leur 1'1111 /Jri 

Wrirllsc/Jii/J/Ic/iJk !11sliluul Poor f,rl ( I JA 

Noot 
Arllll<lr ! Lzror1r Tilt f\uu!/rn1/ /Jtlr,d lkmo-, 
lnndtlll I CJCJ~ 



De samenleving bestaat uit verbanden die een eigen mandaat ken

nen. De overheid heeft tot taak om conform de publieke gerech

tigheid voorwaarden te scheppen waarin samenlevingsverbanden 

hun verantwoordelijkheden kunnen beleven. De christen-democra

tie ziet voor het gezin heel duidelijk zowel een particuliere als een 

publieke taak weggelegd. Om recht te doen aan zowel de legitie

me belangen van gezins- als bedrijfsleven, zou het CDA het huis

houden met twee deeltijdbanen als standaardmodel moeten gaan 

hanteren en moeten streven naar een zesdaagse bedrijfstijd. 

D 
c. christ.cn-dcmocratic <;tclt 

cbt de samenlcving he-

staat utt kwa

!ttatiel utt

eenlopende verhanden 

Die vcrscheidcnheid hedt 

al\c., tc makcn met de ci

gcn norn1otivitcit die voor 

elkc afzonderliJkc samcn

lcving<;<;lccr gcldt \)ezc 

normattvitctt appelleert 

atJn n1cn~cn en j-., crvan al-

band. Deze normen vormen geen ho

ven de werkelijkhcid zwevend minuti

hankclijk dat zi1 dcze tot 

gelding hrcngcn. Hct gaat 

daarhq om 11ormcn a\-; Dr CJ Klop 

eu'> <;poorboekJe van 

voorschritten en bepalin

gcn, die om mcchani<,che 

omzctting in het Ieven van 

a11edag vragcn, nlaJr zij 

appcllcren menscn om tot 

een veelkleurige verant

woordcl ijkheid.,belevi ng 

te komcn en aldus biJ te 

dragcn tot cen ontvou

wing vt~n cultuur in ccn 

modernc, gediHcrenticer

dc san1enlcving. 

trouw en liclde, karakteristiek voor gc

zinnen, a\<, pcdagogi'>ch verantwoordc 

vorming voor -;cholcn; als solidairc col

lcctievc helangcnhchartiging voor vak

honden, ak optimalc omgang met de 

hulphronnen arhcid, kapitaal en natuur 

voor hedri1ven en als puhliekc gcrech

tighctd voor burgers in hct 5taatwcr-

C !)V 7 s IJ() 

Dczc verschillcnde maatschappclijke 

verhanden ziJn onderling nict tot elkaar 

te herlciden. Tcgenovcr aile andere 

kringcn in de -.amenlcving heeft de staat 

icts gchcel eigcns, waaruit zijn relatieve 

zclt-.tandighcid tc verklaren i-. Dat 

gcldt niet aileen voor de <,taat, ook de 
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overige leeh.feren maken elk voor zich 

aan<>praak op die betrekkelijke zelfstan

dighcid. Len onderwijsimtelling, hoe

zeer ook publick bckostigd. is geen 

uitvoeringsorgaan van de ovcrheid. Dat 

geldt ook voor gczinnen. Tegelijk heb

ben zij wei met elkaar te maken. Zij 

produceren over en weer goedcrcn en 

diensten, die voor de samenlcving als 

geheel van belang ziJil Zondcr ccn 

goed gczinsleve11 i'> er hijvoorheeld 

geen gocd hcdrijlsleven Ln omgekeerd 

De verschillende verhanden en lcvcn<,

kringen zijn aldus met elkaar vervloch

ten. Lr is convergentie of complcmcn

taritcit nodig tussen de verschillendc 

lcclslcren. die relatievc autonomic no

dig hehben om zich naar hun cigcn nor

mativiteit tc kunnen ontwtkkelcn. maar 

tegclijk van clkaar arhankeliJk zijn 

De '>amenleving ziet de christen-demo

cratic aldu-, hestaan uit een conglome

raal van lcdslcren. die elk voor zich 

cen cigcn n1andaat kcnncn, n1aar wei 

onderling stcrk vervlochten ZtJn. Die 

vervlechting is uitdrukking van de con

vergentie van hun respectieve doelcin

den. C:onvergcntic is niet vanzelf

sprekend. De vervlcchting hrengt cven

zeer het risico mel zich mee dat de be

langen over en weer hotsen. De 

christen democratic hcelt daarbiJ oog 

voor gczonde rivaliteit. maar wil voor

komen dat deze ten koste gaat van de 

men-,elijke waardigheid. het eigen man

daat van samenlevingwerbandcn en de 

intrinsicke waarde van deals schepping 

opgcvattc natuur. 

Daarom verwacht de christen-demoua

tie van de overheid dat zij conlorm het 

publieke gcrcchtigheid,heginsel de pu

hlieke voorwaarckn schept, dit: mcnsen 

en hun maJtschappell)ke verbanden in 

staat stellen om hun vcrantwoordclijk

heden naar de norme11 van solidariteit 

e11 cerhied voor de schcpping tc helc-

ven. Het is daarhij in hct hijzondcr de 

taak van de ovcrheid om: 

a. De eigen verantwoordelijkheid van 

burger<> en hun onderscheiden maat

<,chappelijke verbandcn te re<,pecteren 

en te bcschermen, de rechtsorde te 

handhaven en mee te helpen de intcr

nattOnalc recht-,orde op le bouwen c11 

zorg te dragcn voor de veiligheid en de 

rysieke intrastruLtuur (waarborgend J<;-

pectJ 

b. De vcrschillende en mogeliJk hotsen

de gcrechtvaardigde helangcn tc hJr

moni-,eren naar de maatstJt van het 

rccht en daarhiJ zodanig te werk tc 

gaan dat burgers en hun maatschappe

lijkc verhandcn zoveel mogeliJk de ge

volgen van hun hancklen voor de 

nJJstc en voor hct natuurliJk lcdmilic-u 

in hun gcdrag vcrdi~contcrcn t nornlc

rcnd J<,pc-ct J. 

c. Subsidiair de matcnclc voorwaarden 

tc garandcrcn \vaarbinncn burger~ en 

hun maat-,chappclijkc vcrhanden hun 

verantwoordcliJkhcdcn kunnctl waar

maken I aanspraken honorerend aspecti 

Het i-, de taak van de overhcicl om dczc 

clric aspectcn van het puhlieke gerech

tigheiclshegtnsel simultaan lot gelding 

te brengen. 1 

Publieke gerechtigheid en 
gezinsbeleid 
Wat hier gezcgd i'> over de ovcrhetds

taak in het algemec-n, gcldt in hct bij

zonder voor de overheidstaak ten 

aanzien van hct gczin en de- lamilie 

,\len kan natuurli1k hct standpunt hul

digcn clat het huwelijk cc11 privaatrc-ch

teliik contract t'> tus<;en twee ccono

misch zelfstandige individucn. In dat 

contract kunnen zq aile' rcgelctl wat Ztl 

wcnscn· ol zij de kindercn zell opvoc

den of uttbe<,teden, or het ccn vrq hu

welilk i-, ot niet. wt<: de zcggcn'>chap 

over het vcrmogen hedt. hoc de ont-



binding van hct contraLt kan worden 

gncgcld. etc. Ovcrhcid.,hcmocicnr'i i'i 

daarhiJ ovnhodrg .'-len vcrtrouwt dan 

optin1aa! op de <..,pontZIIll' proce<..,<..,cn in 

de '>amcr1lcvrr1g Hct gczin hcctt gccn 

'puhlieke taken' cr1 'ver'>latclijkt' du' 

niet. 2 J)at i'> nict de wiJZC waarop chri'>

tcn-denlocratcn nttar gezin en lan1ilie 

krJkcn Zii he,chmrwcn het gczin en de 

lamilic wei dcgclrjk al-, vcrhandcn die 

ook voor de <..,ttnlenlcving a!..., gchccl van 

hclang zijn er1 du'i hchalvc cen partrur

licrc ook ccn puhlickc taak vcrvullcn 

AI' men dat vindt, dan hcclt men ook 

een richhnocr nodig om de ovnheid'i

taak tc hcpalcn Die taakhcpahng komt 

hq de chri<,tcn-dcmocratie uit hct pu

hl icke gcrcchtighcrd,hcgi mel voort 

Llit de waarhorgcndc taak hliikt dat 

nict de ovcrhcid het gczin ge'italtc 

gcctt, n1aar dttt dtt ccn cigcn vcrant

woordelijkhcrd i'> vJn partner'>. Het gc

ztn i-, voor de ovcrhcid ccn gcgcvcn, 

cTn vcrhand dat gc'>lcmpeld wordt 

door de waardcn lieldc, trouw en on

derlrngc zorg Dat vcrhand moct gc

wJarhorgd worden. Crondrcchtcn en 

lamilrerccht 'ipclcrl hicr ccn helangri)kc 

rol. I )e dl'·.Lll""ic gatlt over de vraag \vic 

al, gezin kan worden hc<,ehouwd. 

Recent zip1 tcrzakc zowel her homohu

welijk al'i de "lamiti'>Lhc polygamic aan 

de ordc gc'>lcld. l)aarovcr i'i veel com

nlotic, vooral on1dat volgcns ccn con-,c

quent lihcrali,me de ovcrheid terzake 

gcen <..,tandpunt n1ag inncn1cn. ,i\1aar de 
ha-,i<..,vraag hctrelt de \vaarhorgcndc 

taJk van de overhcid voor verhanden 

geha,eerd op ondcrlingc lictde. trouw 

en zorg. Die taak verdr-aJgt zich nict 

met de vi'iie op hct huwelijk aJ, cen pri

vaatrechtelqk contract tli'>'Cil ec ono

!lll'>ch zell,tandigc individucn. die 

volledrg zell hcpalcn hoc zij hun relatie 

rnrrchtcn J)c lictdc, die al., centrale 

waardc aan hct in'>tituut huwelijk ten 

grond-,]ag hchoort tc ltggcn, kan door 

de ovcrhcid uiteraard nict voorge'>chre

ven wor·den. Dat hchoort tot de ethi

'>Chc en religieuze compctentic'ilcer en 

kan hiJvoorheeld wei ondenvcrp zr1n 

van kcr·kelijkc ot humani<,ti-,chc opvat

tingcn over her huwelijk Tegclijk laat 

dit de overhcid nict orwcr'>Lhillig Er i'> 

gcen volstrektc '>lhciding tu'>'>Cil de pu

hlickc en de pr·ivate -;tccr, heide worden 

verhondcn door de wcrking van hct 

recht. Welnu, de ovcrheid client naar 

chri<;tcn-dcmocrati-,ch inzicht haar 

recht-;cheppend optrcden zo in tc rich

ten dar ziJ de optimalc juridi-,che waar

horgcn '>Lhept waarondcr lictdc kan 

ophloeien. In de he-;taande wetgeving 

komt dit hijvoorhecld tot uitdnrkking 

in de norn1cn van n1onogan1ie, die hc

'>Chermd wordt door hct JUridischc vcr

hod op polygamic en polyandric 

lartikcl 33 flock IB.W.l, van trouw, wc

dcrzijdsc hulp en bijstand en verant

wonrdeliJkheid voor hct geheel. die hij 

wet worden voorgc<;ehreven (artikelcn 

Ill en S5 Bock I ll W l Voorh mogen 

huwclijksc voorwaardcn niet in strijd 

zijn met dwingendc wetsbcpalingen, de 

openharc ordc en de gocdc zcden (arti

kcl 12 I Bock I ll W l AI dczc normcn 

rcgelcn hct puhlicke Jllridische a'>pcLt 

van het huwclijk ten dicmtc van een 

liefdcvollc, trouwe en zorgzame relatic. 

Llrt de normcrende taak van de ovcr

hcid hlijkt dat het C:DA inzict dat 

waarhorgcn aileen nict gcnocg i'i. Er 

doen zich bot-;ingcn voor, bijvoorhceld 

tu'i'>cn het lcgitieme bclang van het gc

zin en het legiticmc hclang van de 

\\'erkgcvcr dat cvcnzccr gc\vaarhorgd 

wordt. De ovcrheid dient dcze hotsen

dc helangen tc harmoni-;cren naar de 

maal'>tat van de puhlickc gerechtighcid 

Dat hctckcnt dar zmvel de eigcn ratio-
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naliteit van het bedrijh,levcn recht ge

daan moet worden, al<; de zorg- en op

voeding'>opdracht van hct gczin Niet 

in de vorm van hct lihcrale '>chadebe

ginsel, maar in de vorm van ecn wedcr

ziJd'ic erkcnning van het wezcnlijkc 

karakter van de zowcl door het hc

drijf.,Jeven al'> door het gezin vervulde 

functies. Heide kunncn niet zondcr cl

kaar Ook dit vraagstuk is weer niet op 

te losscn door de samenlcving te bc

schouwcn aJs een grote commercicJc 

markt met concurrercndc en contracte

rcnde individuen. Er i'> veclmecr aan de 

hand en daar kan de rechts'>taat nict 

huiten hlijvcn lk ga daar in het vervolg 

van dit artikel uitvoerigcr op in. 

De aanspraken honorcrendc taak ten

'iiotte wijst ons crop dat hct tot de 

plicht van de overheid behoort om cen 

linanciele en <,ocialc hodcm in het he

<;taan tc beschermen, <l<lk voor gezin

nen, als men op eigcn kracht niet in 

'itaat is het inkomen tc vcrwcrvcn dat 

nodig is om het gezins- en familielcvcn 

gestalte tc gevcn als cen liefdevol en 

zorgzaam verband. Ook hicr wil de 

christen-democratic nict toe naar een 

veramerikaniscring van de -;amenleving, 

waarin aile'> draait om het vcrwcr·ven 

van <;oms zccr bescheiden inkomens. 

Ouders dienen de 

zorg voor kinderen 

AI., een gocd gezinsleven 

met zich mccbrengt dat niet 

beidc rartner<, full-time ter 

be.,chikking van de arbeid'>

markt kunnen '>taan, dan hc

tckent dat dat de overheid 

en de buitenshuis 

verrichte arbeid 
haar ciscn terzake moct 

plaat'>en in hct rcrspectief 

van het wen-,elijkc gezinsle

ven. Dit moticl vormde bij

voorhceld een belangriJkc 

samen te kunnen 

de len. 

inspiratiebron voor de rcccntc Partij

raad om tc henadrukkcn dat een wcrk-

ncmer niet bij de Socialc Diemt moct 

hoevcn aankloppen al'> zijn loon niet 

toereikend i<; om zijn gezin te ondcr

houdcn. Voor<;tcllcn in de sfeer van de 

bclastingvrijc voet, het arbeidskostcn

lorbit en de kinderbijslag moeten 

cvencens in dit perspecticf geplaat<;t 

worden. Ook hier geldt weer dat niet 

een privaatrcchtelijk contract tu'>Sen 

economi.,ch zelfstandige individuen de 

publiekc visie op gezin en familie kan 

hepalen, maar dat het gezin als liefdc

volle en zorgzame gemcemchap de 

norm moct zijn voor het overheidshan

deien. 

Botsing tussen gezinsleven en 
bedrijfsleven 
Uit deze glohale toepassing van het pu

hlieke gcrechtigheid.,beginsel op het 

ovcrheid.,helcid terzake van gezin en 

familic rij<;t reeds het heeld op van een 

hot5ing van gcrechtvaardigde hclangen 

tu'>'>en het hedrijlslcven en het gezin'>lc

ven. Dit is het strategi'>ch hclangrijkste 

vraag<;tuk alo; hct gaat om de toekom<;t 

van het gczin. Over de wijze waarop zo 

cen hotsing van legiticme helangen vol

gem het puhlicke gerechtighcid.,bcgin

sel client te worden gcharmoniscerd, is 

bctrekkclijk weinig litcratuur voorhan

dcn. De studicrapporten van hct 

Wetenschappclijk lnstiluut voor hct 

CDA behandelen mccstal ccn sector 

van bclcid. Zii bcnaderen de hotsing 

van belangen tusscr1 <;cctorcn mee5tal 

vanuit dczc cnc sector. Dat wil niet 

zcggen dat ziJ tot onrcchtvaardige op

loso;ingen komen, maar wei dat het in 

ogenschouw ncn1cn van twcc nlaat

schappclijkc sectoren tegcliJkertijd 

daarin niet gchruikclijk is. Dit ri'iico 

loopt ook het onderzocksprojcct naar 

ccn modern gezins- en lamilicheleid 

Wil men cchter de horsing van op zich

zclf legitiemc hclangcn naar de maar

stat van het recht harmoni'icr-cn, dan 



dicnt men daarbij de <;oevcrciniteit in 

cigen kring van beide nict-statelijke sa

nlenkving-,kringcn in kwcstie in acht te 

ncmcn. Dat wil zcggcn dat de eigcn 

normat1vitcit van deze kringen zodanig 

op clkaar bctrokkcn moet worden dat 

van ccn wcderzijds vruchtbare b6n

vlocding sprakc is. 

De cigcn normativitcit van hct bedrijfs

lcvcn is hicrbovcn bepaald als ck opti

malc omgang met de hulphronnen 

arheid, kap1taal en natuur Dezc opti

maliscring, goed rentmec-,terschap, 

hccft naar zijn aard een duurzaam ka

rakter In het Ncdcrlandse bedrijfskven 

wordt dezc met ec11 huge mate van ra

liOnali-,ering nage<,trecfd. Rcntabilitcit 

en continu·l·lcit <,pelcn cen grotc rol bii 

het hepalen van hedriJf-,srrategiccn die 

de onverwachte risico\ die de ondeme

ll1tng-,gcwijzc produktic in cen open 

markteconomie met zich meehrengt, 

mill!maliscren. Dat valt op zichzelt toe 

le juichen. Deze henadcring vcrtcgen

woordigt op zichzelt een kgitiem he

lang Kritiek 1s pa-, op ziJn plaats a!-; de 

optinltdt-;cring van de inzct van de gc

noemde produktiemiddelcn ten kmtc 

vun CCn van dczc dric gaat. l_)at dreigt 

hijvoorhceld als cen grootscheepsc in

troduuie van zogenaamd flexi-werk 

van werkncmer-, vollcdig aan het bc

drqfshelang onderge-,chikte manipu

lcnhMe eenhedcn zou maken, zondcr 

1·ekening te houden met hun mensclijke 

ontplooiing in <mdere kvens-,leren 

De cigcn normativ1teit van het gezin i<; 

h1crhoven hepaald als het liddcvol, 

trou\v en zorgzt1an1 met clkaar on1gaan 

van de !eden van gezin en familic. Dcze 

llOrlllativlteit kan op verschillcndc wij

zen in ecn <,ocialc <,tructuur worden vn

discontcnd. Over dcze sociale struc

turcring 1s minder con<,ensus dan hij het 

bcdrijfslevcn In hct algemeen zijn er 

drie modellen te ondcrscheidcn: 

I Her kostwinnersmodel de cne part

ncr werkt buitenshuis en de andere 

niet, de kostwinner j-, fiscaal en juri

disch het aanspreckpunt voor de ovcr

hcid. 

2. Vcrzelfstandiging binnen relatics: 

hcide partners worden al<> zelfstandig 

verantwoordclijke personen behandeld 

met tegelijkertijd in achtneming van 

hun relatie. 

3. Volledige individualisering: de part

ners worden beidcn beschouwd als juri

disch en cconomisch zclfstandige 

individucn, ongeacht of en wat voor re

latic zij hehhen. 

Hct CDA client tc kiczen voor het 

tweede model, verzelfstandiging bin

ncn relatie<>. Zo een kcuze is niet hct 

mcewaaien met de tijdgcesl en daar 

comprom~<;sen mce sluiten. Ook 

Kuypn en Dooyeweerd maakten on

derscheid tussen het norrnatieve struc

tuurprincipc van huweliJk en gezin en 

de concretiscring daarvan in verschil

lende hi<;torischc perioden. W1e vast

houdt aan een hepaalde historischc 

vormgeving van het normatieve struc

tuurprincipe is conservatief en dat is 

christelijkc politick niet Chri'>tcliJke 

politick is radicaal omdat ziJ de werkc

lijkheid toctst aan normcn. Nict het 

histonsch gegrocide i'> heslis5end, maar 

het normaticvc. 

Wclnu, heslissend voor het normatieve 

<,tructuuqorincipe van huwelijk en gezin 

is de onderlingc liefde en trouw als lei

clendc waarde. Andere aspectcn van hu

wcliJk en gczin, zoals het economische 

aspect. moetcn altijd in dicnst staan van 

het lcidendc aspect van de licfde 

Liddc tussen echtgenoten, liefde ten 

opzichte van de grootouders, lief de tus

sen ouder<> en kindcren en liefde voor 
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de medemen<, in nood Dat laar<,te 

l10ort crhiJ WiJ <;preken niet over het 

burgerlijke gezin dati'> gericht op prc'>

tatie'>, '>paarzililmheid en v\ijt en dat in 

welvaart niet wil ondcrdoen voor de 

buren, maar over het chri'>teliJke gezin 

dat 66k vrijwilligcr<,werk verricht in de 

san1cnlcving en in cxtren1e orn~tandig

heden zonodig met gcvaar voor cigcn 

welvaart Ctl welzijn ook vluchrelingen 

of onderduiker'> opneemt. 

Het model viln vcrze\l<,tandiging bin

nen relatie'> i'> cen eigentijd<,e vormge

ving van het nonnaticvc structuur

principe van hct op licfde, trouw en 

zorg geba<,eerde huwelijk e11 geztn. 

Daarmee Ievert het nict achtcrill kritiek 

op het kostwinncrsmodel. Dat wa<, 111 

zijn tiJd een liddevolle vorm voor hu

weliJk en gezin, die in de toenmalige 

om<;tandigheden als een verworvcnheid 

werd ervaren vergeleken met de <.ituatie 

van noodgedwongen vrou\vcn- en kin

derarheid in de vorige eeuw. De techni

sche en economi'>che ontwikkelingen 

'>ind, de jaren zestig lciden ertoe dat 

hct niet zinvol i-, om tcrug te keren 

naar het gezin<.model dat in de eer5tc 

hcltt van deze eeuw werd verworven. 

Tham is een andere vorm nodig. 

Daarom kan er ge<,proken worden van 

een modern gczinsbeleid, gebaseerd op 

vcrze\l<,tandiging binnen relatie'>. Het" 

ee11 wezenlijk en niet conservatid alter

naticl voor hct lihcrale model, dat van 

herekeni<; i'> voor de gehele <;amenle

ving. 

Harmonisatie van botsende 
gerechtvaardigde belangen 
Wil men nu rccht doen aan de -.oeve

reiniteit in eigen kring van zowel het 

hedrijlslcven a\<; her gezimlcven, dan 

ligt her voor de hand dat het C:DA het 

huishouden met twee deeltiidhanen als 

het <;tandaardmodel gaar behandelen. 

Ouder<, dienen de zorg voot- kinclcren 

en de hutten<,hui<; verrichte adwid <;J

men te kunnen delcn. De term \tan

daat"cl' hetekent in dit geval dat de 

overheid een bepaald prototype van 

het gezin a!.., uitgang-..punt nccnlt voor 

haM belcid, zonder daarmee aile andere 

variantetl te verhteden Ter wille van de 

rechtvaardigheid, de controlccrhaar

heid op lraude en de cftcctivireit van 

haar heleid. Daarmec wordt de allcen

verdiener niet gedi,kwaliliceerd. [r zal 

voor hem of haar genoeg n11mte hltJ

ven. omdat niet aile werkzaamheden 

zich lenen voor decltiidwerk ,\laar net 

zoa\<; het kmtwinnef'>lllmlel in de jaren 

vijfrig het standaardmodel wa'>. waarop 

aile <,ociaal-cconomischc rcgclgcving 

was afgestemd zonder de allcemtaatl

dcn te di'>crimineretl, zo ook zou thans 

het hui-,houden met rwee deeltijdhancn 

het 5tandaardmodel kut1nen worden. 

Om tegelijk recht te doen aan de ctgcn 

normativiteit van het hedriJf-,\cven zou 

dit delcn van arhcid en zorg op de ecr

<,tc plaat<; nict hewerbtelligd moeten 

worden door een uitgcht-eid stc\,el van 

ouderschap<;-, calamitcitetl- en zorgvcr

loven. Deze benaclcring staat op gc

~pannen voet met de lcgiticn1c cigcn, 

op risico-minimali-;cring gcha-,ccrdc, 

rartonaliteit van het hedriJf<;\cven. \)eze 

verloven zijn naar hun aard onvoor'>IWI

haar en du<, voor cen wcrkgever lastigc 

zaken. Dat kan men hem, uttgezonderd 

hct zwangcrschapwerlot. niet kwaiiJk 

ncmen. Dat is echter nict het gevalmct 

deelttjdwerk \)at valt tc planncn. 

Daarom zou ccn harmonieuze oplos

sing vcelmeer deelri,dwerk a\<, <;trategt

'>che hootd\ipl van gczin-,heleid moetcn 

kiezen dan thans in Neclcrlancl en het 

omringende huiteniJnd hct geval is 

\)at is cen 'archttectonische', hinnen de 

structuur van het hedrijf,lcven pa<,<,ende 

benadcring en nict ccn corrcctic van 
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hutten~l op h"'" v~n een t-cbttd onei

genlijk nlll1dcl 

Op de twcedc pl~~t' zou ccn hot<;ingen 

h~rnwni,nend helcid nweten <,[reven 

nJJr ecn ze'>d~~g<;c hcdrijtqiJd l.angere 

111 gehruiknemtng van produktiemidde

lcn vnlaagt de kmten per eenheid pro

dukt. De '>lrategi,che keuze zou 

gem~Jkt mocten worden d~t in hc

drl)f'>'>cctoren waor dat mogeli1k i,, de 

~rhcid'>tijdverkorttng met hehoud van 

loon gcpaard gaat n1ct vcrlcnging Vdll 

de hedrl)fqijd naar de zaterdag Dat 

vcr<;terkt hovendien de claim om de 

zondog huiten '>chot te houdcn. Het 

zou de moeitc waard zijn als het C:DA 

en her Convent van C:hristclijk-Socialc 

Organi<;atie'> het over een dergelijke 

<,[r~tcgie een<, zoudcn kunnen worden. 

ill) ee11 ze,daag'c werkwcck zijn een 

dnedaag'>e en een vierdaag'>e deeltijd

ha~n per huishoudcn dan gc'>chikt om 

de kinderen maar een overlappcnde 

dog door andercn te hoevcn Iaten op

vangen Dat kan door grootoudef'>, 

ga,tmtdef'> ot prolcs.,ionele kindcrop

vang. f-lct accent ltgt op de nuder<,, ter

wijl tcgeliJk de capacitcit5- en 

tin~nciering<;prohlcmatick rond de pro

k<;<;ionelc kindcropvang hantcerhaar 

wordt. Om de allocatie van kinderop

vangdtemten optimaal af tc stemmcn 

op de aldu, vorm gegcvcn vraag, client 

de ki nderopvang wei van zijn hureau

cr~ti,che [J'>Je te worden ontdaan en -

hehouden'> de in<,pectie op de door de 

overheid in het helang v~n de kinderen 

te handhaven minimumkw~ltteit- n~ar 

de pJrticuliere '>ker ovcrgeheveld te 

worden, gcpaard Jan ccn fi..,calil,cring 

van de than<; vn'>trekte <;tdl<;tdie'>. 

l'er ,~!do komt deze henadering neer 

op ee11 .ih-urige en ec11 24-urige decl

tl)dh~~n pn gezin, tezamcn (,() uur. 

Omdat vee! C:AO\ nu reed, de :l(i-tll·i-

gc wcrkvvTck on1vJttcn, dc-,gcwcn~:.t lilt 

C I JV ~ s% 

tc- octcncncn in vier dagcn van <J uur, 

ligt de ben~dering dicht tegen de reali

tcit a~n. Tegclijk moet erkend worden 

dat van wcrkclijk delcn nog gec11 '>pra

ke " [)c lang<,twerkende partner he

houdt in kite zijn haan. Van wcrkelijk 

delcn zou eer<;t sprake ziJil a!, beide 

partner<, hiJvoorhecld een drie-daagsc 

baan zouden ~cccptcren. l)c gekozen 

hcnadering maakt dat voluit mogelijk 

Dit nwdel houdt geen verhod. maar 

wei een zckcrc alwijzing in van twee 

full-time banen voor gczinnen met kitl

dercn, omdat dat geen rccht doct aan 

de zorgdoelstelling van gezinnen. Dat 

oordeel i' in ovcreenstemming met de 

lcitelijke kcuzcn die ouders in 

Nederland ovcrwegcnd maken. Het be

tekent dat de Nederlandse economic 

het ko<,twinnersmodel dehniticf vcrlaat 

en overgaat op het twee-deeltijdbancn

model. Daarop dicnen de socialc vcrze

keringen, de pensioenen en de 

bedrijf.,tijden te worden ingericht 

Natuurlijk staat hctmensen vrij om an

der5 tc kiezen, maar het standaardmo

del wordt dit dclen van arheid en zorg. 

Aldus kan de bot'>ing van legitieme be

langen van bcdrijfsleven en gezinsleven 

worden geharmoni<.eerd op ecn weder

zijds vruchth~re wijze, zonder in vcra

merikanisering van de samenleving te 

vervallen. Daarmee i'> ook hct bcdriJfs

leven gediend 
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Opvoedings- en gezinsrelaties vormen een wezenlijk onderdeel 

van onze sociale infrastructuur. Daarom moet de overheid een ge

zinsbeleid voeren. Een modern gezinsbeleid gaat uit van het ver

zorgen en bewaken van sociaal-economische en sociaal-culturele 

randvoorwaarden die het voor individuele gezinsleden mogelijk en 

aantrekkelijk maken om hun respectievelijke relationele functies en 

verantwoordelijkheden te vervullen. Opvoedingsondersteuning in 

brede zin client een speerpunt te zijn in een dergelijk beleid. 

D 
czc hijdragc gaat uit van de 

gedachte dat ecn pluritorm 

gczin'>levcn en opvoe

ding~gchcurcn ccn wczcn

lijk onderdeel vormt van 

de sociale intra<;tructuur 

van onz~ san1enleving. 

Ecn eer<;te helcidsvraag 

daarbij is: Welke uitgangs

punten staan ter heschik

king voor cen systc

matisch hclcid ten aanzicn 

van gczin en opvocding in 

hct algcmeen en ten aan

zicn van onder~teuning 

van gczin en opvocding in 

de beperkte ruimte moct ik volstaan 

met ccn bcknopte weergavc van stand

punten en voorstcllcn. tcrwijl elk punt 

uiteraard ecn uitvocngcr argun1cntatic 

zou verdienen. 

Uitgangspunten 
voor systematisch 
gezinsbeleid 
Het bovemtaandc zou de 

indruk kunnen wekkcn dat 

een gezin<;belcid recht

'>treek-, af tc icJdcn I'> van

uit ccn vooral vchtgclcgd 

bepaald model over hoc 

pnma11T rclatie<; tu"en 

hct bijzondcrc lliJ de be- Profdr JR.i\1 CelTis partner<;, tmsen ouder<; en 

antwoording van dezc ecrstc centrale kindcrcn of tu<;<,en volwa<;<;cncn 111 hct 

beleidwraag wordt ook getoond wat 

oudcr'> en kinderen van nu nodig hch

bcn. Dit lcidt onvcrmlldcl11k naar onzc 

twecdc en af,luitcndc vraagstelling· 

Welke punten zouden in ccn gczin<;hc

!cicl opgcnon1cn moctcn worden voor 

prakti'>che uitvoering~ In vcrband met 

algcn1ccn cruit zoudcn n1octcn zicn. 

lntcgcndcc\. mijn VISIC op ccn modern 

gczinshelcid is dat van ccn zich ont

wlkkclcnd gczin<;helcid waann '>teed<; 

weer opnieuw gckeken wordt naar de 

funct1cs die kiteliJke gCZlll'>- en opvoe

ding'>ITiatic'> vcrvullcn voo1· ind1v1du en 



<;amenlcvlllg !)it hetekent dat de ont" 

w1kkcling van ccn -.y~tcnlati<..,ch gczln-,

hclcid vraagt on1 ccn voortgaandc 

cxpllcltcring. toct...,ing en hl)...,tclling van 

een zo integt"aal mogeli,ke vi<;ie op 

\\:Jardc en tunctic-.. van gczin-.;-, opvoc

ding<,- en partnerTelatie<; voor individu 

en 'amenlcving die de gehelc lcvem

loop onwat. Len gezrmhelcid i<. met an

dere woorckn nooit at omdat het 

obJect van belerd voortdurend veran

dert. Cezin,heleid hehoort integraal en 

omvattend te z11n vanwege de velerlci 

invloeden op en hetrekkingen tu<;<;en 

het gezin a!, interactioneel en relatio

neel micro-geheuren en de ecologi<;che 

<;chi !len daaromheen I Cern<;, I'JH'J 1. 

Het oh1ect van eer1 <;y<;temati<;ch ge

zin,helcid he<;taat uit die <;ocialc intra

<;tructuur waann het draait om tunctie<; 

zoa!.., opvocd1ng, -.ociali">J.tic, zorg, .... oli

dariteit. intimiteit. en ontwikkeling va11 

identiteit. hrnctte<; die zowel voor het 

individu a!, voor de <;amcnlcving we

zenlijk zijn Het huidrge gezin-;dehat 

!welt aile-; te maken met proce<,<;en van 

maat<;chappelqke verandering. Kort

heid,halve vcrwiJzen we naar het pro

ce<; van individuali<;ering. dat hij 

voorkcur opgcvat moct worden Jl':> lil

ting van ccn algcmccn cnlJncipaticpro

cc'-> Wat \VC in onze wc<.:;tcr"ic 

">Jil1cnlcvingcn zicn ]..., ccn cn1ancipatic 

van de primarre lcd,kcr·, waarin bur

ger' terecht maat<;chappelqk tT<;pcct en 

crkcnning ci-,cn voor de wijzc waarop 

ze zeit hun Ieven en hun relatie<; inrich

ten. met de daarhij hehorende hoge 

kwaliteitwerwachtingen (d Van den 

Akker; Ccrri-;, 19951. Fen tweede ach

tcrgrondprocc<.., van hclang voor gczin~

helcid i-; het gegeven dat er <;teed' 

minder <,prake i' van een VJ'>te voor

<,pelhare levemloop Zowel de indivi

duelc lcvemloop a!, de cyclu-; van het 

gczin-.lcvcn i;., tundan1entccl gcwijzigd. 

Zo i<; de kan<; toegenomcn dat men 

mcerdcre wi<;<;elingcn mcemaakt in 

<;chool. beroep, wcrk, huweli)k en ge

zin. Dit geldt zowel voor ouders a!., 

kinderen" Tegen de achtergrnnd van 

deze proce<,<,etl van individuali<;ering en 

de-<;tandaardisering zou gezin<;heleid 

zich vooral moeten richten op de tunc

tionele kwaliteit van primait"e rebtic-; 

zoals dre zich voordoen tu<;<;etl part

ncr<,. ouder<;. kindcren en zorgverant

woorde\ijken Daarnaa-;t zou men 

overigem een gezin<;heleid ook kunnen 

richten op het her<;tellen van de struc

turelc <;tahrliteit van primaire relatie-;. 

len dergelijke re<;tauratie-gedachtc 

gaat uit van de aannan1c dat stahiliteit 

aan de buitenkant minot meer automa

tisch lcidt tot kwalrteit aan de hinnen

kant 1 ct. Cerri<;, Jl)L)(,) Een modern 

gezinsheleid dar gehascerd i-; op een 

open rebtionelc dclinitie van gczin 

(dat wil zeggen: een relatiel duurzaam 

<;amenlcvingsverband van een ot meer

dere ouders, kinderen en andere vol

wa<,<,enen. waarin naa-;t zorg- ot 

opvoedi ngwerantwnordcl ijkheid, inti

miteit en allectieve betrokkenheid op 

clkaar centraal -;taan) gaat uit van het 

vcrzorgcn en hewaken van randvoor

waarden die het voor individuelc ge

zimleden mngelijk en aantrekkelijk 

maken om hun re<,pectievelijkc relatio

nele tuncties en verantwoordelijkheden 

te vervullen 

Wat hehhen kindcren van mr nodig7 

Onder<,taandc voorheelden Iaten zien 

dat Jonge kinderen, maar ook en vooral 

jongercn, ccn opvoeding~:.on1gcving no

dig hehhen waarin ouder<; warmte, 

structuur en ruimte bieden 

Llit onderzoek op het gebied van de 

ontwikkeling van delinquentie en de

viant gedrag van jongeren blijkt dat de 

kwaliteit van de gezimopvoeding een 

z 

N 

''-' 



0 

UJ 

-l 

UJ 

"" 
Vl 

z 

N 

UJ 

\.] 

z 
UJ 

UJ 

-l 

2 

<t: 
I I 

u.. 

besli sse nde rol ve rvult (cf Sampso n & 

Laub, 1993; Bahr, 1979). Een tekort aan 

persoo nlijke investering va n ouders in 

opvoedingssituat ies, dat w il zeggen een 

teveel aan harde onrede lijke d isc ipline

ring, een tekor t aan supe rvis ie op het 

doen e n laten va n kind en jo ngeren e n 

ee n tekort aan affect ieve ge hec hth e id 

gaat sa men me t deviant gedrag. 

Bove ndien gaat ee n derge lijk opvoe-

naar vo re n dat di e opvoed in gs re lati es 

positi e f uitpakken di e gekenm erkt wor

den doo r ee n of ande re vorm va n we

derke ri ghe id. Dit ge ldt zowe l voor de 

taalontw ikke ling, de cogniti eve o ntwik 

kel ing, de ontw ikke lin g va n identite it 

e n mo raliteit en ni et in de laatste plaats 

voor de o ntw ikke lin g van relat ion e le 

vaa rdi g heden. 

dingspatroon sa men met de vo rming Als we ee n ve r taals lag will e n maken 

va n vriendsc ha ppe n met ---------- naar gez insbeleid moete n 

we bede nken dat soc iaal

econom ische e n sociaal

culturele ra ndvoorwaarden 

en ke nm e rken zoa ls oplei

ding, beroep, inko men, 

werkomsta ndighede n, ge

zinsvol ledighe id , werk

looshe id , armoede e n 

gez inssa me nste lling wel 

dege lijk invloed hebben 

op de uitkomsten bij kind 

en jongeren, maar dat de

ze invloed meestal loopt 

v ia de gezi nsopvoedin g. 

Sommigen make n ze lfs 

aannemelijk dat we in de 

westerse sa men lev in g af

stevenen op ee n tweede -

Een coördinerend deviante leeftijdgenoten 

(cf . Patterson , D e Baryshe 

& Ramsey, 1989). Ook 
gezinsbeleid waarin 

wa nneer we kijken naar de 

gewenste ontwikke lings

kant va n bijvoorbeeld 

opvoedings-

ondersteuning een 

schoo lpres tati es e n per- van de speerpunten 

is, zou de 
soonlijkheidsontwikkeling 

blijkt een autoritatieve op

voed in gsst ijl bestaande uit 

een comb in atie va n warm 

te , co ntro le en de mocrat ie 

de beste ga ranti e voor een 

ges laagde o pvoed in g (cf 

Ste inbe rg, Mou n ts , Lam

born & Dornbusch , 199 1 ), 

alh oewe l met nam e in de 

ado lescen tiefase de ma te 

van betrokkenhe id b ij 'af-

opvoedingsneutrale 

opstelling van 

school , 

verenigingen en 

media moeten 

helpen doorbreken. 

wij kende' leeftijdsgroepe n ee n comp li 

cerende factor kan z ijn (Steinberg , 

Dornbusch & Brown, 1992 ) Een autori-

tatieve combinatie va n warm te, co ntro

le en democratie in het gez in im pliceert 

ui teraard niet dat uitgegaan wordt va n 

een uniformerend opvoed in gsco ncept. 

Een va n de opgave n waar o uders voor 

staa n is dat ze steeds ee n combinatie e n 

evenwicht moete n zoeke n tussen 

wa rm te, co ntro le e n democrati e afhan

kelijk va n de persoo n en de be hoeften 

van kind of jongere en afha nke lijk van 

de e isen va n de opvoed ingssituat ie. Uit 

dit type onderzoek kom t steeds weer 

ling tussen burgers: z ij die 

over vo ldoende mater ië le en persoonlij

ke hulpbronnen beschikke n o m vo l

waa rdig te participeren aa n de 

samen leving in termen van ople iding, 

inkom e n, beroep e n zij die daar in min

dere mate ove r besch ikken (Beek, 1986; 

Elias, 1987) Deze tweedelin gs hypo

these tre ffe n we ook aa n in de socia li sa-

tielite ratuur De 'pos itieve' route bestaat 

uit vo ldoe nde materiële e n persoo nlijke 

hulpbro nne n in he t gez in , met name 

warmte , democrati sch o uderschap , en 

wederke ri g heidservaringen in in terper

soo nlijke relaties, een positi eve soc iale 

en cogniti eve o n tw ikke lin g samen met 
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een wa t la tere li chamelijke ri jp ing, uit 

monde nd in he t vermogen om duurza 

mere in tieme re laties aa n te gaa n e n 

meer te investe ren in o ude rlijke ve rant 

woordelijkhe id voor de vo lge nde ge ne

ratie . De 'negati eve' route bestaat dan 

uit onvo ldoende materië le en persoon

lijke hul pbro nne n in het gezi n me t na

me hard , verwerpend e n koud

wantrouwe nd o uderschap zo nde r posi

tieve wederkerig he idservari nge n, ee n 

proble matische gedragso ntwikkeling, 

met name a ngstige teruggetrokkenhe id 

ofwe l brutal e agressivite it samen met 

ee n vroege lichame lijke rijp ing, u it 

monde nd in een o nvermogen o m duur

zame re laties te o ntw ikkelen e n een 

beperk t ve rmogen te investeren in de 

opvoeding va n de vo lge nde gene ratie 

(Beslky, Stei nberg & Dra pe r, 199 1 ). 

Enkele concrete werkpunten 
voor beleid 
Tegen bove nstaa nde achtergrond zou 

ook het prob leem va n ee n dre ige nde 

ve rscherp te tweedeling in onderwijs

kansen bekeken moeten worde n. Als 

het waar is dat de 'brai11 race' in het o n

derwijs al op dri ejari ge leeft ijd begin t 

dan ts er we ini g fantasie voor nod ig om 

te voorspe ll en dat er all ereerst ee n wis

se l getrokken wordt o p het vermogen 

van o uders om op hun kinderen die 

waarden en basa le partic ipa tie-vaard ig

heden over te dragen die nodig zijn om 

deze 'race' tot ee n goed ei nde te bren

gen. Het is een misvatting o m te den

ken dat hi ertoe alleen de peuterperiode 

een beleidsterrein zou vormen . De ba

sisschoolperiode en de periode va n de 

adolescent ie is in dit opzicht minste ns 

eve n belangrijk . Op de tweede p laats 

wordt een wisse l getrokken op de peda

gogische taak va n het onderwijs. Blijft 

de taak van de schoo l toch voora l be

perkt tot kennis e n p restat ies, of moe-
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te n we op ni euw de vra ag o nder ogen 

gaa n z ie n naar de bredere educa tieve 

opdracht van de school waarin naast in 

tellectuel e vormin g, ook e indte rmen 

worden gerealiseerd in normbesef e n 

soc iale vaa rdi ghede n. Als we in dit ve r

band mogen spreke n va n een opvoe 

dingsonde rsteunende taak va n de 

school als tweede opvoed ingsm ili eu, 

waarom zoude n we ten aanz ien va n een 

te ontwikke le n in tegraal gezi nsbe le id 

niet stil moge n staan bij een kriti sche 

kijk op de opvoedin gso ndersteunende 

dan wel opvoed ingso ndermijnende 

funct ie van het de rd e en vierde opvoe

dingsm ili eu, respectievelijk het netwe rk 

va n vri enden , c lubs, ve re ni g inge n e n 

de media. Ee n coörd in eren:çl gezin sbe

leid waarin opvoedingsondersteuning 

ee n va n de spee rpu n te n is, zou de op

voedingsneutra le opste lling van school, 

vere niginge n en medi a moeten he lpen 

doorbreken. Een inc ide ntele campagne 

tegen 'pesten' of 're lationee l gewe ld' 

thui s of op school he lpt natuurlijk we i

ni g als tijde ns c lub- en spo rture n kin de

ren e n jongeren de ge legenh e id krijgen 

elkaar en .he t lokaa l 'af te breken'. 

O pvoedin gso ndersteuning buite n de 

d irecte gez in sco ntext kan ook nodig 

zijn als een bescherm ing van het kind 

tege n bedre ig in ge n van binnenui t in de 

vorm van bijvoorbeeld mi shande li ng, 

verwaarlozing of overmatig gebruik van 

geweld 

Wa nneer we net hebbe n over concrete 

punten voor opvoed in gso ndersteuni ng 

moete n we toch even ingaa n op het o n

dersche id in ee n traditionele , enge be

tekenis va n opvoed ingso ndersteu ning, 

zoa ls dat tot nu toe in het Nederlandse 

beleid de boventoo n heeft gevoerd , na

me lijk a ls hu lp en ondersteunin g bij 

problemen met nam e in het opvoeden 

van klein e kinderen , het o pva ngen va n 
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ccn wat latere lichamcliike riiring, uit

mondcnd in het vcrmogen om duurza

mcrc inticn1c rclzttic-:., aan tc gaan en 

mecr lc inve<;leren in oudcrli)ke verant

woordclqkheid voor de volgendc gene

ra tic. f)c 'ncgoticvc' route hc">taat dt~n 

urt onvoldoendc materick cr1 rer">on

li)ke hulrbronnen in het gezin met na

nle hard. verwcrpend en koud

wantrouwend oudcr,chap zondcr- po<.i

tieve wcderkcr-ighcid<;crvaringen. ccr1 

problcrnati<.c he gedr·ag<,ont wikkel i ng, 

met nan1c ang'-ltlgc tcruggctrokkcnhcid 

olwcl hrutak Ztgrc-.-,ivitcit '-.ZIIllcn n1ct 

lTil vroege lichameli)ke ri1ring. urt

llH>ndcnd in ccn onvcrrnogcn om duur

zame relatic' te ontwikkckn en een 

bcpcrkt vermogcn te inve<>leren in de 

opvocd1ng van de volgcndc gcncratic 

r Jle,lh.v Steinberg " Draper 1 'J'J I 1 

Enkele concrete werkpunten 
voor beleid 

Tcgcn hovcn ... tztZindc Ztchtcrgrond zou 

ook het prohlcem van cen dr-cigendc 

VlT<;cherpte tweedeling in ondcrwij<;

kan<,en hekeken nwcterl worden AI, 
het waar i<; dat de 'lndill rocc' in het on

dcnviJ' al op driciJrige keltiJd hegint 

don p., cr wcinig tJntJ<.,Jc voor nodig on1 

te voor<;pellcn dat cr alkr-ccr·,t ecn wi<.

<.el gctmkh.cn wordt op hct vermogen 

van oudcr' om op hun kindcrcn die 

waordcn en hJ<..,;dc pJrliupatic-vaardig

hcdcn over tc dragcn d1c nod1g zijn om 

dcze ·,o,c' tot cer1 gocd ernclc te bren

gcn. I ict i-., ccn lll1...,vatt1ng om tc den

ken dat hiertoe allcc·n de peuterpcnodc 

een lwlcrd<;tcrrein zmr vormcn. De ba

""choofpenode en de pcriode van de 

adolc<;centre i<; in dit opzicht mimtem 

even helzmgrqk ( )p de lwenk plaah 

wordt cTn wi<;<;cl getmkkcr1 op de peda

g<>g"che laak van hct onclcrwi!'- lllijtt 

de taak van de <;chool loch vooral he

pcrkt tot kenn" en prc<.tatie<;, ol moe-

ten we opnieuw de vraag onder ogen 

gaan zien naar de brederc educatieve 

opdracht van de school waarin naa<;t in

tcllectuclc vorrning, ook eindtcrmen 

worden gcrealisecrd in normbe,cf en 

<,ociak vaardigheden Als we in dit ver

hand mogcn sprekcn van een opvoe

dingsondcr<;teunende taak van de 

school al, lweedc opvocdingsmilieu. 

Wt1Jron1 zoudcn \VC ten aanzlcn van ecn 

le ontwikkclen integraal gezin-;lwlcid 

niel <;til mogen staan hij ecn kritische 

krik op de opvocdingsonder<;teunende 

dan wei opvoedlllg<;emdcrmijnende 

tunctie van het derde er1 vierde opvoc

ding<;milieu, rcspectievcliJk het nctwcrk 

van vricndcn, cluh.;,, vcrcnigingcn en 

de media. [en coiirdinerend gezinshe

ICJd waorin opvocding;.,ondcrqcuning 

ecn van de <,pecrpunten "· zou de op

voeding<;neutralc op<;telling van school, 

vcrcnigingcn en media n1oetcn hclpcn 

doorbrcken. Fen inciclentele campagne 

legcn 'pe<;tcn' of 'rclationeel geweld' 

thui' ol op <.chool helpt naluurliik wei

nig al, ti)dens club- en <;ponurcn kinde

rcn en jongcrcn de gclcgcnhcid krijgen 

clkaar en hct lokaal 'al te hrekcn' 

Opvoedingsonder<;teuning huitcn de 

dircctc gczin-.;cnntcxt kt1n ook nodig 

zr1n al<. ccn lw-;chnming van hct kind 

tcgcn hcdrcigingcn van hinnenuit in de 

vorm van bi)voorheeld mishandeling, 

VlT\\'ZtZ!rluzing ot ovcrmJtlg gchruik van 

gewcld 

Wanneer we rlCt hehben over concrete 

puntcn V<Hn opvocdingsondcr'itcuning 

nwetcn we loch even ingaan op hct on

cler,cheld in cen traditionek. cnge hc

tckcni<.., van opvocd1ng-;ondcr-.,teuning, 

zoal, dat tot nu toe in het ~edcrlandsc 

belcid de boventoon heclt gcvoerd, na

mell)k a[, hulp en onder<.teuning bii 

prohlemen met name in het opvocdcn 

van klc111e k111deren. het opvangcn var1 
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prohlccmJongeren, het schcppen van 

wcrkervaringspbatscn en stratvervan

gende trainingen. Naast een op proble

men en dclicicnties gericht hclcid van 

opvocdingsondersteuning, staat ecn he

leid gericht op het opvoedingsgebcu

ren zeit en de optimalisering daarvan in 

termen van hct scheppen van sociaal

economische en sociaal-culturele rand

voorwaarden. Dcze emancipatonsche 

of ontwikkelingsgerichte opvatting van 

opvoedingsonder<,teuning (cl Van 

Cromhrugge & Vandemeulehroecke, 

I 'J'J2) is gericht op het lunctionele he

lang van de continuiteit van de normale 

opvoedingsrclat1es in de vcrschillende 

gezinsvormcn Lliteraard vallcn de pro

blematische opvocdingsrelaties hicron

der, maar het verschil is dat ze niet 

n1ccr de enigc bclcid.;;ingang vorn1cn. 

Cezinsondersteun111g hebben we van 

een pedagogisch sy-.teempcrspectiet 

cerder reeds omschrcvcn als "het zoda

nig he'invloeden ol verandcren van ma

tcricle en/of persoonlijke hulpbronncn 

en/of omgevingscondities van de leden 

van een primair leefverband, dat de ge

zimconstituerende proccssen van inter

ne cohesie en persoonlijke groe1 

enerziJds en andcrzi)ds van extcrne 

adaptatie, ordc en structuur 111 even

wicht zip1, dan wei in evenwicht ge

hracht worden" 1Ce1Ti'>, 1992, pagina 

14J In hct verlengdc hiervan i'> opvoc

dingsonder<,teuning in dczeltdc hrcde 

cmancipatische en tunctionclc beteke

nis omschreven als "het zodanig vcr

'>chaHen of ver<,tcrkcn van matericlc 

en/ol persoonl11ke hulpbronncn en/oi 

onlgcving'iconditie~ van opvocdcr en/ot 

kind dat de opvocding-con-,tituercnde 

proccsscn van atfcctie en re<,ponsivitcit 

cncrzijd., en anderzi)d'> cnntrole en <,lu

ring in toenemende mate gckenmerkt 

worden door wcderkerighcid aangepast 

aan hct ontwikkeling'>nivcau van het 

kind, en daarmee in tocnemcnde mate 

gekenmerkt worden door een geliik

waardigc autonom1e in en vcrantwoor

delijkheid voor de onderlingc relatie 

zowel hi) ouder-opvocde1- al-, hiJ kllld

Jeugdigc" iCerris. 1'!'!2. pagina 15) 

Als opvoedings- en gezinsrelaties een 

wezenli1k onderdeel vormen van onzc 

'>ociale infrastructuur dan lijkt het lo

gi'ich dat \VC al~ '-IJ!llcnlcving en al~ 

ovcrheid deze infra<,tructuur in zo gocd 

mogeli1ke ul!lditie hrengcn en houden. 

H1crvoor zijn niet gcringc invcl.,tcrin

gcn nodig. len budget van ccn 

CezillSministerie zou om de inlrastruc

turclc vergelijking maar een'> door tc 

trckkcn, on1 tc hcginncn, de on1vang 

kunnen hebbcn van hct budget voor de 

natte en droge infra<,tructuur van 

Verkeer en Watcrstaat. Er zijn voldoen

de \verkpuntcn' voor de korte en de 

langcrc tcrmijn. Een '>ystematisch ge

zimhcleid i'> icts andcr, dan een zogc

naamd knelpuntenbelcid. Het zou een 

misvatting zijn om te denken dat we in 

Nederland gccn gezin'>heleid nodig 

hehhcn. omdat her redelijk goed li1kt tc 

gaan met opvocdings- en gezinsrelaties. 

Llit het recentc rapport 'Opvoeden in 

Nederland' hli1kt dat de grote mecrder

lwid van de oudcrs de-,gevraagd cen 

posltld bceld hchhen van hun cigcn 

opvoeding (Rispcn'>, Hermanns & 

1\lceu<,, I 'J'J(J! Opvallcnd i., dat in de 

daarop volgende di'>CUS'>ic meteen de 

cnnclusic werd gctrokken: lr zip1 wei

nig knelpunten in de doorsnec-opvoe

ding, du-; hchben \VC gccn gezln'-l

ministerie nodig. 1\linisteric., zi)n er 

voor on1 een zodanigc -,tructuur van bc

lcid, regclgeving en stimulcring te hou

wen. dat de <,amcnleving mobiel hlijh 

Daar valt ondnhoud en Lllthouw van 

wat 'goed' i'> even goed onder als het 

oplo'>Sen van knelpuntcn. Vanwege ge

brek aan ruimtc een greep uit vcrschil-
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probleemjongeren , het scheppen van 

werkervaringsp laatsen en strafvervan

gende train ingen. Naast een op proble

men en deficiënties gericht beleid van 

opvoed ingsondersteun ing, staat een be 

le id gericht op het opvoedi ngsgebeu

ren ze lf en de optimalisering daarvan in 

termen van het scheppen van sociaa l

economische en soc iaa l-culturele rand

voorwaarden. Deze emancipatorische 

of ontw ikkelingsgerichte opvatting van 

opvoedingsondersteuning (cf. Van 

Crombrugge & Vandemeu lebroecke, 

I 992) is ge ri cht op het functione le be

lan g va n de continuïteit va n de normale 

opvoed in gsre laties in de verschill e nde 

gezinsvormen. Uiteraard va ll en de pro

blematische opvoed ingsre laties hieron

der, maar het versch il is dat ze niet 

meer de enige beleidsingang vormen. 

Gezinsondersteun in g hebben we van 

een pedagogisch systeemperspectief 

eerder reeds omschreven als "het zoda

nig beïnvloeden of ve randeren va n ma

teriële e n/of persoonl ijke hulpbronnen 

en/of omgevingscondities van de leden 

van een primair leefve rband, dat de ge

zinsconstituerende processen van inter

ne cohesie en persoon lijke groei 

enerzijds en anderzijds van externe 

adaptatie , orde en structuur in even

wicht zijn , dan wel in evenwicht ge

bracht worden" (Gen·is, I 992 , pagina 

14). In het ver lengde hiervan is opvoe

dingsondersteuning in dezelfde brede 

emancipatische en fu nctionele beteke

nis o mschreven als "het zodanig ver

schaffen of versterken van materiële 

en/ of persoonlijke hulpbronnen en/of 

omgevingscondities van opvoeder en/ of 

kind dat de opvoeding-constituerende 

processen van affectie en responsiviteit 

enerzijds en anderz ijds controle en stu

ring in toenemende mate gekenmerkt 

worden door wederke ri gheid aangepast 

aan het ontwikkelin gs ni veau van het 

kind , en daarmee in toenemende mate 

gekenmerkt worden door een gelijk

waardige auto nom ie in en verantwoor

delijkheid voor de onderlinge re latie 

zowel b ij ouder-opvoede r als bij kind

jeugdige" (Gen·is, 1992, pagina I 5). 

Als opvoedings- en gez in sre lati es een 

wezen lijk onderdee l vorm en van onze 

sociale infrastructuur, dan lijkt het lo

gisch dat we als samen leving en als 

overhe id deze infrastructuur in zo goed 

mogelijke conditie brengen en houden. 

Hiervoor zijn niet ge ringe investerin

gen nodig. Een budget va n een 

Gez insm ini ste ri e zou om de infra struc

ture le verge lijking maar eens door te 

trekken, om te beginnen, de omvang 

kunnen hebben van het budget voor de 

natte en droge infrastructuur van 

Verkeer en Waterstaat. Er zijn vo ldoen

de 'werkpunten' voor de korte en de 

langere termijn. Een syste mati sch ge 

zinsbe leid is iets anders dan een zoge

naamd knelpuntenbeleid. H et zou een 

misvatt in g zijn om te denken dat we in 

Nederland gee n gezinsbele id nodi g 

hebben , omdat het redelijk goed lijkt te 

gaan metopvoedings-en gezinsrelaties. 

Uit het recente rapport 'Opvoeden in 

Nederland' blijkt dat de grote meerder

heid van de ouders desgevraagd een 

positief beeld hebben van hun e igen 

opvoeding (Rispens, Herm anns & 

Meeus, 1996 ). Opvallend is dat in de 

daarop volgende discussie meteen de 

conc lusie werd getrokke n: Er zijn we i

nig knelpunten in de doorsnee-opvoe

ding, dus hebben we geen gezins

ministerie nodig. M ini steries zijn er 

voor om een zodanige structuur van be

leid, regelgeving en stimu lering te bou

wen , dat de samen leving mobiel b lijft. 

Daar valt onderhoud en uitbouw van 

wat 'goed' is even goed onder als het 

oplossen va n knelpunten. Vanwege ge

brek aan ruimte ee n greep uit verschil -
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lende categorieën van beleidspunten. 

Gezinsbeleid voor de grote meerder

heid van veelvormige gez innen waar 

het redelijk goed mee gaat, moet aan

dacht hebben voor de uitbouw van ee n 

systeem van kinderopvang, opvoe

dings-informatievoorziening voor on

dersteuning van ouders die daarom 

vragen , de ontwikkeling van zodan ige 

arbeidsvoorwaarden dat zorgarbeid en 

wordt opgebouwd. In d it verband is ge

bleken dat een gez in smediatiebenade

ring vanu it een pedagogisch 

perspectiefneem model positieve effec

ten heeft (Gen·i s, I 992; Gen·is, I 994) 

Maar hier hoort evenzeer bij het ge

richt in zetten van hulpmiddelen van 

diagnostiek en begeleiding om preven

tief te werken aan verbetering van part

nerrelaties en opvoeder-kind relaties 

beroepsarbe id een aan- ---------- teneinde langdurige con

flicten en scheid ingen tus

sen partners maar ook 

tussen ouders en kinderen 

te voorko men (cf. Sta nl ey, 

Markman, Peters & Leber, 

1995). Totgezins-en op

voedingsbele id behoort 

ook het ondersteun en van 

trekkelijke combinatie en 

reële keuzemogelijkheid 

wordt voor zowel mannen 

Een budget van een 

Gezinsministerie 

als vrouwen. Hiertoe be

horen ook zake n als een 

gezinsvriendelijke regeling 

van arbe idstijden , ouder

schaps- , opvoedings- en 

zorgverlof, de ontwikke

ling van een kosten dek

kende kinderbijslag etc. 

Zie de thema's verderop in 

deze uitgave. Tot gez ins

beleid hoort ook gezins-

zou de omvang 

kunnen hebben van 

het budget voor de 

natte en droge 
a ll ochtone ouders in hun 

infrastructuur van dubbel-zware opvoed ings

taak, evenals het ontw ik

kelen van een va ngnet 

voor prob leemgezin nen, 

Verkeer en 

Waterstaat. 

en opvoed ingsondersteunin g voor ad

optie- en pleeggezinnen, gastouders , 

voor ouders in een bijzondere fertil i

teitss ituatie (Col pin , I 993) Ook de ju

ridische aspecten van gezin en 

opvoeding behoren ertoe, maar dan 

met een benadering die meer vanuit de 

pedagogische binnenkant werkt. Wordt 

het niet hoog tijd dat we structureel 

een einde maken aan voogd ij - en om

gangsregelin gsprocedures waarin kin

deren en ouders 'geslachtofferd' 

worden? (cf. Bender & Brannon , I 994). 

Vanuit mijn cotn1sefing van omgangs- en 

voogdijzaken samen met zeer ervaren 

maatschappelijk werkenden weet ik 

hoeveel verzet er is bij ouders om de 

ex-partner ouder te laten zijn. 

Essentieel in dit hele proces is een zo

danige echtscheidingsbe middelin g dat 

in elk geval geen ni euwe confli ctstof 

CDV 7/8 96 

problemen die variëren 

va n mi shandeling tot economi sche o f 

culture le isolatie . Voor de langere te r

mijn is er het werkpunt va n de bevor

dering van zorgverantwoordelijkheid 

en zorgbekwaam he id bij jongens en 

meisjes (cf. Chase-Landsdale , 

Wakschlag & Brooks-Gunn , I 995 ) het 

uitwerken van de pedagogische onder

steuningstaak van het onderwijs en de 

daarvoor benod igde bewustwording en 

deskundigheidsbevordering va n de eer

ste-lijns professionals van leerkrachten, 

en maatschappelijk werkenden. 

Tot besluit 
Als w ij als samen leving en overheid het 

belang van het sociaal en cu ltureel ka

pitaal van ouders, kinderen en prim aire 

zorgrelaties in het algemeen goed tot 

ons laten doordringen, dan is het e i

ge nlijk onmogelijk om als overheid 
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geen gczimbeleid tc vocren. Ook als 

Nederland in het Jaar van het Cezin in 

de Verenigde Naties laat verkondigen 

dat wij slechts individuen en gcen ge· 

zinscenheden als object van helcid ken

nen, doet Nederland daarmee onder 

andere eer1 uitspraak over de wcrking 

en het belang van sociak verbanden 

Rcgcringcn n1aar ook L:tgcrc ovcrhedcn 

zouden zich moeten Iaten leiden door 

ccn algen1ccn gczJn-,ondcr~tcuncnd 

principe: ,'v1aak het waardevol en eervol 

voor menscr1 om te rnveqcrcn in hun 

primaire relatics of het nu gaat om klll

deren. oudcren. ot andere volwa"cnen 

Zet koers naar et'n gezimbclcid waarin 

vanuit ccn lunctionecl gczin-,-.;y~tccm 

perspecticl sociaal-economische en so

ciaal-culturele randvoorwaarden opel

kaar worden algestemd t\ let a is doe! 

om hct voor n1anncn en vrouwcn nlo

gelijk en aantrekkcliik te maken om 

twcc gc\ljkv.,'aardigc carriCre<.., van hc

roep er1 ouckr/opvocder te comhineren 

Dit laatste betekent dat gezinshckid 

ook cmarlCipatrehclcid is waarhiJ ook 

de sociale partner-s klcur zullcn moetcn 

gaan bckcnr1en. \Vant zorg- en opvoe

ding'itttkcn ziin nict aileen nlJ(1r ccn 

zaak van individuelc verantwoordcliJI,. 

heid. Cezinsbt'lcrd heelt naast cen lan

ge termijndrmensie op het terrein van 

opvocding'-;- en gczin-.rclatic..., voor in

divrdu en samenleving, ook een kone 

termiJn, praktische dimensie F.r is visie 

en mocd voor nodig om heide heleids

dimensies rn elkaars vcrlcngde te hren

gen. Lk uitkomst van dt'ze afstemming 

i'-i dtlt men'icn zich langzamcrhJnd gc

respecteerd gaan voelen door de sa

mcnlcving voor hun invc..,tcringcn in 

hun primairT zorgrelaties. Ouders en 

kindcren hebben wei degelirk bchoeltc 

aan ccn dcrgc\ijk gczin-..ondcr.;,tcuncnd 

heleid 

Profdr JR.A 1 Cmi' is hoo<jlmlrtl- Enrpt.-ischc 

( :rzinsfllclaqoqick 11r111 de K<Jt!Jo/ickc l!lliPmt
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Structurele opvoedingsondersteuning moet georganiseerd worden 

binnen verschillende kringen waarmee de ouders al samenwerken 

voor het vervullen van de opvoedings- en verzorgingstaak en 

waarin zij zich in een pluriforme samenleving in kunnen herken

nen. Te denken valt dan aan de kraamhulp, het consultatiebureau, 

de kinderopvang en de school. Daarbinnen moeten professionals 

beschikbaar komen die problemen kunnen signaleren, de weg naar 

de hulpverlening wijzen en samenwerking met het gezin als hun 

taak zien. Voor opvoedingsondersteuning hoeven dus geen afzon

derlijke organisaties te worden opgetuigd. 

is wei ten Als het gocd ts, ontwikkclt zich in 

G 
czimopvocding 

eens gckarak

teriseerd als 

'mccdocn en 

zeker wetcn', kindcrcn 

worden dcelgenool aan 

ccn ledsti)i die als cen 

vanzelf-.prckcndheid de 

basis vnrmt van het allc

daagse sarncnleven in een 

hui'>houden. De ouder-. 

zijn, gcwild or ongcwild, 

een 'voorbecld' voor de 

kinderen. Door de rnanier Dr. PJ\.1 Schoorl 

het kind ecn idcnttteit die 

geha<;cerd is op vertrou

wcn, zeltvcrtrouwcn en 

ecn gcvocl VZln zcll-vcr

antwoordell)k zijn llct 

voorhceld van de ouders 

kan echter ook andere ci

gen-,chdppcn ZlCttvcrcn, 

zoak hulpcloosheid. 

vlucht voor verantwoorde

lijkhcid, cgot\me en zorg 

voor de eigcn grocp, Zlng'-lt 

voor \VZlt nicuw ot Zlndcr:-, 

waarop ze dagelijks met elkaar Ieven 

makcn ze de kindercn dcelgenoot in 

hun rnanier van Ieven, van hun opvat

tingen over wZlt 'norn1aal' is. Zc dragcn 

een lcvensvistc over waarin het kind 

cen beeld krijgt van wat het waard is, 

wat het te verwachtcn heett van andc

rcn en wat andercn van hem verwach-

i'>. prolitcrcn ten ko<,te van andcrcn of 

van hct milieu, hedoni<;mc Dat bcdoe

len die oudcrs mec'>tal niet, maar door 

de leclsti i1 van hct gezin worden de 

normen die daar hi1 horcn 'met de pap

lepel ingegevcn' Opvoeding vindt hc

wu-.t, maar dus voor cen belangrijk dec] 

ook nict bewust plaats. 



Vanurt ccn hrcdc vi<..,ic op opvocdrng 

\\·d 1k wcmcn lormulcrcn voor cen ge

Zimhelcld Da<nh11 maak ik ondn

...,chcid 111 opvocding<..,ondcr...,tcunrng en 

gczin...,gcrichtc 1 ]cugd ~hulrvcrlcn1ng 

( ,czicn de tt~kcn van jcugdgczond

hctd-;zorg, ondcrwrj<..,, wclzr]n<..,zorg en 

JLI'>lltle 1s een gocclc coiird111atie wcme

litk lk v1·aag me cchtn at ol gczinshe

lcid wei het mce<;t gedicnd is met ccn 

gczin<..,J11ini...,tcric, a\-; dat ccn gczin...,hc

lcid zou vcrtalcn 111 een stclsel van ei

gcn hudgcttcn en voorzicningcn. ()p 

allcrlei helcichterreinen zou gewerkr 

nwercn worden aan het opt1maliscrc11 

van randvoorwaarden in de samenlc

ving opdt~t n1cn-;en hun opvocding<..,- en 

zorgtJ.kcn t~unkunncn. 

Dynamiek in de levensloop 
van een gezin 
Kindercn en oudcrs hehhen als hasis 

ecn thuis nodig. lk ga uit van cen rhuis, 

ccn hui<..,houding wCJurin volwa<..,<..,cncn 

c11 k1nderen samen Ieven. Basaal is dat 

die volwassenen gekozcn hebben voor 

een duurzame vcrantwoordelijkheid 

voor elkaor en voor de kindercn die ze 

vcrzorgcn en opvocdcn. Het goat om 

een plaats wa<n het 'mens en medemcns 

zi1n' va11 Jong., al aan kan worden erva

ren '.?:1e het artikel van drs l.l.B. 

.\brkvoort. 'lamilie en gezin 1n de he

dembagse samcnkv1ng' elders in deze 

uitgovc, pagina .i24 c.v l Somn1igcn hc

nadrukken dat her gezin daarom vooral 

relat1oneel moct worden hczien, juist 

de relatics in het gezin zouden als ken

merk hehhen dat ze tundamentccl zijn, 

<..,trikt f)Cr<..,oon\ijk gcricht Cll atlngcgaan 

voor goede en slcchte tiJden. Hct komt 

me voor, dat in zo'n henadering icleaal 

e11 lei ten door clkaar lopen Het idcaal 

kan richting gevcn aan wat wcnseliik 

gevondcn wortit, n1aor hct i-, de vraag 

wat er kitelitk gercalisecrd wordt. lk 

( [)\1- S ()(I 

wil de aandacht richten op her prak

tisch lunctioneren van de gezinshuls

houding Relaties worden erv<nen in en 

dour de dogc\ijksc on1gong rond con

crete activ1re1ten. Voor het gczlllskven 

geldt het sociaal-pwchologisch adagi

l\111: ''Hct progran1t11a i-; het vocrtuig 

van de interactie." W'e moeten 011s clus 

atvragcn wot gezin-.lcdcn n1ct clkoor 

doen en hoc dat voorzict in hun bc

hodtcn. 

De huishouding beschouw ik als de or

gani<..,otic thuis die, idcaJ.! gczien, gc

richt is op een oprimalc hcvrediging 

van de hehoclten van gezinsledcn. Fen 

goecl thui., is een huishouding die de 

zekcrheid kan hieden dat in primaire 

hehodtcn wordt voorzien. De mate 

waarin, en de n1anicr waarup hct gcz1n 

daar in ..,\aagt vornlt 'hct vcrhorgcn 

leerplan' in de opvoeding van kinderen. 

Her concrete takenpakket van de ge

zin-,huishoudlllg verandcrt door de 

komst van - en hct opgroeicn van kin

dcrcn, n1ct vcrandcrlngen in de nlaat

schappiJ e11 met ontwikkelingen in de 

pcrsoonlijkc J<,piraties van de volwasse

ncn. In de lcvcn.,loopvisic i<. de gczim

huishouding te zicn als cen hedrijlje dat 

in de loop van de ti)d cen ander <.oort 

van produkten nwer leveren omdat de 

hehoeltcn van de !eden verancleren. De 

theorie over gezin<.ontwikkeling onder

scheidt per fa.,c ver<.chillende taken. 

Niet aileen her produkt moet verande

ren, ook de he<.chikhare middelen, 

hulpbronnen en 'huillilll mourcrs' voor de 

hui,houding en de ei<,en van de omge

ving vcrancleren. De mogelijkheden om 

wcrk en zorgraken te comhineren vcr

<,chillen met de lecfritd van de kincle

ren. Dat berekent dat het gezimlevcn 

in telken<, nicuwe gezimfa<.en moet 

worden gereorganiseerd. Ook ingriJ

pendc geheurtcni-,.,en, zoals ziekte, mi

gratie en veranderende relatie'> kunnen 
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het nodig makcn om nieuwe vormen te 

zoeken voor hct dagelqb; Ieven. Deze 

dynarmek in de lcven-,loop vraagt vee! 

vreden kunnen zijn, Ieven in vertrou-

\VCil 

van het management van de volwas<;e- Waarden en normen in de 
nen. Ze zip1 daari n, gewild or onge- opvoeding 
wild. voor de kinderen ecn voorheeld Terecht i<; hij het ver<;chip1cn van her 

dat vee! mcer· invloed heelt dan hun r·apport 'Opvoeden in Nederland' door 

opzetteliJke opvoeding<;activitciten. Ze de pers de bnttekening gemaakt dat cr 

kunnen zo lang mogelijk va<,thouden ver<;chil i'> tu<,<,en wat ouders zeggcn en 

aan oudc vormen, ol nicuwe fa-,en zien wat ze doen. In de vonngeving aan het 

al~ ccn uitdaging die ze n1ct vcrtrou\ven gczinskven, in de rcorgani'-lattc<..; en in 

aanpakken 1 ze kunnen in dilemma'-, au- het ovcr·leg oricnteren men<,en zich op 

toritaire bc.,lissingen r1emen, zich vcr- een waardenhierarchie. Die komt maar 

<;chuilen achter de autoriteit van zelden tcr '>prake 1 meestal komt zc tot 

anderen ol in underling overleg een op- uitdrukking in de be<;li<;<;ingcn die mcn-

lmsing zoeken. AI, het goed is Iaten ze ser1 nemen ot in gedragingen die zc kr-i-

opgroeiendc kindercn in ------------ tiser-cn. 1 Het commentaar 

toenemende mate deelne- Het gezin is ook van ouders op de nieuwe 

men aan het overleg over 

de vorn1gcving van het gc

zimlcven. ,\londigheid i'> 

dan niet aileen 'je Iaten ho

rcn' n1aar ook 'vcrant\voor-

een leerschool voor: 
auto van de huurman kan 

pedagogi'>ch mecr invloed 

hcbben dan hun opvoe

dingspreek over 'respeLl 

vnor andercn' ! lklangriJk 

i'> du, op welke \vaarden' 

de ouder<; georicnteerd 

ziJI1 in hun manicr· van Ie
ven. C:ommunicatie over 

waarden vindt IJng nret al

tijd rn gespr·ekkcn plaats 1 

ze komt tot uirdrukking in 

kunnen genieten, 

onbezorgd en speels 

delijkheid op je ncmen en 

rekening weten te houden 

met anderen' 'Conlorme

ren' wordt soms gezien als 

een beladen term 1 'zich 

kunnen schikken naar an

deren' klinkt a! pmiriever 

kunnen omgaan, 

dankbaar en 

tevreden kunnen 

zijn, Ieven in 

vertrouwen. 
Zo'n term verwijst naar 

her rekening houden met de andcr en 

hereid zijn om ruimtc voor hem te ma

ken. In de idee van 'gezimwaardcn' 

staat dat hoog genoteerd. In het artikel 

'Familie en gczin in de hedcndaagse sa

mcnlcving' van JE.B. r\1arkvoort in dit 

nummer· worden waarden opgesomd: 

intergencrationelc zorg, -,olidarircit, 

verantwoordelijkheid, samen Ieven. 

Het is duidelijk dar het Ieven rn een ge

zin vooral gezien wordt a!<; een errl'>rige 

zaak. Laten we evenwel niet vergeten 

dat her gczin ook een lcerschool is 

voor: kunnen genieten, onhezorgd en 

'>peels kunnen omgaan, dankbaar er1 tc-

de manicr van Ieven. 

lk haal die in het spraakgehruik zo <,te-

vig gckoppelde hcgrippen 'normen en 

waarden' even !o<; van elkaar, ze zijn 

naar miJn mening nier geliJk. Het op

treden in het alledaagse -,amenlcverl 

wordt geleid door opvattingen over wat 

'norn1aal' is, nlaat...,tavcn over wat vcr

\Vacht 1nag worden, wat nagclatcn n1oct 

worden in hepaalde <;rtuatic'>, wat priJ

zenswaardig i<; ol gekritr<;ecrd moer 

worden. Het zijn de '>pelregt:l'> van het 

samcnlcven. Dre ziJ11 niet in aile lcd

tijdsfasen van kindcren en in aile om

standigheden van het gczin hetzelfcle 

Op de achtergrond Viln die 'normen' 



( n1aat -;taven) I iggcn \vaardcn' die ~on1s 

tcr '>prake komen al'> de rcgek ter di'>

cu'>'>ic '>laan en gcrcchtvaardigd moetcn 

worden. In ant\voord up \vaaronl-vra

gcn' i" mcc-;tal ccn vcnvijzing te vindcn 

naar mccr algcn1cnc principc~ a!~., uit

drukklng van \VJanicn. l)ic venvijzing 

i'> '>lcrkcr naarmatc zo'n principc door 

andere n1en~.,en in de on1geving n1ccr 

a!, vanzcll'>prckcnd wordt gcacccptccrd 

en cr na;n wordt gehandcld. 

In ccn open. plurilormc <,Jmcnlcving i'> 

de vanzelf,prckendheid van de waar

dcnoricntatic ccn ha,aal problccm. In 

hct puhlicke domein gcldt vaak niet 

mecr dan ecn minimalc moraliteit. Ai'> 

pcdagogcn hcrkcnnctl we in Ieite niet 

mccr dan de moralitett van hct klcutcr

niveau: zorg dat de hclangriJke autori

tcttctl je wclgczind zijn, a!, ze nict 

ki1kcn dan mag het du'>. Tcrmcn. zoal<, 

gcdogcn, pak-kan~.,, hcwakcn en dwang, 

drukkcn ich uit van de moralitcit tn hct 

puhlickc domcin Voor de ontwikkeling 

na~n een hogcr nivcau van n1oraliteit 

kunnen oudcr" hcq wat n1cer 1.,teun gc

hruikcn uit de omgcving Op zock naar 

opvoeding<,ondcr,teutling trdfcn de 

oudcr, vclc opvattingcn tlaa'>l clkaar 

aan en prok<,<,iona!, die ztch zo ncu

traal mogclijk op<,tellcn tcgcnover 

waarckn. 'Niet normattel zijn' i' cen pa

t·adox hoog in de waardenhicrarchic in 

hct puhlieke domctn. Het lijkt wei ol 

dat principc ook hint1Cil de gezin<,op

voedtng veld gewonncn hecft Voor 

'>OI11111igen hoort hit de moderne vi'>ic 

dat die 'nict-nornlaticf n1ag zijn 1 n1cn 

zmt zich zo neutraal willen op'>tel!cn 

tcgenover \vaardcn' dat het kind zell 

btl kiezen \''at hii hcn1 pa'>t. We hch

hcn tn de jaren zeventig de term 'zclf

vcrwerkelitking' gehad, dte !edt nu nog 

voort a!, 'outonomie' Onlang' mcrkte 

eetl '>ludent op "Ieder kind hedt toch 

het recht om ZiJ11 eigen regel, tc 011t-

t llV- s '"• 

dekken-" Het zou, naar mijn mening, 

ccn interessante ':amenleving worden 

waarin iedereen zijn eigen regel'> volgt. 

lk denk dater toch zoich i'> a!' een met 

anderen gedeeldc oricntatie op waar

den en daaraan gerelateerdc normen. 

Daar valt voor cen kind nog heel wat 

aan te ontdckkcn voordat het zich die 

waarden 'cigcn hceft gemaakt' De 111<1-

nier waarop rcgcls worden gcprcscn-

tecrd drukt ict<, uit over de 

achtcrliggcndc waarden Als kindcren 

op ecn mondigc manier lcren dcelne

men aan het ovcrleg over de gang van 

zakcn in het gczin. worden waardcn 

niet als ccn pakket overgedragcn, maar 

kunnen zein vrijheid worden aanvaard. 

AI, de vorm waarin ze tot uitdrukking 

komcn wordt vernieuwd, kunt1Cn ook 

de waarden opnicuw worden getoct..:;t. 

Opvoedingsondersteuning 
Het kmt. na hct voorgaandc nict vee! 

mocitc om aan te tonctl dat hct gezin 

de steeds vcranclerendc gczinstakcn 

niet aileen aankan en ook nooit aileen 

hedt hocvcn vcrvullen. Opvocding'>

onder<,tcuning kwam uit de kring v<Jn 

mcn<,ctl die sums even taken van de ou

dcrs ovcmatncn. Ouder<, op hun heurt 

'>tondcn ook andcrcn biJ. Ook daarin 

lictcn ze kindcrcn iets zien van de ·,,ays 

of /,fc' De organi'>atic en rcorganisattc 

wct·d grotcndccl'> van anckren afgckc

kcn. I let gezin vond <,lcun in ccn net

wcrk van mensen met ongeveer 

dezeltde waardcn-orientaties (lcvcnshc

schouwing). Daarin warcn ook 'pmfc'>

sional< die waardcn en de daar uit 

atgekide normcn expliciet onder woor

dcn wi'>tcn tc hrcngcn De belangrijbtc 

"teun voor hct overdragen van waarden 

en normcn was echter de vanzcli'>p1T

kcndhcid waarmcc zc nict tcr discussie 

'>londen. Opvocdingsondersteuning is 

er dus altijd gewee<,t Zc moct in de 
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huidige tijd opge,poord en vn<,terkt 

worden door organisatie hinnen de ver

schillendc hingen waarin gczinnen in 

ecn plurilorn1c san1enleving hun cigcn 

waarden-oricntatie herkennen. 

1, prolc"ionek ondersteuning hi) op

voeding 'kchts nodig voor 'problemZlti

sclw' gczinncn of dient ondnsteuning 

bij opvoeding ccn ~tructurecl gcgcvl'n 

tc zijn voor vek 'normaal' lunctioncrcn

de gezinnenJ 1 zic hct artikel van drs 

IE B r\larkvoort 'Familie en gezin in de 

hedendaagse samcnleving' elders in dc

zc uitgavc, op pagina 324 e.v.) 

lk kies voor een opvoedingsonder<,teu

nlllg van structurclc aard. maar dat bc

tekent nog niet dat daar, onder die 

bcnamrng, alzondcrlijke organisaties 

voor moeten worden opgctuigd. 

Opvoedingsondcrsteuning moct ge

vonden worden in het 11ctwerk dicht bir 

het gezin. Ze kan het best gegevcn 

worden door mensen die het kind en de 

situatic kcnnl'n. In de naa-,tc omgcving 

van hct gczin zijn voorzicningen tc 

vinden waar het gezin reeds vanzell

sprekend mee samenwcrkt voor het 

vervullcn vJn de vcrzorging">~ en or
voedingstaak lk dcnk hicrhl) aan 

krZ!amhulp, het comultatiehurcau voor 

zuigclingcn en klcutcr,, de kindemp

vang en de school Niet de hcnaming, 

maar de lunctie opvoedingsonclersteu

ntng zou organi~atori-.;ch n1ct dczc 

voorzicningen verhondcn kur111en wol-

dcn Hct gaat dan on1 hct organi-,ct-cn 

van voorz1eningen voor de kindcrop 

vang, het heschikhaar ZIJn als gesprcks

partner, voorlichting, preventie en hct 

tijdig signalercn van prohkmcn De 

school is door de ouders gekozen on1 cr 

dagelijks mec <,amen tc wcrken in de 

opvocding. Zij kan gczicn haar cigcn 

opvocdingwcrantwoordelirkheid, op 

een legitiemc manicr zeit initiaticl ne

men in hct contact met de ouder<; Ook 

het consultatiebureau hcclt zo'n rccht 

om de ve,·zorglllg te heoordelen en, zo 

nodig, in1tiaticf te nemen in hct gc

sprek met oudcrs. ,'den kan zich nit'! 

hcpc,·ken tot de taken va11 mcd!Sche 

controlc of het geven van ondcrwirs. In 

de gcnocmdc voorzicningen moct dan 

nadrukkelijke,- gekozen worden voor 

/-let co11Sultalichureau voor zrui;eli111}cn en klcutcrs is ew uon11 1'1111 ofmocdin_qs-
ondcrsterlllinl} die in Ncdcrlmu/ ollcml} hcsloat Cfoto ,\ l1ch SchLlllu/111 



het richten or de gezin'>opvoeding. voorzieningen. ,'del name de kinderop-

[);n hrengl mel zich mee dater hinnen vang (hinncn de familie- of kenni'>'>en-

die orgalll'>alie'>, naa'>l art<;en en lcrarcn. kring) i'>. al, men de zorg voor een kind 

ook pro/c<,<,ional, hc<,chikhaar mocten over het vcrloop van een aantal Jaren 

ziJll die gcricht z1jn op '>amenwcrking beziet. vaak een ge<,chiedeni'> van im-

mcl oudcr, al<, hun taak zicn en kenni<, provi<;alies. Hicrhij vcrdienl nict aileen 

hehhcn van gcz1mopvocding 7e moe- de opvang in de v<lr">r-'>chool-;e pcriode 

len in <;taal zip1 om crmtigc prohlcmen de aandacht. 

lc '>lgnalcren en de wcg naar de hulp- Het gczin i<, nicl zo aulonoom dat het 

vcrlen1ng le WIJZCn. H1ern1ee hedoel ik aile, aileen kan. Het misver<,tand over 

nadrukkeliJk niet hct prohlcmati'>el-cn hct autonomc gezin i-, in de hand gc-

van de opvoeding Daar- ------------ wcrkt door het he'>luderen 

om zou ik zell, de hena- Communicatie over van het gczin lo<; van de 

om ri ngende nelwcrken. 

llovendien is cr een schei

ding gemaakt tus-;en on

derwiJs en opvoeding en 

wordt opvoeding in 

Nederland he-,tudcerd als 

'gczin<,opvocding' Dat i-, 

111111g 'c)pVC)cding-,oJldcr

'>lcuning' niet or de deur 

van die voorz1cningcn wil
lcn zetten 

waarden vindt lang 

niet altijd in 

lk rdcrecr hierhij aan uit

'>praken van mip1 Cro

lllng"ic collcgtl Vo~, die 

recent de Volk,krant hch

hen gehaaJd met Zi)ll rJei

dooi tegen het prolc<;

<,ioneel prohlcmati-,eren 

van de opvoccling. lk hen 

gesprekken plaats; 

ze komt tot 

uitdrukking in de 
heperkte vi-.;ic cen 

manier van Naarmate kinclercn en 

jeugdigcn oudcr worden 

vormcn de school. de klas 
Ieven. 

het met hem een<, dat men er regen 

moel waken dat aile<, in de hulpverlc

ning'>Siccr wordt gctrokken. Het i'> ech

tcr helangrijk om tc zien wat hij in het 

nict-geuteerde deel van zijn rderaat 

'>tclt· "Voor gewone kinderen hoeft 

n1et. door allerlci vcrklarende theorie 

over hun gedrag, aile moralitcit van de 

tate! te vcrdwijnen. Oudcrs moeten 

weer gcwoon in hun pcdagogi"ich ge

zag gaan gclovcn. Nu vcrzu1111cn zc re

gel, te <,tellcn of. al-; ze dat al gedaan 

hehhcn. d1e te handhavcn. Dat geeft 

JUI'>t de contlicten en lru<,tratie-;" 

''\Xlarmtc, gczog, gcvv'oontcvorm1ng en 

het goedc voorheeld. dat i-, voor het 

opvoeclcn ruim voldoendc" i geciteerd 

naar de Volk'>krant, 6 mci I 'J'J6 I. A Is 
oudcr, dat in een plurilmme samenlc

ving moelcn doen hehhen zc wei wat 

'>lcun nodig uit de door miJ genoemde 

c I lV ~ s"" 

en de grocp van leetti)ds

gcnotcn ecn helangrijkt' opvoedings-

on1gcvi ng. ()pvocdi ngsondcr~teuni ng 

moet ook in die kt·ingen aanwezig zijn 

Dat i'> geen prok<;sionali-,cren van de 

opvoeding, maar het activcren van een 

taak die wat huiten heeld geraakt wa'>. 

Gezinsgerichte hulpverlening 
Llit het onderzoek 'Opvoeden 1n 

Nederland' hedt vooral de conclmie 

dat het in ci1-ca i\5% van de gezinnen 

naar de mening van ouders wei goed 

gaat de aanducht getrokken. Had men 

dan anders verwachtc Ook uit andere 

hronnen waren immer-, rt:eds -;chattin

gcn bekend dat <:r met I 0 a 20% van de 

kinderen prohlcmcn zijn. Ouders staan 

dan voor een la<;tige opgave hij het 

grootbrengen van de kinclercn waar ziJ 

primair verantwoordcliJk voor zijn. 

Lang niet altijd 1s cr sprakc van onver-
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mogen of onwil, hun taak kan, door 

factoren in het kind, in de omstandig

heden of in hun persoonlijk Ieven, ver

zwaard ziJn. Dat i-; genocg reden om 

een zorgvuldig en gezinsgericht beleid 

te vocren in de hulpverlcning. Her ver

'>terken van de eigen capacitciten van 

het gezin wordt in nieuwe vormen van 

hulp a]., doel gekozen 

Kinderen met problemen zijn bekend 

in de jeugdgezondheid-,zorg, in het 

'>pcciaal onderwi1s of in de Jeugdhulp

verlening. In welk circuit men terecht

komt hangt ten dele van het prohlccm. 

maar ten dele ook van de vcrwiJzer al 

De alstemming laat te wensen over De 

voorzieningen verschillcn in de mate 

waLirin ze tocgcrust ziin, en bt'lang..,tcl

ling hehhen vom gezimgerichte hulp

verlcning. In elk van de circuit'> i-, de 

aandacht wei groeiendc lntemicvc pro

gramma'-, zijn vooral gericht op hct 

voork<imcn van uithuisplaatsing Zc 

worden nog in hoofdzaak op ex peri

mentcle basis ontwikkeld. Het 1s Jam

mer dat de inzet van die inten'>icve hulp 

pa'> komt al'> de pmblcmen reeds hoog 

ziJn opgelopen. Llit het oogpunt van '>e

cundaire preventie zou een eerdere en 

lichtere inzet gcwen<,t zi1n De genoem

de urcuih zijn daar ieder voor zich mcc 

hczig. Op enkelc plaat'>en wordt ook de 

Thui-;zorg hij die aanpak betrokken. 

Naast de eigcn 'cultuur' van de circuit'>, 

werkt de hcscherming van de privacy 

van gezinnen soms belemmerend op de 

tijclige uitwisseling van informatie In de 

rcgio-visie wo1·dr in dit verhand veel 

vcnvacht Vllll vorn1ing van Rcgionalc 

Bureaus voor de /cugdhulpvcrlcning. Zi1 

moeten ecn centrale rol gaan spelen 111 

de diagnostiek en de zmgtoewijzing. 

De verb1nding met de eigen circuits van 

Jeugdgezondheicl.,zorg en ( speciaal) on

dcrwij~ i-, hicrin nog n1ct gclcgd 

len belangrqk a<,pect in de ontwikke-

ling van de hulpverlening i-, het 'vind

plaatsgcrichte werken' 1\lcn proheert 

goedc netwerken op te bouwcn met de 

voorzicningen die in de voorgaandl' pa

ragraaf hesproken ziJn in verhancl met 

opvoeding'>ondcrsteuning De '>ignale

ring-,tunctie van die voorzicningen en 

de consultatidunctie van de hulpverle

ning kunnen langs die lijnen vorm kriJ

gen. In dit vcrhand wil ik er nog eem 

op wi1zen hoe belangrijk het comulta

tiehul·eau. de kinderopvang. her ha-,i'>

ondenviJs en het voortgezet ondcrwij'> 

ziJTl al-, 'vindplaat<,cn' d1cht hij hct ge

zin. 1-let belcid van 'Weer Samen Naar 

SchrJOI' zal ha-,i.,.,cholc11 vaker voor de 

opgave plaatsen om zell cen hchande

lingsplan te maken waarin hulp aan de 

ouders moet worden opgenomen 

Tot slot wil ik wijzen op een paar pe

dagogisch gczicn, zccr bclangnjkc 

doelgroepen voor gezin-,lwleid I let 

zijn jui-,t gccn prohlccmgcz1nncn, llltltlr 

hui-,houdingen die voor de reali"-ring 

van het heleid ecn rol hebhen. In toe

nemende mate WIJrdt ecn heroep ge

doan up opvanggcztnncn en vcr...,chil

lcnde <,oorten van plecggeZ11111en Het 

'-,(llllCil\\'crkcn met de cigcn oudcr-., ViJil 

k1ncleren vraagt een gonic prolc.,.,ione

lc ondcr...,tcuning. lntctT<.,..,Jnt voor gc

zin.,belcid ZIJll de ervanngen met 

'netwcrkplaat'>l ngen l'leegki nderen 

worden dJn opgcvJngcn h111ncn hct ci

gen rwtwcrk van famil1e of kcnni">en 

Dergelijkc plaatsingen drukken cen ho

gc n1atc vJn ~olidtnitcit en vcrJntwoor

ckliJkheid uit, ze vormcn echtcr ook 

ccn uitdaging voor hct ontwtkkclcn VJ!l 

nieuwe vormcn van prolc.,.,ionelc bcge

lciding 

/)r. P1\ I Schoorlrs orlhofJC<hJoo<J m Pnhorr

dcn <I <Ill ,f< P<Ik<}rocf' ( lrlhofld<!</O<}ick I'd I< ,/, 

1-UjbrllriPcr«icli Ln,lcn 



Door de te sterke nadruk op individuele keuzevrijheid en de ver

scheidenheid van gezinsvormen worden de belangen van het gezin 

als eenheid en een ondersteuningsbeleid voor gezinnen teveel naar 

de achtergrond gedrukt. Opvoedingsondersteuning moet worden 

bezien vanuit de gezichtshoek van het kind en de ouders. 

Noodzakelijk zijn onder andere een beleid dat duurzame man

vrouwrelaties bevordert, een verschuiving van gewenste kinderen 

naar gewenst ouderschap, een gericht vaderschapsbeleid, vorming 

van referentiegroepen voor ouders en de instelling van heterogene 

klassegroepen in het onderwijs. 

D 
c gczin<.rolit1ck 

Europa, 111 

zovnrc dczc 

he<.ta<ll, heeh 

vooral aandacht voor de 

vc1v~hcidcnhc1d van gc

zinwonncn c11 voor de 

kcuzc-vri)hcid van elk in

dlvidu. De <.peciheke hc

langcn van gczinncn a!-, 

ccnhcid ol van de indivi

ducll al' lid van het gezin, 

in West- dan met omstand1gheden ol met lc

ven<;loop. De grate mecr

derhcid van de Nederlan

der<;, net al-, van de andere 

Europeancn 'kie.,t' volgem 

het luropee<; waardenon

derzoek nog altijd voor 

een duurzamc relatie. 

Aileen i'> de aanloop er

naartoe verandcrd en de 

rcali,atic crvan 111 de tijd 

niet zornaar vanzeltspre-

komen daardoor op de kend. 

achtcrgrond ,\bar war A1r. T J)c/JaerJe Wanneer politiek zich he-

rnecr IS: in naarn van de tolerant1e wa- pcrkt tot het garanderen van individu-

gcn wcinigcn z1ch nog aJn ecn rcllcctic 

ovn hcteken1s ol inhoud van mogclijkc 

kcuzen. 

t--.;ochtan'> hedt de meervoudige realisa

tic van gczin...,vormcn '111 tc1tc' in vee! 

gcvallcn minder tc makcn met kcuze 

( [)\"- s (){) 

cle keuzc-vriJhcid, wordt ecn gczins

beleid voornamclijk heoordeeld op het 

al dan nict discrimincrcn van andere 

kcuzcn. Ccmecn-,chappcliJkc belangen 

worden zovcel als onhe'>preekhaar e11 

ccn onder'>teuning.,belcid voor· gczin

ncn worJt argwancnd gadcgc-;lagen. 
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Vanuit dezc zorg wil ik in her kader van 

het thema opvoedingsondcr'>lcuning 

ccn aantJI kanttekeningen maken: ten 

ecrstc VJnuit het kind en ten twecde 

vJnuit de oudcrs. 

Vanuit de gezichtshoek van 
het kind 
Tokrant1e hoett nict tc hctekcnen dat 

alles gelijk is. lkt is nict omdat een 

thcrJpeut hqvoorheeld begrip hcclt 

voor het onhtaan vJn <,JdomJsochisti · 

-.;chc neigingcn dat we ccn o.;adonlJ"iO

chistische relatie ( ook wanneer crvoor 

'gekozcn' wordti gclijk moctcn stclkn 

met cen meer 'gewone' seksucle ont· 

ploOJillg Dichte1·bij de actuJiitcit het 

is niet omdat homotiele of lcsbischc 

koppcls tcrecht vrJgen om niet gedis· 

criminecrd te worden cbt hun 1eiJtie 

gclijk gesteld moet worden JJn het hu· 

welijk Als aileen keuze·vri)hcid nog 

geldt. wordt niet Jlleen elke keuze ge· 

li1k gesteld, maar wordt de rctlcctic 

over kcuzc·cri teriJ tJboe: het mJakt Ji· 

lemaal nicts uit, als je het zeit 111aJr zo 

wilt. War het gezin hct1Tit mecn ik dJt 

hct wei iets uitmJJkt, zeker voor de 

kinderen. Een gezinsbeleid moet dur· 

vcn gczin-;vorn1cn tc privilcgiCrcn (war 

niet hctzclldc is als opdringen I die vJn· 

uit het st<Jndpunt vJn het kind zekere 

garanties biedcn voor zijn ontwikkc· 

ling Hierhij zitn de volgende aan· 

dachtpuntcn van belang: 

1. DuurZdlllf rei<~ tics 

Fen heleid dat te zccr op de individuclc 

burgers is atgestemd, is hijna 'o prio1i' 

ongunstig voor hct gczin, dar per de

finitie andere helangen heett dan de 

optelsom vJn de belangen van de indi· 

viduele !eden. In een tc individuJlis· 

tisch beleid komcn groepsbclangen en 

belangen van de zwakkere individucn, 

in het gcdrang. Hicr moeten correctics 

ot JJnvullingcn mogeli1k zijn in de zin 

van po~iticvc nlJJtrcgclcn 

In her belang van de opvoeding van 

kindcren moet ec11 hele1d duurzamc 

lllJil·Vrouw relatics hcvordcrcn en 111en· 

sen toerustcn 0111 ze tc realisciTil. Dit 

kan viJ opvocding en initiatievcn 111 

vcrband met rcbticvorrning, lllZElr ook 

door naJst de nadruk op de ind1viduclc 

ontplooiing te wijzcn op attitudes die 

belangritk zijn voor het sJ111en·lcvcn: 

en door matniclc ondersteuning 111 de 

vor111 VJn onder Jndcre socialc ot tisLJ· 

lc tegclll(letk(ll11rngcr1. 

2. CnPnlsl oudascl'd/' 

,\let de ontwikkcling van veilige anti· 

conceptiva en 

cen ctticicntc 

vruchthaarhcid, 

daarmcc '-;ZllllcngJJnd 

hchcersing van de 

is de uitdrukking vcr· 

antwoord oudcrschap ingcvocrd. 

Oudcrs 111oestcn gonle redcncn hch· 

hen 0111 voor zichzclt en voor her kllld 

tc 'vcrantwoordcn' dat ze binncn die re· 

latic op dat moment cen kind wcmten. 

De komst vJn ccn kind wJs immers nict 

meer athankeliJk van een hiologisch 

tncval, maJr wcrd vcronderstcld ecn 

bcwustc kcuzc tc zitn. 

Vandaag wordt de u1tdrukking verant· 

woord ouder-..chap nog n1aar wcin1g gc

hruikt CclcidcliJk is de uitdrukking 

vertaald in tcrmcn van gewen<,te ol ge· 

plandc kindcrcn 

Wetende hoc amhlvJicnt en arhitrJir de 

invulling van de kinderwens kan zijn, 

stellcn zich vragcn hij die ccn zijdige 

intcrpretatie van 'verantwoord ouder· 

schap' en lijkt het niet onbelangrijk de· 

ze aan te vullen vanuit het kind in 

termen van gcwcnst ouderschap. 

lksetlc11 we hijvoorheeld welke clruk 

her kan betckcnen voor hct kind wJn· 

neer de kinderwem van ouders (cite! 

ccn wens is 11Jar een kind op dat nw· 



mcnt, von dot gc'>locht, n1ct ckzc cigcn

"-'happcn ' ( )f een <;tap verdcT wan

nen hct kind he'>chouwd wol-dt al., ec11 

rccht zcll., Jl'> ccn 1nd1v1dueel recht' 

I let recht een kind te willcn WJ!li1Ccr 

hct JC u1tkomt en hct rccht het tc wci

gercn wJnneer hct JC nict uitkomt, ol 

wJnncn cr ieh n1ct 111 ordc hli1kt 

1 <;trJk'> zc!l, Jl, hct ccn mci'>je i'> en Je 

wou een Jongen of omgekeerdl, het 

recht ccn kind Jlleen te willcn Jl., moe

der. het recht op cen kind 

hccft het k1nd recht op een vJder en 

ecn mocdcr 

Fen belcid moet nJtuurlijk de gezinnen 

ondLT'-ltcuncn Wtltlr door om'-lttJndighc

dcn aileen cen vader of aileen een moe

dcr of een vader met een Jndere 

nwedc1· de zo1·g voo1· het kind op

neemt 1\laJr dit i' nict hetzelfde al., 

zcggcn dat ccn kind gccn vodcr en 

moeder nodig hecft En zeker niet het

zeltde Jl5 il Jlrion hct hclang ervan ont-

kennen. 

nJ je vi1ft1g<,te of 111 een 

homohelc of lc.,hi.,chc rc

IJtie .hct recht op een 

kind VJ!l een Ultgc<;elcc

tccrde donor 

Een gezinsbeleid 

moet durven 

Zowel de hiologische als 

de p<,ychologi'>chc en 

gcestelijke componenten 

van om mem-zijn zi111 he

ltJngrijk. Het getuigt van 

ecn doorgedrevcn dualis

tisch denke11 wa11necr we 

het belang van de erken

ning door de (biologische 1 

oudcr'> al-, houwstcen voor 

de vorming van de identi

telt zomaar mi<>kcnnen 

,\ kn'>en kunnen een gemi'> 

wei over5tijgen, maar dit 

\Vil nict zcggcn dtJt cr in 

dat geval gccn gcn1i-; 1'-;. 

Be,dfcn we dJt de toenc

mcnde problcmen VJn kin

dnell en 1ongeren I de 

tocnamc van gcdrag'>pro

hlemcn, vJn opnJmen in 

de p<,ychiJtrie, VJI1 gewcld 

op oudcr<, en lcerkrJchten, 

van rc'-ltgcdrag. van drug'-l-

gezinsvormen te 

priviligieren die 

vanuit het 

standpunt van het 

kind zekere 

garanties bieden 

voor zijn 

gehn11k en zeltmoorden 

hij Jongeren) hiermec ver-

ontwikkeling. 

hand kunne11 houden~ Dat zc uitdruk-

king kunncn zijn vtJn ccn zijn:-,-tJng<.;t 

omdat de mceq tundamentclc vraag, 

ol zc cr mogcn zip1 om z1chzelt, of cr 

moeten zijn om tc hcantwoorden aan 

de noclen van hun ouder<, niet veilig 

hctJntwoord i'-l~ 

In icdcr gcvol wonh cr ccn grcn'-l gcptl'-l

<,cerd wannccr kindcren bc-,chouwd 

worden al' 1·echh-ohjccten Ze zijn zeit 

rcchl<,-<,uh,ccten. Ccz1en hun onmon

digheid hehhen ze daarenhoven recht 

op cen <,tem die voor hun rcchtcn op

komt. Hicr mag cen helcid zich nict 

hiiJVen vcr.,chuilcn achtcr hct cxcuus 

van prtvacy en keuze-vri1heid. 

NJa<,t hct recht om te zijn wic hct i5, 

1 Enkrlc {>isles 

De twee hesproken aandachtspunten 

hcbben heel wat gevolgen voor prak

ti-,ch helc1d. lk noem slccht'> cnkclc he-

langrijkc gcvolgcn: 

a. Werken aan mentaliteit 

Elk hclcid impliceert een hcpaald mem

heeld en draagt dar ook uit. Wat dit he

trcft zi1n er tcnmin5lc twee helangrijkc 

aandachtpuntcn. ,\len client ertcge11 tc 

waken dat vcrantwoordelijkheid en so

lidariteit worden voorge5teld als tegen

'trijdig aan llldividuelc ontplooiing. 

Daarnaast client men cmaar tc strevcn 

dat hct tJcccnt vcrlcgd \Vordt van gc

wcn'-ltc kindcren naar gcwcnt.;t oudcr-
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schap, wannecr ouders een kind ver

wachten is er een kind dat ouders ver

wacht' Dit hetekent dat toekOtw,tige 

nuder~ gevoelig gctnaakt n1octcn wor

den voor de waarde van hct 'ouder' (let

terlijk) worden en voor de verant

woordelijkheid ten aanzien van het 

kind als 'gast' Pas dan ts re<,ponsieve 

opvocding mogeliJk 

b. Grenzen stellen aan biomedische 

mogelijkheden 

Fr client cen helder wettelijk onder

scheid gcmaakt te worden tussen thera

peutische toepasstngen van medi-,ch 

gea'>sisteerde vruchtbaarheid en wille

keurige toepassingen (hiJvoorbeeld na 

de menopauze I. 

c. Vaderschapsbeleid 

Het bclang van het biologisch ouder

schap, i11 Will van het vaderschap. client 

zo volledig mogelijk (wetteliJk) crkcnd 

te worden. Hierhij past ook een pre

ventid hcleid dat zich explicicter tot 

mannen richt. Het is opvallend en 

zorgwekkend dat de stijgcndc partici

patie van vrouwen aan de arheidsmarkt 

niet parallel verloopt met ecn toenc

mende participatie van mannen aan 

zorgtaken. In de context van dc zorg 

voor kinderen pleiten sommigen voor 

vcrplicht vaderschapsverlot, - atzonder

lijk op te nemen na hct moederschaps

verlof Er zijn verschillcnde argu

nlentcn aan tc gcvcn voor zo'n vcr

plichting. Verplichting voorkomt dis

criminatie tussen werknemers die 

gebruik maken van de regeling en 

wcrknen1ers die er 'vrij\villigl gcen ge

hruik van zouden makcn. Bovcndien 

komt een hclangrijkc weerstand ten 

aanzien van hct \Vcrvcn van jonge vrou

wen in vergelijking n1ct n1annen \veg te 

vallcn. 1\laar vooral hiedt het aan va

ders de kans om zich te Iaten aanspre-

ken door hct appel tot beschcrming dat 

van het kleine kind uitgaat en dat ge

voelcns wakker maakt die de basi'> kun

nen leggen voor hct vcrdet· opnemen 

van vaderlijke verantwoordclijkheid 

Vanuit de gezichtshoek van de 
ouders 
Ouders die hun opvoederstaak crmtig 

willen nemen ondervinden in onze <,a

nlcnlevingen weinig "tcun In ccn gc

privatiseerde context laat men hen het 

lidst ongemocid. 

Voor velcn i-, de onzekerheid groot De 

enige duidelijkheid is dat het opvoe

dingsrnodcl van vroeger gccn rctcrcntic 

kan bieden voor de opvoeding van

daag. Vanuit ccn terechte reactie op de 

autoritaire opstelling van ouders is men 

bijvnorbeeld he<:l tlllZeker geworden 

over het stellen van grenzcn en nor

men. Er is gcen ander houvast dan de 

mentaliteit die veel nadruk legt op zclt

standigheid, maar weinig op ontwikkc

lingsta-,en of -taken Uit onmacht 

<,chuiven heel wat oudcrs de verant

woordelijkhcid al naar de -,chool ot an

dere opvoedingsmilieus. Anderzi1ds 

leeft er ccn grotc zorg hij ouders om 

hun kinderen waarden mcc te geven en 

toe te rusten om hun weg te vinden in 

de samenleving 

Ouder<, hehben bchoefte aan houvast 

voor de begelciding van de ontwikke

I!Tlg van hun kindcrcn. Daartoe moeten 

cr relerentiemogelijkheden zijn Dtt 

hetetekent dat we hinnen de pluralisti

sche context van vandaag moeten lcren 

het gesprek aan te gaan over inhoud en 

hetekeni'> van keuzen die gemaakt wor

den. Pas dan kunnen mensen voor zich

zelf prioriteiten hepalen in plaats van 

zich tc Iaten bepalcn door vage trends 

ot gangbare meningen. Wat opvoeding 

betreft is het nict onbelangrqk te hcsc!

fen dat de onmacht van ouders ertoe 

C llV ~ s% 



lcidt dat andere opvoeders een grotc 

impact krijgcn Er zijn de hedoelde me

de-opvoeders zoals de school of jeugd

vcrenigingen die mee gericht zijn up de 

belangen en het welzijn van de jongere. 

Daarnaast zijn er echtcr de niet-bedocl

dc mede-opvocder<, als media en recla

mc die de jongeren (en volwassenen) 

henadcrcn vanuit commerciele helan-

gen. 

Hct helcid kan randvoorwaarden cre

cren om de vcrantwoordelijkheid van 

ouder<; tc onderstt'uncn. Ook hicr hc

sprcck ik in hct kort enkele helangriJkc 

aandachtspuntcn. 

1 kcfcrwlw}ror{'cll 

BIJ kcuzcn of heslissingen is het helang

riJk zich tc kunnen tot'tscn aan andc

ren. Wannecr je hijvoorhecld <,amen 

met andere ouders hcpaaldc keuzen in 

de opvocding ovcrwcegt, word )e Je he

wust van ttwlocdcn die Je ongeweten 

ondcrgaat. Tevens word Je verplicht 

een onclerscheid te makcn tussen ratio

nalisatics die aileen ecn pcrsoonlijke 

voorkeur voor jezelf legitimeren en 

meer ohjectieve criteria die rekening 

houden met gevolgen voor jezelf en 

voor anderen, nu en ook later. 

Het beleid kan agogische vormingsacti

viteiten voor ouders via organisaties sti

muleren door deze organisaties te 

subsidiercn. Ecn preventid beleid kan 

immers de functionelc kwaliteit verho

gen en in ccn aantal gevallen proble

men voorkomen. 

2. i\1mJtclzorl} 

Door de grote mohiliteit van gezinncn 

ontbreekt bij vecl gezinnen hct familia

le netwerk. Vrijwillige ondersteuning 

van gczinncn door gezinnen kan dit 

compemeren. 

Dit is ook belangrijk in lunctie van de 

relatie: in Arnnika is men gaan inzicn 

dat de grotc tolerantie ten aanzien van 

echtschciding tot gevolg hedt dat 

echtscheiding gehanaliseerd wordt en 

te vlug als vanzellsprekendc oplossing 

voorgestcld wordt. 

Wanncer cr een sociaal nctwerk bestaat 

ziJn vee! moeilijkhcden niet zo onovcr-

Vi7dcrscllil{JSPcrlof hiedt ililll l!ilders de bms om zich le lntw cumsJnekm door het il/J/Jel 
dill illlll IJci klei11c ki11d llill}ilill. [folo A 1irkr Schlrllllil/1) 
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komclijk als zc op het ecrste gez1cht Iii

ken. 

1. Pcdi1,/0<Jic 11 ''"" f>~yclw/o,Jtr 
In de klcincr gcwordcn gczin11e11 wordt 

de last van de verwachtingen op ccn 

klcincr aantal kindcr-;choudcrs gelegd. 

Zoals hierbovcn aangegcvcn, brcngt 

dat risico's met zich mec. AnderziJds 

willen ouders hun (enkelel kinderen ai

le kamen gevcn en is gccn moeite hen 

te veel. Hct k111d moct z1ch gocd 'vue

len' en zovecl111ogeliik kunnen '111ee111a

kcn' Oudcrs rdereren zich daarhii 

111ecr aan psychologic dan aan pedago

gic en gaan al snel de 111inste trustratic 

problemati-,eren. Opvoeding in de zin 

van hct kind optillcn naar wat het 111eer 

in zich hedt, i-, dan uit den hozc. In dit 

patroon past ook dat ouders geen grcn

zen durven of willcn <,tcllcn. 

Zelfstandighcid en vrijheid zijn mode

woordcn, ook 111 de opvoeding. 

Omwille van de vrijheicl verclwijnt clan 

voor k1ndercn en zckcr voor jongercn 

de ruimtc om te lcren omgaan met vrij

heid. lcdcrcen hcgrijpt bJjvoorbccld dat 

men ecn kind van 3 Jaar niet zclf zalla

tcn hcpalcn wclkc vocding gocd voor 

hem is. llij oudere kindercn wordt er 

cchter veel tc sncl vanuit gcgaan dat 

zellbcschikking rnogelijk en noodzake

lijk i<,, ee11 jongen of mci-,jc van 15 jaar 

wordt inzakc scksualiteitsbeleving nu al 

vaak in staat gcacht te oordelen en keu

zcn te makcn. In dczc vccl tc hcperktc 

en ccnzijdigc visic rnoetcn opvoeclers 

zich hcperkcn tot het ver-;trekken van 

informatie over mogelijkc risico's en 

over 111ogelijkheden 0111 deze te voor

kol11en. 

J Ondrrslcllnilli} ui11 de school 

8innen de opvoeding worden voor

waarclen gccrcccrd die latere relaties ta

ciliteren ot juist bemoeihjkcn Om 

rclaties mogclijk tc makcn hchhen kin

deren een leef-schoolnodig waar ze lc

ren rekening houden met anderen en 

lcrcn samen-lcvcn. ])It IS wat thuis ge

heurt. De aanvulling die de school kan 

bieden wint aan hclang in de context 

van een groeiend aantal kleine gezin

nen. Hct kind 111oet kansen krijgcn 0111 

tc sociahscrcn. 

De optie van so111mige basi"'cholcn 

voor hcterogcne klassegroepcn ligt in 

die li1n cn bcdoelt onder andere kansen 

te geven aan kinderen om te lcren reke

ning houden met andercn, met hct an

dere geslacht, met k1ndcren van andere 

lccttl)den 

i. Ailndilchluool· sfJcciflckc 1}CZIIIIICII 

Vanzcllsprekend bctekcnt gczinsbeleid 

ook dat er aangepastc ondcrstcunings

modaliteitcn gczocht moetcn worden 

voor gezinnen die door omstandJghe

den de opvoeding in een moeiliJkcr 

context dicnen te realiseren cenouder

gczinnen, allcen-,taande 1ongc moeders. 

gez111ncn met cen gchandicapte ouder 

ot kind, gezinnen in een armoedesitu

atie, gczinnen met een moeiliJk op

voedbare kind, migrantengezinnen .. 

A lr T /)c/Ji/CIIC is ,li,Jcii/CCII coiird11111lor lnj /Jri 

lnslil1111l uoo1 RclllliCPOI'IIIIIIi} (')I 

Zn'lllll}crschllf'sf'ro/Jicnlcll lc LciiPCII 

(I lV 7 s% 



Het gezin ziet zich door de ontwikkelingen in onze moderne 

maatschappij gesteld voor specifieke vragen en dilemma's, dit geldt 

met name voor allochtone opvoeders. De cultuurschok door mi

gratie wordt vaak verergerd, doordat instituties zich gaan mengen 

in de opvoeding, en migranten hun eigen waarden en normen hier 

vaak niet in weerspiegeld zien. Gezinsgerichte preventie en onder

steuning van allochtone gezinnen moeten zich richten op cultuur

behoud, integratie in het onderwijs en het overbruggen van de 

afstand tussen ouders en instellingen die een rol spelen in de op

voeding. 

H 
et gczin al'> cllldcrdecl hehben dit domein JllJng betreden. 

van cen au

tMki,chc 

lcclccnlwid, 

dcc uitccnlopcndc tunctic'> 

vcrcnigdc zoa].., zorg, or
vocding, ondnricht, con

trolc c11 arhcid hchoort in 

Nederland inmiddel'> tot 

een ver vcrlcdcn. J)c toe

ncnlcndc lndu-.,Lriali...,cring 

en modcrni'>cring hedt er

toe gclcid dat vee! van dc

ze tunctie'> door in<,titutic'> Dr TVM Pels 

Llit het bnvenstaande 

volgt dat het begrip 'ge

zin'. en du<> ook 'opvoe

ding' en 'opvocding<..,

ondersteuning', voor <;terk 

uitccnlopcnde inhouden 

kan <,taan. We wetcn 

vonrl'>. dat vi<,ic'> op hct 

gezin '>tnk ondcrhcvig 

kunnen zqn aan de trend 

VJn de tijd Zo gold het 

gezin in de jt1rcn zc-;tig als 

ccn benauwd keur'>lijf, 

buiten hct gezin ziin overgenomcn. 

Zcll., de zoc·g en opvocdcng hehorcn 

ncet mecr uit'>luitcncl lot hct privc-do-

me in van hct bmilieverhand 

Cc.,pecial"ccrdc cmtitutie<; op het ge

bied van de gezondheid.,zorg, kindcr

he,cherming, JU<,lilic, vriJetiJd'>hc

'tcding, welzijn en uiteraard onderwiJ'> 

\Vaaraan ccn jongere zo gauw rnogcli_jk 

mnc-.t zien te ontkomen om zich onhe

lcmmcrd individueel te kunnen ont

plooicn. Tcgcn\voordig horcn we weer 

de rocp on1 ccn gczin dJt grcnzen aan 

de vrijheid <;telt en onderlingc vcrant

woordclijkhcid aankweekt, ohvel een 

gezin dat normen ec1 waarden client 
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over te dragcn. Ecn roep die ovcrigens 

door vee! allochtone ouders van harte 

wordt onderschreven. Daarovcr straks 

meer. 

Zoals in de jaren zcstig krijgen de op

vocders ook nu echter tcveel in hun 

schoencn geschoven. De huidige nor

men- en waardcncrisis is immers inver

hand te brengen met vee! bredere 

culturclc ontwikkelingen Voor hct be

vclethos, dat vroeger de maatschappc

lijke verhoudingcn kenmerkte, is 

gelcidelijk ecn onderhandelingsethm in 

de plaats gekomcn. Het gezin i' in de

zc ontwikkelingen mccgegrocid,. het 1s 

er heslist niet de aanstichter van' In ecn 

autoritaire ~an1cnlcving gelden norrncn 

en waarden als onwrikhaar en het op

lcggen ervan als vanzeltsprckcnd. 

Tcgenwoordig zijn normen en waarden 

onderhandelbaar en staan opvoeders 

voor de taak een balans te vinden tus

sen autonomic en contormiteit, tus-,en 

ontplooiing en heschaving. Overigens 

hliJken de mee<,te Nederland-,e opvoe

der'>, volgens recent opvoedingsondcr

zoek, daarin goed te slagen; er hedt 

zich een gezinspatroon ontwikkeld dat 

met de term 'autoritatiel' wordt aange

duid, open verhoudingen en onderhan

deling gaan daarin gepaard met 

grenzcn en verantwoorJelijkheden. 

Len andere belangri)ke nntwikkeling 

die her gezin be'i!wloedt, is die van de

seculari<,ering en rationalisering van de 

<,amenlcving. Fr i'> toenemend sprake 

van een 'heer<,chappij van de tn'>tru

mentele redc'. Zingevings- en morele 

vraagstukken zijn naar de marge ver

drongen. Deze ontwikkeling vinden we 

weerspicgeld in de moderne kindertijd, 

zoals dezc vorm krijgt in her gezin en 

op school en be-,tudecrd wordt in de 

wcsterse ontwikkcl i ngsp<,ychologie. 

Ook hierin i'> sprake van rationali,e

ring. Zo is hct bewust stimulcren van 

de (cognitieve) ontwikkeling van kin

deren steeds vanzelfsprekender gewor

den, niet aileen huiten het gezin in 

kinderopvang en nnderwijs, maar ook 

binnen het gezin De laahte jaren zijn 

de projecten voor ondersteuning en in

terventic aan (allochtone) gezinnen 

dan ook als paddestoelcn uit de grond 

gcschoten. -Deze situatie heeh onge

twijkld te maken met het toegenomen 

belang van onderwijs voor een latere 

maatschappelijke carriere. Het is steeds 

moeilijker geworden om zonder ondcr

wijskwalificatics een goed heenkomen 

te vinuen op de arheidsmarkt. 

Het voorgaande maakt duidelijk dat hct 

gczin niet lo<, staat van de culturelc en 

maatschappclijke context, maar er JUi'>t 

in voortdurende wissclwcrking mee 

verkeert. Daarbij moeten wij voor ogen 

houden dat er zich lu'>'>en en b111ncn 

grocpcringcn, en zclf-, hinncn ccn en 

hctzeltde geztn, aanmcrkeliJke vcrschil

lcn voordoen in de crvaringen die men 

opdoet en de wqze waarop men met 

nieuwc uitdagingcn en mogeliJkhcden 

omgaat. Naast de culturclc en religieu

zc achtergrond speclt ook de sociaal

ecnnomische situatic een helangrijke 

rol, en natuurlqk ook de individuele 

kenmerken van gezinslcden. Lr valt te

gcnwoordig dan ook ecn grotc (opvoc

dings)diver<,iteit te zicn. Dit geldt voor 

Nedcrland-;c gczinncn, en vaak nog 

stcrker voor allochtnne gezinnen 

Behoeften en dilemma's van 
allochtone opvoeders 
Allochtonen ziJn veelal alkom'>tig utt 

Ianden met ee11 lager ontwikkelingsni

vcau, \Vaar hct gezin nog ccn grotcrc 

autonomic hedt als hct om zorg- e11 

opvocdingqakcn gnat. In <;JJncnhang 

claarmee kent men ook vaak eer1 andere 

'werkvcrclcling' Zo is het niet ongc-



hn11keliJk dat lamilieleden en huurtgc

noten een vee! grntcre rol in de zorg en 

opvoeding spelen en dat ook oudere 

kinderen meer gezinwcrantwoordelijk

hcckn dragen De migratic hrengt een 

acute vcrandcring mee in deze van huis 

uit hekende patronen; daarbovenop 

komt de confrontatie mct een wirwar 

aan nieuwc imtitutie-. en hijhchorende 

regelingen. !)eels leert men die sncl ac

ccptercn cn waardercn. Dit geldt hij

voorhecld voor de uitstckende 

gczondhcid-.zorgvoorzien i ngcn voor 

kindcrcn. Deck crvaart men die echter 

ook a]-; ongc\vcnstc inn1cnging. I)it 

hcclt zcker ccn culturclc achtcrgrond. 

Allochtone opvocder-, hechten, vooral 

indien zij alkomstig zijn uit samcnle

vingcn waar het proccs van industriali

~cring en n1odcrniscring later op gang 

kwam. in hct algemeen mecr aan het 

beschavcn van hun kindcren dan aan 

hun autonomic Waarden als respect 

voor ouderen, conlormitcit en onder

lingc verantwoordelijkheid staan hoog 

in het vaandel 1\len i' heducht voor 

het aldwalcn van het 'rcchtc pad' door 

opgroeicndc kinderen, onder invloed 

van de naar verhouding grntc vrijheden 

dic de Ncderland-,e maatschappij haar 

jongeren toekent. De cultuurschok die 

men ervaart doordat allerlei in-.titutics 

zich mengen in de opvocding, worclt 

dan ook verhevigd doordat men de ci

gcn norn1cn en \VaJrdcn niet in dczc in

<,titutics wcer-.piegeld zret. /\len vree<,t 

cr, intcgcndccl. cen gczag-;ondcrnlij

nende en 'demoraliserende' invloed van. 

l:llijkens hct opvoedingsonderzoek on

der allochtonen waarbij ik betrokkcn 

ben, zoeken ook allochtone opvocdcrs 

lltltlf'-;tig naar een nicu\vc halans. 1 Zij er

kennen dat de tijden verandcrcn en om 

andere gczi n~vcrhoudi ngcn vragen. Zo 

zr)n in vee! gezinncn de onderlinge ver

houdingcn opener geworden. Len an-

(I lV ~ s% 

dere indicatie vormt het feit dat vrou

wen en meisjes in stcrk toenemende 

mate het publicke domein hetreden. 

Hct zal evenwel niet vcrhazcn dat aan 

deze veranderingen vaak de nodige 

hoofdhrekens tc pas komen. En er zijn 

ook gezinnen die mccr ambivalent of 

zelfs afhoudend staan tegenover de in

vloeden van buiten, zoals het regulicre 

onderwijs. Zij kiezen andere wegen. Zo 

zijn bijvoorheeld door islamitische ou

der<, eigcn ba'.i'.scholcn opgcricht. 

Soms gaat men er zelfs toe over, zij het 

met hloedend hart, de kindcren naar 

het land van herkomst te sturen, om 

cultuurverlies in een vroeg stadium te 

voorkomen. Een andere reactic komt 

op vee! grotere schaal voor, en deze 

zicn wij ovcrigcns ook hij de jongere 

gencratic oudcrs en diegenen die ope

ncr staan voor de Nedcrlandse samen

lcving en school: een meerderheid doet 

de kinderen, mee<,tal tusscn hun zeven

de en twaaltde jaar, op een moskee

school of Arabische school. Kinderen 

hrengen daar een tot vijf dagdelen van 

hun vrije tijd door. Het gaat er de ou-

ders niet aileen om dat zij zich de eigen 

taal en Koran cigcn maken, maar dat zij 
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tcgcnwicht krijgen tegen de ------------

normloosheid die men in de Het maakt, ook 
buitenwcrcld ervaart. 

Naa<,t de cultuurschok en de 

inspanningcn die de adapta

tie vergt, Iaten allochtone 

opvoedcrs zich ook onder

scheiden van autochtone op

vocders in de mate waari n 

men Nederland a!-, thuisbasis 

voor de opvoeding 

van kinderen, nogal 

uit of men kwam om 

te blijven of met 

een perspectief van 

terugkeer. 
ziet. Het maakt, ook voor de 

opvoeding van kinderen, nogal uit of 

men kwam om te hlijven of met een 

per<,pectief van tcrugkcer In het laatste 

gcval zal men zich sterker (hlijven) re

tereren aan de eigen gcmeenschap. 
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Bovcndicn dclcn migrJtllcn de crvaring, 

hevc<,ttgd in opinie-onderzoek, van een 

dalende acceptatie in de media en in 

hun dircctc on1gcving. (Jok hccr-..t zdgc

mcen de vree-, dat kindercn hct btcr op 

de arhcid'>minkt zullcn allcggen tegen 

autochtone lcdtiJd'>genoten, ondank, 

hun dtploma'-,_ Lkze vtTC'> i-, cvencem 

niet ongegrond, zoal, omkrzock hcr

haald hectt uitgewezen. 1'-:aa'>t de cultu

rele hedreigingen die men crvaart. 

kunncn ook dczc crvaringcn ccn \Van

trouwende houding van opvocder'> in de 

hand werken die de inll'gratie van kin

deretl kan helcmmeren. 

Andnzijd-; i'> het zeker zo, dat alloch

tone opvoeder<, vee!al hoge onderwiJ'>

a<,piratic'> voor hun kinderen koe-,teren. 

Dit geldt overigens steed-; mccr voor 

meisjes, vnnr wic zcll' i-;lamiti-,che nu

der-; in toencmende mate een toekom<,t 

zicn waari n gezi n~taken gecon1bi nccrd 

worden met buitcmhui-; werken. In '>a

menhang hiermee zien we dat ook de 

houding )egens het onderwijs opener 

wordt. llij gezinnen van de ccrste migra

tie spclcn hierbij nogal eens tekurstel

lende ervaringen met de oudste 

kindcren een rol. terwijl de laatsten zich 

op hun beurt ook actid inzetten voor 

een bctn lot van hun J<Jilgerc broers c11 

zusJe'>. Zeker moedcr, die op Jongere 

ledtqd naar Nederland kwamen ol hier 

geboren ziJil, en du-, in Nederland op 

,chool hehben gezeten, willcn hun ktn

deren heter vnorbcrciden en mecr steu

nen dan hun eigen ouder'> deden en 

vcrschqnen veel vakn up school De 

hehocfte aan voodichting en in'>tructic 

ten aanzien van de mogelijke rol van 

ouder'> i'> duidelijk toegenomen. 

Het aanbod: 
opvoedingsondersteuning 
We hehben gezicn dat de oorzaken van 

prohlcmetl en '>panningen lang niet al-

lcmoal h1nncn de gcz1nncn liggcn: de 

ervMen culturelc hedreiging speelt een 

helangrijke rol ev'Cnal-, vooroot-delcn 

en uit-..lutting VJJ1Ltit de on1gcving. l)un 

heh tk het nog ntet eem gehad over de 

onguJhtigc <..,ocit~Jl-cu>nomi'-.chc ...,Jtu

atic waarin relatiel vcel allochtone ge

ztnnen verkcrcn; zo " het oplci

ding-,nivcau van oudcr<.., en jongcrcn gc

middcld veel lager en het percentage 

werklozen aanzienli1k huger dan ondet· 

autochtonen. Fen en andcr houdt in. 

cbt preve11tieve maatregelcn ntet tot 

het geztn beperkt kunnen bli1ven. 

Bepalcn we om vcrder tot nwgelijkhe

den van gezin~gcrichte prcvcntic en 

ondc:r'>kuning, dan valt bij allochtonc 

opvoeder'> een utteenlopend scab aan 

vragen en behodten te "gnalcren. Om 

tc hcginncn -,taan zij voor de taak ccn 

nicuwc halam tc zocken in de: opvoe

ding Velcn Iaten de zekerheden VC\n de 

bevelhui,houcling varen, tcrwijl de al

ternaticvcn hen nog niet duideliJk voor 

oge11 '>taan e11 zeli'> als bedreigend voor 

kunnen komen. Vorll·al oucler' van de 

ecrste generatie kampen met het dtlem-

1113, dat bclangri_jkc opvncding.;;v~'aardcn 

en -opvattingcn wcinig wccrklank vin

den in imtitutie'> die in Nederland mee

opvocden Zi_j Ieven in ang~t voor 

cultuurvcdics c11 ccn daaraa11 gepC~Jrd 

mot-eel vnval bij hun kindcren Len 

dcel van de h~trokken ouclcr' lijkt hter

door eerder te kiczcn voor cultuurhe

houd bij de kindcrcn dan voor hun 

integratie in Nederland. Daartegenovcr 

groeit de groep van ouder-, die het he

lang inziet van ccn grotcrc hctrokkcn

hcid hij het ondcrwiJ'> van hun 

kinderen; er valt dan ook ccn toene

mende hehodte aJn onder-,teuning en 

educatie ten hchoeve hicrvan waar tc 

ncn1cn 

In hoevcrre hcantwoorden de he'>taJn-



de voorzicningcn attn de gcnocn1dc uit

ccnlopende hchodten' 

Om te heginnen moct worden hena

drukt. dat van qructurelc lilagdrempeli

ge nwgciiJkheden voor opvocding-,hulp 

in Nederlilnd nog nauv,-clijk, <,prake i-,, 

voor autochtonen en al helemaal niet 

voor allochtonen. Len voorziening al-, 

de rn vcr<,chillendc grote <;teden func

tioncrcnde 'opvoeding<;]IJn'. die hiJ uit

<;tck ge,chikt lijkt voor allochtone 

moedn<;, I<; vooral gericht op autochto

nen 

;\], cr <,prake 1'- van gedrag<;prohlemen 

van kindcren. zoeken <;omnllge nuder<; 

hun toevlucht tot tradit1onelc genee<;

WIJZell In veel gevallcn hecft de migra

lle tot een vcrmindcrd gehruik ervan 

gelcid Dat wil echter niet zeggcn, dat 

men z1ch nu wendt tot Ncderland.,e 

tweedc liJnwomzieningcn AI-, het tot 

een hezock aa11 hl)voorheeld het 

RIACC komt. wordt het contact vaak 

eercb· a]<; hcla<;tcnd dan <;leunend erva

ren e11 niet zclden voortl)dig hecindigd 

Dit i<; tc verklaJ-cn dnm wat aangcduid 

wordt al<; een ver<;chil 111 'klinl<;chc reali

telt', olwel een vcr<;chil in inzicht lu<;

<;en de hetrokkenen en de protc<;<,iona]<; 

over de aard en oorzaak Villl prohlcmen 

en over de be<;te manieren om ze op te 

lo.,.,en. De lililt'ile )arcn vindcn her en 

dcr act1viteiten plaat<; om de hetrokken 

imtell111gen tc 'lllterculturali<;cren'. maar 

in het algemee11 hlijken de profc<;<;io

nill, <;tcrk gcneigd va<;t te houden aan 

hun geli1k. dat veelal op we<;ter<;e Hrddlc 

di111-ke<;t ge<;clweid i<;_ 

In het algelopen deccenium is cen <,cal a 

aan voorzicningcn tot ontwikkcl1ng gc

komen die gcricht zijn op ecn voor

-,pocdigcr intcgrJtic von kindcrcn in 

hct omlcrwil' lkze voorzieningen ko

men tegemoet aan de grociende he

hoelte van oudcr<; hun kindercn voor tc 

here1der1 op en te onder<;tCLrrl<:ll 111 het 

onderwiJ'>. Ook hij deze voorzieningen 

i<; even wei mcestal <;prake van eenrich

tingsverkeer waarbij doelen en midde

len vonr·namcliJk door de prolc">ional'i 

worden hepaald Dit geldt bijvoorhceld 

voor de programma's die heogen op

voeder<; kennis tc Iaten nemen van edu

catieve ( <;pel)matcrialcn en hen te leren 

hun kinderen te <;limulcrcn, en voor de 

projccten die de relatie tuS'ien nuder<; 

en <,chool heogen te vcrheteren. 

lnmiddcl-, is er op dn vlak vcel activiteit 

voor allochtonen gaande, maar slecht<, 

incidentcel ncht men zich up het vcr

betcrcn van de communicatie en af

'>temming tu<;<,en oudcr<;/leerlingen en 

de <;c]wol. Bchodtenonderzoek onder 

oudcrs behoort tot de zeldzaamheden. 

Zo wordt aan de grote behoelte aan 

onder<;teuning a]<; hct gaat om de morc

lc ontwikkeling van kindcren ten enen

Tlltllc voorhijgcgJon. 

Oudcr<; uiten vooral klachten over het 

gcbrek oon autoriteit en gezag dat tunc

tionarissen in het onderwij-;, in de hulp

vcrlening en hij politic en ju'>titic 

uihtralcil en ovn het kit dat kindercn 

vcrlcid worden mel allcrlei 'vrijheden' 

in morele en relationelc zin. ,'v1et name 

over de hulpverlcning aan jongeren i<; 

men zecr slecht te spreken. Deze hena

clert hen a]<; individu en niet als gezin<,

ol groep<;]id en wcekt hen daarmee los 

van de ouders Deze klacht wordt zeer 

algemeen door ouder<; gcdet'ld. In ecn 

grocp<;gesprek met Marokkaansc vadcrs 

en mocder<, hclui<;tcrde ik de volgcnde 

noodkrcct: 

".!\]-, jc ten crndc racHJ bent, JXaat JC met Ll

miiic en vncndcn. J)czc <.,tJan altl)d achtcr 

JOLt, zc zullcn zcggcn Jullic zijn gocd a]o.., ou

dcrs. In r\!Jrokko is dn gcmJkkclrikcr, omdJt 

JC daJr nict mctccn ccn hclchocl mcrhcn 

hcht VJ.Il politic, kindcrhc...,chcrmillg en 

lllJat-,chappcll)k vvcrk, d1c mctccn zo'n k1nd 
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gaan helpen. De oudcrs doen hun hc'->t, maar 

de kindcrcn kriJgen al snel hulr. Die mensen 

denken dat ziJ hctcr zijn dan de ouders; de 

ouders zip1 dan slecht. Als oudcrs heb 1e die 

hulp nict, cr wordt samcn met het kind tc

gcn Je ingcgaan. De steun van famdie en 

vriendcn (ook als 1ntcrmcdiaircnJ werkt dan 

niet mccr. Er moet mecr hulp ZIJil achter de 

oudcrs. Fr IS ecn kindcrtclefoon, allcs voor 

de kindercn. Maar waar v111dcn de ouders 

hulp en hcscherming~" 

De laatste tijd ontstaan her en der inl

tiaticvcn vanuit de Marokkaanse gc

meenschar om aan noodkreten als deze 

tegemoet te komen, initiatieven die ge

richt ziJn or hct overbruggen van de 

afstand tussen ouders en instellingen 

die mede een rol srclcn in de opvoe

ding. Deze bev~'cging is in gang gczct, 

nadat de /J;wssc aan herichten over drofJ 

oul en criminaliteit onder j"v\arokkaansc 

jongeren voor een interne schokgolf 

had gezorgd. Tijdens bijeenkomsten in 

de moskce, of in andere voor de ouders 

tocgankclijke lokaties, komen een 

groot aantal opvoedingsthema's aan de 

ordc. Men wisselt van gedachten met 

bijvoorbccld lcerkrachten, functionaris

scn van politie en kinderbescherming 

en ook i'>lamitische theologen De ou

ders krijgcn nieuwe kennis en handel

wijzcn aangereikt, maar men tracht hun 

stem ook te Iaten horen in de gevestig

de institutics, hetgeen ovcrigens met de 

nodige weerstanden gcpaard gaat. len 

weerkerende klacht van oudcrs is dater 

nauwclijks naar ze wordt geluistcrd. 

Niettemin lijkt deze benadering juist 

onder die ouders een groot bereik te 

hebben die meer ambivalent en afhou

dend staan ten orzichte van integratie 

en veelal niet participeren in de be

staande voorzieningen en/ol projecten. 

Wat betrcft de behoelte aan cultuurbe

houd, ook hieraan wordt tocnemend 

voldaan door middcl van eigen particu

lier initiaticf. Wat dit bctrcft i'> sprake 

van een inhaalslag ten opzichtc van de 

andere Ncdcrlandse zuilcn. Wei moet 

opgcmcrkt worden dat de laatste aan

zienlijk sterkcr gefundeerd zijn Uit 

oogpunt van gelijkheid en emancipatie, 

en medc gezien de gemiddeld !age in

komen<,positie van allochtone orvoe

ders, verdienen de nieuwc zuilen dan 

ook zekcr structurele ondersteuning 

vanuit de ovcrhcid. 

Conclusies 
We hebben gczien, dat de onder<,teu

ningsbehoeften van allochtone opvoe

der'> zowel liggen op het vlak van 

cultuurbehoud, van integratie van hun 

kinderen in het onderwijs en van over

brugging van opvocdingsver~chillen. 

Zowel wat betreft de behodte aan cul

tuurbehoud enerzijds en ondcr<,teuning 

ten behoeve van integratie anderzijds 

zijn steeds mecr voorzieningen voor

handen. 

Als het om de opvoeding<,rroblemen 

op het psychosocialc en morelc vlak 

gaat, liggen de kaarten cchter anders 

In dat geval is de af-,tand tussen vraag 

en aanbod veelal aanzicnliJk groter. 

Het blijft vooral eenrichtingwerkeer, 

ouder'> vinden weinig lh lerkenning van 

behoeftcn die buiten hct rcferentieka

der van rrolcssionals vallen en hun in

vlocd op de voorzicningen i.:; gering 

Het gegevcn van pcdagogische diversi

teit dringt slcchts moeizaam door in de 

professionele praktijk. luist dcze diver

'>iteit maakt de aandacht voor de pro

blcemdelinities en oplossingsstrate

gieen van ouders en de wisselwerking, 

de interactie, tusscn ouder'> en deskun

digcn steeds urgentcr. Op basis van dc

ze wi>'>elwerking kunncn aanpassingen 

plaatsvindcn aan lokale vragcn, hchod

tcn en ideeen. l\1ijns inziem kunnen 



onder.;,tcuning~voorzicningcn aileen op 

dezc wiJZC biJdragcn aan het opheHen 

van de normen- en waardencrisis. 

Vanuit de prok"ionelc ivoren loren zal 

dat nict gaan. 

Sarnenvattend concludcer ik, dat cr 

<,prake i-, van een ver<,nippering van op 

zorg en opvoeding in en buiten het ge

zin gericht beleid. Voorts '>temmen de 

bebngen, denkbeelden en behoeften 

van de gezinnen underling, noch die 

van gezimlcden en de imtituties waar

mec zij te maken hebben, niet noodza

kelijkerwij<, overeen. Tcnslotte draagt 

de modernisering van de sarnenlcving 

en de toenemende culturele diversitcit 

crtoe bij, dat zowel opvoeders a], op

vocding<,protcs-,ionals <,teeds minder 

kunnen bogen op vaste zckcrheden. 

Om al deze redenen is er vecl te zeg

gen voor een samenhangend gezinsbe

lcid, waarvan laagdrempelige opvoe

dingsonderstcuning deel uitmaakt. Dit 

vraagt wei om een overkoepelendc visie 

op hct gezin. lk heb betoogd dat het 

gezin ecn dynamiscbe lccfeenheid is, 

die zich steed-, ontwikkelt in interactie 

met de culturelc en economi'>chc con

text waarin hct is 111gcbed. In mijn ogen 

dicnt cen gczin'>beleid dan ook deze 

culturclc diversitcit tot centraal uit

gang<.punt te nemen, uiteraard binnen 

de door de Ncderland-,e wetgeving ge

stclde grcnzen Ecn dergelijk helcid 

schept cen kader voor de ondcrlinge 

zorg e11 steun, maar laat de concrete 

uitvv'Crking over aan de vragcr:-, en bie

dcr<, Een hclangrijke cis aan de laatstcn 

is daarhq, dat ZiJ respon<.iviteit en adap

tatie tot een wezenli1k onderdeel van 

hun wc1-kwiJZC makcn. 
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Het gezin Ievert 'menselijk kapitaal' voor het scheppen van 'sociaal 

kapitaal', het vermogen tot vertrouwen, sociale omgangsvormen en 

waarden. De stabiliteit van het gezin is daarom van eminent be

lang voor de ontwikkeling van de moderne samenleving. De sa

menleving lijdt op dit moment echter aan de gevolgen van een tot 

nog toe verborgen proces: de afbrokkeling van de investering in 

menselijk en sociaal kapitaal. Oat proces moet een halt worden 

toegeroepen. 

I 
n de tweede helft van de twintig

ste eeuw is het sociale klimaat 

niet bepaald gunstig geweest voor 

het gezin als maatschappclijke 

eenheid binnen de samen-

leving Dit geldt met name 

voor maat<,chappelijk on

derzoek en hct intellectu-

elc Ieven. In 195S 

volgers binnen de hoofdstroming van 

de sociale wetenschap '>tonden een 

stcrk gezin en het ideaal van een mo

derne samenleving lijnrecht tegenover 

elkaar. llovcndien zagen 

beschrecf de Amerikaanse 

socioloog C Banfield in 

ziJn uiterst invloedrijke 

hoek The i\ lora/ Has is of a 

Tlacktl'ard Society' her socialc 

Ieven in 1\lontegrano. een 

dorp in het zuidcn van 

ltalie. Dr A H!lbisc!J 

pcdagogen en psycholo

gen het gezin a\<, de bron 

van de 'autoritaire rer

soonlijkhcid' die geduren

de de hoogtiJdagen van 

het ta<,cisme in Duitsland. 

ltalie en elders zoveel 

schade heeft aangericht 

Hct kwam crop ncer dat 

de moderni-,enng van de 

maat-,chappij automatisch 

met zich meehracht dat de 

Volgens Banlicld speelde wat hij aan

duidde als 'amoreel familismc' een cru

cialc rol in de stagnerende ontwik

keling van de dorpsgemeenschap. 

"Optimaliseer de materiele. korte-ter

miJ11YOordelen van het nucleaire gezin 

en ga ervan uit dat aile anderen hetzelt

de doen."' Voor Banheld - en zijn na-

rol van het ouderwetsc gezin werd on

dergraven. De fcministi<,che bcwcging 

bcschouwde het huwe\ijk en hct gezin 

a\<, eeuwenoudc, knellende handen die 

de emancipatic van de vrouw in de weg 

stonden. ldcecn die in de maat<ichappij 

Ieven, vinden hun weg naar de politick, 

centra\i<,atie van scholetl, hervormingen 

([JV ~ N 'Ji> 



binnen gcmeenschappcn, opbouw van 

sociale zckcrheid en nicuwe echtschei

dingswctten waren allemaal bedocld 

om pcrsooni1Jkc autonomie, zelfbc

schikking en individualisering mogclijk 

tc makcn. 

llinnen de cconomie Iedden vergeliJk

hare opvattingen. Economen maakten 

modellcn vCJn een welvarcnde maat

schappiJ zondcr daarbij rekening te 

houden met het wcrk dat binnen huis

houdens wordt verzct. In zowel de neo

klass1eke als de Kcyncsiaansc economie 

wcrd her gczin voorgestcld als ccn con

sumpticve eenhcid, die slcchts zorgt 

voor vraag naar de goederen die in het 

'produkticvc' gcdeelte van de cconomie 

worden gcproducecrd. Zo is er in de 

wetensci1CJp niets tcrug tc vinden van 

de rol van het gezin in de economic, en 

de sociaal-cconomische omstandighe

den crvan. Zelfs structurelc verCJndcrin

gen 1n het gczinslcvcn die gevolgen 

hchhen voor de onderlinge verhoudin

gen tussen de gezinsledcn waren zon

dcr een economische thcorie voor het 

gcz1n nict tc bcgrijren. 

I )aM wCJar wetcnschapper<, nict op de 

rol vCJn het gczin 1n de modcrne samen

lcv111g wcn-;tcn in te gaan, hlcken de 

gezinsactivistcn vaCJk in een anti-intel

kctualistische houding tc bli)vcn stc

ken. DCJt geldt zclfs voor de socialc leer 

die de kerk predikte KcrkeliJkc hetrok

kcnheid hij het gczin ontaarddc vaak in 

piltl'rnalismc en ideologic De hclang

rijhte thcoretici van de Du1tsc sociCJic 

cthick in de Jaren vijhig en zestig stun

den in het gchcel niet afwijzcnd regen

over de economischc thcorie voor 

zovcr het de markt betrof, maar zij pas

ten dczc nict toe op de 'prive-scctor' 2 

Hct gczin wcrd hcschouwd als ccn 'na

tuurliJkc cenhcid' die immuun wa., voor 

de structurclc verandcringcn die in de 

modernc samcnleving plaatsvondcn. 

Dit idee had ook politicke consequcn

ties. Toen bondskanselier Konrad 

Adcnauer in 1953 werd gewaarschuwd 

voor hct feit dat hervormingen van het 

socialc zekerhcidsstelsel ernstige gevol

gcn voor het gczin zouden hehben, hc

greep hij deze boodschap niet. Voor 

hem was hct een natuurlijke zaak dat 

ouders kindcren krcgen. Pas twintig 

jaar later zette in vele westersc Ianden 

een scherpe daling van de geboortecij

fers in en kwam Adenaucrs misrckening 

aan het Iicht. 

Nu, aan het eind van de twintigste 

eeuw, is hct nog duidelijker dat het 

gezin aan grote vcrandcringen bloot

staat. Hccft dezc tendcns invloed op de 

puhlicke sfccr en vormt hij daarom aan

lciding om een actieve gezinspolitick 

tc voerenc 1\loet de samcnleving zich 

iiberhauflt wei hczighoudcn met beslis

singen die in de beslotenhcid van het 

gczin worden gcnomen of i'> dat -,lechts 

ccn uitvloeisel van ecn verouderde idc

ologiec Op deze vraag kan pas dan ecn 

dcugdelijk antwoord worden gelormu

leerd ills er cen eind komt aan de we

derzijdse achtcrdocht die nu nog 

bestaat tussen de 'klinische' cconomen 

enerzijds en gezinsactivistcn ander

zijds. Ecn wcdcrzijdsc samcnwerking 

zou juist nu tot vruchtharc resultaten 

kunncn lei den, omdat cr in de modcrnc 

economic reccntelijk instrumcnten zijn 

ontwikkeld die juist voor ons docl 

uitermCJtc geschikt zijn De in de afgc

lopcn twintig jaar ontstane gezinseco

nomic beschouwt hct gezin niet Ianger 

uitsluitcnd als consumpticve eenheid. 

De inspanningcn die ouders zich gc

troosten, worden gczien als 'invcsterin

gcn', nict aileen in mcnselijk kapitaal 

maar ook in hct socialc kapitaal voor de 

komcnde gcneratics. 
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Theorie van het menselijk 
kapitaal en de economie van 
het gezin 
Crondleggers van de 'theoric van hct 

menselijk kapitaal' en de economic van 

het gezm zijn Nobelprijswinnaar 

Theodore Schultz en Cary S Becker, 

heiden verbondcn aan de univcrs1teit 

van Chicago 1 In deze orwatting wor

den gezinnen beschouwd als produktie

eenhedcn door ti)d en geld te 

inve'>leren in de per-,oonlijke en intel

lcctuclc ontwikkeling van hun kinderen 

'produceren' ziJ immcr<; memeliik kapi

taal.-1 Tijdgenoten waren onthutst over 

dczc thcoricen, die al' economi-,tisch 

werden ervaren en de onderliggende 

waarden van het gezin lekcn aan tc tas

tcn. l)c vooruitgang van de wcten-;chap 

was echtcr niet te stuiten: Hecker kon 

aantoncn dar loon~verhogingen voor 

vrouwcn op de arhcJd<;markt noodzake

lijkcrwiJ'> dtect hadden op inve<;terings

besli-;singcn, doordat de kmtcn van hct 

opvocdcn van kindcreo c_q_ de hicrblJ 

gcdcdde inkomsten stcgcn_ H1j toondc 

aan dat hct aantal kindcrcn c11 de bvali-

tc1t van invcstcringcn in de eigen nako

mclingcn omgekccrd cvenrcdig waren_ 

Dit hedt tot gevolg dater mmder kin

dcren gehoren worden wanneer de 

'nonncn voor mensclijk kapitaal' stlj

gen_ l::n ten <;lotte maakte hij duidelijk 

dat de vcrhoging van hi)',tandsuitkcrin

geJ1 en het verzwakken van dc huwe

lijkshand een negatieve invloed hcbben 

op de vcrzekcringstunctie van het ge

zin, en daardoor ook op de investerin

gcn in mcnscli1k kapitaal. /\an dit <,oort 

economJsche modcllen ligt altijd de 

t1t1nnan1c ten grond-;]ag dar invc-;tcrin

gen zowel binnen als buiten het gczir1 

nict autnmatisch tnt qand komcn, maar 

alhankclijk zijn van stimuli die de in

vcstccrder hiertoe aanzetten_ Deze <;ti

muli be<,tonden vrocgcr in Europa, 

n1aar ook vandaag de dag nog in vclc 

ontwikkcling<;landen, uit de arbeids

kracht van volwas<,cn geworden kinde-

ren_ 

Voor de meeste arme mcnscn vormcn 

hun kindcrcn zclts dc cnigc vorm van 

oudcdagsvoorziening ,\let hct ontstaan 

van de moderne welvaartsstaat is dczc 

uit\vis<..icling ru-,'-icn de genera tic-; ( ou

dcrlijke zorg in ruil voor oudedagwoor

ziening) echter veroudcrd gcraakt 

Tocn in vee! wcstcr<,c Ianden ecn ver

plicht systeem voor oudedagsvoorzic

ningen werd ingcvocrd, blcvcn de 

oudcrs verantwoordeliJk voor de 'km

ten' die het opvoeden van kindercn met 

zich mcehrcngl, maar kwamcn de 'ba

tcn' - 1n de vorm van tockomstigc in

komsten van de kinderen - ten goedc 

aan de gcmcenschap Allecnstaanden 

en paren zondcr kindercn ziin in ccrste 

instantie tinanciecl beter at, en protitc

ren op Iaten: !eel ti1d bovendien van de 

inkomstcn van andermans kindcrcn- zo 

wordt de oorspronkclijke pcr--,onnliJke 

uitwi.,~eling tu.,.,en de generatics vcr~ 

vangen door een herverdeling tu<;<;cn 

ouder<; en niet-ouders 

De oudere genc:ratic als gchecl i' ook 

vandaag de dag nog steeds alhankcliJk 

van de arhcid van jongcrc gencratic~, 

maar de alzonderlijkc lcden zijn zich 

dcze athankclijkheid al' zodanig niet 

n1eer be\vusr. Hinnen de tegenwoordig 

algemcen toegcpastc 'r,ry-ils-you-,Jo'-sys

tcmcn hedt hct individu '>lechts 'tictie

ve' claims en hoelt hij/ziJ zich niet 

Ianger zorgen te maken over de werk

ncmer' van de toekomst_ Hoc zal dit 

sv<;teem op de lange duur uitwcrken~ 

Hct politickc systccm wordt gcdomi

nccrd door oudcrcn, die ecn nog <aecds 

grociend aantal stemmen kunncn uit

brcngen en er natuurliJk op uit zip1 hun 

positie te hestendigen Hct is cchtcr de 



vraag of de hoog orgelcidc hcrocr,hc

volking van de eenentwintig'>te eeuw 

wei gcnocgcn zal ncmen met inhoudin

gen van 50 procent of zc\f., mecr [n 

omdat de gezinncn steed<, klciner wor

den, wordt het fundament van de wel

vaarhqaat ook op dat front onder

graven Hct lijkt daarom van cruciaal 

helang hervormingen door te voeren 

om de stahiliteit van de wester<,e <,a-

n1cnlcvingcn tc garandcrcn.'i 

kindcren crnstig aangeta-.t. De ouder i'> 

ofwcl werklom of brcngt grotc delcn 

van zijn/haar tijd door op het door

gaam .,Jccht hctaaldc wcrk. Na ccn 

scheiding ligt de levensstandaard van 

kinderen daarom veellager (tot zelfs de 

hclftl dan tocn zc nog decl uitmaakten 

van een complect gezin. Kinderen uit 

vaderloze gezinnen ziJil daarnaast nog 

meer in het nadeel doordat ze het in 

hct ondcrwij'> mindcr ver hrcngcn, hct-

geen op zqn heurt weer invloed hedt 

lli11nen het kader van de theone van op hun toekom<,tige inkomempos1tie. 

het menscliJk kapitaal zijn nog andere Ook loren zij mecr kan., orn op hct 

argun1entcn aan te voeren. 

Len geslaagd arheidslcven 

en pcr<,oonliJke vervulling 

vimlcn hun oor<,prong in 

ccn gcvocl van cigcnwaar

de en het hedw111gen van 

de impul<,1vite1t. Deze ha

'" wordt voornameliJk 

hi11nen het gez1n gelcgd. 

Fmpirisch onderzoek on

der anne gezinnen i11 de 

Vercnigde Staten maakt 

duideli1k dat de aanwczig

heicl van heicle oudcr'> 

voor kindcren van groot 

helang is. Modcrnc <,oci

aal-economi'>che ontwik-

----------- '>lechte pad te geraken 

Lag ere 

investeringen in het 
l\1aar ook Jonge mannen 

hehhen hun pmitie in het 

Ieven traditioneel gczien 

doorgaan<, aan het huwe

lijk en het ouder<,chap te 

danken, "Voor aile ra'>'en 

en aile lccfti)clcn geldt dat 

gehuwdc mannen Ianger 

Ieven clan ongehuwde 

mannen en dat ze mindcr 

vaak gctrof fen worden 

door moord, zelfmoord, 

ongelukkcn en gcestes

ziekten. De mi.,daadciJkrs 

menselijk kapitaal 

van kinderen 

vormen onder 

andere een cruciale 

factor in de 

verklaring van 

stijgende 

misdaadcijfers. 

kelingen helcmmeren echter voor

namelijk de hetrokkenheid van vaclcrs -

waardoor er steed., mecr eenoudergc

zillnen ontstaan. Het kit dat de banden 

tu<,<,en de generatiC'> zowel hinnen als 

huitcn het gez1n en de familic zwakker 

worden, moet niet zozeer worden ge

zicn a\., hct gcvolg van vcrandcrcnde 

waarclen ('inclividualiscring'), maar eer

dcr als aanpa<,<,ing aan de dra'>li'>ch ver

anderclc '>timuli 111 nwdcrnc wcl

vaart<,<,taten. Nicttemin zijn de gevol

gcn crvan crnstig In het gcmiddcldc 

eenoudcrgezin (met n1ee<,tal de moeder 

als gczill'>hoofd) is de pmit1e van de 

( IJV 7 H% 

voor gehuwdc mannen 

liggen lager dan voor ongehuwcle, en 

de inkomcm zijn hogcr Hct huwclijk 

i., een hron van aamporingen - de 

noodzaak om een rartncr tc onclcrhou

clcn, kinclcrcn tc vcrzorgen en een huis

houden draaiend te houden die het 

vermogen tot zelfbchccrsing vcrho

gen."<• Dcrhalve vormcn lagere inve<,te

ringen in het men.,elijk kapitaal van 

kinderen (met name van de kant van 

vader<,) cen crucialc factor in de verkla

ring van de stijgende misdaadcijfer'>, de 

daling van het oplcidingsniveau en de 

afbrokkeling van hct socialc gcdrag in 

een groot aantal westerse Ianden. In dit 
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verband i'> her duidelijk dar de stabili

teit van het gezin - als belangrijke 'pro

ducent' van menselijk kapitaal van 

eminent belang i'> voor de toekom'>tige 

ontwikkeling van de moderne samenlc

ving. Daarom getuigl de inzet voor een 

acticve gezin'>politiek niet van een nos

talgische, ideologische instelling, maar 

Ievert deze ecn bijdrage aan het veilig

stellcn van de lange-lennijnvoordelcn 

van wederzijdse samenwerki ng. 

Sociaal kapitaal en 
vertrouwensrelaties 
Recentelijk is er, naar aanleiding van 

nieuwe sociologischc en politicologi

sche theoriccn met bctrekki ng tot het 

zogenaamdc 'sociale kapitaal', een dis

cussic ontstaan die cen beter inzicht 

kan verschaffen in de bctckeni'> van het 

gezin voor de samenleving. De term so

ciaal kapitaal is voor het eerst gebruikt 

door socioloog ]ames Coleman uit 

Chicago. 7 Llit een empirisch onderzock 

naar de verschillcn in schoolresultaten 

tussen particuliere en openbarc scholen 

kwam naar voren dat katholieke scho

len op dit gebicd verreweg de beste 

prestaties leverden. Coleman schred 

deze bevindingcn toe aan het lcit dat 

deze scholcn in de structuur van een 

kerkelijke gemeente zijn ingebed 

Dankzij dit fcit kunnen de normen en 

waarden in aile lcvenssferen van de 

leerlingen worden aangelcerd en ver

sterkt, waardoor ze aan 'betrouwbaar

heid' winnen. De belangrijkste vorrn 

waarin deze verbondcnheid tussen 

school en ouder<, gestalte kreeg, was de 

vrijwillige deelnamc van ouders, met 

name moeders, aan schoolactiviteiten. 

Het 'sociale kapitaal' dat op deze wijze 

grotendeels door vrijwilligers wordt ge

crecerd, Ievert ecn hijdrage van over

wegcnd be lang aan hct succes van dcze 

scholcn op religieuze grondslag en 

speelt een cruciale rol bij hct 'creeren 

van menselijk kapitaal' Waaruit be,taat 

dit kapitJal nu in dit vcrhand) "Net a]<, 

andere vormen van kapitaal is -;ociJa! 

kapitaal produktief en bevordert dit het 

bereiken van bepaalde doclen die an

der<, niet gehaald zouden kunnen wor

den Zo kan een groep waarvan de 

!eden zich betrouwbaar betonen en el

kaar volledig kunnen vertrouwen. vee! 

meer voor elkaar krijgen dan een verge

lijkhare groep waarin die betrouwbaar

heid en dat vertrouwen ontbreken."s 

Hoewel Coleman de term introduceer

de, was het vooral Robert Putnam die 

in zijn uitgebreide werk de functie van 

sociaal kapitaal voor de economic en 

politiek van een samenleving mel voor

heelden hceft toegelicht. 

Zo vergeleek Putnam het functioneren 

van instellingen in Noord- en Zuid

ltalic.'' In de jarcn zcventig werd door 

middel van een wiJziging in de grand

wet de macht van Rome overgedragen 

aan een aantal nieuw gevormde rcgio

nale overheden. Twintig jJar later ma

ken zowel subjectieve als objectieve 

bcoordelingen duidelijk dat de rcgiona

le overheid het in Noord-ltalie een stuk 

hctcr duet dan in het zuiden. Zclf-; de 

betere economische pre<,taties hleken 

eerder een gcvolg dan een oorzaak te 

zijn van dcze onderlinge ver-;chillen. 

Putnam wijst in dit verband op ecn JJn

tal diepgewortelde cultuurvcrschillcn 

die zich het best Iaten omschrijven als 

een gebrek aan bctrokkenheid van bur

gers en vrijwillige verenigingen in her 

zuiden. In navolging van de omvJngrij

ke -;tudie van De Tocquevillc over de 

Amerikaanse democratic vond hij ccn 

sterke empirischc COJTelatie tussen de 

dichtheid vJn de informclc netwcrken 

en vrijwillige betrokkenheid enerzijds 

en de rolitiek-economi-;che voorsroed 

van een regio anderz!Jd'-. Deze hevin-
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di ngen slui ten goed a an bij de bred ere 

discussie over het belang van vcrtrou

wensrelaties voor de sociaal-economi

sche ontwikkeling. In zijn mecr 

populair-wetemchappelijke hoek over 

vertrouwen stelt F. Fukuyama dat cultu

relc vertrouwensbanden een soort 'soci

aal kapitaal' vormen. dat medebepalend 

is voor het economische en politieke 

functioneren van een samenleving. Zo 

vormen het gebrek aan bemiddelende 

tmtanttes en het spreckwoordelijke 

wantrouwen tussen de klassen in 

Frankrijk een belangrijk beletsel voor 

de hervormingen die met het oog op de 

economi'>che globalisering zouden 

moeten worden doorgevoerd. Als ver

trouwen ook voor het economi'>che 

functioneren van zo grote betekenis is, 

werpt dit een heel nieuw Iicht op het 

belang van het 'niet-economische' po

tentieel van ecn samenleving. "Dit ver

trouwen ontstaat niet op grond van 

rationelc ahvegingen, het vloeit vceleer 

voort uit godsdienst of ethische ge

woonten die niets van doen hebben 

met het moderne Ieven. Dat wil zeggen 

dat de mee'>t succesvolle vormen van 

modern Ieven helemaal niet volledig 

modern zipl; ze zijn met andere woor

den nict gebascerd op de universcle 

vcrbretding van liberalc economi'>che 

en politicke principes over de gehele 

~an1cnleving. 11111 

De onlangs ontstane theorievorming 

op het gcbied van sociaal kapitaal 

werpt eveneens vruchten af op het vlak 

van de herorii'ntering van ontwikke

ling'>hulp In het ver'>lag over 1995 van 

de Commi'>'ie voor Ontwikkelingshulp 

van de Orgatll',atie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling tOE

SOl wordt de theorie over '>Ociaal kapi

taill in verband gebr<1cht met de idee 

van onaflHnkelijkheid en institutionelc 

competentie van een samenlcving. 

Mecr op het microniveau wijst de 

Amerikaanse politicologe Elinor 

Ostrom erop dat plaatselijke instellin

gen, culturcel bepaalde normen en re

gels bctreffcnde wederzijdse controle 

cen belangrijke bijdrage vormen in het 

overwinncn van elementaire problemen 

tussen opdrachtgever en uitvoerder. 

Deze problcmen in de menselijke sa

menwerking zijn van aile tijden. Om in 

de woordcn van de zcventiende-eeuwse 

Schotse moraalfilosoof David Hume te 

spreken: "Uw koren is vandaag rijp, het 

mijne eerst morgen. Het strekt ems bei

den tot voordeel wannecr ik vandaag 

met u samenwcrk en u mij morgen bij

stand verleent. lk ben u nict gun'>tig ge

zind en weet dat u mij dat evenmin 

bent. lk zal derhalve geen inspanningen 

voor u verrichten en als ik voor mijzel

ve bij u werk, verwacht ik daarvoor iets 

terug. lk weet dat ik hierin kan worden 

telcurgesteld en tevergeefs op uw dank

baarheid moet wachten. Dan laat ik u 

achter om aileen te werkcn; u behan

dclt mij op dezelfde manier. De seizoe

nen komen en gaan en wij verliezen 

heiden onze oogst bij gebrek aan on

derling vertrouwen en zekerhcid."II 

Zo blekcn boeren niet in staat om hun 

voordeel te doen met onderlinge sa

menwerking, omdat de angst om uitgc

buit te worden aile pogingen in die 

richting helcmmerde. In de socialc we

tenschap en de moderne speitheoric 

wordt deze situatie een 'prisoners dilem111a' 

genoemd llij gehrek aan middelcn om 

eenmaal gedane beloften af te dwingen 

biijft niet-samcnwerken voor ieder af

zonderlijk een rationcle strategie, zelfs 

als <,amenwerking aanzienlijkc extra 

voordelen oplevcrt. In cen cultuur die 

wordt gekenmerkt door een diep wan

trouwen is hct enorm moeilijk om de 

hoofden bij eikaar te <;tcken teneinde 
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gocderen die van puhliek he lang zijn te 

tinancieren of rcgcls ter bevordering 

van sociale en economische samcnwer

king tc wijzigen. Dit prohleem is zells 

niet door concurrentie op te lmsen, 

omdat ook een markteconomic geba

seerd is op een kadcr van instellingen 

die algcmeen worden erkend. In dit 

Iicht is sociaal kapitaal, als middel om 

samenwerking en een minimale over

eenstemming te bewerkstelligen, on

ontbeerlijk voor het succcs van een 

samenlcving - en dat geldt zowel voor 

ontwikkeldc als ontwikkelingslandcn 

maar voortschriidt, vormt de dominan

te positie van gezinsbandcn niet Ianger 

een belangrijk problccm. I In zekcre zin 

toont de snellc neergang van WANC 

op de uiterste competitieve markten dit 

duidelijk aan) Het is cerder precies an

dcrsorn. Voor de rol die traditionecl 

door het gezin werd vervuld, is in de 

rnoderne tijd geen nieuwe spelcr rneer 

voorhandcn. Eerder hebben we gezien 

welke betekenis het gezin heeft voor 

het crecrcn van 'menselijk kapitaal'. 

Daaronder valt ook het vorrncn van cen 

persoonlijkhcid die in staat is samcn

werkingsrelaties aan te gaan. Of, om de 

stelling van Coleman om Wat betekent dcze theorie 

over sociaal kapitaal nu 

voor de gezinspolitiekc 

Het wetenschappelijk bc

wijs is niet watcrdicht. In 

navolging van het 'amorele 

familisme' van Banfield 

Wat gezinnen 

tegenwoordig nodig 

hebben is niet 

te draaien, het gezin Ievert 

'menselijk kapitaal voor 

het crecren van sociaal ka

pitaal', hct vennogen tot 

vertrouwen, sociale om

gangsvormen en waarden, 

op grond waarvan volwas

senen hun eigenbelang in 

een breder kader kunnen 

plaatsen. Uit de pedago

giek weten we dat het 

enorm belangrijk is dat 

zozeer meer geld, 

stellcn Putnam en maar eerder 
fukuyama dat sterk hierar

chische gezi nsverhoudi n

gen een belemmeri ng 

kunnen vormen voor het 

ontstaan van 'horizontale' 

relaties op het punt van 

structurele 

veranderingen in 

hun omgeving. 

sociaal kapitaal Zelfs economische 

nadelen van beruchte vormen van fami-

lisme komen duidelijk naar voren wan

neer een bedrijf een bepaaldc grootte 

bereikt heeft Fukuyama noemt het 

voorbeeld van de Amerikaanse soft

ware-gigant WANC Cooperation 

llinnen het bedrijf werd opposittc ge

voerd toen de Chinese grondlcgger be

sloot ziJn zoon als opvolger te 

benocmen en daarmee, tot grote telcur

stelling van de managers, inging tegen 

meritocratische principes. 

De antithesc tussen sterkc gezinnen en 

'civil society' is echter slechts schijn. 

Cezien de omstandigheden Wilarondcr 

de modcrnisering in wcsterse Ianden a!-

een kind in zijn cerste le

vensjarcn een basisvertrouwen ontwik

kelt. Als dit 'oervertrouwen' niet wordt 

gcvonnd, blijkt later in het Ieven dat 

dit absoluut onvervangbaar is. Dit ver

trouwen en dit gevocl van eigenwaarde, 

die ontstaan door de positieve ervarin

gen binnen het gezin, maken dee! uil 

van de individuele aanleg op grond 

waarvan cen mens vertrouwcn en rcla

ties van wcderzijdse samenwcrking kan 

ontwikkelen zonder daarbij de eigen 

belangen uit het oog te verliezen. Niet 

aileen stimuleren deze eigenschappen 

de zelfbeheersing, ze lcveren ook een 

belangrijke bijdrage aan de samenlc

ving als geheel Ze houdcn namelijk de 

misdaadcijfers en de kosten voor de be-
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5triJding hiervan op een laag niveau en 

5telkn de <,amenleving in staat zich 

door middel van 'antagoni'>ti5che 5a

menwerking' aan te pa"'en aan sncllc 

vcrandcringcn in de omgeving. Zoals 

uit het ondcrzoek van Coleman blijkt, 

hedt een gezJn<,activiteit al-. het opvoe

den van kinderen een aantal gunstige 

ncvcnclfcctell• cr ontstaat cen 'voor

raad' sociaal kapitaal, die door plaatse

lijke ovcrhcdcn kan worden ingczct om 

de welvaarts<,taat om te vormen tot een 

welvarcnde samcnleving. 

Wctcnschappcrs als D. Cambetta, 13. 

Frank en anderen wijzen er echter op 

dat <,ociaal kapitaal ook een uite!'>t ne

gatieve invloed op -.amenlevingen kan 

hebben als het voor de verkeerde doe

len wordt gcbruikt De hechte banden 

tu'>Sen de l.atijmamerikaanse oligar

chiei'n die hun eigen Ianden uitbuiten, 

de solidariteit binnen 'Ia fmniqlia' van de 

maffia, de onderlinge verwevenheid 

van traditionek autoriteiten op het 

platteland die wordt gebruikt om ver

nieuwingen tegen te houden, dit zijn 

allcmaal vef'>chijnselen die zich niet Ia

ten negcren Binnen de christelijke ge

zimtraditie is men zich tcrdege bewust 

van het feit dat 'bloedbanden' niet en

kel en aiken positid zijn en daarom 

ook nict als zodanig moctcn worden 

gddcaliseerd Om deze reden zijn ge

zinnen of families dan ook niet de bc

langrijkstc eenhedcn in religieuze 

gcmeenschappen binnen het christen

dom, maar maken zc dec! uit van de 

ovcrkocpeknde structuur van de ge 

meente. De christelijke politiek moet 

daarom ook niet het g6solecrdc gezin 

a]<, uitgangspunt ncmen, maar gcmccn

'>chap<;<,tructuren a]<, integrerend me

chanisme scheppen die een tcgcnwicht 

kunnen bieden tegen de 'plaatsbepaalde 

moralitcit' Aileen een stimulerende 'u

Ptl 1ocicty' kan gezinncn de belpende 
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hand reiken bij de rol die zij in de mo

derne wereld spelen. Aileen een stimu

lerende 'ciPil society' kan daarbij 

tegenwicht bieden tegen de houding 

van overmatigc gcrichtheid op overhe

den en subsidies die zovecl gezin-.acti

visten kenmcrkt. Wat gezinnen 

tegenwoordig nodig hebhen, is niet zo

zeer meer geld, maar eerder structurele 

veranderingen 1n hun omgeving. 

Hiervoor i-. een -.terke vernieuwings

geest nodig - zowcl de arheidsmarkt al-. 

de gemeenschappclijkc besluitvorming 

lijken in dit verband een belangrijke rol 

tc spelcn. 12 

Gezinspolitiek en het CDA? 
Loont het voor christen-democratische 

partijen als het CDA de moeite zich 

acticf voor het gezin in te zetten? 

Moeten zij het oudcrwetsc gezin op 

hun politiekc agenda voor de eenen

twintigste ceuw zctten' Sta mij een 

laat<,te paging toe om diegenen te over

tuigen die daar nog sccptisch tegcnover 

staan. In aile westerse samcnlevingen 

zullen zich absoluut problcmcn gaan 

voordocn a is gcvolg van hct ontbrekcn 

van gezinsfuncties. Nu de grenzen 

van de naoorlogse welvaartsstaten zich 

steeds duidelijker aftekenen, zijn nieu

we concepten geboden om de groeien

de demografische problemen het hoofd 

tc hicden. Of zoa]<, FX. Kaufmann het 

stelt, het gevaar van deze problcmen 

is dat in een tijd waarin de noodzaak 

van innovatie steeds duidelijker wordt, 

er steeds minder jonge men sen met een 

ondcrnemende, op vcranderingen 

gcrichte gccst zijn die dergelijke inno

vaties kunnen uitwerken. Daarom is 

het voor politicke partijen zaak reeds 

nu op de toekomst vooruit te !open. 

In de laatste decennia is de omgcving 

van het gezin ingrijpend veranderd. 

1\liddelcn en doclen van deze politick 
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moeten daarom niet op de negentiende 

maar op de eenentwintigstc ceuw ge

richt zijn De uitdagingcn die hicr 

zichtbaar worden, zullen in het politie

ke krachtenveld minstens evcnveel be

lang krijgen als de milieuproblcmen die 

op dit ogenblik in wcsterse samcnlevin

gen zozeer onderwcrp van gcsprek zijn. 

Het behoud van gezinswaarden, maar 

dan vcrtaald in nieuwe vormcn van 

activiteiten en vernieuwcnde voorstcl

lcn, zouden wei eens een bclangrijk 

concurrerend onderdeel van de inzet in 

de christclijke politiek kunnen worden. 

En dat komt doordat dit alles zich at

speelt in een samenleving die lijdt aan 

de gevolgen van een tot nog toe ver

borgcn proccs: de afbrokkeling van de 

investering in menselijk en sociaal kapi

taal. 
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Op het gebied van het financieel gezinsbeleid is Nederland geen 

gidsland. lntegendeel, Nederland is een achterblijver in de 

Europese Unie. Zowel op het terrein van de kinderbijslag, de so

ciale zekerheid als de belastingen moeten maatregelen genomen 

worden om de financiele positie van gezinnen te verbeteren. 

H 
et financiele beleid van 

een. <;taat kan tot een van 

de kerntaken van de over

held worden gerekend. 

Niet voor niets is de minister van 

Financien binnen een kabinet een van 

de machtig<;tc hcwindspersoncn Hij de 

u1tvoenng van cen heleid - gezinsbeleid 

vormt hierop geen uitzon

dcring - spcclt naast wet

gcving hct geld een 

centrale rol. Traditicgc

trouw zijn er binnen ver-

zorgtng~statcn grofwcg 

twee grotc sy'-.tcrnen aan

wczig waarbinncn ccn 

financieel gezinsbeleid 

scheidenheid van gezinnen, zelts indicn 

we een traditionele detinitie van het ge

zin hanteren: een (echt)paar met thuis

wonende kinderen. Cezinnen bestaan 

uit eenverdieners, anderhalfverdieners 

of tweeverdieners, binnen gezinnen 

treedt rolwisseling op. Nederland kent 

stedelijke gezinnen, sub-urbane gezin

nen en plattelandsgezin

nen. Tussen allochtone en 

autochtone gezinnen zijn 

grote verschillen aanwezig 

en ook tussen deze gezin

nen underling kunnen de 

vcrschillcn groot zijn, ook 

op financieel-economisch 

gebied. We kenncn bur-

plaatsvindt: het socialc zc- gcrlijke gczinncn, traditio-

kcrheidsstclscl, via uitkc- nclc gczinnen, modcrne 

ringcn en kinderbijslag, en gezinnen en zelts postmo-

het belastingstclsel, via Dr C de Hoog dcrnc gczinncn, en soms 

vriJ<;tel\ingcn en aftrckmogelijkheden treden deze sociologische kenmerken 

Nederland vormt hinnen de Europese aile in een gezin op: postmodern op 

Unie hierop geen uitzondering Dit wil door-de-weekse dagen, burgerlijk op 

nict zcggcn, ook a\ is het m<,trumcntari

unl aatnvczig, dat ccn Hnanciccl gczins

hclcid cen ccnvoudige zaak is. 

Allereerst hehhen we te maken met ccn 

grocicnde <,tructurelc en culturele ver-
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zaterdag en traditioneel op zondag. 

Bezien we de huishoudens- en inko

mcmsamcmtclling in het nahije verle

den, de jarcn tachtig, dan blijkt dat 

gezinnen bij toepassing van een inko-
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menshcrckening op basis van een equi

valentiefactor gcmiddeld niet tot de 

hoogste inkomcnsgroepen hehoren (De 

Hoog, 1989) De statistieken hcgin ja

ren negentig ( Kuijstcn, 1992) bevesti

gen in grote lijnen dit heeld. De 

kinderloze paren hebben de beste li

nanciele positie, de gezinnen van twce

verdiencrs hebben het goed, de 

gezinnen met ccn inkomen nemcn ccn 

relatid slechte positie itl. llij een verde

ling van levcnsstijlgroepen van jonge 

vrouwen over de peri ode I 'Jil I- 19CJCI 

(KuiJstcn, 1992) stijgen de alleenstaan

den en de tweeverdieners zondcr kin

deren met '>tip, terwijl de gehuwde 

vrouwen met kinderen in huishoudens 

met een inkomen een scherpe daling 

vertoncn. Kennelijk heclt de f\:ohel

prijswinnaar Becker geliJk, de be-,lissing 

om kindcren te krijgen is vooral een 

economische heslissing geworden Dit 

i' verontrustend, omdat keuzevri)heid 

ten aanzien van bet krijgen van kinde

rcn een impltciet uitgang<,punt is van 

het Nederlandse gezinsheleid. Dtt bc

leid-,a-,pect wordt door vriJwel de gehe

le Twcede Kamer ondersteund. 

Om een verbetering in de hnanciele 

positie van gezinnen te bewerkstelligcn 

en bovenal om de keuzevrijheid voor 

het krijgen van kinderen te handhaven 

c.q. weer te verkrijgen is een aantal 

voorstellen gdormuleerd die ik van een 

korte, soms persoonlijke toelichting 

heb voorzien. 

De eerste serie voorstellen hebben be

trekktng op de kinderbij-,lag en het so

ciale stelsel, de tweede serie op het 

helastingstel-,el en tenslotte worden 

nog enkelc voorstellen gedaan die op 

andere hnanciele kwesties slaan. 

Kinderbijslag 
In de vroege jaren vijtltg is het de be

doeling gewee<,t de kinderbij-,lag voor 

40 procent kostendekkend te maken. 

Deze dekking wordt, mede door recente 

kortingen, aileen nog bij arme gezinnen 

bercikt. Dit neemt niet weg dat kincler

hijslag een helangrijk instrument is om 

een grote hnanciclc ongelijkheid tu<;<,en 

huislwudcnsvormen te corrigeren. 

llinnen de F.uropese Llnie kennen enkc

le Ianden illelgic, FrankriJk, Luxemburg 

en Portugal) een <,ysteem van gehoorte

geld. llij een gcboorte wordt door de 

staat geld gegeven. De invoering van 

geboortegeld in Nederland zal op grotc 

weerstand stuitcn. 1\lcn wcmt geen 

pronatalistisch beleid, een 'tokpremie' is 

politiek onhaalbaar Toch zou het te 

ovcrwegen zi1n orn de kinderbiJ'Iag di

rect na de gehoorte over te maken. Fen 

gehoortc kost geld Een kwartaalwijzi

ging van de uitbetaling van de kindcr

bijslag lqkt een haalhare kaart. Ook kan 

een dubhclc kinderhijslag-uitkering bij 

de gehoorte van een ecrste kind utt

komst bieden. 

Het huidigc kinderhiJslagstclsel kent 

naar miJn mening enig ·,~11/'/')'-l'rt' lk 

acht het on[uist dat ccn duhbele kin

derhijslag worllt hctaald voor kindcren 

die bijvoorhceld in Florida of Lausanne 

gaan studcrcn. Waarom is cr gckort op 

de kinderbijslag van de bijstandsmoc

der en waarom staan wij toe dat we in 

het gunstig-,te gcval een buitenlandsc 

vormingsperiode van een kind uit een 

hovenmoclaal gezin extra bctalcn; 

Daarnaast moet er een cinde komen 

aan lraude-gevoeligc regelingen Hct is 

merkwaMdig dar calculct·ende burgers 

betrekkelijk eenvoudig hun kind als uit

wonend kunnen opgeven, terwi)i zoon 

ot dochter gewoon thuis woont. Ook 

de aantallen kinderen van alloc.htonen 

in hetland van herkomst dienen '>treng 

te worden gecontmleerd. llij tegenwer

king van autoriteitcn client de rcgeling 

te worden gc'>topt. Wellicht kan men 

( I )V ~- k ()() 



dczc vorm van kindcrhiJslag ililn een Huizen moetcn worden gebouwd, de 

maximum aantal kindcrcn verbinden, intrastructuur client te worden uitge-

b,jvoorhceld twcc of drie. brei d. Dezc verdunning, sommigcn 

[en inkomcnsathankelijke kinderbijslag spreken zeit-, over 'individuiJii-,ering' 

stu it op wccrstand. Toch dienen politici lcen term die in Haagse kringen te vee! 

en helcidwocrdcrs zich af tc vragen ot wordt gehruikt), is ook miheu-onvrien-

clc ideologic 'kindcrhijslag voor iJIIcn' delijk DiJiJrbij doet de merkwaardige 

nog c:cn juiste IS. <,ituatie zich voor dat de burger nailst 

Critiu mcrkcn op dat controlc de bu- zellontplooiing ook streelt naar gehor-

ITJULriltie vcrgroot lk vraag mij al ol genheid (Van den Akkcr en l\landema-

dat JUist is in een tijd van chips en com- ker, 199 I l. De burger stredt niet naar 

pulers. Crit1ci vocrcn het ----------- 'ind1vidualisme' Fen state-

argument aan di1t kindcren 

hiJ 'riJkcrc' huishoudens 

ccn andc1-c, duurdcrc lc

vcnsstiJI hchhen. Uok dat 

vraag ik miJ at. len mho

oplciding is duurdcr dan 

ccn gynlllZhllllll En ook 
vraog ik n1c at 'itnd..., wan

necr de staat lcvcns<,tijlcn 

suhsidiCCIT t'-.ia 'Oort' zijn 

altrcknwgelijkheden voor 

<..,lJnd...,uitgavcn vrijwcl on

mogclijk Het hclangriJk-

Belangrijkste 

voordeel van 

lijke stimulans tot verdun

ning sluit derhalvc n1et 

aan hij de wens van de 

burger. inkomensafhankelijke 

kinderbijslag is dat 
Nail'>t de AOW, i-, vooral 

de Algemenc llijstandswct 

gczinsolwl-iendeliJk. Het 

lijkt m1j cen tilak viJn poli

tiu dit stelsel grondig 

de vrijgekomen 

bijdragen aan lagere 

inkomensgroepen door te lichten op 

worden uitgekeerd. 
gezi nsonvriende I i j kheid. 

stc voordeel van ccn inkomens-

alhankci1Jkc kindcrhijslag is dat de vrij

gckomen hedragcn iJan de lagere inko

mcn-,grocpcn kunncn worden uitge

kcerd I k ideologic van de 40-pro

ccntsregcling client voor de bgere in

komcn-,grocpcn tcrug tc kcrcn. 

Sociale stelsel 
Hct souale stclsel IS volgcns Velcma 

1 I 995! gezinsonvriendelijk HiJ sprcekt 

zcll' over cen schizolrene gezinspoli

tiek. Opsplitsing van gezinnen en het 

allccnwoncn worden gesuhsidieerd, ter

wijl cr ecn grotc hehodte hestaat aa11 

ecn hclcid die de huishoudensverdun

lling tcgcngaat. len sprekend voorheelcl 

is de uitwonende student; waarom is 

zi1n ha'i'heurs eigenli1k hogcr diJn die 

van de thuiSwonende studentc 

Huishoudensvcrdunning is kosthaar. 

( IJV 7 s 'Ji. 

Belastingstelsel 
Een tweede helangrijk instrument om 

ce11 linancieel gezinsbelcid te voeren is 

het helastingstelsel Daarbij doet zich 

de eigcnaardigheid voor dat hct stelscl 

verccnvoudigd wordt, juist in een tijd 

di1t de pluriformitcit Viln gezinnen toe

ncemt. Fen sprekend voorhecld is de 

bekostiging van de kinderopvang door 

de toenmalige ministn van WVC 

[_)'Ancona. Door de altrckmogeliJkhe

den stcrk te beperken zijn miljocnen 

vnjgemaakt om de kinderopvilngplaat

scn te bekost1gen. Op het eerstc ge

zicht lijkt dit een sympathieke 

miJatregel tvlaar de problemcn docmcn 

op. het werk is flexibeler geworden, de 

wmkels zijn Ianger open. De openings

en -,luitingstijdcn van het kinderop

vilngcentrum sluiten steeds minder aan 

hi) de openings- en sluitingstijden van 

hct werk en van hct gezin. De vraag 
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naar maatwerk neemt bij de kinderop

vang toe. Maatwerk kan door individu

cle hela<>tingaltrek worden vcrkregcn 

l:lij de kinderopvang doemt nog een an

der prohleem op. De kinderopvang

plaatsen zijn schaar<,, de instcllingen 

stellen hureaucratische toclatingsregels 

op, die zeker nict in aile gevallen recht

vaardig zijn. Waaron1 kan een jongc 

wetenschappelijk medewcrkster die in 

Amsterdam woont haar kind nict on

derhrengen in een Wagening<,e creche 

en een hootdmedewerker met drie kin

dcren die in Wageningcn woont wei~ 

l:leleidsvoerders dienen deze typischc 

toclatingseisen scherp in de galen te 

houden. Het is misschien mogelijk om 

iedereen met kinderen tussen de 0 en 4 

jaar een toelage te geven, wellicht kan 

dit via cen verhoging van de kinderhij

slag voor deze categorie plaatsvinden. 

Ook al ben ik zelfs als gczins5ocioloog 

mij er van bewust dat de middelen be

perkt zijn 

Over de helastingvri]e sommen wordt 

in de coulissen een discussic gevoerd. 

De eenoudergezinnen kennen een be

lastingvrije som voor de aanwezigheid 

van kinderen in hun huishouden. Dit 

lcnomeen is hij andere huishoudensvor-

men vcrdwcnen. Het zou te ovcrwegen 

----------- zijn om een zorgaftrek voor 

Het zou te 

overwegen zijn een 

zorgaftrek voor 

kinderen tot 2 7 jaar 

in te voeren. 

kinderen tot 27 jaar in te voe

ren. De oudercnaftrek kan 

worden atgeschaft, de gehuw

den en de samenwoncnden 

krijgen een gcri ngere belas

tingvrije <,om en de hclasting

vrije som voor ouders met 

zorg voor kinderen wordt gc

lijk gemaakt aan de hoogste belasting

vrije som voor ccnoudergezinnen. 

Met het oog op de toekomst i'> het van 

betekenis dat de informcle hulpverle-

ningscircuits in stand worden gchou

den. Hct vrijwilligcrswerk en de 

mantelzorg hehbcn volgens Kwekkc

hoom (I ')90) een omzet van 25 miiJard 

gulden per jaar l:linncn dczc circuits 

vcrlenen vooral familicleden elkaar hulp 

en stcun. Deze hulpverlening kan in de 

problemen komen als er geen gocd ge

regcld zorgverlof is, maar ook als de ti

nancicle ruimte van de hulpverlencrs 

heperkt is. Het verlencn van hulp en 

stcun kost geld Het valt daarom te 

overwegen om de aftrekmogelijkheden 

voor de informele zorgvcrlcning tc ver

ruimcn. 

flela'>tinghcfting vindt ook binnen de 

gemeenten plaats Verschillcnde heffin

gen zijn in vccl gcn1ccnten niet gezins

vriendelijk. Fen gezin met twee jonge 

kinderen betaalt in sommige gemeen

ten evenvccl als een huishouden met 

vier volwa<;<;encn voor de vuilophahng 

en de rioolhela<;ting Kortingen voor 

gczinnen met kinderen zoudcn moeten 

worden ingcvocrd. 

Een knelpunt, ook op gemccntelijk ni

veau, wordt gevormd door de suhsidie

regels Hct blijkt dat veel burgers nict 

op de hoogtc zijn van de huursuhsidie

regels en van de mogelijkhcden tot 

kwijtschelding van (gcmeentelijkel he

la,tingcn Zclfs de kinderbiJslag wordt 

niet door aile rcchthebbenden gc1nd 

De landelijke en de gemccntelijke over

heid d1cncn cr voor te zorgen dat deze 

5uhsidics ook daadwerkclijk worden 

uitgekccrd. Het is cynisme dat in som

mige kringen over meevaller<; wordt ge

sproken, a is de burger zijn subsidie niet 

int. 

Andere financiele heffingen 
Een hefting waarop gelet moct worden 

is de vrijwillige ouderhijdrage Dezc 

hijdrage is geliefd binnen het bijzondcr 

onderwijs. lk meen nict ver naast de 

waarheid tc zitten als ik zeg dat dezc 

ouderhijdrage oor<;pronkelijk bcdocld 

UlV 75% 



was om iets extra\ voor de leerlingen te 

doen. In rnijn jeugd was het niet onge

bruikeliJk dat kindercn uit arme gezin

nen ook a an het eendaagse school reisje 

naar strand of speeltuin konden deelne

men. Met de ouderbijdrage werden 

goedc werkcn verricht. Celct op de 

hoogte van de biJdrage die aan modale 

en bovenmodalc gezinnen wordt ge

vraagd is het noodzakelijk dat ouders 

en de schoolinspectie inzage krijgen in 

de be•;tedingen Aan dure schoolreisjes 

moet paal en perk worden gesteld l\1et 

nadruk moet worden vermeld dat het 

hier gaat orn een vrijwillige bijdrage 

lk ben niet uitputtend geweest in de 

opsornming van rnaatregelen die kun

nen worden genomen om een expliciet 

linancieel gczinsbeleid in Nederland te 

gaan voercn. Binnen de Furopese Unie 

is een gezinsbelcid geen vreernde eend 

in de bijt. Binnen de 1-'uropcse Unie 

voeren Frankrijk en l.uxcmburg een 

zecr gezinsvriendelijk fi;caal belcid. 

Uit een overz1cht van de verschillende 

belasting<;y;temen van de lidstaten van 

de Furope<;e Unie (Durnon, 1992) blijkt 

dat Nederland en lcrland de achterblij

vers zijn Beide Ianden kcnden tot in de 

)aren zeventig een hoge vruchtbaar

heid. Hier ligt de verklaring voor de 

huiver orn een I iscaal gez1mbeleid te 

voeren. lk heb gewezen op de hoogte 

van de kinderbijslag Na de kortingen 

in 1995 bevindt Nederland zich in de 

ondcrste hellt van de luropese Unie. 

Belgic, Luxemburg en Frankrijk kcnnen 

cen gchoortetoelagc. Het Verenigd 

Koninkrijk en lcrland gevcn bij cen ge

boorte hnancicle steun aan arrnc gezin

ncn. In Duitsland wordt er over 

gcdacht dcze toclage in te voeren, die 

in de DDR ruimschoots aanwezig was. 

hankri1k en Luxemburg kennen een 

toclagc bq het begin van het schooljaar. 

UlV 7 s% 

Criekenland, Luxemburg en Portugal 

keren geld uit bij een huwelijkssluiting 

In vrijwel aile Ianden krijgen gezinncn 

aanzienlijke reducties bij het openbaar 

vervoer. In Nederland is de farnilie 

Spoor ontspoord Duitsland, Crieken

land, Spanje, ltalie en Denemarken ken

nen cen vee I betcre bescherming van de 

arbeidsplaats van vrouwen na cen ge

boorte. Het ouderschapsvcrlof in 

Dcnemarken en ltalie is veellanger dan 

in Nederland. Duitsland en Luxemburg 

kennen een volledige doorbctaling van 

ouders met zwangerschapsverlof in zo

wel de publieke als de private sector. In 

Spanje en Criekenland kunnen de werk

uren worden beperkt vanwege gezins

omstandigheden. Kortorn, Nederland is 

geen gidsland in de Europe;e Unie op 

het gebied van een (iinancieel) gezins

belcid. 

Dr C de Haag 11 l}eZi11SsociolooiJ Hlj is ,Jls 

1111iucrsitmr !JOofddocent uerhonden 11m1 de uak

groefl I lwshoHdstHdies Villi de LmulhoHwHni

versiteit WagC11in1}en. H1j is getrOH!Pd w het 

eciJtfJaar lmft (]pee tl1llisu>olmule stt~derende km
derel1. 
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Politici zenden tegenstrijdige boodschappen uit naar jonge gezin

nen en jonge mensen die graag een gezin willen stichten. Uitstel 

van gezinsvorming, teruggang in besteedbaar inkomen per per

soon na de komst van kinderen en de tijdsdruk die jonge ouders 

ondervinden, vormen de motivatie voor een nieuw en goed ge

coordineerd financieel gezinsbeleid. Binnen zo'n beleid client de fi

nancieel-economische positie van jonge gezinnen verbeterd te 

worden. Bestaande regelgeving moet hiertoe worden geevalueerd 

en indien nodig aangepast. Daarnaast moet nieuwe regelgeving 

worden ingevoerd. 

in de na- financieel gezinsbelcid 

D 
e voorkcur om 

bijc tockomst 

ccn gunlltiger 

welvaartsvcr· 

deling tc bereiken voor 

gczinnen met kinderen is 

een politieke keuzc. Zo'n 

voorkeur kan zich uiten in 

gczinsbeleid Een duidelij

ke politickc keuze hier

voor is goed te recht

vaardigen Een belangrijk 

onderdccl van gezinsbe

leid is goed te rechtvaardi- Dr. H A Pott-Ruter 

In Nederland is tot op he

den gecn consequent be

leid gevoerd vanuit de 

gedachte ecn bepaalde 

leefvorm te stimuleren ot 

pcrsonen te onderstcuncn 

die zich in een bcpaalde 

levenstasc bevinden. Wei 

b6nvloeden vclc wetten 

en rcgels de relatieve h

nanciele bevoordeling van 

bcpaalde ledvormen. Zo 

worden bijvoorbeeld kost-

gen onder andere de verbctcring van de 

hnanciecl-economische positie van jon

ge gezinnen. Het uitstel van gezinsvor

ming, de teruggang in besteedbaar 

inkomen per persoon na de komst van 

kinderen en de tijdsdruk die jonge ou

ders ondervinden, vormen de motivatie 

voor een nieuw en goed gecoiirdincerd 

winners bevoordeeld in het belasting

stelsel en bij de volksverzekeringen en 

alleenstaanden in de uitvoering van de 

Algemene l3ijstandswet 

Om financieel gezinshelcid en de ge

noemde verhetering voor gezinnen met 

kinderen tc rcaliscren. moet hestaande 

regelgeving worden gecvalueerd en he-

([JV7k'!h 



oordccld op comcquentics voor jonge 

gczinncn. lndicn nodig moet zc wor· 

den JJngepJst. I )aarnJJSl moct nieuwc 

rcgclgcv1ng \vordcn ingevocrd. 

lliJ de hcoordcling van maatrcgelen is 

het zinvol de volgendc vragen te stel· 

len: 

Werkt de maJtregel via de oudcr<, (vcr· 

zorgcrs). de vader ol de rnoedcr ol 

komt hct direct aan het kind ten goedec 

Hoc staJt her met de uitvoering van de 

mJalregel. de controle, de cffectiviteitJ 

Hoc wordt de maJtrcgel gdinancierd? 

Verbetcring van de financieel·economi· 

<,chc positic von jonge gezinnen kan op 

vcrschillcnde mJnieren. Hoewcl tus· 

scnvormen en combinJties mogelijk 

zijn, kan het helcid grofweg a]<, volgt 

worden ingedccld 

lnkomensbeleid 

lnkorncn<,bclcid wil zeggen dat inko· 

menscompensatie wordt gegeven van· 

uit de wens ouders te compensercn 

voor de daling van bet be<,tccdbaar in· 

komen na de gehoorte van kindcren. 

Dit kan in de sociale zckerhcid (bij· 

voorbeeld voor de uitgaven aJn kinde· 

rcn in de vorm van kindcrbij'>log en 

toeslagen op minimumuitkcringen) 

en/of in de helastingen lbijvoorbceld 

door vcrhoging van de belastingvrijc 

som bij de aanwezigbeid van kindcren 

of bela'>tingoltrek bij bepaalde uitgaven, 

zoals van kindcropvang). 

Prijsbeleid 

Prijsbclcid houdt in dat prijzcn van 

goedcren of dienstcn voor kindercn 

door de ovcrheid worden vastgestcld of 

worden b6nvlocd door verlcning van 

subsidies, zoals biJVtlOrbccld bij kinder· 

opvong, onderwijs, gczondheidszorg 

en huiwcsting. 

( llV 7 H '!I> 

Beleid ter stimulering van particuliere 

regelingen 

llij dit bclcid valt tc denken aan hct zeit 

Iaten sparen door potcntiele ouders a]. 

voren<, ccn gezin te stichten. mecr of 

minder gestimulecrd door de overheid. 

Ook kan worden gedacht aJn het sti· 

muleren om bcpaalde verzekcringen 

vom kindercn af te sluitcn, ol dan niet 

via part1culierc vcrzekcringsmaJtschap· 

pijen of hankcn. 

Op al deze tcrreinen bestaan reeds rc· 

gelingcn. Door uitbreiding, coiirdinatie 

en combinatic van maatregelen en door 

ondcrlinge afstemming van bcleid kan 

echter vee! mcer worden bereikt voor 

de doelgrocp van jonge gezinnen. 

Beoordeling, voor- en nadelen 
vormen van beleid 

lnkomensbeleid 

Het grotc voordcel van inkomensbeleid 

boven prij'>heleid is dat de ouders/vcr· 

zorgers zelf kunnen bcslissen hoe ze 

hct extra budget uit de inkomensover· 

drachtcn kunncn be'>tcden Hct nadeel 

is dat niet zckcr is of dat budget wei bij 

de kindcrcn terechtkomt. 

Van de reeds bestaande maatregelen 

binnen het inkomensbeleid, komen a]. 

leen de kinderbijslag en de aftrek kin· 

dcropvang uitsluitend aan gezinncn 

met kinderen ten goede. (lnkomcns· 

overdrachten via de Toeslagcnwet en 

de overdraagbare belastingvrije som 

voor het hebben von een afhankelijke 

partner geldcn ook voor huishoudens 

zonder kinderen ) 

Prijsbeleid 

Een voordcel van prijsbelcid is dat het 

gebruik van hc-t betrcftendc goed of 

dicnst wordt gestimuleerd en het voor· 

dccl direct Jan de gcbruikcr ten goedc 
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komt. Dus het gratis of tegen een gere

ducccrdc prijs beschikbaar stellen van 

consultatiebureaus, kinderopvang of 

schoolmelk komt aile gebruikers ten 

goede. Ecn mdccl is dat ouders/verzor

gers/kinderen die daarvan geen gebruik 

kunnen of willcn maken niet van de re

geling prohtercn. 

Hoc mecr de overheid wenst dat gc

bruik van het gocd of dienst wordt ge

maakt, hoe meer het voor de hand ligt 

prijsbeleid toe tc passcn. Een inventari

satic van bestaande regelingen en in

consistenties (schoolplicht en school

geld) en afstcmming tussen de departe

mcnten is aan te bevelen. 

Particuliere regelingen 

Evcnals op de eerdcr genoemde beleids

terreincn kunnen op dit gcbied vee! 

maatrcgelen worden bedacht. Ecn groot 

nadcel om jonge mensen - nog meer 

dan nu reeds het geval is - zelf te Iaten 

sparen voor de periodc van (kleine) kin

dcren, is dat daarmee een nog verder 

uitstel van ouderschap plaats vindt In 

Nederland is de gemiddelde leeftijd van 

de moeder nu al het hoogste van de he

le wereld en blijkt het percentage kin

derloze vrouwen relaticl hoog. Verder 

uitstel van moederschap doen de pro

blemen met het realiseren van de kin

dcrwens en aile daaraan verbonden 

i medi.,che en psychische) kosten verder 

toenemen. Nu al kampt de helft van aile 

vrouwen hoven de 32 Jaar met matige 

tot ernstige problemen met de fertiliteit. 

De medische nadelcn voor laat vader

schap zijn minder eenduidig, maar niet

tcmin aanwezig. Alternatieve '>trate

giecn zijn in Nederland dringend ge

wcnst 

lk bcperk me hieronder tot kantteke

ningen bij be,taandc regelingen zoals 

de kinderbijslag en enkele algemene 

opmerkingen over nieuw beleid. 

Geen inkomensafhankelijke 
kinderbijslag 
Kinderbij'>lag is bedoeld om een deel 

van de uitgaven aan lcvensondcrhoud 

van de kinderen te vergoeden Het an

dere dee] is de eigcn verantwoordelijk

heid van de ouders. Welk dee] naast de 

eigcn vcrantwoordelijkheid blijft be

staan, verschilt van jaar tot jaar, van pe

riodc tot periode en is onder andere 

afhankelijk van tocvailigheden als lccf

tijd, geboortedatum en rangorde van 

dat kind. Voor ecn kind jonger dan 6 

jaar bedraagt de kindcrbijslag sinds ja

nuari 1996: f 290.57 per kwartaal, dus 

minder dan f I 00,- per maand. Dat is 

niet genoeg om in het levensonder

houd van het kind te voorzien. Oudcrs 

worden geacht tenminste f 200.- per 

maand aan het kind uit te geven om 

voor de kinderbijslag in aanmerking te 

komcn, vanwege de zogcnaan1dc on

derhoudseis van tenminste f 65,- per 

week. Het dee] van de uitgaven die ou

ders zelf voor hun rekening moeten ne

mcn, is de eigen vcrantwoordelijkheid 

van de ouders. Voor ouders met hoge 

inkomcns vormt dat geen probleem, 

voor de ouders met lagc inkomens wei. 

Vooral voor ouders in de bijstand is dat 

ecn groot probleem. Ecnoudergczinnen 

kunnen een maximalc toeslag van 

f 365,29 per maand ontvangen, twee

oudergezinnen nict (de Algemenc 

l3ijstandswet ondermiJnl hier nog meer 

dan biJ samenwonenden/echtparen 

zonder kindcren de motivatie om bij el

kaar te blijven wonenl. Voor aile ou

ders met cen inkomcn net hoven hct 

minimum blijlt hct probleem be'>laan. 

terwi)i voor ouders met ccn hoog inko

men f I 00,- extra uitgaven per maand 

voor lcvensonderhoud eigenlijk nicl 

vecl uitmaakt. Om aan die algcmcen als 

onrcchtvaardig gevonden situatie een 

eind te make11 wordt dikwi)i'> voorge-

C 'I)V 7 k <)() 



steld ecr1 inkornemafhankelijke kinder

bijslag in te vocren. 

lnkomensalhankelijke kinderbijslag is 

echter ccn onver<,tandige op!o.,sing. 

Wic dat wil. kan bcter de kindcrbijslag 

helemaal alschaHen Urtcraard wordt 

hij alhankeli)khcid van het inkomen op 

de kinderhqslag aan de rniljonair be

spaard, maar die he-,paring gaat op aan 

uitvoeringskosten, bureaucratie, erger

nis. nahcffingen, late alrckeningcn en-

zovoort. 

juist wei mee aan de kinderhijslag Dat 

een klein dee! daarvan terugkomt in de 

huishoudens met kinderen, kan men 

opvatten als een herverdeling tussen de 

meer welgestelde niet-ouders en ou

ders. Bovendien blijkt uit onderzoek 

dat vrijwel aile ouders bij inkomensstij

ging een evenredig dee! aan de kinde

ren hesteden. zodat het huidige 

kinderbijslagsystecm nivcllerend werkt. 

Een andere zeer belangrijke reden orn 

geen inkorncnsafhankelijkheid in te 

vocren is dat dit de problemen versterkt 
Nret voor nict<; is in I 980 ----------- van aile andere reeds be-

de krnderbij<,lag onafhan Aan de negatieve staande inkomensafhanke

lijkc regclingen, zoals 

huursubsidie en (eigen) 

bijdragen voor de kcrk, 

(muziek)schnlen en gc

zinsvcrzorging, die juist in 

gezinnen met kindercn 

mecr voorkomen. Die rc

gclingen vormen een rcn1 

op het verwervcn van ad-

kclijk van het inkomen van 

de oudcrs/vcrzorgers ge
gevolgen van laat 

rnaakt. De controle en moederschap 
vaststclling van het inko

mcn voor de herekening 
of geen 

van de kinderbijslag, voor moederschap wordt 
al donrdat in tocncrnendc 

rnatc de rnoeckr nok een 
nauwelijks aandacht 

inkomen verwicd, lcidde be steed. 
drkwijl., jaren later tot tc

rugvordcringcn van of aanvullingen op 

de kinderhiislag Die kinderbijslag was 

dan allang uitgcgevcn of nict meer no

dig Hct huidigc systccm is doel

trcltcnd en ecnvoudig uit te voeren. 

Hoc cenvoudiger de uitvoering, hoe 

rninder fraudegevoclig. 

Het systeem kan nog verdcr worden 

vcrecnvoudigd door hijvoorhccld een 

linriet te stelkn aan het aantal kindcrcn 

dat die kindcrbij.,[ag ontvangt, of door 

die kinderbijslag onafhankelijk van 

lcdtijd en/ol rangorde tc makcn. 

De financicring van de kinderhijslag 

gc~.,chicdt tcgcnwoordig uit de algcnlc

ne middelcn en niet uit prcmiehdfing. 

Dit betckent dat huishoudcns met lage

rc inkomens wei kinderbijslag ontvan

gen a[., ze kinderen verzorgcn. maar 

daar vrqwcl nict aan mcc hetalcn. De 

mcnsen met hogerc inkomens hetalen 

ditioneel huishoudinko

men en meer lbetaaldc) arbeids-

inspanning zowel van de vader of de 

moedcr. 

Een groot voordeel van een ongebon

den inkomensoverdracht als de kinder

bijslag is de welvaartsvcrbetering van 

gezinnen. Ecn nadecl i'> echter, zeker 

met financiering uit de algemcne mid

delen, de invlocd op de collcctieve las

tendruk. De huidige trend is verlaging 

van die druk met aile consequentics 

daarvan voor de hoogte van de kinder

bijslag 1\lijns inziens moel verdcre ver

laging worden voorkomen door lange 

termijnaf.,praken. 

De enige reden om de kinderbijslag te 

verlagcn of af te schaffen. is indien men 

kan aantonen dat andere regclingen de 

lasten van jongc gczinncn rneer vcrlich

ten. 
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Belastingen 
De overdraaghaarhcid van de he!a,ting

vrije som is qua onwang als rcgcl bc

langrijker dan de kinderbij.,!ag, medc 

omdat deze ook voor partners geldt die 

gcen kindcren (meer) vcrzorgcn. Een 

nadeel h1crvan - en van aile regclingcn 

die het te hetalcn belastingbedrag vcr

lagen - is dat de vermindering voor ho

gere inkomens in guldens groter is. 

Andere nadelen zijn dat de belasting

vermindering veelal de vader tockomt 

en indirect de verzorger/opvoeder van 

het kind en/ot het kind zeit en dat niet 

altijd zichtbaar ot duidelijk is hoeveel 

hct belastingvoordccl bedraagt [en 

groot voordeel is echter dat de collec

tieve lastendruk wordt vcrlaagd 

Voor- en nadelen van bepaalde maatre

gclen in de hela<;tingsfeer ZIJn te com

plex om 111 enkele zinnen te 

verwoordcn. Wei pleit ik crvoor ook 

hier niet achtcrom te kiJken en bijvoor

beeld niet opnieuw hct splihingstelscl 

in te vocren, dat in kite. zij het niet 

onder dcze naam en in de meest zuive

re vorm, van 1941 tot 1973 in 

Nederland heeft be<,taan Het is daar

cntegen aan tc bevelen een fundamen

tele di'>LLISSJe te startcn over draag

kracht-, prohjt- en schadeheginselen 

tussen gezinnen met kindcren en huis

houdvormen zonder kinderen en de 

vcrdeling tu<;<;en bijvoorbeeld consump

tie- en produktie, en wei ot geen tax cre

dits. 

Tot slot 
l'olitici zijn zich hij het formuleren van 

maatrcgelen veelal nict bewust van de 

tegenstrijdige boodschappen die daar

bij worden uitgezonden. Voor jongc 

gczinnen en jongc n1ensen die graag 

een gezin willen stichten zijn die te

gemtrijdighcden volop aanwez1g. 

lloodschappen als zorg voor persoonlij-

ke ontplooi1ng, hnanciclc zclfstandig

heid, wees op je toekomst voorbereid, 

offer je nict op, doe nict zoals je vader 

of moeder staan haah op de hchodte 

aan geborgenheid en genegenheid in 

stabiele relaties. Voor het in stand hou

den van zulkc relaties is het erg belang

rijk wei rekening met de ander te 

houdcn. In een liddevolle opvoeding 

van kinderen zi1n opotfering, mcdedo

gcn, je eigcn gcnocgen~ opzij zcttcn 

van cruciaal belang om zc grout te 

hrengen tot onzeltzuchtige volwa<;<;e

nen met maahchappeliJk hoog gewaar

decrdc normen en waarden. Een ander 

voorheeld, JOnge meisJes wordt inge

prent vooral eerst een goede beroeps

opleiding tc volgen en biJ voorkeur een 

carriere op te houwen alvorens aan kill

deren tc hcginnen. Aan de negatieve 

gevolgcn van laat mocdcrschap of gccn 

mocdel·.,chap wordt nauwe!l]ks aan

dac h t bes teed. 

Kortum, bij ecn integraal gezinsbeleid 

hoort een samenhangende visie hoc de 

burgers van de toekomst in een goede 

infrastructuur voor gczinncn kunnen 

opgroe1cn 

Dr H. A Pott-Hutcr is 11111PersltrJir docc11tlnj de 

l'llkr}mefl ;\/ijmreill EcoiiOIIIil Facultcit dcr 

Eco11omisc he \Fcte11scha fl/>111 111 EcoiiOiilclrie 

111111 de Llllil'crsiteit """ A11rstcrdam 
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Paars miskent het belang dat gezinnen hebben. Dit blijkt uit de 

verslechtering van op gezinnen gerichte sociale zekerheidsregelin

gen. Bovendien slaagt paars er niet in de fiscale regelgeving een 

gezinsvriendelijker gezicht te geven. In de fiscale sfeer zouden be

lastingvrije som en arbeidskostenforfait mede bepaald moeten zijn 

door de aanwezigheid van kinderen. Er client verder een volksver

zekering te komen die het risico om alleenstaande ouder te wor

den, dekt. 

I 
n Nede1 land ntst de IJq vJn het 

opvoeclen vJn k1ndet en r nog 

steeds I vcciJI op VI ouwcn Her '' 

cchtc1 VJI1lllt cu>noml'>ch geZJchts

punt huitcngewoon onaan

trckkcli)k om mocder te 

worden Fen wcrkcndc 

vrouw n1ct ccn acadcn1i-

schc oplcJding, bi)VOOr-

heck!. die op de 

Jclvie<,~nJrkt opcrt'crt, wcet 

cbt dJJr hJJr ti)d op 1000 

gulden per dJg wordt gc

WJJrdccrd Als zc kindcrcn 

ncn. Daarvoor waren kinderen heiJng

rijk omdat zeal reiJtiel snel hun bijdra

gc aan hct gczinsinkomcn lcvcrdcn en 

ook als ecn verzekering voor de oude 

dag dicnst deden. DJt 

geldt al lang nict mcer. 

Kindcn,n blijven door de 

IJngc onclcrwijspcriocle 

heel !Jng ccn last op her 

gczinsbuclgct en door de 

uitbouw van de vcrznr

gingsstJJt hcdt de over

hcicl de vcrzckcringsrol 

van kindcrcn ovcrgcno-

kri)gt en bcsluit haar car- men Hct rnJg clan ook 

rii:rc tc onclcrhrckcn, is geen verwoncleri ng wek-

haar ti)d plotscling nicts Prof.dr. H.AA Verho11 ken clJt sinds in de jarcn 

mecr waJt·cl. HJar pcmiocnophouw zcstig gebonrtebeperking door het ge-

wordt onded>rokcn en de kans om ccn bruik van de pil algcmccn aanvaardbaar 

'hi)standsnwedn' te worden, necmt 

toe. f)aar komt bij dat kindcrcn opvoe

den vee! mocilijker is dJn vrocgc1· 

De economischc noodzJak om kincle

rcn tc krl)gcn ts bovcndictl, na de 

Tweeclc Werclcloorlog, totJal vcrclwc-

( ])\/- N (}(J 

werd, vrouwen het krijgcn van kinde

rcn steeds Ianger uitstcllcn. Ook hct 

aantal vrouwcn dat kindcrloos wcnst tc 

blijvcn i' tocgcnomcn. 

Toch worclt de hclangrijkc rol van gc

zinncn steeds mecr benadrukt. In de 
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opeens opgelaaide discussie over nor

men en waarden is ook de plaats van 

het gezin als centraal element ge

noemd. Als normen en waarden nauwe

lijks meer door een (Opper)rcchter 

kunnen worden 'ingeprent', dan ligt de 

laatste hoop bij de opvoedende kracht 

van ouders. Als ouders erin slagen hun 

kinderen gevoel voor het belang van 

anderen hi) tc brengen, hceft dat posi

tievc effeclen die verder reikcn dan de 

grenzen van het gezin zeit. Bovendien, 

in een vergrijzende samenleving al'> de 

onze zullen de kindcren van nu later 

bercid mocten zijn de (hnge) helastin

gen op tc brengcn om de vcrzorgi ngs

staat te handhaven. lcdcreen prohtccn 

van dit positieve effect, ook de menscn 

zonder kinderen. Dergelijkc externc ef
kcten gcven voldocnde motieven om 

te plciten voor cen gezinshelcid. Vanuit 

de bovcngenoemdc rechtvaardiging 

voor een gezinsbeleid wil ik allerccrst 

hct (op zijn best) ontbrckcn van een 

paar<, gczin.,beleid aantonen en daarna 

globaal enkele clcmentcn van een mo

dern gezinshcleid omschrijven De na

druk zal daarbij op het financieel

economische vlak liggen. 

Paars gezinsbeleid 
Bcloning of onderstcuning van (aanko

mende) gezinncn komt in het paarse 

vocabulairc nauweli)ks voor. Dat bleek 

al direct uit de ecrste 1\liljoenennota 

van het kabinet-Kok. Daarin werdcn 

verscheidene maatregelen opgesomd 

die er aile op neerkwamen dat gezinnen 

minder kinderbijslag zouden ontvan

gen. De tcruggang in inkomcn voor 

een gczin kan door deze maatrcgelen 

honderden guldens per maand hedra

gen. Deze aanslag up het inkomen van 

gczinncn mel kinder·en werd gemoti

vecrd door "de grotcrc eigcn vcrant

woordelijkhcid van gczinncn ten 

upzichte van de gemeenschap" 

Duidelijker kan niet worden uitgedrukt 

dat dcze regering totaal geen oog heeft 

vuur het be lang dat (juist andcrsom) de 

gcmeenschap aan gczinncn met kinde

ren zou moeten toekennen. 

Ook in de hscale sfcer heeft paars gecn 

poging gedaan een meer gczinsvriende

lijkc koers le varen. De inkomstenbe

lasting die burger<, afdragcn i'>, 

bijvoorbccld, op een paar kleinc uit

zondcringen na, onafhankeliJk van hct 

aantal kindcrcn dat zij onder hun hoc

de hebhen. 1 

Het lijkt redclijk om bij de bclasting

hdhng rckening te houden met de wij

ze waarop hct inkumen wordt 

ingebracht en mel de kosten die ge

maakt mocten worden om het inkomen 

te vcrwerven. Als bijvnorbccld een be

paald inkomen in een gezin door twec 

pcrsoncn wordt ingchracht. is hct rede

liJk dat dit gezin minder (of in ieder ge

valniet meer) belasting hetaalt dan een 

gczin waarbiJ ccnzcllde inkomer1 door 

ecn persoon wordt ingcbracht Dit laat

ste gczin hc-;chikt immcrs over mecr 

vrijc tijd en dus feitelijk over een huger 

inkomen dan het eerstc gezin Ook de 

aanwezigheid van kindcrcn bctckcnl 

een vermindering van de draagkracht 

van ecn bepaalcl inkomen. Er zullcn dan 

kosten gcmaakt muetcn worden om het 

inkomen le kunncr1 verwcrven, die 

huishouclen<, zonder kindcrcn niel hoe

ven te maken. Dit is ook het geval al'> 

er maar e'en vcrdiencr in hct gczi n a an

wczig is. Een grout clcel van de gczin

ncn in Nederland bcstaat uit twee

ver·dieners md kinderen waarbiJ de 

man voltijd'> en de vrouw dccltijds 

werkt. Daarnaast neemt in dczc gezin

nen de vrouw ccn groot decl van de 

verzorging van de kindcren op zich. 

Dczc vrouwen wen<,en zich dus in club

bel opzicht produktiet tc makcn voor 



de gemeenschap. Namelijk, op de eer

ste plaats, door zich op de arheids111arkt 

aan te hieden en, op de tweede plaats, 

door te 11westeren in de toekomst van 

onze maatschappij via de opvoeding 

van kinderen 

AI-. we echter dezc tweeverdienersge

zinnen (met kinderenl vergelijken met 

de cenverdiener-.gezinnen (zonder kin

dercn l, kunnen we con-.tateren dat de 

eerste groep in de fiscale steer hena

deeld wordt. Dat komt omdat de fi-,cus 

een -.uhsidie gedt op niet-werken van 

partner-. en daarentegen het voor een 

klein decl aerie! hliJven van partners af

straft AI-. de ko111st van kinderen een 

van de ouders (vaak de moeder) ertoe 

aanzet haar full-time haan 0111 te zetten 

ir1 een deeltijdhaan (wat meestal het ge

val is), zal, ondanks een mogeliJk aan

mcrkeli)ke daling van hct inko111en, het 

lciteliJke marginale tarid op het nu lage 

tweede inkomen nauwelijb dalen. 

Wcliswaar i-. over het lage inkomen van 

de vrouw het !age hclastingtariet van 

toepaS'>ing, zodat ziJ als zij minder gaat 

werkcn r1etto hetrekkelijk veel verliest. 

Door de 111ogelijkheid van voetoverhe

veling van de helastingvrije som van de 

vrouw naar de kostwinner, cchter, zal 

de vrouw maar een klein gedeelte van 

het extra inkomen verlorcn zien gaan, 

al-. zij helcmaal zou qoppen met wer

kcn. Door de voetoverheveling immers 

zal de helastingvrije som in dat geval 

r1ret mecr van het lagere inkomen van 

de vrouw, maar van hct hogere inko

men van de man worden afgctrokken. 

Dit Ievert een helastinghe-.paring op, 

die het netto inkomcnwerlies van de 

vrouw deels compen-.eert. Door de 

voetovcrheveling wordt hct, met ande

re woorden, financiccl minder aantrek

kell)k voor de niet-kostwinner 0111 een 

klein deel van de tijd op de arheids

markt actiel te zijn. 

Het paarse kabinet heeft een poging 

gedaan deze voetovcrheveling at te 

schaHen wegens dit negatieve effect op 

de arheidsparticipatie van de twecde 

verdiener. De coalitiepartners konden 

er echter niet over een-. worden wclkc 

huishoudens voor het resultcrende in

komenwerlies gecompenseerd zouden 

moeten worden. De paarse ovcrheid 

hlijft de thuis hlijvendc moeder dus hs

caal faciliteren door een premie op 

niet-werken te zetten. Dit zou wellicht 

pmitid heoordeeld rnoetcn worden als 

we dat hczien vanuit het oogpunt van 

de kinderen die nu irnmers met een 

groterc kans aile aandacht van de moe

dcr op zich gericht weten. 

Het kindvriendelijke gczicht van de 

overhcid hlijkt echter een januskop te 

zijn als we hezien water gebeurt als het 

gezin door overlijden of cchtscheiding 

in prohlcmen komt. Zoals bekend hcdt 

paar<, de Algernene Weduwen- en 

Wezenwet (AWW) afgeschaft en ver

vangen door de Algemene 

Nabestaandenwet (ANWl Bij overlij

den van de echtgenoot is er onder de 

ANW aileen een recht op cen (inko

mensafhankelijke) nahestaandenuitke

ring zolang cr nog voor n1inderjarigc 

kinderen gezorgd dient te worden. 

Zodra het jongstc kind achttien jaar is 

geworden, vervalt het uitkeringsrecht 

en rnoet de weduwe (of weduwnaar) 

zelf weer in haar I zi 1 n l onderhoud 

voorzier1. Deze regeling is sterk nadelig 

voor vrouwen die I grotendeel-.) de op

voedingstaak op zich genomen hehhen. 

Het uitoefenen van deze taak heeft tot 

ecn verrnindcring van de verdicncapa

citeit geleid, die in her uiterste geval 

kan leiden tot het ontbreken van toe

gang tot de arheid-,mar·kt. Deze vrou

wen zullcn dan, hij het achttien 1aar 

worden van her Jongste kind, fcitelijk 

een heroep op de hijstand moeten 
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doen, aannemendc althans dat een 

eventueel nabestaandenpensioen dat 

door de overleden echtgenoot is opge

bouwd niet hoven het minimum uit

komt. In de bijstand, waar vee] 

gescheiden vrouwen van afhankelijk 

ziJn, is door dit kabinet de arbeidsplicht 

ook voor alleenstaande ouders, weer in

gcvoerd, behalve als er kinderen JOnger 

dan vijf jaar aanwezig zijn Ook deze 

maatregel is zeer onrechtvaardig ten 

opzichte van een van de zwakste parliJ

en in het gezin, namelijk de verzorgen

de ouder, in dit gcval de moeder. In 

Nederland zet de man meestal zi1n car

riere ongebroken voort ti)dens ziJn hu

welijk, ook na de kotw,t van kinderen. 

Na een cchtscheiding zal hij dan uok 

zijn arbeidsinkomen op peil wcten tc 

houden, veelal zonder de last van de 

kinderen. De vrouw, echter, wier kan

sen op een catTicre hehoorlqk zijn ach 

ter gebleven door de verzorging van de 

kindcren, zal dom de echtschetding 

een hehoorlijke inkumensachteruitgang 

ervaren, die niet door alimentatie kan 

worden gecompcnseercl. Daar het fy

siek vrijwel onmogeliJk is, upvocdtaken 

te combincren met een full-time baan 

zal de inkomcn"ituatie van de allccn

staande ouder zelfs indtetl er sprake zal 

zip1 van arbeidsparticipatie, margtnaal 

blijvcn Het is evident dat men zich tc

gen een dergcliJk inkomensverlics ntet 

door middel van een verzckering kan 

indekken. Ceen enkelc vcrzekeraar zal 

ht't immers wagen een vnzekering op 

de markt te brengen waarvan hct risico 

lin dit geval echtscheidingJ geheel 

door de verzekerden zelf te be'invlue

den is. 

In beginsel is hct risico van een hnan

ciecl verlies als gcvolg van het ovcdij

dcn van de kostwtnncr wei via een 

particuliere verzekct·ing tc dekkcn. Het 

t·isico (overlijden van een van de part-

ners) is immer<, ecn ubjcctid gegevcn 

dat niet zo snel door de verzekcrden 

zal kunnen worden he'invloed. Hct ka

binet hceft hij de gedeeltclijke ontman

teling van de AWW, ook uitdrukkelijk 

uitge'>prokcn dat gczinncn dit ri-,ico 

zeit voor hun rckening dienen te ne

men. Ook hicr trekt de overhcid de 

handen dus van het gezin at. De vraag 

is dan uiteraard of her tcrecht i-, dat de 

ko-,ten van een dergeli)ke dekking hij 

de gezinnen zt:lf worden gelcgd in 

plaats van deze tc hnancieren uit deal

gemene middelcn. Het antwoord zou 

ontkennend moeten zijn om redcnen 

die al eerdcr besproken zijn Cczin<,

vorrlling en hc':-.chcrn1ing tegen de on

plczierige gevolgen ervan client niet 

een zaak van individucn te zijn. Het 

helang van gczinnen gaat vcrder dan 

die gezinnen zeit. Len intervenicrende 

rol van de overheid is allcszins te recht-

vaardigcn. 

Belastingen 
In de fiscalc steer zou het vcrzorgen 

van kinderen (tot ee11 hepaalde niet tc 

lage leettl)dsgrensi heloond moetcn 

worden, zondcr dat daarmee her ar

beidsaanhod van vmuwen, in dit geval 

moeders, wordt ontmoedigd. Dat laat

ste zou kunnen door het adlCidskosten

fortait afhankeli1k te maken van her al 

dan niet tot last ziJnde aantal kinderen 

alsmede van het aantal verdicners in 

het gezin. Tweeverdienet-, met kinde

rcn krijgen dan een huger arheidskm

lenforfait dan een cenvcrdienns met 

ki ncleren. T weeverdiener<, zonder kin

deren krijgen icdcr een lager arbeids

kmtenforfait dan cen- of twcever

diener-, met kinderen_ Het arbeidsko-,

tenforfait client hier individuecl tocge

rekend te worden. Om dat te reali-,eren 

zou cr weer ccn apartc aanslag voor 

beide inkomens gcheven moc:ten wor-
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den. Evcntuccl kan hicr ccn aangepa'>t 

'>pllt'>Jng<;<;tel'>cl toegcpa<;t worden. BiJ 

hct 'pure' '>plit'>ing<;<;tc]<;e] wordt al hct 

vcrdJcndc inkon1cn in hct gczin opgc

tcld en door tweccn gedeeld Op de 

heidc hellten wordt dan het bela<;ting

rcginlc voor ongchuwdcn tocgcpast 

Hicrh11 worcit gcen rckcning gehouden 

met de wijze waarop het inkomen 

worcit 111gchracht; daarom i'> hct '>plit

.,ing"tcl.,cl in deze vorm zeer ongun

~tig voor twccvcrdicncr-;gczinncn 1nct 

cen klc111 twcede inkome11. Dit werkt 

ontnwcd1gcnd op hct arhcid.,aanbod 

van vrouwcn. Door cchtcr na <;p]it<;ing 

aileen aan hcide hell ten een arbeidskos

tcnlorlait toe te rekcne11 a]<; heidc part

ners wcrkcn, kan dit eHect worden 

uitgc'>chakcld Ook is dan de voctover

hcvcling nict Ianger noodzakcliJk om

dat aan heide partner<; cen e1gen 

hcla-..tingvrijc <.,onl wordt tocgckcnd, 

ongeacht of er <,prake i'> van arheid<;aan

hod ol nict 

Hct vcrzorgen van kindercn kan li<;caal 

verdisullltccrd worden door de bela'>

tingvriJc <,om athankeli1k tc maken van 

hct aantal kindcren. Ook zou de hij

zondcrc pos1tic van allcen<;taanck OLI

dcr'> 111 rckcning gchracht kunncn 

wordc11 door de hcla-,tingvrije <;om ho

ger per k111d te doen zi1n ai-, er maar 

CCn oudcr/vcrzorgcr in hct gczin aan

wezig i'> Het gcbru1k van de hcb-,ting

vnJe '>Olll al-, m1ddel om ko'>ten van 

kindelT!l in rckcning tc hrengen, 

brengt a]<; nadeel met zich mee cbt het 

belast111gvoordeel oploopt met hct van 

toepa<;<;Jng zip1de marginalc taricl. 

t\lcn-,cn met hogcre inkomens kriJgcn 

daardoor ccn hogcrc tcgcn1octkon1ing 

in de ko-,tcn van kinclcren clan mcnsen 

met lagc inkomcm. llovcndicn worclt 

daarmcc de inkomen-;onathankeliJke 

werk1ng van de kindcrhiJ<;]ag dom

krui'>l l:cn altcmatid is clan hu invoc-

ren van een lax ucd1l. Dit i'> een korting 

op de te betalcn belasting met een be

paald bedrag dat onafhankclijk is van 

hct inkomcn. Hct cllcct hicrvan is dus 

gelijk aan dat van de huidige kinderhiJ

-.lag, die ook onafhankelijk is van het 

inkomen. Dczc hctlingskorting zou 

dc'>gewenst geheel in de plaat<; kunnen 

komen van de kinderbijslag Dit heeft 

a]<; (opti<;chel voordelcn dat de kinclcr

bij.,]ag niet meer a]-, een uitgave up de 

begroting drukt en de collectieve ]a,_ 

tendruk daalt. De verwcrking van de in

formatie over de aanwczighc1d van 

kinderen worcit daardoor bovcndicn bij 

ccn dicnst, namclijk de bclastingdicml, 

gelegd, hetgeen het invocren van 'kind

athankeliJke' belastingen mogelijk 

maakt zondcr dat cr ecn dubbclc admi

nistratie hijgchouden hoelt tc worden. 

Sociale zekerheid 
In ck <Jeer van de socialc zekerhcid 

moctcn de gcvolgcn van ovc1·lijdcn en 

echtschciding voor cen alleemtaande 

ouderiverzorger van kinderen via een 

volkwerzekering gedekt worden 

Bcpalcnd voor hct recht op een onge

conditioneerck uitkering i-, aileen of er 

kindcrcn aanwczig zijn ol aanwczig 

zijn gewecst. Om de financieringshasis 

hiervan breed te houdcn zou deze vcr

zckcring uit de algcmcnc middelcn gc

linancierd kunnen worden Hct 

ba-,i-,motid voor een volkwerzckcring 

i'> dat de ovcrheid verantwoordelijkheid 

dicnt tc dragen voor gl'zinl.,vornling en 

ncgJticvc cHccten dJarvJn (met name 

voor de zwakste partijen_l zoveelmogc

lijk client uit tc sluitcn. Len dcrgclijkc 

vcrzckcring :-,]aat n1in:-,tcn:-, vier vliegen 

in ccn kbp Ten eer<;te zullcn de kinde

rcn daardoor hc<;chcnncl worden omdat 

de Jilccnstaandc oudcr nu nict vcr

plicht i-, I maar wei tocge<;taan wordt ui

tcraard i zich op de arhcidsmarkt a an tc 

z 

N 

z 

r 

m 



I..U 

z 

N 

I..U 

z 
u..: 

u..: 

meldcn. De vrijwcl onmogclijkc dub· qaandc-oudcruitkering' dan ook gc· 

belrol van ouder/vcrzorgcr en full-time handhaatd zou moctcn worden, client 

wcrknemcr wordt, ten tweedc. daar· de korting op de uitkering pa'> hiJ cen 

door niel dwingend voorgc'>chrevcn. relatid hoog hruto arheid'>inkomen, 

Ten dcrde zal daarmee tot uitdrukking zeg 4000 gulden per maand, tc begin· 

gebracht worden dat de 'waarde' van ncn, ot tcgen ccr1 vee! gcringer percen· 

ecr1 goed gczin nict aileen voor de ge· tage dan in de huidige ANW te 

zinnen zeit van be lang i'>. Zoa], aan het ge'>chieden In de huidigc ANW vcrvalt 

begin van dit artikel wcrd hetoogd is de uitkering a! hij een maandinkomen 

hct, in de Nederlandse vcrhoudingen, van 4000, tcrwql van iedcr extra inko· 

vooral voor vrouwen zcer onvoordclig men hoven 1700 per maand 50'){, wordt 

tot gezinsvorming over te gaan. Het ri· gckort op de uitkcring. Op het moment 

sico financieel zccr diep te vallcn, is dat de kindcren zcllstandig ziJil en zeit 

voor hen vee! grater dan voor manncn. in hun ondcrhoud kunnen voorzicn, 

Ecn volksverzekcring hicdt zo. ten vier· zou dezc vorm van inkomensalhankc-

dc, de mogelijkheid om dezc ongelijk. lijkheid wei kunnen worden toegepast. 

hcid bij voorhaat tu'>'en ----------- Op dat moment ziJn de 

n1a.nnen en vrouwcn \vcg 

tc nemcn, en zo een be

lcmmering voor het vor· 

men van cen gezin uit de 

weg tc ru1mcn. Hct zij 

hicrbij overigen-; niet ge· 

zegd dat het principc 'de 

vervuilcr hetaalt' hicrhiJ 

De tax-credit kostcn van kindcrcn in ic· 

(heffingskorting) der geval lager en zal ze· 

ker de wcduwnaar in staat 

zijn zijn carncrc voort te 

zetten. HiJ zal daardoor 

zijn uitkcringsrccht vcrlie· 

zen. De wcduwc cchtcr 

zou in de plaats 

kunnen komen van 

de kinderbijslag. 

nict opgcld zou kunnen doen. De over· 

heid blijft hij echtscheiding een recht 

houden de ex-echtgenoot aansprakclijk 

te stcllcn voor het inkomcnsverlics van 

de vrouw en hem dan ook ter com pen· 

'>a tie een heHing or te lcggen. 

De inkomensafhankclijkheid van dezc 

volksverzekcring moet zccr hepcrkt 

hlijven. De reden hiervoor i'>. naast hct 

al eerder genoemdc negaticve eHcct op 

de arbeid'>participatie, dat de inko

mensdaling door ovcrlijden of ccht· 

schciding voor een alleemtaande ouder 

aanzienlijk zal zijn, zclls a], cr een na· 

hcstaandcnpensiocn aanwczig is, ter· 

wijl de va'>te lasten vrijwcl con<;tant 

zullcn bli)vcn ot zullen tocnemen. Zo 

zullcn er, hii het verrichtcn van arhcid, 

extra kostcn voor kinderopvang ge· 

maakt moetcn worden. Als de inko

mensathankclijkheid van de 'aileen· 

met ecn 'carricrebrcuk' d1e 

gcen tocgang mecr hedt tot de ar

heidsmarkt. zal rccht op cen uitkenng 

blijven behouden. 

Hct is echtcr ook duideliJk dat ccn dcr· 

gelijkc volkwcrzekcring niet een onhe· 

pcrkt recht op uitkeringcn kan geven. 

De cvcntuclc komst van cen 'nicuwe' 

ouder met een tweedc inkomen zal bin· 

nen het gczin tot zulkc onwangrijke 

hesparingcn van tiJd en geld lciden dat 

dit (net zoals vrocgcr een nieuw huwc· 

lijk) ccn redcn voor beeindiging van de 

uitkering zou moeten zi1n Als het rccht 

op een uitkering athankelijk van de 

kom<,t van ccn twccde inkomen wordt 

gcmaakt. zal de rcgeling ook kwetsbaar 

voor traude zijn. flcdacht moct cchter 

worden dat in de liscalc -;leer de aftrck· 

bare hcdragcn huger ziJil hij de aanwc· 

zigheid van kindercn. hetgccn jui'>t 



weer een hnanuele prikkel geeft om tot 

ccn samcnlcvingscontracl tc komcn. 

Conclusie 
l'aar-, miskenl het helang dat gczinncn 

in onze maat-,chappiJ hehbcn voor het 

in <,land huuden van normen en waar

den en voor de hetaalhaarheid van de 

vcrzorging~')taat. l)it uit zich in ccn 

verslcchtcring van op gezinnen gerich

tc socialc-zckcrhcidsrcgclingen. lloven

dien -,Jaagt paar'> er niet in de fiscale 

rcgclgcving ccn gczin-.;vricndelijker ge

zicht lc gcvcn. Modern gczinsbclcid 

dtent gezinworming op zijn minst niet 

te ontmoedigen en client ouder<; zovccl 

al-, mogclijk i-, te onder<,teunen hij de 

opvoedmg van de kinderen, onder de 

uitdrukkclijkc crkenning dat ouder<; zelf 

het recht hehben hun kinderen normen 

e11 waarden hij tc brengen. Cezinnen 

moctcn hc'ichermd worden tegen de ri

sico\ die vanuit de maat-,chappij op ge

zinncn alkomcn en hinnen de gezinnen 

wordt de zwak<;te partij beschermd. 

Het aantal in<;trumenten dat de over

hcid hicr kan inzcllcn is bcperkt en 

veclal zal ziJ zich tot de financiclc sfeer 

moeten heperken. In de fiscale slecr 

zou de hcla-,tingvrije <;om en her ar

heid-,kmtenlorlait mede hepaald moe

ten zip1 door de aanwezigheid van 

kinderen. Er client cen volkwcrzekering 

te komen die hct risico om allcen-.taan

de ouder tc worden, dckt. 1-lct uitke

ring-,rccht zou aileen mogen vervallen 

al-, er een tweede inkomen tn hct gczin 

worclt ingeht·acht. de inkomcn'>alhan

kelijkheid ervan client zccr hcpcrkt tc 

zijn lotdat de kindcrcn economisch 

zcltstandtg zip1. 

Jlrof ,j, 1/.J\A \fer/Jon IS /Joo,;lcraar 

( lprn/Jau· Filldlllli'll n1 EcoJIOIIIII Pllll dr 

Socidlr Zrkrrhrid <1<111 ,Jr Katholirkr llniPrrsilril 

llr<~h,llli 
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Noot 
1 De uitzonderingen hetrel!cn ten ccr<;tc. dear

trckbaarhcid hoven ccn bepaalde gren':. van de 

ko-.tcn VJil k111deropvang. I )eze gren<., J<., zo 

hoog gelcgd dJt olleen gehru1k von nlet-ge'>ub

<:.ldleerde krnderdagverhll)vcn tot ccn ahrckpo'>t 

zctl kunnen k'1den De twecdc Ultzondcnng hc

Lrelt de: zogeheten rentevn]<,tell!ng D1t Z!Jll de 
rcntcophrcngstcn d1c gcVTIJWtlard \'>'Orden van 

bela<:.tlllghell1ng Ueze Z!Jll 1el<, hoger Jl'l cr kill

deren aJnwez1g Z!Jll 
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In Nederland bestaat grate sociale ongelijkheid tussen mannen en 

vrouwen in relatie tot andere Europese Ianden. Met name de soci

aal-economische ongelijkheid neemt toe naarmate de overheid 

mincler regelt op het vlak van zorg en arbeid. Deeltijdarbeid blijkt 

onder vrouwen de strategie om arbeid en zorg te combineren, 

maar hier kleven bezwaren aan met betrekking tot hun sociaal-eco

nomische positie en maatschappelijke weerbaarheicl. Nu vrouwen 

in toenemende mate voor zichzelf moeten kunnen zorgen is een 

beleicl noodzakelijk dat een grate zorgzelfstandigheid van mannen 

voorstaat en de stap naar de arbeiclsmarkt voor vrouwen verbetert. 

0 
111 111i111 hi1drage 

ci"CLI"Ie 

ovu lanlilie

cn gcztn'-1-

lwlcid 111 de hedcndaag'>e 

'-!ZllllCillcvtng tc <..,lructurc

rcn '>tel ik viu them<i'> aan 

de orclc Lu<,t ga ik kmt in 

op cnkele modcllcn van 

furopc-,c \'crzorgi ngssta

tr:n. In het hiJzondcr krijgt 

dJMhij JJncbcht de wijzc 

waarop in de tnrichting 

JJil de: organil)ccrd en tngcncht. Sornnllgc \'LT

zorgi ng-,<..,lJzttnH>dcllcn 

h],jkcn mcer ongr:liJkhcid 

von d1c vcrzorging<..,<..,tJtcn 

culturr:lc noli<:'> omtrent de 

ProfdrJ l'illl Doomc-

11 11 Is kcs 

tU<.,'-,Cll lllJlllll'll Cll \TOLl

\\'l'l1 tc gcncrcrcn dJn an

dere Vcrvolgcn<.., gJ ik 111 

op de ri'>ico\ vJn Ull11plc

nlcntairc taakvcrdclingcn 

tu<..,<..,cn n1onncn en vrou

wen Vrouwr:n mJken zich 

111 <..,OUJ.Zll-cc_ononli<..,chc 

zin kwct--.haa.r wannccr zc 

zich vollcdig JJI1 de onhc

taalde zorg wijden .1\ bn

nen lopcn r:nwtioncle 

wcn-.;c\ijk gcochtc toakvcrdclingcn tu<..,

...,cn n1anncn en vnnt\\'l'll zip1 vcrdi.:..,con

tccnl I )aarna zal worden betoogcl dat 

de mate VZ\11 maabchappelijke ongclijk

hcid die cr tu'>'>en 111Jnncn en \Touwcn 

be'>taat, meek alhankcliik '"van de ma-

n1cr waarop vcrzorging.:.,<..;t,Jtcn Z!Jil gc-

ri-,ico\, \VJnnccT zc hun Jandacht voor 

zorg minimali'>eJTn. Ten<,]ottc wordt 

kort aandJcht hr:'>lcr:d aan enkelc vor-

n1cn van \Vcrk/ zorgZitTangcnlcntcn, zo

al'> die: in de prakt11k van arheid'>

organi...,atic'i hc-,taan. l)c vraag dringt 

zich op ol zulkc helangri)kc maat'>chap-

( [)V-: (-)I)() 



peli1ke kwestics aileen aan de socialc 

partners moeten worden ovcrgcbten, 

of dat de ovcrhcid daM ccr1 mecr gear

ticulccrdc rol rn moet SJKlcn_ 

Europese verzorgingsstaten 
[en helangriJk onderzoekcr op hct tcr

rein van vcrzorging"taten is de Deen 

Fsping-Anderscn_ Hoewcl hij ziJn ana

\y-,c-, van typologic(;n van vcrzorgings

staten vooral hasccrt op de rclatics 

tu">en markt en staat, is zijn dcnken 

ook toepashaar tc maken op de rcbties 

die zich tu"cn markt, gczin en staat 

voordoen_ Vooral die re!<Jties zijn van 

bcbng voor de organisatic van de hc

taalde er1 de onbet<Jaldc arbeid in de 

versch i 1\endc samcnlevi ngen _ 

Fsping-Andcr<.en onderscheidt dric ty

pcn vcrzorging<,<,taten, de sociaal-dc

mocratischc, de con'icrvaticf-corpora

tistische en de liheralc vnzorgingsstaat_ 

ldeaaltypi":h wcngegeven, wordt hin

nen de sociaal-dcmocratische verzor

ging~"itaat gc-,trcctd naar ecn zo hoog 

mogeliJk niveau van socialc geliJkhcid 

tu...,~cn hurgcr"i en tu<-."len nlJnncn en 

vrouwcn_ Ook is volledige werkgcle

gcnhcid voor manncn Cn vrouwcn ccn 

hclangrijke doel<.telling Om dezc laat

stc tc bcreikcn zip1 de zorgactiviteitcn 

voor ccn dec\ overgenomen door de 

puhlieke sector_ Door ecn uitgchreid 

net van kinderopvang, ouderenzorg en 

zickcnzorg wordt cr voor zorggcdra

gcn, dat ccn icder die kan pJrttcrpcren 

aan de arhcidsmMkt dar ook daadwcr

kcliJk doer_ Om dit laatstc ook vnor 

vrouwcr1 aantrekkcli1k te maken, zijn 

helasting- en socialc zekerhcidsrelsels 

gc't'ndividua\r,ccrd ( lverigcns wordt de 

veronderstclling dat vrouwcn voor de 

rc<..,tcrcndc vorn1cn van zorgarbcid vcr

antwomdeli)k zijn, nict echt ter discus

src gcstcld_ Wei wordr getracht om via 

vomzicningen de comhinatic Mheidi 

C I lV ~ s% 

znrg voor vrouwen en n1anncn gcnlak

kelijkcr te m<Jkcn_ Vonrbeclden v<Jn 'i<l

ci<Jal-dcmocra tische verzorgi ngsstaten 

zijn de Scandinavische Ianden_ 

flinncn de conservaticf-corporatisti'iche 

verzorgings"itatcn \Vordt de \vaardc van 

het gezinslcven sterk benadrukr_ 

Socialc zekerheidstelsels en belasting

systemen hevoordelen kostwinners met 

athankell)kc partner-; Puhlieke voorzie

ningcn zoal"i kinderorvang. zi_jn wcinig 

ontwikke\d_ Op basis van het principe 

van suhsidiaritcit, zal de overherd zich 

aileen met hct gezin hemocien, als de 

gczinsledcn zeit daartoe niet (meer) in 

'itaat zijn_ De staat zorgt voor financie

le compensatie in die gcvallen, waarin 

de uitkomstcn van de markt nict accep

tabel zijn en/of in die gevallen waarin 

arheidsmarktdeelname nict wcnselijk 

worclt geacht De rollcn cr1 taken van 

manncn en vrouwcn worden vooral ge

zicn als vcrschillcnd, als cnmplcrnen

tair, mannen prirnair vcrantwoordelijk 

voor de kost, vrouwen voor· de zorg 

thurs_ Europesc voorbeelden van dit 

verzorgingssraatmodel zijn Duitsland, 

ltalie en Nederland. 

In de liberalc verzorgingsstaten is de 

overheid vooral compcnsator-in-laat

stc-in<.tantie_ Er is sprakc van cen he

perkr aantal socialc vnorzicningen Het 

niveau daarvan is in de regel dusdanig, 

clat er cen stcr-ke druk wordt uitgcne

fend om zeit aan de bctaalde arbeid 

dec\ tc nernen_ In hct liberalc model 

\Vordcn manncn en vrou\vcn 111 princi

pe als gc\ijken hehandeld, zondcr dat 

met bestaandc vcr<.chillen in zorgvcr

plichtingen rckcning wordt gchoudcn 

De noodzaak van publieke zorgvoor

zieningen wordt min of mccr nntkencL 

Dcsondanks nemen r·elatief vee\ vrou-

wen in dit -;oort vcrzorg1ng-;.;;tatcn deel 

aan de hctaaldc arbeid. Er zi1n gcen uit-
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gebreidc kostwinnersfacilitcitcn. Voor

beelden van dit verzorgingsstaatmodel 

zijn het Verenigd Koninkrijk en de 

Vercnigde Staten. 

De plaats van Nederland 
Nederland liJkt in termen van 

man/vrouw-verhoudingen en van de or

ganisatie van de zorg vooral hinnen het 

corporatistische, conscrvatieve model 

te pa<,sen. De traditionele gezinsstruc

tuur en de nadruk op hct kmtwinners

principe hebben decennia-lang hun 

stempel gedrukt op de beloningsstruc

tuur in Nederland, op hct helastingstcl

sel en up het stelsel van sociale 

zekerhcid. Nog steeds is het helastlllg

'>lelsel niet volledig ge'individualiseerd 

en hestaan er nog kostwinnersbepalin

gen in de socialc zekerbeid. De tacili

teiten voor werkende ouders met 

zorgverplicbtingen kunnen als bctrek

keliJk onderontwikkeld worden he

schouwd. Dit alles hecft gevolgen voor 

de mate waarin er in Nederland '>prake 

is van <,ocialc ongelijkheid tussen man-

ncn en vrouwcn. 

Verzorgingsstaten en sociale 
( on)gelijkheid 
Uit onderzoek hlijkt dater een verband 

i-; tusscn de wijze waarop vcrzorgings

staten zijn ingericht, en de mate van 

socialc ongelijkheid die er tussen man

nen en vrouwen lxstaat. Om dit aan te 

geven, maak ik gehruik van de zoge

naamde Cmdcrrrlatcd /Jwclofllnm/ l11dex, 

een maat die door de Verenigde Natie'> 

ontwikkeld is ten beboeve van de 

Vierdc Wereldconlcrentie over 

Vrouwen in Being, gehouden in sep

tember I 9'J5. Deze maat is gehaseerd 

op vier criteria, het aandcel van vrou

wen in hct nationaal verdicndc inko

men, de levensverwachting in Jarcn van 

vrou\vcn in vcrgelijking n1ct n1annen 1 

de graad van anallabcti<,me van vrou

wen in vergelijking met mannen, de 

dcelname van vrouwen aan bet primair, 

sccundair en Lcrticur onderwijs in vcrgc

lijking met mannen. Wannecr ik mij he

perk tot de lidstaten van Europa, 

ont<,taat bij rangordening van Ianden 

op de gcnoemde index hct volgende 

heeld 

I Zweden 14. Ita lie 

2. finland 18. Belgic 

.i. Noorwcgcn 20 Nederland 
4. Denemarken 25. Portugal 

5 USA 27. Crickenland 

7 hankri1k .iO. lcrland 

10. Oostenrijk 34. Spanjc 

I 3. Ver Koninkrijk :l5. Luxemburg 

NatuurliJk dringt zich de vraag op, 

waarom Nederland in dcze rij van 

Furopcse Ianden zo'n lagc plaat<, in

ncemt. Dat bli)kt niet tc liggen aan de 

criteria als lcvcllSv<:rwacbting, analtabe

tisme of deelnamc aan het onderwii'>. 

Wei aan het lage aandeel dat vrouwen 

in Nederland hebben in bet nationaal 

verdicnde inkomen, ee11 aanckel van 

ongeveer 25%. In algemene zin blijkt 

u1t internationaal-vergelijkend onder

zoek dat vrouwen haat hehben hi1 een 

overheid die ten aanz1en van de comhi

natie arbcid/zorg lx:<,chcrmcnd en r<:gu

lerend optreedt. De sociaal-econo

miscbe ongcliJkbccd tu"en mannen en 

vrouwen neemt toe, naarmate <:r op het 

vlak van arhecd en zorg minder door de 

ovcrheid wordt gercgelcl. Deze intere<,

<,ante relatie vraagt vcrdere studie. 

llinnen de heperkte ruimt<: van deze 

di<,cu<,<,iehcJclrage kan daar niet op wor

den ingcgaan. 

Ondanks deze lage twintig'>te plaat'> 

vindt cr wei uithrecding van de vrouwe

lijke heroepsdeelname plaah in 

c I lV ~ s% 
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gebreide kostw inne rsfac ilite ite n . Voor

beelden va n dit ve rzorgin gss taa tmodel 

zijn het Vereni gd Koninkrijk en de 

Verenigde Staten. 

De plaats van Nederland 
Nederland lijkt in termen va n 

man/v rouw-verhoudingen e n van de or

ganisatie van de zorg vooral binnen he t 

corporatist ische, conservat ieve mode l 

te passe n De traditionele gezinsstruc 

tuur e n de nadruk op he t kostwinners

principe hebbe n dece nnia -lang hun 

stempel gedrukt op de be lon in gsstruc

tuur in N ede rland, op he t belas tings tel

se l en op het ste lse l va n sociale 

zekerhei d . Nog steeds is het belasting

stelsel niet vo ll ed ig geïndi vidualiseerd 

e n bestaan er nog kostwinnersbepalin

ge n in de soc iale zekerheid . De faci li 

te iten voor werke nde ouders me t 

zorgverp lich tingen kunnen als betrek

kelijk o nderontwikkeld worden be

schouwd . Dit all es heeft gevolge n voor 

de mate waa rin er in Nederland sprake 

is va n soc iale o nge lijkhe id tussen man

ne n e n vrouwe n. 

Verzorgingsstaten en sociale 
( on)gelijkheid 
Uit onderzoek b lijkt dat er een ve rband 

is tussen de w ijze waarop ve rzorgings

staten z ijn inge ri cht , e n de mate van 

socia le onge lij kheid di e e r tusse n man

ne n en vrouwe n bestaat. O m dit aan te 

geven , maak ik gebruik va n de zoge

naamde Geudemlated Deve/opn1e11 t I11dex, 

ee n maa t die door de Verenigde Nat ies 

ontwikkeld is ten behoeve va n de 

Vierde Were ldco nfere nt ie over 

Vrouwen in Being, geho ude n in sep

tember 1995. Deze maat is gebaseerd 

op vie r c riteri a: het aandee l va n vrou

wen in het nationaa l verdi ende inko

men , de levensverwachtin g in jaren van 

vrouwen in ve rge lij king met manne n, 

de graad va n analfabet isme van vrou

we n in verge lijkin g met mannen ; de 

deeln ame va n vrouwen aan het primair, 

secundair e n tert iair o nderwij s in ve rge

lijking met n~ a nnen . Wanneer ik mij be

perk tot de lidstate n va n Europa , 

o ntstaat bij rangordening van lande n 

op de genoemde index het vo lge nde 

beeld: 

1. Zwede n 14. Ita li ë 

2. Finland 18 . Belg ië 

3. Noorwegen 20. Nederland 

4 . Denemarken 25. Portugal 

5. U SA 27. Grieken land 

7. Frankrijk 30. Ierland 

10. Oostenrijk 34. Spanje 

13. Ver. Koninkrijk 35. Luxemburg 

Natuurlijk dringt zich de vraag op , 

waarom Nederland in deze rij van 

Europese lande n zo'n lage plaats in 

neem t . Dat blijkt ni et te liggen aa n de 

criteria als levensverwachtin g, ana lfabe

tisme of deeln ame aa n het onderwijs. 

Wel aan het lage aa ndee l dat vrouwen 

in Nederland hebben in he t nat io naa l 

ve rdi e nde inkomen: een aandeel van 

o ngeveer 25%. In algemene z in b lijkt 

uit internationaal-vergelijkend o nder

zoek dat vro uwe n baat hebbe n bij een 

overhe id die te n aa nzien van de combi 

natie arbe id/zorg beschermend e n regu

lerend o ptreedt . De soc iaal-econo

mi sche o nge lijkheid tussen manne n en 

vro uwe n nee mt toe , naarmate er op het 

vlak va n arbeid en zorg minder door de 

overhei d wordt geregeld. D eze interes

sa n te relatie vraagt ve rdere stud ie. 

Bin nen de beperkte ruimte va n deze 

discussieb ijdrage kan daar niet op wor

den ingegaa n. 

Ondanks deze lage tw inti gste pl aa ts 

v indt er we l uitbre iding va n de vrouwe

lijke beroepsdeelname pl aats in 
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Nederland. De zoge naamde bruto-par

t ic ipatie - we rke nde n e n werkloze n -

van vrouwe n tusse n 15 en 64 jaar, nam 

tusse n 198 1 e n 1994 toe va n 33% tot 

48%. H et gaat h ier om banen van ten

minste 12 uren pe r week. De beroeps

dee lname va n ma nn e n vertoont in dat 

ze lfde tijdsbestek ee n min of mee r sta

biel beeld: van 76% tot 75%. 

Complementariteit in taken 
van mannen en vrouwen 
H oe regelen e n organi sere n vrouwen 

en manne n deze be taalde arbeid binnen 

het Nederlandse overheidsregim e, dat 

toch ni et erg is toegesneden om de 

com binat ie arbe id/zorg eenvoudig te 

maken? De Nederlandse overheid blijkt 

vee l van wat o p he t vlak van arbe id e n 

zorg ka n worden gerege ld, tot de ver

antwoorde lijk he id va n de social e part

ners te ve rkl are n. Ik kom daar op terug. 

Laten we eerst bezien welke indi vidue le 

strategieë n vrouwe n en mannen inzet

ten om de combinatie van arbe id e n 

zorg mogeli jk te maken. 

In tegenste lling tot he t buitenland, 

blijkt ee n do min ante strategie in 

Nederland de o pti e va n deeltijdarbeid 

te zijn. Deeltijdarbeid van vrouwe n wel 

te verstaa n. Van de vrouwe n die in 

1994 12 uur o f meer per week werkten, 

deden zes van de tien dit minder dan 

35 uur pe r wee k. Met name voor ge

huwde v ro uwe n e n voor vrouwe n met 

kindere n bli jkt dee ltijd een belang rijke 

strategie o m de combinatie arbe id/zorg 

mogelijk te make n. In 1994 was slechts 

7% van de vrouwe n met minderja ri ge n 

kinderen in een vo lledi ge baan we rk

zaam. 

Deeltijdarbeid is een goede manier o m 

zowel betaa lde arbe id te ve rrichten e n 

tegelijkert ijd aa ndacht e n tijd te heb

ben voor de zorg thu is. Toch zitten er 
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in maatschappelijke zin ee n aa ntal be

zwaren aan de ee nzijdige ma ni er waar

op dee ltijdarbeid binn en de N ede r

landse same nl ev ing thans is ve rdee ld . 

Een eerste gevolg is, dat vrouwe n ve r

antwoo rde lijk blijve n voor de onbetaal

de zorgarbei d thuis. Ju ist hun re latief 

kle in e baan vormt daartoe immers ee n 

belangrijke legitim ering. Partt ime ba-

ne n betekenen ook dat het aa ndeel va n 

vrouwe n in he t nationale inkome n kle in 

blijft, hetgee n -zoal s we in het bove n

staa nde zagen - belangrijke consequen -

ti es hee ft voor hun sociaa l

econo mi sche positie e n daarmee voo r 

hun maatschappelijke weerbaarhe id. 

Bovend ie n dri ngen vrouwe n .op deze 

wijze slechts mondjesmaat tot de be

langrijke posities op de Nederlandse ar

be idsma rkt door. 

In ee n bepaalde zin zou me n kunne n 

spreke n va n ee n riskante opt ie voor 

vrouwe n. Wa nt wat zien we o m o ns 

hee n? Processe n van individuali se ring 

gaa n gepaa rd met een re lat ie f g rote 

kans o p echtscheidingen. Ontbonden 

huwe li jke n leveren in economische z in 

met name voor vrouwe n risico's op. 
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Wanneer vrouwe n eenmaal ----------

hun baa n hebbe n opgezegd 

ter w ill e va n de zorg thuis , is 

het ni et eenvoudig om na 

een ech tsche iding op de ar

beids markt te rug te kere n en 

in het e ige n levensonder

houd te voorz ien Daar komt 

bi j dat ontwikkelinge n in de 

Mannen lopen 

emotionele risico's, 

wanneer ze hun 

aandacht voor zorg 

minimaliseren. 

socia le zekerheid steeds meer ui tgaa n 

van de ze lfstand ig heid va n me nse n. 

Me nse n moete n in toe neme nde ma te 

voor z ichzelf kunnen zorge n. 

Voorbee lde n hiervan zijn de ni euwe 

Alge me ne Bijstandswe t en de nieuwe 

Alge me ne Nabes taanden Wet. Een be

roep op de bij stand is ook voo r all ee n · 

staa nde vrouwe n met kinde re n all a ng 
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niet meer vanzcll'>prekend. Llitkeringen 

na overlijden van de partner zullcn ai

leen \Vordcn gegeven aan die grocpcn 

nahcstaandcn, waarvan nict kan wor

den vcrwacht dat zij lvolledigl in hun 

eigen levensonderhoud kunnen voor

zien. 

Tcgcn dat uJtgang~punt van cigcn zclt

standigheid en mondigheid i'> aan het 

einde van de twintigste eeuw niet zn

veel in te brengen. lntegendeel ,\laar 

dan moet de politick er ook nnduhhel

zinnig blijk van gevcn. niet aileen in 

woorden maar ook itl daden, dat her 

haar ern<,t is met de economische zclt

'>tandigheid van vrouwen. Bij die ernst 

hoort een heleid dat een grotcrc zorg

zell<;tandigheid van 111annen aanmoe

digt en dat de stap naar de arbeids

markt voor vrouwen vergemakkelijkt 

Ecn vcrdcrc articulatie van een gezin')

en la111iliehelcid hinnen het CDA zou 

naar n1i_jn n1cning dczc zakcn n1octcn 

ondersteunen. Dat betekent dat een 

comple111entaire visie op de taken en 

rollcn van 111annen en vrouwen tot het 

verleden ZOU moeten hehoren. 

Vrouwen zowel als mannen dienen in 

de nahije toeko111st als het ware van alle 

mark ten thuis te zijn. 

Werk/zorgarrangementen in 
arbeidsorganisaties 
Zoill'> ik ill aangat wordt tn het huidige 

regeringshelcid een tlink stuk van de 

verantwoordclijkheid 0111 arheid en 

zorg te co111hineren hiJ de sociale part

ner<; ge\egd llij de hedriJvcn dus, die ill'> 

onderdeel van her arhcidsvonrwaJrdetl

overleg conditics crccren om de comhi

natie arheid/zorg heter mogelijk te 

111<1ken. Als dat daar ook daadwerkclijk 

geheurt, i' er niet zoveel aan de hand. 

lk heh echter nict de indruk dar fauli

teiten up het vlak van arbcid en znrg 

speerpuntcn ZtJn in het overlcg over ar

beidsvoorwaarden. De <;tudie die Sloep 

119951 in opclracht van de l:mancipatie

raad verrichrte nailr vrouwen en CAO's. 

laat zien clat er nog maar een minder

herd van de alge'>lntcn CI\O's - I'! van 

de SCJ - het rrcdikaat 'gec111ancipeerd' 

meekriJgen Fmancipatie bli1kr weinig 

priontett te hehbcn in de onderhande

lingen. Bovendicn bli1ken vrouwen een 

klein aandeel re lcveren in de ondcrhan

delingsdelcgaties Bij de werkgevers 

vormden ze 7%. bij hct CNV 12 ')(, en 

hiJ de 1-'1'-.:V-bonden 17%. 

Ondanb deze war somhere toonzet

ting gebeurt er wei wat op hcdrijl-;ni

veau. lk ged eerst een voorheeld uit hct 

buitcnland. nameliik hu Duitse hedrijt 

Dragerwerk AC, die de Duitse 'AtPilt-d of 

ihc mo>l _family _{t-ic11dly collt/Jillty' won in 

ICJCJ3. Nict vanwege het aandeel van 

vrou\vcn in hct rnanagcn1cnt ovcrigcn-;, 

dat wa-. in dat jaar slcchts 2%. Wei van

wege de grote nadruk op werkrl)den die 

een combinatic van arheid en zorg 1110-

gelijk mab:n. De opcningstijden van 

het beclrijf zijn van 7 tot 7 uur. wailrhij 

elke werkne111er van I() tot I 30 uur in 

elk geval aanwezig moct zijn [r h\ijkt 

ccn veelvoud van werktijdarrangcmcn

ten te hesraan: halve dagen 20 uur, 32 

uur twcc n1iddagcn vrij; 25 uur \Vaarvan 

19 in het hedrijf en (J uur telcwcrken, 

I R uur clrie dagcn van ze<, uur, duohil

nen van elk 20 uur. rlus de mogeli)k

heid om tiid. bijvoorbeelcl langcrc 

vakanties ol zorgvcrlof te kope11. 

l)aarnaaq kinderopvang voor zcstig 

tulltime-plaatsen, met de mogeli1kheid 

voor nuder' om samen met hun kindc

ren tc lunchen. En. heel helangriJk in 

ecn modern arheid/zorgheleid, een 

campagne die 111iltlnen ilanmoedigt om 

aldan niet tijdelijk hun vollcdigc werk

ti)cl in deeltijd 0111 te zetten. 
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ni e t mee r va nzelfsprekend . Uitkeringe n 

na overlijde n van de partner zul le n al

leen worde n gegeven aan die groepe n 

nabestaa nde n, waarva n niet kan wor

den verwach t dat zij (vo ll edig) in hun 

eige n leve nsonderh o ud kunnen voor

z ie n. 

Tege n dat uitga ngspunt va n e ige n zelf

stand ig he id e n mo ndig he id is aan het 

einde van de tw int igste eeuw n iet zo 

vee l in te bre ngen. Intege ndeel. lviaar 

dan moet de po li tiek er ook ondubbel

zinn ig blijk va n geve n, n iet all een in 

woorden maar ook in daden , dat he t 

haar ernst is met de eco no mi sche ze lf

standigheid va n vrouwen. Bij die e rnst 

hoort een beleid dat een grotere zorg

zelfstandigh e id va n manne n aanmoe

digt en dat de stap naar de arbeids

markt voo r vrouwe n vergemakkelijkt. 

Een verdere articulatie van een gezin s

en familiebe leid binnen he t CDA zou 

naar m ijn meni ng deze zaken moeten 

ondersteunen . D at betekent dat ee n 

co mpl ementaire visie op de taken e n 

ro ll e n van mannen e n vrouwen tot he t 

ve rl ede n zou moe te n behoren. 

Vrouwen zowe l als mann e n di e nen in 

de nabije toekomst a ls he t ware va n alle 

markte n thu is te zijn. 

Werk/zorgarrangementen in 
arbeidsorganisaties 
Zoals ik a l aangaf wo rdt in het hu idi ge 

reger in gs beleid een flink stuk van de 

vera ntwoorde lijkhe id om arbeid e n 

zorg te combin eren bij de sociale part

ners ge legd. Bi j de bedrijve n dus, die als 

onderdee l van het arbe idsvoorwaarde n

ove rleg co ndities creëren om de combi 

nati e arbeid/zorg beter mogelijk te 

make n. Als dat daar ook daadwe rkelijk 

gebeurt, is er niet zoveel aa n de hand. 

Ik heb echter niet de indruk dat faci li 

teite n op het vlak va n arbeid e n zorg 

speerpun te n z ijn in het ove rl eg over ar

be idsvoorwaarde n. D e stud ie die Sloep 

( 1995) in o pdracht va n de Emanc ipa tie

raad ve rri chtte naar vrouwen en CAO's, 

laat z ien dat er nog maar ee n minder

heid van de afges loten CAO's - 19 van 

de 89 - het predikaat 'geëmancipeerd' 

mee krijge n. Emancipatie blijkt weini g 

prio riteit te hebbe n in de o nderhande

linge n Bove ndi e n blijke n vrouwen een 

kle in aandeel te levere n in de o nderhan

de lingsde legati es. Bij de werkgevers 

vormde n ze 7%, bij het CNV 12% en 

b ij de FNV-bonden 17% . 

O ndanks deze wa t so mbe re toonzet

t ing gebeurt er wel wa t op bedrijfsni 

veau. Ik geef eerst een voorbee ld uit het 

bu itenland , name lijk het Duitse bedrijf 

Drägerwerk AC, di e de Duitse 'Award of 

t!Je 11/o st fa111ily friendly co111pa11y' won in 

1993 . N iet van wege het aa ndee l van 

vro uwe n in het managem ent ove ri gens, 

dat was in dat jaar slechts 2%. Wel va n

wege de gro te nadruk o p werktijden die 

een combinati e va n arbeid en zorg mo

ge lijk make n. De open ingstijden va n 

het bedrijf z ij n va n 7 tot 7 uur, waarb ij 

e lke werkn emer van I 0 tot 1.30 uu r in 

e lk geval aa nwez ig moet zijn. Er blijkt 

ee n vee lvoud va n werktijdarrangemen

ten te bestaan : ha lve dagen 20 uur; 32 

uur twee middage n vrij; 25 uur waarvan 

19 in het bedrijf en 6 uur te lewerken ; 

18 uur drie dage n va n zes uur; duoba

nen va n e lk 20 uur, plus de moge lijk

he id om tijd , bijvoorbee ld langere 

vaka nti es of zorgverlof te kopen . 

Daarnaast k in deropva ng voor zestig 

fu ll t im e-plaatse n, met de mogelijkheid 

voor o ude rs om same n me t hun ki nde

ren te lunchen. En , heel bela ngrijk in 

een modern arbeid/zorgbe leid, een 

campagne die ma nne n aanmoed igt om 

al dan ni et tijde lijk hun vo ll edi ge werk

tijd in dee ltijd om te zette n. 
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In Nederla nd is, opn ieuw in opdracht 

van de Emancipatieraad, onderzoek ge

daan naar arbeid/zorgarrangementen 

binnen bedrijven die als relatief vrouw

vriendelijk bekend staan (Van Stigt, 

1994) 

Voorbeelden hi ervan zijn Aegon NL, 

Ahol d , BSO/Origin, Center Parcs, 

Holec, INC Bank, KPN, /vlc Donald's 

NL, Nationa le Nederlanden Verzeke

ringen , Océ van der Grinten. Ook 

overheidsorga nisat ies: het departe ment 

van Binnenlandse Zaken, Ge mee nte 

Leiden , Universiteit van Amsterdam. 

Het onderzoek levert een beeld op van 

kinderopvangmogelijkheden (i n som

mige geva ll e n all ee n voor vrouwe n), 

bovenwettelijke regelingen voor ouder

schapsve rlof, calamiteitenverlof in in di

v iduel e geva ll e n, deeltijdbanen , echter 

nog maar moeizaam in de hogere func

ties. Soms ook mogel ijkheden tot thuis

werken en programma's voor 

herintreding. Ceen grootse doorbra

ken , a l met al, we l ee n erken nin g va n 

zorgverplichtingen. Primair echter ee n 

erke nning van zorgverplichtingen b ij 

vrouwe n. Verzoeken om oude rsch aps

ve rl of en werktijdreducties van man

nen blijken moeilijker te worden 

geaccepteerd of kunnen slechts tegen 

een hoge prijs - afzien va n carrièremo

gelijkheden - worden gekoch t. Dit af 

zien va n carri èremoge lijkheden ge ldt 

over igens ook vaa k voor vrouwe n. 

Vrouwen blijken echter de kosten va n 

dat gegeven ee rde r te neme n. D e sa

menlevi ng steu nt hen daar nog in , maar 

op de eenz ijdigheid daarvan heb ik in 

deze d iscuss iebijdrage gewezen . Het 

lijkt t ijd o m het streven naar een (mee r) 

ge lijke ve rdeling van arbe id en zorg 

tussen mannen en vrouwe n hoog op de 

politi eke agenda te zetten. Aan het 

CDAgez ins- e n fami liebele id o m daar

aan bij te dragen. 
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Prof.dr. 1. van Doome-Huiskes is sinds 1991 

verbondw aa11 de EraslliiiS Univmiteit als 

!Joogleraa r (part-I i11re) E11wncipat ieonderzoekl 

Vrouweu-studies. Dam·naast is zij veunoot i11 

het orga11isatieadviesbrmau De loug!Vau 

Doome- Huiskes, gevestigd te Dordrecht. Tot 

j1111i va11 dit jaar 11raakte zij deel uit van de 

Cou1111issie \fro11w e11 Arbeid va11 de Sociaai

Ecolloruisc/Je Raad Zij is tevws als begeleider 

betrokkeil bij !Jet o11derzoeksproject 'Work-fa rlli

ly policies in illlematio11aal perspectief'. Dit 

prourotieproject wordt uitgevoerd door Drs. 

Laura de11 Duik, aio bij de Vakgroep 

Sociologie, Fac11lteit der Sociale Wetenschap

pen, Erasr111rs U11iversileit Rot1erda11r. 
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Er moet een samenhangend kindvriendelijk beleid worden ge

voerd. In de inrichting van arbeidsvoorwaarden en in het over

heidsbeleid dient rekening te worden gehouden met de aanwezig

heid van kinderen in relaties. In de sfeer van de arbeidsvoorwaar-

den gebeurt dat ook door maatwerk in de CAO's, in de sociale ze

kerheid komt de keuzevrijheid in het opvoeden van kinderen door 

maatregelen in de Algemene Nabestaanden- en de Algemene 

Bijstandswet onder druk te staan. 

H 
oe beoordelcn werknc

mer<, en hun belangenbe

hartJgcrs de poht1eke 

discussie over de nood

zaak van ccn gczin'-;vricn

delijk belcid. zoals die 

door de CDA-tractie in de 

Tweede Kamer is aange

zwengeldc Welke keuzen 

moetcn worden gemaak l 

als hct gaal om de inko

memontwikkeling van 

werknemers en om de in

richting van hun Ieven 

rond arheid en zorgc Wat 

moet de politick in ieder 

Kindvriendelijk beleid 
noodzakelijk 
Het terrein arbeid en inkomen waarop 

her C:NV zich bcgcclt, hcperkt de 

vraagstelling biJ de vorm

gcving van een gezJns

vriendclijk beleid tot: hoe 

en \Vannccr \Vordt cr gc

werkt en wat wordt ermee 

verdiend. in materieel en 

immaterieel opzicht; Het 

CNV wil het accent leg

gen op een <,amenhangend 

bclcid waarin het mogell)k 

is dat wcrknemers hun kin

deren opvoeden volgem 

geval doen en op welke Drs. A.A. vVesterlake11 de normen en waarden d1e 

tcrreinen kan het primaat bij de sociale zij hanteren. Dit kindvriendelqke be-

partners liggenc F-,sentieel onderscheid 

tusscn politiek en vakbeweging is dat 

het C:NV zich (gelukkigl niet bezig

houdt met de vraag op welke manier 

relatie-, tot stand komen, bevestigd 

worden en wclke rechten aan ccn der

gelijke relatie ontleend kunnen worden. 

lcid lcgt het accent op de aanwczigheid 

van kindcren in een rclatie en niet op 

de vorm van die relatie. 

Wat hetekencn maatn:gelen in de so

cialc zekerheid voor ouder<, met kinde

ren' Welk accent wordt gelcgd in de 

arheidsvoorwaarden voor wcrknemer-. 

UlV ~ s% 



met kindcren~ Stimulcert de overheid 

de vonning van relaties met kinderen ot 

neemt ziJ een afwKhtende houding 

aan~ Voor eetl heoordeling is het in de 

eerste rlaats goed om even '>til te staan 

hij de uitgangsrunten dre het C:NV 

hanteert over dit onderweqo. 

Het CNV hedt al in de jaren tachtrg 

ccn aantzil uitgung~puntcn voor kind

vriendelijk helcid gdormulcerd die rwg 

<,teeds hun geldigheid h('(:lt. In ons vi

sieprogramma 'Verantwoordelijkherd in 

l'ersrectiel' ( llJ'l-lJ stellcn wiJ daarovcr 

het volgende· "In de vrste van het C:NV 

heclt de zorg voor en de opvoeding 

van kindcren grote maatschappelijkc 

waarde De inrichting van de arheids

voorwaarden en de socialc zekerheid 

moct rekenrng houden met de aanwe

zigheid van kinderen in relaties. 

Daarhij st<1at voorop dat de keuzevriJ

heid en de eigen vcri\tltwoordelijl--heid 

van oudcr-,/vcrzorgcr.., zo groot mogc

lt~k moet Zt)tl 1\\annen en vrouwen 

moeten rn hn<1nciecl en soci<1<1i opzicht 

de ruimte krijgen de opvocding te ge

ven die Ztl noodzilkelijk achten. Het 

C:NV plcit ervoor de arheidssituatie zo 

in te richten dat de combinatie v<1n he

tai!lde arherd en zorgtaker1 voor zowel 

n1anner1 als vrouwen mogeli1k wordt. 

llitcraardmol'l aan men<,en die t'Cn be

mep doen op socialc zekerherd - en 

nog geacht worden te kunnen werken -

worden gcvraZtgd zich hc-,Lhikhaar tc 

<,tel len voor hetaalde arheid. Fchter, so

cialc zekerherd mag niet worden ge

hruikt om n1ensen hurl keuzevrijheid 

voor zorgarbeid ten hehoeve van hun 

krnderen te ontnemen. 

De eigetl verantwoordeliikheid van 

men<,en ten opzichte van elkaar er1 ten 

opzichte van Cod neemt in om denken 

een helangrijke rlaat-, in. Vanuit die ge

dachte houdt het C:NV zich minder he-

zig met de matcriclc invulling die men

sen geven aan hun verantwoordelijk

heid, maar vooral met de wijze waarop 

de <,amenlcving kan worden ingericht 

waardoor die verantwoordeli1kheid ten 

voile kan worden heledd." 

CAO a Ia carte 
AI-, men<.en de zorg voor kinderen heh

hcn, is het allereerst van helang dat ziJ 

door hun pnmaire inkomen voor zich

zell en voor degenen die van hen at

hankclijk zijn over een pakket van 

goederen en dien<.ten be-.chikken dat in 

onze samenlcving tot de normak lc

ven-.hehoeften hehoort. Ko-,ren van 

kinderen kunnen moeilijk worden mee

gcwogen in de prin1aire inkonlcn-;vor

ming evenals ht~voorheeld ko-,ten van 

woncn. 

In het arheidwoorwaardenoverlcg er1 in 

hct loongchouw kan niet naar gczin-.;"ia

memtclling worden gedittcrentiecrd. 

Uvengem WilS dat in het verlcden nog 

wei hct gcval toen er nog kost\VlTllllT

toeslagen he-,tonden. Tegenwoordig 

echter i<. het loon van de arheider ai

leen athankeliJk van de tunctie die hi) 

vervult etl zijtl pre<,tatie-; daarin, en niet 

n1ccr van andere tactorl'n. 

Het aardige is dat we in het arbeids

voorwaardcnoverleg ~teed~ n1eLT ccn 

tendem waarnemen die Jlli't welmet de 

pcr·soonli[ke om<,tandrghedcn van 

werknemcr' rekening houdt. De CAO 

a Ia carte doet op een -;luipendc manier 

zijn intrede Dit houdt in dat wcrkne

mers een scala aan arbeidsvoorwaarden 

wordt aangehoden waaruit zij kunnen 

kiezen. Het kopen of sparen van dagen 

ot het opnemen van biJzonder verlot 

zqn elcmenten in het arbeidwoorwaar

denoverleg die naar mijn mening voluit 

ondersteund moeten worden. Hct gcdt 

immcrs aatl dat steeds mccr werkne-
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mer<. ver·<.chillcnde wemen hebhen 

llovendien voorkomt het dJt wcrkne

mcr<. ondcrlrng tegcn elkaJr worden 

uitgc~pcclcl a].., hct goot on1 n1cuwc 

CAO ei,en. 

Kostendekkende kinderbijslag 
In de hurdrgc vcrhoudingen "ck C t\() 

Z1 IJ carte de Jll"te we g. r\ bar dJt houdt 

wei rn dat cr een dutdcltJkc laak ligt 

voor de ovcrheid tJtll in de hortzontJic 

inkomemvcrcklrng een cotTcUic toe te 

PJ"en Ln wei voor de koqcn \·Jn Kttl· 

kmten VJtl kindcrcn .. '..1, echtcr de ktn

dcrhij,IJg \\·orch gczic·n al<. cTn crkcn

tltng door de onThcrd dat kit1Cicrcn hct 

hc<.laJmrecht vorn1en voor· de <,Jt11cnlc

\'lllg clan zol u:n gcncrickc maJtrcgcl 

: icdcrcctl mel kindcretl du<. krndcrbtJ· 

...,]ag (1Zlngc,·uld kunncn \\·ordcn rnct 

ccn inkonlC!l'-.COITCLlic voor de IJgcJT 

1nkomcn'-> 

I let CNV lwclt ccrder al gcplctt n>or 

ec·n krndcralhJnkelitkc hitqand<.uitkc

nng. woorhi1 111Cll'-.Cil met ccn ullkcnng 

ol een Jt·hcrd"nkomen op hct tllttlt· 

dcrcn via ccn gcncrickc in- ------·------ mum ectl JJtwullcndc uil· 

K<>lllemovcrdrJc ht noJ.r Bij 
vcrzorgcrs von k1nckrcn. 

Hct C:NV vinclt dat dit 

moet geldcn voor aile ttl· 

konlcn...,grocpcn. Ten aon

hi jstandsui tkering, 

individuele 

kcring \an gcmccntc ot 

hcdriJI...,\'lTCnlging kriigcn 

\ 1Ccllicht i' dat vootal vour 

wcrkcndc rncmcn toch hc

zwaJrliJk. I laarunl kJn ook 

ccn Jndcr in....rn1111cnt \\'Or

den O\'C'r\\'Og<:n Hijvoor

hccld itl aamluiting op de 

rmlrv·iduelc huur<.uh-.idic ot 

hct huunvJar·dctorlatl 

wJar·hiJ in de ,uh<.idic ot ttl 

de hcla<,ttngkorting rekc· 

ning \\'ordt gchoudcn n1ct 

clc JJtlWeztghcid VJil Kill· 

dcrctl in hct hui,houdcn 

Zlcn van de \TJJg 111 
huursubsidie en 

hoeverrc de krndnhij,IJg 

kmtendckkcnd moct zi1n. 

huurwaardeforfait 

Katl wei worden gekckcn 
moet rekening 

naar JnkonH.·n-,grocpcn worden gehouden 
De kindnbq,lag zou met 

name grotcndccl<. ko'>lcn
met de 

dckkcnd nwctcn zip1 voor aanwezigheid van 
mctl<.cn met ecn mint

muminkomcn. Op dit mo
kinderen in een 

nlcnt 1~ daarvan zckcr h uishouden. 
gccn 'PrJkc Fen extra hc

lcid~Jn.:..,pannJng l"i dtltlrom naar onzc 

mcning op clit terrein noodzakeltJk 

!\1ct een gencrieke maatrcgel a], de kin

dcrhljslag i-; natuurl1jk hct gcvJJr lltln

wezig clat ecn deel van de krndcrhij,]Jg 

len goede komt aan mcn<,en die hct 

nicl c:cht nodig hehhen. De cli,cu"ie 

over eetl inkomemathankelijke kinclct·

hihltlg i..., niet nicu\v 111tltlr laait op hc

paalde tijden weer op. 

i\1, de: kinderhij<.lag gehantccrcl wordt 

als ccn tnkometlStllJJtregel. i' hct reclc

liJk onzinnig ouclcrs hoven ecn hcpaald 

tnkomcn een aatwulling te gcvcn op de 

Belastingvrije voet 
Op clil moment i<. de kindcrhij,IJg ttl 

Ieite hct Ctligc gencricke helctd<.- im

trumcnl om de Krhlcn vJn kincleretl 

deel, te uJtnpemcrcn. In de hela,lingcn 

bestaat nog de overdraaghaarhetd vJn 

de hela5tingvriJc vocl. Die bn mel cni

ge ttlntti-..ic ook tl!-, ccn <..,oort unkcring 

worden gcz1cn voor n1cn-.;cn die gccn 

hctaalde Jrheid vnrrchtetl maar zorgta· 

ken hehhctl. hijvoorhecld voor kinde

t-en. In clc politick wordt wei 

gedi,cu"iecrd over de vrJJg ot clit t m

lrunletll Lttlgehreid 1 via de rnvocring 

van cen 'Piihing,qeJ,cl i dJn wei Jtge

'chatt zou mocten worden ot omgczct 



0 

L.LJ 

L.LJ 

Vl 

z 

N 

L.LJ 

u 

z 
L.LJ 

L.LJ 

u... 

mers verschill ende wense n hebben. 

Bovendien voorkomt het dat werkn e 

mers onderling tegen e lkaar worden 

uitgespeeld als het gaat om ni euwe 

CAO-eisen. 

Kostendekkende kinderbijslag 
In de huidige verhoudi ngen is de CAO 

à la carte de jui ste weg. Maar dat houdt 

we l in dat e r ee n duidelijke taak ligt 

voor de overheid om in de horizontale 

inkomensverde ling een correctie toe te 

passe n. En wel voor de kosten va n kin

kosten van kinderen. Als ech ter de kin 

derbijslag wordt gezie n als een e rken

ning door de overhei d dat kinderen het 

bestaansrecht vo rme n voor de same nl e-

vi ng dan za l een ge neri eke maatrege l 

(iedereen met kinderen dus kinderbij

slag) aangevu ld kunnen worde n met 

een inkomen scorrect ie voor de lagere 

inkomens. 

Het CNV hee ft eerder al gepleit voor 

een kinderafhanke lijke bijstandsuitke

ring , waarb ij mensen me t ee n uitkerin g 

of een arbeidsinkome n op het mini

deren via een generie ke in

komensoverdracht naa r 

----------- mum ee n aanvullende ui t-

Bij 
verzorgers va n kindere n. 

Het CNV vi nd t dat dit 
bijstandsuitkering, 

kering va n gemee nte o f 

bedrijfsvereniging krijgen. 

Welli ch t is dat vooral voor 

werkende mensen toch be

zwaarlij k. Daarom ka n ook 

een ander instrum ent wor

den overwogen. Bijvoor

bee ld in aa nsluitin g op de 

ind ividue le huursubsi di e of 

het huurwaardeforfait , 

waarb ij in de subsidie of in 

de be lastingkorting reke

ni ng word t gehouden met 

de aa nwezigheid va n kin

deren in het hui shouden . 

moet ge lde n voor a ll e in 

komensgroepen. Ten aan

individuele 

z ien va n de vraag in 
huursubsidie en 

hoeverre de ki nelerbijslag 

kostendekkend moet zijn , 

huurwaardeforfait 

kan wè l wo rden gekeke n 
moet rekening 

naar inkome nsgroepen. worden gehouden 
De kinderbij slag zou met 

name grotendeels kosten
met de 

dekkend moete n zijn voor aanwezigheid van 
mense n met een mini 

muminkome n. Op dit mo
kinderen in een 

ment is daarvan zeker huishouden. 
geen sprake. Een extra be

leidsinspannin g is daarom naar onze 

mening op dit terrein noodzake lijk . 

Met ee n generieke maatregel als de kin

derbijs lag is natuurlijk het gevaar aan

wezig dat een deel va n de kinderbijs lag 

ten goede komt aan mensen di e het 

niet ech t nodi g hebben. De discuss ie 

over ee n inkomensafhankelijke ki neler

bijslag is ni et ni euw maar laait op be

paalde tijden weer op. 

Als de kinderbij slag geha nteerd wordt 

als een inkomensmaatregel, is het rede

lijk onzinnig ouders boven ee n bepaa ld 

inkomen een aanvu lling te geve n op de 

Belastingvrije voet 
Op dit moment is de kinderbijslag in 

feite he t e ni ge ge nerieke beleids- ins

trument om de kosten va n kinderen 

deels te compe nseren. In de belastingen 

bestaat nog de overdraagbaarheid va n 

de be last ingvrij e voe t. Die kan met eni

ge fantasie ook als een soort uitkering 

worden gez ie n voor men sen die geen 

be taalde arbe id ve rri chte n maar zorgta

ke n heb be n, bijvoorbeeld voor kinde

ren . In de politiek wordt wel 

ged iscuss ieerd over de vraag of dit in s

trume nt uitge bre id (v ia de invoering 

va n een splitsingss telsel ) dan wel afge

schaft zou moete n wo rden of omgezet 
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in ee n daadwerkelijke ve rzorg in gsui tke

ring aan mensen die kinderen verzor

ge n. Dit laatste overi ge ns met 

uitsluitin g va n me nse n die geen betaal

de arbeid ve rri chte n e n eve nmin kinde-

ren verzorgen. 

Hoewel het ge ld van de a fschaffing al 

ve le mal e n is uitgegeve n in evenzovele 

scenario's heeft he t CNV z ich altijd op

vallend stil gehouden in deze discussie . 

En dat was ni et omdat e r binnen het 

CNV nie t over ged iscussieerd is. 

Integendeel ze lfs. H et punt is all een dat 

de veronderste lde positieve werking op 

de arbeidsmarktparticipat ie va n vrou

we n voor het CNV te niet wordt ge

daan door de negatieve inkomens

gevolgen voor all eenverdieners in met 

name de eerste belastin gschijf. iets 

waa r het paarse ka bi net ondertussen 

ook is ach tergekomen , gez ien de be

richtgeving ove r het wetsvoorste l 

Korte- Van Rey. 

Zowel in het geva l va n uitbreiding als 

in het geval va n gedeeltelijke af

schaffing, ontstaan e r g rote inkomens

effecte n. De voorde le n ontstaan vooral 

voor me nse n met hoge inkomens, al

leenverdieners in he t sp litsi ngsstelsel en 

tweeverdi e ne rs. Terwijl lagere inko

me nsgroepen in een ee nverdienerssitu

atie nade lige inkomense ffecten zullen 

onderv inden. D e vraag is dan of er gro

te wijzi g in gen zoude n moeten worden 

voorgeste ld in de belastingsfeer 

Laat maar staa n dus die overdraagbare 

belasti ngvrije voe t. Welli cht moeten we 

er zelfs iets aan toevoegen. Waarom 

zou er in de sfee r va n de arbeidskosten 

geen post geïntroduceerd kunnen wor

den die voor werkne mers met kinderen 

de mogelijkheid opent kosten van hui s

houdelijke hulp of kinderopvang thuis 

aftrekbaar te maken ? H et succes van de 

CDV 7/8 96 

witte werkste r ve rdient navolgi ng. 

De voorde le n lijken vee lvuldi g. H et 

scheppe n va n werkgel ege nhe id , het 

witte n va n 'zwa rt ' werk en het voldoen 

in de e norme behoefte aan hui shoude

lijke hulp bij werknemers. De hui sh ou

der (m/v), terug va n weggewees t . 

H e lemaal nieuw is het idee niet wa nt in 

een land als Frankrijk bestaat al ve le ja

re n een de rge lijke aftrekpost. 

'Keuzevrijheid' 
In de social e zekerhe id is tot nu toe een 

halfslachti ge houdi ng waar te nemen 

van overhe idszijde. Kinderb ij slag lijkt 

onomstreden maar wordt zachtjes aan 

teruggebracht tot een niveau waarop ie

der we lde nke nd mens beseft dat daar 

geen kind meer van op te voeden'" is. In 

de Alge me ne Nabestaandenwet e n de 

Algemene Bij standswet worden aan al

lee nstaande ouders ineens verplichtin

gen opgelegd die voortkome n uit de 

mate va n gevuldh eid va n de overheids

portemonnee . Hoezo keuzevrijh e id in 

het opvoeden van kinderen ? Als de 

partner er ni et meer is , is het gedaan 

met die keuzevrijheid. Kindere n va n 

vier jaar of ouder worden ineens geacht 

het wel af te kunne n zonder een ouder 

thuis. 

Late n we ee ns zo'n 'casus' onder de loep 

neme n. Een moeder die na de scheiding 

een bij standsuitkering aanvraagt , is dus 

niet economi sch ze lfstandig geweest in 

het huwelijk. Je kunt bedenken dat het 

een afgewoge n keuze is geweest dat in 

het huwe lijk de vrouw voor de kinde 

ren zorgde en de man voor het inko

me n. N ie ts mis mee . Zo richt nog 

steeds een meerderheid van de relati es 

hun 'ke uzevrijheid' in. Het is allee n erg 

verve lend dat het hebben va n een part

ner geen leve nsverzekering meer in

houdt. Vader va lt of gaat weg, moeder 
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staat er aileen voor en wordt ook nog 

eens gedwongen een haan te zocken als 

de kindercn ouder dan vier jaar zijn 

Een iedcr weet dat dan de ellendc he

gin! met opvang na, tussen en voor de 

schooltijd. 

lluiten het feit dat dit gezin natuurlijk 

in een positic wordt geplaatst waar het 

nooit voor gekozen heeft. Cezien de 

nieuwe '>itualie is het bovendien wel

licht hard nodig dat in icder geval de 

moeder thuis is. 

Maatwerk 
Wie verzint dit soort 

een opmars hezig. Steeds meer onder

nemingen kennen een uitgebreid pak

ket aan arheidsvoorwaarden waarvan 

tevoren al duidelijk is dat niet iedereen 

daar gehruik van zal maken. 

Voorbeelden daarvan zijn regclingen 

rond de kindcropvang en het ouder

schapsverlof De inrichting van de 

nieuwc arheidstijden is ook een voor

beeld op welke wiJze in goed overleg 

een regcling op maat gemaakt kan wor

den. 

Her is dan ook vreemd tc moeten con

stateren dat het bceld in 
maarregelen loch" 

Natuurlijk heeft de ar

beidsemancipatie van 

vrouwen tot gevolg dat 

veel mecr vrouwen bui

lenshuis werken dan zo'n 

twintig jaar gelcdcn Maar 

her i'> al jaren hekend dat 

vee] vrouwen voor de kin

deren zorgen omdat de fa

ciliteiten om hetaald werk 

Werknemers met de sociale zekerheid tc

gengcsteld " aan dar van 

hct beeld in de arbeids

voorwaardcn als het gaat 

om kindvriendelijke rege

lingen. 

kinderen moeten de 

kosten van 

huishoudelijke hulp 

of kinderopvang De verantwoordclijkheid 

hiervoor ligr hij de sociale 

partners en de overheid 

heeft daarbij ecn onder-

thuis kunnen 

aftrekken. 

met zorgtaken te combineren onvol

doende zijn Ook wil een aantal van 

hen de kinderen in de jonge jarcn hijs

taan. De grachtengordelcultuur wordt 

dankbaar aangegrepen door belcidsma

kcrs, gesreund door instituries als de 

Emanciparieraad die nog altijd dcnken 

dat de ziel en zalighcid van vrouwen 

ligt in ecn betaalde baan. Van die lase 

in het emancipatieproce<, ziJn we toch 

hopelijk wei af. Her dwingend opleg

gen van een patroon hecft nog nooir 

vee! succes gehad in Nederland. Kijk 

maar naar onze ervaringen met de col

lectievc arbeidstijdverkorting 

En 111asse worden nu in CAO's regelingcn 

op maat afgesproken, die voldoen aan 

de bchoeften van werknemers en de 

werkgever De CAO a Ia carte is aan 

steunendc rol. 

Onderwerpcn als deelti)d. kinderop

vang, oudcrschapsverlof, calamite1tcn-

verlof en het nieuwe iniriatief tot 

loopbaanonderhreking spelen allen in 

op de werknemer die kinderen ver-

zorgt. 

Dcze rcgelingen spclen ook zo goed 

mogclijk in op de constatering dat kin

dcren nict aileen hij vrouwen horcn 

maar een 'zaak' zijn van mannen en 

vrouwen. En dat is goed, want aan een 

stigmatiscring van de vrouwelijke wcrk

nemer met of zonder kind, hecft nie

mand wat. 

Deze maatregelen zorgen ervoor dat 

werk en zorg voor kinderen gecombi

necrd kunncn worden op ecn moment 

dat de werknemcr daar behoefte aan 

heeft Niet iedere werknemer heeft hc

hoeftc aan een ouderschapsverlof als de 



baby nog klein is. Het komt misschien 

heter uit als de klcuter op vicrjarige 

ledtijd naar de basisschool gaat zodat 

dczc ovcrgang door ccn van de ouders 

kan worden hegeleid Alwecr, maat

wcrk dus. 

Betaald verlof? 
I )ccltijdwerken zal de coulcur laude van 

hct Ncderlandsc arbcidshcstel nog wei 

hlqvcn hcpalen Het i-, zaak om de 

werkncrncrs die dat willcn in dceltijd te 

Iaten wcrkcn. J)aarnaast rnoet cen scala 

aan verlolvormcn worden ontworpen 

die tcgemoct komt aan de behoefte om 

bij de kindercn tc zijn. 

Of dat allcmaal hetaalde verlofvormen 

moetcn zijn~ Dit plcidooi wordt ook 

wcc1· gchuudcn 1n hct rapport waarin 

de tockomstscenario\ voor de herver

deling van de betaalde en onbetaalde 

arheid worden gepresenteerd 

lk vind het zeit nogal cru om e~n be

taald vcrlof te introduccren om een 

aantal manncn over te halen verluf op 

te nemcn. Natuurlqk zirn de opname

cijlcrs van ouderschapsverlof door 

mannen roosklcuriger in die <,ectoren 

waM een gedeelte wcn·dt doorbetaald. 

,\ laar waarom zou je het op die manier 

moeten invullcn tcrwijl vrouwen zich 

hlirkhaar minder Iaten leidcn door ma

tcriclc pcrspectievenJ Natuurlijk speelt 

hct inkomensniveau ecn rol bij hct be

palcn of iemand het zich iilmbauJJI wei 

kan veroorloven om onbctaald verlof 

op te nemen. 1\laar ik vind het wei inte

rc-;..,ant on1 tc \Vctcn ot cr nog n1eer 

achter zit bij de bepaling of er al dan 

n1et een verlof wnrdt opgcnomen. 

Het wordt tijd dat er in Nederland in 

ieder geval ccn ccn-,luidend beleid 

komt in de hepaling wat en hoe we iets 

gaan ..,tin1ulcrcn. 

Caan we op de Uuitse wijze het gezin 

tinanciecl en rnoreel ondersteunen of 

(I lV - H% 

zal de Angelsaksischc wijzc van cen 

fulltime baan met diverse vcrlofvormcn 

voor werknemers met kinderen het 

beeld wnrdcnJ Ecn bcctje van dit en 

ecn beetje van dat is nergens goed 

voor. Een kindvriendelijk beleid client 

in aile aspecten van het overhcidshelcid 

en de arheidwoorwaarden doorgang te 

vindcn. Een checklist voor de bepaling 

wat voor een effect maatregelen voor 

gezinncn met kinderen hehben mag 

wat mij betreft de eerste npdracht zijn 

voor een minister voor kindvriendclijke 

zaken 

Drs. AA vt'cstcrlakcn is uoorzillcr van hct 

C/mstc/ijk l\!atio>lil<li \l,,kucrhond (CN\1) 
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De effectieve arbeidsduur van de Nederlandse werknemer be

draagt 'slechts' 3 7% van zijn tijd. De combinatie van betaalde ar

beid en zorgtaken is niet zozeer een kwestie van tijd als een 

kwestie van zorgvuldig organiseren. Door het afstemmen van ar

beidspatronen en -tijden, het blijven ontwikkelen van deeltijdar

beid, de nieuwe winkeltijden en organisatie van randvoorwaarden 

in het dagelijks Ieven zoals kinderopvang en openingstijden van 

(overheids)instellingen, is het niet de taak van de overheid zich te 

bemoeien met keuzen die in de arbeidsorganisatie tussen werkge

ver en werknemer behoren te worden gemaakt. 

H 
et co.mhlllcrerl 
taalde arberd 

en zorgta

ken " een 

uitdagrng die voor '>leeds 

van he- wordt hct combincren van arheid en 

zorg al snel cen 'vrouwen

zaak' Dat wil zeggcn een 

zaak die met name wor·dt 

geacht het belang van 

vrouwen te dienen en er

gcnlijk dus een belangri)k 

or1dcnvcrr van vrou\vcn

cmancipatie In deze hiJ

drage worden de amhitres 

mcer men,en geldt. Een 

uitcbging, \Vllnt hct i~ nict 

ccn zaak die vanzelt gaat, 

zonder dat zorgvuldig tc 

organiseren. Dat die uitda

grng voor steed..., TllClT 

nlcn<.;cn gcldt, is ccn gc

volg van hun vcrande

rien Ide amhities. Dat gcldt 

voor vrouwen, die steeds 

i\.1r. APAH; 
Sc!Joe1il1liiCckers 

van munncn en vrou\vcn 

n1in of mcer als <.:'en gcgc

ven beschouwd. De vraag 

of hct hier gaat on1 een 

zaak van VfOU\VCflCillJllCi-

meer mcde gcricht zijn or het verrich

ten van betaalde arbcid en hct geldt. zij 

het in mindere mate, ook voor mannen. 

die me de gcrich t rakcn op het verrich

ten van zorgtakcn. Aangezien de ont

wikkeling van de ambities van vmuwen 

meer prominent is dan die van mannen, 

patie wordt in het midden gelaten Ln 

de discussie of bijvoorbeeld herverde

ling van onbetaalde arlwid nagestreeld 

moet worden en zo Ja. door wie dan en 

met welke middelen wordt hier ook 

niet nader uitgewerkt. lk kan echter 

niet vcrhelcn, en permitteer mij bij de-

( IJV ~ H% 



ze de lu~e h1n wei tc· '>tel len 111,1cr dat 

niet \crdcr lilt te \\·erken. cbt dit nllJll' 

111zicm wcli,waaJ· relevant kan ZIJn 

echtn 111et al, politick ondcrwcrp maar 

mccr zd..., ccn \TZ1Zlg d1c hinncn ~czinncn 

aile a,1ndacht vndielll 

lk \\il' cr overigcm op dat het zecr IT

centc SI.R-advic' over Toekom<,hce

llarJo\ hcrvcrdcl i 11g onhctaalde a1 heid 

llll'l de hcrnTllcling van onhetaalde aJ

hcid elf'> '>pCLTpUnl Vall gcricht hcfcicl 

z1ct 1\ 1cn riLht zil h llll'lT op vcq . ..:rot1ng 

van de arhcid,part" ipatie van vmuwen 

vnl1l'tcrim: van de comhinatie arhe1d 

en zorg en vcrgrot1ng von de tlcxihili

tcit 111 arhcid,mgani,atic' I k hcdoelde 

hcrvcrdcling 1'-1 dJJrvJn don ccn atgc1ci

de 

I let vl·aag<,tuk van de comh111atie van 

crhe1d en zmg wmclt dom het C:[),\ 

ondcT andere hedi,cu'"end 111 het ka

dcr v,111 het zocken naar <,pecrpunten 

voor een gezln,helcid Hct i' daarhlJ 

natuurlijk ,Jcchh een relevant onder

\\'crp o]<.., lllCil cr \'Jnuit gJJl dt1t in hct 

kadcr \'<ln een gczimhclcJd nict de he

doeling " om het traclitionelc gez111, 

dJt wil zcggcn, her gczin n1ct de tradi

tJOnclc rolverdcl1ng tu"cn man en 

vmuw. al, maat der dingcn tc hantercn 

[)at i' ccn uilgang<,punt dat ik dccl. en 

waarhiJ de bnttckcning paq dat wcinig 

maat,chappcliJkc ot economi'>chc vcr

<,chi)1l'>Cien cr nog aan,txaak op maken 

al' maar dcr dingcn tc gclclcn. [)u, ook 

11ict ccn gczin waann hiJvoorhecld de 

partner'> ccn vol<,trckt gcliik aandccl 

hchhcn 111 <,ociaal-cconoml'>chc in

hreng zorgtaken Cll hui<,houdclijke ta

ken. Fen gezill'>modcl voor de 

ccncntwintig-,tc ccuw ot ccn nlodclgc

zin voor de ccncntwintig...,tc ccuw, tc 

hcz1chtigen onder hegelciding van een 

crvZtrcn gid-. 111 de biigchoU\'\'CTl van ,..., 

land..., groot'-.tc attracticpark i'-. nJct Wtlar 

C I)\' - :-.; (J(J 

onze tijcl hehoelte aan hedt. \Vel aan 

de nkcnning van de hctekclli<, van hct 

gczin voor de stahilitcit van de <,ituatic 

wJJrin nlcn<..,cn opgroc1cn, en de ovcr

dracht van wacrdcn en normcn. al<,mc

dc de ondcr'>teuning va11 hct lccrprrKe' 

dat llHJct worden d()orgcnlZlZtkt om ol-, 

nlcn-.., al.., burger en :tl-.. homo CLOIIOIJ!Il!l" 

ccn volwuord1gc pch!l!c tc \Trwcrvcn 

en zo ook de <..,Jillcnlcving tc vcrrl]kcn. 

Relatie werkgever-werknemer 
,\J, de hctckeni' van de Ullllhinatie van 

orhcid en zorg voor de rclotic wcrkgc

\Tr<,-wcrkllCillcr'> aa11 de orde ;, ge

hcurt dat vook v(1nuit lTll ccnvoudig 

vcrtrckpunt hct i'> wcmeli1k dar arheid 

en zorg hetcr tc comhincren \Iorden en 

de wcrkgcvcr n1oct daaraJn ziin hijcha

gc lcvcrcn door de wcrkncn1cr gclcgcn

hcJd tc gcvcn zorgtakcn tc vcrvullcn en 

de con,cqucntic' die dat hcelt voor de 

ondcrncm1ng voor zijn rckcning tc nc

!l1Cll .. ~ lztJr 111 hcgln-.cl zijn wcrkgcvcr 

en wcrkncmcr toch mccn ik. mce<,tal 

heel ander<, vertrokken tocn ziJ ccn ar

hc,d,ovnccnkom<,l <.lotcn. [)aadlJj gin

gen ziJ cr toch immcr' vanuit dat de 

wcrkncmn i11 diemt arhc1d zou komcn 

vcrnchtcn tcgen hetaling van loon. En 

ccn van de mec<,t wezenli1kc onderde

lcn van die vcrhintcni'> i'> toch dat de 

wcrkncmcr liJd ter hec..chikking '>lclt 

aan de wcrkgcvcr c11 daarvoor loon 

ontvangt. lk hen mij nvan hcwu'>l dat 

deze vcr<,impeling van de werkgcvcr

wcrknemcr'>rclatic wellicht nict mecr 

hclcmaal recht doer aan de complexc 

wcrkcliJkhcid, maar hct i'> <,om<, vcrhcl

dcrcnd om vvTcr ccn~ tcrug tc gatln naar 

Adam en Fva. 

lk wil. naa<,t de grondhcgin,clcn van de 

al·bcid<;rclatie. altham van de arheick 

ovcrccnkom<;t nog ccn tweede punt 

<,tcllcn En dat bet1TI t de cllccticvc ar-
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heidsduur. De cffectieve arbeiclsduur 

van de Nederlandsc fulltimc-werkne

mer is laag. Llitgaande van 3o5 wcrkda

gcn per jaar, verminderd met I 04 

\veekenddagen' I. tus<,en aanhalingste

kcns gezct omdat de twcc wekelijkse 

vrijc dagen al niet meer 

cijferslot is. Is hct. met ander-e woor

den. een simpele henadering van men 

of minder tijd die ons moet helpen of is 

het een kwestie van organisatie; lk hen 

van mcning dat het laatste het geval is 

per se op zatcrdag er1 zon

dag hoeven val len I. restc

ren 261 dagen. DaMv·an 

moeten dan worden afgc

trokken gcmiddeld 25 va

kantiedagcn en lhiJ een 

gemiddcld 38-urige werk

week) 13 romtervrije da

gcn l:ll ijven over 22 3 

dagen. l)aarvan gaan nog 

at zo'n vijf kestdagcn als 

Kerstmis. Tweede Paasdag 

enzovoort en cnkele da

gen hiJzonckr verlof van

wege gehoone. huwelijk. 

ovedi!den en cler·gelr1ke 

Trek hiervan nng ongcvecr 

7'!{, ziekteverzuim at en er 

zijn nog zo'n 200 dager1 

Zoeken naar wegen 

om arbeidspatronen 

Arbeidstijden en 
-patronen 
Hct gaat cr vooral on1 tc 

zm'ken naar wcgen om de 

arheid<,patronen zo tc or

gani"crcn dat .JJn de am hi-

zo te organiseren 

dat aan ambities van 
van lpotentii.'le 1 

werknemers recht wcrknemer<, recht kan 

worder1 gedaan zondcr dat 

drt lcidt tot hedriJfsorgani-
kan worden 

gedaan zonder dat satorische en -ecorwmr-

dit leidt tot sche schade. Sterkcr nog, 

we mogen de lat mrsschren 

nog wei wat hogcr lcggcn, 

door op zock tc gaan naar 

oplo"ingen die zowel de 

wcr-kgever als de werkne

mer verder hrengen dan zi1 

llll ZIJil. 

bedrijfsorganisa-

torische en 

-economische 

schade. 

over. l)at is nauwelijks 55% van hct 

aanral dagen per jaar Llitgaande van 8 

uur per dag is dar minder dan 20% van 

de tijd die een mens tcr heschikking 

staat. Voorurt. Iaten we 8 uur slaar per 

etmaal niet als rci.'el heschikhare tijd 

mecrckenen. dan nog hesteedt de ge

middelde fulltimer slccht<, zo'n 37% 

van zi111 ti1cl aan werken. ;\Is we daarhiJ 

nagaan dat er in ons land enorm vee] 

werk in deeltiJd rlaatwindt. rijst de 

vraag ol de simpelc gcdachte dat de 

comhrnatie van adxid en zorg heter 

mogelijk moet worden gemaakt dour 

arheidstijd te vermindcr·en ten behoeve 

van tiJd vour· andere doelcinden, zoals 

zorgtaken. wei adequaat is. l::ncrzijds 

lopcn we zo economische risico's en 

andcrzijds i<, het maar de vraag of hct 

slot dat wij prohercn te openen wei cen 

Het mag een vcrdienste heten van her 

vorigc kahrnet en met name van C:DA

ministcr Bert de Vries. dat de kern van 

de nieuwe Adwidst1Jdenwet zoals die 

per I pnuari iongstleden van kracht is 

geworden door cbt kahinet is geconci

pieerd. Die wet geelt helangrijke moge

lijklwden om arherclstiiden en 

-patroncn zo tc orgv.nJ-.ct-cn dJt lllCl'r

dere cloelen kunnen wmden gediend 

Hct is aan partiJen hij C:AO\ er1 hr1 het 

ovcrlcg wcrk.gcvcr-ondcrncnl i ng-.rJtld 

of werkgever-indivrclut'lc wnknemer 

om het onderste uit deze kan te halcn 

In dit kadcr- is er al vee] in ontwrkke

ling. Onder andere " op centraal ni

vetlu van wcrkgcvcr.:.,- en wcrkncmcr~

organi<,aties, vcrcnigd in de Stichting 

van de Arhcid een nota met aanbevelin

gen urtgchracht over 'DeeltiJdarheid en 



dJfkrent1atie in adxid,duurpatronen'.= 

I k aanhevel1ngen die daJrin worden 

gedaan aan C:AO-parti)en om deeltijd

Mheid tc hevmderen, al<,mede ditkren

tJJtJe en llcxihdJteit van arheid'>

patronen. worden mede in het Iicht van 

de comhinatie hetaalde arheid en zorg 

gcdJZln 

Her I'> van helang dat clceltijdarheid 

zich hlqlt ontwikkelcn en dat de eenziJ

dJgheJd die tot nu toe zichthaar i'> ge

wee<,t in de gmci I lager gekwalilicecrde 

tunct1e' in de diemtemectorl wordt 

doorhmkcn. l)aarvoor I'> echtcr maar 

CCn wcg n1ogc\ijk en dat i-.; her ovcrlcg 

hinncn hct hedriil'>levcn zeit, waarhij 

aile rclcvantc zdwcgingcn kunncn wor

den gemaakt op de pick waJr de dingen 

moctcn \vordcn gcorgt~ni-,ccrd. de 

wcrkplck. Tegcn clezc achtcrgrond i'> 

het tekur'>lelknd dat cr in de Tweede 

Kamer toch nog politieke '>leun hliJkt 

tc z1jn gcwcc...r voor wcttciJjkc lllJatrc

gelen op dit punt. in de vorm van het 

wetwoor<,tel Ro<,enmiillcr inzake een 

wettel11k recht op dccltijcbrheid ' Een 

wettelijk J-ccht op deeltijdarheid past 

111et in een steer waarin her heel goed 

mogelijk is in onclerhandeiing te komen 

tot ccn voor he ide partiJen 1 werkgever 

en werknemerJ voordeiige uitkomst. 

Het 1s nameiijk ecn wcg die een eenzij

digheid in zich hectt die aileen maar te

genkrachten opmcpt. Het lcidt tot een 

zoektocht naar argumcnten e11 ondcr

houwingen voor het nict kunnen voi

doen aan de vraag naar deeltijdJrhcid, 

in plaat' van ccn 'ilimuian<, om een voor 

aile partijen voordciigc s1tuatie te cree

rcn. Politick i-; ccn hctcrc slog ge':.iagcn 

met de nieuwe Arheid,tijdenwet. Wat 

valt er nog mccr te doen7 

Randvoorwaarden 
Ook aan de randvoorwaardcn van de 

orgJllii.,Jtic van her dJgc\1Jk" Ieven, in

ciusiel zorgtakcn, i'> icts gedaan. Dom 

midde! van ccn nieuwe wet voor de 

winkclopcning'>tiJden Die wet verruimt 

de mogeli1kheden voor winkt·Iopenll1g. 

hctgccn mecr ruimte h1edt om het vcr

richtcn van arheid zo in te pas<,en dat 

daJJ"mec alkrlei taken en noodzakeli1ke 

De ucrnumin!} 1)(111 de tPiJikelofJcnilli}stijdm bicdt meer r11imtc uoor !Jet uerrichtmt)(111 
llrhcid Cl1 zor!}tllkw i]oto Alirkr SchlcJJJJilll) 
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aLtJvitcitcn hu1tc·n het werk 111 de kncl 

komen. Fen achtcrhlijvende <,ectm op 

d1t terrein i'> de overheid zell. waar 

opcnhzuT d1emten nog illtitd vaak hc

perktc hedridqiJden kcnncn. D1t aile' 

zo op<,ommcnd komt cigeniitk het 

heelc! hoven dat de ontwikkcling nch

tLng 2-1-uur<,-euJnonJIC hoewel doo1· 

l)ommigcn ~11,_, ccn hcdrcigrng gczicn 

Vall hct '>alllenJcvc!l, JLII',t racilitcrclld 

werkt op de comhlllatie va11 hetaalde 

arhe1d en andne taken en 

lcJJ Jndn a<,pcct van het comhineren 

Viln hetaald wnk en zmgtakcn i'> kin

dcropvang Over 1k prohlcnJatiek 

: \\'Zlllt zo !llJg ic dot we! nocmcn1 von 

de kindempvan.~ valt een hock tc 

'>Chi1JVCn \\11n ',Jelling op dit punt zou 

Z\ln dat de hct de m·crheid c·cn zo1·g 

moct ZIJ!l dat cr voldocnde capacitcit 

ZtJ!l ktndcropvan.~ wordt gcrca]J..,CLTd 

i)aamlcc "echtcr nict ~czcgd dat de 

overheid d1c zeit nwct opzcttcn ol 

<..,uh .... rdil;rcn zoZl]..., nu gc-

verantwoordel1 tkhedcn. 

F:r zitn voor'>tellcn voor 

zorgvnlot. adopticvcrlot 

en calanJLteJtcnverlol 

Tegclijk wil het kahinet 

hct aantal vakantiedagen 

diit arheidwoorwaardclitk 

voor icmand geldt. regel

vnJ maken. voorzovcr d1c 

dagcn het wettelitk mini

nlum-vakanticrecht ovcr

'chnidcn In de praktitk 

komt dat mee,tal necr op 

vier tot vij! dagcn \VJ.or

ovcr vrit he,chikt kan wor

den zonclcr hinder van 

wcttclijke rcgek Hct zou 

vcrstandig ziJn als clit hclc 

complex van arbeiclsvrijc 

tijd int<:waal zou worden 

hczicn op zijn mogelitkhe-

Het is van belang 

dat deeltijdarbeid 

zich blijft 

ontwikkelen 

hcun. lk hen crvan ovcr

tuLgd cbt de he<,tc kamcn 

voo1· ecn '>ncllc reali'>alJc 

van voldocnde en ade

fJllJtc klndcropvang ligt in 

het "hcppen van gocde 

\'OOr\\'Jardcn voor de pt!r

ticulicrc k1ndcropvang 

I )aiirloe mocl de '>uh,idic 

Villi de gc,uh'>ldJecrde in

-..rcllingcn worden omgc

zct 111 li,calc taciiLtcJten 

voor oudcr, die gchruik 

lllJkcn van k1rH.lcropvong. 

Nu i' de concuJrcntie tu'

'en pJrtJculiere- en ge,uh

'>idieerde imtellingen vak 

Dat komt de ontwikkeling 

va11 de capaciteit nict ten 

gocck. Wei zou de ovcr

heid mlleten waken over 

en dat de 

eenzijdigheid die 

tot nu toe 

zichtbaar is geweest 

in de groei 

(lager 

gekwalificeerde 

functies in de 

dienstensector) 

wordt doorbroken. 

den om zo vriJ mogelitk tc zijn in hct 

organi-,ercn van de tijd, in samempraak 

tu-,<,en ondcrneming en wcrknemn ol 

hun vcrtegel1\voordigers. Ander<, !open 

wij het ri-.ico dat inclcrdaad de '>impele 

neiging zal ontstaZtn 0111 voor icder 

dcnkhaar cloel, op verkokerde wijzc, 

extra vcrlofrechten te crceren, waarbij 

uit het oog wo,·dt vcrloren dat niet een 

gehrck aan tijcl, maar cen gcbrek ilan 

mganisatiemogelijkhcden moet worden 

opgelmt. 

de kwaliteit van de op

vang, op e"entielc pu11ten Du, nict 

door het tot in cijlcr' achtcr de komma 

gaan voorschri_jven van de afn1etingcn 

van in een dagverhlijf tc gchruiken 

stoeltjcs en tafcltje' ol zo. 

Tot slot 
In het voorgaancle heb ik cen ailntal 

concrete aspecten van de comhinatic 

van hetiialdc arheid en zorgtakcn he

<;proken. Daarhij heh ik gcpoogd aan te 

gcvcn dat cr ccn Jantal ontwikkclingcn 



wen<;e\ijk " d1e op het terrein l1ggcn 

\'Jll de orgJnt<..,Jltc vJn de arhcid, met 

n0111e va11 Jrheidqi;den en arhe!d'>pJtro-

11el1 I )e dJMvool- henod1gde rJndvooi-

WJJrdcn zip1 recent gc<..,c_hapcn door 

met 11an1e de n1euwe A,-heid'>tlllknwet 

en ook door vcrruiming van de winkcl

opening<,tiJCkn. Het zou goed zi;n te 

hez1en ol op mecr terreinen helcmme

nngcn hc-..raan voor hct andcr-; organi

<,eren van het dage\qk'> Ieven. Zo valt tc 

denken Jan de he-,chikhaarheid van Ji

lcrlci <;oorten dien<,\en die door overhe

den moeten worden gelcverd op meer 

tiJ(I<;tippen, maar ook van hijvoorbccld 

voorzicningcn op hct gchicd van de gc

zondheid-,zorg en dergel;,ke 

I )e rol van de ovcrheid moel zich daar

hij niet hemoeien mel de keuzen die in 

de JrheidsorgJni'>atie hehoren It: wor

den gcmaJkt lhehalvc uiteraard a\-, hct 

haar cigcn organi-;atic hctrch). Hct i<., 

L'l'n zaa.k van wcrkncn1cr'i en wcrkgc

vcr'i on1 vorn1 tc gcvcn aan de organisa

tle van het dagcliik'> Ieven op een wijzc 

d1e meek de combincerhaarheid vJn ta

ken hevordert. Algezien VJn het <;chep

pen van voorwaardcn zoals het 

hevordcren van gocdc kincleropvang

voorzicningcn, i"i de rol van de ovcr

hcid op dit tcrrein hepcrkt En zeker 

een hclcicl dat <;impelwcg uitgaat van 

! wettel;,ke I claim<; van wcrknemer<; op 

mindcr wcrken en meer tijd voor ande

re zaken i'> contraprodukticf Het is 

ec11Z1jdig en Ievert <;\cchh tegendruk op 

in plaal'> vJn in'>piratie <lin creatid te 

zockcn naar ccn nicu\vc organi:-,atic van 

arlwid Ji'> onderdeel v0n hct dagelijk-, 

Ieven met a! zip1 taken en veranlwoor

delijkheden 

,\ lr A P ,\I(,_ Schonllllilcckcrs 11 ~rcrrlilris Pdll 

,/c \'m11i<}il11} \1,\1( )-i\!CW r11 sclmj}l dil drli

kcl 0/1 /ICfSOOllliJkC iilc/ 

No ten 
.-\dvrc.., \'~Tl 21 llllll 11l1J(J \I.R puhld-:.otrcrn 

iJ(J(I(J 

( )vcT\\'Cgrngcn cr1 ZLlnhn·cllrlgcll lll/Clkc dccl

trrdcllhcrll en dilkrcntrc~llc \clll Jlllt.'rd<.,dump,l

trorlcll ~lrLhtlllg \',111 de t\il)cld [)en I bJg I 

'>Cj1tcmhcr llJiJ~ 
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Ondanks demografische ontwikkelingen die op het eerste gezicht 

het tegendeel suggereren, blijven in heel Europa huwelijk en gezin 

in de waardepatronen van de bevolking uiterst belangrijke waar

den vertegenwoordigen. De opvatting dat een kind een vader en 

een moeder nodig heeft, heeft in de recente periode juist sterker 

postgevat. Dit blijkt uit de resultaten van de European Value 

Study. Het is een maatschappelijk hoogst relevante uitdaging en 

opgave om zich op een niet-conserverende, innoverende manier 

met huwelijk en gezin in te Iaten. Van de overheid vraagt dat een 

activerende opstelling. 

N 
ooit ecrder in de ge,chic

derm hchben 

rclatic- en 

gezinsvor

ming in de Europc<,c ian

den in de deccnnra na de 

Twccdc Wcrcldoorlog in 

zo kort tijdshcstek zo in

grijpcnde verJndcringcn 

ondergaan. Dezc vcrande

ringcn ~taan niet up zich

zcll. Ze zijn vcrhonden 

met cr1 maken dee! uit van 

vcr<,prcidt, en hoc dit op verschillcndc 

i11aahchappclirkc tcrTl"inen 

zijn uitdrukking vindt ' De 

inlnm1atic i'> vcrzameld 

door middel van ccn mon

dclrngc cr1quctc onder de 

hevolking van ecn grout 

aantallanckn.' 

In dit hctoog staat hct tn

rein van rclatic- en gczin-;

vorming centraal. Wl"lkc 

waardc wmdt in ver,chil-

de vcrschuivingen rn waar- Dr. PAi\1. umr dm Akkcr lcndc dclen van Europa 

den en waardcnpatrcmcn in de we'>tcr'>c 

wercld, die plaatsvinden vulgcns cen 

permanent doorlopcnd modcmi<,cring<,

proccs. Analyse' van gcgevcn<, die vcr

zameld wcrden in het kader van de 

E11mpwn V!Illle\ St11dy rEVS) makcn hct 

mogcliJk na tc gaan up welkc wijze dit 

modemiseringsproct"<, zich over Europa 

toegckend aar1 huweliik en gczin, en 

met wclke waardcn worden huwclijk en 

gezin vcrboncknc Hecft de ver<,pr-ci

ding van het modcrniscring'>proce<, cr

toc gcleid dat cr minder hclang wordt 

gchecht aan zogenocn1de gczrnswaar

denc De ondcrzocksre,ultatcn van de 

EVS lcidcn tot ecn g<:nuancccrde vrsic 



op de cllccten van modcrni,c-ring i11 de 

'leer van IHt\\eliik L'll gczin 

In terpreta tiekader 
I a ten we ecr't v·a<,htellen wal we onder 

hct m<Jdcrf1J<..,LT11lg...,proc_c..., \'CJ'-.lZIZill. J)c 

rnd1\'ldu,111'-.LTI!lg kZln \\'ordcn JJngc

mcrkt a\-, het hcbngritk,te kcnmcrk van 

de nwclcrnr<,nir1g \Vii vcr<,t~ar1 daar

ondcr het proce' cbt V'l't\\'ilq tlJZH de 

tocnenlende autonomre van rndrviducn 

d1c z1ch 111 opvJttingcn en gcdrJgingcn 

in <,tel'll, minc!ne mate latcr1 Jerden 

door gcwoontcn en trod1t1c door voor

'chrdtcn van kerk, tzlmrlie, huurt en lo

kZtlc gcmccn<..,chJp Hct gcvolg LiJZtr\'Zlll 

r' dat vanzeJI,prekendhedcn verdwtl

netl en dat mcmen hit de kcuzen die 

zii mJkcn voor hun gcdrag1ngcn '->teed..., 

mecr hun pcr<,<Hrnlitke voorkcuren wil

kn cr1 kunncn Iaten gel den I lat vcrei<,t 

lbt lllL'l'rdcn: gcdrag-.vormcn zll<.., gcliji-:.

\\'JZlrdJgc altcrn(1ticvcn en a\..., <..,o( iaal 

gc(lL( cptccrdc optic'-. JZIIl n1cn.:...cn voor

\iggcn. [ )Jt prinupc von plurilonncring 

r' daarmee onlmmakeli1k aan de indivi

duaJi,cring gckoppeld. In de prin1arr-c 

relatrl',kl'r houdt cbt 111. dat niet alleC"n 

het huwclqk a\, volwaarc\rge kdvmlll 

<,ociaal geacceptccrd worck maar dat 

dit ook geldt voor anderT lcdvormen. 

zoa]..., <..,onlcnwoncn ollccn \\'oncn, kln

dcrloo<, hi qvcn. rn een ccnoudergezi n 

Ieven. etc. 

( lm on' rrllcrpretatiekadcr voor de ont

wikkelrngen in \Ve,t- en Omt-l:uropa 

op het terrern van ck primarre kdvor

men tC' comp\ctercr1. client de economi

'chc orltwikkeling te worden genocmd. 

Hct indivrdua\i,ering<,proce<, i' cen pro

cc<, met cen verlcden, met worte\, in de 

Vcrlichtrng en rn de Fran<,e Revolutie 

maar dat '"Ill' in eC'n <,troonwer<,tlelling 

raakt. \)c JMen zc<,tig in Wc<,t-[uropa 

vormen zo'n pniodc, cer1 periode diC' 

vooral in het tckerl <,L1Jt van de uit

houw \'Oil de vcrzorging-,-,taat die kon 

gcclijcn hii gratic van ccn gun-.t1g cco

nomr,ch klin1aat De ecorwmi<,che 

groc1 en de vcr<..,pr< .. 'lding en vcrdcling 

van die groci over hrcclc lagcn vJn de 

hevolkrng zrjn le heschmrwen a\-, he

langrqke randvoorwaarden voor de 

ontplooiing von hct JndividuZlli..,cring<..,-

pmce<, 

\X'clnu de uithouw von de vcrzorging-..

<.,tattt in \'x/c-.r-Furopa i-; hcgonncn in de 

Scilndinilvt<,che Ianden. met name rn 

Zweden en I )enemMken. i\angenomcrl 

mag worden d<1t mede daardoor cen <,o

c.iaal en maahchappelitk klimaat werd 

gc-..chapcn waardoor dczc Ianden ccn 

voortrekker,rol hchhen kunnen vcrvul

lcn op het tcrrein Villl de ontwrkkeling 

van primarre leelvormen. Hct aantal 

keuzcnwgelrtkhcdcn ir1 cultureel en in 

<,tructurecl opzicht neernt toe zo luidt 

mip1 <,telling ondn invloC"d van groci 

en -,prciding van wclvJZlrt. 1\lct Ztndcrc 

\Voordcn, nlodcrni-..cring kriigt gckgcn

heid zich heter te ontplooien naarmate 

de ccononli'-lchc randvoorwaardcn gun

-.riger zqn. 

In dit concept komt hct individua\i,e

ring<,proce<, op hct terrl'in van de pri

mairc lcdvormcn in We-,t Europa - rn 

het <,poor van c!C" economi,chc ontwik

keling en de hloei v<1n de verzorging<,

.:.;raat tot ontplooi1ng von noord nllor 

zuid In aile Ianden van We,t-Luropa, 

van noord tot zuid, ziJn proce<,<,cn van 

individua\i,ering en plurilormering 

waar tc nemen, maar Ianden hevinden 

zrc.h in vcr<,chillemk <,tadia. 

En Oost-Furopa" In Omt-luropa was 

de economische ontwikkeling niet gun

<,tig. Ze hlccl duidc\ijk achtc-r hit die in 

Wc<,t-[uropa. llovendien WJ<, in cultu

recl opzicht het cnllcctivi,me van de 

communistischc <,taten lundamenteel in 
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'>lrijd met de grondslagcn van de indivi

dualisering, dat wil zeggen, met vrije 

kcuze en met de aanwezigheid van ge

drag~ai tcrnaticven. 

Gezinswaarden in het geding 
Hoc kunnen binncn het gcpresenteerdc 

intcrprctatiekader de ontwikkelingen 

worden gcduid rond huwei!Jk en gezin' 

AI gedurende <:en aantal jaren wordt 

met name in de Verenigde Staten in 

gezimwetenschappeliJke kring een lclle 

discu"ie gcvoerd rond de - al dan niet 

vcrn1cendc vcrz\vakking van gczins

\Vaardcn Cf11mily Po lues') al~ gcvolg van 

de individualiscring van de <,amcnlc

vrng. "lk zic het gczin a]., ecn imtitutle 

die in v.:rval ('dccllllc') is, en ik meen dat 

er aile rcden is om alarm tc <,]aan'', ;ddus 

Popenoc in hct gezaghehbende './ollrndl 

of A1ilniilt}c <1nd the Fi1111ily' if'openoc, 

I '!'!3:527). Vol gens de auteur zijn men

<,en rninder dan vrocger genegcn tijd, 

geld en cncrgie tc invc-.acren in hun ge

zin. l.iever inve<,teren zij, in het <,poor 

van het individualiseringspnlCe'>. rn 

zichzclf Volgem andercn is de '(,muly 

dccli11c' ecn mythe Kain I I 'J'JOJ zegt dat 

het gczin vcrandert, maar dat i'> wezen

lijk anclers dan dat hct in vnval zuu 

zijn 

Aansluitencl op cleze cliscu"'ie lijken de 

clemograhsche ontwikkelingen op het 

cerste gezicht mderdaad te wijzen op 

atonli':-.cring Vllll de -;.Jnlcnlcving en op 

verval van gczin'>waardcn. Onder ato

misering is dan een sterke toename te 

ver<,taan van mcr1scn die er de voorkcur 

aan geven als eenling door het Ieven te 

gaan, en nict Ianger ge.{ntcres:-,ccrd zijn 

in ecn duurzame relatie. ln het verval 

van gczin~waardcn venvi_jst naar een al

nemend helang dat gchecht zou wor

den aan gehorgenheid, saamhorigheid, 

partnerschap en emotiunele veilighe1d. 

Want wat kunnen we va<,tstcllen7 Er 

wordt op de eer<,te plaats in Europa 

minder getrouwcl dan vroeger. Hct hu

welijk I1Ccft op de relatiemarkt zijn mo

nopoliepositie verloren. Het moet de 

concurrentie duldcn van andere sociaal 

geaccepteerde lcelvormcn· alleen

'>laancl, ti)deliJk clan w.:l hlijvend, sa

memvonen zonclcr lormele huwclijks

sluiting; san1cn\voncn van rcrsonen van 

hetzelrde g<:'>lacht, de LAT-relatie, wo

nen in een woongroep, etc. Verdn is 

de vriJheid tot en de acceptatie van 

echtscheicling toegenomen, ook Jls cr 

kindercn in het gcding zijn, ook dat 

komt in de hevolkingsstatistiek naar vo

rcn. Hct vruchthaarheJcl"livcau i'> stcrk 

gedaald, medc door een toename van 

het aantJI hewust kinderloze vrouwen 

en parTn Oudcr<,chap I nwederschap 

vooral i<. tekenencl in clit verhand! is tot 

een optic gcworden, gecn ~ociJCJI opgc

lcgde vcrantwoorcleliJkhcid Relat1c<. 

zijn ged6nstitutionaliseerd: ze hehhcn 

steed., minder cen mi\atschappcliJkc. en 

<,teeds mecr· een persoonlijkt: hetekeni<. 

gekrcgen. 

De European Values Study 

Hypothesen 

Aan de hand van gcgcvens van de 

EurofJCr/11 V,dlle< Study warcn wij in stilat 

lltl tc gt1t111 in hoevcrrc dczc gcdachtcn

gang de toch van de cn1piri',chc \vaar

ncnling kun cloorsttEln. /_)c voorgJandc 

gedachtcngang verdcr volgcnd komcn 

we tot twec clusters van veronder'>tel

lrngcn: 

I Toenemende indivlduali,cring en plu

rilormering zullen lciden tot: ecn deva

luatie van huweli1k en gezin, een 

toencmendc rcchtvaJrdigJng van ccht

scheicling, minder traditioneel gcoricn

tecr·de opvattingen over huweliJk en 

gez1n, en over man-vrou\vrollcn en 

C llV 7 K% 



-vcrhoudlllgcn. 1 Tu""'n I 'JH I en 1990 

zal cr daarom ccn vcr~chuiving waar

nccmhaar zijn tot ecn tocncmcnde ato

lllt<.,cnng en tot ccn atncn1endc 

gchcchthcid (l(lll gcz i ns\vaa f(_it~n. 

1 Ovcrigell'> zijn voor Clmt-Furora ai

leen re<;u\tatcn uir 1991 he.,chJkbaar. 

zodat daar gecn ontwikkelingcn kun

nen worden va'>tge'>lcld. I 

dar het huwe\ijk nict cen veroudcrde 

1mte\ling i<>. De meeste verdedigcr<> er

van I mecr dan l)() rrocent van de bevol

kingl worden aangctroHen in Omt

Eurora. vooral in Polen en Slowakije 

Verra<,<,end cchrer, want niet in ovcr

eemtemming met de indivJdua\i.,erings

hypothese, is her hoge percentage van 

vcrdediger<, van het huwelijk in Europa

Noord. Daarmee wordt onze vooraf 

orgestclde hyrothe5e van 2. lndJvidua\i<;cring en rlu

riformcring zullen zicht

baar worden al<> een 

continu vcrlorend proce<>. 

en wei lang" de gcograti

<>che \ipl van Noord-, via 

Wc'>t- en Zuid- naar 

Omt-furopa Langs deze 

li1n i'> '>rrake van een afnc

mend mockrni'>cring<;ni

veau in Europa: llldivi 

dua\i,cring en rluriforme

ring zijn het mec<;t ont

wlkkeld in Noord-Furopa. 

en hct min'>t in Omr

Eurora 

Het belang van een 

gaed gezinsleven 

wardt hager 

aangeslagen dan het 

hebben van 

vrienden, hager dan 

een baan, dan vrije 

tijdsbesteding, dan 

religieuze en 

palitieke 

cen continu-proce<, van 

furopa-Noord via West 

naar Zrud en Omt niet 

hevestigd: het huwelijk 

staat in 1990 hct hoogst 

aangeschrcven in Europa

Oost en in Europa-Noord 

tv1aar waardering voor het 

huwelijk betckenr nog 

niet dar daarmee automa

tisch ook echtschciding 

zou worden algcwezen. 

lntegendecl, in de jaren 

tachtig i'> in de Westeuro

pese Ianden echtscheiding 

<,teed5 mecr geacceptcerd 

geworden. Een welwillcn

avertuigingen. 
Data uit de Europcilll \1oluc 

Study maken het mogelijk deze hypo

the.,cn aan de werkelijkheid te toctscn. 

Resultaten 

Cebleken i<; dat de resultaten slechts 

voor een deel met deze hypothesen in 

overeenstemming zijn. De werkeiiJk

heid blijkt heel wat genanceerder in el

kaar te zitten dan op grond van een 

consequent doorgedachtc (in dit geval 

modemi<;erings- ltheorie en in het spoor 

van demografi-;che ontwikkclingen, 

verwacht zou worden. De resultaten 

zien er in hoofdlijnen a is volgt uit.' 

llrtckcllis PI/II lmJuclijk en cchlldmdinq 

[en grotc mecrderheid van mensen in 

aile Ianden van Europa deelt de mening 

de houding ten opzichte van het huwe

lijk, in combinatie met een mecr 

accepterendc houding ten opzichte van 

echtscheiding, is teken van een samen

lcving met geavanceerd niveau van in

dividua]i.,ering juist omdat aan het 

huwelijk ccn zo hoge waarde wordt 

toegekend, wordt echtscheiding toc

laatbaar geacht indien het huwelijk niet 

(Ianger) adequaat tegemoet kan komen 

aan de verwachtingen en intenties van 

de partner'>. 

Dit patroon treffcn we aan in Europa

Noord. In Luropa-Oost, daarentegen, is 

de acceptatie van cchrscheiding in 

1990 lager dan in Europa-Noord, -West 

en -Zuid. In combinatie met zccr wei

nig atwi1Z1ng van hct huwelijk is hier 
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sprake van een configurati e d ie w ij st op 

een sa men leving di e minder geïndivi

duali seerd e n daa rm ee minder gemo

derniseerd is. 

De interpretat ie daarva n is , dat de (di s

cussie over de) betekenis va n he t huwe

Hel bela11g va11 hel gezi11 

Naast het huwelijk wordt ook het ge

zins leve n in Europa hoog gewaardeerd. 

De grote mee rderh e id in al le landen 

(meesta l 80% of mee r), in West- en in 

Oost-Europa , beschouwt het gezin als 

li jk in de verschillende 

delen van Eu ropa in ee n 

ve rschill end stadium ver-

---------- belang rijk . Op ee n andere 

Een 'conservatief plaats in he t EVS -o nder

zoek (Va n de n Broek en 

De Moor, 1993:205) 

blijkt , dat het belang va n 

een goed gezins leven ho

ger wordt aanges lagen dan 

he t hebbe n van vrienden, 

hoger dan een baan , dan 

vrijetijdsbesteding, dan re

li gieuze e n politi e ke over-

keert . 
reveille' van de 

In Europa-West hebben 

wij in de jaren zestig en 

zeventig een protesthou

ding meege maakt ten op

zichte va n het huwe lijk . 

Daarna zijn de sche rpe, in 

hoge mate ook ideo lo

g isch be paalde , kantjes 

van de discussie afgesle

pen ; het huwelijk zelf is 

van karakter ve randerd, 

omdat het de partners 

meer fle xibiliteit en vrij

he id van inrichtin g toe

staat; en de beteken is die 

partners aa n hun huwe lijk 

opvattingen van 

enkele decennia 

terug ligt niet voor 

de hand. 

Verworven rechten 

en inmiddels 
tu ig ingen. 

Hovendien vindt me n in 

zeer brede kr in g (ro nd 

90%) dat het goed zou 

zijn om in de toekomst het 

gegroeide praktijken 

laten zich niet 

zomaar opzij belang va n 

mee r te 

Opnieuw 

het gez in nog 

benadrukken 6 

zien we dat 
zetten. 

toekenn e n is ve ra nderd, en wel van een 

maatschappe li jke institutie e n ee n 'ge

zamen lijke onderne mi ng o m maat

schappelijk te overleve n' naar een 

ve rbond va n twee personen , d ie op de 

eerste plaats elkaar ie ts te bieden heb

ben in psycha-emot io nele z in . 

De ontw ikke ling in de jaren tachtig in 

Europa -Zu id maakt zo'n versch ui vin g 

aanne melijk: een hoge afw ijzingsgraad 

va n he t huwelijk in 198 I (protest ) ver

schuift naar vee l minder afw ijzing in 

1990. H et is aanne me lijk dat deze ve r

schuiv in g zich in Euro pa-Noo rd en 

-Wes t al in een eerdere fase , in de jaren 

zeven tig, mede o nder invloed va n de 

o ntpl oo iin g va n de verzorgingsstaat, 

heeft voo rgedaa n, e n dat deze in 

Europa Oost nog volgt. 

Europa-Noord en Europa 

Oost elkaar ontmoeten in een extree m 

hoge waardering van he t gez in sleven, 

hoger dan in Europa -West e n -Zuid. 

Daaraan kan opn ieuw de interpretatie 

wo rden gegeven dat zij versch illende 

fasen ve rtegenwoord igen in een proces. 

Ouderscf,ap e11 moederschap 

In bijna all e Europese lande n dee lt de 

overgrote meerderheid - meestal 75% 

of meer - de mening dat een kind een 

vader e n een moeder nodi g heeft om 

gelukkig op te groeie n. In Europa

Noord , -West en -Zui d is het percenta

ge van mensen dat v ind t dat een kin d 

ee n moede r è n een vader nodig heeft, 

in de jaren tachti g toegenome n. Ook in 

de Scand inavische landen is derha lve 

het aanta l inste mmers met de stell ing 

het mees t gestege n, te rwij l in het li cht 

CDV 718 96 

va n de toenemende pluriformering ve r

wach t werd dat de noodzaak va n het 

hebben van twee ouders in de rece nte 

periode door steeds minder mense n 

zou worden o nderschreve n. De o n tw ik

ke ling over geheel Europa is wel in 

overee nstemmin g me t de vooraf geo p

perde ve ro nde rste lling: twee o ude rs 

worde n meer in Zu id e n Oost dan in 

West e n Noord noodzakelijk geacht . 

Maa r het ni veau is ook in Europa

Noord met meer dan 80% o nve rwac ht 

hoog. In de la nde n va n Europa-Zuid e n 

-Oost heers t de bijna uni verse le o pva t

tin g dat ee n kind twee ouders nodig 

heeft. 

De uitspraak da t 'een vrouw een kind 

nod ig heeft o m als vrouw vervu lling te 

vin den' laat een onderscheid z ie n tus

sen Europa-Noord en -West, ene rz ijds , 

e n Europa-Zuid en -Oost , ande rzijds 

(va nwege in adequate ve rtalin g zijn de 

scores va n De nemarken en Fran krijk 

buiten de analyse geho uden ). In 

Europa -Noord e n -West vinde n vee l 

minder mensen (ro nd 30%) dan in 

-- ~ -~T-~m=~~~~ 

Europa-Zu id (60% ) en -Oost (7 1 %) dat 

ee n vrouw abso luu t ee n kind nodi g 

heeft o m als vrouw haar vo ll edige be

ste mmin g te vinde n. Dit resultaat komt 

overee n met o nze hypothese over de 

vers pre iding van het moderniserings

praces in Europa. Uit o nderzoek is be

kend dat in Europa-Noord e n -West 

moederschap in toenemende mate 

wo rdt beschouwd als ee n o pti e, a ls éé n 

van de mogelijkhede n to t leve nsvervul

lin g, naast andere opties di e eve nee ns 

ge lde n als soc iaal geacce pteerd. 

Rolloewijzi11g aa11 vrollweJJ 

Meer vrijh e id va n keuze, minder tus

se nkomst va n gewoo nte e n t raditi e , en 

mee r moge lijkhede n tot het doe n va n 

keuzen, resulteren in het proces van 

moderni sering in ee n toe nem e nde 

voorkeur voor meer gedeelde e n ge lijke 

ve ran twoorde lijkheden tussen mannen 

e n vrouwe n bi nn ens- e n buite nshui s. 

Opvattingen ove r de ro l va n vrouwen 

z ijn het mees t gemoderni seerd in 

Europa -Noord, gevo lgd door de landen 

va n Europa-West e n -Zuid. Opvallend 

Een grote meerderheid um1 mensen i11 alle landen van Europa deelt de mening dat het 
fnuuelijk geen ve ro ~tderde ins telling is . [fo to Mieke SchlamaJJ ) 
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van de toencmendc pluntormering vcr

wachr wcrd dar de noodzaak van her 

hehhen van twee ouder<, in de reccnte 

per,iode door <,teed-, mindcr mcn<,cn 

zou worden onder<;chrevcn. De ontwik

kclrng over geheel hrropa i<; wei in 

ovcrecn"tcmn1ing n1ct de vooral gcor

perde verondcr-,telling: twee mrders 

worckn mecr i11 Zuid en Oo<,t dan in 

We<,t en Noord noodzakeli1k geacht 

,\\aar hct nivcau i<; ook in luropa

Noord met mccr dan HO% onverwacht 

hoog In de Ianden van Europa-Zuid en 

-Omt hcer<;t de biJna univet"<;elc opvat

ting dat ecn kind twcc nudcrs nodig 

hedt. 

De uit<;praak dat 'een vrmrw een kind 

nodig hedt om als vrouw vervulling te 

vinden' laat een ondcrscheid zicn tus

<;cn Europa-Noord en -We<;t, enerzijds, 

en hrropa-Zuid en -Omt, anderzijch 

1:varnvcgc inadequate vertaling zijn de 

scores van Dencmarken en Frankrijk 

huiren de analy,e gehnudcnl In 

Europa Noord en -We-,t vinden vee I 

m i nder men<;en I rond 30'!{,) dan in 

Furnpa-Zuid (60%) er1 -Omt (71 %) dat 

een vrouw ahsoluut een kind nodig 

heeft om als vrouw haar vollcdigc he

stemming tc vindcn. Dir r-c-,ultaat komt 

overeen met nnzc hypothe-;c over de 

ver,preiding van hct mndcmiscrings

procc<; in Europa. Uit onderzoek i-, he

kend dat in Furopa-Noord en -We<;t 

moeder-;chap in tncncmcndc mate 

wordt beschouwd aJs CCil optic, a]<; ccn 

van de mogelijkheden tot levenwervul

ling, naast andere optics die evenccns 

gelden als sociaal geacccptccrd 

Rollocrurjzmo <lilll urourPrll 

,\leer vrijhcid van kcuzc, mindcr tus

scnkomsr van gcwoonte en traditie, en 

mecr mogclijkhcdcn tot her doen van 

keuzen, re.,ulteren in het prnccs van 

modcmi<,cring in een toenemende 

vnorkcur voor mccr gcdeeldc en gcliJke 

verantwoordclijkhcdcn tu<,<;cn manncn 

en vrouwcn binncn<,- en huitemhui<,_ 

Opvattingen over de rol van vrouwcn 

zijn hct mcest gcmoderni<;ecrd in 

Furopa-Noord, gcvolgd door de Ianden 

van Europa- West en -Zuid. Opvallcnd 

fell I} rote 111eerderheid J)(lll HlfllSfll i11 aile la11den van EurofJil deelt de 111C11il1{j dot !Jet 
huJl'clijk i}ccn ucrouderdc imtcllint) is. (foio i\lickc Schill Hill II) 
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i<> het lamelijk geringe ver<>chil tusscn 

Furopa-West en -Zuid, in het bijzonder 

na de resultaten von het vorige onder

werp, waarin de hoofd<>cheiding lag 

tussen Europo-Noord en -West, Jan de 

enc, en Europo-Zuid en -Omt aJn de 

Jndere bnt. Doormec lijkt Furopa-Zuid 

- zoJls vcrwacht - inderdoad een tus

'>enpositie in le nemen lu">en Noord/ 

West en Omt. Het is opvollend dat de 

rechten van de vrouw op arbeid de 

mimte ondersteuning ondervinden in 

Europa-Oost, waar hoar Jrbeidspartici

gescbiedcnis voker gekenmerkt door 

wiS'>eling von relat1e, ccn ontwikkeling 

die vcrband houdt met het leit dat de 

twce-rcbtie - inciLhief het huwelijk 

cen tamelijk fundamentcle bctekenis

vcrandcring heeft ondcrgaan, van maJt

schappelijke in-.titutie is ziJ geworden 

tot cen relatie met voornamclijk pcr

soonlijke betekenis, die biJ gebrck aan 

kwalitcit zonder socialc afkeuring door 

I echt)schciding ontbondcn kan wor

den. 

patie feitelijk op een zcer 

hoog niveJu ligl Blijkbaar De realisatie van de 
Onze ccr-.te conclusic 

luidt nu, dot individuolise

ring en pluriformenng ook 

in de in dit opzicht meest 

gcavanceerdc londen niet 

hebben gcleid tot Jtomise

ring en tot een afncmenclc 

gehcchthcid aJn de pri

mairc lcctsfcer Cezins

waardcn (Ja111Iiy l'llllm'J 

krijgen met hetrckking tot 

wordt dot opgevat als ccn 

noodzakelijke maar in we

zen ongcwenste situatic 

arbeidsparticipatie voor 

vrouwen is daar eerder te 

zien als een plicht dan Jls 

ecn recht. 

'zorgzame' of 

'verantwoordelijke 

samenleving' of 

'sociale vernieuwing' 

komt tot stand door 

Conclusies politiek handelen. 
Ondanks dcmogratische 

ontwikkelingen die op hct eerste ge

zicht het tegcndeel suggerercn, blijven 

ook in Europa-Noord en -Weq huwe

lijk en gezin in de waardcnpatronen 

von de bevolking uitcrst helangriJke 

waarden vertegenwoordigen. Wei heb

hen zc onder invloed van hct moderni

scringsproces (individualiscring en 

pluriformering) in de afgelopcn decen

nia in een aantJI opzichten een nieuwc 

invulling en hetekcni., gekrcgcn. Zo 

vormcn ze cen optic temidden van 

mcerderc altcrnaticven, wont ook Jnde

re leefvonncn zijn gelegitimeerd 

Opvollend cchter is het dot de twec

rclatie steeds de kern blijft vormen, zo

Jis bij ongchuwd samenwonen, in de 

LAT-relatic, mJJr bijvoorhecld ook bij 

het groepswonen (zie onder meer, Van 

den Akker en /'vbndcmakcr, I CJCJ3, 

Frinking, I ')CJ4) Ook wordt de rcbt1e-

sommige Jspectcn cen an

dere inhoud, maar ze blijven naar cigen 

zcggen von de bevolkingcn van de 

Europese Ianden zcer sterk in tel. De 

theorie van de ja111ily .ieclme' vindt door

door geen ondersteuning in onze on

derzoeksresultaten. Dcze theorie is 

daarmee slechts houdbaar zobng wordt 

VJ<>tgchoudcn aJn een conservatievc 

idcologie, dot wil zeggen, wanncer Ja
lnily Palt~es' worden opgevJl als ccn stel

sel van gevestigde, onveranderb<Jrc en 

onwankelbore WJJrden en normen rond 

primaire relaties. 

Uit de resultaten komt verder naar vo

ren dat de individualisering, opgevat in 

de zin van toencmende keuzemogelijk

heden uit gelijkwaardige Jiternatievcn, 

met name voor vrouwen is toegeno

men. Om mJatschappelijk te slagcn 

hliJken vrouwen in steeds mindere mate 
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is het tame lijk geringe verschil tussen 

Europa- West e n -Zuid, in het bijzonder 

na de resu ltaten va n het vorige o nder

we rp , waarin de hoofdsche id in g lag 

tusse n Europa -Noord en -West, aa n de 

ene, en Europa-Zu id en -Oost aa n de 

andere kant. Daarmee lijkt Europa- Z uid 

- zoa ls verwacht - inde rdaad ee n tus

se npositie in te nemen tussen Noord/ 

West en Oost. H et is opva ll end dat de 

rechten va n de vrouw op arbeid de 

minste ondersteuning o ndervin den in 

Europa-Oost, waar haar arbe idspartic i

patie feite lijk op ee n zeer 

geschi ede ni s vaker geken merkt door 

w isseling van re lati e , ee n ontwikkeling 

die verband houdt me t het feit dat de 

twee-re latie - inc lu sief het huwe lijk -

ee n tam elijk fu ndam ente le betekenis

vera ndering heeft ondergaa n: va n maat

schappe li jke in stitutie is z ij geworden 

tot ee n re lat ie met voo rnamelijk per

soo nlijke beteke ni s, die bij gebrek aan 

kwal ite it zonder sociale afkeuring door 

(echt)scheid ing o ntbo nden kan wor

den. 

hoog ni veau li gt. Blijkbaar 

wordt dat opgevat a ls ee n 

noodzakelijke maar in we

zen ongewe nste situatie : 

arbeidsparticipati e voor 

vrouwen is daar ee rder te 

z ie n als een pli cht dan als 

een recht . 

De realisatie van de 
Onze eerste conclusi e 

lui dt nu, dat indiv iduali se

rin g en pluriformering ook 

in de in d it opzicht mees t 

geava nceerde landen ni et 

hebben ge leid tot atomise

ring en tot een afne mende 

gehech theid aan de pri 

mai re leefsfeer. Gezins

waarden (fawily values') 

krij ge n met betrekking tot Conclusies 

'zorgzame' of 

'verantwoorde I ij ke 

samenleving' of 

'sociale vernieuwing' 

komt tot stand door 

politiek handelen. 
Ondanks demografische 

o ntw ikke lin ge n di e op he t eers te ge 

z icht het tegendee l sugge reren, blijven 

ook in Europa-Noord e n -West huwe 

lij k en gez in in de waardenpatronen 

va n de bevolking uiterst be langrijke 

waarden vertegenwoord ige n. Wel heb

ben ze onder invloed van het moderni

seringsproces (ind ividua li se ring en 

pluriformering) in de afgelopen dece n

ni a in een aa n tal opz ichten een ni euwe 

invulling en beteken is ge krege n. Zo 

vormen ze ee n optie te midden va n 

meerdere alternatieven, want ook ande

re leefvormen zijn ge legitimeerd. 

Opva ll end ech ter is het dat de twee

re lat ie steeds de kern b lijft vormen, zo

als bij o nge huwd sa me nwonen, in de 

LAT-relatie, maar bijvoorbeeld ook bij 

het groepswonen (zie o nder meer: Van 

den Akker e n Mandemaker, 1993; 

Frinking, 1994) Ook wordt de relatie-

so mmi ge aspecte n een an

dere inh oud, maar ze blijve n naar e igen 

zegge n va n de bevo lkinge n va n de 

Europese landen zeer ste rk in tel. De 

theo ri e van de )a1Hily decli11e' vindt daar

door gee n ondersteun ing in onze on

derzoeksresultaten. Deze theorie is 

daarmee slech ts houdbaar zo lang wordt 

vastgehouden aan ee n conserva ti eve 

ideo logie , dat wi l zegge n, wa nneer Ja
wily values' wo rde n opgevat als ee n stel

se l va n gevest igde, onveranderbare en 

o nwa nkelbare waarden en normen rond 

primaire re lat ies. 

Uit de resu ltate n komt ve rder naar vo

ren dat de individualisering, opgevat in 

de zin va n toenemende keuzemogelijk

heden uit ge lijkwaa rdige alternatieven , 

met name voor vrouwe n is toegeno

men. Om maatschappelijk te slagen 

blijken vrouwen in steeds mindere mate 
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exclusief aangewezen te z ijn op huwe

li jk en moederschap. Steeds meer 

wordt ook ee n beroepscarrière aange

merkt als een volwaardig alternatief. 

Er blijft wel, zo blijkt uit onze res ul ta

ten , duidelijk aa rze lin g bestaan wan

nee r er ee n kind in het spel is : anders 

dan in de hypoth ese geformuleerd , 

heeft in de rece nte periode de opvat

ting sterke r postgevat dat ee n k ind 

twee ouders, ee n moeder èn een vader, 

nodi g heeft om eve nwichtig te kunnen 

opgroe ien H et beeld dat oprij st legt er 

ge tui genis va n af dat volwassenen meer 

vrijheidsgraden gekregen hebben in za

ke hun gedrag inge n, maar dat hun vrij 

he idsgraden worde n ingeperkt wa nneer 

zij ve rantwoorde lijkhe id drage n voor 

kindere n 7 

De ve ronderste lling dat het modernise

ringsproces z ich in Europa in grote lij

nen voltrekt langs de lijn va n noord 

naar zuid naa r oost , wordt door de data 

ondersteund . Eu ropa-Oost is het minst 

gemoderniseerd , zoals blijk t uit he t ho

ge aanzien va n huwelijk en gez in , in 

combinatie me t ee n re latief lage echt

sch e idingsto le rantie. H et blijkt ook u it 

in verge li jki ng tot andere delen van 

Europa weini g geïndiv idualiseerde op 

vattingen over de bestemm in g en de 

rechten van vrouwen: h aar voorge

schreve n bestemm ing van moeder

schap, bij voorkeur te realiseren zonder 

werk bu itenshu is , vertegenwoordigt 

een in de oge n va n Europa-Noord en 

-West overl eefd standpunt. (Overigens 

is dit ve rschil vanuit de hi storie zeer 

verklaarbaa r: arbe idsparticipati e was -

en is - in Europa-Oost ee n zaak va n 

econom isch e noodzaak, n iet va n een 

geïndividua li seerde vrije keuze . 

Blijkbaar vervu ll en huwelijk en gezin in 

verschillende de len va n Europa ver

schi ll ende functies ) 

CDV 7/8 96 

De resul taten va n he t onderzoek vor

men tevens ee n ondersteuning va n de 

opvatt ing dat eco nomi sche en culture le 

factore n e lkaar over en weer be"invloe

den , en dat z ij in hun onderlinge sa

menh ang op hun beurt verregaa nde 

co nsequenties hebben op he t terre in 

va n huwelijk e n gezi n. We lke factoren 

daarb ij he t primaat voere n, en h oe de 

samenhan g in elkaar steekt, is op grond 

va n de o ns ter beschi kk ing staa nde ge

geve ns ni et vas t te ste llen. Als gevolg 

daa rva n is moeilijk voorspelbaar waar

toe ee n veranderend ( in somm ige op

zich ten ook verslechterend) eco no

misch klim aat (werklooshe id, meer 

marktwerk in g, ee n terugtrede nde over

he id ) in West-Europa za l le iden in de 

sfeer va n huwelijk en gez in . Een 'co n 

serva ti ef reveille' van de opvattingen va n 

enke le decennia terug li gt nie t voor de 

hand . Verworven rechten en inmiddels 

gegroeide praktijken laten z ich niet 

zomaar opzij zette n. 

Onze ste ll ing is, dat het ee n maat

schappeli jk hoogst rel evante uitdaging 

e n opgave is om zich op een niet-co n 

serverende , innovere nde mani er met 

huweli jk en gezin in te laten. Va n de 

overhe id vraagt dat om een reflecteren

de , maar vervolgen s ook act ive rende 

ops telling. De rea lisat ie van politieke 

doe lste llinge n (zoals 'zorgzame' of 've r

antwoordelijke samenleving', of 'soc iale 

vernieuw ing') komt niet zozeer tot 

stand langs de weg va n het morele ap

pe l e n va n de ideologische overtu i

g ingskrach t, maar ee rder va n de 

prakt isch e pos iti eve beïnvloed in g va n 

de omsta ndigheden waa rin mensen ve r

keren ; en dus van politiek handelen. 

Dat vraagt om ee n activerende over

he id , die de voorwaarden schept waar

onder meer ze lfsta ndi gheid en meer 

keuzevrijheid mogelijk worden ge

maakt , die potentiële hulpbronnen mo-
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hiliseert, cohrdineert, up clka<Jr ah,temt. 

Langs d1e weg ziJn mensen in '>taat de 

maatschappel iike verantwoordeliJkheicl, 

die zij wei degelijk crvaren voor het 

welhevinden van zJchzell en van hun 

on1gevlng, in eigcn kring daadwcrkclijk 

gestalte te geven. 

I )r JlAXI. J)(lll t!Cll i\kker is se11ior-out!erzoekcr 

ilillliJcl I\! A- !usliluulzhm sociaal-IPeleuschafl

flC!7jk beleidsout!erzoek en ,1d11ies te Tilhurq 
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No ten 
[)c Eu•(•/•Cilli 1'<~111(, \tu,/y :<, ccn glootc.Lhcdig un

dcrzock, longltudillJJI v,lJl clcHd Cll met ccn Jll

tnnJliOilJal-\cq . .;cll]kcndc opz<..'l met lwhulp 

\\'JJI\'cln heoclcnJrcn VJn '>OliJic en poiJtlcke 

wetcJl<.,l hJppcn tral hten op het <.,poor tc komcn 

\'Jil lundamcntele onl\\'ikkeiJngen Ill \\'J,nck~l

patroncn In j()K I \\Trdcn 111 cen t'<..T<.,lc ronde 

<,ur\TV-ondcrzockJngcn gcdJJil onder <..teek

procven lilt de hevolk111gen van de !Jndcn v,1n 

de flit OjlC<.,c LJniC Jclllgevu]d lllCl Jlldcrc \\'l''>

lt.'l'>e bnder1, nK]u<.,Jel de Vercnrgdc Staten c11 

( ·JilcHb. De twecdc llll'llllg vond piJJh rn I()()() 

Het JJlltJ! deelncnwnde Llllden WJ'> '>lcrk uJtgc

hrTid llct onckrzock onl\'attc hiJilJ Jl!c 

Furopc<.,e Ianden, ITKhhlel d~e 111 ( "cntraill- cr1 

()o<.,t-EmopJ 1\c<,u]tJtcn \\Crclen nccrgclcgd Ill 

t<li v<1n puhld..:Jtle'> over Jlzonderl1rke IJndcn 

zowel Jl'> 111 de vorm van llllernJtJonJJI-vcJgc

lirkcndc Jn;-t]V<.,c<., tU<.,<.,cn V<..T<.,chlilcndc ["urnpc<.,c 

en nJct-Lurorc"c Ianden 

])e 111 hct ondcrzock vertegcmnHJrdigdc IJnden 

Zll n de volgende 

[u!of'd-r\
1ood. Noonn.'gcn, 1 )cncmJJ ken Zwe

den ]l<,];:md 

frrrO{Id- 1\'c.,{ \X1c<,t-l )uit'>l<llld Ncdcrlilnd lklgrC, 

rTJilki"IJk ( r1 OOt-IJJJtlJllle, .~oord-]n]Jnd 
lcrlJnd 

Euro/1<~-LurJ ltal1c SpJll]e, PortugJI 

flllll{ld-()ll~l ])J)R HongJriJl' Polen BulgJn]c 

-ISJeLhll', Slm\·JkiJC 

~ I en JantJI procc<.,<.,cn zrJn llJU\\' met hu Jndl\·r

du,lll'>l'rlllg<.,pruLe<., \ e1 honden \VrJ noemcn de 

<.,eudJrr<.,eJ :n_!.! en de urh,lnht.Ting, d1e :::orgcn 

\'OOr !undoJllelllCc] ,\!lCJcre lllell<,e[llj,_C \TJ]lOU

dJngcll; de lllCll'> \\·ordt mccr 'de 111-1Jl dcr ciJJl

gen' en !)Jllonen \'Jfl <,OCJJic contJ()lc 

Vt'l'>Lhtii\Til [)c \·ei'>PITidrng VJil andere cbn de 

e1gcn Jdcccn en lc\c!l'>\\ r]zcn nccn1t ccn gcwcl

drgc \ Iucht VJ,l de fll,h<.,JflledrJ I r 1<, '>j)rJke \'Jll 

cen '>Ll'rkc \en\'l·ten'>LhappeiJJklng prnlc<.,<,JOllJ

ii'>Cllllg en tcchnologJ<.,Ctlng vJn de <,,11llcr11c

' rng d1c hun nwlonl ook docn gel den 1n de 

pnmt11re lccl'>il'cr van flleiJ<.,cn In de dcmlll rJtl

"<..Ting zorgt \'oor VlT'>Lhlll\'cndc gl':=Jg<.,vcl hou

dJngen, ook lli<.,\Cil 111Jili1C1l e11 VI 011\\'Cll, Cll 

lll'>'>Cll ouder<., en k1ndcJcn len nMlcle llll\\TI

d11l.~ p:~q nrct 111 lwt hntck van het voorllggcrl

dc hctoog 
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biliseert, coörd ineert, op elkaar afstemt. 

Langs die weg z ijn mense n in staat de 

maatschappe lijke ve rantwoordelijkheid, 

die z ij wel dege li jk e rvare n voo r het 

we lbev in den va n z ichze lf e n van hun 

omgeving, in e igen kring daadwerkelijk 

gesta lte te geve n. 

Dr. PA.M. van den Akker is senior-onderzoeker 

am1 het IVA- Instiluni van sociaal-wetenschap

pelijk beleidsonderzoek w advies te Tilbiirg . 
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Noten 
I . De Europerm \lalues St11dy is ee n grootschal ig o n

derzoek, lo ngit udinaal van aard e n met een in 

te rna ti o naa l-verge lijkende o pzet, met behulp 

waa rvan beoefenaren va n socia le en politi eke 

werenschap pen trachten op her spoor te komen 

va n fundamentele o nrwikkelingen in waa rden

patron en. In 198 I werden in een eerste ronde 

survey-onde rzoekingen gedaan on der steek

proeve n uit de bevo lkin gen van de landen van 

de Europese U nie , aangevuld met andere wes

terse landen, inc lusief de Vere nigde Staten en 

Canada. Oe tweede met ing vond p laats in 1990. 

H et aantal deelnemende landen was s terk uitge

breid . H et onderzoek omvatte bijna a lle 

Europese landen , inclusief die in Centraal - en 

Oost-Europa. Rest!ltaren we rden neergelegd in 

tal va n publ ika ties, over afzonderl ijke lande n 

zowe l als in de vorm va n internationaal-verge

lijkende analyses tussen verschillende Europese 

en nie t-Europese landen. 

2. De in het onderzoek vertegenwoordigde landen 

zijn de vo lge nde . 

Ertrof>n- Noord: Noorwegen , Denemarken , Zwe

den , l) slancl; 

Europn- Wes L W est-Duitsland, Nederland, België, 

Frankrijk , Croor-Brittanië, Noo rd-I e rland, 

Ierland ; 

Europti-Zuid: Ita li ë, Spa nje, Portugal; 

Europa-Gos/: DDR, Hongarije, Polen , Bulgarije, 

Tsjechië, Slowak ije. 

3. Ee n aantal processe n zij n nauw met het indi vi

dual ise ringsproces verbonden. Wij noemen de 

seculari seri ng e n de urbanisering, die zorgen 

voo r fund amenreel andere menselijke verhou 

dingen; de men s wordt meer 'de maat der din

gen ', en patrone n van sociale controle 

verschui ve n. De verspreiding van andere dan de 

eigen ideeën en levensw ijzen neemt een gewel

di ge vlucht via de massa media . Er is sprake van 

een sterk e verwe tenschappelijking, professiona

li sering en rechnologisering va n de samenle

ving, die hun invloed ook doe n gel den in de 

primaire lee fsfee r van mensen. En de democrati

sering zorgt voor verschui ve nde gezagsverhou

d inge n, ook russe n mannen e n vrouwen , en 

tu ssen ouders en kinderen . Een nadere uitwe i

ding past nie t in het bestek van het voorliggen
de betoog. 
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4. Concreet we rden de volgende vragen/uitspra

ken aan de respondenten voorgelegd. 

Qprr IJIIIPel•jk r11 eciJlsclmrliu!) : 
'Bent u het eens of oneens met de uitspraak· het 

huwc: lijk is een verouderde inste lling,' 

'Vindt u dat echtscheiding altijd kan worden ge

rechtvaard igd , of noo it kan worden gerecht

vaardigd , of iets daartusr.;cn in ? Geef een score 

tussen 1 en 10. ' 

Q 11cr }Jt'l beltnr!) lhlll IJrl gcz1u : 
'He t gezin is 'zeer belangrijk ' in het leven ' 

't•Aeer nadruk op het gezin zou in de wekom~t 

een goede ontwikkeling ziJ n.' 

Oocr ourlcrschaJl t' ll mordrrsdwp · 

'Als iemand zegt dat een ki nd ee n gezin met ee n 

vader en een moeder nodig heeft o m gelukkig 

op te groeien , s temt u daar dan mee in , of stemt 

u daar niet mee ini 

'Vindt u dat een vrouw een kind nodig heelt om 

als vrouw vervulling re vi nden ?' 

Üllrr de ro//oCIPijZill!) trtrll VfOI/IPfll : 

In hoeverre s temt u in met de vo lgende uitspra

ken: 
* 'Een werkende moeder kan een even warme 

en vei lige re lat ie met haar kinderen hebben als 

een moede r d ie niet werk t.' 

*'Een baan is goed, maar wa t de meeste vrou 

wen echt willen is ee n gezi n en kin de ren .' 

* 'Een bestaan als hu isvrouw is eve n bevredi

uend als betaald werk doen .' 

~ ' Een kind dar noo niet naar school gaat li jdt 

eronder als zij n o! haar moeder een baan heeft .' 

5. De lezer di e geïnteresseerd is in een meer gede

ta ill eerde weergave van de resultaten , kan daar

van kenni s nemen in : J.R.rvt. Cerris (red.), Gczill : 

Olldrrzork t'JJ din!)IIOSlirk. Asse n: Van Co rcurn. 

6. Opmerke li jk is overigens de relatief lage pos itie 

die Nederland in dit o pzicht inneemt in ve rge

lijk ing rot alle andere landen: 69% va n de 

Nede rlandse bevolking vi nd t dat er in de roe

komst mee r accen t zou moeten worde n gelegd 

o p het gez in , tege n rond 90% overal e lders in 

Europa . O e interpretatie is onzeke r. Het is mo

ge lijk dat de vraag door veel Nederlanders is 

opgeva t al s een vraag naar her o rgani sa tieprin 

cipe bij fiscale regelinge n en sociale zekerheid , 

een kwest ie die in 1990- het jaar van o nder

zoek - in Nede rl and actueel was: di ent d at het 

kostwi nnersp rinc ipe te zi jn , of een meer geïndi

vidua liseerd sys tee m? 

7. In het zoge noemde SOCON.onderzoek wordt 

dit beeld voor Nederland beves ti gd . 

Aanvaardin g va n beroe psarbeid door de vrouw 

wordt s terk afhankelijk gesteld va n de aanwe

zigh e id va n kin de ren , waarb ij met nam e hun 

leefti jd belangrijk wo rd t geac ht: naarmare kin 

deren ouder wo rden nemen de bezwa re n tegen 

arbei dsparticipatie va n moede rs af. O ve ri ge ns, 

CDV 7/8 96 

in het SOCON-o nderzoek is niet gevraagd in 

hocver re m inder werken door vaders in dit op 

zicht accep tabel of raadzaam zou zijn (Zie? : 

Akker, P.A.i\ I. van den , A. van der A vort en A. 

van den Elzen ( 1995), 'Rolgedrag van mannen 

en vrouwen: gemankeerde emancip.:.tie', in : P. 
[caer en L. H alman (red .), De culluHr 11r111 dr Perzor

gingçslcwl Em sociologisdJ allderzoek lltlrlf IPrrflrdeuo

rii'nltrrirs ill Nederland , lll burg Llniversity Press 

("Tilburg 1995 ) 135-1 68 .) 
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Het gezin is het meest elementaire verband, het is een kernge

meenschap in de samenleving. Het gezin - en dan niet aileen het 

standaardgezin - is er om de kinderen. Een eigentijdse gezinspoli

tiek dringt niets op aan mensen in andere levenssituaties. 

Gezinspolitiek betekent wei: een levensvorm waarderen die van le

vensbelang is voor de toekomst van onze samenleving. Dit heeft 

gevolgen voor het arbeidsbestel. Een ruimer zorgverlof en een an

dere - minder starre - indeling van dat bestel zijn noodzakelijk. 

I 
n juni 1996 werd het rapport van 

cen Utrechts onderzoek naar 

'Opvoeden in Nederland' gepresen· 

teerd, met als ccn van de belang

den en leven<,orientatics. In een rcdac

tioneel commentaar merkte Trouw naar 

aanlciding van dit ondcrzoek op "dat in 

progrcssievc kring de neiging over

rijkste conclusies dat in 

het ovcrgrote dec! van de 

Nederlandsc gczinnen on

derling overlcg, verant

woordclijkheidsgcvoel, 

rekening houden met an

deren, zelfstandig oorde

len, verdraagzaam zijn, 

goede manieren en 

schoolre<.ultatcn belangrij

ke opvoedingsdoelcn zijn 1 

Hoewcl een ondcrzoek al

ti]d zo z'n hepcrkingen 

heeft - in dit gcval zat hct 

Profdr. E1vlH Hirsch 
Balli11 

hcerst 'gezin' met spruit

jcsgeur en belcmmcring te 

a<,<;ocieren." "Kern van de 

zaak i•.;", volgcns Trouw, 

"dat hct gezin rwg altijd 

de helangrijkste basis is 

om zich te kunnen ont

plooien en het wercldwijd 

(. I gezicn wordt als cen 

belangrijk wapcn in de 

strijd om socialc achter

standen op tc heHcn " 

lnderdaad wa<. het )aar van 

hct Cczin uitdrukkeliJk 

de onderzoekcrs met name dwars dat 

ze allochtone gezinnen nict in hun stu

die hadden kunnen betrekken - maakt 

hct in elk gcval duidelijk dat hct gezin 

in onze samenleving vitaal is, en op een 

manicr die past in onzc samenlcving 

bijdraagt aan communicatie over waar-

bedoeld a is ecn bijdrage a an de 'sot i11/ 

dyelldt~'; hct nationaal en internationaal 

agendcren van de gezin-,politiek hcclt 

dan ook niets tc makcn met hct opleg

gen van cen vcrouderd keurslijf aan de 

medemens. In Socialisme & Democratic 

schrccl Peter C::uyvcrs tcrechc "Anders 

( IJV 7 N% 



dan de gangharc opvatting \vil. hcclt 

hct 1nternationak dehat over hct gezin 

ook wcinig te makcn gehad met een 

opkving van (rcliglcusl rechts." 2 De 

doelstclling was mtegendccl een socia

lc, waarin ccn hogcrc waardering van 

de ml van de vrouw een cruciaal ele

ment vormt. 

Geen poging tot 
standaardiseren 
Wannecr wiJ over de zin van tockom

stig gczinsheleid spreken. moeten we 

dus ook nict de indruk wekken het ge

zin als een soort hedreigde d1ersoort te 

willen kocsteren. Cczinspolitiek in de 

jarcn die voor on<> liggen zal vooral een 

ruggesteun moeten zip1 voor een vi tale 

kracht in onze samenkving, ecn he

langrijk hestanddcel van wat men 

Verenigde Staten wei soci<II c<I/lllill 

noemt. De gezmnen in de Nederlandse 

samenlcv1ng zijn cr in vele -,oorten en 

maten. en daarhuiten nog vee! mecr. 

Het kernrunt van mip1 betoog i<> dat 

gezinspolitiek he-,list met mag worden 

hcgrcpen al~ ccn poging tot ~tandaardi

sering van persoonliJke relaties. In de 

christen-democratische gczi nspolitiek 

zal Jlli'>t de gemeemchapreli1ke waardc 

van een rijke verscheidenheid van ge

zinwcrhanden centraal mocten staan. 

en dat bn in Nederland. Cezinspoli

tiek moet niet ecn standaard (een of an

dcr standaardgezin) promoten, maar a! 

naar gelang hun situatic en hehoeltcn 

kven-,kamen verzckcren aan gezmssi

tuatic<> van verschillend rrohcl Hct 

naar waarde schatten van de vcrschei

denheid in gezimrclatie'> zal ecn kcn

merk van christen-democrati'>che 

gezinspolitiek moetcn zijn. Het gaat 

om de basis van waaruit kinderen hun 

lcven<,]oop kunnen cmtwikkelen, een 

ondcr<;teuning dus van een lunderende 

pos1tievc kracht in de samenleving. Het 

CllV7H% 

gezin wordt daarhij dus niet 'gdso

lccrd'. maar gezien als verband in een 

vcclheid van netwerken, waaronder de 

lamilie denk aan de betekenis van 

grootouders, hun nabijheid en mohili

teit -.de werkkringen van de ouders, de 

school en de liefst veilige en drugsvrije 

huurt om school en huis heen. 

Kabinet-Kok en gezinsbeleid 
Dat -,inds de uit'>praak door de fractie

voorzitter van hct CDA in de Tweede 

Kamer hij de Algemenc Politiekc 

Beschouwingen 1995 dit inzicht hrede

re <,teun krijgt is wimt - maar was nog 

maar kort geleden allerminsl vanzelt

sprekend Bij de afsluitendc bcschou

wmgen over het Jaar van het Cezin, in 

oktobcr 1994 in de Algcmene 

Vcrgadering van de Verenigde Naties, 

nam de Ncdcrlandse regcnng een 

standpunt in dat nogal afweek van de 

andere beschouwingen. 1 Cewezen 

werd - terecht, naar mijn oordeel - op 

de rol van andere lcdverbandcn dan 

het traditionelc kerngezin. Die mogen 

niet worden gedupeerd. Over de we

reid gespreid wordt 35')(, van de huis

houdens zondcr man door vrouwcn 

draaicnde gehoudcn. De verschcidcn

heid van ledvormen hrengt mee, zo 

werd betoogd, dat het de voorkeur vcr

dient de positie van kinderen in het be

lcid centraal te stellen. Ook dit lijkt mij 

een verstandige invalshock. Maar de 

conclu'>ie die de regering in deze 

standpuntbcpaling trok, kan ik minder 

goed aanvaarden. lk citeer: "llecause 1/s 

/JOiicy" hct beleid van de Nederlandse 

rcgering dus - "is focused 011 children mther 

them on the fmnily as such, the Netherla11ds 

does not conduct anythiHq like a fa111ily Jlolicy. 

IPhich lllilkes 1/ diffiudt for· us to 1)0 alcml} unth 

illlern!llional positio11s m;mdi111} such fJOiicies. 

They JllSl do 110/ <1/l/'ly to the sit1wtio11 i11 the 

Netlmla)l(Js '' 
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Wie deze uit<.praak dat Nederland geen 

family flohcy kent, namem de 

Nederland'>e regering in de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Natie-; 

gedaan, plaatst naast bijvoorbeeld de 

latere uitspraak van minister Melkert 

dat hij de minister voor Cezinszaken i'>, 

kan met voldoening kennis nemen van 

een ontwikkeling in het oHiciclc den

ken van de regering. Er is bepaald wei 

iets te doen, maar voordat ik daar aan

dacht aan be<;teed, wil ik de hehnette 

aan gezinsbeleid nader analysercn 

Daarbij ecrst nog ecn enkcle opmer

king over de argumentatie die wcrd gc

bezigd bij de al aangehaalde afwijzing 

van gezinspolitiek. Fen gezinspolitiek 

zoals bepleit in het kader van het 

lnternationale Jaar voor het Cezin zou 

te weinig rekening houden met ver

schillen in waardering'>patronen; beter 

zou het zijn de bcscherming van het in

dividu voorop te stellen. Voor aile dui

delijkheid het spreekt voor miJ vanzell 

dat in het overheidsbeleid mensen on

geacht hun leefsituatie en scksuele ge

richtheid gerespectecrd en beschermd 

moeten worden. Daaraan is uitdrukking 

gcgeven in de Algemene wet gelijke 

behandcling, die in de vorige kabinets

periode mede onder miJn verantwoor

delijkheid tot stand is gebracht Dat 

respect voor ieder in zijn of haar eigen 

aard en overtuiging staat echter in het 

geheel niet in de weg aan een rekening 

houden met de positie van het gezin en 

hct voeren van een beleid dat gericht is 

op de authentieke behocften van ee11 

ledeenheid van ouders - of een ouder -

en kinderen. 

Om dat te verduidelijken wil ik iets 

zeggen over de rclatie individu-samen

leving. lcderecn weet dat de Jndividu

aliteit van mensen altijd betrekkelijk is; 

niemand kan aileen maar met en voor 

zichzelf Ieven. En van de andere kant 

tnogen n1enscn ook nooit \Vordcn gcrc

duceerd tot verwi5selbare exemplaren 

van ce11 soort waarvan cr zo velen zijn. 

Mensen maken hun pbnnen, hebben 

lief, werken, vieren en treuren samen 

met andere mensen. De kwalitelt van 

de samenlcving wordt uiteindelijk daar

door bepaald wat men<,en met elkaar 

kunnen heginnen zonder dat dit ten 

kmte gaat van elkaar. 

Communitarisme 
Dit inzicht is helder naar voren geko

mcn in het denken van mensen a!, 

Amitai [tzioni. 1 t-,lcn is hicr gaan '-PIT

ken van de beweging van het commu

nitarianism, de maatschappl)hlmolie 

die de opbouw van de samenleving uit 

gemeemchappen van allerlei snort cen

traal stelt Of samcnlevingen crcativi

teit ontwikkelen en zich ook 

sociaal-economi<,ch ontwikkelen. blijkt 

in hoge mate ervan af te hangen hoe de 

gemeenschappen binnen die <,amenle

ving functioncrcn. Z11n het min of mccr 

verstikkende, gcsloten familie-, dorp<,

of stamverhanden, die mensen beknel

len in plaats van een springplank te ver

schaffen, dan dreigen stil,tand en 

verval. t-,\aar als mensen aan hun 'ba-,is' 

in de <,amcnlcving het vertrouwen ont

lenen om iets nicuw<,, miS'>chicn zclls 

iets bijzondcr-; te beginnen, dan leiden 

maatscha ppcl i jke vera nderi ngsproces

sen tot echte ontwikkcling 

Cezinspolitiek vindt haar plaats du, 

nict in een maat5chappijbeeld alsol de 

samenleving aileen maar ecn melkweg

stelsel van gczinnetJes is. De verhou

ding tussen individu en <,amenlcving 

staat op ecn kruispunt van ontwikkelin

gen omdat aan de cnc kant de individu

elc vriJheid van mcn<,en e('n grotc 

nadruk krijgt, tcrwijl aan de andere 

kant hct gcheel van bindingen aan rc

gels en gedragspatronen, communica-



tienctwerken en verhindingsroutcs, 

zich tot een rmontwarbaar strak keurs

lijt hcdt ontwikkeld. De situatie van de 

eerlijke kansen gecft en ondersteunt 

nodig is. 

moderne <,amcnlcving is - ook - op dit In deze maatschappelijke ontwikkeling 

punt tegenstrijdig. In zo'n situatie komt Iaten we de tijd achter ons waarin er 

het crop aan, of tussen het individu aan zoveel schortte aan de gelijkwaardig-

de ene kant, en de samenlcving als hcid van mannen en vrouwen in het ge-

complcx geheel aan de andere kant ge- zinsverhand. Mensen die niet in het 

meenschappen kunnen tunctionercn, gebruikelijke gezinsverband leefden -

die de vrijheid van mensen ----------- bij voorbeeld wegens hun 

een basi-. geven, een thuis- Een sociaal homosebuele gerichtheid 

der spelcn beroeps-

ba-,is zo u wilt. In dat ka- ot omdat ze de ware nict 
ministelsel dat 

iedereen, vcrenigingcn en buurtcn, 

goed tunctionercnde be

drijven en kerkelijke ge

mcentcn een rol, maar 

misschien nog wei hct al

lcrmeest de kerngemeen

'>chappcn waarin mensen 

Ieven en lcven-.orientatie 

doorgeven. Dat i'> de bete

kenis van hedendaagse ge

zimpolitiek 

gezinsverantwoor-

hadden kunncn vinden -

ervocren achterstelling. 

Oat soort misstanden mag 

nict worden gcaccepteerd. 

Op grond van de 

Algemene wet gelijke bc

handeling van 1994 kan 

ertegen worden opgetre

den als mcnsen de voet 

delijkheid of niet, 

in een 

24-uurseconomie 

de arbeidsmarkt 
wordt dwarsgezet op 

opjaagt, is in strijd grond van wat hun 

Zulke gczinspolitiek laal 

zich dus absoluut niet 

met gezinspolitiek. 
hoogstpcrsoonlijk cigen 

is. Alleenstaanden mogen 

identihceren met het somberc beeld dat 

vanuit het verleden soms wordt ge

schetst van een gesloten of zelfs onder

drukkend gezinsverband, met strikt 

gehxeerde, onbespreckbare rolverdelin

gen en met uitwassen tot aan incest toe. 

In het klimaat van openheid en vrij

moedigheid dat onze samenleving ken

merkt kan (en moet) het gezin juist ecn 

zecr pmitievc rol spclen. Het moet met 

name de haven zijn van waaruit de kin

dcren het avontuur van het Ieven kun

nen beginnen. Daarbij doe! ik dus niet 

aileen op het zogenaamde standaardgc

zin, maar ook bij voorheeld op het ge

zinsvcrband waarin ccn ouder de 

verantwoordelijkheid draagt Het gc

zin, in hrede zin. is er om de kinderen. 

Dat i'> de reden waarom gezinspolitiek

dat wil zeggen politick die het gczin 

niet worden bcnadeeld in 

hun speciheke bchodten. Dat allcs gaat 

zccr wei samen met gezinspolitiek die, 

wanneer mensen een gezin hebben gc

vormd en onderhouden, de nodige rug

gesteun verschatt. 

Kinderen zijn de toekomst 
Zo'n nieuwe, eigentijdse gezinspolitiek 

is gewcnst, ja zelfs noodzakelijk. Ze 

biedt een passende juridische veranke

ring en bescherming aan hct gezin als 

lecfcenheid waarin mensen voor kinde

ren en elkaar verantwoordelijkheid aan

vaarden. Het gezin is er om de 

kinderen. De tijd is voorhij dat de over

heid reden zag, mensen aan te moedi

gen tot het krijgen van kindcren. Maar 

we mogen nict uit het oog verliezen dat 

hct hebben van kinderen maatschappe

liJk van een andere orde is dan het aan-
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schaffcn van een tweede auto of een ex

tra dure vakantie. Kindercn zijn de jon

ge mensen voor wie men zich inzct. Zij 

zijn de tockomst van de samcnleving. 

Dat is de reden waarom wij in Nieuwe 

wcgen, vastc waarden' cen hogcre kin

derbijslag hebbcn beplcit, alsook cen 

fiscaal stelsel dat cen verdeling van aan

dacht van beide partners over taken 

binncn het gezin en daarbuiten onder

steunt. Een sociaalministelsel dat ieder

een, gezinsverantwoordelijkhcid of 

niet, in een 24-uurs-economie de ar

beidsmarkt opjaagt, is in strijd met ecn 

gezinspolitiek in deze zin. Dynamick in 

economie en samenlcving is gocd, maar 

de ruimte voor ontmoeting en bezin

ning op de gcmeenschappelijk daar

voor bestemde zondag mag daaraan 

niet worden opgeoffcrd 

Gevolgen voor arbeidsbestel 
Gczinspolitiek hangt in belangrijke ma

te samcn met ons arbeidsbcstel. 

Wanneer wij sericus rekcning willcn 

houden met de verscheidenheid van 

gemeenschappen en levensssituaties in 

onzc samenlcving, waaronder hct ge

zin, doen wij er goed aan, in de bovcn

wettelijke socialc zekerhcid een ruimer 

zorgvcrlof voor (onder mccr) oudcrs als 

alternatief aan te bieden naast bijvoor

beeld arbeidsduurverkorting of flcxibe

lc pensioncringslecftijd 

Doorgeven van Ieven en levcnsorienta

tie betckent voor de samcnleving meer 

dan het opvoeren van consumptie. Dat 

is gccn pleidooi voor ccn bevolkingsex

plosie; daar zijn wij in Nederland ook 

ver van af. l3ij ccn vernieuwendc uit

wcrking van gezinspolitiek staan echter 

de kindcren centraal. Met dat doe! voor 

ogen gaat het ook om de ouders en hun 

onderlinge verhouding. Ecn voorwaar

de voor gezinspolitiek in onze dagen is, 

dat ze aansluit bij veranderendc rolop

vattingen van vrouwcn. Een dee! van 

hun lcvenstaak is mecr en mccr buiten 

hct gezin komen tc liggen Hun aan

deel in het maatschappelijke en econo

mische Ieven draagt niet aileen bij aan 

hun eigen lcvensvcrvulling, maar ook 

aan de kwaliteit van maatschappelijke 

processen. Ze dragcn bij aan een mcer 

Ons arheidsbestel is te star ingericht met o a 1Jls gevolg dat huishoudelijk werk buiten 
officide kaders wordt Perricht (Jato i\lickc Sc!JLmum) 



or gezamenlijkheid gerichte denk- en 

werkwijzc dan gebruikelijk is in de ha

nigheid van de economische concur

rentie. Het gemeenschapsdenken is hij 

vrouwen in goede handen. 

Die kwaliteit van de grotere maat

schappclijke betrokkenheid van vrou

wen is een argument om op onzc hoede 

te zijn voor cen killc economisering 

van de samenleving Die drcigt wan

neer de economische drijfveren voor 

werk buitcnshuis hct winnen van ande

re motieven - voor vrouwen en mannen 

- om z1ch in te zetten, thuis. in her ge

zin; in vriJwilligerswerk, buurt- en wijk

vcrenigingen, school en kerk. rolitiek. 

Ue inkomensplaatjes mogen niet het a\-

lcsoverhecrsendc motief worden. 

Mannen moeten vaak loskomen van die 

eenzijdige gerichtheid op baan en eco

nomic; vrouwen moeten niet worden 

gcrrest om werk te aanvaarden dat hun 

tegenstaat cnkel omdat het gczin an

ders hnancieel het hootd niet bovcn 

water kan houden. Uat Ievert criteria 

op voor vernieuwingcn die ook het lis

calc stelsel kunnen betreHen. Waar het 

om zal moeten gaan, is de belasting

helfing zo in tc richten dat het aanvaar

den van verantwoordeli[kheid (zorg en 

kosten) voor kinderen niet op een lijn 

wordt gesteld met het aanschatten van 

een duurdere auto of het boeken van 

een tweedc vakantie per jaar; tegelijk 

zal evenzeer moeten worden voorko

men dat vrouwen fiscaal ontmocdigd 

worden hetaald wcrk te aanvaarden of 

voort te zetten. Een discussie die uit

gaat van een bepaalde discutabele va

riant - ecn der velc mogelijke' - van hct 

srlitsingsstelsel hedt dus niet zo vee\ 

zin. Wei is het nodig de samenhang 

van beloningsstructuren. pensioenvoor

zieningen, belastinghdhng, sociale ze

kerhcid en kinderbJjslag te analyseren 

or hun cHecten voor de gezinsverhou-
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dingen en een eerlijke verdcling van 

verantwoordelijkheden voor cigen be

staan en dat van kinderen te ondersteu-

nen. 

Daarbij past om - naast de a\ eerder be

rleite keuzemogelijkheden in de bo

venwcttelijke sociale zekerheid - ook 

overigens een minder starre inrichting 

van het arbeidsbestel te zocken. Ons 

sociaal-economisch bestel is nog tevecl 

gcbouwd op een strakke indeling, er 

zijn mensen die in dienstverband wer

ken, er zijn ondernemers, en er zijn 

mensen die om uiteenlopende rede

nen - geen betaalde arbeid verrichten. 

Ook de wetgeving is in hoge mate op 

die indeling gebaseerd. Wie behoort 

tot de eerste groep - de werknemcrs -, 

betaalt naast de loonbelasting rremies 

en bouwt daarmee aansprakcn op voor 

een inkomensgarantie in de toekomst. 

Wie tot de twcede grocr behoort, 

draagt zeit de risico's van het a\ of niet 

in de toekomst kunncn voortzetten van 

het bedrijf De derde groer is vooral 

aangewezen op pensioen, uitkeringen 

of een ander die de kost verdient. 

Voor wie in ons land om zich heen 

kijkt, roept deze indeling van de sa

menlcving steeds meer vragcn op. Ze is 

in zekere zin typisch Nederlands, vol

gens vaste regels heeft men cen rlaats 

in het sociaal-economisch bestel, met 

een hele reeks daaraan vcrhonden rech

ten en plichten. 1\laar het systeem is 

steeds mcer gaan wringen. De strikte 

regels die de categoriecn begrenzen, 

belemmeren verandering De hoge bij

komende kosten die verbondcn zijn 

aan betaaldc arbeid, ontmoedigen het 

aannemen van tijdelijk werk en drukken 

ook het aanbod van zulk werk. Hct op

startcn van een klein cigen bedrijf is 

een moeizame aangelegcnheid. Menscn 

die een onhetaalde bi[drage aan de sa

menleving lcveren, voelcn zich vaak 

r 

m 

m 

z 

m 

N 

z 

m 

r 

0 



Q 

LLI 

-l 

LLI 

! i 
CQ , I 

ill 
Vl 

z 

N 

LLI 

u 

z 
LLI 

u..; 

-l 

~ 

<r: 
u... 

tweederangs-burgcrs. Wic eenmaal een 

uitkcring hecft, bedenkt zich wei twec

maal voor hij een lager betaalde nieuwe 

functie aanvaardt 

Een systcem dat zo in regcls en catego

riccn is gestold, zoekt uitwcgen Het 

geven van huishoudelijke hulp en aller

lei klusjcs worden massaal verricht bui

ten de officicle kadcrs om. Allerlei werk 

dat moeilijk in langlopende arbeidsver

houdingcn kan worden gcorganiseerd, 

bij voorbeeld keukcnhulp in de horcca 

of hct bezorgcn van kranten, heeft ecn 

plaats gcvonden in de nissen van ons 

arbeidsbestel, deels legaal, deels ille

gaal. Menscn met cen refcrcntiekader 

uit andere culturen - waar vee! mecr 

voir van onbeschermdc arbeidskrach

tcn. Dat desondanks het stelsel als ge

heel nog functioneert, bctekent dat we 

hct kind niet met hct badwater mogen 

weggooien, maar het is wei zaak de blik 

te rich ten op de oorzakcn van scheef

groci. Die zitten niet aileen in kwesties 

als de premicdruk, door de hoge wig in 

stand gehouden wcrkloosheid en tckor

ten in de uitvoeringsorganisatie; zc zit

len ook in ecn in dcze tijd te rigidc 

geworden systeem van indelen van de 

samenleving. 

Daarin verandering te brcngen, gaat 

niet van de enc dag op de andere. Dat 

ncemt nict weg dat, als onderdccl van 
schakcringen in het grens

gcbied van werken en 

niet-werken voorkomen 

----------- een strategic voor de toe

Mannen moeten komst, bcpleit moet wor

den een veranderings-
kijkcn met onbegrip naar 

de indelingen van ons sys

tecm. 

loskomen van de 

eenzijdige 

Wij mogen de vraag niet 

uit de wcg gaan of dit 

gerichtheid op baan 

proces in gang te zettcn 

naar sociaal-economische 

vcrhoudingen die mindcr 

schotten kenncn. 

en economie. Dat gcldt in de verhou-
strikt geregelde en ingc-

deeldc systeem zijn rcaliteitswaarde en 

ovcrtuigingskracht niet hceft verloren. 

Daarbij stel ik voorop dat we ook de ri

sico's van een minder gcreglemcnteerd 

stclsel heel gocd ondcrkenncn. Een 

economie waarin de arbeidskracht van 

mensen weer wordt gcreducccrd tot 

onbe<>chcrmde handelswaar, is het laat

ste wat wij wcnsen. Maar de uitwegcn 

van de praktijk gaan misschien juist in 

die richting, doordat belcidsmakcrs 

weigeren de feitcn onder ogen tc zien. 

Er worden constructics bedacht via uit

zendbureaus, er wordt werk naar het 

buitenland uitbcsteed of zelfs overgc

bracht, mensen worden gcfixeerd in 

hun uitkeringsgerechtigdhcid terwijl ze 

althans gedccltelijk weer aan het wcrk 

zouden kunncn gaan, en er wordt mis

bruik gemaakt van illegalcn als rcser-

ding tussen elk van de drie 

categoriecn. 1\lenscn zondcr inkomen 

uit huidige arbeid zouden mcer mogc

lijkheden moetcn krijgen om de uitkc-

ring die voor hen als basis fungcert, 

met inkomcn uit wcrk aan tc vullen. Pas 

als dat wcrk een duurzaam karakter 

krijgt, zou het gevolg hoevcn in te tre

dcn dat men de categoric van de uitke

ringsgercchtigdcn verlaat. In de andere 

richting is ccn gelcidelijker overgang 

tussen wcrken en pensiocn a! door ve

len hepleit In onzc ogen hoeft hct 

daarbij nict aileen om een overgangspe

riode van cnkelc jaren tc gaan. 

Hct is van belang dat mcnsen die cen 

dcel van hun krachten aan onbctaald 

wcrk gcvcn, al<; zodanig wcliswaar gecn 

geld, maar wei waardcring vcrdiencn. 

Hct makcn van combinatie-, van he

taald en onbctaald wcrk, biJ voorbecld 
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in het gezin, en daarmee ccn evenwich

tiger taakverdcling tussen ouders, kan 

worden hevorderd met een fiscaal stel

sel dat beidcn ook bij cen deeltijdbaan 

volop hct voordeel gunt van de belas

tingvrijc voet en lagere schijven. 

Tot slot 
Enkele opmerkingen tot slot. De waar

dering voor het gezin berust op het ele

mentaire inzicht dat de opvocding van 

kinderen een kerntaak is van de ouders. 

Ouders hebben niet aileen het recht, 

maar ook de plicht hun cigen kinderen 

op te vocden. Voorzieningen voor kin

deropvang en gezinszorg zijn daarvoor 

gccn alternatief, maar een beschermen

dc schil om het gczin, die van betekc

nis wordt als de zorg in het gczin niet 

ten voile kan voorzicn in wat in het be

lang van de kindcren nodig is. 

Cczimpolitick als staatstaak is als het 

ware weer de beschermendc schil daar

omheen. 

De bekende Amcrikaanse sociologen 

Brigitte en Peter Berger een jaar of der

ticn geleden "Wij zijn ervan overtuigd 

dat veel van de problemen van de mo

dernc verzorgingsstaat zich in minder 

scherpc vorm zouden voordoen of zelfs 

afwczig zouden zijn als het overheids

beleid mecr steun zou geven aan deze 

intermcdiaire structuren en daarvan ook 

gebruik zou maken, in plaats ervan ze 

tc negcren of zelfs onder de voct te In

pen, zoals tot op heden de tendens is. 

Dit is in het bqzondcr van belang voor 

de gezinspolitick."' In de westerse we

reid is men sindsdicn weer mecr gaan 

waarderen dater verbanden zijn die re

laties tu,-,en mcmcn ondersteunen. Hct 

gezin en de gcztmrelaties zijn daarvan 

de meest elcmentairc en dus van de 

grootste betckcnts voor ons social cofJital 

len in onzc ~arncnlcving pa~scnde gc

zin-;politiek dringt nicts op aan mcnsen 

in andere lcvenssituaties. Cezinspoli

tick betekent wei: een levensvorm 

waarderen die van levensbelang is voor 

de toekomst van onze samenleving. 

Prof. dr. F/\1 H Hirsch Ballin is lid um1 de 

Eerste Kamer en hoogleram· lr1tenwtioruwl recht 

en wetgwingsuraaqstukken aan de Katholieke 

Uniuersiteit Drahmrt. Hi) U'ilS minister l!mr 
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Eindelijk is er politieke aandacht voor het gezin. De positie van de 

vrouw is echter de grate valkuil voor die vernieuwde aandacht. 

Haar positie draagt de meeste risico's in zich. Voorkomen moet 

worden dat er een tweedeling ontstaat tussen financieel sterke 

mannen die fulltime werken en financieel zwakke vrouwen die niet 

of parttime werken. Het combineren van arbeid en zorg voor 

vrouwen en mannen moet nu eens echt mogelijk worden. De over

heid moet daar met wetgeving kaders voor scheppen. 

I 
n Nederland kun je laatste jarcn 

niet spreken van een bewust gc

zinsbeleid; niet bij de ovcrheid; 

niet in het CDA tocn ze declna-

n1en aan regeringen, rnaar 

ook niet in de partij Het 

Wetenschappelijk lnstituut 

voor het CDA en het 

CDA- Vrouwenbcraad wa

ren de gremia waar wei 

aandacht was voor gezins

beleid. Echter sinds een 

jaar is er weer aandacht 

voor het gezin, waardoor 

het gocd is te kijken naar 

hct belang van die aan-

maar vragen om een andere insteek, 

waarbij de klcinste eel, het gezin, graag 

voorop gezet moet worden. Daar gaat 

hct namelijk om de specifieke aandacht 

voor kinderen. 

dacht. C. Wi\1. Jo11gma-Roelcmts 

Cezinsbeleid moct vooral 

kindvriendelijk beleid zijn 

en mede daarom rnoet de 

aandacht daar op de eerste 

plaats op gericbt zijn 

Bovendien wil ik daarmee 

aangeven dat het CDA niet 

moet blijven steken in dis

cussies over definitics van 

'het gezin', over bet wei of 

niet visie hebben op dit 

Politiek belcid voeren in het Iicht van 

familie en gezin, zoals hct CDA dat nu 

nadrukkelijk op de rails zet, is een goe

de zaak, maar ik wil de accentcn graag 

iets anders leggen 

Daarom draai ik de woorden om; de 

waarde van beide verbanden is evident, 

terrein, maar dat het gewoon aile krach

ten 111oet bundelcn 0111 kinderen in ecn 

zo'n goed mogelijk klimaat tc Iaten op

groeicn. 

llij een gczin gaat bet om de relatie met 

en de zorg en verantwoordelijkheid 

voor kinderen en bij de tamilic gaat hct 

0111 hct sociale netwerk daaromhcen 



Vertrekpunt 
Mijn vertrekpunt, wat het gezin betreft, 

gaat uit van een aantal feiten: 

- In het Scheppingwerhaal wordt de 

aarde door Cod toevertrouwd aan de 

man en de vrouw,- nevcnschikkend dus 

en is er nict sprake van va<.tlcgging van 

taken. 

Hct kriJgen en verzorgcn van kinde

ren door volwassenen i<. door de eeu

wen heen een natuurlijk clement, dat 

aan de basis staat van iedere samenle

ving 

l:linncn de socialc orde -

eigen, zodat hij beter zijn weg weet in 

de samenleving. 

Het kind leert in die omgeving: 

1.Delw 
In het gezin leer je aandacht te hebben 

voor anderen, leer je solidariteit, leer je 

de menselijkc maat centraal te stellen, 

leer je het belang van het integrercn 

van werk en de zorg voor kindercn en 

leer je omgaan met vcrschillende genc

raties. Juist die laatste punten zijn voor

beelden van dclen op maatschappelijk 

niveau. 

2. Resf>ectereH 

door mensen zelf gemaakt Nog steeds vormen In het gczin word je res

pect voor het Ieven bijge

bracht, respect voor elke 

mens en dus ook voor an

deren buitcn het gezin, 

ongeacht hun ras, etc. 

Ook hier is maatschappe-

1 ijk respect een voortzet

ting van het primaire 

respect voor elkaar 

van icdere samenleving, 

is het heel gewoon, en 

vaak ook onvermijdelijk, 

dater sprake is van plaats-

mannen met een 

baan en een 

verzorgende partner 
vervangers. 

In de huidigc sociale or

de zien we dat hct accent 

ligt op het kcrngezin 

waarin kinderen worden 

het referentiekader. 

Dit is in strijd met 

de werkelijkheid. 
opgevoed,- de zorg volgcns 

de socialc orde houdt in ieder geval 

nict mecr in dat vrouwcn als het ware 

onder de zorg van mannen val len, zoals 

vroeger in het llurgerlijk Wetboek 

stond. Nu <;laan kinderen ccntraal. 

Dat kind is de unieke mens die in het 

gezin in de relatic met andere personen 

de kans kri)gt zich te vormen tot een 

pcrsoonlijkheid,- dat is zijn ocfenplaats 

en daar krijgt hij tegenwicht van ande

ren. In het gezin lcert hij als vcrant

woordelijkc pcrsoon, verantwoordeliJk 

tc z1jn voor zichzelf, voor zip1 mcde

mens en voor de Schepping en kan hij 

zichzelf ontplooien om te functionercn 

als volwaard1g lid van de gemeenschap. 

Het sociale netwerk wcrkt daarbij aan

vullend in de voorbneiding op devol

wasscnheid. 

Daar ook leert hij, als het goed is, een 

aantal vaardighedcn en maakt zich die 

3. Vmmtwoordi11g 11eme11 

In het gezin leer je je talcnten te ont

plooien, actief mce te doen en wordt 

zelfredzaamheid gestimuleerd, zodat 

dat ook op maatschappelijk niveau als 

burger weer lukt. 

·1. Cemeell5chapszir1 

In een gezin is de aandacht en affectie 

voor elkaar een belangrijke factor even

als het opkomen voor elkaars helangen. 

Op maalschappelijk niveau zouden 

overheid, het hedrijlslcven, etcetera 

zich inderdaad net zo moeten gedragen 

alsof hct om hun ouders/kinderen/ver-

\VJnten zou gaan. 

Dit proces doorlopen ouders met hun 

kindcren tijdens de opvoeding. Zij 

doorlopen hct zelf en geven het door 

aan hun kinderen, zodat zij genoeg ba

gage hebben om in de maatschappiJ te 

kunnen functionercn. 
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De discussie over de zin en de plaats 

van het gezin in de Nederlandse sa

menlcving zou daarom ook helemaal 

niet omstreden moeten zijn of verba

zing wckken, want ieder heeft er im

mers cen grout dec! van zijn Ieven zelf 

mee te maken. 

Politieke aandacht 
Sinds het Jaar van hct Cezin van de 

Verenigde Naties (VN) in 1994 en de 

opmcrkingen van CDA-fracticvoorzit

ter Heerma hct najaar 1995 bij de 

Algemenc Politieke Beschouwingen in 

de Twcede Kamer, is het gezin in de 

politieke discussie weer prominent aan

wczig. Negaticvc en positieve reacties 

wisselcn elkaar a f. Dat blijkt uit discus

sics over morele opvoeding van Ritzen 

en Hirsch Ballin, over normen en waar

den bij die opvoeding en de functie 

daarbij van hct gezin Zelfs de VVD-er 

Bolkestein trekt in dit debat de aan

dacht naar zich toe, maar geeft geen 

concrete invulling aan zijn boodschap. 

In het Jaar van het Cczin gat de poli

tick echter niet thuis en was het vooral 

Hare Majesteit de Koningin die in vele 

toespraken aandacht voor het gezin 

vroeg als natuurlijk element van onze 

en de inrcrnationale samenleving. Zij 

was daarbij in goed gezelschap van de 

Rooms-Katholieke Kerk en verschillen

de orthodox georientcerde geloofsge

mcenschappen. 

In de afgelopen jarcn heb ik zelf inver

schillende functies menig maal moetcn 

strijden voor meer politieke aandacht 

voor het gezin, waarbij het nict ging 

om restauratie van zakcn die achter ons 

liggen, maar om versterking van het 

gezinsverband door hulp aan jonge 

mensen die samen willen participeren 

op de arbeidsmarkt en zovecl mogelijk 

zelf hun kindercn willen opvocden 

Het is echter de Nederlandse vrouwen

beweging, met de duidelijke aanwezig

hcid daarbij van het C:DA- Vrouwen

beraad, die dit thema tot hct hare 

maakte. 

'Vcrnieuwd ouderschap', 'de Nieuwe 

werknemer met zorgtaken' waren 

C:DA- Vrouwenheraadsthema\ die han

delden over een andere kijk op de ver

anderde samenleving, de pmiric van de 

vrouw en de plek van gczinnen daarin. 

De vrouwenheweging en de vakbonden 

besteedden daarbij en docn dat nog, 

vooral aandacht aan de herverdeling 

van zorg en arbeid in het kader van her 

gezinshelcid Daarhij gaat het nict ai

leen om verdeling van werk en inko

men, maar vooral van tijd. Juist als er in 

een relatie zorg voor kinderen is, is de 

vraag naar cen adequaat gezinsbcleid 

namelijk het grootst. 

In die opvoedingsJarcn moetcn en wil

lcn ouder'> steeds vaker hun diverse rol

len van ouder, opvoeder, partner en 

werknemer graag comhineren. Dat 

vraagr vee! inspanning, vee! improvi<,a

tievermogen en de beschikking hebben 

over voldoende tijd en geld. Vooral in 

de eerste jaren is cr relatief vee! tijd 

mee gemoeid. Het is de drukste en de 

duurste tijd van je Ieven, maar ook de 

levendigste en ernotioneel gezien ook 

een rijke tijd 

Ouders kunnen, zoals de rnaatschappij 

er nu uitziet, moeilijk hun kinderen ai

leen verzorgen en opvocden; zeker als 

ze er aileen voor staan. Een gczin kan 

vee! zelf, maar zal sommige zaken aan 

andere verbanden ot instanties over 

moeten of willen Iaten. Dat zijn de eer

der genoernde plaatsvervangers. 

Voor het CDA kan daaraan een positie

ve duiding gegeven worden door her te 

plaatsen in het kadcr van het rcntmees

terschap In het heheer van de 



Schepping heeft de mens de opdracht 

gekregen die te bewaren voor het nage

slacht. Dat gcldt ook voor de verhou

ding ouder/kind. Ouders geven 

waarden door en Iaten zich daarbij 

som-; vervangen door anderen, door de 

familie, vrienden, de school, de kerk en 

andere verbanden waar het kind tijd 

doorbrengt Dat kan ook de kinderop

vang zijn. Zcker in ecn-oudcrgezinnen 

zal er grote behoefte bestaan aan die 

zorgvervanging. 

De samenleving zal \eden van een ge

zin perspecticf moeten bieden door 

aandacht aan die behoefte te besteden 

middels het voeren van een JCtiverend 

heleid. 

Mecle vanwege de ontplooiingskansen 

van vrouwen en de eenzijdigc zorgbc

\a<,ting is mijn hartekreet 'Maak het 

combineren van arbeid en zorg toch 

eindelijk eens ccht mogelijk' De over

heid vraag ik veranderingcn zoals gun

stlge helastingmaatregelingen, ver

hoging van de kinderhijslag, voldoende 

kinderopvang, uithreiding van zorgver

lof, hetere afstcmming van school- en 

werktijden 1\laar ik richt me niet aileen 

tot de overheid. Hct gaat namelijk ook 

om het gemeenschappelijk belang dat 

werkgevers en werknemers hebben bij 

een goedc oplossing van dit vraagstuk. 

Ze kunnen elkaars bondgenoten zijn, 

terwijl het cr nu vaak op lijkt dat ze te

gen elkaar uitgespeeld worden. 

Het dchat kenmerkt zich tevcel door 

het innemen van stcllingen van werkge

ver'> en werkncmers, van mannen en 

vrouwcn, op grond van helangentegen

stellingen en het lijkt of het onderwcrp 

aileen geldt voor de hoger opgeleiden 

met de bctere baan en hct carricrepers

pcctief, terwij\ ook de modale burger 

ermee te maken hecft. In de nabije toe

komst zullen arheidsorganisatics mecr 
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mocten inspelen op die nieuwe werkne

mer met zorgtakcn. 

We moeten weg uit de polarisatie op 

dit terrein en zeker ons niet aansluiten 

bij de negatieve klank als het over 

twceverdieners gaat. Vele manncn en 

vrouwcn die samen wcrken voor hun 

gezin, zitten in de lagere inkomensklas

se en dan is samcn werkcn niet altijd 

meer een kwestie van keuzevrijheid, 

maar van noodzaak. 

De problcmatiek is daarbij ook niet zo

zecr een specifiek vrouwenvraagstuk of 

een emancipatievraagstuk, maar een so

ciaal-economisch vraagstuk dat met ho

ge prioriteit op de politicke agenda 

hoort te staan. Bovendien is het een 

vraagstuk dat betrekki ng he eft op de 

kwaliteit van het Ieven, van mensen tot 

hun recht Iaten komen. 

Dit sluit aan bij het bijbelse begrip en 

een van de Uitgangspunten van het 

CDA 'gerechtigheid'. 

Cerechtighcid betckent, dat aan men

sen gegeven wordt wat zij nodig heh

ben voor een menswaardig bestaan en 

het impliceert bovendien dater tussen 

mensen rechtvaardige verhoudingen 

gecreeerd moeten worden en recht ge

daan wordt aan degenen die achterge

steld zijn. 

Van degencn die in een bevoorrechte 

positie verkeren, wordt dan ook gc

vraagd dat ze stappen tclllg doen of op

zij /'vleestal zijn dat nog mannen. Dat 

rcchtvaardigt ook de extra aandacht 

voor de positie van vrouwen. 

Cerechtigheid voor mannen en vrou

wen houdt daarom vandaag de dag in: 

De erkenning van het recht van zowel 

mannen als vrouwcn op ecn maatschap

pclijk verantwoorde keus voor de in

richting van zijn of haar Ieven. 

Wil er echter sprake zijn van cchte keu

zcvrijheid dan zal in hct overhcidsbe-

r 

m 

m 

z 

m 

N 

z 

m 

r 

m 

0 



I..U 

z 

N 

w 

z 
I..U 

I..U 

leid, in het hedrijfsleven, maar ook in 

het gedrag van vee! mannen, nog heel 

wat veranderd moeten worden. 

In het overheidsbeleid en bij het he

drijfslcven wordt nu nog levee! uitge

gaan van cen scheiding op de 

arbeidsmarkt tussen fuiltime werkende 

mannen en niet of parttime werkcnde 

vrouwen. Nog steeds vormen mannen 

met ecn baan en een verzorgende part

ncr het rcferentiekader Dit kader be

antwoordt niet mcer aan de 

veranderendc samenstciling van vele 

huishoudens in Nederland noch aan de 

groeiende behoefte en noodzaak van 

vrouwen en manncn om in hun Ieven 

rolverdcling tussen mannen en vrou

wen, is niet meer rnogelijk Het gezin is 

niet rneer het enige referentiekader van 

de vrouw. Driekwart van de vrouwen 

wil werk en ouderschap cornbinercn. 

Mannen erkennen veelal het recht van 

vrouwen op (betaalde) arbeid en onder

schrijven rneestal de noodzaak van een 

gelijke taakverdeling .... zc doen aileen 

nog niet in grote getale wat zc zeggen. 

Daar waar de arbeidsparticipatic van 

mannen gelijk gebleven is de laatste 

vijftien jaar, is de arbeidsdcelnarnc van 

vrouwen gestegen tot bijna 50'){,, maar 

dan meestal wei in deeltijd. Mannen 

zijn echter nauwelijks meer gaan zor-

leren, werken, opvoeden en verzorgen gen. 

te combineren. Volgens pas verschenen 

cijfers van het C:entraal Bureau voor de Grote valkuil 
Statistiek blijven partners in grotere gc- Daar ligt ook de grote valkuil voor de 

tale werken na de geboortc van een vernieuwde aandacht voor hct gezin. 

kind. En in bijna twee/derde van de ge- De positie van de vrouw draagt de 

zinnen wordt het inkornen ----------- meeste risico's in zich. 

door beide partners ver Arbeidsorganisaties Voor haar is participatie 

dan misschien het sleutel-diend. 

lndividuele omstandighe-
moeten meer 

den van werknemers wor- inspelen op de 
woord; ook in het rapport 

'Nicuwe wegen, vaste 

waarden' wordt dat aangc

haald. Bovendien is parti

cipatie een noodzaak voor 

den voor men sen zeit 

<,teeds belangrijker, maar 

zijn ook gevarieerder; 

evenals de arbcidsduur en 

nieuwe werknemer 

met zorgtaken. 

de arbeidstijden. Daar kan op in ge

speeld worden; het biedt kansen. In het 

overleg tussen sociale partners zal hier 

steeds meer aandacht voor moeten zijn. 

De overheid kan dit stimuleren in het 

bijzonder op het terrein van de sociale 

zekerheid en de tijdelijke voortzetting 

van de pensioenophouw tijdens verlflf

peri odes. 

De vrouw mag niet als gevolg van ailer

lei rolbevestigende regelingen of druk 

vanuit haar omgeving een eenzijdige 

keuze opgedrongen krijgcn. Terugval

len op de traditionele beeldvorming 

van huwelijk en gezin, van vaststaande 

econorni'>che zelfstandig

heid. In de praktijk van ailedag gaat het 

echter meestal over mannen met de 

voile banen, vaste arbeidscontracten en 

een toekomstperspectief met mecr ze

kerheden en over de vrouw met de klei

nere baan, de flexibclc contracten en 

het onzekere toekomstperspecticf. 

Met de huidige wetgeving, denk aan de 

Nieuwe Nahestaandenwet en de 

Algemene Bijstandswet kunnen vrou

wen het zich niet rnecr perrnitteren om 

aileen te kiezen voor de zorg voor hun 

gezin. Zij zijn de dupe als ze aileen ko

men te staan door overlijden of schei

ding van hun partner 



Willen we dat dilemma of gaan we op 

zoek naar nieuwe mogelijkheden om te 

voorkomcn dater cen tweedeling in de 

maat<.chappij ontstaat tussen financieel 

sterke mannen en financieel zwakke 

vrouwen? 

Daarvoor is nodig: 

- uitbreiding van verlofregelingcn 1 

- loopbaanplanning en carriereperspec-

ticf voor deeltijders1 

- wettelijke regeling voor hct recht op 

deeltijdarbeid1 

- uitbreiding kinderopvangmoge\ijkhe

dcn met name buitenschoolsc opvang1 

- fiscalc wetgeving die rekening houdt 

met de extra kostcn van mensen die 

hetaaldc arbeid combincren met het 

opvoeden van kinderen 1 

- mentaliteitsverandering: de eenzijdige 

arbeidsorientatic van mannen kan wel

licht worden gcrelativeerd en omgeho

gen. Hct kan voor mannen een 

opluchting betekenen dat ze niet meer 

aileen verantwoordclijk zijn voor hct 

lcvensonderhoud van hun gezin, maar 

dat kunnen delen en dat zc bovendien 

mogen zorgen. Mannen hehben er iets 

bij te winnen en dus ook het gezin. 

De overhcid zal met wetgeving kadcrs 

mocten crccren voor de combinatie van 

arbcid en zorg. 

Haar rol is daarbij tweelcdig: het on

derstcunen in brede zin van ouders bij 

de invulling van hun opvoedingstaken 

en het beschermcn van kinderen als ou

ders hun verantwoordelijkhcid niet 

waarmaken. 

Tens lotte 
In ecn gezin zal tenminste ecn van de 

ouders of beide gedeeltclijk behoorlijk 

bctaald werk moeten verrichten, wil 

men als gezin naar bchoren kunnen 

functionercn. Het hcbben van werk, de 

hoeveelheid wcrk, het soort werk, maar 

([)V 7·H% 

ook het niet hebben van werk hecft in

vloed op het functioneren van gezin-

nen. 

Participatie van beide ouders is, gezien 

de geschetste maatschappelijke en poli

tieke ontwikkelingen, noodzakclijk en 

geeft ouders de kans hun verantwoor

delijkheid voor hun kinderen beter ten 

uitvoer tc brengcn. 

Samen verantwoordelijk voor de rela

tic, de kinderen en het maatschappelijk 

functioncren, dat heeft het CDA als 

partij hoog in het vaandel staan. lk 

hoop, dat het CDA nicuwe wegen 

vindt, waardoor gezinnen kunnen func

tioneren en !eden daarvan tot hun recht 

kunnen komen. 

C Wi\'l .Tongma-Roelants ts lid van de 

Ncderlmtdse Cczimraad, Lid vcm hct 
Bisschof>Pelijk Canute Huwelijk en gczin c11 voor 

het CJ)A lid uan de Prouincialc Staten ua11 

Dm111Je. Van 1991 tot 1995 tPas zij voorzitter 

van het CDA- Vrouwenhmwd. 
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De discussie over gezinsbeleid lijkt sterk bepaald door twee groe

pen. De een wil op het drijfzand van het traditionele gezin bouwen 

en schieten op het spook van de individualisering, de ander doet 

het omgekeerd. Voor een ieder die gezinsbeleid wil voeren, of zelfs 

wil praten over het voeren van gezinsbeleid liggen vele valkuilen 

verscholen. Deze bijdrage gaat niet in op het 'waarom' van gezins

beleid, maar op het 'hoe'. Het accent ligt op het 'hoe niet'. 

H 
et spreekt voor zich dat 

familie- en gezinsbeleid 

aileen hedendaags kan 

zijn als het is gebaseerd 

op een goede analyse van het verschil 

tussen het hedendaagse en 

het 'verledendaagse'. Wie 

een incorrect, vertekend of 

gei"dealiseerd beeld van 

het verlcden - of van een 

bepaalde ontwikkeling 

naar de toekomst - tot ba

sis van beleid wil maken 

houwt op drijfzand en 

schiet op spoken Het lijkt 

er sterk op dat de gezins-

aan te tonen dat de nuchtere cijkrs 

over de hedendaagse gezinswerkelijk

heid haaks staan op beide interpreta

ties. Het gezin is modern geworden, 

maar niet 'ontbonden in factoren' In te

legramstijl samengevat: 

1 Er is geen sprake van al

gemene trends in de be

volking om vooral met 

zichzelf bezig te zijn, laat 

staan om dat tot uiting tc 

brengen door altcrnatief of 

aileen te (willen) zijn en/of 

het gezin te verwaarlozen. 

2. Er is wei sprake van ver

andering van verhoudin-

discussie tot nog toe <;tcrk gen (modcrnisering) 

is bepaald door twee groe- Drs P Cuyvers binnen relaties en gezin-

pen. De een wil op het drijfzand van nen, concreet van emancipatic en dc-

het traditionelc gezin bouwen en op 

het '>pook van de individualisering 

schieten, en de ander doet hct omge

keerd: schicten op het spook van hct 

traditionele gezin en bouwen op het 

drijfzand van de individualisering. 

In eerdere puhlikaties heb ik getracht 

mocratisering. Een modern gezin is ecn 

leefeenheid waarin partners werk en 

zorg in onderling overleg vcrdelen -of 

minstem willen verdelen. 

3 Ecn modern gezin komt niet mccr 

zoals vroeger tot stand direct na het ge

zin waarin men als kind opgrocit, maar 
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wordt al<. her ware <;tapsgewijze opge

bouwd: de momenten van uit-huis

gaan, -,amenwonen/trouwen en de 

komst van kinderen worden atzonder

lilk gekozen. AI' gevolg hiervan ziJn in 

de kvenslonp van burger-; 'nieuwe fa

sen' aileen ot als paar wnnen - ont

staan in de periode voor en na de 'echte 

gezi nsfase' I met ki nderen) 

4. De overheid heeft niet, verkeerd 

en/ol vee I te laat gereagecrd op die pro

cessen, en te lang vastgehouden aan 

cer1 sociaal stelsel dat gehasecrd was op 

hct ko-,twinnersgezin, maar vonral op 

de traditionele leven-,\oop. Als gevolg 

daarvan is de 'concurrentiep05itie' van 

hui-,houden<, met kinderen znwel ecn

nomisch al-, sociaal -;terk uitgehold. 

5. In een modern stelsel moet niet het 

vcr-,chil tu<;sen aileen- of samenwonen, 

noch het ver-;chil tussen ecn- en twec

verdiener<; centraal <;laan. maar het vcr

-;chil tussen mcnsen met en zonder 

I inwonende) kinderen. Dat bctekent 

darer ecn nieuwe sociale hcrverdeling 

van tijd en geld op die basis moct 

plaatsvinden; lidst in de vorm van een 

'duaal stelsel' dat is gebaseerd op onder

schcid tusscn lcefvormcn/huishnudens 

met en zonder (inwnnende) kinderen. 

Als ik deze vijt punten nog kortcr zou 

moeten samenvatten, dan zou ik stellen 

dat cr weinig mi-, is met de familic(zin) 

- noch met de burgerzin- van de bcvol

king, noch met de gezinsgerichtheid, 

maar dat het hoog tijd is het sociale 

stelscl niet mecr op partnerschap maar 

op ouderschap te baseren. 

Tot nog toe heeft de discu<;<;ie over gc

zimhelcid zich echter we! op ouder

schap geconcentreerd, maar dan vooral 

in de vorm van wat ik 'idenlogischc 

spiegelgevechten' noem. Ter rechterzij

de gaat het daarbij om pngingen om ai

le-; wat afwijkt van het traditionele 

gezinsmodel verdacbt te makcn. Nu 

zijn cr in Nederland weinig aanhangers 

meer van de stelling dat gehuwden be

ter kinderen kunnen npvoeden dan on

gehuwden, maar er valt altijd we! een 

deskundige of onderzoek te vinden om 

de grote zorg, ot de aanwezighcid van 

'extra risicotactoren' voor eenoudergc

zinnen, stiefgezinnen en natuurlijk ho

mogezinnen te onderbouwen. Aan de 

andere kant wordt in de linkse tabloids 

voor intellcctuelen icdere nieuwe rela

tie- of ouderschapsvondst tot de be

langrijkste toeknmsttrend uitgeroepen, 

en wordt omgekeerd een ieder die hct 

leuk vindt om samen met partner en 

kinderen om zcs uur te cten tot hootd

verantwoordelijke voor onze verwor

ding tot economisch derde wereldland 

verklaard. Kortum: mcer dan 90 pro

cent van de mediadebattcn gaat over de 

voors en regen van hepaalde leefvor

men. terwijl toch gecn -;erieuze politici

us zou durven verkondigen dat de 

overheid in de hedendaagse samenle

ving een belcid zou moeten vocren dar 

die keuze van leefvorm b6nvlnedt. 

Vandaar mijn stelling dat her gaat om 

spiegclgevechten om de tegenstander 

te intimideren, niet om scrieuze pngin

gen om tot belcid te komen. 

Dit beeld geldt overigens niet aileen 

voor Nederland, maar ook voor Ianden 

waar men al ticntallen jaren ervaring 

heeft met 'officieel' gezinsbclcid 

Recent heb ik in een internationaal sa

menwerkingsproject de kans gekregen 

een mcdewerkster een aantal maanden 

tc Iaten besteden aan een inventarisatie 

van de discussies over gezinsbeleid zclf, 

dit ter aanvulling op de in het Jaar van 

her Gezin beschikbaar gekomen inven

tarisaties van maatrcgelen in diver<;c 

Ianden. Hct nadecl van een dergelijke 

inventarisatie 'op metaniveau' is uiter

aard dat hct abstractieniveau erg hong 
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is, en er dus op het eerste gczicht wei

nig praktische relevantie uit af te lt:iden 

is. Toch ben ik van mening dar het juist 

deze analyses zijn die als het ware de 

onzichtbare basis van de ijsberg vor

men. en als je nict weer wat cr onder 

water zit kun je wei net als de Titanic 

om de zichthare klippen heenvaren, 

maar ga je plotseling kopjc onder voor

dat je zclfs maar weet waardoor jc ge

raakt bent Zonder naar volledigheid te 

streven wil ik een aantal van de helang

rijkste valkuilcn voor het gezimdebat 

noemen, waarbij ik zal trachten het 'ab

stracte' punt met een Nedcrlands voor

autochtoncn in Nederland veel hoger 

dan hij huwelijken tussen perscmen met 

gelijkc nationaliteit. (Een cijfer dat cwe

rigens gecorrigecrd zou moeten wor

den, als de heweringen over het grote 

aantal schijnhuwclijken ook juist zijn, 

maar dat terzijde). Waar het orn gaat is 

dat uiteraard - op de bekende uitzondc

ring na- geen partij in Nederland daar

aan zelfs ook maar de voorzichtigc 

suggcstie zou willen vcrbinden orn 'ei

gen volk eerst te trouwen', laat staan 

dat men enige wettelijkc maatregel in 

die richting zou willen overwegen. 

beeld te verduidelijken. ---------- Definitie 
Belangrijk is dat het In hct Jaar van het Cczin 

Ideologische debat 
over 'juiste' leefvorm 
De eerste en belangrijkste 

valkuil die in de litcratuur 

thema 'gezin' in de is in Vcrenigde Natie'>-vcr

hand na cen jarenlang de

bat geconstatecrd dat het 

gezin (dan wei 'the family') 

onmogelijk eenduidig tc 

definieren valt, zekcr nict 

wereldwijd. Voor het voe

rcn van concreet beleid is 

hct echtcr absoluut nood-

politieke 

wordt gedocurnenteerd -

waardoor het debar bij

voorbeeld in de Verenigde 

Staten in dertig jaar nau

wclijks verdcr is gckorncn 

zoals Steiner hcschrijft in 

overwegingen en in 

de infrastructuur 

daarvoor expliciet 

wordt. 

'The futility of family policy' - is inderdaad 

exact de hierhovcn al omschreven 'nor-

menstrijd' over hoe een gczin cr uit 

hoort tc zien. 

De paradox daarbij is dat hcide kanten 

als het ware in een ideologische vork 

tcrechtkorncn. Tcr rechterzijde is men 

altijd kampiocn van de gczinsprivacy 

en tegenstander van staatsinmenging, 

en ter linkcrzijde is men altijd voorstan

der van zo groot mogelijke keuzevrij

heid. Voor beide partijen is het dus 

onmogelijk om praktische beleidsvoor

stellen aan het debar te verbinden. Ter 

illustratie rondom het thema echtschei

ding, net zoals vroeger het gcval was 

met 'gemcngde huwelijken' op geloofs

basis, is het echtscheidingspercentage 

voor huwelijken tussen migranten en 

zakelijk dar het object van 

belcid op enigc wijzc kan worden orn

schreven. Het gevolg is dat bij het op

zctten van gezinsbeleid de discussies 

over normen en waarden als het ware 

via de achterdeur nog steeds een rol 

spclen In Nederland zien we het pro

hlcem terugkeren daar waar mini'>tcr

presidcnt Kok spreekt van 'leefeen

hedcnbeleid' en het CDA van 'familie

en gezinshelcid', met een voorkeur voor 

ecn definitie die uitgaat van 'duurzame 

vcrbanden' 

Naar mijn mening is het cruciaal dat de 

definitiekwestie zo snel mogelijk van 

'ideologie' naar 'pragmatisme' verhuist. 

De definitie die door hct Nationaal 

Comite voor het Jaar van het Cezin is 

voorgcsteld (een gezin is een leefeen

heid waarin kinderen worden verzorgd 
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en/ot opgevoed), is destijds uitdrukke

lijk voorgesteld als werkdefinitie. Met 

de term 'werkdefinitie' wordt bedoeld 

dat het niet gaat om welk soort norme

ring dan ook: het gaat niet aan om 

mensen die zichzelt graag gezin willen 

noemen dat at te nemen. Waar het om 

gaat is dat een dehnitie nodig is die 

vanuit het belcid gezien in staat is om 

een bepaald terrein adequaat af te gren

zen. En met de keuze voor 'leefeenhe

den' of 'duurzaamheid' is dat vrijwel 

onmogelijk 

Beleid veronderstelt het maken van 

keuzen. De ovcrheid zal in de toekomst 

in tocnemende mate worden gecon

fronteerd met bet verzoek van burger'> 

om ongelijke behandeling Ongelijke 

behandcling is gcen 'onwettige' zaak in 

het Iicht van de Wet Celijke 

Behandeling Ongelijke behandeling 

client echter tc worden gerechtvaar

digd, en die rechtvaardiging wordt ge

vonden in ongelijke situaties. 

Bijvoorbecld een be.,taande achtcr

stand, die tot een voorkeursbeleid aan

leiding kan geven. Maar zeker gezien 

de toenemende scherptc van de 

Furopese oordelcn op dit terrein, kan ik 

me nauwelijks ongelijke behandeling 

voorstellen tlhsen burgers op grond van 

al dan niet toereikend geachte 'duur

zaamheid' van relaties. En onderscheid 

tussen 'lceteenheden' zal toch ook moe

ten worden gemotiveerd op grond van 

duidelijke kenmerken die ondcrscheid 

rechtvaardigen zoals het feit of men al 

dan niet kinderen ten laste hcdt .. 

Maar nogmaals, het punt waar het om 

gaat is dat de kwestie van een beleids

dehnitie losgemaakt moet worden van 

het normatieve debat (al was het aileen 

maar door de atspraak dat de bcleidsde

hnitie na verloop van tijd wordt her

zien) 

CllV 7'H% 

Belangentegenste1lingen 
Wie is nu tegen het gezinl Niemand, 

maar dat is iets anders dan ervoor zijn, 

of er bepaalde rechten aan toekennen. 

Het is echter in mijn ogen onvermijde

lijk dat je aileen serieus over gezinsbe

leid kunt praten als je ook onder ogen 

ziet dat er wei dcgelijk sprake zal zijn 

van tikse bclangentcgenstellingen tus

sen (groepen) lccfvormen. In de hier

boven in vijl punten samengevatte 

analyse onderscheid ik in de moderne 

samenleving drie groepen: alleenwo

nenden, paren en gezinnen. En daarbij 

zijn het vooral de paren die in de jon

gere en oudere leeftijdsfasen (relatief) 

profiteren van het feit dat ze meer tijd 

en (dus) meer geld tot hun beschikking 

hehben. Fen voordeel dat met een 'on

geclausulcerd' beleid gericht op verdere 

individualisering aileen maar versterkt 

zal worden. 

Ieclere vorrn van positicf beleid richting 

gezinnen met kinderen zal minstens 

mede, maar in mijn ogen zelts licfst ex

tra gcfinancierd moeten worden door 

de groep kinderlozen. Niet aileen a]., 

het gaat om een fase in hun eigen le

vemloop die later wordt terugverdiend, 

maar ook a is hct gaat om de 20 procent 

burgers die permanent kinderloos blij-

ven. 

/v\aar ook hier is het cruciale punt niet 

zozeer dat vanaf het begin vaststaat 

welke groepen winnen of verliezcn, 

ook dat kan immers verschuivcn. Het 

gaat erom dat keuze tussen groepsbe

langen ook op het terrein van leefvor

men een politieke aangelegcnheid is, 

die niet met verhalen over een alge

meen of universeel bclang onder de ta

fel mag be Ianden 

Het 'bereik' van gezinsbeleid 
In het buitcnland zicn we dat onder de 

noemer van gczinsbelcid de mecst inte-

.,., 
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rcssantc combinaties van beleidsterrei

nen voorkomen. Jeugd en gezin. senio

ren en gezin, en dat nog los van de 

situaties waarin het thema is toege

voegd aan Sociale Zaken, of zelfs 

Financicn (in het vorige Vlaamse kabi

net) Zo kunncn er bijvoorheeld drie 

'sporen' worden onderscheiden. opvoe

ding, geld en zorg(verdcling). Hiermee 

bestrijken we al een flink dec! van het 

overheidsbeleid, en dat zouden we nog 

best kunnen aanvullcn. niemand zal 

ontkenncn dat huisvesting nogal be

langrijk is voor de gezimsituatic, etc. 

De valkuil is in dit verband dat bestaan

de beleidsterreinen geneigd zullen zijn 

dat gezinsbclcid niet hetzclfde i'> als 

(vcrlengd/verbrecd) jeugd-, emancipa

tie-, achterstands- of zorgbcleid, dan 

!open we het risico dat het net zoa!., in 

vee! andere Ianden een leukc politieke 

wisselpost wordt, waarvan inhoud en 

bercik periodick wisselen. 

Operationele doelen 
Het formuleren van echte operationele 

doelen van gezinsbclcid lijkt ook bip1a 

een paradox, in relatie tot de noodzaak 

om nonnatieve uitspraken tc vcrmijden. 

In de literatuur blijkt ook dat hier in de 

meeste Ianden nog geen sprake van is. 

lk kan op dit punt nict vee! mccr doen 

om gezinsbeleid als ver

lengstuk van hun eigcn 

werk te (gaan) behande-

Er is weinig mis met 
dan ecn vcrgelijking rna

ken met cen terrein als het 

milieubeleid. Concrete be-

len. In het jcugdbeleid 

bijvoorbeeld, maar ook in 

het Onderwijs Voorrang'>

beleid (OVB) bestaat a! 

de familie(zin) van 
leidsmaatregelen bleken 

daar pas mogelijk nadat 

men 1n voldocnde brcdc 

kring een aantal normen 

was ovcreengekomen. Dan 

blijf je natuurlijk voortdu

rend ruziemaken over de 

hoogte van het percentage 

en de tekst op de verpak

king, maar je bent het ten

mJn'>te eens over de 

gezamcnlijke richting 

lk koestcr niet de illusie 

dat op cen terrein als gc-

de bevolking, noch 

met de 

steeds mccr de neiging om 

achterstands- en ontwik

kelingsproblemen mccr 

gezinsgericht te benade

ren. Een soortgelijke vonn 

van 'branche-vervaging' is 

volgens mij te zien in de 

vaak gehoorde opvatting 

dat de zorg voor kindcren 

in gemoderniseerde socia

le stelsels feitelijk gelijkgc-

gezinsgerichtheid, 

maar het is hoog 

tijd het sociale 

stelsel niet meer op 

partnerschap maar 

op ouderschap te 

baseren. 

steld kan worden aan die voor 

hulpbehoevendc ouders. In Nederland 

gaan weer van uit dat volwasscncn hun 

recht van zelfbe.,chikking tot hun dood 

hehouden. De zorg die ouders en ande

re opvoeders voor kindercn hebben is 

daarentegen niets meer of minder dan 

de officiele en primaire verantwoordc

lijkheid Hier ligt dus een cruciaal prin

cipieel verschil. 

Kortom. als we gcen goedc manier 

kunnen vinden om duidclijk te maken 

zimbeleid iets dcrgclijks 

op dit moment zelfs maar een schijn 

van haalbaarheid bezit. Het is a! een 

hele stap om de belangrijkstc elemen

tcn voor het functioneren van gczinnen 

met kinderen te identificeren. Zodra ie

mand er om vraagt om dat soort zakcn 

in de praktijk tc vertalen komcn we in 

de lachcrige sfeer rond zaken als een 

'opvocdersdiploma', ol zoals ik hct zelf 

formulccrdc, een soort 'APK-keuring' 

voor gezinnen. Met nogmaals de ver

wijzing naar milieubelcid zou ik het 



echtcr toch zinnig vinden om - a! is het 

maar h1j wijzc van experiment - de dis

CLI'>'>ic tc opencn over een minimaal 

noodzakelijkc infra'>tructuur waar een 

gczin over moct kunncn heschikken. 

Op dat terrein zijn er genoeg zaken te 

noemcn, zonder dat we ecn meetbt 

voor opvoedcrs aan de orde stellen. In 

tnmen van geld. tijd, maar ook moge

liJk van omgcving: wat te denken van 

zaken als vcrkcersvciligheid of zelfs ecn 

<,tukjc groen of speeltuin binncn een 

straal van 500 meter - ccn optic die re

cent door professor De Winter is ge

nocmd. En bovendien kunnen we hicr 

op decltcrreinen wei gchruik maken 

van 1nternationale experti'>e. De kwes

tie waar hct hicr om gaat is dat zondcr 

operationelc doclen discus-,ie wei, maar 

echt hclcid nict mogcliJk zal zijn. 

Uitvoering 
Een hn"'e minister hecft voor- en nade

lcn. Het lijkt goed om cen zo hoog 

mogelijke helcidsverantwoordelijke te 

hchhen. En waarom zou Je indcrdaad 

nict redcncren dat de 'sccundaire' en 

'tertiaire' lcefsferen met Onderwij<, en 

Werkgclegenheid wei departementcn 

hchhen, en de 'primaire lccfsfeer' nog 

niet. Aan de andere kant hlijkt uit de 

hcschrijving van de valkuilcn hierbovcn 

dat de risico's van politieke stammen

<,trijd en de moeilijkheden hij het af

grenzcn van een hclcidsterrein groot 

zijn. In hct huidigc stadium van de dis

cu<,<,ie IS het waarschijnlijk ook ccn val

kuil om de discu<,<,ie op de 

organi<,atori-,chc vonn van de politiekc 

aandacht tc concentreren. 

llclangrijkcr is naar mijn mening voor

alsnog dat het thema 'gezin' in de poli

tiekc ovcrwegi ngen en in de 

mfrastructuur daarvoor expliciet wordt. 

Dat zou zich kunnen vertalcn in aan

dacht voor het thcma in het regerings-

(llV7H% 

beleid, regeerakkoordcn, verkiczings

programma s, ondcrzoek, periodicke 

rapportages, etc. Dat zou zich ook kun

nen vertalcn in mccr aandacht in de 

ambtelijke ,;feer waar, voorzover ik 

weet, op dit moment in totaal 0,2 fullti

me-equivalcnt (fte) hinnen het departe

mcnt Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) voor is gereservecrd. Een 

kwcstie van langzaam en bchoedzaam 

opvoercn, want zolang cr nog zoveel 

valkuilen bcstaan in hct debat zullen zc 

zich aileen maar op iederc plek waar 

wordt gestart hcrhalen op kleinere of 

grotere schaal. 

Overigens zijn er ook in dit verhand in

ternationaal wei cnkele goede voor

bcelden van hoc het zou kunnen. 

l3ijvoorheeld 111 Canada waar ecn spe

cialc ambtclijke adviesgroep voor de 

minister-president hestaat en in 

Australie, waar een onafhankclijk insti

tuut voor bcleidsana]y<,e bestaat. Maar 

dan zijn we a! op het tcrrein van de 

mogeliJkheden aangckomen, en daar 

kan ik nu nict uitvocrig op ingaan. 

Slot 
Het CDA wil de hclangrijbte valkuil, 

die van de ideologische scherpslijperij, 

per se vermijdcn. Familie- en gczinsbe

lcid is blijkbaar een terrein dat een 

voorsprong kan oplevcren op andere 

partijen .. En misschicn niet aileen in 

tcnnen van goedc discussics: als we er 

tenminste van uitgaan dat de recente 

groci naar 40 zetcls in de opiniepeilin

gen van week 2 I (red.) nict aileen met 

de tcrugval van de Oudercnpartijcn te 

maken heeft, maar ook met de voorals

nog geslaagde poging om het gezin op 

de politieke agenda te zetten. 

Drs. P Cuyuers is heleidsmedetl'erkcr hi) de 

Nederlandse (;ezinsmr~d 
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oel van de slotbeschou

WII1g 1s de consen<,us en 

d1ssensus 111 deze bundel tc 

1Ilventanseren en te analy 

scrcn. Een dergelijke slotsom is nood

zakeliJk, willcn de hicrin gehundeldc 

inzichten en argumenten betckcnis 

hebben voor hct verdcrc dehat over gc

zinsbelcid. Het is met de hedoeling 

vcrschillen van mcningen hier te be

slechtcn of aanbevelingen tc doen. [r 

zullen enige rode draden gctrokken 

worden. Som'> zal ik aangeven welke 

opvatting in icder geval in de artikelcn 

de meeste goedkcuring of afkeuring 

heeft ontvangcn. Ook permitteer ik mij 

enkele persoonlijke kanttekeningen 

Dcze slotbcschouwing bcstaat uit twee 

delen. In het cerste dee! zal een invcn

tarisatie en analyse gcgeven worden 

van de christcn-democratischc visie op 

gezinsheleid zoals deze valt at le lezen 

uit de artikelen waarin cen cxpliciet 

chri'>len-democratische visie gegeven 

wordt. Hct betrcft de artikelcn van 

tv1arkvoort, Van Cennip, Klop, Hirsch 

Ballin enlongma-Roelants: ook maak ik 

gebruik van opmerkingen die Hecrma 

tijdens de confcrentie gemaakt heeft. 

Voor een dee! gcheurt de inventarisatie 

en analyse in dialoog met het prikke

lende artikel van Cuyvers In het twee

de dec! wordt een korte analyse en 

inventarisatie gegeven van de expert

artikelen over de drie belcidsterreinen 

opvoedi ngsondersteuni ng, fi nancieel

fiscaal beleid en de combinatie van 

werk en zorg. 

I. De expliciet christen
democratische visie 

Het maatschappelijke belang van het 

gezin 

In verschillende artikelen wordt bena

drukt dat het goed functioneren van 

gezinnen cen maatschappij en dus ook 

een overheid niet onverschillig kan Ia

ten. Zoals Heerma tijdens de cxpert

conlerentie zei: "Cczin en familic 

hehhen be lang voor de samenlcving als 

gehcel ZiJ vervullen hehalve een parti

culiere ook een publieke taak." Op vcr

schillendc plaatscn hecft hij het 'de 

hakermat voor goed hurgcrschap' ge

nocmd. In dit nummer is die visie nader 

ondcrsteund en uitgewerkt. Ik noem 

enkelc belangrijke momentcn. Cerris 

bcschouwt opvocdings- en gczinsrela

tie'> als een wezenlijk onderdcel van on

ze sociale infrastructuur. Het object van 

ecn systcmatisch gezinsbeleid bestaat 

uit die socialc infrastructuur waarin het 

draait om functies zoals opvoeding, so

cialisatie, zorg, solidariteit, intimiteit en 

ontwikkcling van identiteit. Functies 

die zowel voor hct individu als de sa

menleving wezenlijk zijn Het ;., lo

gisch dat we als samcnlcving en als 

overheid dcze infrastructuur in zo gocd 

mogelijke conditie brengen en houden. 

Hij sprcckt over het sociaal en culturcel 

kapitaal van ouders, kinderen en pri

mairc zorgrelaties. 

Deze visie wordt nader uitgewerkt in 

het betoog van Habisch, die hetoogt 

dat de inspanningen van ouders nict al-

C:LlV 7'H% 



lcen inve..reringcn zijn in mensclijk, 

maar ook in het socialc kapitaal voor de 

komendc gcneraties. Door tijd en geld 

te inve'iteren 111 de persoonlijke en in

tellectuelc ontwikkeling van kindcrcn 

producercn gczinnen menselijk kapi

raal. In her gezin wordt de ba-.is gelcgd 

voor gevoelcm van eigenwaarde en het 

hedwmgen van impulsiviteit. Dat zijn 

helangrijke voorwaarden voor een ge

.,Jaagd arheid.,Jeven Vcrtrouwen en ge

voel voor eigenwaarde die ont'>taan 

door de positicve ervaringen hinnen 

het gczin, maken deeluit van de indivi

duelc aanlcg op grond waarvan een 

mens vertrouwen en relaties van wedcr

zijdsc <,amenwerking kan ontwikkelen 

zonder daarbij de cigen belangcn uit 

het oog te vcrliezen. Lagcre investerin

gen in het memelijk kapitaal van kinde

ren ziJn een crucialc factor in de 

verklaring van de stijgende misdaadcij

fcr-,, de daling van het opleidingsnivcau 

en de afbrokkeling van het sociale ge

drag in een groot aantal wc'iterse ian

den. 1\laar her vcrmogen om welvaart 

le crecren hangt hiermee <>amen. Ot 

ecn <,amenleving in staal is zich aan tc 

pas.,en aan de snelle vcranderingen (de 

glohalisering, multi-culrurali<>cring) is 

voor een belangrijk dee! alhankelijk 

van het vermogen om zich aan le pas

sen door in vertrouwen gcwortelde sa

menwerking De stahiliteit van het 

gezin - als belangriJke producent van 

mensclijk kapitaal - is daarom van emi

nent belang voor de toekomstige ont

wikkeling van de moderne samen

levi ng Het artikel van Habisch geeft te 

denken dat politieke doelcn die tegcn

woordig bovenaan de agenda staan 

moeilijk te hereiken zijn zonder de hu

muslaag van goed functionerende ge

zinncn. Elke samenleving die dezc 

humuslaag verwaarloosr zal er op den 

duur de wrange vruchten van plukken. 

De vi<>ie dat het gezin een belangrijke 

producent is van menselijk en sociaal 

kapitaal is ook in andere artikelen te 

vinden (bijvoorheeld van Verhon en 

Hirsch Hallin). Hiermce i'i de algemene 

stelling dat het gezin gewaardecrd 

moet worden omdat het een belangrij

ke functic heeft bij het overdragen/ 

communiceren van waarden en nor

men, ook enigszins thcoretisch onder

bouwd en geconcretiseerd. Hct CDA 

crkent de lunctie van het gezin als bc

langrijke producent van memelijk en 

sociaal kapitaal. 

Een normatieve gezinsdefinitie? 

Ecn helangrijke onderliggende vraag in 

dit nummer is: mocten politieke partij

en in hun gezinsbeleid uitgaan van de 

wen<>clijkheid van bepaalde waarden? 

Cuyvcrs trekt in deze discussie ecn dui

delijkc streep. Fen van de belangrijkste 

valkuilcn die hij in zijn artikcl be

spreekt is het heftig discussieren over 

de voors en tegens van bepaalde leef

vormen. Dit soort normatieve discu<.

sies laaien vaak op wanneer men het 

woord gezin tracht te definicren. 

Cuyvers vindt deze normaticve debat

ten onproduktid en sprcckt van ideolo

gische spiegelgevechten. Het zijn 

spiegelgevechten omdat zij aileen maar 

tot doe! hebben politicke posities te 

profileren Mecr is het niet: de fermc 

normatieve <>tandpunten lciden in de 

praktijk zelden ol nooit tot concreet 

gezinsheleid Dat kan ook niet anders, 

aldus Cuyvers: geen serieuze politicus 

zou toch - bijvoorbeeld - durven te ver

kondigen dat de ovcrheid de kcuze van 

de lccfvormen zou moeten beinvloe

den? Cuyvers pleit crvoor dat een he

leidsdcfinitie gekozen wordt die wordt 

losgemaakt van hct normatieve debat. 

Hij spreekt zelfs over 'de noodzaak om 

normatieve uitspraken te vermijden'. 
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Uit de bijdragen op de expertconferen

tie trekt hij de conclusic dat het CDA 

de belangrijkste valkuil, die van idcolo

gische scherpslijperij, per se wil vermij

den. Dit waardeert hij 

Niemand is afkerig van complimenten, 

ook het CDA niet. Toch moetcn er 

twee uitgebreide kanttekeningen gc

maakt worden bij het compliment van 

Cuyvers. Ten eerstc moet de vraag ge

steld worden of het juist is de zich ont

wikkclende CDA-visie te om'>chrijven 

als ingegeven door de wens om 'ideolo

gische scherpslijperij' per se te vermij

den. Ten tweede moet de vraag gestcld 

worden of datgene wat Cuyvers voor

'>telt (en waaruit het compliment voort

gekomen is) eigenlijk wei mogelijk en 

wensclijk is. Moeten en kunnen norma

tievc debatten inzake gezinsbeleid wei 

vermeden worden? En dat juist in een 

tijd waarin er zoveel kritiek is op het 

onverrnogen van politiekc partijen om 

zich herkenbaar ideologisch tc profile-

ren. 

Onverwachte contouren van christen

democratisch gezinsbeleid 

De achtergrond van Cuyvers compli

ment is ongetwijfeld dat hij had ver

wacht dat als het C:DA het achterste 

van zijn tong zou Iaten zien, zich een 

zwaar 'conservatief' gczinsbeleid zou 

aftekenen waarin kostwinnerschap en 

huwelijk onbe,;preekbare waarden zijn. 

Dit is hem blijkbaar meegevallen En 

het is inderdaad interessant na lezing 

van dit nummer te kunnen concluderen 

dat de bijdragcn waarin de christen-de

mocratische visie centraal staat, niet in 

overeenstemming zijn met vooronder

stcllingen die bij buitenstaanders vaak 

Ieven. lk rcconstrueer de in dit nummer 

opdocmendc christen-democratische 

visie in drie karakteristieken. 

Ten cerste vinden de meeste auteurs dat 

de overheid kcuzevrijheid moet waar

borgen Op de expcrtconfcrcntie zei 

Heerma hierover dat er op zich nicts 

tegen is als mensen uit vrije wil voor 

hct kostwinnersmodcl kiezen en gaat 

het ook niet aan om het ncerbuigend tc 

bejegenen De C:DA-fractie zou er ech

ter niet over dromen dat model aan een 

ieder tc willen opleggen. En Hirsch 

Ballin wijst als kernpunt van zijn be

toog aan dat gczinspolitiek beslist niet 

mag worden begrepen als een pog1ng 

tot standaardisering van persoonlijke 

relaties, '·Gezinspolitiek moet nict cen 

standaard promoten, maar a! naar ge

lang hun situatic en behocften lcvcns

kansen vcrzekeren aan gezinssituaties 

van verschillend profiel Het naar waar

de schatten van de verscheidenhcid in 

gezinsrelatie'> zal een kenmerk van 

christen -democra ti sche gezi nspol i tiek 

moeten zijn" Dat het burgerlijkc gezin 

bepaald geen onaantastbaar model is, 

blijkt uit de ontboezeming van Van 

Gennip Hij bckcnt zich nooit zo thuis 

gevoeld te hebben bij de pleidooien 

voor behoud en herstel Waarom zou 

men ecn bepaalde gezinsvorm die- his

torisch gezien - een betrekkelijk rccen

te uitvinding is, verheffen tot de 

algemcne norm? Wie kijkt naar het pre

burgerlijke, agrarische gezinspatroon 

ontdekt een heel ander model, beide 

partners werkten, de opvoeding werd 

in belangrijke mate overgelaten aan 

pcrsoneel of de vorige niel meer wer

kendc generatie 

Een twcede karakteristick die opvalt is 

dat vcrschillcnde auteurs kiezen voor 

ecn zo goed mogclijke institutionalise

ring van de waarden die de institutie 

gezin belichaamt. Men vindt het van

zelfsprekend dat die 'vaste' waarden in 

verschillende tijden en door verschil

lende mensen op andere manicren wor

den ingevuld. De vaste waarden die 
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men noemt ziJn - in elk gcval - verant- verander(en)de rolopvattingen van 

woordelijkheid, lidde, zorg, lotwer- vrouwen. Deze verandering biedt kan-

bondenheid en trouw (duurzaamheid) sen voor het verwezenlijken van de vas-

Dat menscn deze waardcn - blijkens te waarden die christen-democraten 

het artikcl van Van den Akker - nog van bclang vinden. Oat Jongma-

'>teeds belangrijk vinden en trachtcn Roelants dit standpunt als oud-voor-

dezc met anderen tc realiscren is voor zittcr van het CDA-Vrouwenberaad -

de samenleving van groat belang en inneemt zal niemand verbazen. Ook de 

client dus publicke erkenning en waar- andercn nemcn dit punt voor hun rcke-

dering te krijgen De christcn-democra- ning. Hirsch Ballin stelt als voorwaardc 

tic client oog te hcbben voor de voor gezinspolitiek dat ze bij de ingrij-

verschillendc wijzcn waarop menscn de pendc veranderingcn ten gevolgc van 

genoemde va<;te waarden vormgeven. de emancipatie aansluit. Klop gaat bij 

Het huwelijk en het kostwinncrsmodcl de uitwcrking van dit punt zoveel vcr-

zijn daarvan vormgevin- ----------- der dat hij zich lijkt tc 

gen, maar zijn niet mcer 

vanzelh,prekcnd en heb

hen niet mecr het alleen

rccht. Om duidclijkheid te 

scheppen client een onder

scheid gemaakt te worden 

tu.,sen de (vaste) waarden 

en de vormgcvingen daar

van die per pcriode kun-

Het CDA erkent de plaatsen huiten de consen

sus die ik hicrbovcn als 

eerste genocmd heb: de 

overheid client keuzevrij

heid te garandcren. 

Volgens Klop moct ge

zinsbelcid namelijk cxpli

ciet uitgaan van een 

standaard. Zijns inzicns 

functie van het 

gezin als belangrijke 

producent van 

menselijk en sociaal 

kapitaal. 

ncn vcrschillen. Klop 

vcrwoordt dit uitgangspunt het 

schcrpsL "Wic va.,thoudt aan cen hc

paalde historische vorrngeving van het 

normatieve structuurprincipe is conser

vatief en dat is chri.,telijke politick nict. 

Christelijke politick is radicaal omdat 

zij de werkclijkhcid toetst aan normen. 

Niet het historisch gegroeidc is beslis

send, maar het normatievc." Van 

Ccnnip analy.,eert scherp hoe de veran

derde maat'>chappelijkc context ertoe 

dwingt de genoemde vastc waarden in 

gezinnen op een andere manier vorm tc 

geven. Hij roept de christen-democra

tic ertoc op oog te hcbhen voor tegen

strijdigc krachten die werkzaam zijn en 

om de keuzcn van een nieuwe genera tie 

tot uitgangspunt van hcleid te maken. 

Uit het vorige punt vlocit dan de derde 

karaktcristick voort: de acceptatie en 

zclfs uitgesproken sympathie voor de 

CDV 7 H% 

zijn er slechts drie moge

lijk: hct kostwinnersmodel, verzeHstan-

diging binnen relatics en volledige 

individualisering. Hct CDA zou moe

ten kiezen voor het twecde, omdat dit 

cen eigcntijdse vormgeving is van het 

op liefdc, trouw en zorg gebaseerde hu

wclijk en gezin. Beide partners worden 

als zelfstandige verantwoordelijke per

sonen bchandeld met tcgelijkertijd in

achtneming van hun relatie. Daarmce 

wordt het ko-,twinnersmodel waarmee 

het CDA altijd zo geidentificeerd 

wordt aan de kant geschoven. Maar 

ook wordt de liberale variant - volstrek

te individualisering terzijde gcscho

ven. lndividualiscring gaat uit van hct 

recht op - en misschien zelfs we! de 

plicht tot - cconomi.,che zelfstandig

heid van beide ouders. Het model van 

vcrzelfstandiging binnen relaties wijkt 

daarvan af omdat het veronderstelt dat 

r 

0 

lfl 

n 

I 

0 

c 

z 



u 
z 

0 

I 

u 

f-

0 

mensen nict voor niets een rclatie met 

elkaar zijn aangegaan. In de uitwcrking 

daarvan stelt Klop voor dat de overheid 

cr dus vanuit moet gaan dat beide part

ners een bijdragc willen leveren aan de 

financiele basis onder de relatic (en dus 

bctaald werkcn) maar ook willcn zor

gen (en dus tijd vrij willen maken voor 

bijvoorbeeld de opvoeding van kinde

ren). Twce fulltime banen voor ouders 

doet geen recht aan de zorgdoelstelling 

van gczinncn en client daarom - op zijn 

minst - onaantrekkclijk tc worden ge

maakt. AI doorrcdenerend komt Klop 

dan uit bij de keuzc voor het deeltijd

banenmodcl waarin beide partners wer

ken en zorgen. Aangezien Klop zijn 

betoog nogal scherp heeft geforrnu

leerd, lijkt het verschil met bijvoor

beeld Hirsch Ballin grater dan het 

waarschijnlijk in werkelijkheid is. 

Tot zover de karakteristiek in drie pun

ten van de christen-democratische in

valshoek op gezinsbeleid, zoals tc 

vinden in dit numrner. Hct is nu ook 

duidelijk waarop het enthousiasme van 

Cuyvers gestocld is. Er lijkt cen ge

slaagde poging gcdaan te zijn om een 

overtuigend christcn-democratisch ant

woord te geven op de verlcgenhcid 

waari n de discussie over gezi nsbeleid 

verkeert en die door i\1arkvoort als 

volgt onder woorden is gebracht "Niet 

de waarden ontbrcken, maar de nieuwe 

wegen waarop ze in dezc tijd overge

dragen en bewaard kunnen worden, 

zijn nog niet geformuleerd." 

Weg met de normativiteit? 

Dan nu vervolgens de stclling van 

Cuyvers dat normatieve debatten inza

ke gezinsbeleid verrneden dienen te 

worden. Aan de hand van enkele van 

zijn eigen opmerkingen wil ik Iaten 

zien dat Cuyvers het onmogclijke 

vraagt. Tegcn de achtergrond van het 

fcit dat - zoals ik heb beschreven - in 

de meeste artikelen van christen-demo

craten belang wordt gehecht aan 'duur

zaamheid', zijn twee opmerkingen van 

Cuyvers intrigerend. Ten eerste bepleit 

hij een gezinsdefinitie die vanuit hct 

beleid gczien in staat is om een bepaald 

terrein adequaat af te grenzen. Met de 

keuze voor 'lecfeenhcden' of 'duurzaam

heid' acht hij dat vrijwel onmogclijk 

Ten tweedc kan hij zich nauwelijks on

gelijke behandeling door de overheid 

voorstellen tu"cn burgers op grond van 

al dan niet toercikend geachte 'duur

zaamheid' van relaties. Op grond van 

die twce overwcgingen verwerpt 

Cuyvers dcfinities waarvan 'duurzaam

heid' dee! uitmaakt. Dat is opmerkclijk 

om een aantal redcnen. Ten eerste om

dar vanuit gezinspcdagogisch perspcc

tief - getuige de visic van Cerris 

duurzaamheid en stabilitcit belangrijke 

functionele voorwaarden zijn voor een 

geslaagde opvocding van kinderen. 

Cerris gedt de volgende dcfinitie van 

gezin: ''Een relatid duurzaam samenlc

vingwerband van een of mecrdere ou

ders, kinderen en andere volwassencn 

waarin naast zorg- of opvoedingsver

antwoordclijkhcid, intimiteit en affcc

ticve betrokkenheid op elkaar centraal 

staan." Het vermogen om duurzamerc 

intieme rclaties aan te gaan wordt door 

Ccrris nadrukkelijk posit1ef gcwaar

deerd. DeHaenc trekt cr zelfs de con

clusie uit dat overheidsbeleid erop 

gericht moet zijn duurzame man

vrouw-relaties te bcvordcren en men

sen toe te rusten om ze te realiscrcn. 

Ten tweede is de opmerking van 

Cuyvers opmerkclijk omdat het criteri

um 'duurzaamheid' nu al een onlosma

kelijk onderdeel is van overhcidsbeleid 

en iedereen dat acceptabel lijkt te vin

dcn. Hct burgerlijk huwelijk is niets an-



der'> dan het puhlickclijk hevestigen dat frastructuur waar een gezin over moct 

men een duurzame relatie wenst aan te kunnen bcschikken. Bij deze discussie 

gaan en het - vrijwillig - ontvangcn van zullen onvermijdclijk de politiek gevoe-

bepaalde bijbchorende rechten en ligc puntcn - die men dacht tc kunncn 

plichten die door de overheid zijn vast- vermijden - weer opduiken Gedacht 

gclcgd in de wet. Ook de wetgcving kan worden aan vragcn als: Is het van 

ten aanzien van de rclatie tusscn ouders belang voor de opvoeding van kindercn 

en kinderen gaat uit van ccn duurzame dat de relatie tussen hun ouders duur-

relatie waarin liefde, zorg en vcrant- zaam is? Hoe belangrijk is het voor kin-

woordelijkheid een rol spclcn. Cecon- deren om de band te (kunnen) 

-,tateerd kan worden dat in ieder geval onderhouden met hun biologischc ou-

het personen- en familierecht door- ders? Is het voor kinderen belangrijk 

drongen zijn van deze waarden, en dat dat vaders een dcel van de opvoedings-

daaraan rechten en plichten vcrbonden taken op zich nemcn? Hct is voldoende 

zijn. Dat is vanzellsprekend hepaald te verwijzcn naar de stelling van mc-

niet voldoende om de ----------- vrouw Dchacne: "Een ge-

kwaliteit van gezinsrelaties Het is niet mogelijk zinsbelcid moet durven 

te garanderen, maar draagt 

daartoe wei hij 
om het debat over 

gezi nsvormen te privile

gieren ( wat nict hetzelfde 

is als opdringen) die van

uit hct standpunt van het 

kind zckcre garantie'> bie

dcn voor zijn ontwikke

ling" 

Om aan het normatievc 

debat te ontsnappen be

veclt Cuyvcrs de definitie 

gezinsbeleid te 

ontdoen van 

van her gezin aan die gc- normatieve 

l\1ijn conclusie i'> dus dat 

kozen i<. door het 
vooronderstellingen. 

Nationaal Comite voor 

het Jaar van het Cezin: 

"Fen leclcenheid waarin kinderen wor

den verzorgd en/ot opgevoed." Deze is 

zo neutraal mogelijk. Er wordt niet ge

kozen voor ccn specifieke leefvorm 

(gctrouwden of man en vrouw). Het 

enigc aangrijpingspunt is de aanwezig

heid van kindcren. Hirsch Ballin en 

Jongma-Roelants gaan expliciet uit van 

deze definitie: gczin-.belcid moet voor

al kindvriendelijk belcid zijn. De zucht 

van vcrlichting die meestal geslaakt 

wordt wanneer gekozcn wordt voor de

ze definitic, zal echter van korte duur 

zijn, omdat men dan toch bij de vor

ming van beleid niet ontkomt aan de 

explicitering van welke voorwaarden 

gumtig zijn voor het opgroeien van 

kinderen. Cuyvers roept nota bene zelf 

ertoe op om de discussie te openen 

over ecn minimaal noodzakclijkc in-

( llV 7 ~% 

het niet mogelijk is om 

hct debat over gezinsbelcid tc ontdoen 

van nonnatieve vooronderstellingen. 

Het is daarom vervolgens ook niet 

wenselijk omdat de normaticve dimen

sie verdrongen wordt en dus impliciet 

of onbewust aanwezig zal blijven. Voor 

hct publieke debat is het beter om ide

ologische plaatsbepaling zoveel moge

lijk cxpliciet te maken. Het is nuttig 

hier op te merken dat de apartc positie 

van het artikel van Klop - zoals hierbo

ven bcschrevcn - voortkomt uit hct fcit 

dat hij consequent tracht belcidsmatige 

con'>equenties te verbindcn aan de vas

te waarden die hij kenmerkend acht 

voor het gezin. Daarmec maakt hij het 

debat over gezinsbelcid de moeite 

waard. Cuyvers voorstcl om de norma

tiviteit weg te Iaten is dus nict gclukkig 

HiJ heeft wei gclijk dat een ieder die 
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aan her debar mcedocr gevraagd mag 

worden re explicitercn in welk beleid 

de normatieve vi<;ie zal dienen uit te 

monden. Aileen dat kan 'ideologische 

scherpslijperij'- of betcr 'luchtfietserij'

voorkomcn. 

II. De drie beleidsterreinen 
In het artikel van Markvoort is aange

geven dat bij de ontwikkeling van ccn 

integraal gezinsbeleid de aandachr in 

eerste instantie zal uitgaan naar dric be

lei dsterrei nen: opvoedi ngsondersteu

ning, financieel en fiscaal beleid en de 

combinatie van werk en zorg. lk inven

tari<;eer en analyseer kort de belangrijk

ste diagnoses, aanbevclingen en 

discussics (waarvoor ik ook af en toe 

zal putten uit de conferentie) Voor een 

uitvocriger versie van de verschillende 

voorstellen en regenvoorstellen verwijs 

ik de lezer naar de artikelen zelf 

Opvoedingsondersteuning 

De vraag die in dit blok centraal stond 

wat hcbben ouders en kindcren van nu 

eigcnlijk nodig~ llij sommige auteurs 

heelt opvoedingsonderstcuning hij

voorhceld hij Cerris - de betekenis van 

"al datgene dat de kwaliteir van hct op

voedings- en zorgklimaat in gezinnen 

stimuleert en ondersteunt" Dat kunnen 

ook regelingen zijn die het mogelijk 

maken dat man en vrouw wcrk en zorg 

kunnen delen. Hier wordt 'opvoedings

ondersteuning' in beperktere zin ge

bruikt. 

Uit het recent gepresenteerde - en in 

dit nummer vaak aangehaalde - onder

zoek van professor Hermanns c.s. is de 

conclusie gctrokkcn dar ouders eigen

lijk nauwelijks behoefte hebben aan op

voedingsonderstcuning. Dit hecft al tot 

enigc commorie geleid. Moetcn de 

spaarzame en nog prille facdirciten 

voor opvoedingsondersteuning - zoals 

de opvoedwinkel in Den Bosch of de 

opvoedtelcfoon - nu maar weer afge

broken wordenc Ceen van de schrijvcrs 

in dit nummer komt tot deze conclu

<;ic. lntegendcel. Allen plciten voor 

structurele opvoedi ngsonderqeuning 

die laagdrempelig is en onderdcel 

vorn1t van de voorzicningen waar ge-

Het is de vra<Jg of de overheid vaders moet en kan dwingm om meer te zorgen. 

{joto A1iekr Schlanum) 
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zinnen als het ware vanzclfsprekend 

gehruik van maken: de kraamzorg, het 

consultatiehureau, de kinderopvang en 

de school. Dczc voorzieningcn zoudcn 

zich hierop vee! meer moeten richten 

dan nu het geval is. 

Waarom hehhcn oudcrs dit nu nodig~ 

Schoorl wijst erop dat het een misver

stand zou zijn te denken dat ouders het 

ooit zonder hehhen kunnen stellen' De 

context i'> echter zodanig veranderd dat 

de structurelc opvncdingsondersteu

ning nu meer actief moet worden opge

'>poord en versterkt. In een open, 

pluritorrnc samenlcving is de waarden

orientatie een tundamenteel probleem. 

In het puhlieke domein geldt de morali

teit van het kleuterniveau: als de autori

teiten niet kijken, dan mag het. Voor de 

nntwikkcling naar cen hoger niveau van 

moraliteit kunnen ouders best wat meer 

stcun gebruiken uit de omgeving. Op 

zoek naar opvoedingsondersteuning 

tretten ouder<, vele opvattingen naa<,t 

elkaar aan en professionals die zich zn 

neutraal mogelijk opstellen tegenover 

waarden. De modernisering van de sa

menleving en de toenemende culturele 

divcrsiteit dragen crtoc hij, dat zowel 

opvoeder<, al<, opvoedingsprotessionals 

steeds minder kunnen hogen op vaste 

zekcrheden (Pels) 'Niet normatief zijn' 

heeft veld gewonnen binnen de gezins

opvoeding Ook het artikcl van 

I )ehaene geett genadeloze kritiek op 

het heer<,ende waarden-relativisme dat 

geen goede context hicdt voor cen 

gocde opvoeding Het krijgen van kin

dcren wordt steeds meer gezien als een 

rccht. Opvncden wordt tot een kwcstic 

van smaak, waannee anderen zich niet 

te bemoeien hebben. Ouders durven 

niet in hun cigcn pcdagogischc gczag 

tc gcloven. De onmacht van de ouders 

lci(lt ertoe dat andere opvoeder; een 

groterc invloed krijgcn bcdoeldc en 

(I lV 7 s% 

onbedoelde mede-opvoeders. Cerris 

roept op tot een kritische kijk op de 

opvoedingsondersteunende dan wei 

npvnedingsnndermijnende functic van 

het netwerk van vrienden, clubs, ver

enigingen en de media. 

Opvallend in de verschillende bijdra

gen is de niet malse kritiek op de he

., taa nde on der;teu nende i nste IIi ngen, 

voorzover ze zo genoemd kunnen wor

den. Pels henadrukt namelijk dat van 

structurele laagdrempelige mogelijkhe

den voor opvoedingshulp in Nederland 

nog nauwelijks sprake is: voor autocht

onen is er al niet vee\, maar voor al

lochtonen is er vrijwel niets. 

Voorzover er wei degelijk opvoedings

ondersteunende instellingen zijn, func

tioneren ze onvoldoende, zo valt te 

constateren uit de artikelen. De sociaal

culturele context heeft ertoe geleid dat 

de opvoedi ngsondersteunende i nstel

lingen hun taak hebben verzaakt. Dat 

zou moeten veranderen. Volgens Gerris 

zou een cohrdinerend gezinsbeleid de 

opvoedingsneutrale opstelling van 

school, verenigingen en media moeten 

helpen doorhreken. Schoorl stelt dat 

school en consultaticburcau zich nict 

mogen beperken tot medische controle 

of het geven van onderwijs. Er moet 

vee! nadrukkelijker gekozen worden 

voor het zich richten op de gezinsop

voeding In de kringen om het gezin 

heen moet men de taak van opvoe

dingsondersteuning weer actief gaan 

hcodencn. 

Uit de artikelen over opvoedingsonder

steuning kan geen andere conclusie 

worden getrokken dan dat structurele 

opvocdingsondersteuning dringend ge

wenst is. De samenleving is bepaald 

niet npvocdingsvricndclijk Allochtone 

gezinnen lijden daar dubbel onder en 

zouden vee! meer ondersteuning moe

ten kunnen organiseren en/of krijgen. 
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Financieel en fiscaal beleid 

De Hoog stelt dat Nederland in Europa 

geen gidsland is op het gehied van (fi

nancieel) gezinsbelcid. Uit onderzock 

blijkt dat gezinnen met kinderen ge

middeld niet tot de hoogste inkomens

groepcn bchoren. In de jaren tachtig 

vcrtoont de financiele positie van ge

huwde vrouwen met kinderen in huis

houdens met een inkomen een scherpe 

daling. De beslissing om kinderen te 

krijgen lijkt vooral een economische 

beslissing geworden te zijn. Vanuit die 

constatering kan men niet anders dan 

beslissen dat daaraan iets client te ge

beuren. Het feit dat vrouwen op steeds 

latere leeftijd kinderen krijgen, zal voor 

een dee! hiermee sarnenhangcn. De 

conclusic van De Hoog is dater - meer 

nog dan nu - inkornenscompensatie ge

geven moet worden voor de daling van 

het besteedhare inkomcn na de geboor

te van kindcren. In de artikelen van De 

Hoog, Pott-Buter en Verbon zijn een 

aantal hnanciele instrurnenten aan de 

orde gesteld enerzijd' op het gebied 

van de sociale zckerheid en andcrzijds 

op fiscaal terrein 

Sociale Zekerheid 

Enkele kernvoorstellen op het gebied 

van de socialc zekcrheid zijn, 

* De ki11derhijslag 

Door De Hoog is hct idee van een in

komensafhankclijke kinderbijslag geop

perd Hij vindt dat de ideologic van 

'kinderbijslag voor allen' niet meer vol 

te houden is. De vrijgekomen bcdragen 

dicnen vervolgen<, aan de lagere inko

mensgroepen te worden uitgckeerd. 

Voor hen zou de kindcrbijslag voor 

40'){) kostendekkend moeten worden. 

Dit voorstel roept nogal wat hezwaren 

op. Een degelijke opsomming van mo

gcliJke hezwaren is tc vinden in het ar-

tikel van Pott-Buter. Maar ook tijdens 

de conferentie hadden de deelncmers 

overwegendc hezwaren. Onder andere 

de volgende argumenten zijn genoemd, 

het zou tevcel uitvoeringskosten en bu

reaucratic met zich meebrengen (in 

1980 is de kinderbijslag niet voor niets 

onafhankelijk gemaakt van het inko

mcn van de ouders) 1 en de opeenstape

ling van inkomensafhankelijke 

regelingen zal een drempel vormen 

voor toetreding tot de arbeidsmarkt 

door vrouwen. Het door De Hoog gc

bruikte argument, dat het onrechtvaar

dig is dat 'rijke ouders' cvenveel 

kinderhijslag krijgen al'> minder rijke 

ouders, gaat volgens Pott-Buter niet op, 

omdat de kinderbijslag tegenwoordig 

uit de algemene middelen wordt gefi

nancierd en niet uit premieheffing. Dit 

betekent dat ouders met lagerc inko

mens kinderbijslag ontvangen, maar 

daaraan vrijwel niet meebctalen, terwijl 

de hogere inkomens dat juist wei doen. 

In zijn artikel duel Westerlakcn ecn 

voorstel met dezelfde intentie als De 

Hoog, maar dan zondcr de kinderbij

slag inkomensafhankclijk te maken. Hij 

vindt dat de overheid de taak hecft in 

de horizontale inkomcnwerdeling een 

correctie toe tc passen. Dit moet gel

den voor aile inkomensgrocpen. 

Daarnaast moet de kinderbijslag gro

tendeels kostendekkend zijn voor men

sen met een minimuminkomen. Hoe dit 

gebeuren moet client nog nader uitge

werkt worden, een kinderafhankelijke 

hijstandsuitkcring, of verrekening in de 

individucle huursubsidie of in het huur

waardeforfait. 

Al_qe111e1Je llijsta11dswet e11 Alge111e11e 

Nc1lmlch111dellWCI 

Het gegeven dat het in de hij<,tand 

voordeliger is om - zelfs als oudcrs 

apart te hlijvcn woncn dan <,amen te 
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wonen i'> verbazingwekkend: allcenwo

nenden krijgen een bijstandsuitkering 

die veertig proccnt hoger is dan die van 

sarnenwonende paren. De cornmissie

Van dcr Zwan heeft gerapporteerd dat 

van aile ontvanger<, van cen bijstands

uitkering niet meer dan 18,5% met cen 

partner samenwoont. Ontvangers van 

een WW-, Ziektewet-, of WAO-uitkc

ring (waarbij geen rekening wordt ge

houden met de gezinssamenstelling en 

alleenwoncn geen premie oplcvert) wo

nen voor rond de 75% samen met een 

partner. 

Er zou iets extra's gedaan moetcn wor

den voor de gezinnen met kinderen in 

de bijstand Fen ander punt van zorg is 

de arbeidsplicht voor alleenstaande ou

ders met jonge nog zorgbehoevende 

kindercn in de ABW en de ANW. 

Fiscale voorstellen 

Daarnaast zijn de volgcnde kernvoor

stellen gedaan in de fiscale sfeer: 

* Kinderaftrck: De Hoog hectt voorge

'>teld om zorgaltrek voor kindercn te 

overwegen (tot hijvoorbeeld 27 jaar) en 

de oudcrcnaftrek af tc schaffen. 

* Daarnaast is door ver'>chillcnde au

teur'> voorge'>tcld om de kinderopvang 

aftrekhaar te maken. Op het ogenhlik 

ziJTl de kosten van kindcropvang aftrek

haar hoven een hepaaldc grens. 

Volgcn<, Verbon is dezc gren'> zo hoog 

gelcgd dat aileen gehruik van niet-ge

suhsidicerde kinderdagvcrhliJven tot 

een altrekpost zal kunnen letdcn. 

Schoenmacckers en Klop plciten in 

hun hijdragen om de -,ub'>idie van ge

sub-,idiecrde kinderopvang nm te zet

ten in tiscalc lacilitciten voor ouders 

die gehruik maken van kinderopvang 

Ecn nadccl hierhii is echtcr niet aileen 

de controlcerhaarhcid I lraudegevoelig-

heid), maar ook dat vnoral hogere in

komem hiervan profijt zullen hehben. 

* De overdraaghare basisaftrek hecft al 

tot heel wat discussics en onderzoeken 

geleid. De meningen hierover verschil

lcn. Van Doorne-Huiskes veroordeelt 

een dergelijke regeling vanuit het per

spcctief van vrouwenemancipatie als 

'een bevnordeling van kostwinners met 

afhankelijke partners' Als het waar is 

dat deze regeling vrouwen ontmoedigt 

om te gaan werken, dan zou het CDA 

moeten besluiten tot afschaffing van 

deze regeling die een symbool gewor

den is van het oude burgerlijke gezin. 

In de lijn van het eerder besproken 

standpunt van Klop zou er een eind 

rnoeten komen aan de voetoverheve

ling, een van de resistente kostwinners

faciliteiten. Verhon is het daarrnee eens 

en benadrukt dat deze regeling een pre

mie op nict-werken zet en daarmee de 

participatie van vrouwcn aan de hetaal

de arheid afrernt. De opvatting van 

Westerlaken staat haaks op de voor

gaande opvattingen. Hij stelt dat de 

voetoverheveling met enige fantasic 

ook als cen soort uitkering gezien kan 

worden voor mensen die geen betaalde 

arbeid verrichten maar zorgtaken heb

ben, bijvoorbeeld voor kinderen. Hij is 

tegen alschaffing, omdat de inkomem

eltecten fors zullen zijn en vooral lage

rc i nkomensgroepen in een cenver

diencr'>'>iluarie nadelcn ervan zullen on

dervinden. Hicraan kan tocgevoegd 

worden dat Juist de niet hoger npgclei

den vaak vriJwillig kiezen voor her 

kmtwinncrsrnodel. Het is veelbeteke

nend dat paars - dat niets liever zou 

willcn dan her symhool van het kmt

winncrsmodcl opruimen - dat toch zccr 

waarschijnliJk niet aandurft om onder 

andere de t-cden die We<;terlaken 

noctnt. 
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* Het splitsingstelsel. Hierover zijn 

verhitte discussies in de partij gevoerd 

In dit nummcr komt het kart aan de or

de in verschillende bijdragen. Er be

staat een resolutie van de meest recente 

Partijraad waarin de gekozen lijn uit 

'Nieuwe wegen. vaste waarden' beves

tigd is. Deze luidt: 

"Gezien de uiteenlopende opvattingen 

over het splitsingsstelsel is nader onder

zoek nodig naar verschillende vormen 

van een splitsingsstelsel en naar andere 

hnancielc en fiscalc mogelijkheden die 

recht doen aan gezins- en kindvriende

lijk beleid, zoals betaald zorgverlof 

Centraal in dat onderzoek dienen over

wegingen van draagkracht en persoon

lijke ontplooiingsmogelijkheden te 

staan. Tevens client acht te worden ge

slagen op de volgende toetsingscriteria: 

geen benadeling van de lagere inko

mensgroepen, versterking van de posi

tie van jonge, startende gezinnen, 

herverdeling van betaalde arbeid en on

betaalde zorgarbeid, vergroting van de 

mogelijkheden tot cconomische zelf

standigheid en participatie en het voor

komen van fraude" 

Pott-13uter pleit ervoor niet achterom te 

kijkcn en het splitsingsstclsel opnicuw 

in te voeren dat in feitc van 1941 tot 

1973 in Nederland heeft bestaan. 

Hirsch Ballin vindt nadcre studic ncJOd

zakel ijk en volgt de partijraadresolutie. 

Verhon verwerkt het splitsingsstelscl in 

zijn voorstel om het aantal kinderen 

mee tc rekenen in het arheidskostcnfor

fait. Hij betoogt het verzorgen van kin

deren fiscaal te belonen, zondcr dat 

daarmce het arbcidsaanbod van vrou

wen, i.e. moeders, wordt ontmocdigd 

Het arbeidskostenforfait zou afhanke

lijk gemaakt moeten worden van het al 

dan niet tot last zijnde aantal kinderen 

alsmede van het aantal verdiencrs in 

het gezin. 

De combinatie van werk en zorg 

In Nederland zo stelt Van Doorne

Huiskes kunnen de faciliteiten voor 

werkende ouders met zorgverplichti n

gen als betrekkelijk onderontwikkeld 

worden heschouwd. Degene die zorgt 

leidt inkomstcnverlies en heeft minder 

kans op carriere. Er is een ongelijke 

strijd tussen moeder<, en vader<, op de 

arbcidsmarkt. Vaders wcrken vee I vaker 

fulltime en kunnen dus veel mecr tijd in 

hun werk investeren. 

Schoenmaeckers heschouwt de verde

ling van werk en zorg primair als ccn 

kwestie van organisatie. Volgem hem 

hebben werknemers in Nederland- ook 

zij die fulltime werken - voldocnde 

vrije tijd Hct knelpunt is het gehrek 

aan organisatiemogelijkheden. Toch 

zijn er recent mogelijkhedcn geschapcn 

om dat knelpunt aan te pakken De 

Arbeidstijdenwet hicdt hiervoor vol

doende aanknoping<,puntcn. Ook de 

nieuwe wet voor winkelopening<;tijden 

ziet hij als een kam voor een beterc 

verdeling van wcrk en zorg. Misschien 

- zo oppert hij - is de ontwikkcling in 

de richting van cen 24-uurseconomie 

wei heel gunstig. Deze opmerkingen 

staan haaks op het vcrzet van hct CDA 

tegen de Winkelsluitingswet en tegen 

de 24-uurseconomie. Dat strookt met 

de opvatting van Klop die vooral inzet 

op hedrijfstijdverlenging en twee deel

tijdbanen voor vaders en mocdcrs. Het 

de len van arbcid en zorg zou niet op de 

eerste plaats bewerkstelligd moeten 

worden door een uitgebreid stelsel van 

ouderschaps-. calamiteiten-, en zorg

vcrloven. Dat is lastig te plannen voor 

een werkgever Daarom zou deeltijd

werk de strategische hoofdlijn moeten 

worden van het gezinshelcid Wat dat 

ovcrigens prccies betckcnt voor de rol 

van de overheid laat Klop nog voor een 

belangrijk decl in het midden. Het idee 
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van arbcid-,duurverkorting met behoud 

van loon in comhinatie met verlenging 

van de bedrijf<>tijd naar de zaterdag zal 

in de CAO-onderhandelingen geregeld 

mocten worden. 

De inzct en '>ker van het artikel van 

Van Doornc-Hui'>kes is geheel anders. 

Zij hepleit jui<;t een actieve rol van de 

overheid om de sociaal-economische 

positie van mannen en vrouwcn (vadcrs 

en moeders) vee! minder ongelijk te 

maken. Zij laat zien dat uit internatio

naal ondcrzock blijkt dat vrouwen baat 

hehben hij een ovcrheid 

werkgevers. Vanuit dezc optiek stelt hij 

ook grote vragen bij een wettelijk recht 

op deeltijdarbeid (het wetsvoorstel van 

Ro<;enmoller). Westerlaken verwacht 

evenmin het heil van de overheid. Hij 

ziet vee! in de zogenaamde CAO a Ia 

carte. Steeds meer ondernemingen ken

nen een uitgebreid pakket aan arbeids

voorwaarden. Niet icderecn maakt 

gebruik van a! dezc voorwaarden. Men 

kan kiczcn naar gclang de eigen situ

atie. De vcrantwoordclijkheid ligt bij 

de sociale partners en de overheid heeft 

een ondersteunende rol. 

die ten aanzien van de 

combinatie arbcid/zorg 

be5chermend en regulc

rend optreedt De sociaal

cconomische ongclijkheid 

tuS'>en manncn en vrou-

Een probleem zal 

voorlopig blijven 

bestaan: mannen 

Een probleem dat niet ex

pliciet is besproken in dit 

nummer zal waarschijnlijk 

voorlopig blijven bestaan: 

mannen zijn niet zo ge

neigd zijn om op grote 

schaal zorgtaken te gaan 

verrichten. Dehaene pleit 

expliciet voor een 'vader

schapsbeleid' Het is de 

zijn niet zo geneigd 

wen neemt toe, naarmate 

er op hct vlak van arheid 

en zorg minder door de 

ovcrheid wordt geregeld. 

om op grate schaal 

zorgtaken te gaan 

verrichten. 
Zij heeft geen hoge ver-

wachtingen van wat cr in het overleg 

tu<;<,cn werkgever<; en werknemer<; op 

dit vlak geregeld zal worden. Het feit 

dat Nederland op de Cenderrelated 

Index van de Vcrenigde Natie5 nogal 

<;]echt 5coort wordt in verband ge

hracht met hct corporati<;ti<;che, con-

5ervatlcve model van de 

verzorgingS'>taat dat in Nederland nog 

steeds dicpc 5porcn hedt nagelaten. 

Schoenmaeckers i5 het daarmee duide

lijk nict een5: de overheid moet zich 

zijn<; inzicns nict hcmoeien met de keu

zen die in underling overlcg tu-;<;en 

werkgcvcr5 en werkncmer<; in de ar

heid5organi5atie worden gemaakt. De 

ovcrheid kan wei voorwaarden schep

pen zodat de keuzetnogelijkheden ver

groot worden. Zijn'> inzicn<; zal een te 

actieve verdelende rol van de overheid 

lcidcn tot ccn zccr zwak draagvlak hij 
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vraag of de overheid va

ders moet en kan dwingen om meer te 

zorgen. Dati'> toch iets dat vrouwen en 

mannen in onderling overleg moeten 

hesluiten. Als zij het willen dan kunnen 

de condities daarvoor geschapcn wor

den (waar een wil is, is een weg). Uit 

onderzoek blijkt dat ook vrouwen nog 

niet en masse uit zijn op een gelijke ver

deling van betaalde arbeid en zorg met 

hun partners. Uit CBS-onderzoek uit 

1993 bleek dat 15% van de vrouwen 

het eem i'> met de -,telling dat in een 

gezin de man de kostwinner moet zijn 

en de vrouw voor het hui.,houden en de 

kinderen moet zorgen. Met de stelling 

dat manncn parttime dienen te werken 

als er kindercn komen was 22% van de 

vrouwen het eens. Dat duidt dus niet 

op een ovcrgrote meerderheid van 

vrouwen die hun man wei een'> even 

zullcn overtuigcn dat hij de zorg op 
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zich client te nemen. Zolang een derge· 

lijke mecrderheid er nog nict i,, valt te 

hetwijfclen of de overheid een gelijke 

verdeling maar ecn'> even moct · of 

zclfs maar kan · gaan afdwingen. 

Conclusies 
lk heb in deze slothcschouwing een in· 

druk gegcven van wat dit zomernum· 

mer kan bctekcnen voor de verdere 

ontwikkeling van cen herkcnbaar chris· 

ten-democrati-,ch gczinsheleid. 

Ter afsluiting vcrwij' ik naar cen co· 

lumn van Mark Kranenburg in NRC 

Hande\,hlad van 19 oktobcr 1995 

Hierin steldc hij de (retorische) vraag 

"Overlccft de C:UA-familie gezinspoli· 

tiek'" ZiJn stelling was data is hct CDA 

zich op het terrcin van gezinspolitick 

werkelijk idco\ogisch zou gaan profile

ren, dat ver,trekkende gevolgcn zou 

hebben voor de politieke positie van de 

partij (bedoeld i' aanzicnlijke verklei· 

ning). Hij verwachtte dat het C:DA ecn 

dergelijke ideologische profilering niet 

zou aandurven, omdat ''een partij die 

tot in de vezels is gcricht op bcsturcn 

geen bchoefte hceft aan een a\ tc grote 

hcrkenhaarheid" lk constatecr na \c. 
zing van dit nummer dat cr ecn interes

sante christen-dcmocratische visic aan 

hct ontstaan is op familie· en gczinsbc

leid. Nu komt het erop aan door te 

gaan. 

Drs.A1 . ./a115e1l 

redactie-secrela ris Rectificatie 

AhusicveliJk zijn bij hct artikcl 

'Europa op wcg naar de visucle heil· 

staat' in Christen Dcmocratische 

Verkenningen G/96 de vcrkcerdc ti· 

tulatuur en voorlctter<, van de hcer 

Schoonhovcn vcrmcld 

De auteur van hct artikel is R.H.C. 

Schoon hoven 

( llV i• '!<> 
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zich di ent te nemen. Zolang een derge

lijke meerderheid er nog ni et is , va lt te 

betwijfelen of de overheid ee n gelijke 

ve rdeling maar ee ns even moet - of 

ze lfs maar kan - gaa n afdwingen. 

Conclusies 
Ik heb in deze slotbeschouwing een in

druk gegeven van wat dit zomernum

mer kan betekenen voor de ve rdere 

ontwikkeling van een herkenbaar chris

ten-democratisch gezinsbeleid. 

Ter afsluiting verwijs ik naar een co

lumn van Mark Kranenburg in NRC 

Handelsbl ad va n 19 oktober 1995 

Hierin ste lde hij de (reto ri sche) vraag: 

"Overleeft de CDA-fa mili e gez inspoli

tiek?" Zijn ste lling was dat als het C DA 

zich op het terrein va n gez inspolitiek 

werkelijk ideologisch zou gaan profile

ren , dat verstrekke nde gevolgen zou 

hebben voor de politieke positie van de 

partij (bedoeld is aa nz ienli jke ve rkle i

ning). Hij ve rwachtte dat het CDA een 

dergelij ke ideologische profi lering niet 

zou aandurven, omdat "ee n partij di e 

tot in de vezels is ge ri cht op besturen 

geen behoefte heeft aan een al te grote 

herkenbaarheid". Ik co nstateer na le

zing va n dit nummer dat er een interes

sa nte christen-democratische visie aan 

het ontstaan is op familie- en gezi nsbe

leid. Nu komt het erop aa n door te 

gaan. 

Drs. M. lm1se11 

redactie-secreta r·is 
Rectificatie 

Abusieve li jk z ijn bij het artikel 

'Europa op weg naar de visuele heil

staat' in Christen Democratische 

Verkenninge n 6/96 de verkeerde ti

tulatuur en voorl etters van de heer 

Schoo nhoven verme ld. 

De auteur va n het artikel is R.H.G. 

Schoo nhoven 
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emand die nooit eens grondig zijn 

mening over iets kan vcranderen, is 

niet volwasscn"- Tegen deze stelling 

is nicts in te brengen, de frequentie 

waarmee zij de laatstc tijd wordt gepre

scnteerd is icts anders. 

Ook politieke partijen kunnen prioritei

ten verleggen. Dit heeft vcrdergaande 

con-.equenties dan dat een individu van 

opvatting vcrandert. De gcloofwaardig

hcid van een politieke stroming kan in 

het gedrang komcn. Breuken kunnen 

soms onvermijdclijk zijn, een zckere 

continu'iteit in wetgcving j~., een groot 

goed Vooral waar de burger zich biJ de 

inrichting van zijn bestaan op be-.taandc 

wetgeving heeft ingesreld. Zo'n gebicd 

is de hscaliteit. 

Vermeend en de 
PvdA-standpunten 
Studic van de na-oorlogsc 

belasringpolitiek is om 

meerdere redcncn interes

sant. Ook uit her oogpunt 

van de standpunten van 

politieke partijen. Bij aile 

evoluties was er toch een 

berekenbaar gedrag Dat is 

tiJvoorgangers de afgelopen decennia 

gingen Waarbij ziJ vaak op ecn mora

listische manier politick andersdcnkcn

den verwijtcn maakten. 

Een voorbeeld i' de vermogcnsbelas

ring B1j elke tegcnbcgroting van de op

pmitievoerende PvdA bestond een deel 

van de dekking uit hogcre vermogen<,

bclasting 

len ander voorbeeld i'> de verhouding 

tussen (de opbrengst van) directe en 

indirccte belasting, zoals Omzetbelas

ting tegenover Loon- en lnkomsten

belasting (LB/IB) Waren andere 

partijcn van mening dar een verschui

ving naar mccr indirecte belastingen ge

wenst was, de PvdA vond van niet. Zij 

hechtte aan nog <,cherperc 

progressie in de lB om de 

sterke schoudcrs meer te 

Iaten dragcn dan de zwak

kerc 

Een dcrde voorbceld ligt 

hij de dubhclc heffing de 

winst van een vcnnoot

schap is onderhevig aan 

Vennootschapsbelasting 

(VpB) Voorzovcr deze 

winst aan aandeelhouders 

goed voor de contim(Jteit Dr. H CAM. No ten boom wordt uitgekeerd, wordt 

en betrouwbaarheid van de overheid. dat dividend ook nog getroffen door de 

Zeker in een land waarin coalitics het 

beleid uitmaken. De laatste tijd zie ik 

grotc schokken. lk dcnk daarbij aan 

de PvdA, de partij van de staatssecre

taris voor de belastingen Vermecnd 

schroomt nier honderdtachtig graden 

de andere kant uit te gaan als zijn par-

IB, thans meestal 60%. Vooral voor 

familiehedrijven is dat funest en vclc lie

ten (medc) daardoor het loodje. Een 

aantal politicke partijen (ARP, CHU, 

KVP en VVD) bepleittcn jarcnlang ver

lichting of opheffing van die dubbelc 

druk. De PvdA vond die dubhele heffing 



gerechtvaardigd Verschillen van opvat

ting tussen de toen drie christen

democratische partijen over de wijze 

waarop de dubbelc hefting moest wor

den verlicht, zijn er helaas de oorzaak 

van dat toen het stelsel niet is veranderd. 

Op elk van deze drie terreinen loopt, 

SO!ll', holt de PvdA- staatssecretaris nu 

de tegenoverge<;telde richting uit. lk 
kan mij er aileen maar over verheugen 

dat hetere inzichten doordringcn Wei 

vraag ik mij at hoe zulkc forrnidabelc 

omturningen binnen een partij moge

lijk ZIJ!l. De <;taat<,secretaris vocrt zijn 

bele1d niet omdat meerderheden hem 

dwingen. nee hiJ loopt voorop, propa

geert, n1i~-;ioncert. 

Hap-snap-politiek 
De Vermogensbelasting vindt hij te 

hoog Hij zoekt al jaren naar verlaging 

HiJ hcplcit omtuming van de verhou

ding directe/indirecte belastingen, in de 

richting van mecr indirccte belastingen. 

Overigens verzuimt hij te verwijzen 

naar 'Nieuwe wegen, vaste waarden', 

dat ver<,chuiving van belasting op ar

beid naar verbruik bepleit 

Zipl laatste voor-.tellen betreffen de 

duhbelc hdhng Hij stelt voor dat voor 

grootaandeelhoudcrs i per<,onen die een 

bcpaald percentage van de aandelen 

van cen familiebedrijf bezitten) gaat 

geldcn dat de ingehouden Dividend

bela'>ting teven<, e1ndhefflllg zal zijn en 

nict mccr cen tc vcrrekenen voor

helting van de progre-.sicve lB. De 

I )ividcndhelastJng hedraagt 25')(, Door 

zijn voor'>tel wordt de Ill voor deze be

lastingplichtigen gereducecrd van 

Jmcc-.tal) (,()% naar 25% Hct hetrdt 

inkomen-. waarover de vennool'>chap al 

i5'){, Vpll hedt hetaald. 

lk JUich ook dit voor..rel toe en zou er 

gccn column aa11 gewi1d hchhen. 111dien 

noo.'-Jt de kocr~wijzigingcn, zc\l.., kocr-,-

(!)VI) iJ(J 

breuken van de PvdA, het belastingbe

leid niet ook een 'hap-snap-politick' 

zou worden. Ongemerkt, misschien 

nict onbedoeld, is door dit voorstcl in

eens ccn stuk analytischc IB ten tonelc 

gevoerd. Oat wil zeggen dat inkomen 

uit de ene soort bron anders belast 

wordt dan inkomen uit de andere bron. 

Te beginnen met inkomen uit dividend. 

Wordt de samenhang met de reeds be

taalde VpB een ogenblik uit het oog 

verloren dan zouden gevoelcns van on

rechtvaardigheid kunnen opkomen 

Wij hebben altijd cen stelsel gckend 

waarbij Ill geheven wordt ongcacht de 

bron van het inkomen. 

Plotselinge wijzigingen zoals dcze, los 

van beginseldiscuS'>ies, vloeicn voort uit 

de manier waarop deze bewindsman te 

wcrk gaat: hij rocpt een commissic van 

experts bijeen die hij vraagt sncl met 

wctsvoorstellen te komen, niet al le 

principieel en uitvoerig, maar pasklaar. 

Als dan de coalitie zonder zich veel van 

de mcning van andcren aan te trekkcn 

dit soort voorstellen 'erdoor drukt', 

kunncn cr ongelukken gcbcurcn. Belas

tingpolitiek mag geen hap-snap-bcleid 

worden, de burger moet ervan op aan 

kunnen dat voldoende afweging plaats

vindt. Door tc <,nel te nemen bochten 

bcstaat het gevaar dat bij de bcwust

wording door de samcnleving van 

plot-.klaps gewqzigd recht schokreac

ties het belcid weer radicaal de andere 

kant doen uitgaan. 1\lct aile gevolgen 

vandien voor cc11 bctrouwbaar en sta

hiel ti-.caal beleid. 

t'den kan bcginselen overdriJven, ze te 

vcrwaarlozen i~ ergcr. 

Prof. ,ir 1/.AC.i\1 Noirnhootll 

In ,ie lOIIIIIIII qww de ldm l!illl de miriclie hu11 

flersoolllljke of>Pdllitl<)tll IPw· Zq ho{lfll di!i111llee 

m1 ilrlllZel le i)ePm Poor rcflectie of. de/Jill 
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et voor het zomerrece<, 

verschccn het rapport 

Terug naar het publick' 

van de commissie- Ververs 

over de toekomst van het publieke be

stel. De eerste reacties warcn niet erg 

opgetogen. Het rapport waarop zo lang 

gewacht was, voldeed nict aan de hoog 

gespannen verwachtingcn. In de ko

mende twee nummers zal /'vlarten 

Beinema, lid van de CDA-Twecde 

Kamerfractie een gedetailleerd com

mentaar leveren op het rapport

Ververs. Voor het CDA is het een 

interessant rapport. AI was het aileen al 

omdat de pen in de commi'>sie-Ververs 

in belangrijke mate gevoerd blijkt te 

zijn door mr )PH Donner, die lid was 

van de Centrale werkgroep van het 

Strategi'>ch Beraad en lid is van de 

Programcommissic. 

Het artikel van Visser is nadrukkelijk 

een uitwerking van het rapport 'Nieuwe 

wegen, vaste waardcn' van datzelfde 

Strategisch Bcraad waarin onder andere 

gepleit wordt voor cen verschuiving 

van de lastendruk van arbeid naar ver

bruik, niet zozeer het inkomen moet 

worden belast als wei de besteding 

hiervan. Dit artikel bevat allerlei bruik

bare aanknopingspuntcn voor het ver

kiezingsprogram. 

In het CDA zullen toch in het begin 

van volgend jaar de eerstc slappen ge

zet worden om de lijsttrekkcr voor de 

volgende verkiezingen aan te wijzen. 

Het artikel van Bart Omtlander opent 

de di<,cussie over welke politieke <,ti)i 

eigen zou moetcn zijn aan het CDA. 

Daarmcc zcgt het artikel niet aileen 

heel vee] over hoe het CDA wei of niet 

oppositie zou moeten voeren, maar ook 

iets over hct soort personen dat de 

christen-democratic zou moeten aan

voercn. Hct artikel van Oostlander is 

gebaseerd op zijn kadcrschoolscriptie. 

Hij was een van de winnaars van de 

CDV-aanmoedigingsprijs 1994-1995. 

Aan de relatie tussen literatuur en poli

tick is in dit tijdschrift nog niet vaak 

aandacht besteed. Christen-democra

tcn ]open mecstal wat onwennig om 

'kunst' heen. In de sociaal-democratie is 

de bclangstclling voor kunst en politick 

vee] gebruikelijker 1\let de publicatie 

van een lang interview met de Zuid

Afrikaan<,e <,chrijver Etienne van 

Heerden doorbreekt dit nummer de 

christen -democra ti sche a fzi jd ig heid. 

Het is aan de lczcr om te bepalen ol 

dat de moe1te waard is. 

Van Cennip schctst in de periscoop 

vier projectcn die voor het CDA dit 

seizoen prioriteit hebben. Het CDA 

moet de vcrtaalslag maken van 'Nieuwe 

wegen, va<,te waarden' naar ecn inhou

delijk ambitieus verkiczing<,programma, 

de ana]y<,es en voorstellen van dat rap

port overal tcr discuS'>ie stellcn, de car

tografie van ons electoraat in beeld 

brcngcn, en ccnheid tussen inhoud, 

kwaliteit en herkenbaarhe1d tot stand 

brengen. 

/)rs. AI 11111\CII 

redactiesccrctari s 

( [)V q 'Jh 



De commissie-Ververs is zich ervan bewust dat de basis van de 

pluriformiteit van wezenlijk belang is voor het voortbestaan van de 

publieke omroep. Feitelijk kiest de commissie echter voor een on

dergeschikte positie van de omroepverenigingen. Netmanagament 

op Nederland 1, 2 en 3 en zenderoverschrijdende programmering 

bieden echter voldoende soelaas voor de door de commissie gesig

naleerde problemen. 

K
ollolll fmhlitkt omrotp HIOti (A) 

De organ1satie van de pu· 

h\ickc omroep "u111 omrocp-

Pmllu]iiu}cll' hi edt ( .. ) nog steed<> het 

hc<,tc kader, I lll) 111ils ver

zckcrd is dat de verenigin

gcn daadwerkelijk aan

sluitcn hij wat cr \edt on

der hct pub\ ick I ll2) 

"Ec11lwid i11 j1111(/io11ncn, pluri

lormiteit in inhoud en 

prole"ionalitcit van uit-

Veelvuldig, soms zelfs uitgebreid, cite

ren i<> daarhij nodig om de commissie 

recht tc docn. 

Naast de geciteerde conclusies leg ik de 

vocring en rrogratnn1cring 

zijn I ·, de dnc grondsla

gen voor de organi.:;atic van 

de puhlicke omrocp." (CJ Drs A1 T3einema 

volgendc passage uit het 

recentc rapport 'Nicuwc 

wcgcn, vao;.;tc waarden' van 

ons Strategisch Beraad 

onder Ieiding van hans 

Andriessen (november 

1 995) "llurgerinitiatieven 

in de media moeten in 

staat worden gesteld ver

scheidenheid en cchtc 

keuzemogeliJkhcdcn voor 

mensen gezamenlijk te re

ali<>crcn. Dat moet worden 

Aan de hand van dezc drie conclusies 

uit de <,amcnvatting van het 2() juni J.i' 

gcpuhliceerdc rapport van de Com

mis-,ic l'uhltckc Omrocp lcommi'>Sic

Vcrvcr<, I wil ik cnkclc hoofdlijnen uit 

dat rapport wccrgcvcn en van kanttckc-

ntngcn voorztcn 

gcwaarhorgd, hij voorkeur via omroep

organisaties met !eden. In omroepver

cnigingcn hehhen burgers in de media 

de mogelijkhcid door mcningsuiting en 

meningsvorming uitdrukking te geven 

aan hun eigcn idcntitcit. 1\leerjarige 

conce-.sies hiedcn de zckerhcid die 

daarvoor nodig i-.. Wij hebbcn gccn be-

c 
m 

c 

r 

m 

[f: 

m 

r 



0 

::.:: 

hoefte aan een publiek betaalde om

rocp, waarvoor mcnsen zonder ondcr

schcid belasting betalen, maar die een 

uniforme kijk op de wereld aan de ether 

prijsgecft Een staatsomroep of ecn 

centrale bestuurlijke instantie die de 

omrocpzaken rcgclt ondergraaft de ver

scheidcnhcid in het aanbieden van in

formatic." 

Oat niet aileen (A) maar ook (B 1) 

spoort met de uit 'Nieuwc wegen, vaste 

waarden' aangehaalde passage valt mij, 

gezien de samemtelling van de com

missic1 bepaald nict tcgen. 

En ook (C) schijnt eensdecls overeen te 

stemmer1, anderdeels althans niet in te

genspraak te zijn met wat de commis

sie-Andriessen schreef Onder het 

groene gras van (B2) schuilt cvcnwel de 

grote giftige adder van de aanbevolcn 

omroepverk iezi ngcn. 

En wie de uitwerking van (C) bezict, 

hemerkt dat de schijn hier op meer dan 

een plaats bedriegt 

Hct lang uerhcide rapflort- Ververs over de loekomst llilll de puhlie

ke omroep !lerscheell 26 jrmi joHr}stlcdCJt onder de tile/ 'Temg naar 

hct Publiek' Op dezr paqirws staat het emle vmr lrpee artikelerr 

vmr de hmrd ua11 drs. AI. Bcillemil, tl'tl!lrill gcfJoogd wordt de 

positiwe en rrei}illieue elernenten vmr het mpport le o11dnscheiderr 

In !JCt uemolc;artrkel zullw ondn mcer de omroepvflkiezingur, de 

flosrtie llilll de 11irt-ledwgebonden ommeperr, de radio m de jilltlll

c iennq llillt de J)Jihlieke omroep amr de orde qesteld roordw. Deze 

artikelen rooule11 tjeflubliceerd in de serie ouer de toekomst vmr hd 

fmbliek heslel. 

Eerda IJCI'Scimren irr dezc serie rrrlrkelen Vil11 prof dr J c; 
StilflfJCrs, dr. E II. Hollo11dn en dr. P WN. Ruttell (ill Chrislc11 

{)emocralisclJC Verknmi111}eJJ llillt septn11her 1991 ), mr. L B.A1 

~Viis I (ill Clmslc11 I )nnocralische l'erkerrJtmqell Pill! lllilrll'l 1996) 

en nrr H CrocJtendi;k, drs. i\ 1 Schoorlenwrcr (ill Chrisle11 Demo

cmlische Vcrkenlllllr}err PrJJ1 cJfnilt9CJ6 1, prof dr. CPA'! Plln der 

HcJcJk (111 ( '/nisteJt DemocrcJii'fhe \ferkcrmirrgcn uan mei 1'1%) en 

111r. R II C. Schoorr!Jo!lnr (in Christen Democmlisc/Je l'erkellllin

!1Cil Pdll }lllli I L)lJ(J) 

Publieke omroep moet 
Toekomstgericht mediabelcid, aldus de 

commissie- Ververs, behoort niet meer 

de tcchnische infrastructuur te betref

fen- want daarin zijn de gebruiksgrcn

zen aan het vcrvagen- maar client zich 

te conccntreren op informaticvoorzie

ning en maatschappelijke communica

tie. Radio en tclevisie nemen in dat 

heleid een aparte positie in door hun 

brcde hereik, hun toegankclijkheid en 

de daarmee gepaard gaande dirccte 

werking van becld en geluid 

"[en bladzijde gcschrift kan meer nuan

ceren dan ccn uur televisie, maar cnkelc 

minuten televisie kunnen cen diepere 

indruk maken dan cen hoekenkast vol 

kennisn (Pag 39) 

De (nationale) overheid, die steeds 

minder grecp heeft op de grcnsover

schrijdende tcchnologische en econo

mische ontwikkelingen, heeft wei te 

maken met de gevolgen daarvan. 

De zich voltrekkende digitalisering 

geeft bijvoorheeld ruim baan aan verde

re individua]i<;cring doordat zij het clke 

gebruiker mogelijk maakt op elk ge

wenst moment een hoog<;teigen pro

gramma samen tc stcllcn. 

Dergelijke ontwikkelingen zullen hij

dragen aan cen verderc vcrzwakking 

van de maatschappclijkc samenhang en 

van het bescf op elkaar te zip1 aange

wczen. Daardoor worden "her tunctio

ncren en de kwaliteit van de samcn

leving <,terker afhankclijk van factoren 

die de middelpunt zoekcnde krachtcn 

en de onderlinge binding daarin hevor

dercn." ( pag. 41 l 

Volstrekt tcrecht kent de commr"ie

Verver<; de onnoep, die gericht i<, op 

het gelijktijdig verspreidcn van pro

gramma's naar vee! ontvangcrs I lnor~rl

cr~sliru;l, hierbij ecn belangriJke rol toe. 

''Hct lunctionercn van de omroep als 



factor van maatschappelijke integratie 

laat zich niet tot ecn dimcnsic reduce~ 

ren. De functie i<; het duiden van die in~ 

formatie vanuil uiteenlopende maat~ 

<;chappelijke ol lcvcnsbe'>chouwelijke 

visies. Het aan de ordc stellen en voor 

uiteenlopende <,egmcntcn van de bevol~ 

king he.,preekhaar makcn van vraag~ 

'>lukkcn i<; net zo helangrijk als het 

zichthaar maken van de plurilormiteit 

in de samcnleving. 

met zo weinig mogelijk kosten zoveel 

mogelijk kijkcrs met de rcclame~bood~ 

schappen te bereiken. 

Ecn prograrnrna(soort) waarvoor, zo 

gerekend, onvoldoende helangstelling 

is, valt dus sncl at. 

Anders gezcgd, de cornmercie biedt 

"geen garantie voor de continu'iteit van 

aile prograrnmatypen en de constante 

kwaliteit daarvan". (pag.41) 

En de overheid kan de 

Het hicden van een even~ 

wichtig, afstandelijk heeld 

van de <,amenleving en de 

vcranderingen daarin is 

nict minder van helang 

dan bctrokkenheid en hct 

h1cden van een zeker hou~ 

vast in een <;ncl verande~ 

rcnde wereld. Een op een 

breed puhliek gerichte 

De publieke 
commerciclc omroeporga~ 

nisaties, in tegenstelling 

tot de publicke omroep, 

geen of slecht., zeer be~ 

perkte cisen stellen met 

betrckking tot hun doe!~ 

stellingen en de wijze van 

uitvoering. 

omroep is er in 

Nederland minder 

slecht aan toe dan 

de publieke omroep 

in vee! andere "Tegen die achtergrond", 

zo besluit de cornrni<;<;ic "i<; 

cr aile aanleiding voor po~ 
Ianden. 

progran1n1c-ring i.:.; nlln-

stens zo tunct10neel a]., 

programma'-, die specihek op bepaalde 

<,egrncntcn gericht zijn. Samenlcvcn 

bchodt ccn mogeliJkheid om als sa~ 

mcnleving hinnen en tuS'>en <,egmenten 

van de hcvolking te cornrnuniccren 

( pag.41) 

We kunnen niet zondcr mccr stellen 

dat aileen ccn publicke omroep deze 

maat<;chappclijke functie kan vervullen, 

want de constatering van de commi<;~ 

-,ic~Vervcrs dat commerciele omrocp in 

tal van opzichten eenzelfde hetckcnis 

kan hcbben valt nict te weersprekcn 

Evcnmin trouwens a]., haar tocvocging, 

dat cen keuze voor een volledig com~ 

mcrucel bc-,tel "gevolgen hedt voor de 

aard en de inhoud van de omroeppro~ 

gramma's en voor haar maatschappclij~ 

ke functie" ( pag 41) 

Commcrciele hroadca\lilllj houdt immers 

per dehnitic in dat de programma's 

eer'>t en vooral de bedoeling hchben 

CllV 'J:% 

litiek en bcstuur om te 

trachten dcze (maatschappelijke) doc!~ 

stelling en tunctie te realiscrcn door 

middel van puhlieke omroep" (pag.42) 

Kortom, publicke omroep moet. 

Pluriformiteit van wezenlijk 
be lang 
"De organisatie van de publieke om~ 

rocp via omroepverenigingen bicdt nog 

-,teeds het hcste kader." (HI) 

De gedachte om ons huidige bestel te 

vcrvangen door een hornogcne, profes~ 

sionelc omrocporgani-,atie, acht de 

commiS'>ie~ Ververs a! te simpel. Hier~ 

rnee wordt hct door vele modieuze 

journalisten en politici bcminde en aan~ 

geprczen BBC~model onomwonden af~ 

gewczcn. "In die constructic (van een 

homogene organi<;atie) duiken onmid~ 

dellijk de aloude vragen en behocftcn 

op waar de hguur van de omroepvcr~ 

eniging een antwoord op bood; vragen 

van verantwoordelijkheid voor en ver~ 
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antwoording van de inhoud, de wem 

de programmering aan tc Iaten sluiten 

bij maatschappelijke behodten, de be

hoefte aan organisatorische variatie en 

diversiteit. 

De omroepvereniging is hct specifiek 

Nederlandse antwoord op deze vragen, 

vragen die in aile stclsels van puhlieke 

omroep voOJ-komen en daar vaak min

der ade(juaat zijn opgclost of op een 

manicr die niet zou kunnen lunctio

neren in het Nederlandsc stelsel van 

puhliekrecht Onvcrminderd de tekort

komingen van het bestel en de I mogc

lijk terechte) kritiek moet ook erkend 

worden dat de Nederlandse publieke 

omroep er minder slccht aan toe is dan 

de publieke omroep in veel andere ian

den. Daar hccft de organisatie op ba-,is 

van on1rocpverenig111gen n1ogclijk aan 

bijgedragen" I pag.5 3 I 

Zoals ik zoi'ven al -,chreef, althans be

doelde, getuigt hovenstaande pa'>Sage 

van een schcrper inz1cht en een betere 

smaak dan waarover s01111111gc Volks

krant- en NRC:-Handelshlad-Journali.,

ten hlqken te hc-,chikken. 

De commissic-Vcrvcrs is er zich, naar 

het <,chijnt. cvenzecr als de commi'>sie

Andriessen van bewust dat de ha'>i'> van 

de pluritormiteit van wezenlijk hclang 

is voor hct lvoort ihcstaan van onze pu

hlieke omroep. 

ZiJ verbindt daar evenwcl ecn rcstrictic 

aan: "Hct i'> aileen een vruchtbare basis 

als zij 3ic11stha!ll is aan de publieke om

roep als geheel." (pag.53) 

Wat bedoelen Vcrvers c.s. in dit zin'>

verhand met "dienstbaar"c 

Een mogelijke betekcnis is: in ecn oHdcr

cjes,hiktc positie geplaatst om te dienen. 

Nu is pluriformiteit ideal1ter het naa'>t 

clkaar bestaan van met elkaar commu

nicerende stromingen, die elk door cen 

cigen idcntitcit gckcnmerkt worden. 

Die identiteiten behorcn niet door on

der-,chikking aan ccn "gchccl" bcperkt 

te worden, maar moeten in vrijheid tot 

hun rccht kunnen komen. 

Pluriformitcit is immer'> te he-,chouwen 

als "een algelcidc, cen verfijning van de 

vrijhcidsgedachte en van de geliJk

heid" 1 

De keuze voor deze niet-ondergcschik

te positie van de stromingen die onze 

'>amenleving rijk is, vloeit nict voort uit 

het verlangen "om ons vast te klcmmen 

aan bestaandc vormcn en in'>tituten, 

maar JUist om in een vcrandcrcndc we

reid kamcn op het doorwerken van Ie
ven<,- en wereldbeschouwelijkc idealen 

te behouden en tc verstcrkcn."' 

Op die wijze kunncn, ook in de om

roep. waardcn en normen de eigcntijd

sc ontploo1ing krijgcn, waar onzc cigcn 

tijd zo dringend behoefte aan hlijkt te 

hebhcn. 

HierhiJ ziJ, om miwer<,tand op dit punt 

te voorkomcn, wei aangetekend dat 

ware vriJheid geen onbegrensde wette

looshc;d 1s. In een democrati-,che 

<,amenlcving bchorcn tot op zckere 

hoogte autonomc ln'>tellingen ten min

<,te reken1ng te houden met de helan

gen van andere gclijk-;oortJgc in-,tcl

lingen, en dus ook met hct helang van 

het daardoor gevormde geheel 

Dat kan in bepaaldc situatics tot samen

werking nopen, die, zo nodig. door wet 

en rcgelgcv1ng voorge..,chrevcn \vordt. 

Hct is overduideli)k dat de puhliekc 

omroep in zein Sltuatie vcrkeert.<· 

Zenderoverschri jdende 
programmering noodzake li jk 
Kiest de commi-,.,ic-Vervcrs indcrdaad 

voor ccn ondcrgc'>chikte positie van de 

on1roepvcrcnigingcn: Nict in forn1cle, 

wei in leitelijke zin' ZiJ hedt, zoal-, a! 

vcrmcld, wei degelijk oog voor de be

langrijkc rnl. die de omroepvcrenigin-



gen al-, "organisaties van uiteenlopende 

levemhe-;chouwelijkc en maatschappe

lijkc signatuur" (pag 52) kunncn vcrvul

len als "anker voor maatschappelijke 

identiteit en culturelc ecnhcid en eigen

heid" (pag.42) 

De commi">ie hcoogt dan ook nict hij 

voorhaat een organisatie, waarin de 

pluritormiteit weggeschrevcn is. "De 

publickc omrocp zal cen halans moeten 

reali-,ercn tussen eenhcid en diversitcit." 

1pag.52f 

De comef1uentie hiervan is al wei dat 

het zwaartepunt nict hi) de ver

scheidenheid kan hlijven liggcn "De 

hu1digc organisatic hcantwoordt n1ct 

aan de fundamcntcle cis van het tunc

tiorlerTrl van een duaal hestel: hcrken

hare eenheid en het vermogen tot 

slagvaardig opereren. Ook met de 

hcstc wil van de wereld en de bereid

herd van aile hetrokkenen 

keer dat de publickssamcnstcllingen 

van de puhlicke en trouwens ook van 

de commerciele netten signiHcantc vcr

schillen vertonen. 

Die zijn het duidelijkst tusscn de pu

blieke netten enerzijds en de commcr

ciele anderzijds. Zo is de gcmiddelde 

leeftijd van de kijkers naar de publicke 

uitzendingen hoger en zijn bij de com

merciele omroepen met de lagere klas

sen ook de lager opgeleiden over

vertegenwoordigd. 

Maar ook tussen de publieke netten on

derling zijn kenmerkende verschillen 

waar te nemen. En dat is ook logisch, 

want de uiteenlopende identiteitcn van 

de netbespelers leveren op elk net ecn 

andere kleurencombinatie op. Ecn pro

hlcem is daarhij wei dat de kleuren op 

Nederland II zich niet goed met elkaar 

verdragen. 

Hct is dan ook geen wonder, dat juist 

de voorzitter van de Fvan-

kan dit hc<,tcl hinr1en de 
Zender-

gclischc Omroep rEOl -

ccn van de be<;pelers van 

die zender- in zijn al eer

der gcci tccrde toespraak 

voor zijn Ledenraad de 

hoop uitsprak dat "de 

commissie- Vervcrs ( .. . ) zal 

kiezen voor ccn Iichte 

kleuring van de TV-net

ten. Dric hrede nctten, 

waarbij op het cne wat 

meer cultuur, op hct ande

re wat mecr amusement en 

op het derde wat mecr in

formatie is te vinden." Ecn 

gcgcvcn -.;tructuur n1et 

doorgroeicn naar een fun

damcntelc ecnhcid' Fn 

dan volgt het hewij'>'tuk 

voor dcze aanklacht: "len 

aanvullcndc en ondcrstcu

nendc prolilcring van om

roepen, netten of zenders 

i~ onn1ogclijk zolang icdcr 

gehmrdcn i'> ecn vollcdig 

progrJn1n1a te hicdcn.'' 

I pag 531 

tv1aar dit hewiJ<;<;tuk is 

allc-,behalve overtuigend 

overschrijdende 

programmering is 

niet in strijd met de 

wettelijke eis dat 

elke ledengebonden 

omroep in haar 

zendtijd een 

volledig programma 

biedt. 

Allcrccrst is het gocd te expliciteren 

wat de commiS'>ie- Ververs met de term 

'aarwullend" impliciet al aangceft: cr is 

al cnigc protilcring en klcuring van de 

te levis rccnetten. 

kleuring dus, die door 

ZCilderoPersclmjderrde programmeri ng wat 

vcrder gaat dan nu al het geval is. 

Zenderoverschrijdendc programmering 

is mijns inziens niet in strijd met de 

wettelijke eis dat elke lcdengcbonden 

Llit hct maandeliJbe Kijk- en Luister

ondcrzock van de NOS blijkt keer op 

omroep in haar zendtijd een volledig 

programma hicdt (art. 50. I Mediawet) 
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Een nog verdergaande kleuring kan he

werbtelligd worden door de in het 

Mediahesluil voorgeschreven percenta

ges cultuur, informatie, educatie en ver

strooiing van een marge te voorzien, 

waarbinnen het een omroep vrij staat 

minder zendtijd aan een hepaald genre 

te hesteden dan nu vereist is, mits dat 

door een andere omroep wordt gecom

penseerd. 

Aile lcdengehonden omroepen zullen 

wei in aile voorge-,chreven genres pro

gramma's moeten blijven maken. 

Stromingen in de samenleving moeten 

namelijk niet aileen hct recht hehhen 

zich in aile genre<, te uiten, maar ook de 

plicht omdat her tonen van een eigen 

visie in elk genre het beste bewijs is dat 

ze een eigen identiteit bezitten 

Vooruitlopend op de commJ<,<,Je

Verver-, hebben A.de Boer (EO) en 

C.Hulshol (AKN)< een vindingrijk en 

vooruit<,trevend plan voor zenderover

<,chrijdende programmering gemaakt, 

waarvan de uitvoering tot een zelfs 

meer dan Iichte kleuring van Nederland 

I en Nederland II zalleiden. 

Op het ene net zullcn dan in de avon

duren op vaste tijden onder meer het 

amusement, de talkshows en de docu

mentaircs te zien zijn, terwijl het ande

re net met name drama, informatie en 

sport zal krijgen Nederland II krijgt in 

deze gedachtengang eenzelfde - dus 

niet dezelfde- netmanager als Neder

land I al hcdt. De manager kan, na 

ovcrleg met de hetrokken zendgemach

tigdcn, de beslissingen over de inrich

ting van "zijn" net in zelfstandigheid 

nemen. Daarbij mag hij met betrekking 

tot maximaal 25% van zendtijd en geld 

zclf opdrachten geven tot het maken 

van programma\ die naar zijn oordeel 

het netprohel verbeteren. Voor neto

vcrschrijdende hcslissingen zal de eind-

verantwoordelijkheid bij een van beide 

n1anagers liggen. 

Op die wijze -,taan de zendgemachtig

den hun plaatsingsautonomic al, maar 

dan wei aan een door henzelf benoem

de .,Jcutelfiguur en niet aan een buiten

<,taander 

Uitbreiding van dit plan tot Nederland 

Ill is in theorie zecr wei mogelijk 1'vlaar 

in de prakti)k van de huidige bestuurlij

ke structuur - dit zij de commissie

Vcrvcr.;; tocgcgcvcn - is vcnvczcn

lijking van deze opzet hij twee zender<, 

niet zeker en hij drie zenders onwaar

schijnlijk. Deze vorm van netmanage

ment zal dus in de l'v1cdiawet voor

geschreven moeten worden. 

Omroepverenigingen 
ondergeschikt aan SON 
Dat wil echter bepaald niet zeggen dat 

de door Ververs c.<,_ voorgestelde struc

tuurwqzigingen noodzakelijk zi)ll om 

lot een duidclijkere prohlering en een 

hctcre ondcrlinge afstcmming van de 

nettcn/zender<, te komen. 

In de voorstellcn van de commissie 

wordt de NOS I Nederlandse Omroep

stichtingJ omgevormd tot SON 

(Stichting Omrocp Nederland) 

Dit houdt mecr in dan ecn simpelc lct

teromzetting. De SON be-,chikt over 

40% van de zendtijd, waarvan ze de 

ene heltt zeit hesteedt en de andere 

helft uitbesteedt. 

De overige 60% wordt gevuld met 

door de ledengebonden omroepen te 

leveren programma's. Aile programma's 

worden volgens een door ccn Pro

grammaraad vastgestelde opzet, verde

ling en kleuring van netten en zenders 

door een netmanagcr gcplaatst. 

De positie van de omroepen liJkt in de

ze structuur nauwelijks of niet verzwakt 

te ziJn. Ze leveren het merendeel van 

([)V 'J '!6 
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Een nog ve rdergaande kleuring kan be

werkste lligd worden door de in het 

Mediabesluit voorgeschreve n percenta

ges cultuur, informatie, educat ie en ver

strooiing van een marge te voorzien , 

waarb innen het een omroep vrij staat 

minder zendtijd aan een bepaald genre 

te besteden dan nu vere ist is , mits dat 

door ee n andere om roep wordt gecom

penseerd. 

Alle ledengebo nden omroepen zul len 

wel in alle voorgeschreven genres pro

gramma's moeten blijven maken. 

Strom in gen in de samenleving moeten 

nam elij k niet alleen het recht hebben 

z ich in al le genres te uiten , maar ook de 

plicht omdat het tonen van een e igen 

visie in elk genre het beste bewij s is dat 

ze een eige n identiteit bezitten. 

Vooruitlopend op de commissie

Ververs hebben A.de Boer (EO) en 

G.Hu lshof (AKN )B een vindingrijk en 

vooru itstrevend plan voor zenderover

schrijdende programmering gemaakt, 

waarvan de uitvoering tot een zelfs 

meer dan lichte kleuring va n Nederland 

I en Nederland 11 za l le iden . 

Op het ene net zullen dan in de avon

duren op vaste tijden onder meer het 

amusement , de talkshows en de docu

mentaires te z ien z ijn , terwijl het ande

re net met name drama , informatie en 

sport zal krij gen. Nederland 11 krijgt in 

deze gedachtengang ee nzelfde - dus 

niet dezelfde- netmanager als Neder

land I al heeft. De manager kan , na 

overleg met de betrokken zendgemach

tigden , de beslissingen over de inrich

ting van "zijn" net in zelfstandigheid 

nemen. Daarbij mag hij met betrekking 

tot maximaal 25% van zendtijd en geld 

ze lf opdrachten geven tot het maken 

van programma's die naar zijn oordee l 

het netprofiel verbetere n. Voor neto

ve rschrijdende beslissingen zal de e ind-

ve ran twoordelijkh e id bij éen van beide 

managers liggen 

Op die wijze staan de zendgemachtig

den hun plaatsingsautonomie af, maar 

dan wel aan een door henzelf benoem

de sleute lfi guur en niet aan een buiten

staander. 

Uitbreiding va n dit plan tot Nederland 

lil is in theorie zeer wel mogelijk. Maar 

in de praktijk van de huidi ge bestuurlij

ke structuur - dit zij de commissie 

Ververs toegegeven - is verwezen

lijkin g va n deze opzet bij twee ze nders 

niet zeker en bij drie zenders onwaar

schijnlijk. Deze vorm van netmanage

ment za l dus in de Mediawet voor

geschreven moeten worden. 

Omroepverenigingen 
ondergeschikt aan SON 
Dat wil ech ter bepaald niet zeggen dat 

de door Ververs c.s. voorgeste lde struc

tuurwijzigingen noodzakelijk z ijn om 

tot een duidel ijkere profilering en een 

betere o nderlinge afstemming van de 

netten/ze nders te komen. 

In de voors tellen van de comm issie 

wordt de NOS (Nederlandse Omroep

stich t ing) omgevormd tot SON 

(S tichting Omroep Nederland) 

Dit houdt meer in dan een si mpele let

teromzetting. De SON beschikt over 

40% van de zendtijd , waarva n ze de 

e ne helft zelf besteedt en de andere 

he lft uitbesteedt. 

De overige 60% wordt gevu ld met 

door de ledengebonden omroepen te 

leveren program ma's. Alle programma's 

worden vo lgens een door een Pro

gram maraad vastgeste lde opzet, verde

ling en kleur ing van netten en zenders 

door een netmanager gep laatst . 

De posit ie van de omroepen lijkt in de

ze structuur nauwelijks of niet verzwakt 

te zijn . Ze leveren het merendeel van 
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de programma's en ste llen in de uit ver

tegenwoord igers van de omroepveren i

g in gen bestaande Programmaraad zelf 

de grote lijnen va n de programmapl aat

sing vast. 

Maar zodra het er op aankomt, blijkt 

·hun positie ondergeschikt te z ijn aan 

de SON. Het is imm ers de SON-d irec

t ie die de netmanagers benoemt,- de 

Programmaraad mag niet meer dan een 

advies uitbrengen. En het is de directie 

ook, die de coördinatie van de netten 

verzorgt, zo nodig met gebruikmaki ng 

van haar aa nwijzi ngs recht. De directie 

va n de SON wordt op haar beurt be

noemd door de Raad van Toezicht, 

waarva n de vijf leden door de Kroon 

worden benoemd; de Programmaraad 

heeft voor slechts twee van die leden 

het recht van voo rdracht. 

All es bijeengenomen betekent dit , dat 

de SON niet "de ruggegraat van de pu 

blieke omroep is" (pag 62), maar het 

hoofd . 

Deze niet vanu it de omroepvere ni gin

ge n opgebouwde maar daarboven ge

plaatste structuur is o nnod ig en 

verwe rpelijk . 

Onnod ig, omdat uitbreiding van de 

managementstructuur van Nederland I 

tot Nederland 11 en 111 in combinatie 

met uitvoering van het plan De 

Boer/H ul shof vo ldoende soelaas biedt. 

En daarom ook verwerpe lijk omdat 

stromingen zo autonoom en vrij tot 

hun recht moeten kunnen komen , als 

het belang van de samen levin g als ge

heel toelaat. ~ 

Drs M. Beinema is CDA-Tweede Ka111erlid 

Noten 
Ook in de citat en zijn de cursiveringen van 

mijn hand. MB. 

2. Deze bijdrage kon , gez ien de verl ate verschij

ning van het rapport Ververs , niet eerder ver

schijnen. Het zomernummer was namelijk 

geheel gewijd aan familie- en gezinsbeleid. 
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3. lvi .Ververs , J.P.H.Donner, F.H.G.de Grave, 

J.Groebel e n W.lv\eijer. 

4. F.J .P.Hoefnagel s, Cu/iuurpo/ilieko hel mogeu ru IJ<i 

moflell , Oen Haag 1992 , pag.45 . 

5. C.).Klop in een in 1983 verschenen, maar in 

menig opzicht nog uiterst actuele brochure 

over 'Pluriformi teit', uitgegeven door het 

Wetenschappe lijk Instituut van het CDA, 

pag.!!. 

Zie bijvoorbeeld het onverdachte getuigenis 

van EO-voorzitter ds. A. van de Veer voor zijn 

Ledenraad op 17 juni j./., "Ik hoop (. .. ) dat de 

commissie- Ververs ons als Hilversumse omroe

pen za l dwingen tot veel grotere slagvaardig

heid . We verliezen het keer op keer va n de 

commerciële concurrentie. N iet doordat onze 

programma's slechter zijn , integendeel , maar 

door onze eindeloze vergader- en overlegcul

tuur, ons niet uit te roeien eigen belang, vroe

ger als individuele om roepen , nu al s drie 

concurrende netten." 

7. De context geeft mij hoop dat de commissie 

met "diversiteit" niet alleen verschei denheid 

van smaken en programmasoorten bedoelt, 

maar voora l ook verscheidenheid van uitgangs

punten en opvattingenj.. 

8. Stichting Uitvoering Samenwerking van 

AVRO-KRO-NCRV 
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Het CDA heeft in de afgelopen twee jaar met wisselend succes ge

tracht de band met de kiezer te herstellen. De kennelijke strategie 

vervreemdt de burger echter van de politiek en tast uiteindelijk de 

grondslagen van de democratie aan. Oat kan anders. Er bestaan in 

de samenleving voldoende aanknopingspunten voor een succes

volle oppositie naar christen-democratisch ideaal. 

T
alloze auteurs hchhcn hun 

l1cht reeds Iaten schlJnen 

over de ontw1kkel111g va'l de 

pubheke moraal De 1\ 1oor 1 

hedt hetoogd dat veranderingen in 

normen en waarden hun oorsprong vin

verandcringen maakt ook de flcxibilise

ring van de arbeid memen in tocne

mende mate OJ1Zekcr over hun 

tockomst. 1\ len trekt zich tcrug op 

zichzelf en op het eigenbelang, en ver

lic'>l de ander gemakkelijk uit het oog, 

den in veranderingen van 

de maatschappeliJke struc

tuur, die zowcl gewenste 

als ongewenste vcrande

ringcn in gcdrag n1ct zich 

n1cchrcngcn. [)at gedrag 

heel t vcrvolgcns weer 

invloed op de ontwikke

ling van maarschappelijke 

'>lructurcn. Zo is van ver

schillende zijden gecon

statecrd dat hct eco

nomisch denken de over- Drs Tl CJostlcmder 

de ander die daarmee ook 

op zichzell tcruggeworpcn 

wordt. Dit is een vicicuze 

cirkel die eenzaamheid in 

de hand wcrkt. Fnquete<. 

wijzen uit dat de hurger 

zich het mecst zorgen 

maakt over juist die een

zaamheid. Llit een onder

zoek van VR0,\1 bllJkt dat 

de ·,o,oonin<j'trend zich in 

Nederland al grotendeels 

voltrokkcn hcelt.' Nor-

hand lijkt te krijgen in allerlei sectoren 

van de samenleving. Onder invloed van 

onder mecr de internationalisering wor

den politiekc en morclc vragcn in toe

nemende mate verdrongcn uit hct 

puhlieke Ieven door een overheersende 

aandacht voor rationaliteit, productivl

tcit en cllicicntie. Naast sncllc culturelc 

men en waarden worden zo in toenc

mende mate een private moraal zonder 

consequenties voor het maatschappelijk 

handelcn. Men wil en kan clkaar daar

op dan nict mccr aansprckcn ; lndivi

dualiscring vcrwordt zo tot atomi

<.ering4 Van zo'n klimaat hedt de over

dracht van waarden tc liJdcn Dat dit 



zijr1 weerslag heelt op de afnemende 

civielc moraal is al eerder betoogd door 

Hirsch Hallin. 

De massamedia en de publieke 
moraal 
Zo'n klimaat biedt de hedendaagse 

(commercii.'le I massamedia de moge

lijkheid dit proces te kapitaliseren en 

verder de katalyseren Waar de plurifor

me, onafhankelijke massamedia een on

mi-,bare hoebteen in het democra

ti-,che bestel zijn met hun informeren

de, commentaricrendc en opinicrcndc 

functic. heeft deze publieke pluriformi

teit '>leeds meer plaats mocten maken 

voor cornrnerciele pluriforrnitcit (in de 

hctekeni-, van marktconcurrentic l.' In 

een commerciccl bc<;te] is overleven 

een kwestie van advcrteerdcrs en kijk

cijfer-,_ Dat hedt zijn wecrslag op de 

inhoud van zowel de commtTLii.'lc ;:lis 

de niet-commercii.'lc media. lnformcrcn 

en opinri.'ren wordt al snel ecn vorrn 

van amu-,ement Na de kwaliteit en 

diepgang komen dt" onafhankclijkhcid, 

plurilormitert en aandacht voor klcinc

re stromrngen van religieuze en culturc

lc aard in hct gedrang" De vervlakking 

en unitormiteit van het aanbod vervlakt 

ook de ki1kcrconsument die zich. zoals 

hierhoven geconstateerd, loch al steeds 

minder laat lcidcn door waarden die in 

hredcr vcrhand gcdragen worden. 

In ccr1 tijdperk van relativrsme li,kcn de 

nwdia de helangriJkstc dragers van de 

opcnharc rcaliteit tc zijn De wcreld die 

we delcn is immer-, de wcrcld die de 

mcdra ons opdicncn_c Ma.,.,amedia heb

hen invloed op wat men<,en wei en nict 

preoccupecrt. welke waarden zc bc

langrijk vinden, en hoc ze zich gedra

gcn. Fen 111 tocncn1cndc 111t1tc atnn1air 

en anoniem hrnctionercnd individu 

hcdt mindcr wcer'>land regen manrpu

latic en kan zo relatrd gcmakkelijk 

door trends bc't'nvloed worden. Vroeg 

of laat voegt hij zich naar zijn omge

ving De kijker is slechts consumcnt; 

van actieve betrokkenheid is nauwelijks 

sprakc 

De atornisering van onze samenleving 

en commcrcialisering van de massame

dia veroorzaken zo een homogenise

ring van de cultuur, en massificeert 

deze. De samcnleving wordt daarrnce 

in toencmcndc mate manipuleerbaar 

voor diegenen die daartoe in de media 

de gelegenheid krijgen Zoals politici 

De commerciele politicus 
In het proces van atomiscring en verval 

van de publieke moraal speelt de ovcr

heid zelf ook een rol. De uitbouw van 

de verzorgingsstaat, maar ook in toene

mende mate de overdracht van bc

voegdheden naar de [uropese Unie, 

heeft haar in toenemcndc mate cen ad

ministratief- en minder ccn politick

karakter gegcven. De legitimering van 

overheidsbeleid valt in hoge mate sa

men met de concrete cHectiviteil van 

bepaalde interventies. en vcrdringt de 

vraag naar politiek-morclc atwcgingcn. 

Daarbij gcdraagt diezelfde overheid 

zich niet altijd even betrouwhaar en 

consi-.tent. Het mag dan ook geen vcr

wondcring wekken als de burger zich 

in afncmendc mate gebonden weer aan 

de overheid en zich afstandelijk en he

rekenend opstclt. 

De vcrdringing van politiek-morelc af

wegingcn hangt stcrk samen met het 

proccs van homogenisering in de poli

tickc arena, meestal aangeduid als 'de 

vlucht naar bet midden'. Dat is de basis 

waarop de vcrschillcnde partijen in het 

paarse kabinet zich hebbcn kunnen ver

entgen. Ideologic als gcspreksbasis 

speelt nauwclijks nog een rol. De ho

mogenisering en het daarmec gepaard 
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gaande verlies aan politieke herken

baarheid van de partijcn hchbcn dic

zclfdc partijcn zwcvcnd gemaakt. Uit 

de monel van een l'vdA-stemmer werd 

opgetekend "lk weet niet waar ik <,\a, 

en de partij vcrtclt hct miJ ook niet." 

Als partijen zwevend zijn, ontnemcn ze 

de burger de legitimatie trouw te hlij

vcn aan zijn politieke idealcn. Als de 

parti) hct nict gelooft, waarom hi) dan 

nog wei) Hij moct wclhaast voor zich

zclt kiezen en zijn sterngedrag door in

dividuele, veranderlijkc voorkcuren 

Iaten sturen. Hij wordt daarrnee on

voor<,pelbaar. Zelfs de hewuste kiczer 

raakt op drift Zou dit een reden kun

nen zijn dat zoveel ex-PvdA-stemmcrs 

recentelijk VVD stemden! 

Onderkcnncndc dat hct clcctoraat 

encrzijd'> zwcvendcr en andcrzijds op

pervlakkigcr wordt, steldc Van 1\lierlo 

in Trouw. "Hct gaat erorn dat de kiezer 

zich prcttig voelt hij de partiJ als gc

hecl. Steeds meer mensen <,temmen op 

intL(I'tic, uit ccn vaag gcvocl van ver

trouwen." Dat hectt zijn wecrslag op de 

opstelling van politici Het aanspreken 

van de kiezer op ziJn intu't'tic vraagt om 

simplificaties die eerder aan vooroorde

lcn. 'onderbuik'in.,tincten en trends he

ogen te appelleren, dan dat ze een 

hepaald ethos hdnvlocden of ccn pro

blccm oplossen. Fen kiezer die z6 

wordt aangesproken, en niet op zijn 

kriti'>ch denkvcrmogen. zal op steeds 

oppcrvlakkigcr gronden zijn keuzen 

moeten maken. Zo versterken de vcr

vlakking van kiezers en polit1ci elkaar. 

Opgcmerkt moet worden dat simplih

caties geoorlootd zijn indien ze appcl

leren aan het geweten van de kiezer. 

'Samcn verantwoordelijk' appelleert aan 

een democratisch ethos. 'samcn sterk' 

hepaald nict 

Waar de trouw tu'>Scn partije11 en hun 

kiczers vcrdwijnt. wordt hct elcctoraat 

in tocnerncnde mate gezien als een 

rnarkt die tcr vcrkrijging van een meer

derheid, door de (partij- )elite hewerkt 

moet worden. Ideologic spcclt daarhij 

geen rol. Kohnstamm. "De partij van de 

toekomst is ccn politieke consumenten

organi~atic n1ct rncnscn die !Jro~')O 111odo 

in dezelfde richting denkcn. Fen partiJ 

waar menscn om hun ideeen op de 

voorgrond trcden in plaats van een par

tij die mensen werft voor vast<,taande 

idcecn." De kiczcr moet als con<,ument 

worden aangcsprokcn door charismati

schc politici die op ba'>i'> van trends in 

de <,amenlcving stcun trachten te ver

wcrvcn. Fen scherpe analyse van mogc

lijkc rcacties van speciheke doelgroe

pen hehoort tot het instrumentarium, 

evenals gerichtc rcclamctcchniekcn.' 

Beleid en politici moeten verkocht wor

den. 

De cynische kiezer-consument 
De kiczcr-consumcnt wordt zo in toe

nemende mate door de politick op ccn

zellde WIJZe hcnadcrd als de wijzc 

waarop de commcrciclc ma'>'amedia 

hun lezer<,- en kijker<,puhliek henadc

ren. Opkomende trends worden door 

politici vcrsterkt en uiteindelijk gekapl

tali'>ecrd 1n dienst van het eigenhelang. 

De kiczcr knmt een invloed op hct po

litieke debar die lijkt op de invloed die 

hij hccft op hct aanbod in de ma<,<,ame

dia. Op ccn pa"ieve manier <,teunt en 

legitimeert hq heidc, maar gcgcven de 

rnanipulatieve manier waarop men hem 

hcnadcrt, moct geconstateerd worden 

dat de aard van dczc steun een geheel 

andere is dan welke ten grondslag ligt 

aan hct dcmocrati-,ch ethos in christcn

democratische zin. Als de kiczcr du-, 

slechts gt"zlcn wordt al'> 1 dec I van ecn l 

marktaandeel, mag men nict vcrbaasd 

ziJil dar diezelfde kiczcr daarop re

ageert met cynismc c11 alstandclijkhcid. 

( ])\,/ q ()() 



A\, van hem vcrwacht wordt dat hij 

zich gcdraagt a\., consument, clan zal 

hij clat vanzelf worden. Stem men worclt 

shoppen, waarbiJ geldt: nict goecl, stem 

weg. Hq worclt zwevcncl. Electoraat, 

media en politick kunnen elkaar zo in 

een ver<,tikkende grccp krijgcn. 

houdt dat hij zich geen rekenschap bc

boeft te geven van zijn plaats in de sa

menleving, als anything goes, dan biedt 

cen clemocratisch bestcl de gronclslag 

voor ecn nieuw soort tirannie. Konin

gin Bcatrix schreef '' 'Tolerantie die wil 

clat alles kan, clat allcs gcoorloofcl is, 

clat geen grenzen mccr 

In ccn tijc\ van welvaart 

vonr grotc bevolkings

groepen, leiden cocoonln<J, 

vcrvlakking en cynisme tot 

een consumentistische 

consensus die tot uiting 

Cocooning, 
worden gestelcl, leidt uit

eindelijk tot intolerantic, 

vervlakking en tot onrccht aan ancleren, 

tot tirannie'' 
cynisme leiden tot 

een Daarnaast i'> er uiteraard 

komt in tocnemende poli

tiekc desintcrcsse Als po

litici hewercn clat een \age 

opkomst hii vcrkiczingen 

tc vcrklarcn is uit een ken

nelijke tcvredcnhc,c\ van 

de kiezcr, dan is clat op 

ccn hcpaalde manier clus 

juist Men gclooh het wei 

Als ecn :;pecifiek belang in 

consumentistische 
de voor de hand liggende 

vatbaarheid voor totalitai

re stromingen. Het is a\ 

eerder gezegcl, we mogcn 

clankhaar zijn voor de af

wezigheicl in ons land van 

charismatischc politici als 

Le Pen in Frankrijk of ccn 

De Winter in Belgic Dat 

consensus die tot 

uiting komt in 

toenemende 

politieke 

desin teresse. 

gcvaar kornt, rcagcert de burger nog 

slcchts door rechtstreekse pre'>Sic-acti-

viteiten. Vertrouwen in het politicke 

<,ysteem hccft hij steeds mincler De 

burger onttrckt zich zo aan een actieve 

clcclname aan de inrichting van de sa

menleving, en laat zich hesturen. De 

macht conccntrccrt zich vervolgens in 

toenemende mate rond een klciner 

wordende elite van he'>luurder<., econo

men en mediahonzcn. 

Naar een massamaatschappij 
Het i'> niet de individualisering waarte

gen dit artikel stelling neemt, mits indi

viclualiscring worclt verstaan als een 

grotcrc mate van verantwoordclijkheid 

van het individu voor zijn omgeving, 

waarhiJ dat individu nadrukkelijk mag 

worden aangesprokcn op de invulling 

van zijn burgerschap en rentmcestcr

schap. Als individualiscring echter in-

de democratic daar stancl

houdt, is cen bewijs voor de stelling dat 

kiczers op hun geweten mogen, zelfs 

mocten, worden aangesproken. l\:1aar cr 

dreigt nog een dercle, nieuwe vorm van 

tirannie. Daarvoor moeten we eerst te

rug moeten naar het reeds gcnoemcle 

hegrip massificatie. 

Naar een nieuwe tirannie . .. 
Massificatie is in dit artikel het proces 

van transformatic van een plurifonne 

clemocratie naar ccn massamaatschap

pij. Een massamaatschappij is door de 

<,ocioloog Shils omschreven als 111 " .. 

een in oppervlakte uitgestrekte samen

lcving met een grote bevolking, stcrk 

verstedelijkt en ge'Jndustrialiseerd. De 

macht is geconccntrecrd bij een elite, 

en vee\ van de macht wordt uitgeoe

fend door manipulatie van de bevolking 

via de massameclia. Het maatschappe

lijk ethos is laag, lokale verbanclen 
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zwak en fundamentelc solidaritcit prak

tisch afwczig Er is geen individualiteit, 

aileen een rusteloos en gefrustreerd 

ego"isme" De elite wordt door Shils 

omschrcven als dicgcncn die tocgang 

hcbhen tot de cconomische, bestuurlij-

gcpaard gaande verlies van het midden

veld illustrccrt dit. Zo'n (overheids)

macht verwoest niet, maar roept ook 

niet op tot bestaan. Hct ondcrdrukt 

niet, maar dooft de wil uit. Dat is de 

nieuwe vorm van tirannie waar ik op 

ke en culturele machtsccntra. Mani- doc!. 

pulatic door dczc elite moct niet 

samcnzweerderig opgevat worden,- zij 

is de rcsultante van een veelheid van op 

elkaar inwerkende processen die, zoals 

in dit artikel betoogd, gemeenschappe

lijk hebben dar ze door economische 

mechanismen gestuurd worden. 

Alexis de Tocqueville ( 1805-1859) 

geeft een nog apocalyptischer kijk op 

de massamaatschappij als hij een heeld 

schetst van 11 " een enormc hocvccl

heid mensen, allemaal geliJkwaardig en 

gelijksoortig, voortdurend hezig met 

het veiligstcllcn van onbetekencnde ge

noegens waarmee ze hun Ievens vol

storpen Elk, op zichzelf wonend, is 

onkundig van hct lot van de anderen,

de mensheid hcstaat voor hem uit zijn 

kindcrcn en intieme vricnden. Voor wat 

betreft zijn medehurgers, hij is hij ze in 

de buurt, maar ziel ze niet,- hij bestaat 

slcchts in zichzelf en voor zichzelf." 

Atomiscring ligt duidelijk ten grondslag 

aan massificatie. 

Wanneer overheid en politiek de (mo

mentane) wil van de kiezer tot norm 

vcrhcffcn, staan zij slechts in dienst van 

het consumentisme. Hoe beter de over

heid zich van haar taak kwijt, des te 

mindcr zal de burger-consument zich 

als vrije, verantwoordelijke burger 

(hoeven teJ gedragen. De overheid en 

de commercic omvattcn de wil van de 

kiezer-kiJker-consumcnt in steeds klei

nerc cirkcls, en verstikken de veelzij

digheid van het menszijn. De orkomst 

van de vcrzorgingsstaat en het daarmee 

.. . of naar een vernieuwd ethos? 
Herstel van de publieke moraal is een 

zaak van de gehcle samenleving. Vee I is 

a! geschreven over de rol van structurcn 

als gezin, vereniging en kcrk in de vita

lc ovcrdracht van basisnonnen en waar-

den. !\ 1aar ook politici hebbeo hier cen 

vcrantwoordclijkhcid Het is onvol

doende de burger op te roercn toch 

vooral betrokken te hlijven bij de sa

mcnleving. llelangrijker nog is de ma

nicr van rolitick bedrijven. Politici 

hebbcn een voorbeeldfunctie Als het 

democratische ethos verstcrkt moet 

worden, dan zal zich dat moeten uiten 

in het zelf hanteren van dat ethos. Uit 

het bedienen van een, inherent tijdelij

ke, trend, zoals het impelen op 'ienti

menten rondom a'>iclzockcrs, srreekt 

dar democratische ethos in ieder geval 

niet. En 'catc/J-al/'achtige <;tratcgiccn 

moeten de christen-democraat al hclc

maal een gruwel zijn Ook een opposi

tiestrategic gcricht op het bcschadigen 

van bewind,]iedcn of het in de rroblc

men hrcngen van een kabinet door 

stcun tc onthoudcn aan bclcidsvoorne

mens die or zich overeenkomen met de 

cigen opvattingen is onacceptabel. 

Zo'n oprositicstrategic kan hct reeds 

be-,taande cynisme over de bedoelingen 

van de politiek slechts versterken. 

Over de inhoud van het zo gewcnste 

maatschappelijke ethos schreef De 

Tocqueville: ". terwijl de wet Ameri

kanen toclaat alles te doen, weerhoudt 

hun religie hen ervan heraalde zaken tc 
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denken ot te durven. ( .) Religie, welke 

nooit direct ingrijpt in het bestuur van 

de Verenigdc Staten, moet dan ook be

schouwd worden als hun belangrijkste 

politieke institutie, want alhoewel het 

ze niet de smaak van de vrijheid gcge

ven hedt, maakt het biJ uitstek het ge

bruik crvan mogelijk ( .. ) Despoti'>me 

i'> mogelijk zonder gcloof, maar vrijhcid 

niet"" Alhocwcl dit vee! chri'>tcn

democraten als muziek in de oren zal 

klinkcn, gedt de christen-democratic 

aan dat ethos toch ccr1 andere invul

ling. Hct gaat on<.; nict orn hct rcligicu

ze gehalte van de samenleving, maar 

om het zich daaraan actid vcrplicht 

we ten. 11 De burger aansprckcn als 

kiczcr-consument ontkcnt de 13iJbelse 

vi'>ie or de mem. De burger serieus ne

mcn betekcnt ook hem aanspreken op 

zip1 gewcten, zijn hetcre ik. Het Pro

grain van Uitgang')puntcn stclt heel cx

rlicict: 1 " ''ZiJ rocrt op om gcrcchtig

hcid tc zockcn, vcrantwoordclijkheid 

waar tc makcn. <,olidair tc zijn en zich 

als zorgvuldig rentmeestcr tc gcdra

gen." [r staat "ZiJ rocpt op", omdat de 

mens nict altijd van nature doet wat 

goed i-, De klant hceft altijd gelijk, 

maar de kiczcr nict. Cclukkig maar. 

Hct vertrouwcn van de burger in de be

trouwbaarhcid van de politiek moet 

herwonnen worden. Hct C:DA kan daar 

cen begin mcc makcn door ook vanuit 

de oprositie constructiel mee te wer

kcn aan cen succewol regeringsbeleid. 

Als de keuzen die het CDA maakt meer 

afhankclijk blijken tc zijn van overwe

gingen van politickc of maatschappclij

kc orportunitert dan van christen

democratische visie, zal onze betrouw

haarheid in toencmende mate onder 

druk komen te staan. 

Dit hcdt al<, consequentie dat in die ge

vallcn waar de rcgcring door interne tc-

genstcllingcn nict toe dreigt tc komen 

aan beslissingen die wij vanuit christen

democratische perspectief voorstaan, 

de CDA-fractie haar actieve steun niet 

mag onthouden. Dit bctckcnt ook dat 

van christcn-dcmocratischc politici een 

krachtige tegenstem mag worden vcr

wacht tegen nationalistischc en antide

mocratischc tendcnscn. Daarnaast kan 

hct CDA zich in positieve zin onder

scheiden door naast een vanzelfspre

kende inzet op (christen-dcmocra

tischc) herkcnbarc, integcrc en sociale 

politick op mcnsclijkc maat, ook ]11ir 

fJ/ay', consistentie en politie-

kc onkrcukbaarheid hoog in 

het vaandel tc houdcn. De 

stem van de burger moet bij 

ons duidelijk 'in goede han

den' zijn. Dat maakt zowcl 

hurger als niet-commcrciclc, 

onathankelijkc media cerdcr 

hondgenoten dan vijandcn. 

De burger 

aanspreken als 

kiezer-consument 

ontkent de Bijbelse 

visie op de mens. 

Pas als de burger zijn vcrtrouwcn in de 

politick herwint, kan de politick weer 

cen appcl op de samcnlcving doen. Als 

de burger bdnvloedbaar is, dan toch 

ook voor een nieuw elan' Dat heeft de 

samenlcving al eerder hewezen. Over

heidsingrijpen kan vee! mt't'r teweeg

hrengen dan men vaak denkt. De 

burger laat zich sorm te gemakkelijk 

verstrikken in een vals dilemma: 'Mijn 

buurman piekert er vast niet over zijn 

dee! van het trottoir schoon te vegen, 

dus waarom zou ik miJ uitsloven7' Een 

gezamenlijke schoonmaakactie, wat 

toch een kleine moeite zou zijn, blijft 

zo achterwcgc. t·-.laar een zich actief 

opstellcnde overheid kan de burger ver

lossen uit dat valse dilemma, kan een 

bewcging op gang hrcngen. De socialc 

vernieuwing van het laatste kabinct

Lubbers hedt overal rrojecten en ver

andcringen op gang gebracht, en de 
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burgers daar waar dat gebeurde, een ge

voel van verantwoordelijkheid voor de 

omgeving gegeven. De solidariteit met 

de buurt werd nieuw Ieven ingeblazen. 

Men blijkt bereid zich uit de passiviteit 

te Iaten halen' Zo belangrijk kan poli

tick zijn' 

Ook de invloed van milieuorganisaties 

en andere ideele bewegingen, de groei

ende financicle draagkracht van de kcr

ken, en de massaliteit van consu

mentenboycots Iaten zien dat er een 

voedingsbodem is voor vcrnicuwd bur

gerschap. Maar er moeten groepen zip1 

die dat nieuwe elan mohiliseren, vonn

geven, mensen erop aansprcken. Als cr 

een sfeer kan ontstaan waarin mcnsen 

zich opnicuw herkenncn in hun verant

woordeliJkheid voor de samenleving, 

dan is er vecl gcwonncn. Als zelfs be

drijvcn zover zijn dat ze zelf om een 

ecotaxregeling vragcn, zelf de basisnor

men opstellen waaraan de arhcidsom

standighcdcn van werknemers in 

zogenaamdc lagc-lonen-landen moeten 

voldoen, zelf zoeken naar milieuvricn

delijker vcrpakkingcn, dan is er funda

menteel iets rijp in de samenlcving. 

Maar het moet aangeboord worden. 

Laat het CDA het voortouw nemen 1 

Het is waar wat wijlen Jan de Koning 

zei: "Je moet de burger cen meter vcr

der Iaten springcn dan hij van nature 

geneigd is te doen." En wei omwille van 

het voortbestaan van de democratie. 

Drs. B. Oosila11dcr 
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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 meer 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_ 

C:LlV '!-% 



Het fiscale systeem moet fundamenteel dienstbaar worden ge

maakt aan de duurzame samenleving. Er moeten vijf strategische 

keuzen worden gemaakt, te weten: lagere lasten op arbeid; hogere 

op bestedingen; geen premies meer op excessief consumentisme; 

aanmoedigen van ondernemen; de BTW als instrument tot duur

zaamheid en lagere lasten op arbeid, hogere op betalingsverkeer. 

Om zover te komen is een meerjarig programma nodig waarin de 

productiefactor milieu stapsgewijs wordt geprijsd. 

E 
en VJ.Il de centrale thema's in 

'Ntcuwc \Vcgcn, va'-;tc \Vaar

den' I'> de duurzame -.amen

kving De duur-

lijke tree! houdt met het tempo waarin 

de natuur ze voortbrengt. 

Het verwezcnlijkcn van de duurzJme 

sJmenleving vraJgt om 

zanlc <.;Zinlcnlcving is ccn 

'>ynthe<;e van economic en 

ecologic: ccn -..anlcnlcving 

waann in lxhoctten en 

vraag naar gocdcrcn en 

dien<;ten wordt voorzien 

zondcr dat '>chade aan 

'-lJnlcnlcving en lcclomgc

vtng wordt tocgchracht. 

AJnwending van de pro

ductJetactoren kapitaal, M

beid, grond en milieu i' A1r WAI C Visser 

g6nspireerde maatschap

pelijke inzet VJil burger'>, 

private instellingen, maat

schappelijke orgJni'>Jtie-; 

en de overheid. lnzet VJil 

iedereen du,, omdat het 

hier gaat om het bestaJn 

van iedereen, volgende 

generJties incluis. l::en es

sentiele rol kJn ons bciJs

ting'>tel,el dJarin vervullen. 

Het is tiJd heuse -.tappen 

geoptlmJii,ecrd naar de mate WJJrin ziJ 

heschikbaJr zipl; kapitJJI wordt ingezet 

voor ondernemen, Mheid voor inko

mcn-.,vcrwcrving, grond worth ingczet 

111 evenw1cht tu<,<;en enerzlJd' produce

ITil I. welvaJrt 1 e11 JnderziJd' won en en 

tot ru<;t komen lwelziplJ, tcrwijl hct ge

hruik VJJl natuurliJkc hulpbronnen ge-

te zetten om ons fi-;cale systcem nu 

lundamcnteel diemtbJJr te gJJil maken 

aan de duurzame <;anwnleving. Belas

tingdruk behoort zo te zijn vcrdeeld 

dat ondcrncming'>Zin. Jrheid'>pJrticipJ

tic en inkon1cnsvcrvvcrving vvordcn gc

<;timukcrd en dat bestedingen in het 

hclang van onzc lccton1gcving \Vordcn 
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geremd. Coed rentmeesterschap eist 

dat. Het is tijd voor krachtige structure

le maatregelen zonder administratieve

lastenverzwarend gemillimeter. 1 Derge

lijke maatrcgclcn kunnen aileen worden 

genomen door een sol ide overheid, een 

overheid met cen rechte rug, die or

treedt in het algemeen belang, die ge

wenste activiteiten laat gebeuren en 

ongcwcnstc voorkomt, die marktcorri

gerend en marktaanvullend handelt, en 

n1et zwicht voor deelbelangen. I )Je 

gaan vaak nict verder dan de doorsnee 

van hen die de bereidheid mi'>sen te in

ve<;tercn in de toekomst en in samen 

Ieven. 

Functies van belastingheffing 
Van oudsher hcelt het helfen van belas

tingen de budgcttain.: tunctie: het ver

garen van middelcn voor de samen

lcving Hierbij <,taat het begin'>el van 

neutraliteit voorop: belastinghelting 

mag in heginsel geen invloed hebben 

up de keuzen van degenen die goede

ren en diensten aanschaflen. De ver

-.cheidenheid aan goederen en diensten 

in de leelgemeemchap moet ongewij

zigd blijven, helastinghefting bchoort 

vraag en aanbod naar goederen en 

diensten in dezelfde mate te reduceren. 

Dit ncemt echter niet weg dat het ge

hruikelijk is dat overheden met bela<,

tingheffing het maat<,charrelijk reilcn 

en zcilcn trachten bij te sturen. In de 

algelopen decennia is imtrumenteel ge

bruik van hct belasting'>telscl geaccep

teerd geraakt cen dergeli)k gebruik is 

legitimien wanneer de overheid doclen 

nastreeh die typische overheidsdoelen 

lu Clmsteu Drii!Ocr<JI!sc/Jc Vcrkeuumqeu 11r li (Jlllli 1 sloud 

CCII ilrlike/ '()p ii'Cij llllilf WI (illlder) /,c/ilsliiiijl/c/sc/' Jlilll lllf 

1\1 L.A l'ilil R1) Clok i11 de komeudc uit_qcJI'eJI l'!lll C/)V zullcu 

ilrtikcleu o!'cr ous f,c/ilstiu_qste/se/ l}e/Jiilillsl ii'OU!eJJ. 

zijn, te begrijpen onder de noemer: be

hartiging van rublieke gerechtigheid 

Als legitieme doelstellingen, ook wei 

doel<;tellingen van sociaal-economisch 

beleid genoemd, gelden: redelijke inko

mensverdeling, aanvaardba1·e economi

sche groei, vollcdigc werkgelegcnheid, 

betalingsbalansevenwicht. stahicl pri)S

peil en milieube-.cherming. De over

hcid oelcnt door middel van bela'>

tinghefting invloed uit op de kwal1teit 

en kwant1teit van de nationalc produc

tic en het consumptiepatroon lalloca

ticve tuncticl, op de economische 

bedrijvighcid en de conJUIKtuur 1 <,tabi

li'>atidunuie) en op inkomensverhou

dingen iherverdelingshmctiel. Sinds 

kort wordt hct belastingsy-.teem- aar

zelend- dicn'.tbaar gcmaakt aan ecolo

gi-.che doeleinden. Productid gehruik 

van leefmilieu en natuurli1ke hulphrotl

ncn wordt net al<, de producticlactorcn 

kapitaal, arbeid en grond onderdeel van 

pri]zen van goederen en diem ten I, in

ternaliseringstunctie ). lliteraard mnct 

aan verderc in<,trumcntal1sering de ei' 

verbonden hlijven dat dat doclmatig, 

doeltreftend en rcchtvaardig gcheurt 

Door gewijzigde vraag- en aanhodver

houdingen als gevolg van belasting

hcfting op hepaalde goederen en 

dicn~tcn zullen zich WJJZign1gcn vt1n 

het consumptieratrnon doorzetten. 

lkstedingen zullcn zo worden gestuurd 

in de richting van duurztElfll gcdrag. 

Legitimiteit 
De lcgitimiteit van gruene bela'>ting

maatregelcn ligt verankerd in twee be

lastingbeginselen: het prohJthegin,el en 

het buitcnkansbeginsel Crapperhau<, 

introduceert een dcrde bcgin'>cL het 

-.chadeheginscl. uitgaande van het ada

gium 'de vervuiler betaalt'.= Deze hegin

selen worden verbonden met het 

priJsmechanisme van de vnje markt, 



waarhq geldt dat de productiefactor 

milieu van redcrccn, dus ccn gcmccn

schappc\ijk goed is. Eenieder die prohjt 

trekt van milieugoederen. hchoort 

daarvoor een gecigende prijs tc betalen, 

waarhij een zekerc milieugebruiksruim

te en zelfhcrstellcnd vermogcn in acht 

wordt genomcn. Die prijs hehoort ge

lrjk te zijn aan de toekomstige sti)ging 

van productiekosten tengevolge van ac

tueel gehruik en van kwaliteitshandha

ving van grond~toHen en \Vingcbicdcn 

daarvan. Als dat de maat is, worden 

vcrvuiling, onhcr~tclharc aanta')tingcn 

van natuur cr1 natuurliike hulphronnen 

voorkomen. I )e markt realiseert aileen 

cfliucnte keuzen onder strikte voor

waarderl Len van die voorwaarden i., 

het hestaan van eigendomsrcchten op 

die lactoren Aan deze voorwaardc 

wordt wat kapitaal, arbeid en grond 

voldaan, maar niet war hetrdt ledom

gcving cr1 natuurlijkc hulphronnen. Dit 

ziJil echte collectieve goedcren waar

van het ccn typi-,che overherdstaak is 

die in '>land te houden. Dat ziJn goede

ren die niet voor individuee\. maar ai

leen voor gcmeenschappelitk gehruik 

zip1, en onaangcta~t aan volgcndc gc

ncratic-, mocten worden doorgcgcvcn. 

I let ontbreken van eigcndomsrechten 

op dcze gemeenschappclijke goederen 

betekent het ontbreken van een markt

priJs voor de verwcrving of het gebruik 

crvan. [n omdat ccn prijs onthreekt, 

ontbreekt de stimulans deze goedcren 

dhcicnt tc gebruiken Bit zeer vee\ be

stedingsbeslrssingen onthreekt de juiste 

ahvcging tussen nut en oiler. h vinden 

dan wei aantastingen plaat'>, die boven

dren niet zeldcn onhcrstelbaar zijn. 

Aangczien schone Iucht of het gehruik 

van schone Iucht niet geprijsd is, wordt 

cr nict doclrnatig n1ce on1ge"prongen. 

Hetzellde geldt voor water en hodcm. 

Tcngevolgc van de onthrekende priJs-

prikkel worden teveel natuurlijke hulp

bronnen opgebruikt voor \outer econo

misch gcwin. Productidactoren worden 

daardoor niet optimaal ingezet en daar

door zijn niet steeds de juiste goedcrcn 

en diensten voortgebracht. Aangerichte 

schade wordt niet, althans onvoldoen

de gedragen door de directe veroorza

kers ervan, maar afgcwcntcld op de 

samenleving. Op iedercen dus en op de 

toekom<,t We zien dat in ongebreidel

dc consumptic, exccssieve mobiliteit en 

vcrvuiling. Alwcnteling van milieufac

torkosten op de samenleving heeft tot 

gevolg dat herstellasten drukken op 

hen die geen profijt hadden. Een ver

storing door het ontbreken van neutra

liteit, die in de weg staat aan de 

totstandbrenging van de duurzame sa

mcnleving. Het algemeen belang van 

iederecn botst met de private belangen 

van cnkelen. Zonder bijsturing zal ooit 

de afrekening in tastbare munt en in 

onherstelbaarheid worden gepresen

tecrd. Tockomstige generatie'> zullen 

mogelijkheden geblokkeerd zien omdat 

eerdere ze hebben verhruikt. Aan het 

begin van de zevcntiger jaren waar

schuwde de rcgering a\ voor milieu

schaarste. Coed rentmeestcrschap ver

mijdt verspi\ling, vervuiling en onom

keerhaarhcid. 

lnternalisering 
Belastingmaatrcgelcn kunncn de kcJ<,ten 

tot voorkoming van milinr<,chade, mi

lieufactorkmten, in de relatieve prijzen 

van goederen en dicnsten tot uitdruk

king hrengen. De ovcrheid zorgt er met 

grocne bclastingmaatregelen voor, dat 

onvoldoende geprijsde schaarste conti

nu van het werkelijke prij.,kaartje wordt 

voorzicn. Het instrument werkt gene

rick, dus breed in de sarnenleving, en 

rnarktconform. Doordat bclasting

hcffing per dcfinitie invloed heeft op 
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het economisch handelen van perso

ncn, dragcn dezc maatregelen. n1its 

goed gericht en suhstantieel en helder 

g6ntroduceerd en begelcid, de positie

ve impul<. van scherpe en rechtvaardigc 

n1ilicurcgclgcving in zich. 

mate markten doelmatiger met de lac

tor n1ilieu on1gaan, kunncn grocnc hc

la<;tingen hun allocatieve functie 

adcquater vervullen.' De ettectiv1teit 

van een groene helastingmaatregel is 

immers athankeliJk van 

Marktpartijcn weten zich 

aangespoord tot voorko

ming van verspilling, ver

vuiling en vcrzuring en 

aangemoedigd tot vin

dingrijkheid in het -,peu

rcn naar en ontwikkelen 

van etticientere en -,chone

re productiemcthoden. 1 

lnternalisering langs 
calculaties van producen-

ten en consumenten en 

dus van hun gedragslvcr

andering I Naargelang 

markten heter functione

ren zijn groene belastin

gen dus een reeler 

aangrijpingspunt voor mi

lieupolitiek En niet aileen 

fiscale weg vergt de 

laagste 

maatschappelijke 

kosten en verschaft 

het beste effect. 
l'rijwerschillen wiJzen 

consun1cntl'n de weg naar nlilieu

ontziend gedrag Indirect volgen pro

ducenten dat gedrag vanzelf, omdat de 

groene belastingdruk de vraag veran

dert en hen ertoe aanzet andere goede

ren en diensten aan te bieden. 

Naar verwachting vergt internalisering 

langs fiscale weg de laagste maatschap

pelijke kosten en ver<,chaft het het hes

te effect Niet de overheid, maar de 

markt zelf voert de maatregelcn uit. Dit 

beperkt de uitvoeringslasten van maat

regelen. De markt past zich aan zoals 

op iedere andere priJsverandering. De 

kosten van andere regulerende instru

menten zoals directe regulering met ge

en verhoden, subsidiering, vergunning

vcrlening, convenanten en productie

rechtcn, waarbij de overheid zelf 

uitvoerder is, worden nogal eens onder

schat.~ Groene helastingmaatrcgelen 

zip1 instrumenten die naadloos kunnen 

aansluiten hij de ordening van de markt 

en daardoor het minst hinderlijk zijn 

Zij lcggen de verhinding tussen besli<.

sen. hetalen en genieten en bevorderen 

via marktwcrking hct gewemte doel

matige en spaarzame gebruik van de 

productidactor milieu. De markt zeit 

werkt als ordeningsmechanisme. Naar-

daarvooL ook voor verhe

tering van de werking van de arheids-

markt zijn gruene hela-,tingen met een 

gering gedragsveranderend ctkct aluit

stekend inzethaar '' Groene hclasting

druk schept neutraliteit op het 

deeltcrrein milieubescherming 

Europese en mondiale aanpak 
Veelmilieuvraagstukken zijn grensover

schrqdend. Ze dienen daarom in 

luropees of zelfs mondiaal vcrhand en 

krachtig te worden aangepakt Het is 

daarom goed dat de lidstaten van de 

Europese Unie lhierna EU J zich via het 

EG-Verdrag ambitieuze doelstcllingen 

hchben gc'>teld, ook al ziJn die hier en 

daar wat con1pron1i<;-;oir en wollig gc

formuleerd. De Raad van l\1inisters van 

de EU (hierna de Raad I en de Furope<.e 

C:ommissie (hierna de Commissie) 

hebben zich ten doel gestcld hierin de 

synthese te bereiken met optimaal 

evenwicht tu<,<;en de vnjheid van gocde

rcnvcrkeer en milieuhe<,chcrming. lkze 

svnthc<.e in de literatuur o<lk als intc

gratie aangecluid. is -,edert '1\laastricht' 

verankcrd in het FC-Verdragc en de 

Raad hecft intcgratic in resolutie'> tot 

lange termiJnhelcid verhevcn.~ Het Hof 

van lustitie i-, van opvatting dat aile he-



<;]i'>'>ingcll, met name ook die welke bui

ten het kader van milieubelcid worden 

genomen, moeten voldoen aan de ei'>en 

van mllieuhe<,chermlng." lntegratie van 

economic en milieu i'> een dwingende 

en afdwinghare vanze\/<;prekendhcid 

I )c Raad hedt op voor<;tcl van de 

C:ommi<;<;ic en op advics van hct 

luropce'> l'arlcmcnt 'op wcg naar duur

zamc ontwikkeling' 'cen helcid-,plan en 

actieprogramma van de Cemeemchap 

inzake hct milieu en duurzamc nntwik

keling' algekondigd en wij>t de commu

nautalrc imtellingen, de lid'>taten, het 

hedrijf.,lcvcn en de burger'> op hun vcr

antwoordclijkhedcn. "' On lang> nog 

pre>entecrck luropcc<; C:ommi<;<;Jri'> 

voor Be\a<;ttngen 1\\onti ccn di>cussic

nota waarin de duurzan1e ',Jlllenleving 

ge<;talte kri)gt 11 Met 'Nicuwc we gen. 

va>te waardcn' plaatst de christen-de

mocratic zich in hct hart van de 

lurope>e di'>cu<,<;ie over duurzaamhcid. 

In WTO (World 1/t~,lr ()n]illllStl

liOll /CATT (Cr11mli ;\,Jmllltlll o11 T,-t~dc mzd 

Trtllll{'orl)-vcrhand ziJll vcrgclijkhare 

o11lwzkkclingcn gaande.'' 

Vijf strategische keuzes 
Onzc >Jmcnlcving in haar aLtuelc vorm 

ll., in vccrtig, vijhig jaar opgchoLI\vd en 

z1t complex 111 elkaar Aanpa<;<,ing i'> du'> 

niet in een handomdraai te regelen 

Cekozen moet worden voor een plan

nlatig ondcrs gc:-,tructurccrclc r.;taatshuis

houding met heduidend minder la<,ten 

op arheid en onderneme11, ncutrale las

ten op kap1taal en zwaardere la>ten op 

he>tedingen d1e <,amenhangen met po

tcnticlc milicuschadc. Om zovcr te ko

men i'> een meerjarig programma nodig, 

waarin de productielactor milieu <;taps

gcwij<; wordt geprij'>d, waardoor onder

nemingcn gelcideliJk hun afhankelijk

hcid van hepaalde natuurlijke hulp

hronncn kunncn vcrrnindcren en over-

schakclen naar hernieuwbare en duur

zame hronnen. 11 Met een tijdige en 

brede structurele aanpak kan bovendien 

internationaal voor<;prong worden hc

haald. Cegcven het in gang te zetten 

autonomc proces naar de duurzame sa

menlcving i'> cen dcrgcliJke gclcidclijkc 

gcwenning veruit verkieshaar hoven 

een plotselinge confrontatie over tien, 

twintig of dertig jaar met plotsklaps 

vertienvoudigde ko<;tcn voor '>chaar<;cr 

geworden gronchtotfen. Producenten 

worden nu al meer en meer afgerekend 

op hun milieugedrag. N1et aileen door 

consumentcn, maar ook door andere 

ondernemingen, de media, overheden, 

pensiocnfondsen en belegger<,_ i\\ilieu

aantasting en uitputting van natuurlijke 

hulphronnen kunnen tot ern<;tige aan

ta"tlngcn van rendemcnten, vernlo

gen<;posltie'> en bestaan<;continu'iteit 

van ondernemingen leiden. Her mecr

iarig progran11na is een progran1n1a dat 

verder rcikt dan de omhciningen van 

regeerperioden. Het karwei moet wei 

kunnen worden afgcmaakt. lnve<;teren 

in duurzaamheid is investercn in wcl

vaart, welzijn, contimt'iteit en zeker

heid. De duurzame samcnleving kan 

ge<;talte kriJgen wanneer oncvenwich

tighedcn op de declterrcinen arbeid, 

milieu, consumptie, ondernemen en <,o

lidariteit '>tructureel worden gccorri

gecrd J)aartoc zijn in ieder geval de 

volgendc vijl strategische keuze'> nood

zakcliJk 

Lagere ltJslel1 of! arheid, hoqere O/! 

hestedingen 
Aan het einde van de vorige eeuw 

bracht de helastingberziening-Pierson 

ons be\a<;tinghdfing op de grond<;\agen 

inkomen, win'>t en vermogen. llclas

tingheffing naar draagkracht werd voor 

hct ccrst het leidend begimel Vermo

gemhezitter'>, winstgenietenden en 
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werknemers zijn allcngs meer belasting 

gaan betalen. Juist de loontrekkenden, 

die cen eeuw geleden nog nauwelijks 

aan bod kwamen, zijn het mcrcndcel 

van de belasting gaan betalen. 1• llij de 

vcrdcling van de belastingdruk zijn de 

lasten gaandeweg te ccnzijdig op de 

productiefactor arbeid komen tc liggen. 

Die zijn zo hoog opgelopen, dat het 

niet te gcwaagd is te stellcn. dat als de

ze niet op arbeid maar op de productic

tactor milieu waren komen te drukken, 

cr gcen werkgelegenheids- en milieu

vraagstuk zou bestaan. Nu dat wei zo 

is, wordt arbeidsparticipatie geremd in 

plaats van versterkt en de Schcpping 

verkwanseld in plaats van gekoesterd. 

len reusachtig potentieel dat in staat is 

zeit in zijn ondcrhoud tc voorzien, 

doet niet meer mee, en is vanwegc de 

hoge overdrachtsuitgaven ( zoals sociale 

uirkeringcn) die dar oproept debet aan 

het jaarlijks mislopen van ten minste 

ecn procent economische groei. De las

ten op arbeid moeten worden vcrlegd 

naar bestedingen. Wigverkleining, het 

docn afnemen van het verschil tussen 

bruto-arbeidskosten en nettoloon, de

blokkeert de onderkant van de arbeids

markt. Sclcctieve verzwaring van de 

lasten op consumptieve bestedingen 

stuurt het gedrag van consumenrcn en 

producenten naar duurzaamheid. 

Hogere lasten op bestedingen; lagcre 

op arbeid. Dat Ievert tienduizenden ar

bcidsplaatsen op." 

Cecn flrcmics mccr ofl excessief 
consumentisme 
F.xcessief consumpticf gedrag mag nier 

meer ten laste van de samenleving wor

den gchnancierd. Dat doer dubbel af

breuk aan solidaritcit en draagkracht. 

De onlangs door de staatssecretaris van 

Financien voorgestelde aftrekbeperking 

voor consumpticf krediet is zeker een 

juiste stap in de goede richting Ook de 

hypotheekrente-aftrek moct zijn gcli

mitccrd; tot ccn (ge'indexeerd) vrijge

steld bedrag, f 508.000 (1996) 11•, 

gerelateerd aan de hnancicring van ccn 

eigen woning. Het huurwaardcforbit 

vervalt en daarmee vee! oneigenliJke 

discussies. De hypotheekrente-altrek is 

nooit bedoeld gewccst om tweede en 

derde vakantiehuizen en andere execs

sieve consumptiegoederen ten laste van 

de samcnlcving te financiercn. 

Ammwediging van ondememw 
Rente en dividend zijn beide vergoe

dingen voor het ter beschikking stellen 

van kapitaal. maar worden halsstarrig 

hscaal gcdiscrimineerd Dividend, de 

vergoeding voor eigen vcrn1ogcn, j-, 

duhhel helast 7 met vennootschapsbelas

ting en met inkomstenbelasting Rente, 

de vergoeding voor vrccmd vermogcn. 

aileen met inkomstenbelasting Dat 

komt omdat dividend bij de vennoot

schap niet aftrekhaar is en rente wei. 

Hierdoor en door een vee! te krappe 

rente- en dividcndvrijstelling zijn voor

al ondernemers die zijn aangewczcn op 

eigcn-vermogenshnanciering in het 

nadeel: starters, doorstarters, jonge, 

kleine. coiipcratieve en innoverende 

ondernemingen. Het verse hi! in behan

deling ontmoedigt nieuwe investerin

gcn met nieuw risicodragend kapitaal 

en heslissingen dividend uit te keren. 

Leenhnanciering en tinancicring door 

winstinhouding zijn daardoor goedko

per dan vcrwcrving van eigen vermo

gcn. Deze vcrstoring, die nog versterkt 

wordt door de inflatie. omdat de nomi

nale rente en niet de reele rente aftrek

baar is, belemmert het vrije verkcer van 

kapitaal. Het onlangs door de staatssc

cretaris van Financien voorgestelde 

apartc raricf voor dividend is op weg 

naar atschaHing van deze discriminarie 

CllV'l% 



ook ccn <,lap in de gocdc richting. 

Div1dend behoort <16k aftrekbaar te 

ziin. net als rente. Het wordt aantrek

keli,ker '>paargeld binnen de nationale 

economic tc Iaten circulcren in plaats 

van tc lx·leggcn in hct huitcnland. 

Cehjke hscale behandeling van rente 

en d1vidcnd zal er voor zorgen dat 

mccr ri'>icodragend bpitaal heschik

haar komt en zal menscn met ondernc:

mer<,zin aanmoedigen te ondernemen. 

waardoor ook langs die weg participa

tie in economische bedrijvigheid wordt 

vergroot Ondcrncmcrszin wordt zo 

structurccl aangemocdigd. Celcgcn

heid'>maatrcgelcn. die het belastingstel

<;e] aileen maar ingewikkelder en 

ondoorzichtiger maken. kunnen wor

den gcn1i~t. 1 ;-

De BTW als instrument tot 
duurzaamheid 
De vierde 011evenwichtigheid is het 

hicrvoor ge'>ignaleerde ontbreken van 

neutraliteit ten aanz1en van milicuhe

'>cherming De oplossing 

hctfing: door het recht op aftrek van 

betaalde l.lTW hecft deze helasting 

geen gevolgen voor de productiekosten 

van onderncmingcn en evenmin voor 

medcdingingsverhoudingen. De llTW 

hezit het vcrmogen milieubezwaarlijke 

consumptie en productic tc ontmoedi

gen en duurzame consumptie en pro

ductie aan le moedigen. Dit vermogen 

kan momentecl muwclijks worden be

nut vanwege de huidige tarid<;tructuur. 

Thans schrijft de Zcsde BTW-Richtlijn 

voor. dat een lidstaat een algemeen ta

rief moet voeren van tenminste 15')(,_,, 

Daarnaast mag een lidstaat ccn of twee 

verlaagde tarieven toepassen van ten 

minstc 5% voor de gocdcren en dien

<;ten die ziJn vermeld op bijlage H van 

de Zesde llTW-Richtlijn 1" Zou de ta

ricfstructuur zo worden aangepast, dat 

het algemene llTW-tarief substantieel 

hoger. bijvoorbeeld op ten minste 25% 

wordt gebracht. de mogelijkheid tot 

toepassing van de twec verlaagde tarie

ven wordt gehandhaafd (bijvoorbeeld 

5% en I 5% ), de lidstaten 

daa.rvoor io;;; even cenvou-

dig als <;tructurecl. De ta

rieven van de helastingen 

op hestcdingen hij uitstek. 

de llTW en de accijnzen, 

worden 111 EU-verband ge

leideliJk gedif terentieerd 

tcr -;turing van hct gcdrag 

van consumentcn en pro

ducenten naar duurzaam

hcid. en even gelcidclijk 

vcrhoogd ter algehcle ver

lichting van de lastcn op 

arhcid. Het BTW-systccm 

i'> een hij uitstek ge'>chikt 

instrument om de con-

De BTW bezit het 
voor milieuschadeliJke 

goederen en diensten de 

mogelijkheid krijgen een 

verhoogd llTW-tarief van 

hijvoorhceld 40% toe te 

passcn, dan ont<;taat ccn 

tarieh,tructuur die vol

docnde rcgulcrcnd vcrmo

gen bezit om consump

tieve en productieve ge

dragsveranderingen ten 

bate van de duurzame sa

mcnleving teweeg te bren

gen en mogelijkhcden 

hiedcn de lasten op arbeid 

vermogen 

milieubezwaarlijke 

consumptie en 

productie te 

ontmoedigen en 

duurzame 

consumptie en 

productie aan te 

moedigen. 

sumptie generiek en gericht te regule

ren in de richting van duurzame 

productie en consumptic. De l.lTW is 

cen ncutrale methode van belasting-

te verlagen llijlage H van 

de Zesde BTW-Richtlijn zal dan voor

taan aileen duurzame goederen en 

diensten moetcn vermelden. Hctzelfde 

moet worden nagestreefd voor de 
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brand-;tofacciJnstarieven. Aan de toe

pa<,<;ing van een verlaagd 8TW- of ac

cijmtarief zal een milieulabel of ander 

duurzaamheidskeur zijn gekoppeld. 0
" 

Deze keuren behoren onder stringent 

overheid-;toezicht te staan. Her wordt 

dan mogelijk (gelahelde I biologische 

land- en tuinbouwproducten met een 

lager tarid te belasten dan andere voe

dingsmiddelen, waardoor de vraag 

meer op duurzaam geteelde voedings

middelcn kan worden gericht. Een was

machine die I'> gecomtrueerd om 

twintig jaar n1cc tc gaan, die zccr wci

nig energie verbruikt en ten slotte ge

heel wordt gerecyclcerd, kan mit<, 

voorzien van een milieulahel, ook met 

een verlaagd BTW-tarict worden bclast 

llcruepen met vriJweluitsluitend arbeid 

als toegevoegde waarde (schoen

her-,tellcr, fietsenmaker, timmerman. 

schilder, loodgicter, hovenier, interieur

verzorger, welzijn-,werkcr, etc.) kunnen 

in het belang van arbeidsparticipatie 

eveneen'> met ecn vcrlaagd tariel woJ-

den belast 

l)aar \\'aar hct nodig i~ duurzaan1 gc

drag van ondernemers vcrder aan te 

-;cherpcn, kan er voor worden gekozen 

het vooraltrekrecht terzake van milieu

bezwaarliJke 111/lllis tc heperken. Daar-

door gaat de BTW voor de 

koper van milicubezwarcndc 

draagkrachtbeginsel 
Inputs een kostenpost vormen. 

llitcraard hehoren hiJ het 

mag nooit 
aanbrengen van zo'n aftrck

beperking alternatieven te 

bestaan, zodat de under

nemer kan kiezen. Hetland-

overboard worden 

gezet. 
bouwlodait kan evenecns 

dienstbaar worden gemaakt 

aan de milieubescherming-,doelstelling. 

Agrarisch ondernemers met milieugela

belde productieprocessen - bijvoor

hecld ondernemers in de biologische 

land- en tuinbouw die ecn Skal-certifi-

caat bezitten en onderncmers die werk 

maken van agrarisch natuurbeheer- d1e 

de landhouwregeling toepas<.cn, kunnen 

ter compensatie van hun hogere be

drijfskmten in aanmerking kumen voor 

een hogerc forfaitaire compen<.atic dan 

agrari-,ch onderncmer<; die de landbou

wregeling toepa-,.,en zonder milieugela

helde pruductieprucessen. 

Verwezenlijking van de gepre'>entecrde 

aanpassingen in de BTW-taricf-,tructuur 

moet in llrussel krachtig worden he

plcit, met echte. actieve, va'>lhoudende 

en ge'impircerde snllc milieudiplomatie 

en lef i'> her mogeliJk re<.ultaten te hc

halen. Ceel een enthou-;iast en de-.kun

dig team drie jaar e11 cen kantoor in 

Bru<,<,el en er zijn ta-,thare IT'>Ltltaten te 

boeken. De aanpassingcn pa<;<;cn gcheel 

in de FC-Verdrag<.doel'>tclling van intc

gratic van cconon1ic en ecologic, in hct 

bl)zondcr in de docl-,tellingen van mi

lieure-;oluties van de Raad' 1 en het ge

zamenlijkc be-.luit van het Luropee'> 

l'arlcment en de Raad'', waarmce vooJ-

al ook het werken met marktconlormc 

imtrumenten bedoeld i'>. J)e Comml'>

sie hedt verklaard, dat economischc en 

hscale prikkel-, cen belangrl)kc rol zul

lcn moeten -,pelcn bl) de toekomstige 

evolutie van het milicubeleid, wanneer 

de krachten van de markt aan her werk 

zijn, moeten de prijzen van productie 

en consumptie de totalc ko-.ten met Jn

hegnp van de milieulactorko<,ten voor 

de samenlcving weer<.piegelen-' 1 De 

benadering van aileen maar wcttcn of 

regelgeving (be-.luiten en controlc op 

de uitvoering) moel, aldu-; de Com

mi'isie, plaats maken voor cconomi-.chc 

en fiscale imtrumenten.'" De Com

missie erkent dat de milicuzorg een 

vecl belangrijker plaats moet krijgen in 

de ovcrige -.ectoren van het Cemeen

schapsheleid en zal crop toezicn dater 

een veel vcrdcrgaande doorvoering van 
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integratie van de miheu-a<,pecten in an

dere helcid-,,cctoren plaatwindt.'' 

Lcu;cre /ostm ofJ orheid; boc;m op 
he to lint} suerkcer 
Hct hela>tingimtrumcnt i<; uitstekend 

in '>laat ccn hccht tundament onder de 

duurzan1c -,amcnlcving tc lcggen. 

Hcr·<,tcl van de balam op de vier hier

voor gcpr-c>cn tccrdc dceltcrrei nen 

maakt hct hcla<;trng>tcl,el tot een struc

turclc dragcr van de duurzamc >amenle

vrng De BTW i> al> medcdinging>

neutralc algcmenc vcrbrurk.,bela<;ting 

hr1 Lllhtck gc>chikt hc>teding'>gcdrag 

nchting duurzaamheid tc >turen en kan 

door mrddcl van hc<;lurtvormrng in ELI

vcrhand doeltrcllcnd aan de duurzamc 

-,z-~nlcnlcving dicn..,thaar worden gc

mJakt Fncrgic i-, ook zo'n algcn1cnc 

grond<.;\ag. J\1ct de invocring van dena

tlonalc rcgulcrcndc cncrgJchclJ<..,ttng 

per I ranuari I'!'!(, " ccr1 pn>pcctiel

vollc >lap rrchting duurzaamheid gczet 

I )c matltn:gcl i-, nu nog n1aar ccn hc

<;chcidcn pr·ikkcltjc drc encrgieverhrui

kcr> moet aanzettcn tot >paarzaam 

gcdrJg, nll!Jr de ".tap J<., jui-,t en funda

mentecl. wortlt de komendc jaren vcr

der opgc>chaald cr1 " hovendien 

zodonig vorn1gcgcvcn, dat, zodra dat 

kan, >ncllc op>chalrng naar Europec> 

niveau mogelijk i> Omdat cncrgic een 

hrcde gmnd>lag "· i> het rclatrd cer1-

voud1g ovlTccnkom-;tJg hct oogn1crk 

van dczc grocnc hclzt<..,tlngnlaatrcgcl, de 

nict-heoogdc ophrcng<,t te gcbrurken 

voor de vcrlaging vun de la~tcn op ar

beid en onderncmen. Veelzeggend is. 

dat de Werkgroep vergmcning van het 

li>calc >tel>el die naar prakti>chc en na

tionaal te implcmentcren oplo'>Singen 

zoekt, voorlopig in haar tu<;<,cnrappor

tage> tot de conclu<,ie komt dat een 

>uh,tanticlc verbrcdrng van beia<;trngen 

op milieugrond,Jag aileen te vindcn i'> 

op energie en enkele ba<,i<,grond,tol

fen."' Wanneer wij inactivitcit werkclijk 

ernstig nemen, i' het bij het vinden van 

de weg naar duurzaamhcid zinvol een 

andere hrede optic te verkenncn. Deze 

bevindt zich onder de vijf F.uropese 

vrijheden en ;., tot duwerrc nict eerder 

aangeroerd een Europee>-hrede ver

<,chuiving van de la<,ten op arhcid en 

ondcrnemcn naar het bctalingsverkeer, 

gehevcn naar een proportioneel tariel 

van enkele promillcn naar de nominalc 

omvang van iederc hetaling<,tramactic. 

Len grondslag die pa<;t in onze veelziJ

digc >amenlcving. lle-,taande rcchtwer

kecrshelastingen, met >malic en <;elec

ticvc grond,Jagen, zoal<; de over

dracht>hcla,ting, de aS'>urantiehcla>ting 

en de kapitaalhelasting kunncn dan ver

dwijrlcn en het uitvocring-,apparaat 

eenvoudig voor deze brede bela'>ling 

\vordcn ingczct. 

Kroomtuk hinnen het nicuwe cveo

wicht i' draagkracht; hct draagkracht

hcginscl n1ag nooit ovcrboord worden 

gezct. Lliteindelijk hehoort per hclas

tingplichtige op een ot andere wijze de 

uiteinden van de vcr<,chillcnde vmmen 

van bcla'>tinghdhng en bela<;tingdruk 

aao elkaar te worden geknoopt, zoda

nig dat hij cen zekcre eindafrekcning 

r-ckcnrng kan worden gchouden met ic

der' draagkracht Hij toepassing van hct 

draagkrachthcgimel kunncn ook nict

hscalc inkomensathankelijke maatrege

lcn hun rol vervullcn 

,\lr w,\1. C. Visser IS CDA-Ud fll jlsUIIisl te 

Zortm11eer 

No ten 
:l:1c hct Mllkcl van \1i:nn1:-. von R11 111 

('J)\'nkcllll/lli}t'll van JUtll ]()<)() P l:lordewl)k 

'Vcrtllccnd spcelt voor S1ntcrkla<l<, met gc!ro

hc\' lnlo!lld!dJr 2H julll I t)I)(J 

FH .\.1 C1Jpperhau-.. 'Belao.,ting op produ<.llc

!aLtorcn' WFJ< !1){)5.1'525 
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Zo ook J L de Vnc~ 0- I I R._l Vollehcrgh, 

'! lllJiluClc gcvolgcn van rcgulcTcndc mdteu

hcthngcn' ESH J<)~J2 JOH rechtcrkolom, en 

H R I VollchcTgh. 'Cezocht cncrg1ckc cncr

gteht"l!lngcn' ESB ]<)92/944 

H Vcrhruggcn, 'De rcgulcrcndc cnerglehel

hng i<, gccn toverb<1l ESH llJ 1J2, 2 .i 1 rcchtcrko

lom 

Zo ook A L Hoven berg en S Cnos<,cn, '11'->L<lJI 

latJ morgana' ES/3 I~J9J,'I203 

A.L 80\Tnhcrg en S Cno<,-.en, h<,calc lucht

<.,rm:gc!Jngcn' ESB 1 <)~J2 -t-O linkcrkolom I I de 

Vric<, en H R r Vollehergh, TillJllLJCic gcvol

gcn van regulerenJe mtl1cuhclhngcn', p.;JJ 

1 i)<J2 ·I US rcchtcrkulom 

7 Z1c onder mccr Jrt1kcl 2 [C--\'cr,ird,J cen duur

ZJmc en nict-inflatOJrc groc1 met muchtne

tnlng VJn het md1eu' en artd,cl I ::\OR121 t\'v'Ccdc 

volzin EC-Verdrug 'de eto.,en Ler zJkc vJn llll

lteuheo.,chernltllg vormcn cen heo.,tJnddeel VJ!l 

de Jndere tJkken van gemeeno.,chJpo.,heletd 

t lo! vJn luo.,tttte zJak 300'89 Commt<:><:>ll' v<:. 

Rood 

Reo.,oluue v<1n de RJMJ vJn .1 deLemhcr 1 l)l)2 

hetrellendc het vcrhand tuo.,-.cn hct LOnLurren

tJevermogen VJn de tndu-;tnc en de bcschcr

llllllg van hct md1eu. PhEC. nrC 111 vJn I(J 

december I lJlJ2, Re<:.olutle VJn de RJJd vJn 2 I 

november I i)()-l ter ver-.tcrking van het conLur

JelltiCVcrmogen VJn de 1ndustnc van de 

Ccmcen'>Lhap P/1EC nrC. i-t i vJn (J dcLembCJ 

l()l)-f 

llo! Vdll lmtltle, zJak (J2 'HH (;rickenJJnd V'> 

Rood. r o 20 

IO Re-.olutle VJll de RJJd VJil de lurope'>C c;e

lllCCJl'>ChJpjX'll en VJn de Vertegemvoordlg<_.r.., 

van de Regenngen dcr Lid-Staten, 111 het kader 

vJn de RJad hi,een. van I tchnta11 1~J93, fl/1f(: 
C 13H:I vJn 1/met llJlJi 

11 T:nt~IILlll 111 t/1c [u!of•Cd!t L/111011, d di'Lih>JOil fldf'l' JLll 

the nr_{o!llldl JIICdtlliJ of t/Jt' f( ·()FIN,\ ltllt\lu 1., Hru<;<;l'] 

20 mJart 1 lJlJ6. SLCt ()() )487 

12 C:;\TT T!d3c ,!Jr,llhc Clll'tronlllt'lil, /nlcmd!Jllll<li T!il,/c 

ll)()().<)l volume 1. Ceneva 1<J')} 

I i Vgl \X/ I.J\1 L. \'\long en C C KoopmJn-. 

'()IJe· overdJJd '>LhJacll' ES!J llJl)6:5-t-H Altrcd 

van StJden en HJm Labohm. 'Kk1ne <;tJppen 

kunnen \oeren nJar <;choner rnlileLJ 1\'f(( 

}/,ndc/-,h/u,{ 27 Jlllli 19WJ 

I-t I H t'-.1 CrJppcrhau-.. 'l:kla'>t1ng op produktte

tauoren', WFR. I qrJ5· 1 52'1 

15 Hct 1<:. ovengen-. Ollllll'>L Lc vcronder-.tcllcn dar 

cen grntcr dee I VJn dre hog ere b-. ten op hc-.t<..'

dl11gen weglckt naar de Ell Dit meent de enl

ge 11-.cJlt-.t in de Twccdc Kamer, mcvrou\•.: l31b1 

de Vne'> ·:.VVI)J 1\
1R( //,ndddJLl,/27 Jlllll I(Jl)() 

VJn 1Cderc met BT\X1 bciJ<:.te lcvenng o! 

dicn-.tverlctllng vloe1t I .-~%-punt naJr de 'l'l

gcn middclen' V<lll de ru De lwogtc VJil de 

BT\X?-tancven drc cen IJd-.toJ.t toepJ'>L hee!L 

geen cnkcle 111vlm:d op de hiJclragc van een 

lrcl-.taJt aJn de FU I )e BT\Xl 1'> neuLrJ<ll 

[ 6 Ue voorgnteldc llmlct van j SOH()()() '" hct 

moxJmJie vn)ge-.tcldc hnhag hr1 ccn -.paJrhy

potheek: Jrt1kel }(JJ: 2, Wt'l/15 I ')(J·I 

I 7 \V' Harenhen UclJ-.tlng<lrbltrJge aJn-.1;-q.( op 

eLonom1e en ovcrhc!cl-.!lllJllLien, A L 
Bovenhcrg 'lnkomcn lilt vcrmogcn moct unt

Jormcr hciJ'>t worden' lid FurdliLIU'Ir /)d~;hi,d 22 

apnl I l)lJ4, pJglnJ [ 5 S. Cnm'>en. ( ~t:kkcn

hul'> WFJ<. I'FJ1·i~"1 S C no-.-.cn ~ .c\ L 
Bovcnherg 'Hct rJpport Rud111g E\IJ 
19')2 (JIB K Koed11k ~ ( Kool. FunctiO-

neren V<ln de Nedcrlanc!-.e kapltJalmarkt fSH 
1 ()I)} }-l,S ~ ( nm'-.l'll ( )m de Lol'kOill'>l Vclll 

de \Tllnoot-.chJp-.heiJ'>tlng 111 de luropc-.c 

Ll11ic \\'FR I <J%·H71 

I H Artlkel I 2,: iII J I cer-.Lc volZIIl z,~,lc /JTW
Rr,hdtpr 

I() 1\rtJkel 12ti:'J -.lotZIIl z[,,/c HT\1'-1\J,/ 111'1111 

20 Hct Europee-. mdicukeul ,.., gcregcld 111 

Verordcn111g LEC, nr HBO lJ2 VJ.ll de !bod \'Jll 

}3 lllJart 1')')2 ltlZJ.ke l'l'll LOilllllllllJU[Jil '>} · 

'>teem voor de tol'kcn11111g van mdtcukeuJen 

flhEC L lJ<J vJn 11 apnl 1 'JI)} Dezc vcrorde

nlllg I'> gd>J<.,eerd op de mdtcuhc<.,chcrllllllg'>

cloel-.telltng Ill het l::.C-VcrdrJg 'rnzondcrhc1d 

op art1kel I iOS 

21 Rc,ollllu. t'dll ,1, ldd,/ van i clccemhcr I 1)lJ2 he

treHende het verband tll'>'>en heL Loncurrelltle

\Trmogcn van de 1ndu-.tne en de hc-.chcrnllllg 

VJil hct mrlll'U :lJ2 C ~il 03 R.('L'IH/1( 1\111 ,{r 

ldd3 vJn 21 november llJ(l-1: ter vcr-.terk1ng van 

het concurrcnt1everrnogen vJn de l!ldu-.tne vJn 

de Cemeen<..Lhap 1 ')--1- ( i-t i () 1 , Rc~olllltc I'd !I ,it 
ldll,i van I() llK'I 1'l94 heue!lcndc de ZJUtomo

biclllldu-.tne :t).l ( 1·1')'01, 

22 Hcdtulnr I I 10 lJ:!:r:C~ 1'1111 h(t flllorcc~ J>,n/c!llcnlur 

,it l<.dt~,! van 26 Jpnl I l)l)..J. hetreltende hct vter

clc kJclcrprogrammJ VJil de Furope<:.c ( :emcen

'>Lhap van communJutJilT wcrkzJ<lmhcden op 

hct geh1ed \'Jil ondt:rzol'k, LcLhllt'>chc ontwd ... -

kehng en demomtrJtJe I ')l) 1-1 l)lJH 

2 i AIIIII'OLldn: l'dll ,It ( Lliiiiiii'-5IC SpcliJJI ver-.IJ;.! 

vJn de Europese Rekenkamcr J nr i 'J2 ove1 

het mrlteu, ~~ ·:! (J---1- 8 

2-t Idem~§ 5 2-"1 i 

25 Idem~ 5 ·len~ "5 ') 

2() \'N 19l)()' 15l)O 
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"Mijn generatie schrijvers werd zich bewust van de grote leugen 

die de Zuid-Afrikaanse gemeenschap vormde," aldus de Zuid

Afrikaanse romanschrijver Etienne van Heerden. Hij ziet de 

contemporaine Zuid-Afrikaanse proza als een soort Waarheids

commissie van de literatuur. Van Heerden: "Steeds meer schrijvers 

gaan terug naar het verleden en schrijven historiografische romans. 

Het is bijna een obsessie, omdat het verleden zo onvoorspelbaar is 

in een land als Zuid Afrika." Etienne van Heerden was in de maand 

april op bezoek in Nederland. Voor Christen Democratische 

Verkenningen sprak Theo Brinkel eind april met hem over zijn 

motieven als schrijver, de rol van het postmodernisme in de Zuid

Afrikaanse context, de positie van het Afrikaans en de blanke 

Afrikaanstaligen in het nieuwe Zuid Afrika. 

0 
ver die laat<;tc grocp laat 

hij ccn van de hoofdper

sonen in zijn roman 'De 

<,toctn1Ce<;ter' vaststellen: 

"Uit die ritmes van die natuur weet julie 

dat droogte die cen ol ander tyd gevolg 

word deur recn, die winter deur die len

te. Cenadc is onafwendbaar, en julie 

het dit met durc ondcrvinding geleer 

Wat julie aan sofistika.,ie en <;e]fonder

<;ock onthreck, wen Julie in hardnekkig

heid. Julie is tipiese pionier<; - jul 

groot'>te gebreke i'> terselfdertyd jul re

scr vir oorlewing, Jlli groot<;te hate. En 

ek, teen wil en dank, voel my dee] van 

rulle Ek weet net nic of julie in staat sal 

wecs om oor die gren<,e tc rcik en vredc 

CllV'I% 

te sluit met dicgcne wat nog maar altyd 

daar was, maar wat oor <,oveel geslagte 

wcggedink is nie." (biz 322) 

Drijfveren 
Ll bedrijft nirl aileen maar l'm·t flour l'c~rt. Ll 

!Pil 1ets llltdrai}CJL Ll stelt morele en imfJliciet 

flolitieke flroblemm aan de orde. Wat Zi)11 1111' 

driJfucren hij het schri)PCII' 

"Mag ik beginnen met tc zeggen dat je 

Etienne VIlli Hm·den schreef gedichten. korlc uerhalCII rn romans, 

ll'clrJrt>dfl "De hetoverde herq" ( 19~6). "Cassflirs ell ernnfl!rris" 

( 1991) e11 "De stoetmeester" ( 1991) de hckerdste Zljll. Etinme Pc111 

Heerdw is fJrojessor ill de !\frikaalrsc e11 Nedulc~lldse letterkimde 

c11111 de Rhodes LlniPmileil ill Crahamstad (Oostka<ifl ). 
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niet te idealistisch moet zijn over de 

drijfvcrcn van een kunstenaar. lk heh 

recent weer eens Freuds artikel gelczen 

over creativireit. Met hem moct ik cr

kenncn dat de persoonlijke drijfveren 

van creatieve memen vaak een patholo

gische oorzaak hchhcn. Daar moet ik 

aan toevoegen dat iedere kumtenaar 

die lceft in Zuid-Afrika net zo goed pa

thologisch zou zijn a]., hij of zij niet 

zou schriJven over de sociaal-maar

schappelijke '>ituatie 1n zijn of haar 

land. Als hij of zij zou zwijgen over het 

verlcden of over de situatie van ee11 sa

mcnlcving in overgang en all~'-~ \Vat 

daarmee samenhangt. Het 1s onvcrmij

de\ijk dat schri)ver'> zich bemoeien met 

samenlevingsvragen in een land a]., 

Zuid-Afrika 

Het derde punt dar Je zou kunnen Jloe

men is de eeuwenoude spanning tussen 

ethiek e11 esrhetiek In Zuid-AIJ-ika be

reikte die spanning vooral in de jaren 

tachtig haar hoogtepunt. In de jaren er

voor were! aan Zuid-Airikaan<,e -,cf,J·ij

vcr"i de vraag gcstcld om geengageerd 

te sch1·ijven. Vee\ <,chrijver<, zeide11 

toen. 'Nee. wij houden ervan om te 

-,chrijven. maar wiJ willen niet beperkt 

worden in wJ.t wij doen.' Fen van hen, 

Hennie Aucamp, reageerde met de '>tel

ling 'Het hui., van de literatuur hedr ve

le woningen' In de jarcn lachtig is het 

debat gc'J'ntensiveerd met de opkomsr 

van het p<htmoderni<,me, en vooral van 

die '>troming in het postmodcrnisme, 

die puur estheti'>ch ingesteld wa<, en ai

le ethi.,che ovcrwegingcn afwee'>. 

Vooral vanuil marxistische hoek kwam 

daartegen kritiek. Daarnaast ontwikkel

de zich een meer betrokken vorm van 

postmoderni'>tne in Zuid-Afrika. 

Tegen deze achrergrond zou ik zeggen 

dat mijn werk te plaatsen is in de 

naloop van de beweging van de 

'Sestigers' Dar was een modernistischc 

beweging, die cxpcrimenteerde met het 

technisch en themarisch vcrlcggen van 

de grenzen van de kumt. De Sestiger<,, 

zoa\., l:lreyten Breytenhach, Andre 

llrink. of Etienne Leroux, symboliseer

den de volwasscnwording van de 

Afrikaamralige literatuur i\1ijn genera

tie hecft haar wortels in de Jal-cn zeven

tJg, en is vooral hc'invloed door de 

bekende roman 'Die swerlpre van 

Poppie Nongena' van Elsa Joubert Wij 

werken hinnen het spanningsveld tus

sen wcrkelijkheid en lictic. De postmo

dcrnistJsche literatuur 111 de Jaren 

tachtig en begin jarcn ncgcntig staat in 

het tcken van deze -,panning. ZiJ wordt 

wei aangeduid als historiogralische me

tafictie AI mijn romam vallcn binnen 

die categorie. Her is zelfbewuste hcr1e. 

tcgcn de achtcrgrond van hl~toriogra-

1 isch be.,et Het ziJil dus geen iJckle 

pmrmodernJ'>tische spellctje-,." 

Grensliteratuur 
Cuj 3r sllutill< ill Zuici-Afnbl. 111 dr J<IITII zr

Pmlu) <II luc/Jii1). 5/'<cid<ll ililttlcidlluj lol ,ic ofl

komsl Pdll ,hzc litcrilluurslromilu}! 

"MiJn roman 'C:asspir'> en C:ampari\' 

hiedt het toneel waarin de hoofdper

soon, Erwin, ccn ron1an gc~:.,chrcven 

hedt over de grensoorlog. Op ecn ge

geven moment vertelt hi1 dar aan zijn 

ouders. Zijn vader vraagt welkc gren<,

oorlog hi] bedoelt. Frwin wij't op de 

oorlog die de Zuid-Airikaanse kriJg'>

macht voert in Namib1c. dar toen 110g 

Zuid- West Alrika genoemd werd. en 

Angola. Ziin moeder voert aan dat de 

minister toch in her parlement gczegd 

heelt dat de krijgsmacht daar niet 

vecht. 1\\aar Lrwin kan er niet omheen, 

de Zuid-Atrikaanse commando'., zijn er 

echt. Het Zuid-Afrikaan<,e Ieger voerde 

oorlog aan de Noordgrenzen van 

Namihic en in Angola. maar de kranten 

schreven er niet'> over. Er was cen<,uur. 

(IJV'I.% 



De Z111d -Afriam~sc sclmjver Etie11m va11 Heerden. Uoto 1\11io11 \lorster) 

lk gremoorlog, vooral in Angola, he

<;tond ollicieel nict. Zo wa<, de <;ituatie 

aan het begin van de jaren tachtig. 

[en hcle geiH.Tatie jonge <;chrijver<;, 

waar 1k dec! van uitmaaktc, hcclt in de 

vroege 1a1Tn tachtig hoekcn en kortc 

verhalen gerubliccerd die hekend ziJn 

gewordcn als 'grcnsliteratuur' WiJ voel

den dat wi1 als het ware als historio

grakn moestcn nrtreden om het e<,ca

lcrencle geweld en de militariscring e11 

de elfectcn ervan or men<;ell te be

schriJven ,\liJ11 gcncratie -,chriJver<, 

werd zich hewust van de grote leugcn 

die de Zuid-Airikaan-,e gemeemchar 

vonnde. Wii voelden dat we niet aileen 

zuiver exrcrimemelc kumt moe-;tcn be

drijvcn, nict aileen kun-,t omwille van 

de kumt, maar dat wij ook icts moe'>len 

ortekenen van Ollze tijd. Dit was her 

begin van de zogeheten documcntaire 

kortc verhalen en novellen, 1n navol

ging van l'.lsa Joubert. lk dehutccrde in 

1983 met de hundel 'My Kubaan' en 

'>chrccl in 19R4 de korte roman 'Om te 

awol' 

lk begon mijn anlwoordmet de ratho

logischc motieven van de kun<;tenaar, 

omdat ik wil waarschuwcn tegen a! te 

romantische voorstellingen. Agitprop, 

kL1nsl in dicn-;t van de polit1ek is ook 

niet idcaal Ergens moet er een halans 

gcvonden worden." 

Welke sdmjPers uit de IPCI'eidlitemtuur ZIJII 1111' 

Poo rlmL!o 

"Wic miJn roman Toorberg' (Neder

landse titel 'De hetovcrde berg', Thill 

lccst zal hct duidelijk zijn dat iemand 

als Cahriel Carcia Marquez cen grotc 

invloed or mij gehad heclt. Wat mijn 

kmte verhalen hetrdt denk ik aa11 de 

genera tie mecr exrerimcntclc Ameri

kaan<,e schriJvcr<,, dic ecn gewcldige in

vloed hehhen gehad op de Zuid

Airikaan-;e litcratuur Ook Borges Lm 

van Zuid-Atrikaan<;e auteurs znu ik zcg-
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gen dat ik vooral door schrijvers uit de 

Amerika's bdnvlocd bcnn 

ldentiteit 
Zockt 11 in ti!P romm1s naar mt idC!Jtitcit uoor 

t<zc/f als Afrikaner in Zuid-Afnbo 

"lk hch pn>blemen met de term 

'Afrikaner' lk vind het een moeilijk 

hantcerbare term. Het woord hecft cen 

politick-ideologische lading Het is vcr

bonden met Afrikaner nationalisme. lk 

zou kunnen zeggen dat mijn ovcrlcdcn 

vader cen Afrikaner was 1\laar ik zou 

miJzelt lievcr zien als een Alrikaans

taligc Zuid-Afrikaan Bit die henaming 

voel ik mij gemakkelijker ,1\lijn moeder 

was Engelssprekend, maar dat is niet de 

redcn. De rcden waarom ik mij er on

behaaglijk hij voel is het Afrikaner na

tionalisme. 

van de centrale prohlcmen 'rlcJIC and dis

rlacemmt' Blanke Afrikaanssprekenden 

zijn nu eenmaal gencigd om een inge

wikkeldc relatte met de grond c11 mel 

Afrika aan te gaan Wat mijzelt betreft 

Europeanen die Toorhcrg' gclezen hcb

hen, zeggen dat ik mecr van Afrika 

gc't'nternaliseerd heb dan ik denk. ZiJ 

noemen het echt een hock uit Alrika 

Met die mondelinge traditie, met de 

geesten. Wij zijn mecr van Afrika dan 

wiJ eigenlijk vermocden. Als wij a! een 

rol hehhen in Zuid-Afrika dan is het 

een soort duhbelpmitie: iets van Europa 

naar Afrika te brengen en iets van 

Afrika naar Europa" 

In 1111' ro11111ns wordt de m/ uan hlankm nt 

Z111d-Ajrika noqal eem <Jckenmerkt door de 

ondcnuerflinr} 1'1111 i>ct /,111d en de 

lk sprak onlangs een ande

re Zuid-Atrikaanse schrij

ver dte nu op hezoek i<, tn 

Nederland. Hij doceert 

aan het Technikon van het 

Kaap-,e schiereiland, waar 

hct mercndccl van de stu

denten bruin is. Hij hccft 

onder zijn studenten een 

"Wij zullen eerst 
ttllillllr /11 Toorhcrq' qchruikc11 de 

fldlrial·dJtll Prill ,lc A 1oolll1r/11-

{mui/ic de armlc /11 '/J1e slocl

lltceslcr' lltisuonnl l>oofdflcrsool1 

Scr/111!15 llutlo de nlllllllr mel hct 

hokkenrr~s dr~t l>i; !celt 

meer naar ons 

verleden moeten 

kijken voordat wij 

ons gerust thuis 
"Voor de ,\loolman-dvnas-

tic gold in hoge mate de 

mythe van hct wilde en le

ge Afrika dat mak gemaakt 

kunnen voelen." 
opiniepciling gehouden 

naar hun associatics bit de term 

'Afrikaner' Hij allen kwamen hcgrippen 

als 'wit', 'Afrikaamsprekend', 'politiekc 

macht' naar vorcn. Dcrgelijke con nota

tics hch ik ook. ,\1aar mi-,schien kan ik 

over twintig Jaar vrede hcbben met die 

term. 

De positie van de blanke Afrikaans

sprekende in Zuid-Afrika is in zekere 

zin die van een persoon die Afrika min 

of mccr gc't'nternaliseerd hedt. ,1\\cer 

dan hij of zij zal denken. Dikwijls den

ken blanken dat zij niet in Afrika thuis 

horen, dat zij ontheemd ziJn. In de 

postkolonialc literatuur, waarvan mip1 

werk een voorheeld is, is daarom een 

moest worden. Die mythologie werd 

ontwikke\d in onzc litcratuur en onze 

geschiedsch,·iJving Dat is de mytholo

gie van de eerste strofe van hct oude 

volkslied 'Die stem van Suid Afrika' 

Daar hoor JC als hct ware de krakende 

ossenwagens door hct lege landschap 

trekken. Je hoort de zwepen klappen 

Het is de mythologie van de hlanke die 

Afrika komt onderwerpen en ker<;~enen. 

lk zie miJn eigen rol heel anders. In ecn 

gedicht dat ik geschrevcn heb nadat ik 

onze familieboerderij op de betoverde 

berg bezocht had, zei ik lk heb ecn an

dere plocg en een andere schaar en een 

ander Atrika. Mipl bijdrage ligt men 

( ! )\/ q \)() 



op hct vlak van hezinning op de pmitie 

van men:,en. lk zie voor mijzelf meer 

een culturele rol. i\ laar ik zou voorzich

tig wilkn ziJn om a! le scr-icus te doen 

over de rol van ecn schri)ver. [en vis 

<,peelt gcen rol in het water. Hij is cr ge

woon. l:o i'> hct ook met ccn kun<,te11aar 

in een hepaald land. Hij hedt niet cen 

hepa<1ldc rol ol plicht Hij i'> er gcwoon 

1\lJJr onthoud: het wJter" zip1 adem." 

Bijdrage Afrikaanssprekenden 
/)dl'id LIPIII<},/onc <)inl} ofi ondckki>II}sloclJ! 

,loor ;\[Iikii 111cl ,lr ),oo3sd'd/' l'dll ··,oiiiiiicrcc, 

Umsli<IIIII)' IInd cn'IIizdlion" \VIII is ,IIIn IIIm 

Ill /JrJ :di}/11/W/ de /Jij,/IIII}I /hill i\frikdiiii\

Sfirlk/11:/cn IIIIII Zud-Ajnkii 1 

"Ci,tcren we1ren wij in Heerde, het 

st<ld)e W<;idr mijn bmil1e oorspronkelijk 

vJndaan komt. WiJ zijn er in het mu-.e

um gewec'>t. waar oude portrctten han

gcn van Ncdcrland"ic vrouwcn en 

me111nen. 1\ 11)11 voorvader<, en voonnoe

dcTs zogczegd In 1701 zijn zij in Zuid

Atrib ae1ngekonwn l:lq het kijken naar 

d1e '>childcrijen zei miJn vrouw tegen 

mij 'Ak ik d1e koppcn zic, herken ik de 

typi'>chc gezichten van Alrikancr-. en 

dan weet 1k: Dit i-. waar het allemaal 

hegonnen i'>' De nazaten van die 

llollanders hehben grote <,chade aange

ncht. Kijk maar naar Hendrik Vcr

woerd, de 'architect van aparthetd', die 

als )onget)e va11 zcs vanuit Nederland 

naar Zuid-AI1·ib i'> gekomen. Hct komt 

nu aan op verzocning van hlanke 

Alrikaan<,<,prckenden met Zuid-AI ,-ika 

Vooral de men verlichten onder hen 

die n1et '>entirncnteel zijn over het ver

lcdcn. die niet opnieuw willcn vervallen 

in de louten van vroeger, kunncn ecn 

nicuwe identiteit ontwerpen. een nieuw 

begin maken. Voor hen zal dat gemak

kclijkcr- zipl dan voor Lngel:,taligen De 

Atnbanstalige IS mccr thuts in Zuid

Ainka lijkt llliJ. 

(])\'I) I)() 

Atrikaanssprekend zijn ook de hruine 

men-.en, die ook een <,oort tussenpositie 

tnnemcn. Tu<;<;en zwarte Zuid-Afri

kaner<, zoals Xhosa's ol Zulu's en blanke 

Zuid-Afrikaners. Zij zijn zich ook sterk 

hewust van hun tus<,enpmitie. Zoals de 

hlanke Zuid-Airikaners zich bewust 

zijn van hun positie tu<,<,cn Afrika en 

Europa. zo zijn de bruine Atribans

taligen zich zeer bewu'>t van hun posi

tie tussen wit en zwart. Dat valt ook 

geregeld in de kranten te lczen. Ook zij 

ziJil op zoek naar een plckje In de scha

duw. Tu<;<,cn haakJes: In Nederland zeg

gen Jllli ie 'Zij zoe ken een plekJe onder 

de zon.' In Afrika zcggen wij: 'Zij zoe

ken een plck)e in de <,chaduw'" 

Op zoek naar wortels? 
is a WI lnrclr11S i11 de A[ribiii115iiiln;c /iicrai1111r 

0111 of' zock lr t}IIIIII IIIIIIr IPol·ids 111 Af>'ikn' In 

'SI11dkasldr', de IIIIIIII'C 1'0111<111 tJ<lll An:in' 

llr111k. is K<1111111<d1\ Ill rill de 5IIIIIII110rdcr lh1Il de 

[m11ilic 11'11111 J,Ii /Jock OPCI tJcrihiilli Zi; 15 'in

/Jwiis Hrink 1icek1 lro111PI115 COIII{llrcl de dra11k 

11111 ·,lie nwc 1'1111 :lie I'IJ<ld'rc' D111 'EurofJc5c' 

crf<Jocd 1lilll de uc1dcrcn besl1111i 111/cw >1111<11 ull 

tJcrbm /Jicn, oodo,J uocmt. jlllJrll m dtinkm 

( lok 111111 /IIi II11dc I 'I III ti!P cigcit kortc urrhdal 

Dtc iJIIS i11 rond<~wcl Wi//Jclntillil', qcsclmtJIIt 

lrr c)clcqmhcid thlll hll 25-JIIric) ]Ubilculll 1!<111 de 

Wcrb)rocfl K11iros. komi de ontk11opi11{j da! de 

jm,iltc Cl1)111lt)k zo<jcheinl kleurltiii}CI1 Zi)lt 

"lk denk niet dat die behoeftc opeens 

buitengewoon qerk i'>. Wei is de Alri

banstalige literatuur reeds de laatste 

twintig jaar ol meer wei degelijk bezig 

met de prohlcmatiek van Afrika en de 

verhouding tussen men<, en land. Het is 

een roging om Atnka te vinden. Wat ik 

zie in de contemporaine Zuid-Airi

kaanse proza is een soort Waarheid'>

commiS'>ie van de literatuur. Steeds 

mecr schrijvers gaan terug naar het ver

leden en schrijven historiograhsche ro

mans. Waarom' WiJ ziJil 11u hin, maar 
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wat i-, cr cigenlijk geheurdc Kunnen wi1 

vanuit het per-;pecticf van hct heden tc

ruggCJan naar vroegt'r~ Hct IS hijna een 

ob<,cssie, omcbt het vcrlcdcn zo on

voor-,pclhaar is in een land al-, Zuid

Atrika lk vocl het in mijzcll ecn 

verlangcn 0111 in de tijd terug tc gaan 

teneinde vast te stcllen wat er geheurd 

is. tv\qn nicuwc roman. die dit jaar zal 

verschijncn. speelt zich at in het jaar 

1960. We mocten vragen stellcn over 

wat gcheurd is. ,1\,li'.schicn is het een 

soort zuivcnng<,proccs. 

)e hcgrijpt het misschien heter al-, jc 

kijkt naar de hoeveelheid litcrairc wcr

ken die in Nederland vcr-,chijncn over 

de T\vcedc Wereldoorlog Hoeveel 

mecr redcn i-, cr niet om tc -,chriJvcn 

over apartheid. die decennia IJng ge

duurd hedt. Het i'> litcratuur die erop 

uit i-, om het verleden open tc maken, 

te ontdekken. Om identitcit te zoekcn 

en zo mt<,<,chien cen plek tc vinden in 

hct nieuwe Zuid-Afrika. Wij zullcn 

eer<,t mccr naar on-, verleden moetcn 

kiJken, voordat wiJ ons gentsl thui-, 

kunnen voelcn. lerst de mythe-, ont

ma-,kercn, de mythe-, van de blanke 

Afrikaner, de blanke pathologic. hct ra

cismc hij wiJze van god-;dienst. Als een 

zuivcringsproce-, Ook de belang-;tel

ling voor de rol van vrouwen 111 hct ver

lcdcn hangt daarmee <;amen. of de rol 

van zwarten. lemand zou nog een 

prachtige roman kunnen schrijve11 over 

de rol van zwarte mcnse11 tijdem de 

Bocrenoorlog. Daar hebben duizenden 

zwarten en bruinc menscn aan bcide 

kantcn aan deelgenomcn. Zij het dat ZIJ 

zell niet aan de gcvcchten declnamen" 

Postmodernisme en waarheid? 
ll vertelde van de behoefte om in het 

verlcden op zoek tc gaan naar de waar

lwid. In postmodernc litcratuur i'> het 

nu net de vraag ol je de Wilarheicl wei 

kunt ontdekken. Of cr iihcrhdll/>1 wei 

zoiets is a]<, 'de' waarhcid' 

'Tc gemakkelijk wordt aangcnomen dat 

het po<,lmoclemi'>llle het hc<,laan van 

waarheid ontkent. Po-,tnwdemi<,me 

biedt een geweldig breed spectrum aan 

denken rondom de kwe-,tic van kcnnts

theorie. [en heel -,cala aan denkn'> 

hecft daarovn ge-,chrcvcn Van zen ra

dicalcn. die aile, tot tekst verklaren en 

zeggen dater geen waarheid i'>, tot heel 

conscrvatieve pr,-,tmoderni-,ten ,1\,lijn 

werk past in de theorie Vi\11 de hi-,torio

gralische metahctie. 1\lag ik. om dat he

gnp uit tc kggen. de Slag van Blocd

rivicr al-, voorbeeld nemen. I De Slag 

van Bloedrivter vond piJat-, op 16 de

cember I f\3H in het Noorclen van de 

huidige provmcic KwaZulu-1\atal. De 

voortrekker-, wistcn claar· de aanvallcn

dc Zulukrijger<, ma'i<,aal at te slachten. 

Thll) Die -;]ag heeft werkeliJk plaatsge

vondcn in de ge'>chiccleni-, Dat is de 

waarheid_ 1\ 1aar wij kunnen nooit terug

gaan in de tijd om de slag opnicuw te 

bekijken Wij kunnen aileen door tek

'>ten, tekeningen, ka<~rten, clocumenten. 

ovcrgebleven artclacten ecn heeld krij

gcn. Wij zijn aangewezen op tekcr1s 

van het vcrleden. Op ecn archeolo

gi-;ch of tek-;tueel verlcdcn lk ben aan

hanger van de opvatting binncn hct 

po<,tmodernr<,mc dat de waarheid van 

het verlcden echt hedt he<,taan. maar 

dat de tocgang daartoc voor on~ pro

hlcmati-,ch i-;_ Aan de andere kant ziJTl 

er extreme po-,tmodemi'>lcn die zegger1 

dat allcs aileen maar tekst i' en niet 

meer. Voor hen kan een -;chrijver nooit 

op zoek gaan naar de waar·heid. Hij ol 

zij kan aileen maar ni1g cen tck'>l -,chep

pen, nog een vcrhJal uecren over wat 

mogell)k gebeurd kan zijn 

Schrijven i'> altiJd cen pcr-;oonliJkc, -;ub

)ectieve ki)k op iet<, wat gebcurd i'> 

J\1tEH voor mij zijn ~OI1lllllgc verhalen 



nader aan de waarheid dan andere. lk 
denk dat aile schrijvers er onhcwust 

naar <,treven om de waarheid te achter

halcn. Waarorn dit in Zuid-Afrika zo 

hcJangrijk is, is omdat OilS aJtijd CC!l 

'Waarheid' is voorgehouden: de 'meta

narratief, of het 'rneesterverhaal', van 

apartheid Dat is een heperkte geschie

deni.,opvatting van Afrikaner nationa

lisrne, een beperkt <;tel mythes dat ons 

is voorgehouden als de waarheid van 

het verleden. Wij, als schrijvers van 

mip1 generatie, willen bewu<,t naar het 

verlcden teruggaan en het verlcden 

hcrscheppen. De postmoderni<,tischc 

stroming zockt een alternaticf voor het 

concept van mccstcrverhalen of 'meta

narratieven' en vooral voor het meta

narraticf van apartheid Niet door 

opnieuw een mcta-verhaal schrijvcn, 

maar door het scheppen van kleine ver

halen en deze in bet grote verhaal in te 

schrijven WiJ hcbben gecn behocfte 

aan een nieuw meta-narratief voor 

Zuid-Afrika, maar moeten ons rcalise

ren dat wij een land van vcle kleine ver

halen zijn, van velc kleine culturen. 

Er be<,taat dus niet aileen hct postmo

dernisrne van de cliche-opvatting dat 

illlyl/1inij t}ocs, maar er is in Zuid-Afrika 

ook een zecr verantwoordelijke en be

trokken vorm van postmodernismc. 

!::en soort ethisch postmodernisme. Het 

heeft een heel belangrijke rol gespeeld 

in her 'open schrijven' van de koppen 

van de blanken. lk weer zcker dat wan

neer Je de Afrikaanstalige literatuur van 

de afgelopen veertig jaar weg zou ne

men van het bredere culturelc land

schap in Zuid-Afrika, de ontwikke

lingen naar liheralisering anders zouden 

zijn gclopen." 

Nation building 
i\ 1aar ills ik (}il bjkc11 Uill1llil WI politieke ill

"'rlshoek, Pr<lil(} ik 1111) o11hcrroepelijk aJ Heeft 

Zuid-Afrika mel tach ee11 t)rool uerhilcd 11odcq 

om ills gememsclmp uerdcr te komen, als basis 

uoor twtio11 huildi11_q' 

"lJat is absoluut nodtg Als ideaal staat 

dat voor mij vast. l'vlaar of het realis

tisch is orn hct bewust te scheppcn is 

ccn andere vraag Wij hchben in Zuid

Afrika het idee dar wij een natie moe

ten bouwcn. Maar wat bedoclcn wij 

ermee7 Natie komt van het Lat1jnse 11115-

ccrc, wat 'geboren worden' betekent. 

l\1ensen die op cendere wijze op dc

zelfde pick geboren worden en delen in 

dezelfde cultuur. De rnoeilijkheid in 

Zuid-Afrika is dat wij wonen in een 

land waarvan de grenzcn door kolonia

Ji.,ten zijn aangeduid Zij hehben stre

pen getrokken op de kaart, waardoor 

wiJ, net als in andere delen van Afrika, 

met mensen met verschillcndc talcn en 

culturen in een land wonen. 

De vraag is hoe Je dan een natie bouwt. 

C:ultuur gcbruiken om cen natie te bou

wen is een problcmatische ondernc

rning. lk hoop natuurlijk op een soort 

gcmeenschappelijke cultuur Zonder de 

rituelen van nationalisrne. Zonder 

Afrikaner nationalisrnc. Zonder zwart 

nationalisme. tv1aar of het mogclijk zal 

zijn weet ik niet. De huidige regering is 

bezig een soort RDP-culture te schep

pen ('RDP' staat voor RecollslntclioH ami 

f)evelopmC11l Programme, het herstel en 

ontwikkelingsprogramma van de Zuid

Afrikaanse rcgcring, ThH). lk ben hang 

dar het een jiltil mor_qmw zal zijn lk ben 

er nogal cynisch over lk vraag rnij af of 

wij niet eerder voluit moeten gaan voor 

de crkcnning van de vcrschillende cul

turen in Zuid-Afrika ln voor het sti

muleren van aile culturen, vooral die 

welke een achterstand hebben omdat 

zij in het verleden verwaarloosd waren, 

zoals die van de Xhosa's, de Zulu's, de 

Sotho's, etc. Wij zullen mensen ccn ge

vocl van thuiszijn rnoeten geven. Dat is 
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erkenning: dat je je thuis kunt voelcn. 

De regering moet niet investeren in de 

schepping van ccn grote nationale cul

tuur, maar zij moet actief beleggen in 

de ontwikkeling van verscheidene cul

turen. De lijm die ons als Zuid-Afri

kaners zou moeten samenbinden moet 

niet cultuur zijn als een eenheidshegrip, 

maar de gedachte van pluraliteit en de

mocratische erkenning van verscheide

nheid. Buitenlanders verwachten van 

ons de ontwikkcling van een Zuid

Afrikaanse cultuur. lk wil enkel waar

schuwen voor al te romantische voor

stellingen daarvan. De roep om ecn 

'Rainbou> Jllllioll', door aartsbisschop Tutu 

gcformuleerd, klinkt mooi vanuit het 

huitenland, maar moet voortdurend 

ontleed en geproblematiseerd worden. 

Het zal niet zo gemakkelijk gaan De 

regering mag niet opnieuw een meta

verhaal aan de samenleving oplcggen. 

1\lisschien kan er over honderd jaar 

sprake zijn van een ware Zuid

Afrikaanse cultuur." 

"Misschien kan er 

over honderd jaar 

sprake zijn van een 

Dot hen ik met 11 cem, '" he/ ka11 

misschien niet 1)(111 bouelt11]!Jestuurd 

rPor.len, maar ,ds er aqms em uu

/J,utlr"mdili!ll 1110el kon!fll, dan zal 

dat toch 1){111!111 de cultt11n zijn' 

"lk weet nict of er gemakke

lijk zo'n meta-verhaal uit de 

cultuur kan komcn. Er is bij-

ware Zuid-

Afrikaanse cultuur." 

voorhceld niet een geloot in 

Zuid-Afrika Er zijn moslims. ;oden, ka

tholickcn, verschillende versplinterde 

Atrikaanse religies. We kunnen toch 

niet allcmaal Anglicaans worden zoals 

aartsbisschop Tutu' Kijk naar de talcn. 

Wij pratcn Afrikaans, Zulu, Xhosa, 

Engels; in totaal zijn er elf amhtclijke 

talen. Een taal kan de lijm niet zijn 

Waar we het van moetcn hehhen is een 

erkcnning van pluraliteit lk pleit voor 

de weg van de erkenning van verschil-

len, zodat wij ons allemaal zullen thuis

voclcn. Kijk naar Nederland. Wat ie

dereen gemcenschappelijk hecft is zin 

in lekker etcn. Er zijn Surinaamse res

taurants, Franse, ltaliaanse, lndische, 

Marokkaanse, maar nergens kun je 

Nedcrlands ctcn. De ontwikkeling van 

ecn Zuid-Afrikaanse cultuur is een heel 

mocilijk hegrip. lk heb er niets tegen 

als hct zovcr komt, maar praktisch zal 

het lang duren." 

Waarde van Commissie voor 
Waarheid en Verzoening 
Kmt de Commissie uoor Waarheid e11 \fer

zoenini} d1111r iets in hetekcnrll 1 Zq is loch op de 

caste f>laats eC11 zoektoc!Jt 11<1111' de rPililrheid' 

"De waarde van de Waarheidscom

missie ligt vooral in haar symbolische 

betekenis. Het 1s een symholisch 

hiechtproces Het is ecn symbolische 

atlcgging van schuld. De zittingsperio

de van de Waarheidscommissie duurt 

maar twee jaar. Als zij aile honderden 

zakcn zou ondcrzoeken. zou ziJ zeker 

dcrtig, veertig jaar nodig hebhen. Ze 

kan aileen maar een bcperkt aantal za

ken uitzoeken en deze gebruiken als 

voorhecld van ahsolutie, als symbool 

van verzoen1ng. 

Aartsbisschop Tutu speelt daarin als 

voorzitter van de C:ommis'>ie een ont

zettend belangrijke rol. HiJ hccft een 

groot gevoel voor het helang van ritu

elen die zo'n emotionecl proces moctcn 

begcleiden Hii steekt een kaars op. er 

cs gezang. er is de symbolische kcuze 

van plaats: Oost-London, op de tradi

tionele Oostgrens van de Kaapkolonie 

\Vacu grotc hot~i ngen tu'lsen zwart en 

blank hehben plaatsgevonden. lk hoop 

dat de Commissie, naast de zaken die 

opcnhaar bchandeld worden, ook een 

archict zal aanleggen waarin andere 

verhalen zijn opgcnomen. Dat kan cen 

prachtig monument zijn, een museum 



van bezinning over de verhalen van hct 

lijdcn van mensen. Waar men later ook 

kennis van kan nemen. Zoals in Israel 

bestaat voor de slachtoffers van de 

Holocaust. tvlaar ik vine! het aan de an

dere kant ook jammer dat misdadigers 

gcwoon vrijuit gaan.'' 

T wee manieren van den ken 
In 'Cass{llrs Cli unnparis' stcwn Erwin 01 Enue 

le<}enOPa clbwr. Emie is de o{>florlimist. Ce
hnukt cmilwiteit om dik geld mee te uerdienw. 

fnPnl is ent morecl _qeuoeliq mens. Is het niet 

uoor nicts dat lnj sclmJI'cr is' !-lehlmt schrijuers 

w1 authcnticka hcsla<In' 

"/c moet 'Ca"pirs en campari's' binnen 

de spccifickc sfcer plaatsen van omgaan 

met scheppend vermogcn in hct rccla

mcbcdrijt of advcrtcnticwczen. Hij 

Ernie, de typi-,che reclamcman, client 

hct om gcdachten te vcrkopcn en geld 

tc vcrdicncn. Voor Erwin dicnt schep

pcnd vcrmogen om op zock tc gaan 

naar hct wczcn van de dingen. Ernie's 

waarheid i-, een valse waarhcid. Erwin 

wil een authcntickcr soort waarheid. 

Tusscn beidc ligt cc11 wcreld van ver

schil in het gebruek van taal Cister

avond was op tclevisie te zien hoc in 

New York de vrocgcre hczittingen van 

Jacky Kennedy gcveild werden. Er vcr

schecn ccn vrouw in beeld, die crin gc

slaagd was om de oorbcllen van Jacky 

Kennedy tc kopcn Zij vcrtcldc hoc 

tantastisch zej hct vond dat ZIJ oorbel

len zou kunncn dragcn, die van Jacky 

Kennedy zijn geweest. Dat IS hct soort 

hoodschap dat hct reclamewezen ons 

wil docn geloven lk als schrijvcr ben 

vccl meer gcintcrcssccrd in wat Jacky 

Kennedy voelde, wannccr ZlJ 's avonds 

thuis kwam en haar oorbellen afdeed 

Wat zij op dat moment met haar man 

besprak Voor hct rcclamehedrijt verte

gcnwoordigcn die oorbellen geld, sta

tus, hezit. Voor ccn schrijvcr ziJil die 

oorbellen iets heel anders. Dat is het 

vcrschil tussen twee manieren van den

ken, van taalgebruik" 

De stem van je eigen plek 
Voor IPelk {>uhl1ek schrijft tO 

"lk schrijf voor niemand speciaal Het 

zou in Zuid-Afrika ontzcttend gevaar

lijk zijn om je van tcvoren af te vragen 

voor wie je schrijh. Sommige schrijvers 

in Zuid-Atrika worden ervan bcschul

digd dat zij voor ccn overzecs gehoor 

en niet voor Zuid-Airikaners schrijvcn. 

Het is ecn crnstige aanklacht, die gc

lukkig nog nict aan mijn adres is ge

richt. Toch moet je gewoon prohcrcn 

te luisteren naar JC cigen stem, naar de 

stem van JC cigcn pick. Als ik werkelijk 

voor ccn bepaald publiek zou schrijvcn, 

zou ik het heel anders moeten aanpak

ken. De Engclsc uitgcvers van Toor

berg' wddcn dat ik opnieuw eenzelfdc 

soort hock zou schrijven. Zij redenccr

den dat mijn lezers meer van hctzcllde 

zoudcn willcn, en niet ineens een hock 

als 'Casspirs en Campari's' Als ik hen 

had gcvolgd, zou het mij vast bctcr zijn 

gegaan dan mi. l\1aar dat wilde ik niet. 

lk vine! dat ik miJzclt als kunstenaar se

ricus moct ncmen en nieuwe vormcn ol 

stijlcn moet ontdekkcn." 

Geen leescultuur 
Wat is de {1ositie Pdll lllcmtuur in de Zuid

Afribumsc S<IIIIC1liCJlinl}' 

"In de Oostkaap, waar ik woon, een 

grote provincic, kan je mijn boeken 

vrijwcl nergens kopcn. Lczcrs die bij 

mij op hezock kornen en in de huurt 

een van rnijn bocken willen kopen, in 

mijn woonplaats Crahamstad, in Port 

Elisabeth, in Oost-London, zullcn tc

vergeds zockcn. Tcrwijl hier in Utrecht 

in bijna clkc hoekwinkel mijn bockcn 

tc vinden zijn. Dat is voor mij een 

vreerndc ontdckking hoor. Hoe kornt 
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date De mensen in Zuid-Afrika lezcn 

niet. lk ken ccn zccr knappe advocaat 

in Crahamstad, die pocht dat hij zijn 

laatste hock gclczcn hccft tocn hij nog 

aan de universiteit studeerde. Onder de 

gegoede mensen is geen lecscultuur. 

Voor de mindcr gcgocdc memen zijn 

hockcn gewoon te duur en zijn er geen 

gocdc hibliotheken in de towHships. Daar 

is ook gcen boekencultuur. We zijn dan 

ook in Afrika." 

over de talensituatie in Zuid-Afrika. 

Voor een Xhma in Umtata is hct Xhma 

'the air that he or· she lmathcs' We moetcn 

er aan leren wennen dat aile elf talcn 

een pick hcbbcn in Zuid-Afrika Het 

alternaticf is dat de overheersing van 

het Afrikaans wordt vcrvangen door 

die van het Engels. Nelson Mandela 

zegt dar hi) het Afrikaans respecteert. 

Maar hij moet nict slcchts als een soort 

geruststellendc lczus- ti-

Hct Ajr·ikaal!s is enr kleiller 

taaloehied dan /Jet Nederlcmds. 

hoe ka" het dal! tach l!O!J steeds 

hetaalhaar zrjll om hoeke11 uit te 

qwno 

"De waarde van de 
guur optreden. De rege

ring moet in de praktijk 

bewijzen dat aile talen, 

waaronder het Afrikaans, 

erkcnning genictcn. Engels 

zal de contacttaal zijn, dat 

is onafwendhaar En we 

moeten ook dankbaar ziJn 

dat wiJ Engels hcbben. 

1\laar ik vocl niets voor 

een regeringsbeleid dat 

Waarheidcommissie 

ligt vooral in haar 

symbolische 
"Het puhliek dat wei lcest 

vormt ecn klein, maar zeer 

actiel en trouw groepjc. In 

elk dorp en clke stad is er 

wei ecn lecskring llijna al

tijd hestaandc uit dames. 

betekenis. Het is 

een symbolisch 

biechtproces." 

De lezers in Zuid-Afrika zijn meren-

dec]<, vrouwcn. Zij kopen de Afrikaans

taligc litcratuur. Mannen lezen niet. 

Lczen wordt gezien als het atleggcn 

van rnachisrrro. Elk jaar in oktober is er in 

Welkom een grote hijeenkomst van al 

de landelijke lezerskringen Dan ziJn 

daar zeshonderd vrouwen. die iedcr cen 

leeskring van zo'n ticn vrouwcn vcrte

gcnwoordigen." 

Afrikaans heeft sterke 
toekomst 
Heeft !Jet Afrikaans toekomstm1 hetHiet mcer die 

hevoormhtc positie irmeemt ill Zwd-Afnka, 

maar cln van de vele talm isqerpordno 

"Constitutioneel rechter Albie Sachs 

zei verleden week tijdens ecn spreek

hcurt (dit vraaggesprek werd eind april 

I 996 gehouden, red) in Amsterdam dat 

hct voor vee! Engelstaligen vanzelfspre

kend lijkt om te den ken 'Ellc}lrsh is the 11ir 

we brC!lthe' Zo moeten we niet praten 

praktisch neerkomt op de 

invocring van het Engels a]<, ovcr

heersende taal, die de andere weg

drukt. 

In een situatie waarin aile ell Zuid

Afrikaan<,e talen werkelijk erkend en 

gcrespccteerd worden, twiJicl ik nict 

aan de kracht van het Afrikaans. h is 

langzaam maar zeker ecn gcneratie in 

opkomst van zwarte Afrikaanstalige 

schrijvers, zoals de nieuwc roman van 

de A.H.tvl. Scholtz, getitcld 'Vatmaar' 

Dat is de eerste dikke Afrikaanstalige 

roman van een hruinc schriJver. Er ziJn 

jonge schrijvers die prachtige romans, 

verhalen en dichtbundcls in het 

Afrikaans schrijvcn Daar ligt voor miJ 

de toekomst van hct Afrikaans. Dus 

hoewel Afrikaans tormeel zijn hcvoor

rechtc positie hceft verloren - <,oms 

misschicn teveel -, alhoewel Xhosa, 

Zulu en Sotho niet genocg voorrechtcn 

kunnen krijgen, en alhoewel Engels te-

CtJV '1% 



vee! gehruikt wordt, heeft hct Afrikaans 

ccn <;tcrke toekomsr. 1\laar op een an

dere manier dan vroeger." 

Relatie Nederland-Zuid-Afrika 
Hoc Z1cl 11 de rdatic tussw hct f\Jedali/nds en /Jet 

/\{ribw11s 1 En, i11 dit Pcrl>alld, de rcl11tic tussc11 

Ncdcrl,ni<l 111 Zuid-Ajnk,n 

'De litcratuurgeschicdenis van het 

Nederlands is gmtendeels ook de litc

ratuurgeschiedenis van het Afrikaans. 

De Tachtigers horen n1et aileen bi1 het 

Nederlandse literaire vcrleden, maar 

ook h1j hct onzc De Tachtiger'> in 

Nederland hchhen een geweldige in

vloed gehad up de Dertiger'> in Zuid

Afnka, zoals Van Wyk Louw W.F 

Hermans hccft een grore invloed gehad 

op hct Alrikaansraligc proza. lcmand 

al'> Lucchcrt hcdt de poezie van 

llreyten Brcytenhach ahsoluut mogelijk 

gemaakt Ook Ill raalkundig opzichr 

reiken hct Afrikaans e11 hct modcrne 

Nederland'> rcrug tot her Nederlands 

van de zcvcntiende ceuw. Fr zijn du, li

rerairc en taalkundigc gcmeenschappc

lijkhcden In wetenschappelijk opzicht 

kan ik gcen enkel hezwaar zien waarom 

cr geen '>prake zou kunnen zijn van 

'>lcrkc <,amenwcrkingwcrhanden, uit

WIS'>eling van studenten, of zells de her

in'>telling van een lcerstocl Alrikaame 

taal en lctrerkundc, zoal'> die welkc NP 

van Wyk l.ouw de'>tiJds in Amsterdam 

hcklccd hcelt Her zou cchtcr te 

ideali<,tisch ziJn om tc vcrwachtcn dat 

Alrikaamtalige bockcn in Nederland 

vee! gclczcn gaan worden, of anders

om. 1\liS'>chien IS hct voor Nedcrlan

clcrs nog iers mociliJkcr om Afrikaans tc 

lczcn dan het voor Alrikaanstaligen is 

om Nederlandsc boeken re lczcn. Dat 

is ecn hclcmmering. t\laar in wetcn

schappelqk opzicht, in de taal- en lite

raruurstudic a!, zodanig, is cr ecn 

grociende helangstclling. 

( l )\" (j I)() 

Maar je moet oppasscn voor het woord 

'stanwerwantschap', dat net als het be

grip 'Afrikaner' een geladcn term is. Als 

het gaat 0111 culturele hetrekkingen tu<,

scn Nederland en Zuid-Afrika, zal je je 

moeten realiscrcn dat het gaat 0111 rela

tics tusscn Ianden. Dan zou her heel 

vrcemd zijn als hct land Nederland ai

leen de groep Afrikaanstaligen en hun 

culturele '>ituatie zou voortrekken. Dat 

is een andcr niveau dan de wctenschap

pelijke samcnwcrking. Dan moctcn de 

betrekkingen uitgebreid worden naar 

aile talen e11 culturen. Als koningin 

Bcatrix Zuid-Afrika gaat hezoeken zal 

zij dit 111oeten doen vanuit crkenning 

van alle culturcn. Want dat is Zuid

Afrika" 

/)rs TiJ.ll.F ;\ 1. Brinkcl is stafmedcwcrkn Villi 

hct WctcJJschafJpclijk lnstituut uoor /Jet CDA 
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M inder dan twee pol·i-ticke 

seizoenen resten de 

christen-dcmocratie nog 

van de vraag of ZIJ cen 

medchcpalende factor hliJft in het 

Ncdcrlandse staatkundige en maat

schappelijkc Ieven, danwel of zij gclci

dclijk gemarginaliseerd wordt. Fen 

politicke heweging moet altijd vechten 

om tc ovcrleven. Wij nu harder dan 

ooit. 1995 was het jaar van de inhoud. 

Dit Jaar moet het jaar van de uitstraling 

worden. Het politieke scizocn 19'l5/ 

1996 werd met een cnthousiastc en 

ovcrtuigende Partijraad afgesloten 

Daar ging inderdaad uitstraling vanuit. 

Hct kmtbare, waarschijnliJk beslissenck 

seizoen voor ons moet de mobilisatie 

zijn rond vier proJcctcn. 

Het succes van paars 
De markering van de christen-demo

cratie is geen gemakkclijke opgave in 

hct Iicht van de- tenminste schiJnhaar

grote successen van paars. Een door

dendcrende economic bevrijdt de coali

tie van de noodzaak van zeer ingrij

pende bczuinigingcn en hecft ecn eind 

gemaakt aan de lrustrerende hip1a 

maandeliJkse snijrondc-; van vonge 

periodes. De instroom in de arheidson

gc'>chikthcid, in de zicktcwetvoor

zieningcn en zells van asielzocker<, 

loopt - soms dra'>ti'>ch - terug. Op het 

tcrrcin van de inlrastructuur worden in 

hoog tempo hcsluiten genomen, die 

even zoveel doorhraken bctekenen 

voor de nieuwe landkaart van Ncder-

land. lngrijpendc hcrvormingen in de 

verzorgingS'>taat kunnen plaatsvinden 

zonder groot maatschappelijk protest, 

omdat de eHecten daarvan - denk aan 

de kinderhijslag- pas op termijn zicht

baar zullcn worden. Wat misschien, 

althans voor onze achtcrban, het he

langrijkstc is, is dat ook paars tcgcn de 

smalle marges van de politiek oploopt. 

Voortschrijdend inzicht en de taaic 

maatschappclijke realiteit verhinderen 

paars om de cJOit grouts geannoncccrde 

maatregclcn te nemen die juist onzc 

achterban docn steigercn en mobilise

ren waarschijnlijk geen afschafhng van 

de voctoverhevcling, 'mo11d thouqhts' hij 

de dra'>lische uitkleding van de ovcrleg

economic en zelfs van de publickrech

tclijkc hedrijlsorganisatie, geen ld1era

liscring van het soft drugshelcid, geen 

snelle schrappen, lormeel althan'>. van 

de '>tralbaarheid hij mcdewcrking aan 

euthanasic. 

Dater ook vee I, <,oms heel crnstige din

gcn n1isgaan hrcngt nog weinig brcdc 

schokkcn teweeg in hct bcwustziJn van 

de publiekc opinie. omdat het lilter van 

berichtgeving en opiniehe'i'nvloeding 

zovcel meer lict doorstromen bij chri'>

tcn -democrati-,che verantwoordcl ijkhe

den. Denk aan het gcstuntel rond 

llosnie en hct kennelijkc onvermogen 

om greep op de zaken te krijgen. in de 

voortase om de hondgenotcn op ccn 

l1jn te krlJgen en in de nalase om de ci

gen positie scherp te dclinicrcn. Datal

les kan dramatische gevolgen hcbhcn 

( ])\/ ()()() 



voor de bereidheid in de Nederlaml<,e 

'>amenlcving om zich bliJvend interna

tionaal tc cngagcrcn en het kan ccn on

verwachte terugval betekenen in een 

mentaliteit van disengagement en neu

traliteit die we dachten ruim vijhig jaar 

gelcden dclinitiet achter on<; tc hcbben 

gclaten 1\laar de verantwoordeliJkheid 

worclt zonder bewijwocring gelegd bij 

de intcrnationale gemecnschap. En wat 

i'> er ovcrgchlcven van die met zovcel 

trot<, uitgebazuindc licfclcsrclatie met 

l'arijs' Hoc zouden de commentarcn 

or Lubber<, zijn gcwccst als onder zijn 

verantwoordelijkhetd de parlementairc 

clc-.tructic van ccn bijna twee decennia 

durencl be'>tuurlijk vernicuwing-.rroces 

ronclom Rotterdam had geclreigd en hij 

daarbij zo ra'>sicf was gebleven als de 

huicligc mini-.ter-rrcsiclcnt~ De reke

ning ervan wordt betaalcl cconomisch, 

<;octaal en be<,tuurlijk. Nict aileen door 

de Rottcrclam-,c regio, maar vooral door 

cite gemeente<, en hun burgers buitcn de 

Ranclstacl die ook op samcnwerking ztJn 

aangc\vczcn, n1aar voor wic nu aileen 
nog ccn pcr-.;pccticl van groot"ichaligc 

anncxatie ordocmt. Fn Ofl dat terrein 

waar die economic dan tocvallig niet 

goed llorcert, clat van de land- en tuin

bouw, hliJkt flJJr<, geen andere teht

boeken voorhanden te hehhen clan die 

van de vn1e markt en het kapitalisme. 

Ondanks lraatc etl ten dele aan hl'l 

CDA-vocahulaire (her rapport 'Scha

ke!-, tussen landhouw, milieu en natuur') 

ontlcende termen al<, 'rlattelands

vcrnicuv..'ing' en 'dynan1ick' ZICll we ccn 

- ntct eem mecr een sluirende - ver

nietiging van het kcnmerkendc tamilic

en gezin'>bedriJI in dezc sector. Hoc 

hoog de priJs van paar<, in de <;amenle

ving is, hlcek uit de ongedachte harcl

!lCid wa<nmee de Algemcne 1\abc

staandenwct door de Kamers were! ge

lorccerd en de hcrziening van de 

Ziektewet. Hoe hoog die prijs ook was 

bli)kt uit de zes miljarcl gulden hezuini

gingen cumulaticf op de armcn elders 

in de wercld. En hoe signihcatid is clan 

de lauwe reactie van oriniemakers, ac

tiegroepen en ecn aantal publicistcn. 

Dat had de christen-democratic cens 

moeten doen, zo de armsten Iaten beta

len voor hun bezuinigingcn, zo de ver

kiczingsbeloftes brckcn' 

En zelclen klinkt door wie de basis 

heeft gelegd voor dat relaticf bctcr 

rre-.teren van onzc economie dan die 

van sommige buurlanden 1 wie de voor

bereidingcn heeft getroHen en de las

ten heeft geclragcn van de grote 

infrastructurelc doorbraken waartcgcn 

nota bene partijen, die er nu mcdcver

antwoordeliJkheicl voor clragen, in de 

vcrkiezing<,campagnc zwaar aerie hcb

hcn gevoerd. Mag ook nog eens hcrin

ncrd worden aan discussies- en de nu 

te plukken vruchten- als bij de hcrzie

ning van de arheidsonge-.chikthcidswct 

en de ccns zo omstreden aanschcrping 

van de instroomregels voor asiclzoe

kers. 

Maar met zcltbeklag ol op-dc-borst

klopperij word terugkeer niet verze

kcrcl. Zeit,, wijst de parlemcntaire 

gc<;chieclcnis uit, i'> een alertc. scherpe 

oppmitie zclden de basis voor ccn her

wonncn vertrouwcn. Hoc helangrijk 

zo'n oppositievocring ook is. 

Wat kan dan die tcrugkeer wcl bevor

deren en vcrzckeren' Wat ts de toe

kom'>tige plaats van de christcn-clcmo

cratie in cen snel door<,cculariserendc 

maat<;chappij' Die vraag, die centrale 

kwe'>tie, kon worden uitgestcld zolang 

de Ieiding van dc chri-.ten-democratie 

in hanclcn wa-. van de ropulair-.te poli

tiuts <,cdert tijclcn. maar vooral van 
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iemand die een binding wist te bewerk

stelligen met zeer uiteenlopcnde groe

peringen in onze sarnenleving. Er is 

nog ecn pijnlijke les voor dcgenen die 

de oppo;,itiebanken bezetten: populari

teit en nationale bindingskracht wordt 

zelden vanuit die plaats bcreikt, welke 

persoonlijkbeid daar ook zit. Tegen dar 

tableau is daarom maar een antwoord 

dat de christen-democratic kan geven: 

her antwoord van de inhoud. 

De waarde van 
verkiezingsprogramma's 
In de tclevisiedernocratic lijkt dat het 

vcrkecrde antwoord. Dat i' hct ook 

voor die partijstrategen, die lievcr dui

dei!Jkc inhoudelijkc prolileringen en 

antagonismcn inruilen voor de geza

rncnlijke run naar het midden van het 

elcctoraat. War doet in zo'n politieke 

strijd er nog icts anders toe dan de per

soonlijke factorJ 

Maar cr zijn in de recente geschiedcni-. 

tcnrninste twcc voorbeelden van door

hreking van dit patroon met ecn inhou

dclijk oHensicf In minder dan twec jaar 

na de Dernocratische president<,ovcr

winning kwamen de Repuhlikeinen tc

rug met ccn electoralc aardverschuiving 

terwijl zc aangevuurd werden door cen 

kandtdaat die, urn her op de rnee<,t 

voorzichtige manicr tc zeggen, toch 

wcinig harten in de Vcrenigde Staten 

deed kloppcn /\let een soms objectie

ve, maar dc.,alnicttemin inhoudelijke 

reactie op een te grote macht van de 

centrale regcring, op de uitdiJcndc bu

reaucratic en regelgeving, de lekken in 

de vcrzorgingsstaat werd de grootste 

politickc verandcring in meer dan ecn 

halve ccuw bewerkstclligd. Het 

'( 'onlr<ld IPIII, A111cric"' gal ccn analyse 

waarin- men kan hct betreuren- vclc 

burgers in Amerika zich herkcnden, 

waardoor zij het gevoel kregen dat hun 

stem nu echt de frustratie kon doorbre

ken en vcrandering kon bewerkstel

ligen Verder wie had Chirac, twee jaar 

gcleden, tegcnover de toenmalige po

pulairc minister-president Balladur 

cnige kans gegeven~ Maar met een 

dubhe! programma van nieuw perspec

tiel voor hct platteland - ja zeker, ock 

daar: 'een nicuw contract' met het rura

lc h·ankriJk - en met perspecticf op 

werk voor de jeugd in de stcden kon 

ook hij uitcindelijk cen rneerderheid 

van de Fran-.e kiczers voor zich winncn, 

zonder dat daarbij, orn het cveneens 

voorzichtig te zcggcn, zijn popularitcit 

de doorslaggevendc factor was. 

De voorbeeldcn zijn aan tc vullcn. AI, 

de tckcnen met bcdriegen is de cnorme 

i nstroorn van led en naar Labour in het 

Vcrcnigd Koninkrijk minder ecn uiting 

van op tijd op de 'h"nd IP<li)on' van de 

macht willcn springen danwcl van het 

hcrwonnen vertrouwen up basis van de 

tnhoudeliJkl' voorstellen die de huidige 

Ieiding doer. 

Zeker, de voorbeelden hebbcn gemeen 

dat zc inspelen op zware onlustgcvoc

lens van de burgers, in cen politiek kli

maat dar dikwiJls door schandalcn, 

affaircs en het kopcn van invloed wordt 

bepaald Die gcvoelens zip1 in Neder

land, gclukkig althans in zeer hepcrktc 

matl', tc rnobili-.eren. l\1aar er is wei iets 

anders, l'n dat is waar het rapport 

'Nicuwe wegcn, vaste waardcn' op 

wijst cr ligt over de Ncderlandse poli

tick cen grauwsluier En dat, die Nedn

landse variant, vcroorzaakt hicr vooral 

politick disengagement, abstinentic. 

niet zcldcn ook frustratic. De oud

PvdA-voorman Wim MeiJer onder

streept in ZIJn bijdrage aan het 

vncndenbock bi1 hct afscheid van 

VonhoH, cornmissaris der koningin in 



Croningen, de noodzaak voor de gro

terc Nedcrland<,e politicke partijen om 

cchtc toekom<;tgerichte orientaties te 

formulcrcn, inhoudclijkc antwoorden te 

gcvcn op de fundamentele veranderin

gcn die zich in -;amenle-

kende culturelc omslagen, dan vragen 

de men-;en de Ieiding van -;taat en maat

-;chappij orientatie-;, perspectievcn. 

Politiekc partijen die slechts ecn legiti

matie zijn om op de winkel te blijven 

passen, zullen als bewe

ving en cultuur voordoen. 

De Nederland-;e politick is 

cen 'cm·c takcrs'-politiek ge

worden, ccn op de winkel 

pa-;<,en, een afwezigheid 

van over de millcnnium

wende heen reikende vi

-;ie'>, zoa]-; zo duideliJk 

werd in de Den Uyl-lczing 

van onze mini<;ter-pre-;i

dent Een hectjc meer 

markt of mindcr, ecn 

heetJe mccr overheid ol 

mindcr. Daarom i'> waar

'>LhijnliJk ook het rapport 

van het Strategi,ch l:leraad 

buiten en ook hinnen het 

C:DA met zovecl enthou

<..,lasn1e ontvangcn. Nict 

dat bet een allcsomvattcnd 

antwoord gceft, maar het 

De vertaalslag van 
ging - mi<;<;chien niet als 

leverancicr van kandida-

het rapport 'Nieuwe ten - atrofieren. En daar

om i'> de vertaalslag van 

het rapport 'Nieuwe we

gen, vaste waarden' naar 

een inhoudelijk ambiticus 

en duidclijke orienterin

gen gevend verkiezings

programma buitengewoon 

belangrijk. Werken aan 

dat programma, i'> het cer

<;tc project waar het CDA 

dit seizocn voor staat. Hct 

gaat in wezen om die drie

<,]ag, het Program van 

Uitgangspunten van 1993, 

cnthousia'>t en op het 

hoogtepunt in het bestaan 

van het C:DA gemeen-

wegen, vaste 

waarden' naar een 

inhoudelijk 

ambitieus en 

duidelijke 

orienteringen 

gevend verkiezings-

programma is 

komend seizoen 

buitengewoon 

belangrijk. 

probecrt een doorkijk te gcven naar de 

kan<>en en de paradoxen van onze sa

menlcving op termijn van viJftien tot 

twintig jaar. Daarom ook prijst Wim 

Meijer het fcit dat bet CDA de 'bcvrij

ding van de ]a<;t van de macht' hecft 

aangegrepen om tot een inhoudelijke 

herpo<;itionering tc komen. 1\llen zou 

gaan blozen bij de kwalilicatie<; die uit 

dezc en andere onverdachtc hoek zijn 

gekomcn tv1aar men kan het ook an

ders zeggcn wat de Nedcrland ... e bur

gers echt willen is 'dat politiek weer 

mccr wordt dan achtergrondmuziek bij 

de economic' Als het besd in de sa

menleving breed en dicr groeit, dat we 

midden in zecr ingrijpende verande

ringsproces<>en zitten van de glohalise

ring en de technologisering tot onge-

gocd gewordcn; dan het 

rapport van het Strategi'>ch Beraad van 

het afgclopen <,eizocn en nu een verkie

zingsprogramma, dat de eeuwwende 

overschrijdt 

Ten tweede: het publieke 
de bat 
Terecht heclt de partij die zo ongeloof

lijk vecl aandacht heeft bestecd aan de 

discussie over de orienteringen van 

'Nieuwe wegen, vaste waarden', aan de 

formulering van zo'n grensverlcggend 

programma wei de voorwaardc verbon

dcn van een andere procedure, namelijk 

van interne consultatic en dialoog. 

Maar er is nog een andere vraag naar 

dialoog gekomen Tientallcn organisa

ties en bewegingcn, vele individucle 

personen, wctcnschappers, onderne-
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mers, vakbonds- en boerenbondsbe'.tu

ren, maar ook cultuuranalytici hebben 

in reactie op het rapport voortzetting 

van het ge;prek en verdieping ervan 

gevraagd Niet zelden gaat het om men

sen die geen traditionele binding met de 

christen-democratie hebben. In het ko

mend seizoen moeten de analyses en 

voorstellen van 'Nieuwe wegen, vastc 

waarden' overal in hetland ter discussie 

worden gesteld, met name op die plaat

sen en in die kringen waar de dehatten 

over de toekomst van onze samcnlc

ving, cultuur en beschaving het meest 

intensief gevoerd worden. WiJ denken 

aan de universitaire wereld er1 aan de ve

le platforms van publieke discussie die 

de laatste jaren zip1 opgekomen. 

Dat is hct twecde project waar wij in dit 

hc;lissende seizoen voor staan, namelijk 

de voortzctting en vcrdieping van dat 

gcsprck over politieke vernieuwing, in 

wezen over de relatie politiek-cultuur. 

Dat gcdt ons de kans, om zoals in cer

dcre periscopen dit jaar ('Wij staan er 

niet aileen voor') is bepleit om de dric 

constituerende elementen van de chris

ten-democratic cen nieuwe rclcvantie te 

gcvcn over de wis~el1ng van de ecuvv 

heen. De antithe;e, de socialc kwestie 

en de emancipatie zijn geen trouvaille; 

van de _jaren negentig van de vongc 

eeuw. Een kritische, maar wei creatievc 

in<,telling ten opzichte van samenlcving 

en cultuur, een zich verantwoordelijk 

weten voor zwakkeren en kwetsharcn 

in die -,amenleving, ook al zi)ll het geen 

kiezer;, en het legitrcm opkomen voor 

de specilieke belangen van de eigen 

achterban, die drie ingredicnten vragen 

telkens opnieuw herijking om hun rele

vantie te bchouden, maar ze zijn dan 

ook in hun combinatie en in hun vers

trekkendheid uitmuntende instrumen

ten voor echtc politieke vernieuwing. 

De anti these, dat is, ook met verwijzing 

naar hct zomernummer 1996 van 

Christen Dcmocratische Verkenningen 

- het Cczinsnummcr -, niet afwijzing 

en veroordcling van en de vlucht uit de 

postmoderne cultuur, maar oog krijgen 

voor de paradoxen crvan, voor de kan

;en en de bedrcigingen. Voor wal be

trcft de politieke actie kan dat vertaald 

worden in dric noties, de toekomstge

richtheid in die cultuur, de pluriformi

teit en waardenovcrdracht, de cohesie 

en de integriteit van de samenleving. 

Toekomstgerichtheid 
Ook wie de enorme kansen op zelfver

werkelijking van de hedendaagse sa

menleving hoog waardeert, kan de 

ogen niet sluiten voor de concentratie 

van die cultuur op het hier en nu, het 

denken in een cirkel terwijl zeker van

uit j(JOds-christelijk pcrspectid wij ons 

op een punt in een liJn hevrndcn, staan 

in een geschicdenis 'van geslacht tot 

geslach( van gcncratic tot gcncratic 

waar wiJ verhonden zijr1 met vorige en 

komende mensen en hun liJden Dat 

heeft indringende immatericle en mate

rick componenten. Dat is ruimte en 

aandacht geven in de microsfeer voor 

een volgcnde generatie en hezighcid en 

znrg voor een vonge: tocruqing en 

zorg du;_ t\1aar ook als gemeen'>chap 

inve'>tcren in die toekomst, voorwaar

den scheppcn voor· de economische 

vernicu\vi ng van ondcrncm i ngcn, voor 

de infra<,tructuur die onze welvaart kan 

doen overlcven, voor onderwiJ'>SY'>te

mcn die ecn volgende generatie in ;taat 

stellen mee te komen in het tijdpcrk 

van de glohalisering 

Pluriformiteit e11 waardenoverdracht 
De legitieme vcrantwoordelijkheid, 

juist over de vraag of en hoe de over de 

eeuwen heen bepalende en scheppende 
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waarden van onze cultuur en civilisatie 

kunnen worden overgedragcn aan een 

volgende generatie en gecommuni

ceerd worden. Het zal zich in onze da

gen vooral vertalen in een actieve 

bescherming van die echte vrijheid, 

waar een commercieel cultuurpatroon 

de neiging heeft dominant te worden 

en het nicl-commerciclc te marginali'>e

ren en te verdringen. Dat is nicl de at

Wi)zing van het commerciele, maar de 

markering, de zo broodnodige marke

ring, van het domein van het niet-com

mercicle en het is de vcrsterking van 

d1e in'>tituten, school, media-- die van

Lilt een andere inspiratiebron dan de 

commerciclc, 111aterialistischc ol hedo

nistische opcrcren. Het is gecn kwe'>tie 

van nicuwe domperiJ ol zcdenmeesteri). 

maar van het juisle evenwicht. 

De illtcyritcit Vil11 de somc11lwinq 
Wellicht het helangriJkste punt. Hoe 

gaan we 0111 met het nicl le ontkennen 

tenomeen dat automatismen in cultuur 

en ')Jrncnlcving bczrg zijn rnen~en uit tc 

s\uilen, lweedeling veroorzaken, de <,a

menleving als geheel Iaten de<,integre

,·en. Ook dat is geen zwartkijkerij Het 

gaat niel om eenzijdigheden De mohi

liserende werking van een modernc sa-

111enleving maakt het JLIISt mogelijk dat 

we gaan invc'-ltcrcn in de toekon1;.;t, tcr

wijl in zoveel andere samenlcvingen ai

leen de dog van vJncbag tclt 0111 tc 

ovcrlcven; het commcrcicle kan JUisl 

hi1dragcn lot het rekruteren van bron

nen om het niet-cu111mercielc mogclijk 

te maken. en zo kunnen mensclijke ge

meenschappen de krachtcn 111obihseren 

0111 vrocgcr ongcdachtc intcgratie'i van 

niet-homogene clc111enten te bewcrk

<,tc\\,gen. Maar ook hier valt niet te 

ontkennen dat hct wegvallen van ccn 

ha<,i<,consensus over cen aa11ta\ waar

den, daarnaast multicultura\i.,ering en 

vooral de zeer ongelijk makcnde mate 

van zelfredzaamheid van mensen -

economisch, sociaal of mentaal -, tot 

inhumane desintegratie en vcrval van 

cohesie kan lciden. En dan gaat het 

niet om klcHe handgeverij aan clkaar, 

om het oogcontact-communautarisme, 

maar het gaat om iets anders: het gaat 

0111 het versterken van de in'>tituten die 

integreren, contlicten overbruggen, de 

samenlcving bij elkaar houden. Het 

gaal 0111 een perspcctid voor de stads

wijk en de dorpskern, voor de kwaliteit 

van de memelijke habitat, voor de ont

plooiing binnen gezinsverband, voor 

een veilige straat en voor een uitnodi

gend stadscentrum. Het gaat om be

houd van de vitaliteit van die instcl

lingen van recrcalieve aard tot zorgver

handen veremgingen die de concur

rentie met de televisiestoel aandurven. 

I let gaat ook om de crkenning van de 

Rijnlandse ondememing, het bedrijl 

waarin de 'stake holdm' een evenwichtige 

plaah naast de 'sha,-,- J,o/dcrs' hebbcn. 

Het gaat om cen visie waarin arbeid en 

kapitaal nict tcgcnover elkaar staan en 

waarin de maatschappij uit mecr bcslaat 

dan markt, individu en overheid als 

concurrcnten. 

De sociale kwcstie dat blijh op de al

lereerste plaals de klop op de deur van 

de mecr dan een mliJard armen wereld

wijd. Cc"n kiezer'>, evcnmin als hon

derd jaar geleden het sledclijk pro

lctariaat ot de machteloze Croningse 

landarbciders zich tot de christen-dc

mocratie aangetrokken voelden, maar 

voor wie wiJ cr loch waren. J'v1aar het 

gaat ook om de nieuwe annen in de ci

gen samenleving, want armoede i'> ook 

een relatid hegrip: gezinnen van men

<,en die hun eigen inkomcn niet met 

werk kunnen verdienen: families die 

niet door de uitsluiting heen kunnen 
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hreken, a\ in de tweede of derde gene

ratie, jongeren die, soms met een hogc 

opleiding, geen kam en zelfs geen per

spectief op participatie hebben. Maar 

het gaat ook om een nieuw soort ar

men: mensen die niet mec kunnen, 

mentaal of fysiek, zich ten diepste on

veilig voelen, die vereenzaamd zijn, ge

ahandonneerd soms in verzorgings

tehuizen of in een langdurig tcrminaal 

proccs. Erkenning van de persistentie 

van de sociale kwestie, van het bestaan 

van nude en nieuwe armcn. t\1aar dat is 

niet de ogcn sluitcn voor de verande

ringsprocessen daarbinnen. Zoals mecr 

dan ccn miljard mensen internationaal 

zelfredzaam zijn gcworden in deze ge

neratie, zo is ook binncnslands het be

grip armoede aan herijking toe en zip1 

soms hcschermingsconstructies uit 

vroegere tijden juist oorzaak van 

voortduring van de armoede en met 

ecn instrument tot ophefhng ervan. 

Om nog een kecr naar Wim Meijer tc 

verwijzen: de Duit<,e vakbeweging 

heeft in de afgelopen jaren systema

tisch gekozcn voor vcrstcrking van de 

positie van degenen die binnen z1jn, in 

hct arbeidsproces staan, participeren, 

maar dikwijls ten kostc van dcgcncn die 

buitcn dat proccs zijn geraakt ol nog 

niet binnen zijn gekomen. Het is goed 

om de Duitsc vakbcwcging te stcllen 

tcgenover krachtcn binnen de eigen 

vakbcwcging, n1aar echo's, van een ver

stard begrip van de socialc kwestic wor

den ook in Nederland gehoord, ook 

binnen het CDA. Om de OESO tc ci

teren: banen scheppen is ook sociaal. 

Daarnaast heeft de sociale kwestie ook 

ccn heel andere dimensic gekregen. 

Dan gaat het niet meer om zwakken en 

uitgcslotenen. Maar om hct zwakkc, 

hct kwetsbare, op de eerste plaats de 

Schepping Zorg voor schepping, mi-

lieu en natuur is een integrercnd onder

dec\ gcworden deze bekommernis. 

En dan is er de cmancipatic. Is daar nog 

sprakc van of is die voltooid, en kan de 

christen-democratic nog wei aangeven 

- postverzuiling- van wic zij is en voor 

wic zij is. Als de Nijmeegse godsdienst

socioloog Peters gelijk heeft en het niet 

de scculariscring zozcer is die tot de te

rugval van de christen-democratic heeft 

geleid. maar het weglopen van zovele 

mcnsen met christelijke en zelfs kerke

lijke bindingen. voor wier belangen 

staat dan eigcnlijk die christen-demo

cratiec Hoe krijgt de christen-democra

tie het weer voor elkaar dat een zecr 

groat gedeelte van de burgers, voor wie 

in het pcrsoonlijk Ieven het christen

dom betekenis hecft. zich herkcnt in 

die beweging; hoc krijgt zij hct voor el

kaar dat ccn groot gedeclte van de bur

gers die vindcn dat de dragende 

waardcn van het christendom in onze 

samenleving ccn rubliekc functie die

ncn tc houdcn. zich tot ons wenden en 

hoe krijgen wij het klaar om die nieuwe 

grocpen aan te trckken van mensen die 

niet uit de chnstelijke traditic komen, 

maar die wei zien dat de zorg omtrent 

de humane kwaliteit van onzc samcnlc

ving ot hct opkomc11 van de dragcnde 

instituties daarvan brede politieke on

dersteuning verdienen. 

Het tweede project in dit seizoen zal 

zijn de voortzctting en de verdieping 

van de discussies en de gesprekken en 

de studies over dit soort ondcrwcrpen. 

Her CDA, ook het Wetenschappelijk 

lnstituut voor het CDA (W\J, mocten 

daartoe meer nog dan voorheen het pu

blicke debat zoeken. naar de- acade-

mische en andere plaat-;en en 

brandhaarden van dat debat toegaan, 

daar aanwczig zijn. 

UlV '!.% 



Ten derde: De cartografie van 
ons electoraat 
Terug naar de waarde van hct verkie

zing'>programma Wat hadden Chirac 

en Cingrich ook weer gemeen? Dat zij 

de vertolkcrs waren van zorgcn, gevoe

lem, hebngen van hun achtcrhan, die 

gevoelen<, <,om<, vcr'>terkten en dan 

daarin de kiezers geliJk gaven. Ceen 

plciclooi om hun keuzen en hun popu

lisme te volgcn. Maar wei de vraag naar 

die intcrmediaire functic van een poli

tieke partij De tijd van vooral preken, 

vooral communiceren van hoven naar 

de kiezcr toe is voorbij Natuurlijk i'> 

communiceren niet aileen luistercn, 

maar ook confrontcrcn en voorstellen 

doen. 1\ laar voor zo'n dialoog moet je 

wetcn wie je kiezcrs zijn. We zeidcn, 

van wic is het CDA7 Dat er geen ver

ZLtiling mcer i'> of nauwelijks en dat de 

<,egmcnten van ons electoraat wisselen, 

wil niet zcggen dat er geen vaste of 

aan<;preekbare achrerhan meer is. 

Terugkeer van de christen-dcmocrarie 

zal op de eerste plaat5 gericht moeten 

zijn op kiezer<, die trouw zijn gehleven, 

op die kiczers die vorige kcer niet ZlJn 

gaan stemmen, omdat ze her niet kon

dcn vcrkriJgcn op een andere partij dan 

die van hun traditte tc stemmen en ook 

op die kiezers die <,om<, met verdriet 

wei die stap zetten, maar voor wie al 

dan nict door vertekening, die partij 

onhcrkcnhaar \VZl<.., gcworden. 

Het dcrdc project dar in dit politiekc 

seizoen momentum moet kri)gen is het 

initiatict van het WI en de partij samen 

on1 die aampreekhare grocpen in hceld 

te brcngcn Het fctt dat die achterban 

niet mecr tc tckcnen valt in termcn van 

gclool..,ovcrtuigingcn, lcdcn van he

n >cr<..,orgZl n i '-.J t 1cs, herocp<..,cJ tcgori cCn, 

lccltqdscohorten wil nog nicr zeggen 

dat cr niet een consistentc groep is. 

Ieclere reclameman kent deze dehnitic

problematiek. Het zou wei eens zo 

kunnen zijn dat de christen-democratic 

her moet hebhen van mensen die voor 

een bepaalde leefstijl kiezen meer dan 

dat ze te tekenen zijn in de klassiekc 

segmcnteringen. F.n dan gaat het, naast 

de waarde die men hecht aan christen

dom en christelijke cultuur, ook om 

zakcn als degelijkheid, verantwoorde

lijkheid willen nemen, sparen, een ei

gen hui'> willen hebbcn. Maar het gaat 

ook om mensen die terzelfder tijd 

hechtcn aan een hoge kwaliteit van on

derwijs, aan menswaardige zorg voor 

iedereen, mensen die niet willen dat in 

Nederland armoede zichtbaar wordt en 

die ook willen dater voor de vluchten

de medemcn<, internarionaal, indicn no

dig, hij ons plaats is. Maar die nict 

kunnen begrijpen dat die toegelaten 

asielzoeker dan jaarlijks naar dat land 

van herk01mt op vakantie gaat. Die niet 

kunnen hebben dat gemeenschap'>taken 

niet vervuld en aangcboden werk nier 

verricht wordt. ondanks honderddui

zenden werklozen. Burgers die zich 

zorgen maken over de verloederi ng van 

de stcdcn en de in hun ogen dikwijls 

onbegriJpelijkc selectiviteit en traag

heid bij de criminalireitsbestrijding op 

het platteland Oudcrs die het niet be

griJpen dat een overheid kennclijk niet 

in staat is om drugsdealers uit de buurt 

van de scholcn van hun kindcren te 

houden. tvlensen ook, die behoorlijk 

voor de dag willen knmen, in een om

geving die zij kennen en die hen kent, 

die hechten aan sociale contacten en 

vcrbanden zonder de priJS van sociale 

controle re willen hetalen. Europeani

sering en zelfs mondialisering zijn eer

der uitdagingcn dan bcdrcigingcn, 

maar ze moeten niet gaan ten koste van 

de venrouwde eigenhcid en identiteit. 

Onze kiezers en potenticlc kiezers 
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>chamen zich, ja zckcr, over de leidcrs 

van hun volk als die in bulderen uithar

sten op een moment dat de christen-

dcmocratische voonnan 

'gczin' in de mond neemt. 

het woord 

maanden bc'lnvloedde. er was de '>LIC

cesvollc parering van de stoot onder de 

gordel in het IRT-proces, er was zeker 

ook een be\angrijk stuk herstel van 

vertrouwcn tussen de 

Een leelstijl rnccr dan een 

scherp te dehnicrcn socia

le categorie. Dat electo

raat is rnisschien niet 

uitbundig vertegenwoor

digd in de achterstands

wijken van de grotc steden 

en nog mindcr binnen de 

grachtengordcl In de gro

te 'talkshol!•s' en in de media 

komt dezc 'silwt mi11ority' 

minder aan hod, maar on

derzoekers zeggcn, dat het 

hier zekcr om een derdc 

tot een kleinc hclft van het 

Vanuit de 
landelijke partijleiding en 

de achterban. [r werden 

oppositiebanken is voorwaardcn geschapen 

er voor de christen-
waardoor, met verwijzing 

naar de opmcrking over 

het elcctoraat, provinciale 

afdelingen van de bewe

ging aan hcrkenbaarheid, 

democratie geen 

andere keus dan 

eenheid tot stand te a an eigcnhcid kunnen 

brengen tussen 
wi nnen en dus meer 'van' 

die zich steeds mecr in 

zijn eigen omgeving thuis 

voelendc kiezer en lid 

kunncn zijn. 

inhoud, kwaliteit, 

herkenbaarheid. 

electoraat gaat, een groep die zit te 

wachten op die andere politick, op die 

vernieuwing en terzelfder tijd op die 

beschcrming van wat waardevol geble

ken is. 1\loeilijkere benoemhaarheid 

van de groep wil niets zeggcn over de 

geringerc aanspreekbaarhcid, over die 

nieuwe herkenbaarheid voorbij de tra

ditionele categoriccn Een herkcnhaar

heid die ook verplicht tot dialoog, 

communicatie en informatie. 

Is dit dan alles? 
Hoeft het CDA dan gecn alerte opposi

tic mccr te voeren, gecn aan-,prekende 

kandidaten naar voren te schuiven. 

geen profe-,sionelc campagnes voor tc 

bereidcn: Zeker wei, en hct is goed te 

constateren dat de tevredenheid waar

mee het afgelopcn politieke <,eizocn 

werd afgeslotcn ook niet geheel voor 

rekening van dat Strategisch Beraad 

kwam. Er warcn ook andere en helang

rijke factoren, zoals de toonzetting van 

Hecnna hij de Algemcnc Politieke 

Bcschouwingen die hct puhliekc dchat 

Een veelheid van factoren en inspan

ningen. De conscqucntie van wat hicr

bovcn gesteld is, is iets wat de 

competentie van het Wetenschappelijk 

lnstituut voor het C:DA ver te huitcn 

gaat. Maar hct hctckent wei dat als in

gczet werd op de inhoud, een politicke 

partij de plicht hecft die inhoud tc vcr

talen in daarvoor staande mensen als 

symbolen De CDU is eind prcn ze

ventig tcruggekon1~n nict van\vege de 
popularitcit van een man, maar van

wcge het feit dat zc kon ovcrhrcngen 

dat de thema's - een bcperkt aantal 

thcma·., - waarvoor ze '>tond. breed 

gcdragen wcrdcn en een verwoordi ng 

vonden, ecn personihcering in een tel

kens daarvoor staande kandidaat. Een 

partij van de inhoud zct ook in op een 

prescntatic waarbiJ zekcr aan de top 

van de \ijst. de verschillcndc lacetten 

van die inhoud. de sclectie van de thc

ma's telkcn-, weerspiegcld wordt in 

woordvocring en kandidaatstclling. 

Vanuit de oppositichanken i-, cr voor de 

christen-dcmocratie gecn andere kcus 



dan die eenheid tot qand te hrcngen 

tu<;<;en inhoud, kwaliteit, herkenhaar

hcid. Dati'> een inzct, dati'> cen project 

- het vierdc -. dar vn uit'>tqgt hoven 

hct kun<;tmatrg, planmatig en som<; ge

dcgenereerd nicuws <;cheppen omtrent 

die enc topkandidaat. 
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Nieuw rapport Wetenschappelijk lnstituut CDA zegt: 

MEER DOEN MET MIDDEN
EN OOST-EUROPA 

Politiekc en economische hervormingen voor Midden- en 

Oost-Europa zijn op zichzelf niet genoeg. Oak de morele 

en sociale transformatie van de maatschappij is noodzake

lijk. Oat concludecrt het rapport 'Waarheid en waardigheid; 

civil soc1ety en smnenwerhng in Europa' van het Wetenschappe

lijk lnstituut voor het CDA. Het rapport is geschreven 

door een studiecommissie die stand onder voorzitterschap 

van oud-minister en oud-EC Commissaris Frans Andriessen. 

De commissie bestudeerde het concept van de civil society 

zoals het werd ontwikkeld door de vroegere dissidenten in 

Midden- en Oost-Europa. 

Het rapport behandelt onder andere: de betckenis van het 

concept civil society voor de inrichting van de samenleving 

en de rol van de overheid; de samenwerking tussen maat

schappelijke organisaties uit West-, Midden-, en Oost

Europa; de politieke en economische betrekkingen in 

Europa, het Nederlandse Oost-Europabeleid. 

Het rapport kan zowel telefonisch als schriftelijk worden 

besteld bij: SDU-DOP codenr. 02-027/96, Afdeling 

Verkoop, Postbus 30405, 2500 CK Den Haag, telefoon 

070-3789830, fax 070-3789783. Prijs f 25,- (inclusief ver

zendkosten). 



Nieuw rapport verschenen 

PUBLIEKE GERECHTIGHEID 
EN DE EUROPESE UNIE 

In januari l'JLJ7 necmt Nederland het voorzittcr'ichap van de Europe'>e Llnie op 

zich. Zal in Am-,rerdam de lntcrgouvcrncmentclc C:onlcrentic hc,Jotcn worden 

die het vcrdrag van ,\ba'itricht cvalueert ~ Zal de Llnic crin ,]agen zich klaar tc 

maken voor de volgendc ccuw, wannecr het aantal !eden lor<, zal tocnemen en 

de taken op het gchicd van Ju'ilitic co hinncnland-, hc'>luur en buitcnland'i- en 

vcilighcJd'ihelcid eltcctJever zullcn moeten worden uitgevocrd dan than<; hct 

geval is c Verdw!Jnt de Nedcrland'ie <;taat in eCll ccn-wordcnd Europa -

Aan die vragen is her rapport 'Puhlickc Ccrcchtighcid en de Europesc Llnie' gc

W!Jd, dar hct Wetcn'ichappclijk ln-,tituut voor het C:DA onlangs hedt gcpuhli

ccerd. Her i-, geschrevcn door een studiccommi'>'>ie hc'>taande uit pml mr H. 

hanken (voorzittcrl, mevrouw dr S.C van llijstcrvcld, dr H.H F,\1 Dacmen, 

prot. dr E.1\lH. Hir'ich Ballin (adv lid), mr. I.L lans'>Cll van Raay ladv. lid I, dr 

R.Th. lurqen-, itl dr Cl Klop ('iecrctam/rapportcuri. dr'i PR H 1\1 van dcr 

Linden ',adv. lidl. prof dr D.H.M. ,\\euwisscn, dr H.ACM. Notcnhoom en 

d1- I W Sap Het IS een tunderende studic, die heoogt de 'itaatkundige prohlc

matiek van de Europe<;e Llnie van grondige antwoorden te voo1·zicn. 

De Europc'>e Llnie 'itaat aan de vooravond van ddinitieve hes!J'i'iingcn inzake 

hct rccht op de mum en de politietaak, twce kla'i'iieke lundamcnten in hct pro

cc<, van <,taatsvorming. Dat burger'> en hun parlcmentcn zulke be-,li'i'iingcn Jlli'it 

niet als automatismen aan zich voorhij Iaten gaan, hehoort in een democratic 

vanzelh,prckend te zijn. Daarhij pa'>t dan wei dat het Europc'>c heleid nict ai

leen een zaak i'> van hen die zich daar berocp'>halvc ot uit enthou'iia'imc voor 

Europa mee bczighouden, maar van cen welgeinlnrmecrdc publiekc opinie die 

daarmec uitdrukking gcdt aan een vcrantwoordelijk burger'>chap. 

Hct rapport kan zowcl tclefonisch als <;chriftelijk worden he'iteld bij: SDLI

DOP codenr. 02-028/96, Afdcling Verkoop, Pmtbu-, 30405, 2500 CK Den 

Haag, tclcfoon 070-37R9830, fax 070-37R'J783. Prijs t 30,- (inclu-,ief verzend

kmten) 
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it kabinet lijkt zijn vicrjari~ 

ge regeerperiode vol tc 

maken. Dat betekent ver~ 

kiezingen in 1998. Bij de 

politieke organisaties begint men zich 

warm te !open. In juni jongstleden is de 

programcomrnissie van het CDA ge"in~ 

stalleerd. Elders was te lezen dat de 

PvdA inmiddels de erncritus~hoogleraar 

Dunning heeft aangezocht om de com~ 

rnissie te leiden die de kandidaten voor 

de Tweede Kamer selccteert. Program~ 

rna's en kandidaten zijn belangrijke in~ 

strumenten voor partijen. Het zijn de 

middelen die de kiezer duidelijk rnaken 

waarvoor men wil staan en wie de rich~ 

ting konvooicren. Nadenken daarover 

is nodig. Hoe voorkom je 

dat de hood<>chap gercdu~ 

ceerd wordt tot slogan en 

hoc vind Je mensen, die 

zonder meer a is authentiek 

herkend worden! 

l'rograrnrnatisch staat het 

CDA voor een forse uitda~ 

ging. Hoe transformeer je 

een ge"impireerde levem~ 

filosofie die zeer flu'ide is, 

Uitgangspunten verwoordt helder en 

hcrkenhaar de spirituele hagage van de 

beweging. Daarnaast Ievert het verkie~ 

zingsprogramma de lijnen van het 

raamwerk waarbinnen het handwerk 

van alledag zich rnoet afspelen. Hoe 

elegant die oplossing ook is, de vraag 

rijst of die wei voldoende functioneert. 

Voor en na verkiezingen onderhandelt 

hct CDA op het politieke marktplein 

op dezelfde pragrnatische rnanier als 

andere politieke stromingen. Hier en 

daar worden de resultaten van dit ge~ 

ven en nemen naar de achterban nog 

wei bcstrooid met de woorden gerech~ 

tigheid, solidariteit, gespreide verant~ 

woordelijkheid en rcntmecsterschap 

Dit heeft echter meer het 

karaktcr van ccn bczwe~ 

ringsritueel Die woorden, 

hoe authentiek zc ook zijn, 

zijn te vaak gebruikt als 

'schihbolets'. We zullen die 

hegrippen als partij moe~ 

ten herformuleren. En wei 

v66r ze verworden zijn tot 

geurvlaggen. 

Het is duidelijk dat onze 

die vele transcendente en kiezers niet wachten op 

andere wortels kent in cen A1w. drs. FJ. Laning- ccn gc'inspirccrd koop~ 

heldere, verstaanhare hood~ Boersema krachtplaatje Wat ze wei 

schap die ook de met informatie be~ willen zien is de spanning die altijd he~ 

stookte burger nog hereikt' Cewenst staat tussen ideaal en werkelijkheid De 

de heme!, gegeven het taaie aardse on~ 

gcrid, gevraagd de synthese In de 

praktijk heeft het CDA deze materie 

creaticf aangepakt door twee program~ 

ma\ te formuleren. Het Program van 

spanning die mensen in hun eigen le~ 

ven heschermen en die ze ook willen 

herkennen in de politiek Als het CDA 

aileen cen andere cijfcrmatige oplos~ 

sing heeh voor de AOW~problcmatiek 
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dan andere partijcn en niet duidelijk 

aangecft wat de richting, de ideelc on

dcrstroom is, gebaseerd op zijn uit

gangspunten, dan rckcncn de mensen, 

je cigen partijgenoten je daar op a f. Dat 

hebben we geweten in 1994. Niemand 

is tegen compromissen, velen zijn be

reid om onplezierige concessies te 

doen. Maar dan moet wei duidclijk zijn 

dat de band tussen appel en uitwerking 

niet doorgesneden is. Als je als partij 

hoge intcnties hebt, en dat hccft het 

CDA, dan moet je verder 

cen basisbegrip bij selectic binnen het 

CDA. Hoe weeg je dat. Er zullen vele 

criteria voor vast te stellen zijn maar 

een crvan zal hier wat nader bckckcn 

worden. 

Deze zomcr verscheen bij uitgevcrij 

Contact van de hand van David Cole

man hct bock 'Emotionele intelligentic'. 

Het bevat ecn pleidooi om naa<,t de 

aandacht voor het cognitieve en het ra

tionclc, zaken die onze westersc wercld 

in haar armen sluit, ook de fundamente-

le vaardigheden van 'het 

kijkcn en rciken dan de 

bcpcrkte enigszins vervuil

dc Haag<,e horizon. Want 

zingcving is wat men<,en 

zocken, het pmtmodernc 

tijdperk ten spijt. 

Het zal straks van 
hart' te ontwikkelen. Het 

is ccn typisch Amerikaans 

boek; een soort compen

dium wat alles bevat wat 

iedcreen ooit over dit 

onderwerp gepublicecrd 

hecft. Niet altijd even hel

der van lijn, vee! details en 

voorbeelden die de auteur 

er zclf aan toevoegt en die 

nict altijd terzake zijn. 

Daarbij een wat a! te een

voudige handleiding voor 

de 'doe-het-zelver'. Maar 

hct belicht tach een on

dergewaardeerd aspect in 

onze samenleving. Een ci

taat uit het voorwoord van 

de CDA-

bestuurders 

De mensen 
De kcuzc van mensen die 

hct gezicht zijn van een 

beweging, die de bood

schap zullcn moeten dra

gcn en materialiseren is 

belangrijk Dat weet elke 

politicke partij In die zin 

is het opvallcnd maar niet 

onlogisch dat de PvdA zo 

afhangen of het 

begrip emotionele 

intelligentie een 

plaats wordt 

gegeven bij de 

selectiecriteria die 

zij hanteren bij de 

kandidaatstelling. 

vroeg a! een voorzitter van 

de <,clcctiecommissie heeft benoemd. 

Profes<,or Dunning is niet de eerste de 

bestc. We kcnnen hem van de commis

<,ie die een mcthodiek ontworpen heeft 

om voorzieningen in de gezondheids

zorg te toetsen. Zijn zeefmodel bcvatte 

een aantal filters, elk goed voor een cri

terium. Wat uiteindelijk de filters in de 

trechter passeert i'> werkzaam, doelma

tig en efficient Het zou tc simpel zijn 

om ecn dcrgclijk model toe te passen 

bij <,e]ectie van kandidaten. Het is wei 

nuttig criteria te formuleren en een 

toctsingskader vast te stellen. 

Herkenbare christen-democraat zijn is 

CDV II!/% 

de schrijver: "De sociale trend in 

Europa neigt in het algemeen naar een 

steeds grotere autonomic van het indi

vidu. De compctitiedrang neemt hardere 

vorrnen aan, zoals we op de universiteit 

en de werkvloer steeds duidclijker mer

ken, en de solidariteit verdwijnt. De af

zondering groeit ten koste van de 

sociale integratie. En dat in een tijd 

waarin de economische en sociale druk 

waaronder we Ieven juist vraagt om 

meer samenwerking en zorgzaamheid'' 

David Coleman en zijn school zien in 

de ontwikkeling van emotionelc intelli

gentie het wapen om deze desintegratie 
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te keren. Het systematisch vergroten 

van zelfkennis, invoelend vermogen, 

sociale vaardigheden, zorgzaamheid en 

samenwerking moet mensen completer 

en harmonischer maken. 

De zwakte van het hoek is dat het als 

het ware een magnetronrecept willeve

ren om via onderwijs en lecrprocessen 

een samenleving te restaurcren. Dat is 

ons Europeancn toch iets te na·ief. Het 

sterke van het boek is dat het concrcet 

matcriaal in stelling hrengt tegen de in 

onzc cultuur ovcrhccrscndc waardering 

voor het cognitieve, hct rationeel stcr

kc, het succesvolle individu. 

Zo wordt er een onderzoek bcschrevcn 

van Jack Block, psycholoog aan de Uni

versiteit van Berkeley, die ccn vcrgelij

king heeft gemaakt tussen de twee 

ideaaltypische personcn: het IQ- en El

type. Enerzijds de mensen met een 

hoog intelligentiequotient, anderzijds 

personen met grate emotionele vaar

digheden. Het prototype met het hoge 

IQ wordt gekenmerkt door ecn reeks 

intellectuele interesses en vennogens. Is 

ambitieus en productief Voorspelbaar 

en vasthoudend. Wordt niet gehinderd 

door twijlcl aan zichzclf, hccft de nci

ging kritisch, hooghartig, kieskeurig te 

zijn. Is afstandelijk, cmotioneel niets

zcggend en koud. 

Het type met hoge emotionele intelli

gcntic is sociaal cvcnwichtig, extravert, 

vrolijk, niet bangelijk Kan zich aan 

mensen hinder1, hen motiveren, verant

woordelijkhcid nemcn, houdt er een 

ethische visie op na en is zorgzaam in 

rclatics. 

Natuurlijk gaat het hier om cen vergro

ving van de wcrkclijkhcid Er bcstaan 

geen zuivere IQ- of El-types. Altijd 

gaat het om mengvonnen. Celukkig 

wei, maar de onderzoebpolariteit geeft 

wei ccn zckcrc schaal aan. Hct is niet 

zo moeilijk om bijvoorbeeld ex-staats-

secretaris Robin Linschotcn een andere 

plaats op die schaal te geven dan oud

minister Jan de Koning 

Het zal straks van de CDA-hestuurders 

afhangen of het hegrip emotionele in

telligentie een plaats wordt gegeven bij 

de selectiecriteria die zij hanteren bij 

de kandidaatstelling 

Maar, afgezien daarvan is het, gezien het 

gedachtegoed van onze partij, de moeite 

waard kcnnis tc nemen van dit hoek. Er 

zijn nogal wat parallellen. 

/11 de colrwm .qwm de lede11 IJ!lll de mlcJclre lm11 

flersoonli;ke oflrhllti11_qeri weer Zij hof>en daarmee 

eerz acmzet te gwm uoor reflectze of dehat 
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D 
e di-;cussie over de toekomst 

van de puhlieke omrocp 

hcgint \VCCf Jangzaanl Of1 

gang te komen. De om

rocpvoorzitters zijn hct een-; geworden 

over ecn alternatid toekomstplan waar

in aanhevelingen worden overgenomen 

uit het rapport Terug naar het publiek' 

van de cornmi<,-;ie- Ververs. In de Tweede 

Kamer lijken echter de me"en geslepen 

te worden, onder aanvoering van de 

VVD-fractie Dit nummer opent met 

hct tweedc en laatste dee I van de nauw

gezette beoordeling van het rapport 

Vervcrs door CDA-Tweede-Kamerlid 

,r-,t lleinema. 

Begin september was er een publici

teit-;golfje naar aanleiding van de ver

klaring 'Om de democratische en 

socialc recht"taat' opgesteld door cen 

gesprek-;groep met CDA- en PvdA-le

den. Hierin wordt de zorg uitgesproken 

dat de herziening van de verzorgings

staat dreigt door te schieten. In dit 

nummer wordt de integrale tekst van 

die verklaring gepubliceerd Het is in

tere<,sant om daarnaast de artikelen van 

drs.H.H.F Wijffels en profmr. HPM 

Adriaanscns te lezen: de neerslag van 

lczingen die emd augustus gchouden 

zqn op het symposium 'Participatie of 

uitsluiting' georganiseerd door het 

Convent van christelijk-<,ocialc organi

saties. Daarin wordt- nauw aansluitend 

bij 'Nieuwe wegen, vaste waarden'- ge

steld dat de hcrziening van de verzor

ging~qJat jui~t nog niet vcr gcnocg 
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gaat. De onderliggende vraag van de 

gehele discussie is hoe moet solidari

tcit in de toekomst worden vormgege

venJ De antwoorden van de PvdA

C:DA-gespreksgroep enerzijds en de 

hcren Wijffels en Adriaansens vcrschil

len grondig 

Het C:DA is hezig met de verdere ont

wikkeling van een familie- en gezinsbe

lcid. [\let name cen punt vraagt nog 

grondigc aandacht. In 'Nieuwc \Vcgen, 

vaste waardcn' valt te lezen: "Cezin'>

helcid ( .. ) vergt de invoering van een 

spl i tsi ngsstelscl in de inkomstenbelas

ting, die het helastbaar inkomen van 

heidc ouders optelt en door tweecn 

deelt" Over dit voorstel is de partij ver

dceld en daarom is in de Partijraad van 

3 I mei en I juni jongstleden in een 

resolutie verzocht om een onderzoek 

naar verschillende vormen van her split

singsstelsel en zijn criteria geformuleerd 

voor toetsing. Her artikel van E. van 

den Berg is ecn aanzet tot uitvoering 

van deze resolutie. De redactie hoopt 

van harte dar dcze vingerodcning een 

gedegen en open discussie over de me

rites van het splitsingsstelsel uitlokt. 

Tenslotte hlijkt uit de peri<,coop van 

drs. Th.B.FM. Brinkel dat de christen

democratischc hlosofie met hetrekking 

tot buitenlands heleid diepgaand ver

schilt van die van de VVD 

Drs. A I. .Ta11se11 

redactie-secreta ri s 
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De commissie-Ververs toont de urgentie van de publieke omroep 

overtuigend aan. Maar de uitwerking is in zoverre destructief dat 

voor de toekomst een constructie gekozen wordt waarin de om

roepverenigingen niet tot hun recht komen. Bovendien wordt een 

financiering geboden die de publieke omroep niet in staat stelt 

volwaardig te functioneren. 

D
e betrekkelijk korte para

graaf over de legitimatie 

van de publieke omroep -

en van de omroepvereni· 

gingen al-; ba-;i-; daarvan- vervult in het 

rapport 'Terug naar het puhliek' van 

de commissie- Ververs een 

spilfunctie (pagina 56-58) 

lk Iicht dat toe aan de 

hand van enkele citaten. 

"Het mcdiahclcid en de 

publieke functie vergen 

dat de programma's van de 

puhlieke omroep aanslui

ten bij stromingen, gevoe

lens en opvattingen onder 

de hcvolking "\I) 

blicke omroep en de productie van pro

gramma's eveneem aansluit hij de bele

vingen onder de bevolking "(3) 

Deze "betrokkenheid bij de uitgangs

punten en het organiscren van ecn he

paald aanbod" noemt de commissie het 

Hierhij onderscheidt de 

commi">ie twee 'dimcnsic<;' Drs i\1. 13cincma 

statischc clement van de lc

gitimatie "dat tot uitdruk

king dient te komen via 

het lidmaatschap, althans 

daadwcrkelijke financiclc 

betrokkenheid bij het aan

hiedcn van programma's" 

Dit lidmaatschap wordt 

door de commissie nadruk

kelijk ontkoppeld van hct 

abonnement op cen om

rocpblad, omdat die koppe

ling 'een dubbelzinnigc 

'De aard van omroep als massamedium 

verci<;t dat hct programma beantwoordt 

aan de wensen van kijkers en luiste

raars, Z011dn dat dit Pemalt in ee11 produclic

comumptic relatie."'( 21 

"De aard en inhoud van de publieke 

functie brengt tcgelijkertijd met zich 

mcc dat het functioneren van de pu-

indicatie hiedt'.' 

* Dit is hct tuwde art1kcl Pilll de h,nd Pdl1 ,IJ-s. 
i\ I. lleinema a per hct raf'f'ort Tcrug 11<1111 hct 
fnib/ick' Pill/ de COI/IIIiissie-l'cmers. Het ccrstc 

artikel o11er bet raf11wi·t Perschew 111 het sefJtcm

hcnl1111111lCr Pill/ ChmiC/1 DciiJOcratischc 

Verke1111inqe11 
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"l\1aar", aldus de commi<;sie "de omvang 

van de achterban biedt 111et lmu;er een 

voldoende en adequate garantie dat de 

programma's die tot stand komen ook 

daadwerkelijk aansluiten bij de wensen 

en behodten van het publiek" 1(4) 

Daarom moet het gegeven van het le

dcntal worden aangevuld met een 'dy

Hillnlsch mcchanisme van legitimatie, dat 

direct betrekking heeft op de program

nla'.;;' 

Kijkcijfers, die slechts bctrckking heb

bcn op de coHsumptie kunnen die legiti

matie nict gcvcn. Nodig is 'ccn bewuste 

keuzc en uitspraak 1 noem het omroep

verkiezingcn'. 

Dat nonchalantc 'noem het' geeft a! aan 

hoc doordacht dczc suggestie is. 

De graad van rijpheid van dezc gcdach

tc blijkt vcrvolgcm uit de keuze die de 

commissic openlaat. ZiJ acht het namc

lijk evengoed dcnkbaar deze volksraad

pleging aan de landclijkc verkiezingen 

als aan de betaling van de omrocpbij

dragc tc koppclcn. Alsof het stemrecht 

en de verplichting cen omroepbijdrage 

tc betalcn van ccn gclijke orde zijn en 

dczclfdc burger-, betreHen 1 

Armelijke gelijkvormigheid 
Uit (4) zou men kunnen lezen dat de 

commissic van mcning is dat de om

vang van een achterban op zich geno

men, wei dcgclijk ccn garantie kan zijn 

Erder llCischeiiCII 111 deze serir <Irtikelcll '"'" fnof dr. J(; 
Sl<irf'ers, dr. E H Holla11dcr er1 dr P WN Ruttm (i11 Clnisten 

flmiouatisc/,c Vcrkelll1iiuJnr 111111 sefJtemher 1995), 111r. L.H.AI. 
\\

1i1st (i11 ( ·;,ristcn /)nnocmlische VnkellllliU}CI! 1'<111 1111111rl 1996) 

1111· ll C:roenc11t!Ijk c11 t!rs. AI. Sclworlerrnnn (m Christen /)nno

'I<IIischc Vcrkclllliri!JCII 1'<111 oprrl 1996 ), f>rof. dr C. PM. 1!1111 dcr 
li<I<Ik i,III Clmstc11 I )miocnliische Verkemril"}eH 1!1111 mci 1996) e11 

R II C: Schoollhoucll (i11 Christel! f)emocrlllische Verknmi11gw 

l'dll jll11i 1 99()] 
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voor programma's die aamluiten bij de 

behoeften van het publiek Maar in de 

huidige situatie, waarin zij verlaging 

van het wettelijk vereiste aantal !eden 

voor de hand vindt liggen, acht zij de 

(extra) waarborg van de zogenoemde 

omroepvcrkiczingcn vercist. De verkie

zingsuitslagen zijn dan niet aileen bc

palcnd voor de verdeling van zendtijd 

en budget over de verschillende om roc

pen, maar ook voor het gewicht van 

hun stem in de Programmaraad. De in

stell i ng die minder dan 10-15% van de 

stemmen binnenhaalt, valt af. Deze me

thodick verdient diskwalificatie Ver

kiczingen zijn een democratisch middel 

om een politieke of bestuurlijke verte

genwoordiging samen te stellen, maar 

behorcn nict gebruikt te worden om 

het budget of de reikwijdte van een 

maat<>chappclijke instelling te bepalen 5 

Het door Vervcrs c.s. aanbevolen onei

genlijkc gebruik zal bovendien, een

maal in praktijk gebracht, een com

plexe werkelijkheid vcrsimpclen en uit

cindelijk docn verworden tot een armc

lijke gelijkvormighcid 

Want wie bewust en gemotivccrd voor 

omrocp A kiest, geeft daarmee bepaald 

nog niet aan, dat hij de omroepen B tot 

en met F zou willen missen. 

En wic lid is van omroep B omdat hij 

zich thuis voelt biJ de daarmee corre

spondcrcndc stroming, kan tegelijker

tijd de grootste waardering hcbben 

voor de programma'-, van omrocp C 

vanwcgc het uitnemende vakmanschap 

dat daarin tot uiting komt ot omdat hij 

een fervent liefhebber is van operettes 

die vooral hij dczc zcndgemachtigde 

het schcrm opvrolijken. 

Deze -,temmer kan nict anders dan een 

'dubbclzinnige indicatie' geven. Hij zal 

immers ot vanuit zijn principiele over

wegingen voor zijn 'cigcn' omroep l:l 
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kiczcn en daarmee verhullen dat hij 

mcer waarderi ng he eft voor de pro

gramma's van C:. 

Of hij kiest, conform de bedoelingen 

van Ververs c.s., voor omrocp C, maar 

ondergraaft daarmee voor zijn part hct 

bestaamrccht van de omroep die hi) 

principieel gezien het mccst onmisbaar 

acht. 

Een groat dee! van de omroepstcmmcrs 

zal echter hoogstwaarschijnlijk niet ge

bukt gaan onder de last ongelijksoortige 

overwegingen tegen elkaar tc moetcn 

afwegcn, maar <;pontaan voor die 'pu

blicke' omrocp kiezen, die met zijn pro

gramma's het dichtst bij de commercicle 

concurrentcn staat. 

Kijkonderzoek maakt waarschijnlijk, 

dat dit met name die omrocpconsu

mentcn zullen zijn, die het minst in po

litick en cultuur g6nteressccrd zijn-'' 

'Noem- het -maar-om roepverkiezi ngen' 

lciden er dcrhalve toe dat juist die om

roepcn die het meeste werk maken van 

de bovengcnoemde kernfuncties de 

mccste kans maken hun zendtijd ten 

dele of ten voile tc verliezen. 

Kortom, met haar keuze voor omroep

verkiezingen verstevigt de commissie

Vcrvcrs tcgen haar eigen vrome wens in 

'een productic-consumptie relatie' en 

frustreert zij de door haarzclf voorge

stane kernfuncties van de publieke om

roep. 

Die inconsequentie ontstaat, als ik het 

goed zie, doordat Ververs c.s. er bij 

herhaling nict genoegzaam rekening 

mee houden dat de twcc dimensics die 

zij onderscheiden twee grocpcn betrcf

fen die weliswaar ten dele samcnvallcn, 

maar desondanks niet aileen kwantita

tief maar ook kwalitatiel van elkaar vcr

schillcn. 

Aile \eden van omroepverenigingen (3) 

zullen wei kijkers en/of luisteraars zijn, 

maar nict aile luisteraars en kijkers ziJn 

lid van ecn omroepvereniging. 

En hct 'statische'- licvcr gezegd: struc

turele- element van de lcgitimatie dat 

uit (3) volgt is van cen andere kwaliteit 

dan het 'dynamische' - juister gczegd: 

incidcntclc - clement dat uit (2) kan 

voortvloeien. 

De kijkcr gedraagt zich soms of vaak of 

altijd als een consument, die bchocfte 

heeft aan de ontspanning van Iicht vcr

tccrbaar amusement dan wei aan de 

hapklare brokken spanning en prikkc

ling van 'reality-TV' 

Maar als lid van een omroepvercniging 

is hij ideal iter ook iemand die a\<; zoda

nig de comcqucntie trekt van ecn bc

paalde levembeschouwing at maat

schappelijke opvatting.c ln als mondi

gc burger beseft hij dat 'democratic nict 

aileen maar is gcvcn wat gevraagd 

wordt (brood en spelen), maar ook ge

ven wat nodig is voor de gcwenste sa

menleving'_x Deze vorm van meer

waardc van ccn maatschappelijke orga

nisatie wordt door Vervcrs c.s. niet ge

zien, althans niet gehonoreerd. 

T wee premissen 
De commissie reikt ovcrigcns zclf in de 

samcnvatting (pagina 2) twee prcmis

sen aan, die ook haar tot een andere en 

bcterc slotsom hadden kunnen lciden, 

als ze niet van ecn oncigenlijke voor

waarde warcn voorzien. 

De functie van de publiekc omrocp is 

"primair gelegen in het ver<;chaffen van 

informatic, maatschappelijke communi

catie, publiek dcbat, agcndavorming 

enzovoort"( premisse I). 

"De organisatie via omroepverenigin

gcn bicdt ( .. ) nog steeds het bcstc ka

der" daarvoor (prcmisse II). 

Aan premisse II koppelt de commissie 

vervolgens ccn voorwaarde: "mits vcr

zekerd is dat die vcrcnigingen daadwer-
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kelijk aansluiten bij wat er lecft onder 

het publiek" 

Die conditie is, zo gesteld, destructicf 

en client dus in dezc vorm te vervallcn. 

I\ len kan immcrs van omroepverenigin

gen die elk voor zich en samen primair 

de in prcmisse I omschrcven functie 

moeten vervullen redelijkerwijs niet 

vergen dat ziJ zich voor dat deel van 

hun taak in hun programmering richten 

naar het oordccl en de smaak van het 

publiek 

Een niet onaanzienlijk deel daarvan 

acht, zoals gezegd, die functie immers 

van weinig of geen belang en heeft 

voor de vervulling daarvan derhalvc 

nauwelijks belangstelling. Wat overi· 

gens een probleem op zich is. 

Eenmaal bevrijd van het destructieve 

'mits' leiden de twee premissen logi

schcrwijs tot de conclusie dat de uitoe

fening van de publieke omroep allesbe

halve gebaat is bij een directe afhanke

lijkheid van !Jet publick 

De omroepverenigingen zelf- en daar

mee hun !eden - dienen binnen het 

door de wetgever aangegeven kader 

onafhankelijk van volkssmaak en volks

raadplcging de primaire verantwoorde

lijkheid voor het functioneren van het 

publieke bestel te dragen 

Die verantwoordelijkheid moet dan wei 

in praktijk gebracht (kunnen) worden 

en dat stelt speciheke eisen aan de aard 

en structuur van de vercnigingen en de 

daarvan uitgaande omroepbedrijven. 

Van de verenigingcn mag niet allereerst 

gevraagd worden 'aan te sluiten' bij de 

anonicme en uniformerende massa van 

'!Jet publiek' ( pagina 5il) '' 

Zij behoren tu"en die consumenten

markt van kijkcrs en luisteraars ener

zijds en de taakstellcndc wetgever 

anderzijds hun vitale rol te vervullcn in 

het gedemocratisecrdc maatschappelij

ke middenveld. 

UlV I 11/'!6 

ldentiteit meer dan laze leus 
Hun in de stawten vastgelegdc identi· 

teit moet derhalvc wezenlijk meer zijn 

dan een lozc lcus en dieper steken dan 

her beleven van ccn clubgevoel bij 

door de vereniging georganiseerde rei· 

zen. 

De identiteit hehoort allereerst en aller

meest te blijken uit hcrkenbare pro· 

gramma's. Dat vcreiste stelt, zoals de 

commissie- Vervcrs er terecht aan toe 

vocgt, "ook beperkingen aan de mate 

waarin programma's en programma

onderdelen uitsluitend op basis van 

professionele overwegi ngen worden 

geproduceerd" (pagina 58). 

Als bijvoorbeeld programmamakers 

vanuit hun vakmanschap het uitzenden 

van pure televisieregistraties van kerk

dicnsten niet verantwoord vinden moet 

cen bestuur, al dan niet op instigatic 

van de lcden, de mogclijkheid hebben 

het bedrijf dat besluit te Iaten herover-

we gen. 

Verenigingen die in het recente verle

den hun omroepbedrijf op afstand naast 

zich hebben geplaatst, doen er dus 

goed aan het bedrijf weer 

c 

r 

m 

m 

m 

r 

formeel en feitelijk in een 

ondergeschikte positie in 

dienst van de vereniging tc 

stellen. Aileen een omroep

vereniging die de door haar 

aangeboden programma's ef. 
fccticf weet te toetsen aan 

een duidelijkc identiteit is 

gelegitimeerd om voor haar 

part de publieke functie van 

de omroep in betrekkelijke 

Met de keuze voor 

omroepverkiezingen 

frustreert de 

commissie-Ververs 

de door haarzelf 

voorgestane 

kernfuncties van de 

autonomic te vervullen. publieke omroep. 

Verdragen de journalistieke onafhanke

lijkheid en de artistieke intcgriteit van 

de prograrnrnarnakers zo'n toetsing? 

Zeker wei, mits een en ander zorgvul

dig geregeld is. 
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Wie in dienst treedt van een instelling 

wordt daardoor medeverantwoordelijk 

voor het verwezenlijken van de doel

stellingen van dat instituut. Als nu de 

identiteit van de omroepinstelling in 

verenigingsstatuut en programmasta

tuut is vastgelegd, weten de medewer

kcrs zich gehouden hun begaafdheden 

en bekwaamhedcn daaraan te wijdcn. 

Uiteraard mag de door mij beoogde 

toetsing niet ontaarden in het aanleg

gen van keurslijven. Zij kan en zal daar

entcgen, mits de juiste mannen en 

vrouwen op de juiste plaatsen zitten, 

een stimulcrendc wissclwcrking tot ge

volg hebben tussen de medewerkers en, 

in eerste instantie de besturen. 

De overtuigingskracht van de legitima

tie - daar gaat het immers om - zal er 

bij gebaat zijn, als dat toet<.ingsproces 

en de rcsultaten daarvan jaarlijks geeva

lueerd worden door een commissie van 

onafhankelijke, uit de eigen stroming 

afkomstige deskundigen. Aan die toet

sing komt de overheid vanzelfsprekend 

nict te pas. 

Wei kunnen en mogen de evaluatierap

porten een rol spelcn bij het al dan niet 

verlengen van de concessie van de om

roepverenigingen. Een publieke om

roep, waarvan identiteit niet meer 

functioneert in wisselwerking met de 

achterban en herkenbaar is in de pro

gramma's, verdient geen verlenging van 

de concessie te krijgen. 

Anderzijds behoort een nieuwe stro

ming, die zich als zodanig manifesteert, 

bij de toedeling van concessies aan bod 

te komen, omdat juist een pluriform be

stel werkelijk open behoort te zijn. 

Omvang en omroepbijdrage 
De commissie- Ververs steunt op vaste 

gronden bij haar pleidooi voor een pu

blieke omroep, die niet verengd wordt 

tot ccn aanvulling op de commerciele 

omrocp. 

Een vraag die daarbij beantwoord moet 

worden i'>, welke omvang nodig is voor 

een volwaardige vervulling van de pu

blickc functie. De commissie geeft daar 

geen rcchtstrecks antwoord op. Zij stelt 

wei, dat binnen het toenemend aanbod 

van hct aantal (te betalen) kanalen de 

"publieke omroep zichtbaar moet zijn 

om aan zijn functie te bcantwoor

den ( .. ) Tcvens vercist de pluriformiteit 

van de publieke omroep een zekere mi

nimale omvang" (pagina 68) 

Dat laatste als nevengeschikt vermelde 

argument raakt eigenlijk de kern van de 

zaak. Een omroep die zijn identiteit 

moet uitdragen in een aile genres om

spannende programmcring, hecft een 

daannee overeen<.temmende ruimte no

dig."' 

Bovendien "biedt vermindering van het 

aantal publieke zendcrs onmiddellijk 

ruimtc voor uitbreiding van de com

merciele omroep" (pagina 68) De com

missic beseft dat door bcperking van de 

omvang "een neerwaartse spiraal in 

gang wordt gezet: de publieke omroep 

als geheel wordt minder zichtbaar, ter

wijl de afzonderlijke delen minder 

zendtijd krijgen. Ook zullen de inkom

sten vcrder teruglopen en de politieke 

steun voor hct bestel zal afnemen." 

Zij neemt derhalve aan dat "de huidige 

omvang blijft gehandhaafd" ( pagina 

69), maar gaat daarbij wei uit van be

stendiging van de kijk- en luisterbijdra

ge op het huidige gdndexeerde niveau. 

Die randvoorwaarde zal snel blijken 

ontbindend te zijn. 

De kosten van de programma's zullen 

immers - zoals de commissie zelf ook 

veronderstelt - sterk blijven stijgen. 

Voorzover de bezuinigingsmogelijkhe

den die Ververs c.s. suggercren al recel 

en aanvaardbaar zijn, zullen ze slechts 
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zeer tijdelijk opwegen tcgen de vcrder

gaandc ko-,temtijgingen. 

Ook wic nu nog aan het wcrkelijke di

lemma voorhij ziet, zal het zich a! ra' 

niet mecr kunnen ontveinzen. 

Of de puhlieke omroep zal, hij gelijk

blijvend budget, door inkrimping van 

omvang en functie in de bcncdenwaart

-,e 'fliraal geraken, die naar de marge 

van het mcdiahc<;tel voert. Of de om

roephijdragc wordt dusdanig verhoogd, 

dat een volwaardige taakvervulling mo

gelijk hlijft Die verhoging zal, uitgaan

de van de huidige situatie waarin de 

reclamegelden een aanmerkelijk en on

mishaar dee! van de inkom<,ten vormen, 

enkele tientallen guldens moeten be

dragen.11 

constructie gekozen wordt waarin de 

omroepverenigingen niet tot hun recht 

komen en een financiering gehoden 

wordt die de puhliekc omroep niet in 

staat -,telt volwaardig te functioneren. 

De concessies, die de omroepverenigin

gen elk voor zich in 1995 verkregen 

hehbcn, gel den vijt jaar. 

Dat hetekent, dat niet aileen in dit na

jaar een maatschappelijke en politieke 

discussie gevoerd wordt over de functie 

en de plaats van de publieke omroep en 

de omroepverenigingen. Want de de

finitieve beslissing aan wie in het jaar 

2000 een omroepconsessie wordt ver

leend - aan de onderscheidene om

roepverenigingen dan wei aan een 

centrale omroeporganisa

De commi-,sie-Ververs deelt 

in de "algemene verwach

ting dat desondanks ecn 

verhoging van de omroep

hiJdrage niet haalbaar is. 

Het omroepbeleid 
tie- en wat de inhoud van 

die concessie(s) zal zijn, 

wordt ongetwijfeld hij het 

sluiten van het volgende 

regeerakkoord genomen. 

Oat houdt in, dat het om

roepbeleid in 1998 een 

discussiepunt zal zijn in de 

zal in 1998 een 

discussiepunt zijn 

tijdens de ... ) Het draagvlak om tot 

verhogi ng over te gaan 

lijkt niet aanwezig" te zijn 

(pagina 73) 

verkiezingsstrijd. 

l\1aar wat niet is, kan nog komen. 

Revolutiebouw 
Het funderend dee! van het rapport

Ververs is van een prijzenswaardige de

geliJkheid, maar wat de rapporteurs op 

die grondslag optrekken is ten dele re

volutiehouw. 

De urgcntie van een puhlieke omroep 

op grond van zijn maatschappelijke 

tunctie en de waarde van de omroep

verenigingen "die waarborgen bieden 

dat zij aansluiten bij herkenbare groe

pen onder de hevolking" (pagina 53) 

worden doordacht en ovcrtuigcnd aan

getoond. 

Maar de uitwerking van die voortreffe

lijkc uitgangspunten is in zoverre de

structid, dat voor de toekomst een 

C:LlV IOi% 

verkiezingsstrijd 

De omroepverenigingen kunnen en 

zullen. a is zij hun taak en roeping goed 

verstaan, aan die discussie een helang

rijke bijdrage leveren in hun vereni

gingsbladen en hun programma's. Velen 

van hun !eden zijn immers lid van een 

politieke partij en allen zijn stemge

rechtigd. 

No ten 
De tck-.t van dczc h1jdragc \Vcrd op II septem

ber afgc<;]otcn, zodat gccn rckcnmg gchoudcn 

kon worden met de 1n de loop van <:>epternher 

tc vcrwachtcn rcactrc van hct kabinct op hct 

rapport- Vcrver<, 

2. Cursiveringen 111 de utaten zqn door llliJ uan

gcbracht. ,\1.8 

TegeliJkertijd wil de comml'>'>ie hct \Vette11Jk 

vere1<:.te aantalleden- nu 450.000 voor de zo

gcnaamdc A-omrocpcn (J.rtikcl 34 Mcdiawct} 

- vcrlagcn tot "1 ()() 000 a 150.000 !eden die 

tenmn1<:.te f 25.- bl)dragen'' 
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De tck'>t<>chrl)ver van de commis'ilc gaat wat 

lo<:.je<:. om met lrdwoordcn \Xi're ccn conclu-.re 

trckt uit de zondcr lidwoord optrcdende kiJ
kcr'> en lur<:.tcraars in (2J, wordt in 14) urt de 

droom gcholpen 

5. Vervcr<., motrveert 111 cen !lltervicw in NRC 
F /,mdcl~hLl,l, 29 junr I YY61 ornroepverkiczrngen 

kurt <>amengevat met hct adagium \vic hetaalt 

bcpaalt'' Op grand van deze redcncnng zou 1n 

Am<:.tcrdarn door middcl van een rc!crendum 

urtgcmaakt moeten worden, \velk dec! van het 

gemccntcliJk kun':.tcnbudget aan hct C:oncert

gebouworkc.:;t toegewczcn worLh enzovoort 

6. Urt het maandc!iyhe NOS-Krjkonderzock 
hlrykt telkcnmale dat de politreke en culturcle 

affn11tert van de k1jkcrc; naar Nederland I + Ill 

.:;rgnd1cant hoger en grotcr rs dan van de kq

kers naar RT!. 4 t 5, Veronica en Sl3S Dat de 

de'>intere<:.<:.e van de kqker<:. naar Nederland II 

voor politiek en cultuur ongeveer even groot 1'> 

al<:. die van de kqker<:. naar de c..ommerucle zen

der<:. mag wei op hct conto van de TROS-kij

ker<; ge<:.c..hreven worden 

7 Volgens een mod1euze, 111 paar<;e knng W!Jd 

ver<:.pre1de opvatt1ng i'> de zogenaamde verzul

ling aan haar emd gekomen en i'> daMdoor de 

externc plurilorm1tcit van om omrocphe<,tel 

cen rel1ct dat opgeruimd client te worden 

Daarmec interpreteert men de kiten naar eJ

gcn wen<:. en wdlckeur 

De zuden al<:. "gc·lntegreerde complexen van 

maat<.chappelijke organisatie-; of in<,te]lingen 

np leven<,he'>chouwelijke grond<:.lag" (j.P.Kruqt/ 

A.Lijrhart) hebhen weliswaar hun ge'>loten

hc,d en vanzel[sprekendherd verloren, maar 

zipl niet tn het met<; opgegaan. 

Zl) hebben een metamorlose ondergaan en Ie
ven voort in de diver<;c '>tromingen, d1e z1ch 

wehswaJr mJnder <,c..herp van e!kJar onder

'>chelden dan vroegcr biJ de zutlen het geval 

was en waarvan de aanhangers ntet meer met 

hct vroegere automalt<,me een cigen organi'>a

tievorm voor<,taan 

Dat alles nccmt n1et weg dat verreweg het me

rendeel van de !eden van christe!l)kc <;chool

vereniglllgen, van het C:NV, VJn het CDA en 

van KRO NCRV, EO cnz voor Jlli" dat lid

maabchap kiezen, omdat ziJ z1ch bewu<;t Z+Jn 

van de levensbcschouweli)ke grond<,]ag van die 

organ1<:.at1es. 

De omroepvercn1gingen be<,c..htkken overrgen'> 

ook 1n meer algemcne zm over een breed 

draagvlak 

Bq een 1n rne1 van dit jaar verncht onderzoek 

werd onder meer de vraag gesteld welke om

roepen moetcn blqven bestaan 

EO en VPRO verwtcrven zo'n 50 1X) en aile an

dere ledengchonden omroepen 66 1!1.) or meer. 

De tegenvraag welke omroepen d1encn te ver

dWIJnen leverde voor EO en VPRO een nega

tieve uit'>lag van ru1m 30 1J1J up, tcrwijl d1L voor 

aile andere ledcngchonden omroepen hoog

<,ten<, 13 1!1) \\'J<, 

OpmerkeliJk 1'>, dat biJ een <,oortgeliJk onder

zoek in 1004 men rnlllder vaak vond dat he

paaldc omroepen mocten blqven 

De t\vee'>IJg burger x c..on<:.ument nntlecn 1k 

aan .J.B.Stappers c..<,, 'De taak van de puhl1eke 

omroep' Chmten Dcmocrlllt>dJc Vcrkcnnrn_qcn 0/95 

Het c1taat 1':> daar te v111dcn op pag1na 445 

D1t houdt n1et 111 dat omroeporganJ'>aLies zKh 

kunnen veroorloven onver..,c..htllig te zi1n voor 

kqk- en luiqerujkrs. Daarmec hehhen ze 

zeker rekcning te houden. maar dan \vel hlll

nen het kadcr van hun c1gen nmroepbcstel 

10. In dte 2111 is het onder~cheid dat 111 dc 1\.kdla

wet gcmaakt \.,.·ordt russen A-, B-en C:-nmroe

pen dan ook Jnc..on<:.ef1uent 

11 Fcn ]a<;lenverzwanng van f 20,- 1'> voor vclcn 

met genng, maar wel veclminder dan de '>liJ

ging van de ko<,tcn van de kabelahonnemcnten 

111 hct recente verleden en de nabije toekom<,t 

l.ecrzaam 1':> ook ecn vergel!jking mel het bui

tenland: 111 de andere We'il-Europe<:.c Ianden, 

behalve ItaliC, zijn de omroephqdrJgcn t 50,

tot t 250,= hoger dan in Nederland 
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De sociale kwestie neemt nu de vorm aan van een tegenstelling 

tussen insiders en outsiders. Daarin mogen we niet berusten. 

Bovenop de bestaande beleidsmix zijn nodig: concrete projecten 

van onderop, een echt seniorenbeleid in de bedrijven, verschui

ving van belastingheffing op arbeid naar heffing op grondstoffen 

en consumptie en nieuwe structurele maatregelen om loonkosten 

op minimumniveau drastisch te verlagen. De tendens tot uitscha

keling moet worden gekeerd. 

M 
ip1 waarneming van di'>

cu<;<;ie<; over dit onder

werp i<; dat mensen te 

snel over 

de 'voors' en 'tegens' van 

bcpaaldc instrumenten dis

cu<;sicrcn en voorbij gaan 

aan de vraag waar6m die 

instrumenten moetcn wor

den i ngezct De fase die 

aan de discuss1e over de 

pas<;ende in'>trumcnten 

uitsluiting', is een eerste observatie dat 

we Ieven in een post-modernc werke

lijkheid, een werkelijkheid met meer 

voorat gaat, het begrijpen 

van de wereld op een an

dere manicr dan vrocger. 

kan absoluut niet worden Drs. HHF WiJffels 

gezichten, met meer waar

heden. Over dit thema i<; 

- zekcr op dit moment -

zowel een heel positief 

gestemd alsook cen nega

tief gestemd verhaal mo

gelijk Het is mogelijk om 

te zcggcn dat het goed 

gaat met de ontwikkeling 

van de participatie in ons 

land, maar tegelijkertijd i'> 

de constatering juist dat 

het nog steeds slecht gaat 

overge<,lagcn. Daarbij hoort ook bezin

ning. Bezinning betekent echt in de 

diepte gaan, nicuwc ideeen opdoen en 

op ba<;is daurvan bezien wat ons in de 

toekomst tc doen staat. 

Twee gezichten 
Kijkend naar het thema 'Participatie of 

UJV Ill·% 

met de uitsluiting. 

* Dit is de tckst van en1 inleidi11g die drs. H.FT.F 

Wijffels, voorzlttcr thm de !Joofddirectic va11 de 

Raboba11k, hield tijdcns !Jet symposltW1 'Parti

cipatie of ultsluiti11g' oa11 het Cmwe11t oa11 

christelijk-sociale orqrmisaties dat 10 augustus 

1996 i11 Doorn plaatsvond. 

n 

m 

0 

0 

0 

:n 

m 

m 

z 

537 ' 



! z 
I..LI 

I..LI 

ct:: 

'!: 
I..LI 

0 

I..LI 

ct:: 

0 

0 

c 

I..LI 

1-

<( 

c.. 

u 

1-

ct:: 

<( 

c... 

Eerst de goede kant van die werkelijk

heid: Nederland slaagt erin - bezien 

over de laatste tien jaar - gemiddeld 

jaarlijks 80.000 mensen meer aan het 

werk te krijgen. In die tien jaar is de 

participatiegraad van de potentiele be

roepsbevolking opgelopen van 56% 

naar 61%. Het Nederlandse arbeidsbe

stel creeert dus werkgelegenheid in een 

tempo van 1% a 1,5% per jaar, wat be

ter is dan wat andere Europese Ianden 

presteren. De mix van be

miljoen mensen in banen van 12 uur of 

meer (de ofhcielc definitie) Het ver

schil bedraagt 3,6 miljoen Er zijn dus 

3,6 miljoen Nederlanders die zich in 

een leeftijdsfase bevinden waarin zij 

zouden kCmnen werken in ons arbeids

bestel maar dat niet doen, althans nict 

volgens de dehnitie van minimaal 12 

uur. Kijkt men verder naar de samen

stelling van die 3,6 miljoen, dan gaat 

het om 2,5 miljoen uitkeringsgerechtig-

den (werklozen, mensen in 

leidsmaatregelen die op 

dit terrein worden ingezet, 

werkt kennelijk en sorteert 

effect; daarover kunnen we 

op zich tevreden zijn 

Loonmatiging, verstandige 

herverdeling van werk, ge

matigde flexibilisering en 

een hele reeks van bijzon

dere maatregelen, zoals 

I oo nkosten subsidies, 

Melkertbanen, ontheffing 

van het wettelijk mini

mumloon, leiden tot dit op 

zichzelf goede resultaat. 

Dat is ook het verhaal dat 

minister Melkert van 

Uitkeringen de bijstand, WAO of vut); 

dat is icts meer dan ccn 

fungeren in kwart van de potcntiele 

beroepsbevolking (9,5 mil

joen) Dan blijven cr 1,1 

miljoen mensen over die 

ofwel zonder bcroep zijn, 

ofwcl hele kleine baantjes 

hebben. 

belangrijke mate als 

afkoopsom die de 

insiders betalen aan 

de outsiders, voor 

de effecten van Dcze getallen Iaten zien 

dat, hoewel we succewol 

zijn in het creeren van 

nieuwc banen, er nog een 

hele grote categoric van 

mensen bestaat die niet 

participeert in arbeid. De 

vraag kan worden gesteld 

regels die de 

insiders voor het 

arbeidsbestel 

hebben vastgesteld. 

Sociale Zaken en Werk

gelcgenheid vertclt als hij rapport uit

brengt over de Nederlandse verzor

gingsstaat in internationaal perspectief. 

Het is onderdeel van de 'goed nieuws

show' van paars. 

Maar er is ook een achterkant van dit 

gelijk. Om dat duidelijk te maken wil ik 

een paar getallen noemen. Van de tota

le bevolking zijn volgens het laatst ver

schencn Centraal Economisch Plan 

10,6 miljoen men sen in de 'werkbare 

leeftijd'. Daarvan volgen er 1,1 miljoen 

dagonderwijs; dan resteert dus een po

tentiele beroepsbevolking van 9,5 mil

joen. Er werken op dit moment 5,9 

'Hoeveel mensen in die ca

tegoric zouden willen meedocn - in 

enigerlei vorm - voor wie dat onmoge

lijk is geworden?'. 

De wcrkgelegenheid is in de afgelopen 

ticn jaar gegroeid - volgens de zojuist 

gegeven definitie - van 5, I naar 5,9 

miljoen; dat komt ncer op een groei 

van gemiddeld 80.000 per jaar. In die

zelfde periode is evcnwel het aantal 

mensen dat een uitkering ontvangt ook 

gegroeid, van 2,2 naar 2,5 miljoen, cen 

groei van gemiddeld 30.000 uitkerin-

gen per jaar. 

Dit laat zicn dat deze post-moderne 

wcrkelijkheid echt twee gezichten 

heeft. In het perspectief van de vraag 
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'participatie of uitsluiting?' bestaat er 

een groot reservoir van mensen die 

waarschijnlijk zouden willen meedoen 

en die daartoe om wat voor reden dan 

ook nict de kans krijgen. Het lijkt geen 

overdrevcn schatting dat van het reser

voir van 3,6 of 2,5 miljocn- afhankelijk 

van waarnaar je wilt kijken- minstens 1 

miljoen mcnscn graag, bij wijze van 

spreken met onmiddellijke ingang, zou

den willen meedoen. Waarschijnlijk ligt 

het aantal hogcr Vclen binnen die ca

tegoric zijn ook nog langdurig uitgeslo

ten (langdurig wcrklozcn of mcnsen die 

in de WAO zittcn en eigenlijk weer aan 

de slag zouden willen); zij bevinden 

zich in de uitzichtlozc situatie dat ze 

niet kunncn wat ze eigenlijk zouden 

willen met aile gcvolgen van dien. 

Mijn conclusie met betrekking tot de 

vraag 'hoe staat het er nou eigenlijk bij?' 

is dat de werkelijkhcid twce gczichten 

vertoont. EncrziJds verloopt de groei 

van de wcrkgelcgenheid niet zo slecht 1 

anderzijds blijft sprake van cen om

vangrijkc uitsluiting die in ieder geval 

in de afgelopen tijd ook nog is toege

nomen. Dit jaar en waarschijnlijk ook 

volgcnd jaar, ligt de totale creatie van 

werk in de orde van 100.000 banen, 

misschien zelfs een tikkeltje meer. 

Hiermee kan het nieuwe arbeidsaanbod 

mecr dan volledig worden opgenomen. 

Maar echt een deuk slaan in dat reser

voir is er dan nog steeds niet bij. 

Insiders versus outsiders 
Hoc moet deze situatie worden beoor

deeld? Dat hangt sterk af van wat we 

'sociaal' vinden. Als we onder 'sociaal' 

verstaan dat menscn ecn inkomen ont

vangcn en we stellen aan mensen een 

inkomen beschikbaar, is non-participa

tie niet echt een probleem. Mijn stcl

ling is dat deze visic bij hct oude 

paradigma hoort. Hct oude paradigma 

UlV IOi% 

luidt: 'sociaal' is om mensen van cen in

komen te voorzien. Bezien vanuit het 

nieuwe paradigma, waarin 'sociaal' is 

dat mensen kunnen meedoen en parti

ciperen in de maatschappij, is de huidi

ge situatie verre van ideaal en eigenlijk 

onaanvaardbaar. Daarin kunnen we dan 

niet berusten. 

Mijn opvatting neigt heel sterk naar het 

laatste. Een eerste overweging daarvoor 

is dat ons maatschappclijk bestel in es

sentic cen arbeidsbestel is met aile bij

komende aspecten inclusief de sociale 

zekerheid. Een tweede, voor mij de be

langrijkste en principiele overweging is, 

dat in deze fase van maatschappelijke 

ontwikkeling elk mens er recht op heeft 

om naar zijn of haar mogelijkheden een 

bijdrage te levercn aan de maatschappij 

en zo tot voile eigen waardigheid te 

komen. Het is dus in wezen een kwes

tie van mcnselijke waardigheid. In de 

laatste sociale encycliek van de Paus is 

dezelfde kernoverweging tcrug te vin

den. Thans wordt veel mensen op dit 

punt tekort gedaan Uitkeringen funge

ren in dit perspectiel in belangrijke ma

te als afkoopsom die de insiders betalen 

aan de outsiders, voor de effecten van 

de regels die zij- de insiders- voor het 

arbeidsbestel hebben vastgesteld. 

Misschien een wat harde stelling, maar 

ik denk dat er veel waarheid in zit 

Anders gezcgd: in wezen is de sociale 

kwestie, waaraan we honderd jaar gelc

den zijn begonnen te werken en waar 

ook de christelijk-sociale beweging zijn 

wortels vindt, in een andere vorm te

ruggekeerd. Toen was de tegenstelling 

in belangrijke mate tussen arbeid en ka

pitaal, tussen sociaal en economisch, 

tussen armoede en uitbuiting. Vandaag 

neemt de sociale kwestie meer de vorm 

aan van een tegenstelling tussen insi

ders en outsiders. In het formuleren van 
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de regels voor het functioneren van het 

arbeidsbe•;tel zijn ook de eigen belan

gen van de insiders ingebakken die in 

zekere zin in strijd zijn met de belan

gen van de outsiders. 

Wie ondanks alles wat in de twintigstc 

eeuw is gebeurd, gelooft in verdere 

maatschappelijke vooruitgang, kan in 

deze situatie niet berusten. Ook de 

nieuwe vorm van misdeling- ecn ande

re vorm van misdeling dan vroeger -

moet worden overwonnen. De vraag is 

dan 'hoe doen we dat7' Daarvoor moet 

eerst naar de onderliggende oorzaken 

worden gekeken 'Is de oplossing van 

de sociale kwestie van honderd jaar ge

leden, waaraan we de afgelopen hon

derd jaar hebben gewerkt, op zijn minst 

niet mede oorzaak van het ontstaan van 

de huidige sociale kwestid Natuurlijk 

zijn er meer oorzaken, hijvoorheeld de 

autonome technologische ontwikke

ling. i\laar toch, arbeid i'> zo geregu

lcerd en zo beschermd, ook zo zwaar 

belast vanwege collcctieve financie

ringshehoeften en mede daardoor zo 

hoog in kostprij'> geworden, dat eigen

lijk aileen optimaal fitte, hoog produc

tieve men<,en in dit bestel nog werkelijk 

'mee' kunnen. Oat probleem speclt op 

aile niveaus, niet aileen aan de onder

kant- hoewel daar heel '>terk- ook bij

voorbeeld bij ouderen. Er zijn wei een 

paar vraagtekens te zetten bij de manicr 

waarop zo ongeveer aile arbeidsorgani

saties omspringcn met oudcre mede

werker'>. Hetzelfde geldt voor de WAO 

en het ziekteverzuim. Er is een context 

gecreeerd waari n de productiviteit'>ei

sen die voortvloeien uit het arbeidsbe

stel, in sterkc mate uitsluitende conse

quenties hebben. Dat speelt in het bij

zonder aan de onderkant omdat daar 

mensen met een productivitcit die op 

de markt minder waard is dan - in de 

orde van grootte - f 40.000,- uit de 

arbeidsmarkt worden wegge'interve

nieerd. Mensen met een !age, of ver

slcchterende, of nog groeiende arbeids

productiviteit, worden dus door de be

staande ordening met name aan de on

derkant wegge'intervenieerd u1t de 

arbeid'>markt. Het gevolg is dat vee! 

langdurig werklozcn eigenlijk nict over 

die drempel heen komen. Onder hen 

zijn vee I allochtoncn die dan wei fysiek 

binnengelaten worden in ons land maar 

niet in ons maatschappelijk bestel. 

Daarbij komen velc vroege uitvallers in 

allerlei vormen. Kortom, te vee! outsi

ders, maar ook- en dat is als het ware 

de kecrzijde daarvan - een zcer hoge 

werkbelasting voor veel insiders. Met 

als dcrde aspect dat allerlei zorgtaken 

die als het ware van nature in ons huidi

ge bestel een !age marktwaardc heb

ben, van de arbeidsmarkt worden 

buitengesloten. 

Aanpakken van 
onevenwichtigheden 
Zo bczien, bestaat er een reeks samen

hangende onevenwichtigheden die de 

kwaliteit van het samenlevcn aantast. 

Uitsluiting en uitzichtloosheid, met aile 

ncgatieve sociale consequenties van 

dien, overbelasting, stress, voortijdig 

ophouden met werk en tckort-,chictcn

de zorg, zowel van mensen voor elkaar 

als voor de bronnen waaruit we Ieven -

hct milieu en de natuur -. Langs deze 

drie lijnen signaleer ik onevenwichtig

heden. In het zoeken naar doe len voor 

vooruitgang liggen hier belangrijke 

aangrijpingspunten voor het scheppen 

van nieuwe cvenwichten. 

Een directe oorzaak daarvoor ligt in de 

eenzijdige orientatic op vooruitgang in 

kwantitatievc termen. Alles draait nu 

om het Bruto Nationaal Product (BNPJ. 

In dcze fase van maatschappelijke ont

wikkeling leidt een eenzijdige orienta-
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tie op materiele vooruitgang aan de 

achterkant tot kwaliteitsverlies. In zc

kerc zin bijten we in onze eigen staart, 

zowel sociaal als ccologisch. 

Wat mij betreft, gaat het om cen her

orientatie in de richting van kwalitcit. 

Kern daarvan is dat mcnsen in ons 

maatschappelijk bestel, dat in wezen 

een arbcidsbestel is, ccn redeli)ke kans 

op participatic moeten hebben, dus op 

het leveren van een bijdragc aan het 

functioncrcn van de maatschappij Dat 

vraagt van ons, insider'>, dat wij bereid 

zijn om ccn stukje op te schuiven om 

ruimte te maken voor de outsiders. 

Met hct hcstaande beleid, dat op zich 

redclijk succcsvol is, kan dat niet wor

den hcrcikt. Het aantal van I miljoen 

uitgesloten menscn zullen 

dan thans, concrete projccten startcn 

aan de basis, waarbij wij menscn bena

deren, concreet met hen aan de slag 

gaan en hen er weer 'bij halen'. Hier 

ligt een parallel met initiatieven die op 

milieuterrein aan het ontstaan zijn, 

waarbij memen in een lokalc en regio

nale setting verantwoordelijkheid ne

men voor het ter plekke vcrbeteren van 

leef- en woonomstandigheden. Een 

dergelijke samenlevingsopbouw van 

ondcrop is ook hicr geboden. 

Smiorenheleid 
Een tweede lijn is dat bedrijven cen 

echt seniorenbeleid gaan voeren. Hct 

seniorenbeleid van nu is er in bclangrij

kc mate op gericht om, a! dan niet 

gebruik makend van col

we nooit helemaal kunnen 

wegwerken, maar voor 

werkelijkc vooruitgang is 

aanzicnlijk mccr nodig 

dan aileen het opvangen 

van het nicuwe arbeids

aanbod. Zo bezicn is er 

We bijten in onze lcctieve regclingen, men

sen te ontlasten van arbeid 

die ze bij de huidige pro

ductivitcitsstandaard niet 

eigen staart, 

zowel sociaal als 
meer kunnen of wensen 

vol te houden. We zouden ecologisch. 

geen werkgelegenheidsgroei nodig van 

80 of I 00 of zclfs 110 000 per jaar, 

maar eerder van 150 tot 200.000 per 

Jaar 

Er zijn dus aanvullingen nodig op de 

bcstaande belcidsmix. We mocten 

doorgaan met gematigde loonontwik

keling, vcrstandige vormen van hervcr

deling van arbeid, verdcre flexibi

lisering; ook scholing is natuurlijk bui

tengewoon belangrijk lk bekritiscer 

ook niet de bijzondere maatregelen a Ia 

de Melkertbanen. 

Vier lijnen 
Er zijn vier lijncn waarlangs we verder 

zouden kunnen gaan. 

Concrete projecten van onderop 
De eerste lijn is dat wij, vee] mcer nog 

CDV JO,"'J6 

af moetcn van de abstrac

tie dat werknemers hun hoogtepunt be

reiken als zij 65 jaar zijn Dat is een 

basisveronderstelling in het huidige ar

beidsbestel. Aile loonschalen en pen-

sioenvoorzieningen gaan daarvan uit. 

Dat zou moeten worden aangepast aan 

de feitclijke omstandigheid dat de 

maximale productiviteit meestal tussen 

hct dertigste en vijftigste levensjaar ligt. 

Daarna zou er ruimte moeten zijn om 

op individuele basis keuzen te maken 

die kunncn varieren, bijvoorbeeld vier 

dagen werken, drie dagen werken, min

der belastend werk, enzovoorts. Er ligt 

een breed tcrrein waar nog resterende 

productiviteit heel nuttig kan worden 

aangewend, ook bijvoorbeeld in termen 

van ervaring Daarbij hoort als pen

sioenstelsel niet een eindloonsysteem, 

maar een middelloonsysteem Deze 
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aanpak heeh ingrijpende consequen

ties. 

Verschuiving heffingsgrondslag 
collectiwe fasten 
Een derde punt is het <,tapsgewiJs ver

schuiven van de heffi ngsgrondslag voor 

collectieve lasten, zowel vanuit sociaal 

als vanuit ecologisch perspecticf Zeg 

maar ruwweg een vcrschuiving van 

hefting op arbeid en inkomen verwor

vcn uit arbeid, naar heffing op grond

stoffen en consumptie. Er zijn ook 

fiscalc omstandigheden die stcrk voor 

die richting pleiten 

Verlaging minimumloonkosten 
Ten vierde zijn structurelc rnaatregelen 

nodig om loonkosten op minimumni

veau drastisch te verlagen, andcrs dan 

in de vorm waarin dat nu gebeurt. Wat 

nu gebeurt, kan worden getypeerd als 

'gaatjesboren in de bestaande ordc' 

Melkertbanen, onthefting van de Wet 

minimumloon, loonkostensubsidie'>, 

vrijstelling van werkgever<,]asten zijn 

min of meer ad hoc-rnaatregelen die er

van uitgaan dat de bestaande orde goed 

is en gehandhaafd moet worden. We 

boren dan gaatjes om een zekere ont

lasting teweeg te brcngen, maar de in

trimieke werking van het systecm blijft 

doorgaan. In die zin 'dweilen' we 'met 

de kraan open'. De hoofdorientatie is 

nog steeds in helangrijke mate dat we 

arbeid duur maken, zwaar regulercn en 

dus uitschakelen Dat corrigeren we 

dan op ecn aantal manieren. We moe

ten cen systeem vinden dat er geheel 

op is gcricht dat arbeid weer in grotere 

mate wordt ingeschakeld. 

Er zijn zowel in het rapport 'Nieuwe 

wegen, vaste waarden' als op andere 

plaatsen allcrlci suggesties gedaan De 

aanvulling tot minimumniveau is een 

mogelijkheid Ook een vorm van basi'>

inkomen moet worden overwogen. lk 

heb in mijn Prcadvies voor de Verenig

ing voor Staathuishoudkunde als va

riant ecn 'sclcctief partieel hasis

inkomen' beschrcven. Daarbij wordt 

niet cerst bezien 'wat iemand verdicnt' 

waarna dat inkomen wordt aangevuld 

tot een bepaald niveau. Daar wordt ge

zegd 'je krijgt, gelet op jouw producti

viteit op dit moment, voor ccn 

bepaalde periode een uitkering op 

voorhand' en 'je kunt bijverdienen naar 

de mate waarin je daartoc in staat bent' 

Hier ligt ook een mogclijkheid om uit

voeringsprohlcmen in de <,ociale zekcr

heid wat te bepcrkcn 

lliJ a! dcze maatregelen gaat hct cram 

de incentives en de structuur van in

centives die de werking van de arbeids

markt hepalen, zodanig tc hc'invlocden 

dat deze veelmeer dan thans leiden tot 

inschakeling en wcdcr-inschakeling vao 

mcnsen. Op dit moment hetekent ons 

aanvullend en corrigcrend beleid dat 

we 'dwcilcn met de kraan open'. De 

stroom van uitschakeling gaat nog 

steeds volop door. Als we wcrkelijk 

willen komen tot een werkend per<,pec

ticf voor iedereen, dan moct cr naar 

mijn idee nog aanzienlijk mecr gedaan 

worden dan aileen compenserende 

maatregclen nemen. De tcndens tot 

uitschakeling zeit rnoet worden tegen-

gegaan. 

Drs. H.HF WtJ]fcls ts t>oorzilln thl11 de hoofd

dmctic P!lfl dr R.ahol"mk. Hi) was lid um1 het 

Stmtcgisch Beraad '"''' /;et C.DA 

cuv )()/<)(, 



In de twintigste eeuw heerste een waar beschermingsparadigma: 

het sociale moest de mensen tegen de ellende van het economi

sche in bescherming nemen. De bescherming die mensen werd ge

boden betekende echter dat ze werden uitgesloten. De oude 

wegen hinderden niet aileen de economische dynamiek, maar ge

nereerden uiteindelijk ook geen solidariteit meer. De erkenning in 

het CDA-rapport 'Nieuwe wegen, vaste waarden' dat solidariteit 

nu nieuwe vormen vergt is in het christelijk-sociaal beleid een 

doorbraak van jewelste. 

P 
art1cipatie en uit<>luiting zijn 

begrippen die kenmerkend zijn 

voor het over

gangsdecennium 

van de jaren negentig. 1\let 

nadruk zeg ik overgangs

decennium. In mip1 hcle

ving zijn we namelijk af

scheid aan hct nemen van 

een ti)dperk waarin wat 

wij nu uitsluiting noemen 

a]., bescherming werd op

gevat. Daarvoor in de 

plaat<> komt een tijdperk 

moesten houden die aan de discrimina

tic-kritiek werden blootgesteld In de 

jaren tachtig kwamen de 

beschermingsconstructics 

voor minderhedcn onder 

vuur te liggen. 'Betutte

ling'' werd er gcroepen en 

natuurlijk lagen ook ter

men zoals discriminatie en 

uitsluiting velen weer in 

de mond bestorven. In de 

Jaren ncgentig doet zich 

vcrvolgcns een wei erg 

fraai geval van Umwcrtrmq 

waarin wat vrocgcr be- Profdr. HPM. Adriaansei1S voor. De heschcrmings-

scherming heette, nu uit.,Juiting of dis

criminatie wordt genoemd Dat af

scheid is op onderdelen weliswaar vee! 

ccrdcr ingczet, maar bereikt nu zijn 

ddinitieve afronding. De voorheelden 

liggen voor het grijpen Vanaf de jaren 

zcventig waren het de hc<>chcrmings

arrangementen die vrouwcn thuis 

arrangcmenten die in de loop van deja

ren zestig voor ouderen zijn gemaakt, 

* Dit is de tekst vc111 cctl lezing die proJdr. 

11PM Adriaansens !Jield tijdem !Jet !Jet sym

fwsium Partlcipatte of Uitsluitinq 1Jm1 !Jet 

Co11PC11t J)(ll1 c!Jristclijk-socialc organisatics dat 

30 augmtus 1996 i11 Doorn plaatsvond. 
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werden door de voorvechters van wel

eer- nu inderdaad 'ouder' geworden -

als discriminatoir van de hand gewe

zen. Leeftijdsdiscriminatie heette plot

seling wat ooit als zegenrijke bescher

ming was geconcipieerd. 

Mijn verhaal gaat dan ook niet uitslui

tend over participatie en uitsluiting, het 

hoofdthema van dit symposium. Want 

om het verhaal van participatie en uit

sluiting goed te kunnen vertellen, moct 

ik er een derde term aan toevoegen, na

melijk bescherming. Aan de hand van 

die drie begrippen zal ik een beeld 

schetsen van wat er werkelijk aan de 

hand is. 

Onderscheid maken 
Het schetsen van dat beeld wordt ge

makkelijk gemaakt door de nota van 

het Strategisch Beraad van het CDA 

'Nieuwe wcgcn, vaste waarden' Laat ik 

meteen met de deur in hui'> vallen: ik 

ben nog nooit zo'n mooie 

ten die volgens de huidige standaarden 

onchristelijk en asociaal moeten wor

den genoemd 

In het rapport 'Nieuwe wegen, vaste 

waarden' staat een zin die ik verschil

lende malen op de hand heb gewogen: 

"zonder onderlingc solidariteit heeft 

economise he dynamiek socialc uitslui

ting tot gcvolg". ledereen zal het met 

die zin cens zijn en in die zin is hct dan 

ook een beetje een dooddoener. Ze zet 

ons gemakkelijk op het verkeerde been. 

Dar verkeerde been hceft dan te maken 

met de verwarring tussen enerzijds de 

vormen en de normen waarin de solida

ritcit wordt uitgedrukt en anderzijds de 

waarde van solidariteit zelf Hct aardige 

van het rapport is nu juist dat het pro

beert dat onderscheid aan te brengcn 

en daarmee opent het ccn ruimte die 

voor vee! christelijk-sociaal denken tot 

nu toe afgeslotcn blcef. Normen en 

vormen gcven ccn door de tijd bepaal-

dc uitdrukking aan waar

sociaal-economische para

graaf in ecn officieel stuk 

van een politicke partij te

gengekomen. lk zeg dat 

zonder vooringenomen

heid, want van het CDA 

De uitwerking van 
den; her 'gcvaar' is echter 

steeds dat ze zo 'normaal' 

het traditionele en 'normatiet' worden, dat 

mcnscn gaan denken dat 

ze de achterliggcnde waar

de zelf zijn Allecn door 

dat onderscheid scherp 

voor ogen te blijven hou

den, valt het te begrijpen 

dat in een bepaald tijds

bccld de waarde van chris

telijke naastenliefdc zich 

in apartheid heeft gecon

christelijk-sociaal 

denken bevat 
ben ik geen lid, noch van 

enige andere partij lk zou 

willen dat de implicaties 

van die sociaal-economi

sche paragraaf, inclusief 

het verhaal over de sociale 

zekerheid, heel goed tot 

elementen die nu 

onchristelijk en 

asociaal moeten 

worden genoemd. 

alle christclijk-sociale organisaties zou

den doordringen Want naar de mate 

dat dat gebeurt, hoef ik niet meer te 

verkondigen dat vee! van het traditio-

nele christelijk-sociaal denken een uit

werking heeft gekrcgen die weliswaar 

paste bij ecn voorbije periode, maar die 

thans gemakkelijk tot uitsluiting lcidt. 

In die zin kent die uitwerking elemen-

cretiseerd, in kolonialisme, maar ook in 

een bcpaald patroon van huishouden<,

vorrning, in kostwinnerschap, zondags-

rust, etc. 

Het beschermingsparadigma 
Dat geldt ook voor de vorm, dat is het 

geheel van regcls of normen, die het 

sociaal-economisch bcstcl heeft aangc-
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nomen. De solidariteitsgedachte is cr 

op een manier tot gelding gebracht die 

kcnmcrkend is voor een specifieke his

torischc pcriodc: de late negentiende 

ccuw en haar uitlopers in de twintigste. 

We hoeven maar aan de romans van 

Charle., Dickem te dcnken om tc 

wcten wat voor bedreiging de nieuwe 

industricle economic voor mensen be

tckcnde. De theorie van Marx over vcr

vreemding en vervreemdcndc arbcid 

komt evcnmin uit de Iucht vallen. 

Tegenover de hilrds/JifJs van de industric

lc economic ontwikkeldc zich het so

cialc denkcn dat vooral in de twintig.,te 

ecuw va<;te voet aan de grond hecft ge

kregcn Dcnk aan de arbeidersbewe

ging, de nicuwe sociale wetgeving, hct 

Kindcrwetje, en de vele vriJwillige or

ganisatics die de cllcnde van het econo

misch bedrijf moe<,ten atvangcn. Nota 

bene: de eerste goede daad van de 

cveneem 111 die tijd opgcrichte Rotary 

was het installeren van twcc opcnbarc 

urinoirs in Chicago Arbeiders die net 

hun weekgeld hadden ontvangen, hoef

dcn dan niet na afloop van het werk het 

cafe in om een p\a., te plegcn (in de fa

brick was zo'n voorziening er a\ hele

maal niet) met aile risico's vandien. 

Deze tegenstelling tussen hct economi

schc en sociale lag ten grondslag aan 

wat ik hicr hct bcschermingsparadigma 

noem. Het sociale was er om mcnscn 

tegen de cllcndc van het economische 

in bcscherming te nemen. 

Dit patroon is in de loop van de twin

tig-.te ceuw tot een waar paradigma uit

gegrocid Dat betekent dat het 

langzamerhand de enigc en vanzclt

sprckcndc manicr van den ken werd; dat 

aile maatschappclijkc organisatics, aile 

wetcnschap en aile beleid ervan door

drcnkt raaktcn. Steeds wao; de vraag: 

hoc lmsen we de tegcnstclling tusscn 

UlV Ill% 

het economische en het <,ociale opJ De 

vanzelfsprekendheid van die tcgcnstcl

ling is bcpalcnd geweest voor het zicht 

op de werkclijkbeid: het schiep een te

genstclling tusscn geld en zin, het defi

nieerde wat lelijk was en mooi, wat 

nastrevenswaardig was of niet, hct gat 

ccn wei heel specifieke betekenis aan 

de verhouding van overhcid en markt, 

etc. In de wetenschap werd dat denken 

ondersteund door de moreel geladcn 

tegenstelling tusscn systecm en ledwe

rcld. De vcrzorgingsstaat kan in dit ver

band be.,chouwd worden als de meest 

succcsvolle 'oplossing' van die tegen

stclling 

Uitsluiting in plaats van 
bescherming 
En to en I icp hct i nccns spaak' Precies 

op het snijvlak van arbeid en wclzijn, 

van hct cconomische en het sociale, in 

hct hart dus van het beschermingspara

digma ging het mi-.. Het succes van de 

vcrzorgingsstaat was dat de bescher

ming die mensen werd gcbodcn ook 

bctekende dat ze apart werden gezet. 

Soms gebeurde dat zelfs lettcrlijk: ze 

werden nict mecr meegeteld in werk

loosheid- of arbeidsproductivitcitssta

tistiek. Ze kregen een inkomen, maar 

mochtcn niet meer meedoen. Aan

vankelijk wcrd dat door dczc en gene 

nog opgevat alsot ze niet meer mee 

hoetden te doen, maar van licverlee 

ging hct nict mccr mogen meedoen 

ovcrhccrsen. De beschenningsfilosofie 

als vormgeving van de solidaritcitsge

dachte leidde ineens tot maatschappe

lijke uitsluiting in plaats van tot 

bcscherming. Wat was er aan de handJ 

Wat hebben we gcmisP 

1\lijn antwoord op die vraag luidt a\., 

volgt: door de vanzeltsprekendheid van 

het beschermingsparadigma hcbbcn we 

iets heel belangrijks over het hoofd ge-
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zien, namelijk de emancipatie van de 

arbeid. Arheid is in de loop van de 

twintigste eeuw stukje bij beetje van 

kwaliteit veranderd: een ontwikkeling 

die de labcur van weleer stapje voor 

stapje niet aileen dragelijk maaktc, 

maar zelh, noodzakelijk voor iemands 

ontplooiing. Natuurlijk is dat nog lang 

niet over de hele breedte 

was niet aileen maar cen productiefac

tor, maar werd in tocnemende mate 

ook consumptiegoed: cen manier om 

maatschappeliJk mee te docn en solida

riteit te beleven. Twee decennialang 

zijn niettemin onder invlocd van soci

aal-democratisch en christen-democra

tisch denken de oude vormen overeind 

gchoudcn. Tegen arbeid 

het geval, en is cr nog heel 

wat 'labeur' aan tc wijzen, 

maar de beweging van ver

vreemding naar (ook) ont

plooiing is onmiskenbaar. 

We nocmcn dat ook wei 

de kennis- en zorgintensi

vering van de economi

-,che productie en de 

samenleving. De grond

slag onder het oude para

digma - de industriele 

productiewijze - is daar

mee lundamcnteel ver-

De sociale 
moest jc vooral worden 

beschermd, ook toen ar

hcid zeit mensen tegen 

uitsluiting ging hescher

mcn. Het resultaat van dit 

vasthouden aan de 'oude 

wegen', gcplavcid als ze 

warcn met duizenden re

gelingen en arrangcn1cn~ 

ten, was uiteindclijk dat ze 

ook aan degenen die er 

nog wei afhankelijk van 

waren steeds minder <>oli

dariteit konden bicden. 

zekerheid moet en 

kan voortaan 

parallel gaan !open 

aan de economische 

inspanning; het 

toeslagstelsel biedt 

daartoe een 

handvat. 

schoven. De traditionelc 

vormcn van beschermi ng tegcn de 

hardships van wcrk raakten langzaam 

achterhaald en overhodig Dat had 

moeten betekenen dat de oude vormen 

van solidariteit- de oudc wegen - aan 

de tijd mocstcn worden aangepa'>t: de 

vaste waarde had nieuwe wegen moe

ten krijgen 

Helaas gebeurde dat niet, ol maar in 

beperkte mate. 1\laar de ontwikkeling 

van de samenleving en de economische 

productie wachtten daar niet op. Vanaf 

het begin van de jaren zeventig kwa

men steeds meer vrouwen op de ar

beidsmarkt: het arbeid<>aanbod groeide 

vele malen harder dan de werkgelcgen

heid, ook omdat arbeid in toenemendc 

mate 'ontplooiing' werd. Je zou kunnen 

zeggen dat de tegcnstelling tussen het 

economische en het sociale daardoor 

naar de achtergrond verdween. Arbcid 

Vandaar mijn enthousias

nle over 'Nieuwe wegcn, vastc waar

den': de crkenning van het feit dat 

solidariteit thans nieuwe vormcn vergt 

is in het christelijk-<>ociaal helcid een 

doorbraak van jcwclste Het betekent 

dat de hcrziening van het sociale stelsel 

niet meer onmiddellijk als 'alhraak' 

wordt gezien, maar als cen renovatic; 

dat flexibiliscring ook eens op haar po

sitieve consequenties voor de maat

schappelijke samcnhang kan worden 

beschouwd: dat decltijdwerk niet aileen 

maar ongunstig is, dat individualiscring 

ook met verantwoordelijkheid gepaard 

kan gaan en dat de toevloed naar dear

beidsmarkt ook als erkenning van de 

samenbindende kracht van arbeid kan 

worden gezien. /\let name de paragraal 

over de sociale zekerheid bicdt wat dat 

betrcft hoop voor de toekom.,t. Daar 

wordt gezocht naar een stel.,el dat pa

rallel loopt aan een zo ruim mogelijkc 
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arbcidsparticipatie in plaats van er te

gcn in tc gaan. lk mag hopen dat het 

toeslagstel'>el dat daar wordt gepropa

gecrd en dat natuurlijk nog op tal van 

punten verder moet worden uitgewerkt, 

niet in een hureaula zal verdwijnen. 

Het gevaar van de onderste 
bureaula 
Het gevaar van de onderste bureau Ia is 

echtcr nict dcnkhccldig llit de krant 

verneem ik dat het CDA dit dee! van 

de sociaal-economische paragraat naar 

achter heett geschoven, indachtig de 

AOW-affaire en mi">chien ook wei de 

aan<,taande verkiezingen Dat is nu net 

wat niet moet geheuren. De sociale ze

kerheid moct en kan voortaan parallel 

gaan I open aan de cconomischc impan

ning; het toeslag<,telsel biedt daartoe 

een handvat. Het Strategisch llcraad 

van het CDA hecft als geen andcr de 

spijker precies op de kop geslagen en 

de oude (en nogmaaL ooit zo passcnde) 

he<,cherrmngshlosotie door een partici

paticfilosohc vervangcn. Hct duide

liJkst hlijkt dat uit de veranderingcn die 

in de voorwaarde voor de tocgankelijk

heid van de sociale zekerheid worden 

gesuggcrccrd. Was vrocgcr 'het niet 

hebben van arbeid' de voorwaardc voor 

de toegang tot de socialc zekcrheid. in 

de nieuwe weg naar sociale zekerheid is 

juist 'het hehben van arbeid' de belang

rijkste toegangwoorwaarde. De conse

quenties die een dergeliike gedachte 

heeft voor de alom heschikhaarheid 

van werk zijn groot. Voor christeliik

socialc organisaties i<> het de moeitc 

waard om daarover verder te denken. 

Kortom: cr is vee! veranderd in de atge

lopen vi1f jaar. in de sociaal-economi

sche wcrkelijkhcid en in de opvattingcn 

over de wcrkeli1kheid Wat ik vree<, is 

cchter dat er tot aan de verkiezingen 

door geen enkele partij over ecn nicu-

(JlV Ill% 

we sociale zekerheid gepraat durft te 

worden. Oat is jammer. Want terugre

denerend naar de zin waarmec ik mijn 

verhaal bcgon, is het duidclijk gcwor

den dat cconomischc dynamick nict 

zonder een aan de tijd aangepaste vorm 

van solidariteit mogelijk is. De oude 

wcgen hindcren niet aileen de econo

mische dynamiek, maar genereren uit

eindelijk ook gcen solidariteit meer. 

i\ laar ook al<> het cr nu nog niel van 

komt, na 1998 zal het wei moeten. Oat 

bctckcnt dat pas aan het begin van de 

eenentwintigste eeuw het sociaal-eco

nomisch denken van de negcnticnde 

ccuw zal zijn uitgespeeld. Nogmaals, 

dat had ook eerder gekund als vormcn 

en normcn nict zo gemakkelijk voor 

de ondcrliggcndc waarde waren versle

ten. 

Prof.dr liP M. Adriaa11Se11s is hooglmwr 

sociale tPelenschapflell am1 de Rijksuniversiteit 

Utrecht m lid r>im de Wetcl!sch!lpflelijke Raad 

voor het Regerinqsbeleid ( WRR). 
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De maatregelen die door achtereenvolgende kabinetten zijn gena

men wekken cumulatief de schijn het uitgangspunt van een collec

tieve verantwoordelijkheid voor sociale zekerheid en van de rol 

van de democratisch gekozen overheid in de vormgeving en uit

voering daarvan onder druk te zetten. De gespreksgroep 'Grond

slagen sociale rechtsstaat' ( een groep van mensen uit christelijk

sociale en sociaal-democratische kring) kan zich niet aan de indruk 

onttrekken dat de wijze waarop gesnoeid is op de sociale zeker

heid, onverantwoorde kaalslag zal blijken. Onderstaand de volle

dige verklaring van de gespreksgroep. 

Voorwoord 
In de achterliggcndc maanden heeft 

cen aantal mensen uit chri'>telijk-sociale 

en sociaal-democratische kring van gc

dachten gewisseld over de grondslagen 

van de socialc rccht'>'>taat De partijvoor

zitters van PvdA en CDA waren vooraf 

van hct ge'>prek in kennis ge'>leld 

Aanleiding was hct gegeven dat het so

ciaal beleid van de vorigc coalitie een 

rol spcelde in het verlies van bcide par

tijen bij de vcrkiezingen, terwijl juist in 

dat '>ociale beleid de synergic van deze 

coalitie was verwacht. Cebleken is dat 

in de achterbannen van de twcc partij

en de onrust groeit over het socialc ge

zicht van de Nederland'>e samenleving 

in het algemccn en dat van deze partij

en in het bijzonder. 

De gespreksgroep is zcs keer bijeen ge

weest. Het secrctariaat lag bij Trefpunt 

van Sociali'>me en Levensovertuiging, 

cen klankbordgroep binncn de l'vdA, 

waarvan het secretariaat wordt vcr

zorgd door De Rode Hoed. 

Verklaring 
Hezinning op de grondslagen van de 

sociale en dcmocratische rechtsstaat is 

een noodzaak die volgt uit de aard zelf 

van dczc staatkundige en politickc 

vorm van de samenleving. Die nood

zaak wordt acuter wannecr concrete 

gebeurtcnissen en ontwikkelingcn we

zenlijke aspecten crvan onder druk 

zetten. Zo is cr momenteel, naar het 

oordeel van ccn gesprebgroep van 

christen- en sociaal-democratcn, gercdc 

aanleiding om bcwust stil te staan bij de 

fundamcnten van de sociale dimcnsie 

van de democrati<.che rcchtsstaat 

Voor hen is die aanlciding voorcerst de 
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grote waarde die zij hechten aan dezc 

dimen<,ie van ecn moderne staat en die 

zij, ieder voor zich, vcrankeren in vaste 

principiele overtuigingcn. De aanlei

ding wordt versterkt door de zorg en 

verontrusting die actuele ontwikkclin

gen m de rcaliscring en vormgeving 

van de sociale taak van staat en over

heid in brede kring wekken. Op dat 

punt zijn, in het kadcr van reguliere de

mocratische be.,Juitvorming, ingrijpen

de verandcringen ingezet, die gcvoelige 

conserJuenties hebbcn gehad en heb

ben voor de sociale en economische 

rositie van grote groepen van de 

Ncderlandse bevolking 

Dat velcn in hun zorg over dit bclcid 

op de eerste rlaats aandacht vragen 

voor eigen positie en belangen is be

griJrelijk. Nadeel ervan is echtcr dat 

daarin de bredere rcikwijdte van een en 

ander aan het zicht wordt onttrokken. 

Daarom mcnen wij dat het goed is om 

niet aan tc zettcn bij particuliere belan

gcn maar hi) algemene grondslagen. 

Op die wijze kan rccht worden gedaan 

aan de motieven die gclcid hcbben tot 

veranderi ngen in hct overheidsbeleid 

terzake. tcrwijl tegelijk ook de ruimte 

ontstaat waarin de daardoor gewekte 

zorg en verontrusting kan worden ge

wogcn en recht gedaan. 

Herijking verzorgingsstaat 
De socialc taak van de overheid hccft 

in de jaren ze'>tig en zeventig zijn uit

drukking gevonden in wat de verzor

gingsstaat is gaan heten. Zc bevat twee 

componcntcn. Voorcerst: initiatieven 

om voor de totale bcvolking publieke 

ol collccticve gocderen zo toegankelijk 

mogclijk te maken. Het gaat zowcl om 

inlra<,tructurclc voorzieni ngen ( wegen, 

nutsbedrijven en dcrgelijke) als om 

voorzieningen in de sfeer van <,choling, 

gczondheidszorg en cultuur. Op de 
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tweede plaats de ontwikkeling van een 

verregaand gecollectiviseerd stelsel van 

garanties voor sociale zekerheid van de 

burgers. Dat is deels via volksvcrzeke

ringen en sociale wetgeving geeffectu

eerd, in door de overheid te ver

strekken of te garandercn uitkeringen 

Dcels is het uitgebouwd via werkne

mersverzckeringen, via het arbeidsbe

stcl gelinancierd en in kadcr gczet van 

centrale regelgeving. Het systeem, aan

vankelijk gericht op dekking van de 

mecst vitale sociale ri'>ico\ is steeds 

verder verfijnd en uitgebreid tot minder 

ingrijpende risico's en minder kwetsba

re grocpcn. De algemene systematick 

leidde ertoe dat het stelsel niet gereser

vecrd bleef voor urgente gevallen. 

Daardoor sloop er ruis in het stelsel. De 

noodzaak van tenminste herijking werd 

steeds duidclijker. Mede door misbruik 

en oneigenlijk gebruik- voor ecn dee! 

voortgekomen uit het systeem dat ach

terblccf bij de veranderingen in de 

samenleving, met name op gebied van 

leefvormen - deed zich een volumepro

bleem gevoelen en werd steeds luider 

de vraag van de financierbaarheid van 

het stelsel in de discussie gebracht 

Ook andere indringende vragen kwa

men op. Hoc sterk is het draagvlak van 

de verzorgingsstaaP l.eidt zij niet ook 

tot uitsluiting doordat maatscharpelijke 

participatie hnancieel wordt afgekochP 

Zit er nict vee! blind en centralistisch 

formalisme in het systeem) Werkt hct 

onbedoeld niet ook vcrstarrend. demo

tiverend en soms zelfs demoraliserend~ 

Er kwamen steeds meer aanleidingen 

voor herijking van het model. 

Dcze herijking vindt plaats in de con

text, medc door die herijking zelf opge

roepen, van een gcvoclige klimaatver

andering rond de verzorgingsstaat. Die 
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slaat neer in andere accentcn in hct 

denken en het publieke gesprek over de 

verhouding van sociale en economische 

componcnten in de publieke orde. De 

vrijc markt en de monetaire economie 

namen het vaandel over van inzet voor 

menselijke ontplooiing en inzet voor 

achterstandsgroepen; Ho-nomn1sr onder

nemcrs namen het over van therapeu

ten en socialc werkers; percentages en 

procedures van socialc arrangementen 

en wclzijnsconcepten. De Iucht gonst 

van pleidooien voor mecr markt, voor 

tlcxibilisering van arbeid, voor privati

scring van sociale zekerheid, voor per

soonlijke inzct via arbcid voor het 

cigen lcvcnsonderhoud, voor het mo

gen behoudcn en genietcn van wat men 

zelf heeft verdiend, voor denivellcring 

van systemen van beloning en voor pri

vatisering van openbare voorzieningcn 

en diensten. 

Om is het er niet om te doen gedetail

leerd stelling te nemcn ten opzichte 

van elk van deze geluiden 1\laar samen 

markeren zij een opmerkelijke mentali

teitsverandering Misschien is die, als 

reaclie op onevenwichtigheden en 

schecfgroei in het systeem van de ver

zorgingsstaat, ook wei noodzakelijk 

Sommigen motiveren hun toe leg op sa

ncringcn in hct systeem juist vanuit hun 

inzet om het principe van een garantic 

van sociale zekerheid te redden voor 

hen die dat ccht nodig hebben. Dat is 

een geloofwaardige en respectabele 

motivatic. 

Toch kan niet ontkend worden dat de 

maatregelen die door achtcrcenvolgen

dc kabinetten terzake zijn genomen, 

cumulatief de schijn wekken het uit

gangspunt zelf onder druk te zetten, 

namelijk het principe van een collectie

ve verantwoordelijkheid voor sociale 

zekerheid en van de rol van de demo

cratisch gekozen overheid in de vorm

geving en uitvoering daarvan. 

Waarden en belangen 
Vcel commentaren interpreteren de bc

zuinigingen in het socialc stelscl dan 

ook als bcwijs, dat de politiek zich een

zijdig op economie en markt richt en 

daarbiJ de eigcnheid van met name de 

sociale en culturelc dimcnsic van hct 

maat<;chappelijk Ieven uit het oog ver

liest. Sommigen constatercn al cen vol

lcdige vermarkting en economisering 

van hct pub! ieke Ieven en met name 

van de politiek. 

Wij willen deze tendcnscn in samcnle

ving en cultuur niet ontkennen en hun 

kwalijk effect ondcrschattcn. 1\laar we 

moeten ons hoeden voor karikaturale 

tegenstellingen. Cenoemde tendcnsen 

maken vanuit een bepaalde invalshoek 

ook de kracht uit van de hedendaagse 

cultuur De formalisering van waardcn, 

hun kwantificcring, economisering en 

opcrationalisering, heeft vee! bijgedra

gen aan het hanteerbaar en realiseerbaar 

maken van die waardcn. Zij kwamen er

door uit de steer van visioenen en ver

langens en konden integraal element 

worden van het concrete Ieven. Hct 

bracht voor steeds grotcrc groepen rcc

lc welvaart en voorspoed, kwaliteit en 

comlort. Om dat in stand te houden en 

op mondialc schaal uit tc brciden Z!Jn 

deze technieken onmisbaar. 

Anders gezegd de wereld van de waar

den en die van de belangen zijn geen 

twee gescheiden wcrelden. De ecrste 

gedt richting aan de bestemming en 

zingeving van de technicken die de 

tweede genereert; die tcchnieken krij

gen hun vervulling vanuit de perspec

tievcn die door de eerste worden 
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geopend. In een concrete samenleving 

en cultuur \open ideele en matericle 

tactorcn in elkaar over; waarden geven 

richting aan de belangcn en belangen 

ontdoen de waarden van ecn vrijblij~ 

vendheid waarin zij zouden kunncn 

blijven steken 

Menselijke waardigheid en 
sociale gerechtigheid 
Dit laat onvcrlct dat de herijking van 

de verzorgingsstaat tot nu vooral in~ 

druk heeft gemaakt als bczuinigings~ 

operatic. Als ontwikkeling van ccn 

nieuwe systematiek om de socialc di~ 

mcmic van de rechtsstaat vorm te ge~ 

ven - zowcl door de sociale zekcrhcid 

tc garanderen van hen die van dcrgelij~ 

kc garanties athankeliJk zijn, als door 

de tocgankelijkheid van collecticve 

goederen te bevordercn- is op z'n best 

sprake van eerste aanzcttcn. Tot nu 

springt vooral hct snociwcrk in het oog. 

Daarbij kunnen wij ons niet aan de in~ 

druk onttrekken dat de wijzc waarop 

gesnoeid is, niet altijd toekomstige 

groeizaamheid zal stimulcren maar 

onverantwoorde kaalslag zal blijken 

Vanuit dit criterium waarderen de \eden 

van de initiatiefgroep de afzonderlijke 

tcitclijke maatregelen vcrschillend. 

Sterk en gcmcenschappelijk is cchter 

de ovcrtuiging dat wij cen collectieve 

verantwoordelijkhcid hebben voor het 

sociale gchaltc van onze samenlcving 

en dat bij de realisering van die verant~ 

woorde\IJkhcid een denwcratisch gcko~ 

zen overheid cen cigcn rol heeft. Voor 

die vcrantwoordelijkheid en haar gron~ 

den willen wij aandacht vragen. 

De centrale grond daarvoor is de waar~ 

de die voor ons allen het hart vormt 

van dit plcidooi voor erkenning van de 

eigenheid van de sociale dimensie van 

( DV 10% 

een modernc, dcmocratische rechts~ 

<;taat: de mensclijkc waardigheid 

De \eden van de gespreksgrocp vinden 

dat de mens- ieder mens en aile men~ 

sen - een wczcn is met een eigen waar~ 

digheid en dat het opdracht is van de 

persoon en van de georganiscerde sa~ 

menleving om dczc waardigheid te ont~ 

wikkelcn en zo goed mogclijk tot haar 

rccht te Iaten komen. Zij motiveren dit 

vertrekpunt op verschillende manieren 

en g6nspireerd door verschillende 

bronnen. Daarhij gaan christelijke op~ 

vattingcn over de mens a\., schcpscl, 

zelfs kind van Cod, wiens bestaan zich 

realiseert in ecn unieke betrekking met 

zijn Schcpper, over in niet~godsdicnsti~ 

ge visies op humaniteit, solidaritcit en 

barmhartighcid als onmisbare kwalitci~ 

ten bij de opbouw van een mcnswaardi~ 

ge <,amcnlcving. 

Wij denken verder dat die waardigheid 

van icder mens vraagt om concrctisc~ 

ring en rea\i.,atie. De crkcnning van de 

waardighcid van de mens verdraagt 

zich niet met het bcstaan en Iaten 

voortbestaan van mensonwaardige situ~ 

aties. Om ons bewust tc worden wat 

mensonwaardig is en om zo gocd mo~ 

gelijk een cinde te maken aan mcnson~ 

waardige '>ituaties hchhen wij elkaar 

nodig In allcrlei verbanden- thuis, in 

hct werk. in organisatic.;,;, vcrcnigingen, 

de 'civiele maatschappij' of het 'maat~ 

schappclijk middenveld'- worden men~ 

sen in staat gestcld hun waardigheid 

vorm tc gcven. 

Cegcvcn de gecompliceerde vcrhou~ 

dingen in een hoogontwikkclde samen~ 

leving als de onze, zijn daarbij door de 

staat, als op de basis van recht georga~ 

ni<;eerde collectiviteit, gegarandeerde 

voorzieningen nodig. 
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Sociale gerechtigheid is dus fundamen

teel criterium voor de inrichting van de 

staat en voor beoordcling van de door 

dezc gevoerde politick. Ons baart geen 

zorgen dater verschcidene opvattingcn 

bestaan hoe die rcchtvaar-

lijke en politicke inzet voor een even

wichtige verdcling, zelfs herverdeling 

van goederen. Aan vermogenden een 

bijdrage vragen - via overtuigendc ac

tie of met klem van wet - voor lotwer-

bctering van minvermo

digheid moet worden uit

gewerkt. Daarvoor is er 

het puhliekc gesprck en de 

democratische hesluitvor

ming waarin dat gesprek 

uitmondt. Maar on'> baart 

grate zorgen dat dit per

spectief zelf op rechtvaar

digheid in de samenleving, 

op socialc gercchtigheid, 

uit het zicht lijkt te vcr

dwijnen. 

Ons baart grate 
gendcn, sluit aan op de 

overtuiging dat exces-,ieve 

rijkdom diefstal is van de zorgen dat het 

perspectief op 
armen. Christencn motive

rcn dit vanuit de univer

selc bestemming van de 

aardse goedercn. Ecn 

rechtvaardige verdcling 

geldt individucel en col

lectief. Zo wordt recht

vaardige (her)-verdeling 

sociale 

gerechtigheid uit 

het zicht lijkt te 

verdwijnen. 

Nict schcrp genoeg kan worden hena

drukt dat daarin de legitimitcit zelf van 

de moderne staat op het spel staat. 

Evenwichtige (her )verde ling 
van goederen 
Daarom hechten wij eraan deze verkla

ring af te sluiten met te herinneren aan 

de uitgangspunten, opties en richtlijnen 

die tot in onze dagen, vaak samengevat 

in kernachtige parolen, inhoud hebben 

gegeven aan de socialc dimensie biJ de 

inrichting van de rechtsstaat. Zij stam

men uit de christelijk-socialc en de soci

aal-democratische tradities. Gemunt in 

confrontatie met fcitelijke prohlemen 

en historische uitdagingen drukkcn zij 

principes en oricntatics uit die naar 

onze mening nog altijd geldig zijn. 

Omdat zij zo schril contrastercn met de 

accenten die in de huidige discu'>Sies 

over de vcrzorgingsstaat de aandacht 

krijgen, lijkt het ons waardevol het ge

heugen van ons allen wat op te frissen. 

Gemeenschappclijk uitgangspunt van 

de christelijk-sociale en de sociaal-de

mocratische traditie is de maatschappe-

niet enkel op de nationale 

samenlcving gcricht maar ook op de 

mondiale. Duurzame ontwikkeling is 

een nieuwe naam voor vrede en ter 

wille van deze duurzaamheid zullen 

grenzen gesteld mocten worden aan 

ongehreidelde economische groei. 

Want economie is geen autonome 

grootheid maar moet in dienst gesteld 

worden van de mens, diens ontplooiing 

en be-,temming Radicaal onderscheid 

tussen de rcchten van verschillende 

groepen betrokkenen (kapitaalver

schaffers, ondcrnemers, managers, me

dewerkcrs, arbeiders) miskent dat de 

pcr<,pectieven van ontplooiing en be

stemming gegevcn zijn met het mens

zijn zeit en dus aan aile mensen 

gemeenschappelijk 

Dat hedt dirccte conscquenties voor 

de centrale factor in dit complex, ar

bcid. Arheid is gecn anoniem clement 

in productieprocessen maar exprc'>Sie 

van mcnseliJke waardigheid en milieu 

van creativiteit en verantwoordelijk

hcid. Zij moet dus zo worden georgani

seerd dat deze aspccten optimaal tot 

hun recht kunnen komcn. Een recht-
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vaardige beloning bevestigt de crken

ning van de persoon die de arbeid ver

richt. In een moderne economic zijn 

kapitaal en arbeid tot <,amenwerking 

geroepen ter realisering van een gc

meenschappelijk goed: een rechtvaardi

ge en vreedzame <,amenlcving. 

Ook hi[ de interpretatie en con'>equen

tics van deze uitgang<,punten zullcn 

zich accentverschillcn opcnbarcn. Zij 

Iaten de fundamentele overeen'>tem

ming onverlet die ons, gcoricnteerd 

door deze uitgangspunten, bindt. Wij 

ervaren een pijnlijk en gevaarlijk con

trast tussen die overeenstcmming en 

het heersendc denken, tussen het ge

sprek over de sociale dimensic van on

ze samenleving en de praktische inzct 

ervoor. Hct hecft onze gedeelde en 

grondige zorg gescherpt over het socia

le gchaltc van onze <,amenleving, over 

De concrete voorstellen 

het besef van collecticvc verantwoorde

lijkheid daarvoor en over de invulling 

van de eigen taak van de overheid in 

dat geheel. 

PJ Biesheuvel 

J Bussemaker 

N. Dankcrs 

P van Dijk 

P.A. van Cennip 

B. Coudzwaard 

J. ten Hoopen 

ECM. Jurgens 

H.M. de Lange 

J. van Leeuwen 

C Lycklama a Nijeholt 

L Mesman 

C Timmer 

R.L Vreernan 

A. Westerlaken 

). van Workum 

Aan de verklaring van de gespreksgroep over de grondslagen van de sociale 

rechtsstaat is een bijlage toegevoegd onder de titel 'Uit de gesprekken'. Daarin is 

een poging te vinden tot uitwerking van de verklaring op een aantal concrete 

punten. Hierbij wordt vermeld dat niet aile pun ten tot in detail de opvatting van 

elk lid van de gespreksgroep weergeeft. Wei weerspiegelt het goed de strekking 

van wat de gespreksgroepleden voor ogen staat. Hieronder volgt een korte op

somming van de meest opvallende concrete voorstellen die in deze bijlage te vin

den zijn. 

Hct is niet verstandig om a]<, algemeen gcldcnd uitgangspunt bij de aanpassing 

van de socialc zckcrheid tc kiezen voor het terugdringen van wcttelijk publiek

rechtelijke sociale zekerheid naar een civiclrechtelijke sociale zekerheid. Voor

komen moet worden dat het wezen van de verzekering- hct ondcrling elkaar 

dekken- wordt aangetast. 

Rcgelingcn in de sociale zekerheid moetcn weer worden tocgcspitst en beperkt 

gehouden worden tot degcnen die echt op de sociale zekerhcid zijn aangcwczcn. 

Hoogte en/of duur van de uitkeringen zijn dan niet het eerste aangrijpingspunt 

voor hcrzicningen- en hnancieel zou dat ook niet hocvcn als de kring van recht

hebhenden striktcr wordt getrokken Wat de hoogte hetrdt zijn er op het mini-
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mumnivcau voor mensen die langdurig zijn aangewczen op een uitkering juist ar

gumenten voor een inhaalslag voor opgclopen achterstand. 

Uitvoerbaarheid zou bij wet- en rcgclgeving een vee! hogere prioriteit moeten 

hebben. Als, ook nadat regelingen goed uitvocrbaar zijn gemaakt, toch een uitge

breidcr controle-apparaat nodig is, moet dat dilemma nict op voorhand uit de 

weg worden gegaan, maar juist voluit in discussie worden gebracht. 

Het <;trikter maken van de kring van rechthebbenden is nict voldocnde als aan

passing Flexibilisering in het arbeichhe<;tel en grotere pluriformiteit in samenle

vingspatronen vragen ook 0111 aanpassingen, evenals de hehodte aan maatwcrk 

op gcdecentraliseerd (gemeentelijk) niveau. 

Cu111ulatie van ongunstige eHecten van verandcringen moet worden vermeden 

door meer samenhang te hrengen in de wetten en regelingen die de hnancien van 

burgers raken ('armocde-eHect-rapportage' of 'koopkracht-eHect-rapportage' en 

door uitvoeringsorganen bevoegdheid en budget te geven voor 111aatwerk. 

Er client mecr gebruik gemaakt tc worden van de 'civil society' Dat vraagt onder

zoek naar hoe meer organisaties van de civicle maatschappij kunnen worden inge

schakeld. naast de bekendc uitvoeringsorganen van overheid, socialc partners, 

ziekenfondsen, verzckeringsbedrijven. Cedacht zou kunnen worden aan col11mis

sies van toezicht uit de burgerij die ambtelijke deskundigen assistcren. 

Twijfels of hcfhngen op arbeid niet een achterhaalde manier zijn 0111 collectieve 

voorzieningen te financieren, leiden tot de volgende alternatieve voorstellen: een 

'sociale' BTW in de vor111 van opcenten ter hnanciering van de sociale zekerheid 

(bij voorkeur in EU-verband) en hefhngen op kapitaalverkeer, met name op kapi

taalhandel-sec waar geen directe productie tegenover staat. 

Twijfels of het wei verstandig is aile kaarten te zetten op betaalde arbcid leiden 

tot het voorstel om niet-betaalde arbeid maatschappelijk op te waardcren en/of te 

proberen financiering te vinden voor veellatente vraag (niet aileen in de onder

linge dienstverlening, maar ook bijvoorbeeld in open bare werken in grate steden) 

Er moct een rem gezet worden op de steeds verdergaande inkomensuitloop: hij 

doorgaande ongedifferenticerde groei van productie en inkomens, zal de overheid 

steeds mecr geld nodig hebben om hetzelfde nivcau van zorg en onderwijs te 

kunnen handhaven. 



Te vaak wordt de indruk gewekt alsof het bij het splitsingsstelsel 

gaat om een vaststaand model. Er zijn echter verschillende varian

ten mogelijk. Gezien het belang van de arbeidsparticipatie zou het 

CDA een voorkeur uit moeten spreken voor een variant met de 

volledige tariefsplitsing met factor I, 8. A Is de ongelijkheid tussen 

mannen en vrouwen wat betreft de arbeidsparticipatie is opgehe

ven zou een overstap gemaakt kunnen worden naar een splitsings

stelsel met belastingvrije som. 

A 
I tcnminstc vanal 1981 staat 

binnen hct CDA her split

singsstclscl in de inkomsten

belastingcn op 

de agenda. In dat jaar pu

hlicecrdc hct Wctcnschap

pelijk ln'>tituut voor het 

CDA het rapport 'Hcrzic

ning belastingwetgeving', 

waann invoering van het 

'>plit'>ing<,stelsel wcrd gc

advisecrd. 

'Nicuwe wegcn, vaste waarden' wordt 

het splitsingsstelsel aanbevolen in het 

kader van gezinsbeleid. De passage 

Sind,dien duikt dit voor

<ael steeds weer op. Vanuit 

hct CDA- Vrouwcnheraad 

is steeds behoorlijk kri- E. WM. Vllll den Berg 

luidt als volgt: "Cezins

beleid vraagt om ecn sys

teem van belastingen dat 

zorg voor hun kinderen 

mogelijk maakt en stimu

leert, zonder overigem 

daarbij de ontplooiings

mogclijkheden van ouders 

zelf te beletten. Dat vcrgt 

de invoering van een split

singsstelscl in de inkom

stenbelasting, die het 

belasthaar inkomen van 

ti'>ch aangckcken regen het splitsings

stelsel. De belangrijkste bezwaren zijn 

recent samengevat in Signaal nummer 

31 van het CDA- Vrouwcnheraad over 

dit thcma. Niettcmin is het idee op

nieuw onder de aandacht gebracht 

door de Centrale wcrkgrocp van het 

Strategisch Beraad. In het rapport 

beide ouders optelt en in tweeen declt" 

(p 4) 

In de partijraad van 31 mei en 1 juni 

over Nieuwc wegen, va<,te waarden is 

het standpunt van de partij over hct 

splitsingsstelsel in ccn rcsolutie vastge

legd die gocd de vcrdecldheid over dit 

thema in de partij weergeeft. De resolu-
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II~ 
tie luidt als volgt: 

"Cezien de uiteenlopende opvattingen 

over het splitsingsstelsel is nader onder

zoek nodig naar verschillende vormen 

van een splitsingsstelsel en naar andere 

financiele en fiscale mogelijkheden die 

recht doen aan gezins- en kindvriende

lijk heleid, zoals bctaald zorgverlof 

Centraal in dat onderzock dicnen over

wegingcn van draagkracht en persoon

lijke ontplooiingsmogelijkheden te 

staan. Tevens client acht te worden ge

slagen op de volgende toetsingscriteria: 

geen bcnadeling van de lagere inko

mensgrocpcn. versterki ng van de posi

tic van jonge, startende gezinnen, 

hervcrdcling van betaalde arbeid en on

bctaalde zorgarbeid, vergroting van de 

mogelijkheden tot economischc zclf

standigheid en participatie en het voor

komen van fraude." 
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Kortom: het idee is op de agenda ge

blcven, maar de resolutie bevat een op

dracht tot onderzoek en uitwerking In 

dit artikel wordt daartoe een aanzet ge

geven. Er wordt een inventarisatie van 

verschillende vormen van het split

singsstelscl gegeven Te vaak wordt de 

indruk gcwckt alsof het hij het split

singsstelsel gaat om een vaststaand 

model. Dat is niet het geval: er kunncn 

verschillcnde varianten worden onder

scheiden. lk zal vier varianten beschrij

vcn en toetsen aan de volgende uit

gangspunten: keuzevrijheid, draagkracht, 

arbeidsparticipatie van de vrouw, uit-

AI eerder dit jaar verse hen en in Christen Dcmocrati

schc Vcrkenningen artikelen over een vernieuwing van 

hct belastingstelsel. In CDV nr. 6 (Juni 1996) stond 

een artikel 'Op wcg naar een ( ander) belastingstelsel' 

van mr. L.A. van Rij en in CDV nr. 9 (september) 

stond ccn artikcl 'Vaste waarden langs fiscale weg' van 

mr W.M.C. Visser. 

voering (eenvoud) en kosten. Voor ecn 

dee] overlappen deze met de toetsings

criteria uit de partijraadsresolutie In de 

bijlagcn is ccn doorrekening te vinden 

van de gcvolgcn voor het netto-inko

men van verschillende groepen. 

Uitgangspunten 
Verschillende varianten van het split

singsstelscl worden getoetst aan de 

uitgangspuntcn: keuzevrijheid, draag

kracht, arbeidsparticipatie van de 

vrouw, uitvoering (eenvoud) en kosten. 

lk besprcck de eerstc twee criteria iets 

uitvoerigcr. 

KeuzwrijlJeid 
'Onbctaaldc zorg gelijk verdeeld' heet 

ecn recente notitie van het Ministcrie 

van Sociale Zaken en Werkgelegen

heid. 1 Ook in de laatstc Troonrede 

stond dat de regering initiaticvcn zal 

ondernemen om een bcterc (Ices: gclij

kere) verdcling van zorgtakcn en be

taalde arbeid te ondersteuncn. lk zou 

hiertegenover willcn zetten "Celijk

heid is de grootstc ongelijkbeid" de 

woorden van Thomas More (1478-

15 35) in zijn gcschrilt 'Utopia' 

Een gelijke vcrdcling houdt in dat beide 

partners evenveel tijd aan betaalde ar

beid en zorgtaken besteden. Het i'> cch

ter de vraag of cen gclijkc verdeling van 

betaalde arbeid en zorgtaken door 

iedereen wordt nagestrccfd. Zonder 

twijkl zijn cr huishoudens waarin een 

andere gedachte overheerst. Daarom 

zal de ovcrhcid moeten mogclijk maken 

dat partners vrij zijn in de wijze waarop 

zc onderling betaalde arbeid en zorg 

willcn vcrdelen. Uiteraard kan deze 

taakverdeling gcbasecrd op cen vrijwil

ligc keuze, een gelijke verdeling zijn 

Van invlocd op die vrijwillige keuze is 

ecn aantal factorcn. In dit geval kan 

worden gedacht aan de voorkcur van 
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partner<, voor een hepaaldc taak en bet 

loon dat partners buitcn-;bui-; kunnen 

vcrdicnen. Hij dit laatste wordt gekeken 

naar wat netto overblijft De belasting

belfing i-; hier van belang. 

Dwagkracht 
Hct belastinghetfen naar draagkracht 

houdt in dat hij gclijkc draagkracht ge

lijk belast moet worden en dater mecr 

bela.,ting betaald moet worden naarma

tc de hela'>lingbctaler over een grotere 

draagkracht be.,chikt 2 

hsenticcl bij de belastingheffing naar 

draagkracht i., de wi)ze waarop tcgcn ccn 

ledvorm in de hclastingheffing wordt 

aangekckcn. Fr bc<.taat nameliJk een ver

se hi! of hij de bepaling van de draag

kracht aileen met de bela'.tingplichtige 

zell ol met het gehele hui<;houdcn rckc

ning wordt gehouden. Van een tussen

variant IS sprake wanneer aileen met 

heide partners rckening wordt gehouden. 

De tarief.,tructuur van de Wet op de 

lnkomstenbelasting 1964 richt zich op 

de verschillen in de draagkracht en 

kent daarom ccn prngressief verloop. 

Hoc groter de draagkracht, hoc hoger 

de gcmiddclde belastingdruk wordt. In 

de huidige situatic wordt de draag

kracht van ecn bclastingplichtige ter 

bcpaling van de belasting<;chuld bijna 

aileen gebasccrd op hct inkomen dat 

wordt vcrdicnd. Het is de vraag of dat 

rcchtvaardig is. Fr zj)n nog andere fac

toren waarmee rckcning gchouden zou 

moeten worden. Onder andere devol

gcndc' 

a. Het mkomen, ecn verschil in hoogte 

van het inkomen leidt vanzelfsprc

kcnd tot draagkrachtverschillen Hoe 

huger hct inkomen hoc groter de 

draagkracht 

UlV Ill·% 

b. Het aantal te onderhouden per<;onen; 

Naarmate er meer personen uit een

zclfde inkomen moeten worden 

onderhoudcn kunncn per persoon 

mindcr gocdcrcn worden gekocht en 

daalt dus de draagkracht van dczc 

personen. 

c. De waardc van niet-geldelijk beloon

de arbeid. Consumptic is nict aileen 

mogelijk met behulp van goederen 

en diensten die men zelf koopt Ook 

thui<; geproduceerde gocderen en 

dicnsten zijn waarde.,cheppend De 

waarde van de huishoudelijke arbeid 

b6nvlocdt de hoogte van de draag

kracht. 

d. De gcnotcn hoevcclhcid vrije tijd; In 

ccn huishouding waarin een partner 

cvcnvcel verdient al., een alleenstaan

dc kan de andere partner huishoude

lijk werk verrichten. De waarde bier

van wordt reeds bij onderdeel c hc

schreven en meegerekend. Wannccr 

echter geen betaald wcrk, maar ook 

gecn huishoudelijk werk wordt ver

richt dan zijn gccn draagkrachtver

hogende factoren aanwezig. 

e. Besparing door het vocrcn van een 

gezamcnlijkc huishouding; De draag

kracht van de samcnwonendcn wordt 

positief b6nvloed ten opzichtc van 

de draagkracht van de alleenstaande, 

doordat '>amcnwonenden van allerlei 

goederen gezamenlijk gchruik kun

nen maken tcgcnovcr dezelfde prijs 

die cen alleenstaande hiervoor hc

taalt. Zoals het hui'>, de mcuhelcn, de 

verwarming en de krant. 

De factoren als de waarde van niet-gel

delijk beloonde arbeid, de gcnoten 

hoeveclhcid vrije tijd, en de besparing 

door het voeren van een gezamenlijke 

huishouding spelen bij de bepaling van 

het te beta len he drag a an belasti ngen 

geen rol. Het is dcels bcgrijpclijk waar-
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om niet met al deze factoren rekening 

wordt gehouden. De moeilijkheden die 

zouden ontstaan zijn groat. Een 'hi_q 

brother is watcbmg you'-situatie is dan on

vennijdelijk l:lijvoorbeeld bij de factor 

vrijc tijd zou de fiscus precies moeten 

weten hoeveel vrije tijd een ieder heeft 

en of in die vrije tijd wei of geen waar

descheppcndc activitciten zijn onder-

nomen. 

Met de tweede genoemde factor die de 

draagkracht hc"lnvloedt, hct aantal te 

onderhouden personen, wordt nu wei 

gcdecltelijk rekening gehouden. Een 

kostwinner heeft namclijk cen klein 

voordeel ten opzichte van een alleen

staande cen kmtwinner beschikt dank

zij de overdracht van de belastingvrije 

som over een grotere vrijstelling. In be

perktc male wordt ook rekening ge

houden met de verlaagde draagkracht 

door de aanwezigheid van kinderen. 

Aan een alleenstaande nuder met kin

dcren wordt een groterc belastingvrije 

som toegekend. 

De toerekeningsstelsels 
De toerekening van de inkomembe

standdelen aan het individu of de ge

meenschappelijke partners kan op ver

schillende wijzcn gebeurcn. Hicrvoor 

bestaan diverse stelsek Deze worden 

in de volgcndc paragraaf besproken 

Probleem bij her heften van belasting 

naar draagkracht, is Met welke eerder 

genoemde facroren client rekening te 

worden gchouden~ Dienr her de draag

kracht van de alleensraande te zijn of 

toch dat van de huishouding7 Hiervoor 

worden in de wetenschappelijke litera

tuur" de volgende stelsels van de in

komstenbelasting onderscheiden. 1-lij 

deze stelsels komen van de reeds be

sproken draagkrachrbepalcnde factoren 

slechrs in aanmerking her inkomen en 

het aantal te onderhoudcn pcrsoncn. 

Elk stelsel hccft z'n cigen wijze van toe

rekening van inkomsten aan de perso

nen van de leefvorm. 

Het samenuoegi11gsstelsel 
l:lij toepassing van dit stelsel worden de 

inkomsten van de gczinsleden samcn

gevoegd. Het gezin(shoofd) ontvangt 

een aanslag waarbij door toepassi ng 

van inkomens- of belastingreducties 

rekening wordt gchouden met de ge

zinsomstandigheden De belasting kan 

als een pure gczi nsbclasti ng worden ge

karakterisecrd. 

Het sfllitsiHgsstclsel 
llij toepassing van het splitsingsstelsel 

worden de inkomsten van aile gezinsle

den samengcvocgd en vervolgcns in 

gelijke parten toegerekend aan aile ge

zinsleden die daarvoor als individuen 

naar een individueel tarief worden be

la'>t. l:lij de toerekening aan de gezins

ledcn kunnen desgewenst ook verschil

lende equivalentieciJfers worden tocgc

past, afhankelijk van het aantal en/of 

leeftijd van de gezinsafhankeliJke kin

deren of partner. In wezen is ook spra

ke van een gezimbela'>ting. 

Het i11diuiduele stelsel 
Wanncer gckozen wordt voor ccn stel

scl waarin het individu los van zijn sa

menlevingsverband als hefhng'>Subjecr 

wordt gekozen, is het individuclc srel

sel het stelscl dat voor toepa55ing in 

aanmerking komr. BiJ toepaS'>ing van 

dit stelsel wordt icdcr gczinslid over 

zijn cigen inkomsten belast naar een in

dividueel tarid. 

H et heflerkte-smnmuoegiHgsstelsel 
Een tusscnvorm tus<,en een pure gezins

belasting en ecn indJviduele hefting i'> 

het beperkt-samenvoegingsstel<,el l:lij 
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dit <,telscl wordt samenvoeging van de 

inkom<;ten der gezinsleden als uitgangs

punt genomen. Sommige gezinsleden 

worden echtcr voor bepaalde inko

mensbestanddelen zelfstandig naar een 

i ndividueel tarief helast. 

mogen en winst uit aanmerkelijk be lang 

worden nog wei bij elkaar gevoegd. 

Terwijl dczc twee bestanddelen van het 

inkomen, vroeger aan de man werden 

toegerekend, gebeurt dit thans aan die

gene van de partners met het hoogste 

persoonlijke inkomen. Bij 

Tot 1973 werd al het inko

men van het gezin als van

zelfsprekendheid bij de 

Het verdient 
een evenhoog inkomen 

van beide partners wordt 

dit aan de oudste van de aanbeveling om in 
man belast. Er was '>prake 

van het samenvoegings
het splitsingsstelsel 

twee toegerekend. 

Naast dit beschreven ver

schil tussen gehuwdc en 

ongehuwde partners is er 

ook ccn belangrijke ovcr

cenkornst. Heide soortcn 

huishoudcns kunnen aan

spraak rnaken op de rno

gelijkheid van overdracht 

stelsel. Dit gold echter ai ook rekening te 
leen voor gezinnen die 

waren verbondcn door 
houden met de 

middel van het huwelijk draagkracht-
Ongehuwd samenlevende 

partners werden belast 
verlagende factor 

volgen., het individuele kinderen. 
stelsel. Doordat bij het 

-;arnenvoegingsstelsel al het inkomcn 

hi) elkaar wordt opgetcld en bij de man 

wcrd helast, werd slcchts eenmaal gc

hruik gemaakt van de lagere belasting

schijttaricven Het gczin had door deze 

samenvoeging al spoedig te maken met 

het hogcre tarief, dit vanwege de pro

grcssie In kite kan dit als een tiscalc 

'>traf' op het huwelijk worden gczien. 

Vanal 1973 is er <;tapsgewijs een aantal 

wijzigingcn in de toerekening opgetre

den. 

In de huidige 'iituatie geldt voor ge

huwdcn en ongehuwden nog steeds 

ccn verschillcnd liscaal regime Voor 

ongehuwdc partrwrs wordt nog steed., 

het individuelc '>telsel gchanteerd Voor 

gehuwdc partners is de vanzellspre

kcndhcid datal hct inkomen bi1 elkaar 

were! gcvoegd vcranderd. lleide part

ncr-; worden voor de winst uit ondernc

ming, inkomstcn uit arbeid en inkom

stcn in de vorm van periodieke uitkc

ringen zeltstandig belast De ovcrige 

lwce van de vijl hronncn die de inkom

stcnbc]a.,ting rqk i-;, inkomsten uit vcr-

CIJV Ill% 

van de helastingvrije som 

aan de andere partner. Deze faciliteit 

houdt in dat de aanwezigheid van ecn 

partner van invloed is op de hoogte van 

de belastingschuld. Hierdoor is cr geen 

sprake van een echt individueel stelsel 

zoals in hct begin van hct hoofdstuk is 

beschreven. 

Een keuze voor het splitsingsstelsel 

wordt ingegegeven door de overtuiging 

dat de overhcid niet client te kiczen 

voor neutralitcit ten aanzien van de 

lccfvorm waarin mensen Ieven, maar 

wei voor neutraliteit ten aanzien van de 

wijze waarop hct inkomen in twee-pcr

'>Oonshuishoudcns wordt ingebracht. 

Her splitsingsstelsel is crop gericht gc

lijke huishoudens met gelijke inkomcns 

gelijk tc bclasten. In hct huidige stelsel 

is er ten onrcchtc bijna geen vcrschil 

mccr tussen een allcenstaande en een 

alleenverdiener. 

Varianten van het 
splitsingsstelsel 
Twee va ricm tw 

Veelal wordt in de literatuur, maar ook 
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Bij bet splitsingbestel met helastingvrije som ontstaat ew admi11istratieve uitbreiding 
omdc~t alle tweepersoonshwshoudetJs twee aanslagen krijgn1. (jato /)ijkstra BV) 

binnen het CDA, over het splitsings

stelsel gesproken. Dit wekt de <>uggestic 

dat er slecht een mogelijkheid van 

<>plitscn bestaat. Er zijn echter diverse 

manieren van splitsen van het inkomcn 

mogclijk. lk bespreek er hier twee: de 

grondslagsplitsing en de tariefsplitsing. 

Bij de grondslagsplitsing wordt van bei

de partners het bclastbaar inkomen 

herckcnd, vervolgens worden deze bij 

elkaar opgeteld waarna ccn dcling 

plaatsvindt. Dit kan zowel door factor 

twee worden gcdeeld als wei door een 

lagere danwel een hogerc factor. Dit is 

afhankelijk van het eventueel rekening 

houden met schaalvoordelen danwel 

met eventueel kinderen die de draag

kracht verlagcn 

Bij tariefsplitsing vindt geen optelling 

van inkomens plaats, doch overdracht 

van onbenutte schijflengtcn. Aan ccn 

kostwinncr wordt dan een tweemaal zo 

grote belastingvrije som gegeven, daar

na een twccmaal zo lange eerste schijf 

om tenslottc ook een dubbele tweede 

schijf te geven. Ook hier is theoretisch 

cen andere factor dan twee in te bou

wen. Door de schijvcn niet twee maar 

bijvoorbeeld maar 1, 8 maal zo groat te 

maken. 

In feite vindt in bet huidige stelsel ecn 

vorm van taricfsplitsing plaats Omdat 

de huidige kostwinner de onbenutte 

belastingvrijc som van de partner kan 

gebruiken 

lk stel hier beide varian ten aan de orde. 

Aan bet eind van de bespreking van cl

ke variant zal ook aangcgcvcn worden 

hoe daarin de draagkrachtverlagende 

aanwezighcid van kindercn vcrwerkt 

kan worden. 

Grands lc~gsplitsi11g 
Variant A: Splitsingsstelsel met 

belastingvrije som 

In deze variant worden beide inkomcns 

opgctcld en precies in gelijke parten 

aan de partners verdeeld. Bij beidc part

ners wordt van bet gclijkc onzuiverc 

inkomen de belastingvriJc som alge

trokkcn, waarna over bet resterende be-

C:DV 10% 



lastbaar inkomen belasting wordt gehe

vcn. De bclastingvrije som kan worden 

afgetrokkcn tegen cen percentage oplo

pend tot 60% lkidc partners hebben 

een gelijk netto inkomcn. 

De voordclen van deze variant zijn: 

* lliJ een gelijk inkomen van een een

per;oons- en een tweepersoonshuis

houden'' zal een twccpcrsoonshuis

houdcn ccn lagcrc7 belastingdruk on

dervinden. Er moeten immers meer 

menscn van hctzeltde inkomen le-

ven. 

* Aile tweeper<,oonshuishoudcns met 

ccn cvenhoog inkomcn hebben de

zelfde belastingdruk. Huishoudens, 

waarbij het inkomen op ongclijkc 

wijze door partners wordt inge

bracht, zullen niet Ianger hscaal wor

den achterge<:teld en zwaardcr be last. 

* llij invoering van het splitsingsstelscl 

voor aile tweepersoonshuishoudcns 

is de hscaal ongelijke behandeling 

van gehuwd en ongehuwd samenwo

ncnden voorbij. 

De nadelcn van dcze variant zijn: 

* Daling van de belastingopbrengst 

met 4 miljard guldenB 

* Afremmende werking van de arbeids

participatie van de tweede partner.'' 111 

* ProhJt ligt voornamelijk bij kostwin

ner; met hogere inkomens. 

* Administraticvc uitbrciding omdat 

aile tweepersoonshuishoudens twee 

aan;]agen krijgen 

Doordat aile twce pcrsoon<>hui<>hou

dens op gelijke wijze worden belast be

staat er een volstrekte neutraliteit ten 

aanzicn van de wijze waarop het inko

men in een tweepersoonshuishouden 

wordt verdiend. Toch is het goed nate 

gaan welke andere aanpassingen van 

hct bclastingstelscl in combinatie met 

([ lV I 11:'!6 

het splitsingsstelsel mogelijk zijn opdat 

de zojuist genoemde bezwaren worden 

verzacht. In dit geval kan worden ge

dacht aan de omzetting van de belas

tingvrije som in ecn tax-credit. 

In deze variant kan ook de draagkracht

verlagcndc factor 'aanwezigheid van 

kinderen' meegerckend worden. Ecn 

mogelijke vorm daarvoor is dat bij de 

aanwezigheid van drie of mccr kindc

ren kan worden gedecld door de factor 

2,05 llij aanwezigheid van 1 of 2 kin

deren kan worden gedeeld door factor 

2,0. En zijn er geen kinderen in een 

huishouden dan dient het inkomen 

door 1,95 gedeeld te worden. 

Variant B: Splitsingsstelsel met tax 

credit 

In deze variant worden beide inkomens 

eveneens opgeteld en in gelijke parten 

over de partners verdeeld. Over het 

dan ontstane bedrag wordt meteen be

lasting geheven Van de dan ontstane 

bclastingschuld mag een gedeelte ter 

grootte van 37,5% van 7003 ( =2626) 

gulden worden afgetrokken De belas

tingvrije som is omgezet in een tax

credit. Voor clke belastingplichtige is de 

besparing vanwege de tax-credit even 

groot. Dit in tegenstelling tot de voor

delen van ccn belastingvrije som, die 

voor hogere inkomens grotcr zijn. 

Variant A biedt voordelen 
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voor belastingplichtigen die 

in de tweede of derdc schijf 

bclasting bctalen en die een 

partner hebben die een ot 

twee schijven lager zit, dan

wei helemaal gcen belasting 

bctaalt. De omzetting van 

een belastingvrije som in een 

tax-credit, zoals in variant 13 

geschiedt, heeft voor icdcr

Een splitsingsstelsel 

met belastingvrije 

som pakt te duur 

uit en is schadelijk 

voor de 

arbeidsparticipatie. 

een nadelen die in de tweede en derde 

schijf belasting betaalt. Ook voor die-
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gene die geen voordelen van hct split

singsstclscl hebben, kostwinners en 

partners die heiden in de tweede of bei

den in de derde schijf be lasting betalen. 

Door deze omzetting zal de toename 

van de netto-inkomsten van de kost

winner beduidend kleiner worden. Een 

ander voordeel is dat het budgettaire 

gat met maar lidst 2,5 miljard gulden 

kleiner wordt dan bij variant A! 1 1 AI 

met a! kan worden gesteld 

kostwinner moet in ieder geval niet 

ontmoedigd worden de arbeidsmarkt te 

hetreden. Het dilemma is dat enerzijds 

de kostwinner gebruik wil maken van 

de lagere helastingschijven, zodat diem 

belastingdruk gclijk wordt aan de belas

tingdruk van huishoudens met cen 

evenhoog totaal inkomen. Anderzijds 

moeten de !age helastingschijven be

schikbaar blijven om de arbeidsparti-

cipatie van de partner van 

dat bij variant B de voor-

delen van variant A ge

handhaafd hlijvcn, terwijl 

twee grate nadclcn van va

riant A worden opgehe

ven. Variant B verkrijgt 

daarom de voorkeur hoven 

variant A. 

de kostwinner niet te ont-
Volledige 

moedigen. 

tariefsplitsing met Van bclang is om na te 

gaan welk dee! van de 

ongebruikte schijvcn mag 

worden ovcrgeheveld. Een 

tariefsplitsing waarhij de 

volledig ongebruiktc lax

credit, eerste en tweede 

schijt kunnen worden over

gedragen heeft dezclldc fi

nancicle consequenties als 

een grondslagsplitsing met 

factor 2. Aileen de uitvoc-

factor 1 , 8 is 

goedkoop, 

bevordert de 

De aanwezighcid van kin

deren kan op dezelfde wij

ze verrekend worden als 

hij variant A. 

arbeidsparticipatie 

en leidt niet tot 

verhoging van het 

Tariefsplitsing 
Algemeen 

aantal aanslagen. 

Het oorspronkelijke budgcttaire tekort 

van 4 miljard gulden (variant A) wordt 

bij omzetting van de belastingvrije som 

in een tax-credit (variant B), voor een 

groot gedeelte afgewenteld op diegene 

die voordcel hcbhen van het splitsings

stelsel. Daarom wordt in de volgende 

varianten steeds uitgegaan van deze 

omzctting Bij het handhaven van de 

helastingvrije som kan uiteraard, in 

plaats van de genoemde omzetting, ook 

het belastingtarid omhoog hctgcen 

lcidt tot een afwenteling op aile helas

tingplichtigen. Dit resulteert in andere 

negatieve effecten. 

Naast de twee in variant B opgeloste 

prohlemen resten cr nog twee andere 

problemen: Er client geen administratie

ve uithrciding bij de belastingdicnst 

plaats te vinden en de partner van de 

ring verschilt. Maar in de 

tariefsplitsingsvariant is het goed mogc

lijk om toe te staan dat slechts de belas-

tingschijven van de kostwinner met I ,8 

worden verlengd en cr dus in feite maar 

4/5 dec! van de helastingschijven van de 

nict-hetaald werkverrichtendc partner 

wordt overgeheveld. Het restant, dus 

1/5 dec! van de helastingschijven, mag 

niet worden overgcheveld. Dit blijft bij 

de niet-werkende partner, hetgeen als 

ccn stimulans client om toch maar voor

al betaald werk tc gaan verrichten. 

Fen andere reden die pleit voor een ta

ricfsplitsing is dat volstaan kan worden 

met slcchts een aanslag in het geval van 

een kostwinner, zodat invoering van 

cen splitsingsvariant geen administra

tieve rompslomp met zich meehrengt. 

Daarom wordt in de volgende varian

ten de tariefsplitsing uitgcwerkt 



Variant C: Volledige tariefsplitsing 

met factor I , 8. 

13eide partners hebben een lllx-ucdit, een 

eer<;tc '>chi)f, een tweede schijl en een 

dcrde <,chijl Deze variant biedt de mo

gelijkheid aan de mcest verdienende 

partner 0111 maximaal 4/5 dee! van de 

tax-credil, 4/5 dee! van de eerste en twee

de schijl van de minst vcrdicnende part

ncr te gebruiken Het restcrcnde t/5 

dec! is nict ovcrdraagbaar en kan uitslui

tend vanwcge de pcr<,oonsgebonden

hcid door de 111instverdienende worden 

gebruikt. Hctgcen inhoudt dat, wanneer 

deze partner geen betaald werk ver

richt, 1/5 dee! van de tax-credit, 115 dec! 

van de ccrste en twecde schijf verloren 

gaat. 

Wanneer de minstvcrdicnendc een 

klein inkomen hedt ten bedrage van 

I 30.000,- dan client dit in de eerste '>Chtjl 

tegen .37,5% tc worden bela<,t hetgeen 

op cl'n hl'la'>ting'>chuld van I 11.250,

uitkol11t. Htcrop komt in mindcring de 

tax-credil van 2626 gulden Omdat van 

de eerste schijl <,lcchts f 30 000,- van de 

145.325,- is gcbruikt mag de rest aan de 

111ee<;tvndienende partner worden 

ovcrgedragcn, i111111ers het restant blijlt 

hinncn het maximum van 4/5 dec!. Van 

de tweede schijl die in dit geval bij de 

minstverdicnende ongebruikt blijh kan 

wederom <;lcchl'> 4/5 dee! worden over

gl'dragen Doordat ecn gedeelte van de 

t<1x-credil en de eer'>te twel' schijven pcr

<,oomgehondetl zijn, blijh er voor de 

partner die gccn hetaald werk vnricht 

cen !Iinke li'>calc '.ti111ulans aanwczig 

0111 wei hl'taald werk tc gaan vcrrich

ten. De stimulans om te wcrken is voor 

een inkomen van nul tot 1 3 000 gulden 

llink grotcr dan bij het huidigc stclsel. 

Dit i'> een voordcel van grote betekenis, 

omdat het aanbod van vrouwen op de 

arheidsmarkt bij variant A een flinkc 

klap zou oplopen. De voordelcn, die 

UlV tO'% 

een kostwinner met l'Cn hoog inkomen 

bij deze variant heeft, bedragen nog 

maar slcchts ruwweg de helft van de 

voordelen die bij variant A ontstaan. 

Deze vorm van splitsing, die budgcttair 

gezien weer goedkopcr is dan variant B 

hccft op tweeverdieners dezelfcle in

vloed als variant B. Het grote voordeel 

van de variantcn A en B, dat tweeper

soonshuishoudens altijd gelijk worden 

behandeld, gaat bij variant C gcdcelte

lijk teniet. Huishoudem met een kost

winner ondervinden een grotcrc bclas

tingdruk dan huishoudens waarbij de 

tweede partner ccn klein inkomen 

heeft. Een ander voordccl is dat het 

budgettair gezien vee! minder kost. Het 

laatste voordeel dat de tarielsplitsing 

biedt, is dat hct aantal belastingplichti

gen dat ccn aanslag krijgt niet toe

neemt in vergelijking tot het huidige 

aantal en dat de inkomens niet in elkaar 

verwikkeld raken.t2 

Wanneer aileen wordt gelet op ccn ver

de ling gebasecrd op cen vrijwillige keu

ze gcmaakt door partners, dan client 

toch de voorkeur tc gaan naar variant B 

en client variant C te worden verwor

pen. Er is namelijk geen volstrekt vrij

willige keuze met betrekking tot de 

verdeling van de zorgtaken meer. 

Echter bij het benadrukken van de 

arheid'>participatie komt variant C in 

beeld. 

l:lij invoering van splitsingsvariant C, 

kan ook rekening worden gehouden 

met de draagkrachtverlagende aanwe

zigheid van kinderen in plaals van 4/5 

dee! kan dan 5/5 dec! van de tax-credit, 

de ecrste en de tweede schijf worden 

overgedragen bij de aanwezigheid van 

3 of meer kinderen. Bij de aanwezig

heid van 1 of 2 kinderen mag slechts 

3/4 dec! worden overgedragen. Mach

ten in een huishouden gccn kinderen 

aanwezig zijn dan wordt de overdracht 
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van tax-credit en de eerste en de tweede 

schijf slechts bcperkt tot de hclft. 

Variant D: Gedeeltelijke 

tariefsplitsing met factor 1, 8. 

Deze variant wijkt nauwelijks af van de 

vorigc. In plaats van de overdracht van 

maximaal 4/5 dee! van de tax-credit mag 

hier de volledige tax-cred1t aan de ande

re partner worden overgedragen. Hier

mee wordt vooral tegemoet gekomen 

aan de nadelen die kostwinners onder

vinden van de slechts partiele over

dacht van de tax-credll. 

De stimulans voor de twecdc partner 

om te gaan werken is bij ccn inkomen 

van 0 - f 9065,- per jaar gelijk aan de 

huidige maar boven de f 9.065,- neemt 

de belastingdruk van hct gehele huis

houden over dat marginale inkomen 

toe en de stimul~ns om te werken a f. 11 

Bij een inkomen hoven de f 9065,

neemt hct gedeelte van de eerste schijf 

dat kan worden overgedragen aan de 

partner namelijk af 

De stimulans om betaald werk te gaan 

verrichten is in variant [) wei veel gro

ter dan in variant A Echter ook hier 

gcldt evenals bij de vorige variant, dat 

er geen volkomen gelijkstelling meer is 

tussen aile tweepersoonshuishoudens. 

Dcze variant zal goedkoper zijn dan 

variant B maar duurder dan variant C 
De aanwezighcid van kindercn kan op 

dezelfde wijze als bij variant C worden 

berekend, echter met dit verschil dat 

niet de tax-credit en de eerste en tweede 

schijf worden bedoeld, maar slechts ai

leen de eerste en de tweedc schijf Dit 

omdat in variant D in z'n originele 

vorm ook slechts de eerste en de tweede 

schijf konden worden overgedragen 

Conclusie 
Resumerend kan worden gesteld dat 

variant A ondanks z'n volledige gelijk-

schakcling van aile tweepersoonshuis

houdens te duur uitpakt en teveel scha

de aanricht aan de arbeidsparticipatie 

en wellicht ecn administratieve romp

slomp met zich meebrengt. 

Variant B is vee I minder duur. De doel

stelling van een verdeling van zorgta

ken die gebasecrd is op een volledig 

vrijwillige keuze wordt hier behaald. 

Echter variant B is wei schadelijk voor 

de arbeid'>participatie 

Variant C is goedkoop, bevordert juist 

de arbeidsparticipatie ten opzichte van 

de huidige '>ituatic, heeft geen vcrho

ging van het aantal aanslagen. Nadeel 

is dat de vollcdig gelijke bchandeling 

van aile tweepersoonshuishoudens, en 

dus de vrijwilligc keuze omtrcnt de ver

deling van zorgtaken, nict geheel 

wordt gehaald 

Bij variant D is er evenecns geen vol

komen gelijke behandeling van aile 

tweepersoonshuishoudcns en wordt de 

arbcidsparticipatie niet bevorderd. De 

doelstelling van een vrijwillige keuzc 

met betrekking tot de verdeling der 

zorgtaken is voor het CDA van groot 

belang. 14 Ditzelfde gcldt voor een mil

dcre behandeling van de tweepcrsoons

huishoudcn. Het is daarom dat al sncl 

de voorkeur voor variant B zal worden 

uitgesproken. 

Echter wanneer rekening wordt gehou

dcn met de Partijraadsresolutie waarin 

wordt bcnadrukt dat cr een herverde

ling van betaalde arbeid en onbetaalde 

zorgarbeid, ecn vergroting van arbeids

participatie en het voorkomen van frau

de moeten plaatsvinden dan is variant 

C ccn betere optic. Aileen dan worden 

lagere inkomensgroepen benadeeld met 

maximaal 1/5 deel van de tax-credit 

( =525 gulden) Dit was volgcns de re

solutie niet toegestaan, zodat op dat 

punt variant D beter is. Maar hier is 

echter geen stimulering van de arbeids-

CDV 10:'!6 



participatie aanwezig. AI met al di~nt 

bet CDA g~zi~n het bclang van de ar

beid<;participatie eer<,t zijn voorkeur 

voor variant C uit te <;preken. Wanneer 

over een aantal decennia vrouwcn en 

mannen vol<;trekt gclijke kansen op de 

arbcidsmarkt hebben en cvenveel be

taald wcrk verrichten dan i<; zondcr dat 

cr schade aan de arbeidsparticipatie 

wordt aangericht een ovcr<;tap naar va

riant A mogclijk. H~t verdient vcrdcr 

aanbeveling om in hct splitsingsstelsel 

ook rckcning tc houden m~t de draag

krachtverlag~nde factor kinderen. Bij 

elke variant is daartoe een voorstel ge

daan. De voorkcur voor variant C blijft 

dan ook gehandhaafd. 
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Berekenlllg: (aantal belac;nngplJLhtlgen) 

BJ'->i'->ctttrek taridgr 2 ~ 02.i 000 

Dubbclc altrck tanelgr 3 1.298 llllll 

8asic;J!tr alleemt ahrek tJndgr 4 65 000 

allcen<.l en extrJ aftrek tJridgr 5 29 000 

Tote~Jl 5.415.000 

Van dezc mcmen d1e een ot andere be]a<;ttng 

vrr]c <,om hehben hetaalt 62,3 1
){) helac;trng 1n de 

eer'::ote <:.ch1jt. 31 ,WX) van de me men z1t in de 

tweede <:.chi)L Her re.;;tant 5/J 1XJ 111 de dcrde 

r.,chiJl. De hela<,ttngvrl)e som wordt in de ge

noemdc '>Lhl)ven tegen ver<:.chdlcnde tJneven 

J!getrokken, 37,5 1Xl , 50% , 60% Door hct ge

wogen gemiddelde tc nemen komt er een afrc

kenpercentage van 42,8% Door het gewogen 

gemiddelcle te nemen van her aantal mensen 

dat 111 de vcr<>chillende tanefgroepcn zittcn cn 

de gemtddelde groottc van de bclast1ngvr!Je 

-.om \Vordt de totalc bcb.;;ttngvrl)e <:.om 111 

Nederland hekend 

4 IJ2J ()()()X 7()01 ~ }~ 173 069 ()()() 

l 2'18 IJ(JO X l41l06 c l ~ 17') 788 ()()() 

(>5 ()()() X 12606 c 819 J<)() ()()() 

29 ()()()X l ~2()<) - 528 061.0()() 

5 415.000 beta len 47 700 308.000 gulden aan 

hela-.tlllgvnjc som in Nederland 

47 700 miljoen tegen gemJddcld 42,8% I'> 20,4 

mdjard. Doordat biJ een taxcrcd1t het gemtd

deldc taneJ dJJlt tot 37,5 1Y!J neemt de heb<,tJng

opbreng<:.r toc met 142,8%-~7,5 1XJ'I x 47.700 

mdJoen - 2.528 mdJoen gulden 

12. D1t zijn hezwJren van hct C:DA- Vrouv,'en

heraad d1e ZIJtl geu1t in Sujt1,1lnr 11 

13 Hct bed rag van <)()65 gulden I'> 1/5 dcel vJn de 

ecrste o,ch!Jt dre cen grootte van 45325 gulden 

hec!t 

14 J>ro_1}ilm I'd// l/ilgdtt£Hlii/IICII Jrtikcl 4(J 
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Bijlagen 
Gevolgen voor het nettoloon zonder differentiatie naar kinderen 

Splitsingsvariant A 
Verandering in procenten van het nettoloon 

Verhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomen 100/0 80/20 60/40 50/50 

200.000 + 14, I +6,7 + 1,5 0 

100.000 +7,5 +4,7 +0,9 0 

75.000 +3,2 +I ,2 0 0 

50.000 0 0 0 0 

30.000 0 0 0 () 

Splitsingsvariant B 
Verandering in f>rocenten van het nettoloon 

Verhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomcn 100/0 80/20 60/40 50/50 

200.000 + 12,9 +4,4 0,8 -2,2 

100 000 +6, I +'l,8 +0,2 -0,8 

75 ()()() +'l,2 + 1,2 0 0 

50.000 () () () 0 

30.000 0 0 0 0 

Splitsingsvariant C 
Verandering in f>rocenten van het nettoloon 

Verhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomcn 100/0 80/20 60/40 50/50 

200.000 +9,5 +3,5 -0,8 -2,2 

100.000 +3,5 +3,8 +0,2 -0,8 

75.000 +2,2 + 1,2 0 0 

50.000 -1,4 0 0 0 

30.000 -2,1 0 0 0 

Splitsingsvariant D 
Vmmdering in {>rocwten van het nettoloon 

Verhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomen 100/0 80/20 60/40 50/50 

200.000 + 10,0 +3,5 -0,8 -2,2 

100.000 +4,4 +3,8 +0,2 -0,8 

75.000 +3,2 + 1,2 0 0 

50()()() 0 0 0 0 

30.000 0 0 0 () 

CDV 10/% 



Gevolgen voor het nettoloon met differentiatie naar kinderen 

Splitsingsvariant A met factor 1,9 5 
Verallderillg ill procwten van !Jet nettoloo11 

afwezigheid van kinderen 

Verhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomen 100/0 

200 000 + 11,3 

100 000 +o,o 

75.000 + 1,8 

50()()() -1,2 

30.000 -1,1 

Splitsingsvariant A met factor 2,0 
Vmmderi111} in procclllen van helllettoloo11 

80/20 o0/40 

+4,5 -0,6 

+3,9 -0,4 

-0,1 -1,2 

-1,2 -1,2 

-1,1 -1,1 

aanwezigheid van I of 2 kinderen 

50/50 

-2,1 

-1,3 

-1,2 

-1,2 

-1,1 

Verhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomen 100/0 

200.000 + 14,1 

100.000 +7,5 

75.000 +3,2 

50()()() 0 

30.000 () 

Splitsingsvariant A met factor 2,05 
Vmmdering ill fnocentf11 Pall !Jet 11ettoloon 

80/20 60/40 50/50 

+6,7 + 1,5 0 

+4,7 +0,9 0 

+ 1,2 0 0 

0 0 () 

0 0 0 

aanwezigheid van 3 of meer kinderen 

Verhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomcn 100/0 80/20 60/40 50/50 

200.000 + 17,0 +9,7 +4,3 +2,7 

100.000 +8,9 +o,o +2,2 + 1,2 

75.000 +4,5 +2,5 + 1,2 + 1,2 

50.000 + 1,2 +1, 1 + 1,1 + 1,1 

30.000 + 1,0 + 1,0 + 1,0 +1,0 

CllV 111.''!6 
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Gevolgen voor het nettoloon met differentiatie naar kinderen 

Splitsingsvariant B met factor 1,9 5 
VeranderiHq in procentw uan het nettoloo11 

afwezigheid van kinderen 

Verhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomen 100/0 80/20 60/40 50/50 

200.000 

100.000 

75.000 

50.000 

30.000 

+9,9 

+4,2 

+ 1,8 

1,2 

-1,1 

Splitsingsvariant B met factor 2,0 
Veranderirr_q ill proce11ten l){1f1 l1et 11Cttoloon 

+ 1,7 -3,3 

+ 1,9 -1,fl 

-0,1 -1,2 

- 1,2 -1,2 

-1,1 -1,1 

aanwezigheid van 1 of 2 kinderen 

4,7 

2,5 

-1,2 

1,2 

-1,1 

Vcrhouding inkomsten in huishoudcn<; 

Totaal inkomcn 100/0 

200.000 + 12,9 

100.000 +6, I 

75 000 +3,2 

50.000 () 

30.000 0 

Splitsingsvariant B met factor 2,05 
Vermrdering in {lrocartm van het nettoloon 

80/20 60/40 50/50 

+4,4 -0,8 -2,2 

+3,8 +0,2 -0,8 

+I ,2 0 0 

0 0 0 

0 0 () 

aanwezigheid van 3 of meer kinderen 

Verhouding inkom<,tcn in huishouden<, 

Totaal inkomen 100/0 80/20 60/40 50/50 

200.000 + 15,7 +6,9 +I ,fl +0, 1 

100 000 +8,0 +5,5 + 1,8 +0,9 

75.000 +4,5 +2,5 + 1,2 + 1 ,2 

50()()() + 1,2 + 1,1 + 1 '1 +I, I 

30.000 + 1,0 +I ,0 + 1,0 + 1,0 

C.IJV Ill'% 



Gevolgen voor het nettoloon met differentiatie naar kinderen 

Splitsingsvariant C met schijfverlenging 1, 5 
Vmmdering in pwccnten uan het nettoloo11 

afwezigheid van kinderen 

Vcrhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomen 100/0 80/20 

200.000 +4,3 +2,3 

100.000 -0,4 +3,0 

75.000 -0,4 + 1,2 

50.000 -3,5 0 

30.000 5,3 0 

Splitsingsvariant C met schijfverlenging 1, 75 
\fmwderin<} in {>ween ten 1){111 het nettoloon 

60/40 

-0,8 

+0,2 

0 

0 

0 

aanwezigheid van I of 2 kinderen 

50/50 

-2,2 

-0,8 

0 

0 

0 

Verhouding inkomstcn in huishoudens 

Totaal inkomen 100/0 80/20 

200.000 +8,6 +3,3 

100 000 +2,9 +3,8 

75.000 +2,0 + 1,2 

50.000 -1,8 0 

30.000 -2,6 0 

Splitsingsvariant C met schijfverlenging 2,0 
\fmmderi•uJ in f>rocenten lhl11 het nettoloon 

60/40 50/50 

-0,8 -2,2 

+0,2 -0,8 

() 0 

0 0 

0 () 

aanwezigheid van 3 of meer kinderen 

Vcrhouding inkomsten in huishoudens 

Totaal inkomcn 100/0 80/20 60/40 50/50 

200.000 + 12,9 +4,4 -0,8 -2,2 

100.000 +6, 1 +3,8 +0,2 -0,8 

75.000 +3,2 + 1,2 () 0 

50.000 0 0 () 0 

30.000 0 0 () 0 
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Gevolgen voor het nettoloon met differentiatie naar kinderen 

Splitsingsvariant D met schijfverlenging I, 5 
Verandering in fnocenten tJ<ln !Jet nelloloon 

afwezigheid van kinderen 

Verhouding inkomsten in huishoudcns 

Totaal inkomen 100/0 S0/20 

200.000 +5,6 +2,3 

100 000 + 1,7 +3,0 

75.000 +2, 1 + 1,2 

50 000 0 0 

30 000 0 0 

Splitsingsvariant D met schijfverlenging I, 75 
Vermzdering in procente11 Vlllt het Jtellolooll 

60/40 

O,H 

+0,2 

0 

0 

0 

aanwezigheid van 1 of :2 kinderen 

50/50 

-2,2 

-0,8 

0 

0 

0 

Vcrhouding inkomsten in huishoudcns 

Totaal inkomen 100/0 80/20 

200.000 +9,3 +3,3 

100.000 +4,0 +3,8 

75.000 +3,2 + 1,2 

50.000 0 0 

30 000 0 0 

Splitsingsvariant D met schijfverlenging 2,0 
Vermzderirzg i11 procenlnt van het nettoloorz 

60/40 50/50 

-0,8 2,2 

+0,2 -0,8 

0 () 

0 0 

0 0 

aanwezigheid van 3 of meer kinderen 

Verhouding inkom<;tcn in huishoudens 

Totaal inkomen 100/0 80/20 60/40 50/50 

200.000 + 12,9 +4,4 -0,8 -2,2 

100.000 +6,1 +3,8 +0,2 0,8 

75 000 +3,2 + 1,2 0 0 

50.000 0 0 0 0 

:wooo 0 0 0 () 

C[)V 1 0"16 



N 
edcrlanders hebben 'de 

opvallende behocfte om 

hun he Iangen met een mo

raltsttsch sausJe te overgte

ten." Fn moraliseren ligt niet goed in de 

VVD. Dat hlijkt ook maar weer uit de 

recentc publicatie van de Prof.mr. B.M. 

Teldersstichting, getiteld Nationaal be

lang; over de bruikbaarheid van het be

grip voor een liberaal buitenlands 

heleid', geschrcvcn door P CC van 

Schic. 1 In dit gcschrilt wordt getracht 

"de heersende code om in moralistischc 

tcrmcn over huitcnlandse politiek te 

praten" te doorbrckcn.' 

Het kan niet anders of het rapport 

moet tegelijk bedoeld zijn als onder

bouwing van de uitspraak van VVD

fractievoorzitter Bolkestein om de 

Ncderlandse buitenlandse politiek met 

"meer gcvoel voor R.ealpolitik" te vocren. 

Ook de bclolte in de Herijkings-nota 

van Buitenlandse Zaken om het buiten

lands beleid meer te richten op de be

hartiging van het nationale belang 

wordt in de studic hesprokcn Hct is in

teressant te vernemen wat de in ideolo

gisch opzicht dominante coalitie

partner in het huidige kabinct over dit 

onderwerp te vertcllen hccft. 

Onreine elementen 
Weliswaar vcrwijst de titel van de stu

die naar de bruikbaarheid van het be

grip 'nationaal be lang' voor ecn libcraal 

buitenlands bclcid. Maar de pretentie 

van hct rapport strekt wijder Schrijver 

is namelijk uit op ecn formulcring van 

het bcgrip nationaal be lang die voor de 

hclc samcnleving bruikbaar is. "Onze 

invulling van het 'nationaal belang' zal 

daarom op een hoog intersubjectief ge

halte mikken." Zodat zij kan dicnen als 

basis van een omschrijving die iedereen 

als voldoende zal ervaren als grootste 

gemene deler. 1 

Ook wij, behorend tot Hare Majesteits 

meest loyale oppositie, zouden ons dus 

aangesproken moeten voelen door de 

uitwerking die Van Schie geeft van de 

"zuivere bantering van hct bcgrip natio

naal belang", zoals de titel van een van 

de hoofdstukken luidt. 

Als 'kern' van het nationaal belang 

noemt de studie "de drijfveer die indivi

ducn in het liberale contractdenken er

toe brengt ecn staat op te richten", 

namelijk het verschaffen van veiligheid. 

De belangrijkste opdracht voor de staat 

in het internationale verkeer is het 

voorkomen dat de burgers en/of het 

grondgebied slachtoffcr worden van 

agressie en het verdedigen tegen agres

sievc daden die toch zouden kunnen 

worden ondcrnomen. Dit is het 'vitale' 

nationaal belang: de fysieke veiligheid 

van burgers en staat." 

Naast de zorg voor de tysickc vcilig

heid komt dan het tweede element van 

het nationalc belang: het voortbestaan 

van de staat als vrije, pluralistische sa

menleving met democratische besluit

vormingsproccdures; de bescherming 
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van fundamentcle waardcn bimm1 de eigen 

grenzcn (cursivering van Van Schie, 

ThB) Ten derde noemt het geschrift 

voor hct buitenlands economisch be

leid als 'hoofdtaak' het afhrcken van 

handelsbelemmeringen, en het open

houdcn van tocgangswcgcn tot han

delspartners en de doorgangsroutes 

voor het (handels)verkcer. Deze taak 

kan worden aangevuld met vergroting 

van de exportkanscn van hct Neder

landse bedrijfslcvens 

Wat dan tc vinden van ontwikkclings

samenwerking of mensenrechtenbcleidJ 

Wc-lnu, de auteur heeft de dcfinitic- van 

nationaal bclang willcn 'zuivercn' van 

clementcn 'die het concept vcrtroebe

len' Hct zou hierbij bovendien gaan 

om "de export van bcpaalde waarden", 

zoals 'de universaliteit van de mensen

rechten', 'de superioriteit van de libe

raal-democratischc politiekc orde' en 

'het tonen van hulpvaardigheid', waar 

de Nederlandse burgers geen direct ge

meenschappelijk belang bij hebben. 

Deze waarden dicnen schcrp van de 

nationale belangen ondcrscheiden te 

worden-" Zij zijn ondcrgeschikt aan de 

drie door de auteur geselccteerde cle

menten van het nationale hclang. In 

ecn partij, waarin iemand die hct woord 

'moraliseren' gebruikt het risico loopt 

met pek en veren de zaal uit gegooid te 

worden, zijn dcrgelijke clcmenten 'on

zuiver', onrein. 

"Where are we going!" I asked. 

"I don't know," he said. ".Just driuing " 

But this road doesn't _qo anywhm," I told him. 

'That doesn't matter." 

"What docs!" I asked, after a little while. 

".Just that we're on it, dude," In said. 

Bret Easton Ellis, Less than zero (London 1986) 195 

Natuurlijk mogen politici waardcn uit

dragen, maar, zo volgt de waarschu

wing: Zij moeten ervoor bcducht zijn 

dit nict te veel in verheven termen tc 

formulcren en bovcndien zal de effecti

viteit extra zwaar in de besluitvorming 

mocten wegen op basis van 'een nauw

gezette kosten-baten-analyse'-' 

De definii.'ring van hct begrip 'nationaal 

belang' en de gevolgen daarvan voor 

hct Nederlandse buitcnlands beleid 

vormcn de kern van het rapport. Het 

bevat daarnaast een beschouwing over 

het gebruik van de term nationaal be

lang in het politieke debat in een aantal 

Ianden, vooral de Verenigdc Staten. 

Schrijver geeft vervolgens een over

zicht van de hczwaren die tegcn het 

gebruik van de term ingehracht kunncn 

worden. Zo wordt onder andere ge

noemd dat de term vaag zou zijn, dat 

zij kan worden misbruikt voor partijpo

litieke doeleinden, dat zij achterhaald 

zou zijn, of morcel verwcrpeliJk, of niet 

in overeenstemming met liheralc begin

selcn. De hczwaren die erop neerko

men dat het begrip nict goed hanteer

baar is, worden in het vervolg van hct 

rapport wcersproken. 

Europa 
Een belangrijk argument, namclijk dat 

het vooropstellen van het nationale be

lang als gevolg van de toegenomen in

terdependentie achterhaald is, wordt 

gebruikt in het WRR-rapport 'Europa 

wat nu/H onder het kopje 'Europee'i 

ver'ius Nederlands belang?'. Het ge

schrift van de Teldcrsstichting haalt de 

passage in dat rapport aan, waarin staat 

dat de Europese Unic Nederland de 

mogelijkheid bicdt om, onder erkcn

ning van de onderlinge alhankclijkheid, 

acticf met andcren de omstandigheden 

mee te be'lnvloeden waar ons land al-

CDV 10/% 



ken gccn grccp op hcdt. Door Jigging, 

vcrwcvcnheid en de aard van de pro

hlcmcn is crop steeds mindcr tcrrcincn 

nog sprakc van ccn wcrkclqkc nationa

lc autonomic "Nict ovcrdracht en ver

lics aan socvcrcinitcit i'> aan de orde," 

zo stclt her WRR-rapport, "maar het 

collcctid hcrnemen van invloed en cen 

grccp op ontwikkclingcn, die ook de 

grootste Lid-Staten individueel hehben 

vcrlorcn.'''! 

Dezc overweging vermag Van Schie 

nict tc ovcrtuigen. Hij doet dcze ont

wikkcling van tocnemende onderlinge 

afhankclijkhcid af met de opmerking 

dat hct nog nict op grote schaal heeft 

gclcid tot vcrzwakking van de nationa

lc loyal i tci t sgevoclens. En daarnaast 

vermocdt de auteur- hij is hier mcrk

baar voorzichtigcr- dat de relevantie 

van het nationak belang "door de toc

gcnomen contactcn over de grens heen 

en de onderlingc vcrvlechting wei een'> 

ecrdcr (kanJ zi)ll vcrgroot dan vcr

klcind ... 11' Daarbij gaat de schrijver er

van uit dat de belangcn van de burgers 

in de ccrstc plaats via hun nationale re

geringcn behartigd worden. De toene

mendc samenwcrking binnen de 

Europese Unie (het mag in dit rapport 

gccn intcgratie heten, die term i'> in de 

VVD kennclijk ook onrein geworden) 

moet dienstbaar blijven aan de nationa

lc bclangcn van de dcclncmcnde lan

dcn.11 Het geschrift gaat er voor het 

gemak vanuit dat de natll)nalc belangen 

van de declncmendc Ianden overeenko

mcn met de belangen van de burgers 

van Europa. 

Hct CDA, altham hct Wetcnschappc

lijk ln,tituut dat voor die parti) werk

zaiJnl i"i, guat van ccn andere aannamc 

uit. In hct recent ver<,chenen rapport 

'Waarhcid en waardigheid; civil <,ociety 

CIJV !11.% 

en samenwerking in Europa' wordt het 

volgende aanbevolen: "Het dienen van 

de burger, met zijn of haar idea len, dro

men, belangcn, bandcn met anderen, 

tekortkomingcn en zwaktes, zou het 

hoofddoel moeten zijn van de Europesc 

integratie. De burger is als verantwoor

delijk persoon in politick opzicht het 

beste gediend met een democratisch 

politick systeem onder de hecrschappij 

van hct rccht, waarin de mensenrcch

ten worden gerespecteerd Dit geldt 

niet aileen voor de nationalc staat, maar 

ook voor de Europese Unie, die is gaan 

beschikken over publiek gczag "12 

De VVD mag zich ovcrigens 

r: 

c 
0 

uiterst gelukkig prijzen dat 

13ondskanselier Kohl zich in 

Europa door meer laat leidcn 

dan door het zuivere natio-

Waarden zijn in het 

nationaal belang. 

nale belang, zoals dit in hct geschrift 

van de Teldersstichting gedehnieerd 

wordt. Historisch besef en de wil de 

bewegingsvrijheid van de 13ondsrcpu

bliek bewust en stelselmatig in te per

ken in hct kadcr van Europcsc inte

gratie zijn niet anders te verklaren dan 

uit de onderschikking van het Duitse 

nationalc be lang aan de hogcre waarde 

van vrede op het continent. 13ondskan

sclier Kohl zci begin dit jaar in Leuven: 

"De politick van de Europcsc eenwor

ding is in werkelijkheid een vraag van 

oorlog en vrcde." De heer Bolkestein, 

die zich heeft voorgenomen ertoe biJ te 

dragen dat de Ncderlandsc buiten

landsc politick met meer gevoel voor 

Rwlpolitik gevoerd wordt, lcgde dit uit 

als cen dreigement. Volgens de fractie

voorzitter van de VVD zou de uit

spraak van de Bondskanselier neer zijn 

gekomen op: de integratie van Europa 

moet lopen zoals wij willcn, anders 

komt er oorlog met de 13ondsrepu

bliek.1' Zou de VVD ccn hlinde vlek 

hehben voor de mogelijkhcid dat natio-
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nale bclangcn voor sommigen in het 

Iicht van waarden worden beoordeeld) 

Oak een erkend realist als Henry 

Kissinger meent dat ccn systeem van 

machtsevenwicht, waarin staten hun 

nationale belangcn volgen, aileen kan 

functioneren op basis van gedeelde 

waarden. Hij neemt het internationalc 

systeem ten voorbeeld, dat begin ne

gentiende eeuw in Europa tot stand 

kwam, en dat de langste periode zonder 

grotc oorlogen op het continent inluid

de. Het werd val gens Kissinger geken

merkt door cen combinatie van lcgi

timitcit en evenwicht, gedeelde waar

den en buitenlands beleid dat uit was 

op machtsevenwicht. 

Over de peri ode die nu is aangehroken 

schrijft Kissinger: "011e um o11ly !JofJe that 

something akin to the Mettemich system evol

Pes, Ill whiciJ a halm1ce of po!Per is reinforced 

l1y a shared se11se of Palues. And n1 the modem 

age, these odues would !Jape to be democra

tic.'' 14 

De afwezigheid van de disciplincrende 

werking die v66r 1989 uitging van de 

Oost- Westtegenstell ing plaatst staten 

voor de verleiding meer dan voorheen 

hun beleid op hun nationale eigenhe

lang te baseren. Het pleidooi van de 

Teldersstichting geeh toe aan die ver

lciding. Het haakt in op een uiterst ris

kante tendcns en het is de vraag of dat 

wei in het Nedcrlandse belang is. Is hct 

in ons belang dat grote mogendheden 

als Duitsland en Rusland zegeviercnd 

uit de 'stnu]_qlcfor mastery i11 Europe' tevoor

schijn komen? Of zou dat niet licver de 

Europcse Unie moeten zijn, waarin de 

nationale belangen van de verschillen

de staten ingebed zijn, en waarin niet 

aileen de kleinerc Ianden, maZtr hoven

dien ook nog eens de Europese burgers 

cen stem hebben? 

Het VVD-rapport gaat hier op een ge

vaarlijke tocr. AI eerdcr heeft VVD-mi

nister Zalm van Financicn de Europa

discussie verziekt door de plotselinge 

constatcring dat Nederland a an contri

butie'> meer betaalt aan de Europese 

Unie dan het aan directe middelen 

weer terugkrijgt. Wat Van Schie in zijn 

rapport doet, is deze uitspraak te veral

gemeniseren tot: "Dit inzicht heeft tc

vens gevolgen voor eventuele financicle 

bijdragen aan internationale samenwer

kingsverbandcn: het nationaal helang 

dicteert dat een regering er zorg voor 

draagt dat het prohjt van de samenwcr

king gelijke tred houdt met de hoogte 

van de contributie."" Wordt dat een 

nieuwc richtlijn voor de VVD) Caat 

die ook gcldcn voor het Nederlandse 

lidmaatschap van het lnternationaal 

Monetair fonds (IMF)) Van de Noord

atlantische Verdragsorgani'>atic (NA

VQ)) Van de EBRD (Europese 13ank 

voor Herstel en Ontwikkelingj: 

lnhoudelijke opdracht 
Het geschrilt is een VVD-stuk, dat 

tracht aan te tonen dat het vooropstel

len van het nationale helang uitstekend 

past in de liberale traditie. De wereld

gemeenschap is in die redenering opge

bouwd uit <,Iaten bcvolkt door llldi

viduen die b1nnen hetzeltde politieke 

vcrhand wensen samcn te Ieven. In de 

staat hebben deze individuen ce11 ins

trument om voor hun gczamenlijke be

langen op te komcn. De hootdstroom 

van liberale politici ziet het als zijn taak 

om in de buitenlandse politick op tc ko

men voor het nationale bclang van het 

cigen land. Het voorthestaan van de 

staat is uiteindelijk gcen belang op zich, 

maar onderworpen aan de wil van de 

ovcrgrote meerderheid van de burgers. 

Aan de uolonte gcncrale wordt door de 

liberalen de verdediging van het natio-
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mlc hclung ontlccnd, ".. de drijfveer 

die individucn in het contractdenken 

crtoe hrengt een -.taat op te richten: het 

verschaffen van veilighcid" "' Dat is 

niet immorcel, aldus Van Schie: "Het 

houwcn uun ccn intcrnutionulc rcchts

ordc, de inzet voor de mensenrechten 

en de overdracht van middclen aan ar

mc mensen in ontwikkelingslanden vin

dcn hun hcgrenzing in hct Ncdcrlandse 

helang, cen staat die dat belang niet 

Iunger voorop stelt handelt ten opzich

te van zijn burgers immoreel."tc 

!n de visie van hct VVD-gcschrih is cr 

gecn uitgangspunt dut uitstijgt hoven 

de wil vun de verzamelde individuen. 

Aun 111 /)tell, 11i lllililrc is hun nationalc he

lang ondcrgcschikt Wij vindcn dut een 

hcrkenhare, maar gevaarlijke stellingna

me. Wunt zijn hcschenning vun de fy

'iteke veiligheid, he-;cherming van de 

rechtsorde en hcvordcring van de cco

nomischc hclangcn wcrkelijk doelcn 

van de hoogstc orde in de buitenlandse 

politickc Het is belangrijk om zich te 

hcrinncren dat hescherming van defy

sickc vcilighcid, handhuving vun latP 

<111d or,!n en bcvnrdcring van een kapita

listischc economic de kern vun hct 

programma van de ideologie van dena

tionulc veiligheid uitmaukten. zoals die 

begin Jurcn tuchtig nog in Latijns 

Amerika ol Zuid Afrika heleden wer

den. Nu tritcht de VVJ) in huar streven 

de aunhang tc vcrbrcclen veel icleecn 

van andcrcn in haar cigcn vi-,ic op te 

ncn1cn. l\1uur wiJ willcn er nict van uit

gaJn, dar zij ook n1aar cnig~zin<.; in die 

richting zou willcn verschuiven. 

Wii zijn cr in het C:DA dun ook van 

ovcrtuigcl clat uitcindelijk de kwaliteit 

van hct <,taJtwcrhund en de mate WJJr

in hct aan zijn inhoudelijke opdracht 

volcloct van hoger orclc ziJn dan de 

( J)V J()(j(J 

hescherming van de uiterlijke kenmer

ken. Om de toespraak ter gelegenheicl 

van de opening van het Acaclemisch 

jaar van CDA-fractievoorzitter Ennelis 

Heerma aan te halen: het is ons eercler 

om de inhoucl clan om de vonn te cloen. 

De kwaliteit en de opclracht van het 

staatsverbund worden ontleencl aan het 

beginsel van de publieke gerechtigheicl. 

Deze vertegenwoorcligt een waarde, die 

zin gecft Jan constructies als het staats

verband. Een waarde, die erop wijst dat 

macht ten dienste hoort te staan van 

recht; dat veiligheid, staatsinstellingen 

en cconomische ontwikkeling instru

mentcn zijn om mcnsen tot hun recht 

te Iaten komen. Het nationale belang 

kun aileen hegrepen en gedefinieerd 

worden in het Iicht van waarden. 

Als een hestaand staatsverhand niet 

meer in -.taat is om aan die inhoudelijke 

opdracht tc heantwoorden, komen bur

gers in verzct. Dikwijls weten ziJ de 

werking van de instellingen z6 te corri

gcren, dat deze in kwalitatievc zin ver

beteren. Op die manier kon in Neder

land de parlcmcntaire democratic langs 

de weg der gcleidclijkhcid tot ontwik

kcling komen. Bij tijd en wijle is een 

funclamentele omwenteling noclig, zo

als in 1989 in Midden-Europa hedt 

plaatsgcvondcn Ook kan het v66rko

men dat bepaalde aspecten van de 

staatsopdracht niet meer door een staat 

afzonderliJk bchartigd kunncn worden. 

I)an is .:;arncnwcrking tusscn staten no

dig op de betrdknde deelterreinen. 

Som'i is zelfs samenwerking niet vol

doende en moet er een bijzonderc, bo

vennationale. bestuurslaag in het Ieven 

worden geroepen, zoals in de Furopese 

Unic. Die is op haur beurt evencens 

onderworpen aan de inhoudelijke 

toets die ook voor nationale staten 

gold Democratischc controle door de 
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burgers maakt onderdcel uit van die 

toets. 

"lntcrnationalc samenwerking mag 

geen doel in zicbzelf worden," zo 

meent hct VVD-rapport, "maar moet 

dicmtbaar blijven aan de belangen van 

de deelncmcnde Ianden."" Wij zouden 

zeggen dar ook de bclangen van de 

dcelnemendc Ianden geen doel in zich

zelf mogen worden. En wij zouden 

daaraan toevocgen dat internationale 

samenwcrking dienstbaar moct zijn aan 

de burgers om wie het gaat en die zich 

daartoe vertcgcnwoordigd moetcn we

ten in cen parlemcnl dat op dezeltdc 

schaal operccrt als die van de intcrna

tionale samenwerking. Het wclzijn van 

de burgers mag niet ondergeschikt wor

den gemaakt aan het tocvalligc rcsul

taat van de onderlinge machtsverhou

dingen tussen nationalc staten. 

Wij ziJn binnen hct Wetenschappelijk 

lmtituut gc'impireerd geraakt door het 

concept van de cwil society, zoals dat 

door de vroegere l\1idden- en Oost

Europese dissidentcn is uitgewerkt In 

hun strijd voor democratic en re<,pcct 

voor de mcnsenrechtcn haddcn zij het 

volgcnde heel helder voor ogen: Een 

regering die in interne aangelegenhc

den de menscnrechtcn respectcert, zal 

ook de rechten van andere volken en 

staten in acht nemen. En een regering 

die haar cigen burgers naar willekeur 

behandclt, zal zich ook naar willekeur 

gedragen in haar internationale betrek

kingen. De afwezigheid van interne 

vrede in Midden- en Oost-Europa was 

de oorzaak van de afwezigheid van vrc

de in de internationale bctrekkingcn in 

Europa als geheei.''' 

De auteur geeft met kennelijke instcm

ming ecn citaat van John Lewis Caddis, 

dat luidt dat definitics van hct nationa-

le belang aile lijken neer te komen op 

"the need to uealc 1111 intem,!lional enoiro11111ent 

conducive to the sumiP!ll and flrosJieriHq of the 

natiOn's do111cstic Jllstitut/0115"- 2" Zelf doct hij 

er wcinig mec. Het pa<,t cigenlijk niet 

zo goed in zijn waardenvrijc dcfinitie 

van nationaal belang. En toch: ccn in

lernationale omgcving, waarin de waar

den van democratic, respect voor de 

mensenrcchten, vrcedzame bctrekkin

gen, solidariteit, cconomische ontwik

kcling en cil!il society worden verzckerd, 

is een stcun in de rug voor de fysiekc 

veiligheid van Nederland, de hinnen

landse rechtsorde en de kanscn voor de 

economie. Waarden zijn in het nationa

le belang 

lnderdaad, in het CDA houden wij het 

clement van 'waardcn' in de definitic 

van hct nationale belang Wij gaan het 

'vervuilcn', om in de termcn van hct 

VVD-rapport tc blijven. Wij herinne

ren ons trouwens nog hoezeer de cigen 

achterhan daar prijs op stclt. Denk 

maar aan de amendering van hct ont

werp-verkiezingsprogramma dat in 

199.o verschecn. De artikclen over het 

huitenlands beleid hcgonnen aanvanke

lijk met de stelling dat Nederland een 

open economic hecft en dat hct buiten

lands belcid de voorwaardcn moet 

scheppen voor de gewcnste sociaal

economischc ontwikkeling in eigen 

land. Dat was de achterhan van het 

CDA niet christen-democratisch ge

nocg. Zij wist via massale amcndering 

te hereikcn dat de buitenlandparagrafen 

zouden opcnen met de stelling dat de 

bevordering van puhlicke gerechtig

heid een integraal onderdeel is van het 

huitenlands beleid en hoge prioritcit 

hecft In het definitievc C:DA-program

ma kwamcn het uitbannen van hongcr 

en armoede en het scheppen van om

<,tandigheden waarin mcnsen als verant-
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woordei!Jke personen tot hun recht ko

men en Ianden een volwaardige positie 

kunnen innemen in de wereldecono

mte, b6ven de Nederlandse belangen. 

Mensen serieus nemen 
Het rapport Nationaal belang; Over de 

bruikbaarheid van bet begrip voor een 

liheraal huitenlands beleid' van de 

Teldcrsstichting wil de belangen van 

individuen tot uitgangspunt nernen. 

Daarmee I ijkt het op het eerste gezicht 

burgers serieus te nemen. Zij zouden 

het hcste gediend zijn met een regering 

die in bet internationale verkeer uit is 

op de be.,cherming van hun fysieke vei

ligheid, hun bestuurlijke instellingen en 

hun belangen als producent en consu

ment. Tegelijk zegt de schrijver: "Libe

ralen gaan ervan uit dat de staat zich 

niet op het bereiken van een hepaalde 

invulling van het menselijk geluk rnoet 

richten, maar zich moet toeleggen op 

het verstrekken van de faciliteitcn 

waarmee burgers zelf een gelukkig 

Ieven kunnen ophouwen-"21 Toch gccft 

hij een bepaalde invulling van bet men

seliJk geluk fysieke veiligheid, een de

mocratisch bestel en produceren en 

consumeren. Voor meer hodt de staat 

voor hem niet op te komen. De rest is 

lranje 

Waarom het steunen van de nationale 

economic - bet athrckcn van handel<>

hclcmmcnngcn, en hct openhouden 

van de toegangswcgen tot handelspart

ncrs en de doorgangsroutcs voor het 

(handels)vcrkeer - tot de hardc kern 

van het nationale belang hoort, wordt 

in hct VVD-rapport niet nadcr gemoti

vccrd. Waarsc.hijnlijk, omdat dczc libc

ralcn in de VVD z6 na aan het hart ligt, 

dat dat nict nodig is. De enigc rcden 

die wordt aangcvoerd waarom de VVD 

hande!.,bevordering als derde element 

( llV Ill% 

van het nationale helang noemt is dat 

"dergelijke maatregelen beogen de na

tionale welvaart te verhogen, zonder 

dat ze in bet nadeel zijn van bepaalde 

burgers of economische sectoren"22 

Hct is nog maar de vraag of burgers 

daarmee 'zelf een gelukkig Ieven kun

nen opbouwen'. Als een onderneming 

bet afbreken van handelsbelemmerin

gen aangrijpt om de productie naar an

dere Ianden te verplaatsen is dat wei 

degelijk 'in bet nadeel van bepaalde 

burgers of economische sectoren'. Is 

bet in bet nationale belang, als in Ne

derland het niveau van socialc zckcr

heid of de graad van milieubescher

ming naar beneden moet worden bijge

steld, om als land concurrerend te blij

ven? Niet in de definitie van Van Schie. 

Dat zijn weer die 'onzuivere elernenten' 

die maar liever buiten de discussie ge

houden moeten worden. In dat opzicht 

worden de helangen van de burgers 

niet serieus genomen. 

Zij worden aileen maar beschouwd als 

burgers van de staat en als produccntcn 

en consumenten in de economie. 

1\tcnscn worden in bet VVD-gcschrift 

niet voor vol gezien, omdat andere vor

men van maatschappelijke betrokken

heid als irrelevant voor, als 'onzuivere 

elementen' in, het nationale belang 

worden afgcdaan Als de welvaart ge

dicnd is met exportbcvordering, waar

om zou bet welzijn dan niet gediend 

zijn met bevordering van maatschappe

lijke bctrokkenheidJ BedriJVCtl die cx

porteren zorgen voor werkgelegenheid. 

Vakbonden die samenwerken met part

ncr<> in andere Ianden doen ervaringen 

en inzichten op waardoor zij ook hicr 

sterkcr staan. Kerken zoe ken hun 

oricntatie van nature huiten het staats

verband. Univcr'>iteitcn en onderwijsin-

n 
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stellingen kunnen nauwelijks meer zon

der internationale contacten. De 

rechtsorde in Nederland vraagt ook 

voortdurende kritische begclciding 

door organisaties die internationalc 

netwerken hcbben. De nationale eco

nomie wordt door de regcring onder

steund door de internationaal politieke 

inzet voor hct afbrcken van handelsbe

lemmeringen en de bcvordering van de 

export. Dat is terecht en noodzakelijk. 

Op vergelijkbarc wijzc moet de betrok

ken samenlcving door de regering wor

den onderstcund door de internationaal 

politieke inzct voor ontwikkelingssa

menwerking, de naleving van mcnsen

rechten, de bescherming van het 

milieu. 

Als de lijn van het geschrift van de 

Teldersstichting wordt overgenomen 

door de VVD - en de zegen van de 

heer Bolkestein lijkt het te hebben- zal 

deze partij wei het meest gelukkig zijn 

met het buitenlands beleid zoals dat 

thans door minister Van 1\ticrlo van 

fluitenlandse Zaken gcvoerd wordt. 

Hem wordt, zelfs door D66, verweten 

de mensenrechten ondergeschikt te 

maken aan nationale en economische 

belangen van Nederland. De eigen 

066-achterban is ervan overtuigd dat 

zijn voorgangcrs Kooijmans en Van 

den Broek 'aantoonbaar meer hebben 

gedaan' voor de mensenrechten dan 

Van l\1ierlo 2 ' Ecn opmerking van Van 

Schie is in dit verhand 

Dat hecft nicts te maken 

met de 'export' van waar

den, zoals Van Schie 

rneent. 21 Dat heeft alles te 

maken met internationale 

Zou de VVD een 
veelbetekenend zodra het 

gaat om doelstellingen die 

niet door het nationaal be

lang zijn ingegeven (men

senrechtenheleid, ontwik

kelingssarnenwerking) rnoet 

de effectiviteit van hct bc

leid extra zwaar in de be

sluitvorming wegen. Het 

is een raadsel waarom de 

opdracht tot effectiviteit 

niet juist van toepassing 

zou moeten zijn op het 

punt van de verzckering 

blinde vlek hebben 

voor de 

mogelijkheid dat 
puhlieke gerechtigheid, 

met het recht doen aan ar

men en onderdruktcn over 

grenzen heen, met hct ho

noreren van maatschappe

lijke betrokkenheid en met 

een realistische inschatting 

dat een internationale om

geving die meer hlijk geeft 

nationale belangen 

voor sommigen in 

het Iicht van 

waarden worden 

beoordeeld? 

van gerechtigheid ook ten goede komt 

aan de Nederlandse samenleving, aan 

het nationale helang. Hct is een grove 

rniskenning van de Nederlandse bur

gers om te schrijven, zoals Van Schic 

doct, dat zij daar geen 'direct gemeen

schappclijk belang' bij hebbcn 24 Dar 

rnaken zij zelf wei uit. 1\tensen moeten 

ten voile serieus worden genomen: in 

de ontwikkeling van de democratische 

rechtsstaat, in de sociaal- economische 

ontwikkeling, als betrokkenen in de 

civil society. 

van de fysieke veiligheid, 

de binnenlandse rechtsorde of de inter-

nationale economische betrekkingen. 

Slot 
De auteur heeft getracht te komen tot 

een definitie van het nationalc helang, 

die zo strak is afgcbakend, dat het kan 

dienen als grootste gemene deler "Op 

die wijze zullen weinig Nederlanders 

moeitc hehben met wat zich binnen de 

lijnen van het nationale belang bevindt 

(hooguit zullen er menscn zijn die meer 

binnen die lijnen willen brengen), zo-
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dater waarlijk van een natiomwl (cursi

vering van Van Schie, ThBl hclang kan 

worden gesproken."2<• Het geschrift 

'Nationaal helang, over de hruikhaar

heid van het hegrip voor een liheraal 

buitcnlands beleid' van de Telders

<;tichting is dan ook in ccn patriottisch 

rood-wit-blauw uitgevoerd. 

Als van christen-de111ocratische zijde 

gepoogd moet worden 0111 het natio

nale helang tc ddinicrcn, bicden eerde

re op111erkingen van professor en 

oud-111ini<;tcr van Buitcnlandse Zaken 

Kooij111ans cen goed aanknopingspunt. 

In het CDA-Jaarboek 1994-1995 schrecf 

hij dat dit aan de ene kant inhoudt het 

scheppen van zo gunstig mogelijke 

voorwaarden in de internationale ver

houdingen 0111 de Ncdcrlandse sal11en

leving naar eigen inzicht overeen

komstig de waardcn van publickc ge

rechtigheid in te richten. Maar tegelijk 

omvat het de effectieve inzet voor een 

intemationale o111gcving waarin meer 

sprake is van respect voor de mensen

rechtcn, democratie, beginselen van de 

rechtsstaat, economische en ecologi

'>che ontwikkeling Ook dat is in hct 

helang van de Nederlandse samenle

ving. Andersom is hct van bclang voor 

de internationale rechtsorde dat cr sta

ten zijn die zich voor die doelstellingen 

inzetten_ 2c 

De grootste gemene deler, die Van 

Schie in het geschrilt van de Tclders

stichting pre-,enteert, is van principieel 

andere strckking Het kan zijn dat een 

beleid gebaseerd op nationaal belang en 

ontdaan van onrcine ele111enten de 'zin

delijkc burgerheren' in de VVD aan

spreekt Ons in icder gcval niet. 
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e Nicuwbouw van de 

Tweedc Kamer wordt ge

kenmerkt door openheid 

en transparantie. llij de 

Kamer zijn meer dan 200 parlcmentaire 

journalisten gercgistreerd Zij houdcn 

dagelijks de 150 volkwertegenwoordi

gcrs uit de Tweede Kamer (en op iedere 

dinsdag nog ecm 75 uit de Eerstc 

Kamer) en de !eden van hct kabinet in 

hct oog en berichten daarovcr dage

lijks Kamerledcn wcrken letterlijk en 

figuurlijk in een glazen huis. Ecn (parle

mcntaire) democratic kan niet zonder 

opcnhcid en transparantic. Ecn parle

ment dat de openbaarheid schuwt, is 

gccn knip voor de ncus waard en zal 

nauwelijks politieke in

vloed, zo men wil macht 

en reclc vcrantwoordelijk

heid, hebben. Toch is er 

vcrtrouwclijkheid en ge

hcimhouding 

naar niets hcrlcid kan worden. Ciswerk 

in de media lcidt tot speculaties waar

aan uiteindelijk aileen scnsatiezoekers 

lol bclcvcn. Met deze staatsrcchtcli)k 

vcrankerde geheimhouding is niets mis. 

De beide Kamers der Staten-Cencraal 

respecteren dat en blijven daarbuitcn. 

Vertrouwelijk overleg 
Er is ook een vorm van vcrtrouwelijk

hcid en geheimhouding waarbiJ de 

Kamer - plenair ot in commissiever

band- zeit direct in hct gcding is. Dit 

doct zich voor wanncer ccn minister de 

behocftc heeft de Kamer over ccn 

kweslic in tc lichten en in de Kamer de 

wens leeft daarovcr met de minister te 

Het ovcrlcg tussen de 

Koningin en haar minis

ters staat onder de staats

rechtclijkc cis van de 

geheimhouding Dit 'ge

hcim van hct Noordeinde' Drs. WI Deetman 

overleggen enerzijds en 

anderzijds de omstandig

heid dat openbaarhcid van 

de intorrnatic die dan over 

de tate! zou gaan 's lands 

belangen kan schaden of 

bijvoorbceld die van der

dcn waarmee de rcgcring 

aan hct ondcrhandelen is. 

Vertrouwelijk ovcrlcg kan 

dan een uitweg bicdcn. De 

dcurcn van de vergadcr

zaal worden dan lcttcrlijk 

garandeert de onschcndbaarheid van 

het staatshoofd en maakt een minister 

voor a! zijn daden voluit verantwoorde

lijk, ook wanneer een van die daden te

rug te voeren is tot hct resultaat van dat 

vcrtrouwelijk gevoerde ovcrlcg Boven

dien dient hij zo tc wcrk te gaan dat zo 

enigszins mogelijk door derden daar-

gcslotcn. De Kamcrlcden mogen over 

dit alles gecn mcdcdelingen naar huitcn 

doen. Zo is de subsidicverlening aan 

bedrijvcn vaak een punt van vertrouwe

lijk beraad in de vastc Kamercommissic 

voor [conomische Zaken. Bcpaalde on

dcrwcrpen in het dclcnsic- en buiten

lands heleid kunncn aileen achter 

CDV I L'<J6 



gesloten deuren worden behandeld. 

Ceregeld geheim overleg vindt plaats 

in de C:omrnissie voor de lnlichtingen

en Veiligheidsdiensten. In het alge

rneen zou men kunnen zeggen dat 

openhaarheid regel is en vertrouwelijk

heid uitzondering Toch hehhen zich 

JUist in de afgelopen jaren politiekc 

prohlernen voorgedaan rond vertrou

welijk behandelde zaken. 

Enkclc voorbeelden Zo bevatte het 

rapport van de zogenoernde cornrnis

sie- Wierenga (JRT-aftai reI een gehe1rne 

bijlagc Hct kahinet-Lubher<, Ill zocht 

naar wegen en rniddelcn de Karner ver

trouwclijk tc inlormeren. Het belandde, 

a! dan niet terecht, hij de C:ommissie 

voor de Inlichtmgen- en Veiligheids

diensten. Over dcze handelwijze is la

ter door de Enqui'tecommissie- Van 

Traa de stal gehrokcn. 

Recentclijk is in de media rumoer ont

staan over een rapport van de Algc

menc Rckcnkamcr over de gang van 

zaken bij steunverlening aan hedrijvcn 

In het verleden is de vaste Kamercom

miS'>ie voor Economische Zaken bier

over vertrouwelijk ingelicht. Mag de 

Rekenkamer de aan de Kamer verschaf

te vertrouwelijke inforrnatie direct of 

indirect wei openhaar maken? 

In de aanloop tot het zogenoemde 

C:TSV-onderzoek ( toezicht sociale ze

kerhcid) kwam er op enig moment de 

mededcling van de tocnmalige staatsse

cretaris Linschotcn dat hij de Karner 

vertrouweliJk wcnste tc inlormercn. De 

vastc Kamercornmis'>ie voor Socialc 

Zaken en Werkgelegenheid wcigcrdc 

die vertrouwelijke inforrnatie in ont

vangst te nemen. Achteraf bezien was 

dit terecht. 

Kamer vleugellam gemaakt 
Voor iederc vcrtrouwelijkheid of ge-

heirnhouding is wei een goede overwe

ging aan te voeren. Natuurlijk is het 

plezierig voor een minister indien hij 

zich tijdig verzekerd weet van parlc

mentaire rugdekking Het is begrijpe

lijk dat gc'I'nteresseerde en actieve 

Kamerlcden graag zo vroeg rnogelijk 

zo breed mogelijk geinformeerd wen

sen te worden om zo tijdig hun visies te 

kunnen vcntileren. Toch is er de vraag 

of de Kamerer goed aan doet zich a! te 

gemakkelijk te Iaten lcnen voor het ver

krijgen van vertrouweiijke informatie of 

het voeren van overleg achter gesloten 

deuren. Want met betrckking total dat

gene wat men op deze manier ver

neemt, kan men een minister of staats

secrctaris, ja zelfs het gehele kabinet 

puhliekclijk niet ter verantwoording 

roepen. In zekere zin lcidt vertrouwc

lijk overleg er 66k toe dat in bepaalde 

opzichten de Kamer vlcugellam wordt 

gemaakt, met de verkrcgen informatie 

kan men irnmers niets doen. Per saldo 

gaat het erorn dat ministers en staatsse

cretarissen hun eigen verantwoordelijk

heid nernen en daarovcr - i ndien het 

vanwege het landsbelang niet anders 

kan, achteraf - verantwoording aflcg

gen met het risico weggestuurd te wor

den. Het land besturen hetekent niet 

aileen verantwoording af!eggen, maar 

ook verantwoordelijkheid nemen, ook 

a! zijn er politieke risico's. Voor Ka

merlcden geldt, dat 'openhare' kennis 

hun slagkracht vergroot en vertrouwe

lijke wetenschap hun actieradius be

perkt. 

Drs. WI Deelman 

T11 de colwmt _qwen de /eden van de rcdaclie hun 

fJersoonlljke oflt){tttim}en weer. lij hopen dcwrmee 

em !lmizet tc _qevcn voor reflcctie of dcbat. 



f

u 

:J 

0 

c 

f

z 

D 
e oplettende lezer heeft 

het misschien al in het co

Jolon gezien, per I oktober 

heeft de redactic ecn nieu

we voorzitter. Het doet de redactie 

enorm vee I plezier dat prof dr E.M.H. 

Hirsch Ballin het voorzitterschap van 

de redactie op zich heeft willcn nemen. 

De redactie dankt ir W.CM. van 

Licshout voor de buitengewoon inspi

rerendc manier waarop hi) ruim acht 

jaar lang het voorzitterschap heelt 

vorn1gcgcvcn. Hct \Varcn goede jaren. 

In het decembernummer zal uitgebrei

der bij deze voorzitterswi<,seling wor

den stilgcstaan. 

lnmiddels is binnen het CDA de Pro

gramcommissie al druk in de weer Het 

is de ambitie van de redactie om in de 

komende tijd artikelen te plaatsen die 

een bijdrage kunnen leveren aan het 

denken over het verkiezingsprogram. 

Cezien de opschudding over het AOW

standpunt van de vorige l'rogramcom

missie ligt het voor de hand dat er in 

ieder geval eer1 goed doordacht en 

breed gedragen standpunt over de toe

komst van de AOW zal moeten komen. 

Aileen al daarom is het artikel 'Naar een 

betaalbare AOW' verplichte kost voor 

de Programcom-missie. Het is geschre

ven door enkele prominente !eden en 

adviseurs van de Wl-studiecommissie 

Ouderenbeleid. Een wat breder debat 

in de partij over dit artikel lijkt de re

dactie raadzaam. 

De redactie beschouwt het als een gro-

te ecr dat wij in dit nummer een artikel 

kunnen plaatsen van Tadeusz Mazo

wiecki, de gewezen eerstc democrati

sche premier van Polen en oud-VN

rapporteur mcnsenrechten in llosnic. 

Hij geelt zijn visie op de actuele bete

kenis van het idee van de ciuil society 

voor de Ianden in Midden- en Oost

Europa. Dit idee is vanaf het midden 

van de jaren zeventig hct politieke ken

merk en de bindende kracht gewcest 

van de democratische oppositie in die 

Ianden. Het is de vraag of de filosolie 

van de ciuil socie!y ook richtinggevend 

kan zijn na de val van de t'v1uur. 

Het thema van de ciuil society komt ook 

aan de orde in de lczing van CDA-trac

tievoorzitter Enneu<, Heerma over de 

Nederlandse identiteit in een vcrenigd 

Europa. 

Op ideologisch niveau voert het CDA 

op het ogcnblik een interessante dis

cussie met de VVD. In dit nummer is 

een nieuw hoofdstuk van die discu'>Sie 

te vinden. Patrick van Schie van de 

Teldersstichting gaat in discussie met 

Theo Brinkel over de rol die het natio

naal belang in het buitenlands beleid 

zou dienen te spelen. In de Periscoop 

analyseerl CJ Klop zecr grondig de 

discussie in de VVD over een liberale 

moraal. Hij constateert dat de discussie 

die Bolke<,tein hierover heeft uitgelokt 

in een patstclling verkeert. 

Drs. 1\t Jansen 

redac lie- sec ret a ri s 

(DV II.'% 



De AOW laat zich het best typeren als een volksverzekering met 

een geheel eigen karakter, een inkomensonafhankelijk basispen

sioen. De AOW moet structureel gekoppeld worden aan de gemid

delde CAO-Ionen. Om het karakter van de AOW op hoofdlijnen 

te handhaven en tach de kosten van de tijdelijke vergrijzingshobbel 

te overbruggen is een rijksbijdrage aan het AOW-fonds de best 

begaanbare weg. In combinatie met een vergroting van de arbeids

participatie en - indien noodzakelijk- een verhoging van de pen

sioengerechtigde leeftijd in de toekomst, is hiermee de basis gelegd 

voor een betaalbare en bestaanszekerheid biedende AOW. 

0 
nd.er de pakkcndc titel 'De 
tockomst van de AOW, 

verduhhcling van de pre

lllles of halvcring van de 

uitkcringcn' openden wctcnschappers 

in 19H'l in hct tijd<>chrift Economisch 

Statistischc Berichtcn de di<>cussie over 

de gcvolgcn van de vcrgri_jzing van de 

Ncckrlandse samenlcving voor de hc

taalhaarhcid van de Algemene Oudcr

doms Wet (AOWJ in de tockomst. 

Mcdc gcprikkeld door hct dchat dat se

dcrtdicn onder wetenschappers werd 

gevocrd, nam in de loop van dt" jarcn 

tachtig ook ck politickc hclangstelling 

voor dit thcma toe. met als hclangrijk 

markcringspunt de instelling in I 'JH(J 

van de C:ommissic Financiering Oudc

dagsvoorzicning, heter hckcnd als de 

Commissic-Drccs. Hct rapport van dc

ze commissie gal cine! jaren tacht1g het 

C IJV II% 

startschot voor een bredc maat<>chappe

lijke discussic over de betaalbaarheid 

van de AOW in de tockomst. Sinds die 

tijd i<> het terrein verdcr vcrkend en 

hcbbcn de voor- en nadclcn van de ver

schillende bclcidsopties voldoendc stof 

tot discussie gegevcn. Ticn jaar later 

staat de AOW nog steeds volop in de 

schijnwerpers Nict aileen omdat de

finiticve politickc keuzes omtrcnt de 

tockomst van de AOW vooralsnog zijn 

uitgchlcvcn. maar ook als gcvolg van 

cen tocgcnomen hczorgdhcid over de 

inkomempositic van ouderen met cnkcl 

AOW. Nu de schaduwzijden van een 

jarcnlangc (gedeeltelijke) bcvriczing 

van de AOW mccr en meer zichtbaar 

worden, neemt in hct debat over de 

tockom<;t van de AOW naast de invals

hock van de hctaalhaarhcid, ook hct 

per-,pectid van de bestaanszekerhcid 
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een prominente plaats in. Dit artikel 

gaat in op de vraag hoc van overheids

wege een betaalbare en bestaanszeker

heid biedendc AOW overeind kan 

worden gehouden Alvorens op deze 

vraag nader in te gaan, wordt ecrst cen 

korte schets gegevcn van de structuur 

van het Nedcrlamhe pensioensysteem. 

Het Nederlandse 
pensioensysyteem 
Het Nederlandse pensioensysteem is 

opgcbouwd uit een drietal lagen De 

basis wordt gevormd door de AOW die 

ccn wettelijk basispensiocn vormt voor 

elkc 65-plusser De rijksovcrheid is pri

mair verantwoordelijk voor de AOW. 

De AOW wordt gefinancierd op basis 

van het omslagstelsel hetgccn hetekent 

dat de beroepsbcvolking via premie

betaling de AOW opbrengt van 65-

plussers. De AOW is op nettohasis 

gekoppeld aan het wettelijk minimum

loon. De AOW van ecn allcenstaande 

65-plusser bedraagt 70 procent, die van 

een samenwonende of gehuwde 65-

plusser 50 procent van hct netto-mini

mumloon. De tweede laag wordt 

gevormd door de aanvullende pemioe

nen. In tegenstelling tot de AOW he

schikt niet elke 65-plusser over een 

aanvullend pensiocn. Ruim 80 procent 

van aile werknemers neemt dee! aan 

een aanvullende pensioenregeling. Aan

vullende pensioenen zijn in helangrijke 

mate een zaak van werkgevers en werk

nemcrs ondcrling. De inbreng van de 

rijksoverheid is beperkt en indirect. De 

rijksoverheid stclt de algemene kader<, 

vast (bijvoorbeeld de bepaling van ver

plichte dee! name) en stimulcert mensen 

langs fiscale weg om bovcnop de AOW 

aanvullcndc pensioenvoorzieningen te 

treffen. Aanvullende pemiocnen wor

den gelinancicrd via kapitaaldekking. 

Deelnemers aan een aanvullende pen-

sioenregeling sparen via premiebetaling 

voor hct eigen toekomstige aanvullen

dc pensioen. De diversiteit in aanvul

lende pensioenregelingen is groot. Zo 

kunnen in aanvullende pensioenrcgclin

gen de aanspraken dan wei de te stor

tcn bijdragen vooraf zijn va'>tgelegd 

Mecr dan driekwart van de wcrknemer<, 

in Nederland necmt op dit moment 

dee! aan een eindloonrcgeling die bij 

volledige opbouw in de regel recht 

geeft op 70 procent van het laatstver

diende bruto salaris. Voor vee! deelne

mers aJn eindloonregelingen is dit 

maximale pcnsioenresultaat echter niet 

weggelegd Wie gcdurcnde zijn ar

beidszJme Ieven vanwcge late toetre

ding/vroegtijdige uittreding, werkloos

heid, zorgtJken e.d. mindcr dan 40 

dienstjJren opbouwt, bcreikt ccn pen

siocnresultaat onder de 70 procent. In 

aanvullende JXn'iioenregelingen wordt 

in veruit de mceste gevallen via de zo

gcnaamde franchise rekening gchouden 

met hct kit dJt de AOW reeds voor

ziet in een dee! van het inkomen op de 

oude dag 1 De derdc laag in hct Neder

landse pcmioenstelsel wordt gevormd 

door J!lcrhande pensioenvoorzieningen 

die mensen, daartoe evenecns langs 

fiscale weg gcstimulcerd, individueel 

kunnen tretfen zoals lqfrentepolissen. 

De inkomenspositie van 
ouderen 
U1t inkomensgegevens van het Cen

traal 13ureau voor de Statistiek (CBS) 

bli)kt dat op dit moment 8 procent van 

de particuliere ()5-plushuishoudcns over 

cen inkomen beschikt dat enkel bcstaat 

uit AOW en cvcntuelc huursubsidie. 

l:lijna de helft van de J!lcenstJandc 65-

plussers en ongeveer eenderde van de 

meerpersoons-65 -plushuishoudens be

schikt over een inkomen tot 125 pro

cent van het sociaalminimum. In totaal 

(llV II·% 



Ieven momcntccl zo'n 240.000 particu

licrc 65-plll',hui'>houdcns, ofwel 18 pro

cent, op of rond (tot I I 0 procent van) 

hct sociaal minimum 2 Ongeveer een

zclfde percentage particuliere 65-plus

huishouden'> behoort tot de hogere 

inkomensgroepcn. Dit zijn vooral mccr

per<;oo n 'h u ish oude n s. 

In tedcr geval voor ecn dccl van de par

ticuliere 65-plu,huishoudcns met een 

inkomen op of rond hct sociaal mini

mum, <;taat de bestaanszckcrhcid mo

mcntcel onder druk. 1\let name de 

alleenstaandc oudercn blijken ecn rcla

ticf kwctsbare grocp te vormcn. 1 

Dit hangt samcn met een drictal zaken: 

I Ouderen zijn langdurig op een <;oci

aal minimum aangewczen en hchben 

daardoor vaak maar hepcrktc mogclijk

hedcn om op cventu('le tcgcnvaller<, 

(zoals een kapottc koelka<,t) te kunncn 

in'>pckn. 

2. Sinds het begin van de jaren tachtig 

zijn de socialc minima, waaronder ou

dcren, vanwcge noodgcdwongen be

zuiniging'>maatregelen op achtcrstand 

van de welvaartsontwikkeling komen te 

staan. De koopkracht van een AOW

uitkering voor ccn echtpaar daalde tus

scn I 980 en I <JCJ4 met 7 procent, 

tcrwijl de koopkracht van de gcmiddel

dc C:AO-Inncn l.exclusicl incidentele 

looncomponenten) met 2 procent stceg. 

De rclaticvc vcrbetningen van de jaren 

zcvcntig wcrden htcrdoor weer voor 

een dec! ongcdaan gemaakt.• 

.i. Socialc minima, waaronder oudercn, 

makcn onvoldoendc gcbruik van be

schikbare tcgcmoctkomingen en kwijt

scheldingsrcgclingen Onderzoek naar 

hct niet-gebruik van sociale zekerheid 

onder Nipnccg<;e en Rotterdam<;e oude

rcn lcvcrdc een ntet-gcbruikcr<.percen

tagc op van 20 proccnt voor indivi-

C llV II% 

duele huursubsidie, 50 proccnt voor 

kwijtscheldingsrcgclingen en maar 

liefst 50 tot 70 procent voor de bijzon

dcre bijstand 5 Naast de onbekendheid 

met rcgelingen en de complcxiteit van 

aanvraagprocedures, spelen hierbij ook 

gevoelens van schaamte een rol. 

Cemiddeld gcnomen zal de inkomcns

situatie van 65-plusscrs in de toekomst 

waarschijnlijk verbeteren. Mogelijke 

inkomenseffectcn van nieuwe ontwik

kelingcn en beleidsmaatrcgclcn daarge

laten, wijzen ontwikkelingen uit het 

verledcn op stijgende inkomsten uit 

aanvullcnde pensioenen. Onder in

vloed van ecn stijging van het oplci

dingsnivcau zijn relatief mccr mensen 

in hogcrc inkomenspmities tcrechtge

komen. Hicrvan zullen zij de komcnde 

jaren de vruchten gaan plukkcn in de 

vorm van hogerc opbrengsten uit aan

vullende pcnsiocnen. Daarmcc is echter 

nog niet gezegd dat aile ouderen er in 

de toekom<,t- en in gelijke mate- op 

vooruit zullcn gaan. Het lijkt 

in ieder geval onwaarschijn

lijk dat de groep oudcren 
Ouderen die 

(nagenoeg) 

uitsluitend op de 

AOW zijn 
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met ccn inkomen op of rond 

het sociaal minimum in de 

toekomst flink in omvang zal 

afnemen. Enige afkalving is 

weliswaar te verwachtcn op 

grond van het fett dat steeds 

meer mensen ccn aanvullend 

pensioen opbouwen, maar 

lang niet aile deelnemers in 

aanvullcnde pensioenregelin

gen- denk aan personen met 

ecn klein inkomen - zullen 

aangewezen kunnen 

wei wat meer 

hiervan, vanwege de werking 

financiele 

speelruimte 

gebruiken. 

van de franchise, profijt weten tc trek

ken in de zin dat cen opslag op het in

komcnsniveau van de AOW wordt 

bereikt. Voorts zullcn mensen die een 

<;]echte positie op de arbeidsmarkt in-
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nemen daarop in de toekomst worden 

algerekend Doordat zij niet in de gele

genheid zijn geweest aan een aanvul

lende pensiocmegcling dec! te ncmen 

ol onvoldocndc dienstjaren hebhen 

kunnen ophouwen, zal ook deze cate

goric mensen in de toekomst in belang

riJke mate van de AOW alhankclijk 

zijn. Op dit moment is er nog '>teeds 

een 'witte vlek', dat zijn werknemers die 

niet deelnemen aan een aanvullendc 

pensiocmcgcling, van 20 procent. 

Nederland vergrijst 
De Nederlandse samenleving is in de 

algelopen decennia geconlronteerd ge

wecst met ecn ingrijpend proces van 

ontgroening. Het aandeel van de jon

geren in de totale bevolking is spcc

taculair gedaald, het aandeel 0- tot 

15-jarigen lag in 1960 op 30 procent, in 

1 ')75 op 25,6 procent en momenteel op 

18,2 procent. 

Is de ontgroening inmiddels voorbij, in 

de komcnde decennia zal de Neder

landse samenleving te makcn gaan krij

gen met een fors vergrijzing'>proces. De 

Wetenschappelijke Raad voor het 

Regcringsbclcid (WRRJ en hct CBS 

voorspellen een toename van hct aantal 

65-plusscrs van 12,9 procent nu tot mi

nimaal 19,9 proccnt en maximaal 25,6 

procent in 2035. In de periodc 2035-

2050 zit de vergrijzing aan z'n top van

wege de zogenaamde dubbele vergrij

zing: het aantal 85-plussers is dan twec

tot driemaal zo groot als nu. Pas vanal 

2040 treedt weer een verjonging van de 

bevolking op. Doordat een relatiel om

vangrijke generatie (de babyhoom

gcncratie) op de voet wordt gevolgd 

door een aanzienlijk kleinere genera tie 

(de protcstgcneratic) hecft Nederland 

een vrij onevenwichtige bevolkingsop

bouw. Dit hrengt met zich mec dat he

gin volgcnde ecuw de collcctieve lastcn 

in vcrhand met achterecnvolgen-. de h

nanciering van de pcmiOenvoorzienin

gcn en de gczondhcid~zorg zullcn gaan 

toenemen. 

Op her vraagstuk van de AOW-uitga

venontwikkeling is inmiddels uitge

brcid gcstudccrd, onder andere door de 

WRR in het rapport 'Oudercn voor ou

dcren' uit 1992 en mecr recent de stu

die 'Couden bergen, dicpe dalcn' uit 

I 'J96. llij koppeling van de AOW aan 

de gemiddcldc C:AO-Ioncn. zal de 

AOW-premie a]., percentage van hct 

premieplichtig inkomcn, alhankelijk 

van de gckozen bevolkingsvariant (mid

denvariant CBS dan wei oude bevol

kingsvariant WRRJ, tocnemen van 14,5 

procent nu naar 17 respccticvelijk I 'J 

procent in 2025 en 19 respccticvelijk 

22 procent in 2040. Wanncer ook de 

inctdentele looncomponent wordt mec

genomen, sti)gt de AOW-premicdruk in 

de CBS-middenvariant tot 2 I ,5 proccnl 

in 2025 en 26 procent in 2040. Llitge

drukt als percentage van de lonnsom 

stijgen de uitgaven voor de AOW van 

I 0,5 proccnt nu naar 12 procent in 

2025 en I :l procent in 20-iO. De vcr

wachting is dat de prerniestijging voor 

de aanvullende pensioenen in de toe

komst nog sterker zal ziJn dan die voor 

deAOW 

Deze cijlers zouden tot de gcruststcl

lcnde gedachtc aanlciding kunnen ge

vcn, dat het nog wei meevalt met de 

toekomstige betaalbaarhcid van de 

AOW. Op zichzelf genomen is dat ook 

niet onjuist: als percentage van het na

tionaal inkomen stijgen de AOW-uitga

ven onder invloed van de vcrgriJzing 

immer<; slechts met enkele procentpun

ten. llij voldoende economischc groei 

zal een relaticf beperkte premiesti1ging 

reeds genoeg zijn om de AOW ook in 
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de toekom<;t hetaalha<H te houden. 

Toch is cr geen reden de zaken op z'n 

heloop te Iaten, met name vanwege de 

wqze waarop de AOW gcfinancierd 

wor,lt. De AUW wordt via het olmlag

'>tel-,el gehnancierd door de heroepsbe

volking over dat deel van het inkomen 

dat valt in de eerste schijt van de loon

en inkomstenhelastin.g. Naar vcrwach

ting zal de AOW-premie voor de wer

kende hevolking op de langere termijn 

met zo'n 5 procentpunten stijgen, mo

gelijk zelfs meer. 

Aan deze systematiek zijn een tweetal 

nadelcn verhondcn: 

1 De vergriJzingslast zal in de toe

kolw;t voor een hclangrijk stuk door de 

werkendc hcvolking mocten worden 

gedragen. Door ecn cumulatie van pre

miestijgingen ten hehoeve van AOW, 

aanvullcnde pcnsioenen en Algemene 

Wet llijzondere Z1ektekmten (AWBZI 

zullcn de kmten voor de beroepshevol

klng danig oplopen en zal de factor 

arbeid die in Nederland vcrhoudings

gcwijs reeds duur is, verder worden be

last met aile negatieve gevolgen voor 

het functioneren van de arbeidsmarkt 

en de economic vandien. 

2. De premiegrondslag van de eerste 

schiif staat onder druk van beleidsmaat

rcgclcn, zoals een inkomensbelcid van 

verhog1ng van helastingvrrje -.om en ar

heidskostenlorfait alsmede hevriezing 

van de eerste schijl (ten gevolge van in

flatlecorrectie), die rcchtstreeb van in

vlocd zijn op de prcmic voor de AOW. 

De AOW-premiestijg1ng van de afgelo

pen Jaren rs niet zozeer een gevolg ge

weest van de vergrijzing alswel van 

dezc uitholling van de premicgrond

slag_(, 

Het maatschappelijk en lcitclijk draag

vlak drcigen onder invloed van deze 

twee ontwikkelingen af te kalven. Het 

(JlV II·% 

maatschappelijk draagvlak omdat het 

nog maar de vraag is of nieuwe genera

ties werkenden bereid zullen zijn hogc 

premies te betalen, zonder de zckcr

heid van een goedc cigcn AOW tc 

hcbbcn. Hct fcitclijk draagvlak omdat 

het inkomensdeel waarover premies 

worden geheven allengs klcincr wordt. 

Maatregclcn van overheidswege zijn 

noodzakclijk om in cen vcrandcrde wij

zc van linancicring ccn oplossing voor 

dit vraagstuk te vinden. 

Behoud van een goed 
basispensioen 
Alvorens hierop nader in te gaan, is het 

van belang aan te geven welk kwali

tcitsnivcau van de AOW in de toe

komst wensclijk is. Uitspraken over het 

kwaliteit-,niveau van de AOW vinden 

hun basis in het karakter van de AOW. 

Hierover i-. in het verleden steeds veel 

discussie geweest. Is de AOW een ver

zekering die uitbetaalt bij het bereiken 

van een bepaaldc lccftijd? Is de AOW 

een pensioen dat door premies is opge

bouwd? Of i-. de AOW een voorzie

ning die dient als sociaal vangnet voor 

oudcrcn? Als christcn-dcmocratcn zijn 

wij van meQing dat de AOW zich het 

best laat typeren als een volksverzeke

ring met ccn gchccl cigcn karaktcr. 

Vcrzekcringselcmenten, zoals het hie

den van compcnsatic voor inkomcns

derving bij pensionering en sociale 

elcmentcn, zoals het fcit dat rekening 

wordt gchoudcn met vcrschiilcn in 

bchocften gaan daarin samen. Wij be

schouwen de AOW als een inkomens

onalhankclijk basispcn<;iocn waarvoor 

mensen tot hun pensionering hebben 

hctaald, respectievelijk premieplichtig 

zijn geweest. Een basispensioen ook 

dar vanat hct moment van pensionering 

in 1eder geval voorziet in de noodzake

lijke kosten van het bestaan. 
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Op basis van hetgeen gezegd is over de 

inkomenspositie van ouderen met enkel 

AOW, sprcken wij de voorkeur uit voor 

een structurele koppeling van de AOW 

aan de gemiddelde CAO-Ionen. Hier

door zal de AOW de welvaartsontwik

keling gaan volgen. Vanuit een oog

punt van bestaanszekerheid was wel

licht een aanpassing aan de prijsindex 

afdoende geweest. Tach wordt hier gc

kozen voor cen wat hager kwaliteitsni

veau vanuit de gedachte dat met name 

die ouderen die (nagcnoeg) uitsluitcnd 

op de AOW zijn aangewezen wei wat 

mccr financiele speclruimte kunnen 

gebruiken. Er is geen goede reden de 

AOW daarenboven de incidentelc 

loonontwikkeling te Iaten volgen om

dar deze slcchts voor een beperkt deel 

van de werknemers is weggelegd en als 

een vorm van individuele beloning 

moet worden gezien Koppeling van de 

AOW aan de gemiddelde CAO-lonen 

kan tot <,land worden gebracht binnen 

de huidige systematiek van de Wet op 

de Koppeling met Afwijkingsmogelijk

heid. 

Cezien de maatschappelijke realiteit 

van dit moment verdient de huidige 

praktijk van differentia tie naar leefvorm 

vooralsnog de voorkeur. De introductie 

van een uniforme uitkeringsnorm, bij

voorbeeld op 50 procentsniveau zoals 

de commissie-Drees voorstelde, kan 

een geschikt middel zijn om de AOW 

in de toekomst aan te passen aan veran

derde maatschappelijke omstandighe

den en zal zeker tot kostenreductie en 

systeemvereenvoudiging leiden. Het is 

echter niet acceptabel hiertoe over te 

gaan op een moment dat nog onvol

doende mensen in staat zijn geweest 

een economisch zelfstandig bestaan op 

tc bouwen. In het besef dat op dit mo

ment nog steeds grote groepen mensen 

buiten de arbeidsmarkt staan (waaron

der veel vrouwen), valt te betwijfclcn of 

dit reeds - zoals we! wordt gesugge

recrd - rond 2010 het geval zal ziJn. 

Nog even los van de vraag of het pro

ces van individualisering wei in alle 

gevallen zo wenselijk is voor de Neder

landsc samcnleving en zich zo volledig 

zal doorzetten als vee! politici en he

leidsmakcrs lijken te verwachten, zou 

een te vroegc invoering de individuali

scring van de AOW tot ccn harde he

zuinigingsmaatregel maken die met 

name de zwaksten onder de ouderen -

vooral de allcenstaanden met cnkel 

AOW- het mecst zou trcffcn. Aileen 

wanneer op hasis van gedegen ondcr

zoek is komcn vast te staan dat de over

grote mcerderheid van de Nederlandse 

bevolking een economisch zclfstandig 

bestaan hecft opgebouwd, kan een uni

forme uitkcringsnorm op 50 procents

niveau worden ge'introduceerd. Voor 

degenen die er desondanks niet in zijn 

geslaagd een cconomisch zelfstandig 

bestaan op tc bouwen, dtcnt de moge

lijkheid van ccn aanvullcndc tocslag 

ook in ecn ge'individualt'>ccrd systeem 

te blijven bestaan. Dit zou dan bij voor

keur binnen de '>ystematiek van de 

AOW zelf gestalte moeten krijgen 

Een betaalbare AOW 
Om een dergelijke wclvaartsvaste en op 

maat gesneden AOW in de toekom<,t 

betaalbaar te houden, zijn maatregelen 

noodzakelijk In de eerste plaats dient 

de arbeidsparticipatie te worden ver

groot. Waar mecr mensen aan het 

arbeidsproces gaan of blijven deelne

men, neemt het draagvlak voor premie

betaling automatisch toe, hctgeen als 

de meest duurzame oplos,ing voor het 

AOW-vraagstuk moet worden be

schouwd. Vervolgens zal het nodig zijn 

de huidige afkalving van de premie-
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grondslag in de eerste schij( tegcn tc 

gaan om verdere premieopstuwendc cf
fecten die buiten de vergriJzingsprohlc

matiek zeit liggetl, tot staan tc brcngcn. 

Om de toekomstige door de vcrgriJzing 

vcroorzaaktc AOW-premiestijging op 

vcrantwoorde wiJze te financieren, plei

ten wij daarnaast voor ccn riJksbijdrage 

aan het AOW-fonds. Dat wtl zeggen 

dat met behoud van het huidige om

slagstel<.el als grond•;lag voor de hnan

cicring van de AOW, de vergrijzings

opslag op de AOW-premie door aan

wending van algemene 

nen leiden. 7 lnvoering van deze maatre

gel is op dit moment echter nog weinig 

effectief en wordt om die reden voor

alsnog afgewezen. De geringe arbcids

participatie van ouderen, slechts ecn 

kwart van aile 55-plussers werkt mo

menteel, is hieraan debet Zolang oude

ren nog massaal voortijdig, dat wil 

zeggcn voor het hereiken van de pen

sioengerechtigde lcdtijd, het arheids

proces verlaten en de uittrcdingsroutes 

die zij daarbij kiezen (bijvoorbeeld de 

VUT) duurdcr zijn dan de AOW zelf, 

werkt een verhoging van 

bclastingmiddelcn wordt 

gefinancicrd De prijs die 

voor deze verhreding van 

de heftingsgrondslag he

taald wordt, is dat een ie-

Van AOW-
de pensioengerechtigde 

lecftijd kmtenverhogend 

in plaats van ko.,tenverla-prernieheffing over 

het inkornen van 
gend uit. 

Voor dit moment is het 

dan ook vooral zaak voor 

ovcrhcid en sociale part

ners om in gezamenlijke 

der, jong en oud, in de 

tockomst een stukJe van 

de AOW-prermestijging 

zal gaan n1ccfinancicrcn. 

gegoede 6 5 -plussers 

willen wij afzien. 

Dczc prijs is ons inzicns acceptabel en 

rechtvaardrg gezien de bcpcrktc om

vang van hct solidariteitsotfer dat 

wordt gevraagd en de aard van de situ-

atic. lmmcrs niet zozcer de omvang van 

de financieringslast alswcl de financic

ringswijzc vormt het problcem. Voor 

de werkende generaties die de AOW 

ten tijde van de vergrijzing diencn te fi

nancicren betckent dit een zekere ver

lrchting van de te dragcn last, voor 

pcnsioengerechtigdcn hicdt het het 

perspecticf op bchoud van ecn goed en 

stahiel hasi<.pcn<.ioen Solidariteit tusscn 

gencraties dus. 

Als laat'>te rnogclijkheid om de finan

cicringslast van de AOW te verlichten, 

willen wij de vcrhoging van de pen

sioengerechtigde leeftijd noemen. In 

theorie kan dit tot ecn structurelc pre

rnicdaling van 2 procentpunten voor 

zowcl AOW als aanvullende pcnsioe-

CIJV I r·% 

verantwoordelijkheid de 

arhcidsparticipatie van oudere werkne

mers te vergroten en aldus een bijdragc 

te lcvcren aan de vermindering van de 

financieringslast van de AOW. Het 

gaat dan om ombuiging van een proces 

van voortiJdige uittreding via hijvoor

beeld de introductic van cen leeftijds

bcwust personeelsbeleid en ombouw 

van he.,taande VUT-regelingen naar 

vormen van flexibelc pensionering (hij

voorbeeld deeltijdpensiocn). Ontwik

kelingcn zijn op dit gebied reeds in 

voile gang en verdienen krachtige 

voortzetting. Wannecr door dcrgelijke 

inspanningcn de arbeidsmarktsituatie 

zich in de toekomst wijzigt en de verg

riJzing'>last daartoe nog steeds aanlei

ding gedt, kan een verhoging van de 

pensioengercchtigde lceftijd ons in

ziens worden overwogen. 

Samenvattend beschouwen wij ccn 

rijksbijdrage aan het AOW-fonds als de 
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best begaanhare weg om het karakter 

van de AOW op hoofdlijnen te hand

haven en tach de extra kostcn van de 

tiJdelijke vergrijzingshobbel te over

hruggen. In comhinatie met een vergro

ting van de arbeidsparticipatie en de 

mogelijkheid om indien noodzakelijk 

een vcrhoging van de pcnsioengerech

tigde lecftijd in de toekomst in overwe

ging te nemen, is hiermce ons inziens 

de basis gelegd voor hchoud van een 

betaalbare en hcstaanszekerheid hie

dende AOW in de toekomst. 

Andere opties 
Deze kcuze brengt met zich mee dat 

voor andere maatregelen expliciet niet 

gekozen is. Om de helangrijkste drie 

maatregelen te noemen die in de dis

cussies van de afgelopen jaren steeds 

een vooraanstaande rol hebhen ge

speeld, AOW-premiehcfling over het 

inkomen van 65-plussers, AOW-pre

mieheffing over de tweede en derde 

schijf en de overstap op cen systeem 

van kapitaaldekking. 

Voor invoering voor een AOW-premie

heffing over hct inkomen van gegoede 

65-plussers pleit dat door een verbre

ding van het draagvlak de werkende 

hevolking wordt ontlast en toenemende 

inkomensverschillen tussen ouderen 

underling worden heperkt. Ondanks 

het feit dat voor deze argumenten best 

wal te zeggen valt, zouden wij toch van 

deze maatregel willen afzien vanwege 

respectievelijk de forse inkomensgevol

gen die een dergelijke maatregel voor 

oudcren zou hebben en het feit dat 

daarmee het verzekeri ngskarakter van 

de AOW wordt aangetast. Om dcze re

denen ontbreekt ook het noodzakelijke 

maatschappelijke draagvlak voor een 

dergelijke maatrcgel. 

Het grote bezwaar tegen een verbrc-

ding van de premiehefling naar de 

tweede en derde helastingschiJf hedt tc 

maken met het fcit dat de belasting- en 

premiedruk in Nederland in vergellj

king met het huitenland reeds hoog is. 

Ecn verdere vcrhoging zou ncgaticve 

cffccten hebben op de cconomischc 

ontwikkeling 

Overgang op een systeem van kapitaal

dekking tenslotte wordt om een tweetal 

redenen van de hand gewezen. In de 

eerste plaats zou een dergclijke over

gang leiden tot een tc zware helasting 

van de huidige beroepshcvolking Niet 

aileen zouden zij premies moeten op

brengen ten hehoeve van de AOW

gerechtigden van nu, tevens zouden zij 

moeten gaan sparcn voor de financie

ring van de eigen AOW in de toe

komst. Een dergelijke dubhelc helasting 

ligt niet voor de hand, ook al niet van

uit een oogpunt van economisch func

tioneren. Daarenboven geldt als argu

ment tegcn een overgang naar kapitaal

dekking dat er gecn enkelc redcn is de 

spaarquote in ons land verder op te 

voeren. juist de bestaande combinatie 

van een omslagsysteem via de AOW en 

kapitaaldekking via de aanvullcnde 

pensiocnen, kan als een goede en veili

ge mix worden beschouwd om te inves

teren 111 de toekomst. 

Aanvullende pensioenen 
Tot sloL wiJ hehben nagenoeg uitslui

tend gesproken over de toekomst van 

de AOW en daarmee de financierings

problematiek van de aanvullende pen

sioenen goeddeels huiten heschouwing 

gelaten Niel omdat wij dit nict als een 

serieus probleem ervaren, maar omdat 

ons inziens de rijksovcrheid zich op dit 

terre1n aanzienlijk terughoudender 

dient op te stellen. De verantwoorde

lijkhcidsverdeling tusscn rijksoverheid 

en sociale partners op pensioengebied 
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hrengt met zich mee dat hct in cerste 

instantie een zaak van de socialc part

ners is om in CAO-onderhandelingen 

te hcpalcn op welke wijze de vergrij

zingsprohlcmatiek in aanvullende pen

sioenregelingen client door te klinken. 

Er is vooralsnog wcinig rcdcn te veron

dcrstcllen dat sociale partners hun vcr

antwoordelijkheid om de stijgende 

uitgavcn in het kader van de aanvullen

de pensiocncn h(lt hoold tc hieden, niet 

zouden nemen. Zo maken nogal wat 

hedrijvcn op dit moment de overstap 

van eindloon- naar middenloonsystc

men. Een meer acticvc, sturende over

heidsrol komt aileen dan in het vizier 

wanneer sociale partners hicrtoc te 

weinig hcreid zoudcn zijn en ten ge

volge daarvan prcmiclastcn scherp 

zouden oplopen en ondcrlingc inko

mensvcrschillcn onrcchtvaardig groot 

zoudcn worden. Het is dan aar1 de 

overheid alsnog kadcrs te stellen en 

prikkels in te houwcn ten aanzien van 

individuele- en collectieve pcnsiocn

voorzicningcn. 

Drs. i\1JI uan Amelsuoort, uoorzitter Llaic 

KBO ( Katholieke Bond uoor Ouderen) 

i\1w. drs. i\1PC Gadella-thlll Cils, secretaris 

Wl-studiecommrssic ( )uderenbclcid 

L de Crew]. uoorzilter Zieke>~fondsraad, 

Alw I thm Leeuwen, Eerste Kamerlid uoor het 

CDA 

A W Paulis, oud-Twecdc Kamerlid uoor het 

([)A 

(LcdCI1!adPiswrs Wl-studieconwrissie ( )uderen

bclcrd) 

/)e W 1.-studiecommissie Ouderenbelerd zal 

lidilr IJCrtl'iiC!Jiilli} lll het VOOfJ!I!If lhlll 1997 CCJJ 

raflfJDrl uithrerr_qc11 ouer ifllei}raal oudermheleid. 

No ten 
[)e Jre~nclw.,e i<, dat dccl van her salan<; dJt hi1 de 

hcpalmg van hct pcll'>IOC!l hu1ten he<..chouw1ng 
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wnrdt gelaten 

Ter vcrgchjking. De totale omvang van het aan

tal huJ.,houdcn<> in Nederland met een inkomen 
op of rand hct soctaal mtn1mum I'> m een recen

tc trcndc.,tud1e 'De "ociale m1mma' van hct 

tv1inl.;;terie van Sociale Zakcn en Wcrkgelegen

heid gc>chat op 350.000 tot 950 000 

Ondcrzock van het NIBUil geeft aan dar de 

gem1ddelde allcenstaandc oudcrc met aileen 

/\OW 111 19()() maandelijk<> bijna 100 gulden te

kort kwJm om in de noodzakchJke ko'>ten van 

bc<,taan tc vonrz1en 

4 In de loop van de jaren zevent1g werden de ha

'>I'>Uitkenngen geleidcliik opgctrokkcn tot hct 

n1veau van het netto minimumloon 

J.C: Vrooman en K T 1\1 A<:.selbergh<:., De i)cmistc 

/;c~c!Jcmlll19 N1e/-l}ebnuk Ptl11 :,ocwle zekerhed door 

/;csllldi1SOIIZCkerc /1UJshoudm:, (Onderzoek vemcht 

door het SCP 111 opdracht van de Commi-;qc 

Ondcrzoek Sociale Zekerhe1dl ('<:.-Cravcnhagc 

I t)(J4J p.34 

J Stockcnbrock, 'l'v\tsvcrstandcn over de /\OW', 

fw1Jomi<;cl1 StiltJsl!sc/Jc /3cncl1tt'l1 (2-1 0-9(), Jg HI, 

nr 1075:, r R20-R22 

7 BIJ lnv<wnng van ccn pcn<;iocngcrcchtlgdc leeJ

tqd van 67 jaar 1n 20 I 0 ( )uden'H Poor OJJdcrm 

DcmOI}Id[JsciJc OIJ/U1Jkkcln1lJCn c11 /Jc/n,/ WRR-rapport 

'\-Cravcnhage, 1902 '1 p 164-1 h6 
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De idee van de civil society is na 1989 in de Midden- en Oost

Europese democratische praktijk in concrete maatregelen omgezet, 

met name in de opkomst van de Iokale democratie, de oprichting 

van burgerorganisaties en vrije economische initiatieven. Dit zijn 

onomkeerbare veranderingen. Het is echter noodzakelijk een 

openbaar debat te voeren over de waarden en normen die ten 

grondslag liggen aan het functioneren van het democratische sys

teem en vast te houden aan de ethische dimensie van de politiek. 

D
e demo.crati'>che oppositie 
in Midden- en Oost-Europa 

had bepaalde ideecn van 

de maatschappelijke beweging Solidar-

110sc. In geringere mate was het hcgrip 

verhreid in Hongarije In oppmitie

• 

een ciml society 

bij de grote omwentelin

gen van hct jaar 1989. 

Deze voorstellingen kwa

men voort uit de kritiek op 

het communi-;tische sys

tccm van onvrijheid, dat 

ieder handelen van de bur

ger aan een totalc controle 

onderwierp De ideeen 

hielden echter ook een 

fundamentele benaderings

wijze in met betrekking Tadeusz Mazowiecki 

kringcn van het vroegere 

Tsjecho-Siowakije hcdien

dc men zich vooral van 

het van Vaclav Benda af

komstige begrip 'parallele 

polis'. De verschiilen 

betroffen echter aileen de 

gehanteerdc tcrmen. De 

achterliggende ideeen, de 

visie van de vrije burger 

die zich <,pontaan voor 

datgene inzct wat hij of zij 

hcschouwt al-; het alge-

tot hct publieke Ieven in een democra

tischc staat en een pluriforme samenle

ving. 

In kringen van de oppositie was het be

grip civil soc1cty nict in aile Ianden van 

het Sowjet-hlok in gelijke mate verwor

teld. Het begrip werd in Polen het 

meest gebruikt, vooral in verhand met 

meen wclzijn, hadden de meeste oppo 

sitionele kringen in Midden- en Oost-

* B1jtjaa11de tekst is wr door Thea Brmkel uil 

/Jet Duits uert,wlde nr IJCiucrkte uersie va11 de 111-

/eidincj die Tadcusz iV1aZoJuiecki ofr 7 september 

1996 lreejt _qehoudCil tijdens ee11 conferentic ouer 

/Jet thema 'civil society' 
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Europa gemeenschappelijk 

Afgezien van de terminologie kan men 

vaststellcn dat het idee van de civil socie

ty vanaf het midden van de jaren ze

ventig hi:t politieke kenmerk en de 

bindende kracht binnen de democrati

sche oppositie in de Ianden van het 

Sowjet-hlok werd. Het grondidee van 

de civil society, namelijk het onderscheid 

tussen staat en samenleving, was in de

ze periode in eerste instantie ingegevcn 

door de autoritaire realiteit van de com

munistische staten. Als gevolg van hct 

waakzame oog van 'de grate broeder' 

en van het opportunisme van de eigen 

lokale machthehhers, hood de staat 

geen ruimte aan vrije activitciten van 

de burgers. De democratische oppositic 

zcttc zich er voor in dat in de informe

lc sfcer van de ciuilsociety een dergelijke 

vrije ruimte geschapen were!. 

Aan de clebatten over de civil society 

ging de strijd om de bcschenning van 

de innerlijke vriJheid van de mens voor

af Deze strijd werd in Polen vooral 

door de katholieke kerk gevoerd. 

Cezien het gczag van de kerk en haar 

invlocd in den hrede was dit van enor

me hetekenis. Na 1956 kwam in de on

afhankelijkc katholieke pers het begrip 

van het suh)ect-zijn van de samenleving 

op. Dit was het tegenovergestelde van 

het marxisti-.che concept van partij en 

staat, waann de samenleving aileen 

maar als object begrepen werd. Men 

kan zcggcn dat het idee van de samen

lcving als subject een pre-filosofie van 

de ciuilsouety inhield. 

De oprichting door de democratische 

oppositie van eigen in<;tellingcn in de 

sfeer van de ciuil 1ocicty wa<, een moedig 

besluit om het dwingende kader van 

het communistische systeem te buiten 

te gaan. Zo werden in 1976 in Polen 

het Comite ter verdediging van de 

rechtcn van de arbeiders, KOR', de 

(JlV II% 

Beweging ter verdediging van de men

sen- en burgerrechten en van andere 

organisaties opgericht, werd een begin 

gemaakt met de uitgave van tijdschrif

tcn en hoeken buiten de censuur van de 

<,taat, en ontstond de zogcheten vlie

gende universiteit, die onafhankelijk 

vonningswerk in de studentenwereld 

bevorderde. 

De ruimte voor maatschappelijke zelf

organisatie varieerde in de vcrschillen

de communistische Ianden, afhankelijk 

van de mate van repressiviteit van het 

staatsapparaat. Het netwerk van alter

natieve contacten en handen tussen 

burgers, dat niet zonder offers en risi

co's naast of aan de rand van de struc

tuur van de vijandig gezinde staat 

gevormd werd, beruslte op een geheel 

eigen ethiek. Zoals Vaclav Havel dat zo 

treffend hecft beschreven, werd dcze 

begrepen als ethiek van de waarheid en 

als Ieven in waarheid. Het was het te

gendeel van het heersende communisti

sche systeem en de daarvoor kenmer

kende atomisering van de samenleving, 

de afbraak van de traditionele inter

menselijke bctrekkingen, de hlokkade 

van spontane initiatieven, de lcugen

achtige propaganda en tenslotte het ge

hruik van geweld 

Gescheiden structuren 
Om die onafhankelijkheid van burger

lijke structuren en hun vrijheid te bena

drukken werd dat netwerk wei aange

duid als onafhankelijke cultuur, paral

lellc structuur, al tcrnatieve sa men

leving, onafhankelijke samenleving, 

parallelle gemeenschap of ook zelfbc

sturende gemeenschapszin. Zo beston

den de structuren van de commu

nistische staat met zijn onderdrukkings

cn propaganda-apparaat aan de ene 

kant, en hct ingeperkte netwerk van 

onafhankelijke contacten en banden, 
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dat vooral werd gekenmerkt door zijn 

morele kracht aan de andere kant, naast 

en gescheiden van elkaar. Die parallelli

teit was een door de omstandigheden 

in het Ieven geroepcn noodzakelijk

heid. Maar zij had verstrekkende gevol

gen, waarvan wij de omvang eerst nu 

kunnen onderkennen. Het is niet moei

lijk in te zien dat het begrip van de cil!ll 

society als een parallellc gcmeenschap 

noodzakelijkerwijze voortkwam uit her 

inzicht dat het communisme weliswaar 

niet het eeuwige Ieven had, maar toch 

nog zeer lang zou aanhouden. Daarom 

concentreerde de democratische oppo

sitie haar inspanningen op de ontwik

keling van dergelijke informele en 

parallelle contacten en verbanden. De 

reflectie over de opbouw van een de

mocratische staat liet zij over aan de 

toekomst. 

Desondanks mag de kracht van her 

door de oppositionelc kringen verbrei

de concept van de civil society, het mo

reel ondergraven en de politieke 

verzwakking van het communistische 

systeem niet onderschat worden. Met 

het ontstaan van Solidartwsc in 1980 

kwam het in Polen tot een doorbraak. 

Deze grote <,ocialc en politieke bewe

ging bracht nog geen sy'>teemverande

ring teweeg. Wei leidde zij tot de 

verovcring van mccr ruimte voor vrije 

maatschappelijke activiteiten en tot de 

vorming van een krachtige pressie

groep. De afkondiging van de staat van 

beleg op 13 december 198 I maaktc 

geen einde aan de strijd van Solidanwsc 

Her<>tel van de crkenning van de alter

natieve vakbond werd hoofdopgave en 

uitgangspunt op de weg naar het terug

veroveren van de vrije ruimte voor de 

civil society. 

ln 1989 was het zover, maar er gebeur

de nog iets mecr. Het communistische 

systeem stortte in. Ecrst in Polen, daar

na ook in andere Midden- en Oost

Europese Ianden. Wij konden beginnen 

met de opbouw van de democratische 

staat en met de invoering van de vrije 

markteconomic. Hct was een opgave 

zonder precedent. Nooit in de modcr

ne geschiedenis werd op een en het

zelfde moment het politiekc i:n 

economische systeem omgegooid. Wij 

stonden voor de opgavc een rechts<;taat 

op te bouwen die de burgerrechten 

weer vollcdig erkende en een nieuwe 

vrije markteconomie in het Ieven te 

roepen. Europa als gehcel stond voor 

de opgave zich te bezinnen op zijn toe

komstige eenheid na het instorten van 

de in )alta totstandgekomen orde. 

Men mag vast<;tellen dat op dit moment 

de basisprincipes van het democrati

sche systeem en de vrije markt reeds in 

praktijk gebracht worden. Dat gaat 

echter niet zonder nadelige gevolgen 

op sociaal terrein, zoals bijvoorbeeld 

blijkt uit het ontstaan van het vraag'>tuk 

van de werklooshcid. Een ander pro

bleem is de ontwikkeling van een par

tijsysteem dat gekenmerkt wordt door 

een te grate versplintering. De waarne

mer van buitcn moet daarbij wei beden

ken dat de nieuw ontstane partijcn 

slechtere startpositie'> hadden dan de 

postcommunistische formaties. De gro

te nadeligc gevolgen waarmee het ver

anderingsproces gepaard is gegaan, 

hebben in verscheidene Ianden van 

Midden- en Oost-Europa tot teleurstel

ling geleid 

Teleurstelling 
Deze telcurstelling betrcft ook de mate 

van verwerkelijking van het oude ideaal 

van de civil society. llij sommigen, ook 

bij vooraan<,taande intellcctuelen als 

Georgy Konrad, was dat aanleiding tot 
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het maken van bittere verwijten. Deer

varingen met de politieke praktijk in de 

dcmocratischc, en nict in de commu

nistischc periode, hrachten hem tot de 

conclusie dat "de rcgcrcnden tot de 

gcvaarlijkstc bcroepsgroep kunnen 

worden. Wanneer wij hun expansic niet 

door een dam, zoals de ciutl society i'>, in 

toom houdcn, kunnen ziJ hun volk zelfs 

oorlog aandocn." Misschien is deze 

laat'>lc zin ingegcvcn door water in de 

Ianden van het vroegerc Jocgoslavic 

hccft plaat<,gcvondcn 

Het citaat van Konrad biedt stof tot na

dcnkcn. Hct is hcpaald geen g6soleer

de poging om de civil society opnieuw 

een a-politieke rol toe te kcnnen, dit 

kccr in hct kader van democratische 

omstandigheden. Maar is hct een juiste 

poging? Kan de civil society aileen bc

<,taan dankzij de niet allatendc avcrsic 

en argwaan tegenover de staat en de 

politick) Is dit trouwens aileen op ons 

dccl van Europa van tocpassing, waar 

de democratic nog jong en oncrvarcn 

is? J., de van het communismc overcrfdc 

dichotomie tussen samen-

en in de voorstellingen van burgers een 

brug geslagen kan worden tussen de 

haast mythische schciding tusscn 'wij' 

en 'zij-daarboven'. Dergelijkc vragen 

zullen zeker ook de Wcstcrse samcnlc

ving niet vrcemd zijn. l3ij ons eisen zij 

dringcnd een actueel antwoord. Vooral 

nu wij zien hoe vertegenwoordigers 

van het vrocgcre systeem opnieuw aan 

de macht komen. En dat nog wei dank

zij democratische regels die niet door 

hen hevochten zijn. 

De verhinding van theorie en praktijk is 

waarschijnlijk de meest fascinerende en 

tcgclijk mocilijkste opgave van de poli

ticus. Natuurlijk waren vrije parlc

mentsverkiezingen de eerste noodzake

lijkc stap naar rcalisering van het ideaal 

van de ciml society in de praktijk. Maar 

de hclangrijkste veranderingen in het 

maatschappelijk Ieven na 1989, waarin 

dit idcaal nog het best tot uitdrukking 

komt, zijn de Wet op het lokale zelfbe

stuur en de Verenigingswet. In het ka

der van hct gehele hervormingsproces 

boden heide wetten de grondslag voor 

de praktisering van staats

lcving en staat een niet op 

te heffen noodlot van dit 
De civil society is 

burgerschap. Reeds in de 

negentiende eeuw heeft 

Alexis de Tocqueville in 

zijn studie over de demo

cratic in Amerika gewezen 

op hct fcit dat voor de 

kracht van het democra-

dcel van Europa? Is de dc

mocratischc staat onvcr

mijdelitk vcroordeeld tot 

cen vcrvrccmdingsproccs) 

lk hen ervan overtuigd dat 

de civil society in een demo

cratic ccrst dan <,tcrk is, 

wanneer ziJ ertoe bijdraagt 

dat burgers de staat en de 

politick als ccn gcmeen

schappelijk zaak crvarcn, 

eerst dan sterk 

wanneer zij ertoe 

bijdraagt dat de 

burgers de staat en 

de politiek als een 

gemeenschappelijke 

zaak ervaren. 

tisch systeem niet op de 

eerstc plaats rechten en 

verklaringen doorslagge

vend zijn, maar de recle 

ruimtc voor vrije activitei-

dat wil zeggen als cen gcmecnschappc

lijk belang dat nict ondcrgcschikt is aan 

dcclbelangen en individuele telcurstcl

lingen. De vraag is cchter hoc cr in de 

praktijk in hct maatschappelijk klimaat 

ten van burgers. Deze 

wordt vooral in het Ieven geroepen 

door zelfbestuur en vercnigingen. 

Wanneer wij dit alles op onze situatie 

willen bctrckkcn, mocten wij rekening 
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houden met de !a.,t van slechte ge

woontes waar wij sinds 1989 mee te 

maken hebben. Het communisme was 

voor vele mensen een leerschool in on

zelfstandigheid Het voedde op tot een 

afwachtende houding ten opzichtc van 

de staat en onlmoedigde eigen initiatic

ven van mensen en het dragen van indi

viduele verantwoordelijkheid In het 

kader van de democratische staat zijn 

lokaal zelfbestuur en vrije vercnigingen 

van burgers voorbeelden van verwerkc

lijking van het oorspronkelijke ideaal 

van de ciuil society. Tcgelijk bieden zij 

mensen de mogelijkheid om slechte ge

woontes af te leren en maken zij een 

enonn potcntieel aan menselijke activi

teiten vrij. Vee! mensen hebben nu al 

geleerd zich om hun nabije omgeving 

te bekommeren. Zij weten inmiddels 

ook hoeveel je zonder de hulp van de 

'>taat met nongouvernementelc stichtin

gen en verenigingen kunt hereiken. 

Deze beide kringen van maatschappe

lijk Ieven, namelijk hct zelfbestuur en 

de verenigingsvrijheid, zijn tezamen 

met de economische veranderingen een 

onomkecrbaar politick feit lk be

schouw dit als de praktischc verwerke

lijking en de overwinning van de 

idealen van de ciuil society. lk wijs in dit 

verband ook op het hcrstel van de on

afhankelijke rechtspraak, op de invoe

ring van vrije boeken- en tijdschrif

tenmarkten en op het stelsel van open

bare en private ma<,samedia. Het zijn 

aile fundamentele elementen van de 

wederophouw van ecn ciuil society in 

Polen en in andere Ianden. 

Tegenstand 
Uiteraard ontmoeten die wederophouw 

en wederoplcving tegenstand en zijn er 

vijanden. Bepaalde politici denken nog 

altijd in oude categorieen van centrum 

en periferie en hezien de financiele on-

afhankelijkheid van stichtingen en ge

mecnschappen met argwaan. Er zijn ve

le bedreigingen die aan het nog zwakke 

wcefsel van staatsburgerlijk en maat

'>chappelijk zelfbestuur afhreuk kunnen 

docn. Wij gaan crvan uit dat met name 

lokaal zclfbestuur en nongouvernemen

tele verenigingen- in de hredere con

text van ongehindcrde onderncmende 

initiatieven in de economic- hct fun

dament van de ciuil society in een demo

cratische staat vormcn. Dan kunnen de 

hoofdtrekken van de bedreigingen ta

melijk nauwkeurig worden vastgcsteld 

De terugkeer aan de macht van de 

postcommunisten, met aile gevolgen 

vandicn, kan tot de politick nadelige 

gevolgen van de hervormingen gere

kend worden. Toch hecft in Polen de 

postcommunistische coalitic na 1993, 

regen de vrccs van <,ommigen in, de po

liticke en economi.,che systeemveran

dcringen niet tcniet gedaan. Wei hectt 

zij echter het hervormingsproces afge

remd. In de sfeer van de economic is 

het grote gevaar voor de vrijheid gelc

gcn in de vertraging van het privati'>e

ringsproces en her ontstaan van 

ondoorzichtige verstrengeling van be

langen over de grens tussen economie 

en partij en staat heen. Ondoorzich

tigheid op dat terrcin draagt niet bij tot 

de totstandkoming van eerlijke spelre

gels voor economische actoren, maar 

lcidt dikwijls tot de meest uiteenlopen

de juridische en cconomische patholo

gieen Dit is des te gevaarlijker voor de 

heginfase van de vrije marktcconomic, 

waarin grotc vitale krachten vrijkomen, 

die nog moeilijk te bcheersen zijn. 

Voor hct juiste functioneren van her lo

kale zelfbestuur i'> het gcvaar gelegen in 

het onvermogen om een helder finan

cieringssysteem voor de gemcenten, die 

nu nog te zeer afhankclijk zijn van de 
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structuur van de centrale staatshuishou

ding, in het Ieven te roepen. In de sfecr 

van het tunctioneren van de nongou

vernemcntcle verenigingen i<; het grote 

gcvaar hct binnendringen van partijbe

langen in het bereik van de vrije vereni

ging van burgers. Wordt dit gcvaar nict 

be<;treden, dan vcr<;chijnt er plot<,e\ing 

een heel ander maatschappelijk gebouw 

in de plaat<, van de ciuil society: dat van 

de partijenstaat. Dat is de '>ituatie waar

in de politieke partijen het economi

<,che Ieven aan de eigen belangen gaan 

onderwerpen en waarin zij de institu

ties van algemeen belang, stichtingcn, 

uitgeverijen, banken, vakbonden, en 

daarmee gelcidelijk aan de gehelc 

maatschappelijke ruimte controleren. 

Een dergelijke ;ituatie i; niet vreemd 

aan de democratic. Een duidelijk voor

heeld van het ont<,taan van dergelijke 

partij-athankelijkheden en de tragische 

gevolgen ervan was de Weimarre

publiek. De ciud society in de nieuwe de

mocratiecn zou dezc gcvaren mocten 

erkennen en niet toelaten dat het ge

voel van algemeen welzijn onderge

schikt gemaakt zou worden aan de 

hclangcn van politickc partijen. Duide

liJke, doorzichtige juridi;che en in;titu

tionele rcgcls van de kant van de staat 

zijn hicr bondgenoten en geen vijanden 

van de idcecn van de ciud society. 

Voor de nieuwe democratieen is het 

vraag<,tuk van lokaal zelfhestuur niet 

het enige, maar wei een hijzonder hc

langrijk probleem En niet aileen in ons 

dee\ van Europa. In de staten die geen 

kderalc structuur maar ccn unitaire 

staatsopbouw kennen, is lokaal zeltbc

stuur een hijzonder belangrijke factor 

in het lunctioneren van de ciuil society. 

Daarhij hcdocl ik nict aileen het zelfbe

stuur op gemeenteniveau, die de basi'> 

is, maar ook op het bestuurlijke niveau 
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daarboven. Stcrker nog, zelfbestuur 

lcidt tot versterking van het klimaat van 

burger;chap in de staat. Het leidt ertoe 

dat de staatshurgerlijke activiteit zich 

op een breder regionaal niveau uit

strekt. Daar waar er geen historische 

tradities en voorwaardcn zijn voor het 

ontstaan van federale systemen, waar 

deze kunstmatig of zells gevaarlijk zou

den kunnen zijn voor de staatseenheid, 

daar zou de ontwikkeling van lokaal ot 

regionaal zclfbe<;tuur bij uitstek deze 

rol kunnen spelen. 

De last van het verleden 
Uiteraard zijn dit niet de enige vraag

stukken die betrekking hcbbcn op de 

realisering van de idealcn van de ciuilso

ciety in de context van de democratie in 

Europa. lk zou graag in het kort nog 

enige andere problemen aanstippen, die 

ik voor zcer wczcnlijk houd. 

Dit is op de eerste plaats de behoefte 

aan vcrwcrking van het communisti

sche verleden. Die behoefte houdt a\ 

onze Ianden bezig en wordt, zoals be

kend, op verschillende manieren aange

pakt. Maar het vraagstuk is wei overal 

een be lasting van het algemene klimaat 

in het opcnbarc Ieven, vooral omdat de 

communistische partijen zich a! te 

gemakkelijk, zonder een serieuze afre

kening met hct eigen verleden, tot soci

aal-democratische partijen hehben 

omgevormd. In het internationale poli

tieke Ieven is het vee! te gemakkelijk 

aanvaard. En aan de andere kant zijn er 

in verscheidenc groeperingen extreme, 

van haat vervulde vormen van atreke

ning. Hct lcidt vooral bij de jongere 

generatie tot gevoelcns van atkeer, 

wannecr cr aileen maar over het verle

den gesproken wordt en mensen en 

groeperingen uitsluitcnd op basis van 

het verlcdcn worden ingedeeld. In 
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Polen kwam dczc afkeer bij jongcrcn 

bijvoorbccld in sterke mate tot uiting 

tijdens de campagne voor de laatste 

prcsidentsverkiezi ngcn. 

Wij <,taan dus voor de vraag hoc verwer

king van hct veri eden mogelijk is, in het 

hijzonder gezien de gevaren die met de 

terugkeer van de postcommunistische 

partijen aan de macht verbondcn zijn. 

Enerzijds moet de kwade erfenis van het 

verleden zeer duidelijk met naam ge

nocmd worden, maar anderzijds mag cr 

van haat geen sprake zijn 

Tegenwoordig bevindt de kerk zich 

nict meer in een rcligie-vijandigc maar 

in ecn democratische staat .Toch plaat

sen de context van de democratic en de 

opening naar de wereld de kerk en haar 

missie vandaag voor nieuwe proble

men, waar zij niet altijd juist op rea

gecrt. Zij wordt nu ook anders 

waargenomen, al gaat de afname van 

haar autoriteit opmerkelijk genocg niel 

gepaard met een vermindering van de 

religiositcit. Tach ontstonden er pro

hlemen betreffende haar aanwezigheid 

en haar stem in publieke 

Het tweede probleem dat 

ik wil noemen betreft de 

vcrhouding tussen kerk en 

staat in Polen alsmede de 

plaats van de kerk in het 

openbare Ieven. In onze 

hele geschiedenis, en in 

het bijzondcr in de jaren 

van het communisme, 

speelde de kerk een uitne

mende rol bij de verdedi

ging van de rechten van de 

natie en van de mensen

rechten. Tcgenover een 

sy'>tecm dat geen respect 

had voor deze rechtcn 

bood de christelijke inspi-

In Polen heeft de 
aangelegenheden. 

Encrzijds beschouwen vele 

geestelijken de liberale de

mocratic en het liheralis-

postcommunistische 

coalitie na 1 99 3 de 
meals een bedreiging voor 

de kcrk en haar opdracht 

die vergelijkbaar is met die 

van het communisme. 

Omgekeerd leidden poli

tieke uitspraken van pries

ters en bisschoppcn ertoe 

dat de kerk als bedreiging 

voor de democratic werd 

politieke en 

economische 

structuur-

veranderingen niet 

teniet gedaan, wei 

heeft ze het 
gczicn. 

hervormingsproces 

afgeremd. 

lk heh de indruk dat het 

probleem van de kerk in 

Polen en haar aanwezig-

ratie een bewustzijn van 

het rccht op staat..burgerlijke vrijhcid. 

In deze zin hecft het christendom we

zenlijk bijgedragen tot de overwinning 

van de samenleving in de strijd regen de 

grote totalitaire machine en het streven 

naar vrijheid. lk kan errnce volstaan in 

herinncring te brengen hoezecr het 

eerste bezoek aan Polen van Paus 

Johannes Paulus II in 1979, ecn jaar 

voor de oprichting van Solidamosc, bij

droeg de samenleving op te wekken, 

haar het gcvoel van eigen kracht te ge

ven, en haar uit passivitcit en onvrijheid 

te bcvrijden 

heid in het publicke Ieven 

dikwijls verkeerd beoordeeld wordt in 

West-Europa. Men ziet aileen maar haar 

conservatisme en uitingen van klerika

lisme. Men heeft onvoldoende waardc-

ring voor de manicr waarop de kcrk net 

als voorhcen weer bij te dragen aan de 

verstcrking van waarden in de samenle

ving. Vooral gaat men voorbij aan de 

grotc complexitcit van het proccs dat 

de kerk in Polen nu doormaakt. Zij 

moet haar positie aanpassen aan de 

nieuwe democratische omstandighedcn, 

zondcr tcgelijk op tc houden teken van 

tegenspraak te zijn waar dat nodig is . 
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Onze Pool'>e nationale identiteit is 

nauw met de christelijke cultuur verwe

ven. Deze verbondenheid was tegelijk 

onze band met Europa, waar wij door 

de besluiten van Jalta op kunstmatige 

wijze van afgeschciden waren. De prin

cipes van de scheiding van kerk en 

'>laat, van de levensbeschouwelijke neu

traliteit van de staat, en van de weder

zijdse autonomic en onafhankelijkheid 

zijn uiteraard de fundamentele voor

waarden voor een democratische 

rcchtsordc. Maar de wijze waarop de 

aanwezigheid van de kerk in het pu

hlickc Ieven vorm krijgt kan verschil

lcnd zijn. Afhankelijk van geschiedenis, 

traditie en religieuze en confessionelc 

situatic in ieder land. Wij in Polen wer

ken aan nieuwe vormen van aanwezig

heid in een uiterst moeilijk proces. Des 

tc belangriJker is hct oog te hebben 

voor de complcxitcit van dit proces, en 

niet aileen maar stil tc staan bij de con

llictcn waarmee het gepaard gaat. 

Op de derde plaat'> mag in de discussie 

over de ciPil society in de Ianden van 

l'slidden- en Oost-Europa de kwestie 

van de nationalc minderheden en van 

de formele en feitelijke garantie van de 

rechtcn voor deze minderheden niet 

huitcn heschouwing hlijven Het pro

hlcem hecft ver'>chillcnde dimcnsies. 

Het ligt in iedcr land, in Slowakijc, in 

l.itouwen, l.etland of htland, en ook in 

Polen. weer anders. Na 19WJ hebben 

wij in Polen in ovcreenstemming met 

Europese maatstaven een oplossltlg ge

vonden. lk denk dat het vraagstuk ook 

in andere Ianden van deze regio opge

lost is, ol zal worden. Maar het pro

bleem van de nationale minderheden is 

niet uitsluitend juridisch van karakter. 

Voor de oplossing ervan is namelijk 

ook een maahchappelijke klimaat no

dig, dat juridischc garantics onder-

UlV II'% 

steunt, dat op een vruchtbaar samenle

ven ingericht is en de erkenning van de 

rechten in zich meedraagt 

Wanneer wij spreken van nationalitei

tenvraagstukken kan ik de kwestie van 

het vroegere Joegoslavic niet buiten be

schouwing Iaten. Het is een ander the

ma dan de kwestie van de nationale 

minderheden, waar een geheel eigen 

aanpak nodig is. lk beperk mij tot 

Bosnie, waar het conflict bijzonder dra

ma tisch was. Het behoud van het mul

ti-etnische karakter van Bosnic en 

Herzegowina als staat en het herstel 

van voorwaarden voor de vrede in dit 

gebied zijn nauw met de hulp van 

Europa bij de opbouw van een ciuil socie

ty aldaar verbonden. Dit is in het be

lang van Europa. Er zal namelijk geen 

volledige Europese eenheid zijn, wan

ncer het conflict niet beeindigd en ge

heeld wordt. De ontwikkeling van 

burgerorganisaties in het land, die 

werkzaam zijn om conflicten met etni

sche achtergronden te hoven te komen, 

kan er een structurele bijdrage toe zijn. 

Deze bewegingen hebben daarom onze 

gemecnschappclijke hulp en ondersteu

ning nodig 

Consensus over waarden 
Om naar mijn hootdthema terug tc ke

ren: Zander een consensus over funda

mentele waarden zal er altijd een 

onoverbrugbarc scheiding bestaan tus

scn de staat en zijn structuren encrzijds 

en de samenlcving anderzijds. Zonder 

een dergelijke consensus zou de ciui/ so

ciety weliswaar niet mccr in ecn vijandi

ge verhouding tot de staat staan, zoals 

dat ten opzichte van de communisti

sche '.taat het geval was, maar dan tach 

zcker wei in een marginale verhouding. 

Dat wil zeggen: zij zou ergens aan de 

marge van de staat staan. Kunnen de 
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staten die het communisme van zich 

hebhen afgeschud en een democratisch 

systeem hebben ingevoerd een zekere 

consen.,us over basiswaarden bereikenc 

Welke waarden en normen liggen er 

ten grondslag aan het functioneren van 

het dcmocratische systeemJ 

De terugkeer van de postcommunisti

sche formaties aan de macht en de vele 

conflicten tussen de nieuw ontstane 

partijen hebben on<> in aile scherpte 

met dit probleem geconfronteerd. 

Vooral in de context van het werk aan 

een nicuwe grondwet. In een democra

tische staat moet de grondwet immers 

zowel een absolute bescherming van 

rechtcn en vrijheden van burgers garan

dcren, alsook ertoc lciden dat de staat 

als gemeenschappelijke zaak van aile 

burgers ervaren wordt. Om daartoe te 

komen moet de grondwet de uitdruk

king zijn van de instemming van de 

meerderheid van de burgers met cen 

gemeenschap van waarden, die horen 

te dienen a]., het fundament van het 

maatschappclijke Ieven in de staat. 

In een politick en lcvensbeschouwelijk 

pluriforme samenlcving heeft de demo

cratic cen dergelijke comcnsus nodig 

Een grondwct moet meer zijn dan cen 

compromis tussen de politieke partijen 

Is cen dergelijke comcnsus in l\1idden

en Omt-Europa eigenlijk wei mogelijkJ 

Het is noodzakelijk daarover een open

baar debar te voeren en vast tc houden 

aan de ethische dimensie van de poli

tick. 

In de vorrn waarin zij binnen de dcmo

cratische oppositie tegcnover het com

munistische regime functioneerde, 

hecft de idee van de civil socirty ertoe 

bijgedragen nctwcrken en verbindingcn 

tot <>land te hrengcn die in de strijd 

voor de vrijheid bchulpzaam warcn. De 

werkelijke toetssteen voor dezc idee i<> 

echtcr op de eerste plaats de democra-

tische praktijk in de nieuwe staten. Het 

is een fundamentele en zeker gcen ecn

voudigc opgave de gulden middenweg 

te vinden tus.,en ecn cffectieve staats

structuur en de sfeer van de vrije staah

hurgcrlijke initiatieven. De realisering 

van het hcginsel van de suhsidiariteit 

tussen burgers en staat vraagt om de 

opkomst van een politiekc cultuur, van 

cen taal voor gemeenschappelijke com

municatie en underling beg rip 

De ophouw van zulke politicke zeden 

is cen taak van jaren. Maar ik denk dat, 

ondanks de door mij beschrcven geva

ren, de idee van de cimlsociety in de de

mocratische praktijk van na 1989 in 

concrete maatregelen is omgezet, met 

name in de opkomst van de lokalc 

democratic, de oprichting van hurger

organisaties en vrije economi'>che 

initiatievcn. Dit zijn onomkccrbare ver

anderingen. Zij zijn een duurzame 

grens gcworden, die het communisti

'>chc verleden van de dcmocratische 

toekomst '>cheidt 

T lv1aZoluieckl is lid vm1 bet fwrlemel1t in 

Polen. Hlj 11'115 de eerste democratische premier 

vm1 dat land. Hij was teuens VN-mpporteur 

mmmmchte11 in Hos111't'. Hlj tmd teruq als rap

porteur omdat hJj vo11d dat de i11tenwtwnale _qe

men1schaf' te ll'Cillicj deed 111111 de schwdim}ell 

van de mmsCilrechteH. 

De conferentie 'Ciuil society i11 i11ten1atioJ1i1111 

perspectie{' is _qeorga11iseerd doo1· de Educudo 

Fm Stichti11q m de N(J)(), 111 sameHil'crkimJ 

met het Wetenschappel,jk lnstiluut uoor hct 

CDA en he1 CDA- Vrollll'Cflbemad 

ECII perslaqbundel va11 de WJJjerentie is qratis 

perkn)_qbaar f11 te hestellen bJj }Jet CDA-hrmau, 

.!em Kuil, tel. Cl?0-1121 H35 
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Belasten aan de bron 
Hct bctoog van mr. W.M.C. Vi<>scr on

der de titel Vaste waarden langs fiscalc 

weg' in Christen Democratische Ver

kenningen van <>cptember 1996 is ons 

uit hct hart gcgrepen doch lokt onzer

ziJd' wei enig commentaar uit. 

Terecht plcit Visser voor een verschui

ving van de belastingdruk van arbeid 

naar gehruik van natuurlijke hulpbron

nen, milieubclastende activiteiten en 

goederen. Hij stelt voor dit onder meer 

te rcaliseren door het heffcn van hoge

rc bcla-.ting op de hestedingen 

Hicrhij willcn wij een paar kanttekenin

gen plaatsen 

In zijn artikel hctoogt Vi<;<;cr zelf dat de 

prijs van milieugoederen zodanig moet 

zijn, dat vervuiling, onherstelbare aan

tastingen van natuur en natuurlijke 

hulphronncn worden voorkomen. Logi

<;cherwijze hoort hierhij ook het win

ncn van energic en grondstoffcn, im

mers de voorradcn hiervan zijn nicl 

onuitputtclijk doch ook hct winnen en 

gcbruik hiervan tast veelal het milieu 

aan en schaadt deze ook voor de toe

komst. 

C:onsequentie van het bctoog van 

Visser is dan ook het gehruik van ener

gie en grondstoffcn te heperken; als 

middel hiertoe ziet hij het heffen van 

bela.,tingen op de (consumptieve) be

<;tcdingcn, op de eindproducten dus. 

Afgezien van hct som., geringe effect 

hiervan zoal., blijkt hij hoogbclaste 

goedcrcn als auto's en benzine en het 

([)VII% 

nadelige inkomenseffect heeft dit snort 

hcffingen te weinig invlocd op de wijze 

van produceren. Bovendien kan hct 

teveel belastcn van bestedingen econo

misch riskant zijn want zonder con

sumptie is er geen productie. 

De situatie bij de producent is thans zo, 

dat grondstoffen en energie relatief 

goedkoop zijn en de factor arheid rela

ticf duur. Waar de producent dan op 

hezuinigt is voor.,pelbaar. 

Ontlast de arbeid 
lndien de arbeid door verlaging van de 

loonbelasting gocdkoper wordt ge

maakt en door belastingheffing op 

energie en grondstoffen deze duurder 

worden zal de produccnl naar wegen 

zockcn om met een geringer en effi

cienter energie- en grondstoffengehruik 

toch een goed en vcrkoopbaar product 

te maken. 

Belast daarom energic en grondstoffen 

en stimulcer zo een minder vcrspillende 

wijze van produceren. Dezc methode 

kan wei eem veel effecticvcr blijken 

dan een voortdurcnd bijstellen en con

troleren van hcffingen op bcstedingen 

Ook zullcn de inkomemeffectcn min

der zwaar zijn daar de hogere produc

tiekosten door hogerc grondstofprijzen 

gecompcnseerd worden door lagere ar

beidskosten. Daannce wordt tevens een 

vcrdere uil'>toot van arbeid tegenge

gaan en is men weer ecrder geneigd te 

reparercn in plaats van weg te gooien. 

Door de lagere arbeidskmten kan ook 

de overhcid meer arheid aantrekken 
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hetgeen een zegen is voor de zorgsec

tor, het onderwijs en onze veiligheid. 

Bovendien is werk van groat belang 

voor de sociale cohesie die het ople

vcrt De uitkeringen kunnen zo oak af

nemen met als intercssant neveneffect 

het minder aantrekkelijk worden van 

hclastingontduiki ng. 

Economic en milieu gaan zo hand in 

hand en de concurrentiepositie van 

Nederland en de Europese Unie wor

den verbeterd zonder dat dit ten koste 

van ontwikkclingslanden hoeft te gaan 

Want door het duurder worden van 

grondstoffen krijgcn zij een voor

sprong, daar zij nog wei gewend zijn 

om zuinig met materialen om te sprin-

Aan de redactie 

gen. Met het bclastcn van grondstoffen 

geven wij tevens de komende genera

tics nag een kans om hierover mee te 

bcslissen. 

Met deze aanvulling willen wij de kan

sen op succes van de voorstellen in het 

artikel van Vi'>'>er helpcn vergroten. 

Ieder kan immcrs op grate of kleine 

schaal al naar zijn of haar vermogcn a is 

ondcrncmcr of als consument een hij

dragc leveren tot omkering van een dc

sastreus proces van uitstoot van arhcid 

en vcrspilling van hctgeen ons is toe

vertrouwd. 

Hwk umt Arkel, Naarden 

J,m Cornelissen, Naardcn 

Brieven van lezers kunnen worden geplaatst in deze rubriek, indien zij kart en 

bondig ingaan op een in Christen Democratische Verkenningen verschenen 

artikel. De redactie behoudt zich het recht voor om brieven niet te plaatsen of 

om deze- in overleg met de auteur in te korten indien deze te lang zijn. Een 

brief telt maximaal 500 woorden. 
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Als de Europese Unie meer aan haar eigen identiteit beantwoordt, 

ondersteunt zij de Nederlandse identiteit. Open grenzen hebben de 

Nederlandse identiteit in de geschiedenis juist gevormd en niet ge

schaad. Oat kan zo blijven mits de politiek niet afbreekt wat in ge

neraties is opgebouwd: een samenleving van betrokken mensen, een 

civil society. 

W
at een prachtig 'door

kiJkJe' op de Neder

land<;e tdentttett heb

ben WIJ het afgelopen 

voorJaar gehad met de grate Vermeer

tcntoomtelling, die dagclijb een bom

vol /'v\aurit<;huis trok. Als weinig 

andercn wi<;t Johannes 

Vermeer uit te beelden wat 

'typisch Ncdcrlands' is. De 

zorgzaamhcid van hct 

'mclkmeisje', de wclwillen

de heme! hoven 'het ge· 

zicht op Delft', 'de 

kaartenrnakcr' die droomt 

van vcrre werelden, het 

eerbetonn aan het <;tad<;lc

ven en aan de 'bctrokken' 

<;amcnlcving. Fn dat allcs 

ook nu nng aanspreekt Zo Nederlands 

als hij was, en zo tijdbepaald zijn wcrk. 

toch verbeeldde hij waarden, die, om 

met de vroegere voorzitter van de 

Europcsc Cornmissie Jacques Delors te 

spreken, tot hct hart van Europa beho

ren. De waarden van de burgermaat

schappij, de civil society. 

Spreken over Ncdcrlandse 

identiteit is sprcken over 

Europa, is spreken over 

het 'buitenland'. Zondcr 

het andcr is het cen niet 

denkbaar. Hct 'buitcnland' 

bc'invloedt de Nederland

se identiteit. Op zichzelf 

is dat niets nieuws. Maar is 

hct 'buitenland' ook bedr

eigcnd! Die vraag trekt 

in een bijzondere bctovc- Drs. E Heerma deze tijd de nodige aan-

ring van Iicht, al,of de l.ievc Hecr zag dacht. Zijn de kcnmcrkcn van de alge-

dat hct zo goed was. Zn schilderdc mene Furopcsc idcntitcit anders dan, ja 

Vermeer zijn land. zelfs bedreigend voor, de Nederland<,eJ 

De tentoon<;tclling trok maar liefst Of vullcn beide elkaar aan 1 Nederland 

430 000 bezoekers. Ook buitenlan-

der<, werden aangetrokkcn door 

Vermeer. Hij druktc iets uit wat in zijn 

tijd bebngrijk was. Hij raaktc ict<; wat 

(IJV li<'Ji> 

* Dcze rede werd op 2 september 1996 Hitcje

s{>roken ter qeleqenhcid ua11 de opening vcm het 

academisch jaar amt de lhtiverstteit TtPente. 
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en Europa? Die vraag wil ik bespreken. 

Maar laat ik eerst op zoek gaan naar de 

kern, het wezcn, van de Nederlandse 

identitcit. Waar slaan wij voor in 

Nederland? 

Nederlandse identiteit 
Wat is idcntiteit7 Er zijn vcrschillende 

invalshoeken mogelijk om identiteit te 

bepalen. Zoals etnische afstamming. 

Nederland is cen van de weinige Ianden 

in Europa die zijn naam nict ontleent 

aan ecn 'oervolk' dat zijn karaktereigen

schappcn door de eeuwen heen zou 

hebben doorgegeven. Zoals de Franken 

in Frankrijk, de Angelen in Engeland, 

de Noren in Noorwegen of de Servicrs 

in Servic. De naam Nederland' is vee! 

hescheidener en verwijst aileen maar 

naar de grond waar wij op wonen. de 

!age Ianden. Friezen, Franken en Sak

sen, Hugcnoten, Westfalen, Surinamers 

en Turken. iedere burger van dit !age 

land, ongeacht zijn etnische afstam

ming, is Nederlander. Laten we dat 

maar zo houden. Etnische afstamming 

is geen instrument waarmee de Neder

landse identiteit bepaald kan worden. 

Taal is cen vee! aangehaald kenmerk 

van identiteit. Met hehulp van taal ui

ten mensen zich in hun relatie tot an

deren. Taal draagt bij tot samenhang 

tusscn groepcn mensen en leidt evenzo 

tot onderschcid ten opzichte van ande

ren. Toch is taal niet een exclusieve fac

tor die Nederland van andere Ianden 

onderscheidt. Denk maar aan Vlaan

dcren, waar dczelfde taal gesproken 

wordt. Taal is een communicatiemiddel. 

Het gaat erom welke boodschap er in 

taal wordt doorgegeven 

Met cultuur, met gemeenschappelijke 

historische ervaringcn, met het pa

troon van waarden en norrnen die door 

geloof en levensbeschouwing zijn mee-

gegeven komen we a! dichter in de 

buurt van de invalshoek die ik wil han

teren. ldentiteit wordt bepaald door de 

waarden die een gemeenschap van 

mensen met elkaar wil delen, wil door

gevcn en wil uitdrukken in de omgang 

met zichzelf en haar omgeving Dat 

kan in allerlei gemeenschappen en 

groepen; ook in het staatkundige ver

band dat in de Nederlanden tot stand 

is gekomen. 

De dynastieke amhities van het Huis 

van Bourgondie brachten de !age Ian

den bij elkaar, zo beschrijft de histori

cus Johan Huizinga het proces van de 

Nedcrlandsc natievorrning. Aan het 

cind van de Middeleeuwen wa<, het een 

conglomcraat van graafschappen, hcer

lijkheden en hertogdommen in de uit

hoeken van de Duitse en Franse rijken. 

Aile waren zij sterk gehecht aan hun 

rechten en vrijheden Voor de hertog 

van Brabant bijvoorbeeld aan zijn be

stuur kon beginnen, moest hij bij ziJn 

'blijde incom<,te' publiekclijk verklaren 

de hestaande rechten en vrijheden te 

zullen respecteren. In de striJd tegen de 

politieke en godsdienstige onderdruk

king door de Spaanse koning blcven de 

Noordelijke Nederlanden over. De taal 

en de stedelijke cultuur van Holland 

gingen de nicuwe Republiek domine

ren. Op die manier ontstond de staat

kundige vorm waarin het latere 

Nederland gegoten wcrd. 

Maar nu de inhoud. Want om de vorm 

aileen was hct in die <,trijd niet te doen. 

T wee motieven kcren telkens terug, 

zonder welke de Nederlandse identiteit 

niet te begrijpen is, vrijheid en geloof. 

De wapenspreuken van de Nederlandse 

opstand waren. 'Haec libcrlalis ergo' en 

'Haec religio11is ngo'. Dit omwille van de 

vrijheid, AI die !age landjes, die steden, 

die ambachtslieden, handelaren en re-
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gcntcn warcn aan hun rcchten, gebrui~ 

ken en vrijheden gehecht. Centrale 

macht werd sterk gewantrouwd. Voor 

er van een eenheidsstaat sprake zou 

zijn, waren eeuwen van ontwikkeling 

nodig. Dit omwille van hct geloof: 

Onder de hoge hemel hoven hct lage 

land was er al heel wat oude en moder~ 

ne devotie gegroeid. Het lagc land was 

trouwens het eerst door monniken aan 

het water onttrokkcn. Het bleek een 

vruchtbare bodcm voor de nicuwe im~ 

pulsen van de relormatic. De gedachte 

valle post dal Nederland ecn christclij~ 

kc natic was in protcstantsc zin. 

Maar in het land van Vermeer ging dat 

altijd samen met gehcchthcid aan vrij~ 

heid. Kalholieken, jodcn en andere re~ 

ligieuze minderheden werden in het 

opcnbare Ieven wcliswaar achtcrge~ 

steld, maar hun pcrsoonlijke gewetens~ 

vrijhcid werd gcduld Zo konden reli~ 

gieuze minderhcden in huiskamcrs en 

op zolders hun gelool volhouden en 

doorgcven Hun hang naar vrijhcid 

wcrd er nict minder om. In die situatie 

van achterslclling won onder katholie~ 

ken de waardcring voor het vrijhcids~ 

hegimel en de verwerping van de 

theocratic terrein. Aile religieuze min~ 

dcrhcden lcerdcn dat zij de staat niet 

mochtcn gcbruikcn om tc overheersen, 

maar dat zij elkaar moe'>ten respecteren 

en tolcrcrcn. De lormclc crkenning van 

de scheiding van kerk en staat in 1795 

was voor de meesten een opluchting. 

Het bcsd drong door dat de Ncder~ 

landse identiteit meer omvatte dan re~ 

lormatie en rcgcntcn aileen. Steeds 

mecr nicuwc mindcrhedcn zoudcn zich 

ecn pick onder de zon vcrwcrvcn en el ~ 

kaar leren aanvaarden. 

Zoals de historicus LJ Rogier be~ 

schred, groeide op die basis de overtui~ 

ging van een kerk~zijn zonder staat; een 

houding van, wat hij noemdc 'pariteit': 

CDV 11.'% 

gelijke behandeling voor aile kerkge~ 

nootschappen en lcvcnsbeschouwingen. 

Nederland was, aldus Rogier, een 'prod~ 

tuin der pariteit'. De financiele gelijk~ 

stelling tussen openbaar en bijzonder 

onderwijs is dan ook een bevestiging 

van ccn diepgcwortelde karaktertrek in 

de Nederlandse samenleving. 

Kerk~zijn zonder staat werd ccn hou~ 

ding die op mccr tcrrcinen toepassing 

kreeg Niet voor alles was de staat no~ 

dig Voor de verhethng van de werk~ 

nemcr vocldc de vakbcweging zich 

verantwoordelijk De agrarische wereld 

wist zich uitstekend te bundelen ter 

vcrdcdiging van haar bclangen De 

zorg werd georganiseerd in private in~ 

stcllingen Gemeenschapszin werd in 

tal van maatschappelijkc vcrbandcn in 

praktijk gebracht 

Zo grocidc de Nedcrlandse idcntiteit. 

Ccloof en vrijhcid werden aangevuld 

met paritcit. De waarden van vrijheid 

en geloof gaven zin aan de staatkundi~ 

ge cenheid van Nederland, pariteit was 

hct instrument waarmee beide afgewo~ 

gen konden worden; gemeenschapszin 

werd beleefd in maatschappelijke ver~ 

banden. Het was ccn groeiproccs. 

Celoof werd verbreed tot levensbe~ 

schouwing, tot een hele baaierd aan 

manieren om waarden te beleven. 

Vrijheid, geloof en levensbeschouwing, 

pariteit ofwel gelijke behandeling, ge~ 

meenschapszin; geleidclijk zijn dcze 

elementen tot de kern van de Neder~ 

landse identiteit gaan behoren. 

Buitenlandse be"invloeding 
Zonder 'buitenland' was die identiteit 

niet denkbaar gewcest Cchcchthcid 

aan vrijheid, gcloof, verlichting, het 

zijn aile impulsen die in heel Europa 

gevoeld worden. Het unieke karaktcr 

van de Nedcrlandse identiteit is het 

z 
m 

0 

m 

r 

;J> 

z 
0 

m 

0 

m 

z 

m 

z 

m 

c 



-~ 
:.:r: 
I~ 

1:-0. 
1-o 

"' 
!I ~ 

:J 
•L 

'-'-' 

z z 

1:-
1--.-

: . .u 
UJ 

: ·-1--

I, 1--
:.Z: z 

.:..J 
UJ 

.] 
Q 

.u 
UJ 

.·/1 

VJ 

IJ 
Q 

.z: z 
o:t:<( 

__] 

_I 

:<: 
~ 

Ll 
UJ 

] 
Q 

·.u 
UJ 

·z: 
z 

resultaat van de hijzondere wijze waar

op de onderlingc verhouding tusscn die 

verschillendc impulsen hier heeft uitge

pakt. De !age Ianden vormen cen 

knooppunt van wcgen en wateren. Zij 

nodigen uit tot verkenning en ontmoe

ting. Zij rocpen op tot waardcring voor 

andere culturen, tot ontvankelijkheid 

voor nicuwe idcecn, ook van buiten en 

tot gastvrijheid voor mensen die hier 

omwille van hun vrijheid of geloof ecn 

veilig hcenkomen vonden. Dat gaf en 

geeft verrijking, maar ook sociale pro

hlemen. Over de lange termijn hccft de 

verrijking altijd de doorslag gcgeven. 

En andersom: het gevoel voor nationale 

identiteit is hier zwak ontwikkeld. Er is 

in Nederland enige omzichtigheid no

dig om hct thema aan te snijdcn 

Terecht. Nederland is gecn 'sclhsthewujltc 

Natio11' 

Tot zover is het 'buitenland' niet hedrci

gend Blijft dat zo, als de grenzcn meer 

dan voorheen hun scheidcnde werking 

verliezen7 Het verhaal is zo langzamer

hand bekend. Steeds mecr internatio

naal verkecr ontsnapt aan de invlocd 

van nationalc regeringen. Moderne 

communicatiemiddclcn maken razend

snel en goedkoop contact met verrc ge

sprekspartners mogelijk. Grote onder

nemingen opereren op een wereld

markt. Open grenzen zijn op zichzelf 

vertrouwde ontwikkclingen in een 

samenlcving als de Ncderlandse. Niet 

voor niets staat er al een wereldbol in 

het kantoor van de kaartenmaker van 

Vermeer. Grotere onderlinge verweven

heid en intenser verkeer tussen samen

levingen mag gen.rst worden toegejuicht 

als ecn bijdrage aan een vreedzamer 

wereld. lletrokkenhcid vanuit de samcn

lcving hier met medemcnsen elders, via 

Amnesty International, Artsen zonder 

Grenzen of via de mcdefinancieringsor-

ganisaties i<; een groot goed. Open 

grenzen makcn dergelijke activiteiten 

aileen maar beter mogelijk 

Zorgen haart hct verschijnsel dat het 

voor nationaal opererende overheden 

steeds moeilijker is om socialc of ecolo

gische maatstaven in stand te houden. 

Laat staan op te schroeven. Hoge rnaat

staven zijn voor bedrijven, die zich 

gcrnakkelijk naar elders verplaatsen ne

gatieve vestigingsfactoren. Dat hecft 

invloed op zekcrheden als wclvaart, 

werkgelegenheid en sociale stahiliteit. 

Zijn open grenzen cen belcrnrnering 

voor traditionele rnethoden van oorlog

voering en onderdrukking, in de plaats 

daarvan komen andere, 'infonnelc', vor

men van geweld en onderdrukking op. 

Denk aan de internationale georgani

seerde misdaad, mensenhandel, de 

smokkel in wapens, of terrorisme. Ook 

milieuvervuiling houdt niet op bij de 

landsgrenzen. 

En Iaten we wei wezen: Nederland 

speekt daar ook een rol in. Or het pcr

missieve hcleid ten aanoc•c•t \illl sort

drugs komen huitcnlanders af, die hicr 

hun grammetjes komcn kopen De 

kwalihcatic 'Nano-Ctat' is natuurlijk 

zwaar overtrokken. Maar er worden 

wei zoveel drugstoeristen aangetrok

ken. dat onzc huurlanden de Neder

landse identiteit op dit punt niet als cen 

aanbeveling ervaren. Ieclere kindcrpor

nohlm die hicr geproduceerd wordt, 

iedere vrouw die hier voor de prmtitu

tie gcexploitcerd wordt, is een aantas

ting van de waarde, van de vrijheid, van 

de slachtoffers. Het is een aantasting 

van de Nederlandse idcntiteit. Onze 

balans tussen vrijheidszin en waarden 

die in geloof en lcvcnsbeschouwing ge

grondvest zijn is dan niet mecr afgewo

gen tc noemen. 

Gcldt dat proces van afncmende bcte-
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kenis van <;taatsgrenzen al wereldwijd, 

des te sterker is er sprake van binnen de 

EU. Veel hecft dat te maken met de be

pcrktc opzct van de Europese integra tie 

tot nu toe: de totstandkoming van de 

vrijc hinnenmarkt. Dat hetreft het deel 

van de Europese eenwording dat ge

richt is op het slcchten van de helem

mcringen op vrij vcrkeer van goedercn, 

kapitaal, dienstcn en personcn. Dat 

docl, met ecn aanwij'.baar 

band achterdocht. Cevoelens van on

zekerhcid, onmacht en gchrek aan 

oricntatie zijn de rcactic op de ncgatie

ve kanten van ecn wercld zonder gren

zen. Er is zorg over bchoud van wcrk, 

over onheheersbare criminaliteit, over 

het milieu, over migratiestromen. In die 

onzekere en onduidclijkc internationale 

situatic zocken mensen houvast. 

Mensen houden hehocfte aan gehor-

genheid. Aan een thuisha

economischc ondertoon, 

1s praktisch bereikt. Daarin 

is Europa ook goed ge

wee-;t, zo hlijkt uit cen 

Vrijheid, geloof en 
sis vanwaaruit zij tot inzet 

in de samenleving komen. 

Hct is de vraag waar zij 

dat houvast vinden. Velen 

levensbeschouwing, 

rapport van de Weten

schappclijkc Raad voor het 

Regeringshelcid 

"Wczenlijk voor het func

tioneren van de EU is nict 

een acticl, positid gc

meenschappelijk optrcden, 

maar het vcrmogen om 

belcmmeringen door lid

staten tc beheersen en te 

hq·crkcn 

pariteit en 
zoeken hun toevlucht in 

afkeer van de hedreigende 

wereld, in religieus funda

menta]i-;me, in nationalis

me. Het nieuwe natio

nalisme is rneer dan een 

verzet tegen de verder

gaande Europcse integra

tie, het is de uiting van 

ecn nostalgische zoek-

gemeenschapszin 

zijn wezenlijke 

waarden die de 

Nederlandse 

identiteit zijn gaan 

kenmerken. 

hi, d:u c·: 1 . , ''"" '''"·'' L- 1: ; · t· 

pc-;c 1ntcgraue hcdt IVI1chcl Albert in 

ziJn werk 'Kapitalisme contra kapitalis

me' de nodige kritische kanttekeningen 

geplaat-;t Europa '92 wordt gewoon 

cen liberalc markt, schreef hij, een ver

regaande integratie van de handel met 

vee] tc wcinig politieke controle. 

Hicrin wortlt zelts Amerika overtroHen, 

aldus Albert. En dat, terwijl de notiona

le regeringen afzonderlijk niet meer in 

staat zijn sociale correcties aan tc hren

gen om het kapitalisrne van de FU bin

nen tic pcrken tc houden. 

Niet verwonderlijk is het dat zich enige 

zorg begint af te tekenen. Het vertrou

wen van de burgers in de effectiviteit 

van het optrcden van hun regeringcn is 

afgenomen. Tegelijk ontstaat tegen ver

dergaande integratie in Europees ver-

CllV II.% 

tocht 111ar zckcrheid, door 

de schcid:·c-,J: ,,•:not•1g van staatsgren

zen en nationalc socvere1niteit tot een 

politick programma te verklaren. 

Echter, nationale soevereiniteit heeft in 

de praktijk allang niet meer de beteke

nis die er in de theorie aan werd toege

kend. lk verwijs in dit vcrband naar de 

rede van professor Hirsch Ballin bij zijn 

aanvaarding van het arnht van hooglc

raar aan de Katholieke Universiteit 

Brabant. Hirsch Ballin liet zien dat het 

concept van de soevcrcine nationale 

staat gerelativeerd moet worden. De 

zin van de soevereiniteit van staten was 

gelegen in hun vermogen de menselijke 

waardighcid te beschcrrncn. Als gevolg 

van de internationalisering kan ook de 

staat de burgers nog maar gedeeltclijk 

die bescherming bieden. Aldus Hirsch 

8allin, die nationale soevereiniteit dan 
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ook veeleer zict als een opdracht aan 

de staat dan als een eenmalige verwor

venheid. Het gaat om de inhoud en 

niet om de vorm, zo voeg ik toe. 

lnnerlijke weerbaarheid 
Uiterlijke vormen als grenzen en natio

nalc socvereiniteit zijn niet mccr te ge

bruiken om ecn staat af te schermen 

tegcn negatieve invloeden van buiten. 

Zorg om Ncderlandse idcntiteit moct 

zich nict concentrcren op de vorm. l'vlij 

is hct om de inhoud te doen. En als wij 

praten over hct gcvaar van aantasting 

van de inhoudelijkc kwaliteit van de 

Nederlandse idcntiteit moctcn we vast

stellcn dat de dreiging niet zozccr van 

buitenaf, als wei van binnenuit komt. 

Oud-ministcr van Huitenlandse Zaken 

Peter Kooijmans ziet het als een we

rcldwijd verschijnsel, dat hij aanduidt 

met de term 'gebrek aan innerlijkc 

wccrbaarheid'. In een paper ten behoe

ve van de discussie in hct CDA over de 

herijking van het buitenlands beleid 

schreef hij: 'Ten onrechtc hebben wij 

gedacht dat de grootstc bedreiging uit

ging van de confrontatie van de koude 

oorlog en wellicht was dat tot op zcke

re hoogte waar voor de afgelopcn 

decennia. Een minstens even grote 

drciging lijkt uit tc gaan van het gebrek 

aan inncrlijke wecrbaarheid van grote 

grocpcn Ianden. Duidelijker dan ooit is 

dat miskennmg van mensenrechtcn, het 

ontbreken van sterke maatschappelijkc 

kaders, onrechtvaardige verdcling van 

macht en inkomen, cvcnzovele facto

ren zijn die leiden tot ontwortcling van 

nationale samenlevingen." 

Cebrek aan innerlijkc weerbaarheid is 

ook de fundamentele drciging waar de 

Ianden in Europa voor staan. lnnerlijkc 

weerbaarheid regen de verleidingcn van 

economischc welvaart ten koste van so-

cialc en ecologische waarden, innerlijke 

weerbaarheid regen de verleidingcn van 

wantrouwcn ten opzichte van dl' poli

tick, innerlijke weerbaarheid tcgcn de 

verlokkingl'n van de schijnzekerheid 

van nationalismc ten kostc van vrede en 

democratic. Wij hebben onlangs als 

CDA een gocd gesprek gchad met de 

Raad van Kcrkcn. Zij wcrken mee aan 

de voorbereiding van een twccde grotc 

oecumcnische samenkomst in 1997 in 

Oostenrijk In de werktekst tcr voorbe

rciding van die assemblce schrijven de 

Europese kcrken. "Achtcr vee! c.ontlic

ten en achter de structuren van cen on

verzoend naast en tl'gcnover elkaar 

>taan, liggen crises in de gcestelijke 

oricntatie en culturele identiteit verhor

gen. In vccl Ianden van Europa is het 

terugwinncn of het verstevigcn van cen 

algemeen erkend kadcr van waardcn en 

richtlijnen dringend nodig." 

Vrijhcid, geloof en levensheschouwing, 

pariteit en gemeenschapszin heb ik gc

noemd als wezenlijke waardcn die de 

inhoud van de Nedcrlandse idcntiteit 

zijn gaan kcnmerken. Kan de politick 

die idcntiteit bcschermen in ccn Europa 

zondcr grenzen' Nogmaals, hct gaat 

nict om de uitcrlijke vorm, de grenzcn, 

ouderwetsc opvattingcn over de natio

nalc soevereiniteit. Het is mij te doen 

om de inncrlijke kracht van de waardcn 

die aan de Ncderlandse idcntiteit ten 

grondslag liggen. De politick kan die 

identiteit nict bij wet in hct Ieven roc

pen, niet voor altijd vastleggcn en niet 

aan de samcnleving opdringcn. De po

litick kan wei de voorwaarden schcp

pen, ruimte hieden, de ramen open

zettcn en zorgen dat die ramen open 

blijven De voorwaarden scheppcn 

voor ecn samenlcving waarin vrijheid 

de mogelijkheid hiedt tot vcranlwoor

delijkheid; waarin geloof en levenshc-



schouwing kunnen doorwerken; waarin 

aile <;trorningen en richtingen kunnen 

rekenen op puhlieke erkenning De 

voorwaarden scheppen voor een be

trokken sarnenleving Een ciuil society. 

Civil society 
Onlangs hracht het Wetenschappelijk 

lnstituul voor het CDA een rapport uit 

over dat onderwerp, getiteld 'Waarheid 

en waardigheid; civil s<Kiety etl sarnen

wcrking in Europa' Het hegrip ciuilso

ciety herust op de erkenning van het 

hclang van gcn1ccn~chaprcn en organi

saties waarin mensen Ieven. Van gezin 

lot huurtvereniging, tot ondernerning, 

tot zorginstelling. Dat zijn de kweck

scholcn van vcrantwoordelijkheid van 

rnemen voor elkaar. ]ui'>t hier gaat het 

om de heleving van waarden. Mensen 

hebhcn een boodschap aan waarden. 

Hebhcn de behoefte orn crgens hij te 

horen. Waarden en saarnhorigheid ko

rnen uit de samenlcving zelf voort. 

Verbanden en organi.,aties maken de 

betrokken sarnenleving, gezinnen, 

buurtverenigingen, sportclubs, kerken, 

ouderenbonden, mensenrechtenorgani

-.aties, en, inderdaad, ook de Neder

landers die samen ccn natic vormen 

met de identiteit die haar kenrnerk is. 

Zij is een belangriJk verband, maar niet 

het enige. De Nederlandse idcntiteit is 

niet de enige identiteit van mensen. 

Mensen hebben verschillende loyalitei

ten, varicrcnd van het lidrnaatschap van 

het gezin, tot en met het burgerschap 

van de staat. Tot en rnet het burger

schap van de EU. Die lidmaatschappen 

en loyaliteitcn sluiten elkaar niet uit, 

maar versterken elkaar. Door de betrok

kenheid rnet en de geborgenheid van 

mensen in verschillcnde verhanden 

ontstaat samenhang in de samenlcving. 

Het een versterkt het ander. Ceen een 

UlV lt.% 

hoort aanspraak te maken op de exclu

sieve trouw van de aanhang. 

De ophouw van een dergelijke 'betrok

ken' samenleving is het werk van gene

raties. Voor de afbraak zijn enkele jaren 

van paars beleid voldoende, schaalvcr

groting in het onderwijs, commerciali

sering in de zorg, de vierentwintig uurs 

economie, de ontkenning van het be

lang van waarden in maatschappelijk 

engagement. Uit de kenmerken van de 

Nederland.,e identiteit neemt paar., 

vooral het vrijheidselernent als richt

snocr. Celoof en lcvcnsbeschouwing en 

de pariteit worden in het heste geval 

genegeerd Openlijke verwcrping komt 

nauwelijks voor, maar de gevolgen hoe

ven er niet minder ingrijpend om te 

zijn. Niet aileen het 'buitenland' hoclt 

een bedreiging te zijn voor de inhoud 

van de Nederlandse identiteit. Onder

mijning van de innerlijke kracht van de 

Nederlandse samenleving kan net zo 

goed van binnenuit komen. 

Ook het debat over het behoud van de 

Nederlandse identiteit in Europa is mo

menteel nogal paars getint. Het eerste 

wat opvalt is de sterke neiging om vrij 

baan te geven aan de markt. Weg met 

aile belemmeringen in Nederland, in 

Europa en in de wereldeconornie. 

Tegelijk groeit het besef dat daarmee 

niet allcs gezcgd is. Zo werd cr hinnen 

de VVD zowaar geplcit voor de ont

wikkeling van een publieke rnoraal. 

Collega Bolkestein stelde zelfs dat 

christelijke waarden nodig zijn om de 

sarnenleving bijeen te houden. Kenne

lijk is nationaal besef zonder christelij

ke waarden zinloos. Waardeloos. Daar 

wa., ik eigenlijk al wat Ianger van over

tuigd. Mij moet - in aile bescheiden

hcid uiteraard - toch van het hart dat 

waarden nooit als politiek instrument 
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aan de samenlcving opgelegd kunnen 

worden. Waarden moeten uit de men

sen zclf komen. Moctcn van onderop, 

in de dagelijkse praktijk, groeien en be

lcefd worden. Waarden zijn een pro

dukt van innerlijke overtuiging en nooit 

van politiekc, laat staan van electoralc, 

overwcgi ngen. 

Overigens moest de Partijraad van de 

VVD er nicts van hebben, van dat plei

dooi voor het bevorderen van een 

publieke moraal Tekenend was de uit

spraak tijdens die Partijraad cind juni: 

"Als u nog ccn keer moraliscren zegt, 

gaat u hier met pck en veren de deur 

uit." Namens wie spreekt collega Holke

stein dan, wanncer hij waarden onmis

baar nocmt voor de maatschappelijke 

samenhang? Kennelijk niet namens zijn 

eigen partij. AI heb ik hem nog niet 

met pck en veren zicn rondlopen. 

bijdragc van NRCHandclsblad colum

nist Paul Scheffer aan de bundel 'Hct 

nut van Nederland'. Deze legt een nau

we relatie tussen verzorgingsstaat, so

cialc integratie en de nationalc 

idcntiteit. Hij waarschuwt tegen het 

verder onder druk zetten van de histo

risch gegroeide band tu55en democratic 

in Nederland en nationale identiteit. 

Dergclijke overwegingcn doen het ken

nclijk goed in 'paars' Nederland. 

En als het dan toch gaat om nationaal 

belang, om de toekomstkanscn van 

Nederland, dan denk ik a! sncl aan in

vestcren in jonge mcnsen; investeren in 

kennis Uit onderzoek blijkt dat de stu

dentenaantallen sterk dalcn, met 11 % 

maar liefst het afgelopen studiejaar 

Zondcr dat dat in demografisch op

zicht verklaard kan worden. Uitgerc-

kend onder de vcrant

Als hct a! nodig is om cor

recties aan te brengen op 

de wcrking van de markt is 

hct bij de liberalcn - de 

dominante stroming bin

nen paars - toch maar 

weer de - nationale -

overheid die de voornaam

ste kadcrs van bescher

ming en geborgenhcid 

moet bieden. Uit de studie 

Nationaal belang; Over de 

hruikbaarhcid van het be-

De opbouw van een 
woordelijkheid van ccn 

sociaal-democratische mi-

'betrokken' nister van Onderwijs en 

Wetenschappen wordt het 

voor jonge mensen moci

lijker om toegang te krij

gen tot het wctcnschap

pclijk onderwijs Onbc

grijpelijk, tenzij ook hicr 

het libcralisme de domi

nante stroming binnen 

paars blijkt te zijn 

samenleving is het 

werk van generaties. 

Voor de afbraak zijn 

enkele jaren van 

paars beleid 

voldoende. 

grip voor een libcraal buitenlands bc

leid' van het wetenschappelijk bureau 

van de VVD blijkt dat liberalen de na

tionale staat als voornaamstc richtpunt 

zien voor de Nederlandse individuen. 

Het nogal simplistische becld wordt 

gegeven van een wereldgemeenschap 

die is opgebouwd uit staten, bevolkt 

door individuen die binnen hetzclfdc 

politieke verhand wensen samen te Ie

ven. Dat sluit min of mccr aan bij de 

Niet minder hen ik in dat 

opzicht vcrbaasd over het vcrschil tus

scn woorden en dadcn ten aanzien van 

het technologiebeleid. Mooic woorden 

en goede voornemens zijn niet voldoen

de. lets mecr tempo in concreet beleid is 

geen overbodige luxe. lnvesteren in 

hoogwaardigc kennis en investcrcn in 

jongc mensen lijkt mij toch bij uitstck 

een onderwerp, waar de Nederlandse re

gering de cigen samenleving sterk kan 

maken in een wercld zonder grenzen. 
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Vrij baan gcvcn aan de markt is hier on

voldoende. 

Wat mij als christcn-democraat bc

wcegt is de opdracht van de politick 

om de voorwaarden te scheppen waar

onder de samenleving zich naar de we

zcnli)ke waarden van de Nederlandse 

identiteit verdcr kan ontwikkelcn. In 

vrijhcid, recht docndc aan geestelijkc 

drijfvcren, met cvenwichtig respect 

voor de vcrschillendc inbrcngen, en 

ruimtc latend voor de organisatic van 

gemeenschapszin. In ecn wereld zon

der grcnzen zijn Ianden op zichzelf 

steeds minder goed in staat om zich 

van die taak te kwijten. Zij zullen moe

ten samcnwerken. lntensievcrc samen

werking is nodig om op Europees 

niveau voor elkaar te kri)gcn wat !an

den afzonderli)k niet goed mccr tot 

stand te brengcn: het scheppen van de 

voorwaarden waaronder identitcit zich 

kan ontplooien. 

Europese integratie 
Het opgaan van kleinere staatkundige 

cenheden in een groter verband gaat 

nict zonder slag of stoot Oat gold ook 

voor het Friesland van de late Middel

eeuwen, ccn land van vrijc boeren, die 

niet of nauweliJks onderworpen waren 

aan ccn hoger gezag. Zc hadden lievcr 

een tcrp voor zichzelf aileen, dan een 

dijk voor iederecn. Hooguit kwam de 

bisschop van Utrecht eem in de vier 

jaar op bezoek om wat gelden te innen. 

'VriJ, Vriesck, zonder schatting ende 

excijs' was de slagzin van de Friezen. 

Pas in 1524 wist Karel V ITicsland voor 

de Nedcrlanden tc veroveren. Sinds

dien groeide hiesland mee met de 

Nederlandsc idcntiteit, a\ sprak en 

spreekt men er zij n eigcn taal. Lange 

ti)d waren ook de Zeven Provincicn 

een los verband, dat steeds minder in 

CllV II·% 

staat hleek overcind te hlijven in ccn 

internationale omgeving. Het waren de 

Fransen die in 1795 eindelijk de nood

zakelijkc eenheid forccerden. De 

Republiek der Nederlanden was 'een 

krakende wagen, waarvan eerst in 1795 

de assen braken', zoals de historicus LJ 
Rogier het cens heschreef. 

Voor het Europa van vandaag is de situ

atie niet minder kritiek. Van de kraken

de wagen 'Europa' zijn de assen meer

malen gebroken. In 1914, in 1940. 

Supcrmachten namen Europa onder cu

ratele, omdat het zijn eigen zakcn nict 

kon regelen en de wcrcld had meegc

sleept in twee wereldoorlogen. "Dat 

nooit weer", zeidcn de initiatiefnemcrs 

van Europese eenwording. En zo begon 

een langzaam proccs dat heeft geleid 

tot het Verdrag van Maastricht en de 

lntcrgouvcrnementele Confcrentie die 

nu aan de gang is. Vrcdc, verzoening 

en verstrcngeling van de Europese 

<,amenlcvingen <,tonden en staan cen

traal in dat proces. Het scheppen van 

de politicke, economische en cventuele 

andere voorwaarden die nodig zijn om 

mensen - in vrijheid en rccht doend 

aan wat hen ten diepste bewccgt - van 

dienst te zijn. 'Haec lihertatis ergo'. 'Haec 

religioms ergo' 

De krakende wagcn van de ELI is inca

pabel om ccn eenduidig en cftectief 

antwoord te geven op de grote veilig

heidsvragcn in haar eigen naastc omge

ving. Zoals de zaken nu !open is de 

Unie niet in staat de Ianden van 

l\1idden- en Oost-Europa die zich daar

voor kwalificeren op tc nemen in haar 

gclederen Zoals de be.,\uitvorming nu 

wcrkt, weet de Llnie geen vertrouwcn 

te wckken bij haar inwoners en doet zij 

geen recht aan de democratische waar

digheid van de burgers. Als Europa 

gccn vooruitgang bockt, zo waar

schuwde de voormalige Amerikaanse 
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vciligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski 

al, zal hct dezelfdc geopolitieke proble

men veroorzaken die Europa ecrder de

ze ceuw a! hebben aangetast. Naast de 

nieuwe problcmen die het zal oproe

pen. 

den aan die waardigheid, zijn in de bes

lc F.uropese tradities zware eisen ge

steld aan de slaat de heerschappiJ van 

het recht, de scheiding der machten, 

het respect voor de mensenrcchten, de 

beginsclen van de democratic, de 

garantie van socialc en 
De zorg om Europa betreft 

ook de inhoud van het 

Europcse integratieproces. 

Wat is de Europese identi

teit, de ziel, het wezens

kenmerk waar Europa haar 

De waardigheid van ecologische maatstaven 

binncn de ontwikkcling 

de mens als 

verantwoordelijke 

persoon is de kern 

van de economic. 

Deze wezenskcnmerkcn 

van de F.uropcse idcnlileit 

moeten niet als een ver

diensle worden beschouwd, innerlijkc weerbaarheid 

aan kan ontlenenJ Is die 
van de Europese 

maar als een opdracht. Een 

opdracht, waaraan mensc

lijkc constructies zoals de 

anders dan, bedreigcnd 

de Nedcrlandsc: 

identiteit. 

Het joods-christelijke gcloof, met zijn 

gehechtheid aan eerbicd voor het Ieven 

en de waarde van de menselijke per

soon, is de grondslag van de gemeen

schappelijke Europese beschaving Ook 

de antieke cultuur en het moderne hu

manisme hebben cssenticlc bijdragen 

gelevcrd. De waardighcid van de mens 

als verantwoordelijke persoon is de 

kern van de Europese identiteit. De 

mens, die drager is van rechtcn en vrij

heden. En die daartoe aanspraak mag 

maken op zekere materielc ba.,isvoor

waarden. De mens, die de vrijheid toe

koml om samcn met anderen te viercn, 

te genieten, te bouwen, zich in te zet

ten voor zijn of haar medemcns en voor 

de integriteit van de schcpping, waar 

hij of zij dee! van uitmaakt. 

Het onderscheid in verantwoordclijk

hedcn tusscn kerk en staat was in de 

Furopcse geschiedenis ccn belangrijke 

eerste stap in die ontwikkeling Een 

slap gevolgd door verdere uilwerkingen 

van cigen verantwoordelijkheid voor de 

wetenschap, de economie, de socialc 

actie, de meningsvorming. Om hct de 

mens mogelijk te maken te bcantwoor-

nationale staat, maar ook de Ell, onder-

geschikt zijn. Fen opdracht, waarmce 

het bereikte voortdurend onder kritiek 

gesteld kan worden. Een opdracht, die 

een vee] brcder terrcin bestrijkt dan po

litieke en economische integratie ai

leen. De vorm die de ELI na afloop van 

de lntergouverne-mcntele Conferentie 

krijgt, moel beantwoorden aan dit in

houdelijke kenmerk van de F.uropese 

traditie. De ELI moet haar burgers, hun 

rechtcn en vcrantwoordelijkheden, hun 

waarden en belangen, ten volle serieus 

nemen. 

De burgers van Europa zijn meer dan 

consumentcn, die met de voorlichtings

produkten waari n F.uropa 'verkocht' 

wordt, over de streep getrokken kun

nen worden. De burgers van F.uropa 

Willen lllecr dan produceren Cn COnSU

!l1eren op een vrije Europese binnen

markt. De burgers van Europa willen 

mecr dan besluitvorming die zich ver

liest in de vraag of vrachtwagcn

chautfeurs al of geen bril mogen 

dragen De burgers willen mcer veilig

heid dan nu gcboden wordt, nude poli

lie moet stoppen hij de grcns, waar de 

crimineel geen oponthoud ondervindt. 
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Recht doen aan de waardigheid van de 

burger<, in Europa; het ligt zo voor de 

hand in de Europe<,e traditie. Recht 

doen a<Jn denwcrati,ch burger<,chap 

roept om een m<Jnier van besluitvor

mlng in Europa die voor burgers in

zichtelijk i,, zodat zij kunnen zien wie 

waarvnor verantwoordelijk i<,. Recht 

doen aan democrati.,ch burgerschap 

vraagt om bctrouwbaar en eHectief 

overheid,belcid, ook op Luropees ni

veau. Lidst wei meer <Ji<; gemcemchap 

dan als losse samenwerking tussen lid

staten. Recht doen aan democratisch 

burgerschap betekent dat de inbreng 

van de Lurope<,e kiezer zwaarder moet 

tellen dan die van de regeringen van de 

grote mogendheden. 

Alom wordt betwijfcld of de lntergou

vernementele Conferentic wei tot de 

noodzakeliJke re<,ultaten zal leiden. 

Regeringen dekken zich alvast in en 

hoeden zich ervoor al te weidse per

<,pectievcn te schildcren van een ver

enigd fcderaal Europa. Aan de andere 

kant zijn het nog steeds nationale rege

ringen, waar de noodzakelijke impulsen 

vandaan mocten komen om het inte

gratieproces verder te brengen. Als zij 

dat nal<Jten zullcn de noodzakelijke 

tund<Jmentelc hervormingen zeker niet 

v<Jn de grond komen. De Nedcrlandsc 

regenng zou tot de meest acticvc voor

vechtcrs v<Jn een versterkte Europese 

integratie moetcn horcn, die beant

woordt aan de waardcn die aan de 

Europc<,c be,chaving ten gromhlag Jig-

gen. 

Nederlandse identiteit in een 
verenigd Europa 
Men<,en in Europa zijn rnecr d<Jn kie

zcrs en rnecr d<Jn consurnenten. Zij ko

mcn tot maatschappelijke betrokkcn

heid vanuit en binnen kringen waarin 

zij zich thuis weten. D<Jt begint in klei-

([JV II·% 

nere kring, maar omvat ook de nationa

lc identiteit. De EU is er niet om die 

identiteit te doen vervagen. De EU is 

aanvullend, 'subsidiair', waar nationale 

regeringcn onvoldoende effectief zijn 

gcworden. De EU i' nodig om de voor

waarden te scheppen waarbinncn de 

dynamiek en de kracht van de veelkleu

rige cultuur en identiteit binnen de lid

staten vcrder ontwikkeld kunnen 

worden. 

Het is aan de creatieve dialoog tusscn 

onze vroegere premier, Ruud Lubbers, 

en onze vroegere voorzitter van de 

Europese C:ommissie, Jacques Delors, 

tc danken dat het subsidiariteitsbegin

sel in Europa zijn intrec hecft gedaan. 

Dat begrip, zoals het in Europa gehan

tccrd wordt, verdient nadere uitwer

king Cebruikelijk is de uitleg dat het 

subsidiariteitsbeginsel slaat op de vraag 

welke bevoegdheden op lokaal, welke 

op nationaal en welke op Europees ni

veau thuisboren; alnaargelang de schaal 

waarop bcpaalde vraagstukken zich 

aandienen. Het milieu bijvoorbeeld kan 

aileen maar effectief beschermd worden 

door F.uropesc afspraken, op hetzelfde 

niveau als dat van de Europesc markt. 

Maar cr is n(Jg een dimensie aan het 

oorspronke I i jke subsidi ari teitsbegi nse I. 
Hct wil ook Iaten zien dat bcpaalde 

vcrantwoordelijkhcden op de eerste 

plaats door burgers en hun maatschap

peliJke organisaties behartigd kunncn 

worden. In dar opzicht verwijst het 

naar de 'betrokkcn' sarncnleving, de 'ci

vil \ociety' De opbouw van een 'betrok

ken' <,amenleving in Nederland zou ccn 

belangrijke <Janvulling krijgen wanneer 

ook op Europccs niveau maatschappe

lijke groeperingen, zoals vakbonden, 

consumentenorganisatics, mil ieugroe

pen, kerken zich sterker zouden weten 

te bundelcn. Dat opbouwproces is al 
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aan de gang en verdient steun en erken

ning van regeringen, zowcl nationaal 

als Europees. Daarmcc organiseren bur

gers hun vrijheid en dicpste overtuiging 

ook in gemeenschappclijk Europees 

verband. Zo ontstaat een maatschappe

lijk draagvlak dat pas echt de burger 

dichter bij Europa en Europa dichter bij 

de burger brcngt. 

Het zal misschien de enige manier zijn 

om de huidige scepsis in het Europcsc 

integratieproccs te doorbreken. Ophef

fing van de scheidende wcrking van de 

binnengrenzcn zal leiden tot intcnsie

vere maatschappelijke contacten tussen 

Europese burgers en hun organisaties 

over de grenzcn. Als regeringen niet in 

staat zijn op Europees niveau in ge

meemchappelijkheid de grote vraag

stukken aan tc pakken zal de samen

leving hct zelf doen. lk juich dat toe en 

vind dat het steun verdient. Zo kan van 

onderop een Europees wij-denken 

groeien, een Europese publieke opinie, 

een Europese samenlcving. Zij zijn op 

den duur onmisbaar voor een hechtere, 

effccticvere en mecr dcmocratische 

structuur van de EU. 

Conclusie 
Celeidelijk is een Nederlandsc identi

teit gegrocid, die gekenmcrkt wordt 

door gehechtheid aan vrijheid en aan 

levensovertuiging, door ccn houding 

van het respectcrcn en tolerercn van 

anderen op basis van pariteit, en door 

gemeenschapszin en betrokkenheid; 

een civil society. Zorg voor de instand

houding van die identiteit moet niet 

gericht worden op de uiterlijkc ken

merken ervan, maar op de inhoud. 

De idcntiteit van Europa wordt geken

merkt door hct serieus nemcn van de 

burger als vrij en verantwoordelijk per

soon; door het aanlcggen van hoge 

maatstaven als de beginselcn van de 

rechtsstaat, res-pect voor de memen

rcchten en democratic. Als de EU mccr 

aan haar eigen identiteit beantwoordt, 

ondersteunt zij de Nederlandsc idcnti

tcit. Niet om haar te vervangen, maar 

als aanvulling; subsidiair. 

De EU is onmisbaar om de voorwaar

den te scheppen waarbinnen de dyna

miek en de kracht van de idcntiteit van 

de lidstaten verder ontwikkeld kunnen 

worden. lntcnsieve internationale sa

menwcrking is nodig om met elkaar tot 

stand te brengen wat Ianden afzondcr

lijk nict meer kunnen. Dat geldt niet ai

leen voor regeringen. lk pleit ook voor 

de opbouw van cen ciuil society door 

heel Europa heen. Een Europees wij-ge

voel is een noodzakclijkc basis voor een 

hechtere, effecticvere en democrati

scher structuur van de EU. 

Wie zich zorgen maakt over de Ncder

landse identitcit in het Iicht van de 

Europese eenwording, moet het risico 

van ondcrmijning van binnenuit niet 

veronachtzamcn. Een ondennijnende 

werking die bijvoorbeeld uitgaat van 

het vnj baan geven aan de markt. 

Europa kan vccleer een ondersteuning 

zijn van en een aanvulling op de inhou

delijke kenmerken van de Nederlandse 

identiteit. Vrijheid, geloof en levensbe

schouwing, paritcit en gemeenschaps

zin blocien niet in isolcment en afslui

ting Open grenzen hebben de Neder

landse idcntiteit in de geschiedems juist 

gevormd en niet geschaad. Dat kan zo 

blijven, mits de politick nict afbrcckt 

wat in gcneraties is opgcbouwd: een 

samenleving van bctrokken menscn. 

De Vcnneertentoonstel-ling heeft ems 

weer ccn 'doorkijkje' gcgeven op een 

aantal kenmerken van de Nedcrlandse 

idcntiteit. lk heb gctracht mqn eigcn 

doorkijkjc tc schilderen. Het is aan de 

politiek om de nodige voorwaarden te 

scheppen Het is aan de landgcnotcn 

CDVII·% 



van Vermeer om, gedreven door vrij

heid-;zin en diepste overtuiging, verdcr 

te bouwen aan hun 'betrokken' samen

leving. Dichtbij, nationaal en Euro

pees. 

{)rs. E Heenna is uoorzitter thm de CDA

frmtie in de Teueede K!lmcr 
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Nederland mag bevorderen dat waarden die in onze maatschappij 

worden gedeeld ook elders ingang vinden. Maar daar zitten gren

zen aan. De Nederlandse belangen mogen nooit het onderspit del

ven en het buitenlands beleid moet effectief zijn. 

E 
en plcidooi om in hct buiten

lands beleid onze nationale be

langen voorop te zetten lijkt 

vreemd tc zijn aan het 'natio

nale karakter' van Nederland, altham 

indien we ervan uitgaan dat dat natio

nale karakter blijkt uit de opvattingen 

die in politick Den Haag hcersen. In dit 

land wordt een dergelijk pleidooi dan 

ook zelden gehouden De 

enkeling die het waagt het 

nationaal belang hoog in 

het vaandel te hijsen, kan 

op scherpe terechtwijzin

gcn in ccn verontwaardig

dc toonzctting rekcncn. 

De terechtwijzingen wor

den dan ongevccr als volgt 

ingeluid: wellicht doen en

kele grotere mogendheden 

aan ordinaire bclangenbc

hartiging, maar Nederland Drs. PG.C 
laat zich door 'hogcrc' waardcn- de in

ternationale rechtsorde, het opkomen 

voor de mensenrechten en de hulpver

lcning aan arme menscn - inspireren, 

en zo hoort het ook. 

In het vorige nummer van Christen 

Democratische Verkenningen gaf 

Th.B.FM. Brinkcl ccn uitvocrigc be-

spreking van de door mij geschreven 

publicatie van de Teldersstichting 

Nationaal belang Over de bruikbaar

heid van het begrip voor een liberaal 

buitcnlands belcid' De rccensic ricp 

een vertrouwd gcvocl or Bij mij, om

dat de reactie zo typisch Ncderlands 

was. En waarschijnlijk bij veel lezers 

van Christen Democratisch Vcrkcnnin

dacht. 

gcn voorzover zij hun op

vatting bevcstigd zagcn 

dat waarden en normen 

niet aan de VVD kunnen 

worden tocvcrtrouwd. Het 

is maar goed dat het CDA 

met de notie van 'publickc 

gcrcchtigheid' zijn positie 

zo duidelijk markccrt ten 

opzichte van de 'kale' libe

rale belangcnbehartiging, 

heeft menig lezer van dit 

blad vermocdelijk ge-

Nu de rcdactic van C::DV zo vriendelijk 

is mij ruimtc tc verschaften om op 

* Dil 11rtikrl is m1 rwctir of> de Paiscoop 'De 

VVD c11 hct natioll!lal bclmuj' 111 hct oktohcr-

11!1lllmcr 1)(111 Christen Dcmocmttschc VerkCll-
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Hrinkel'> recen5ie te reageren, zal ik 

eer5t enkelc correcties aanhrengen op 

het vertekcnde beeld dat Brinkel van 

hct geschrilt gat. Vervolgens reageer ik 

op enkelc passages van zijn betoog. 

Waar het nationale belang uit 
bestaat 
Het nationaal belang bestaat volgcns 

het geschrih van de Teldcrsstichtmg uit 

de volgende elementen: 

hct verschaften van veilighetd aan de 

burgers en hct bcwaren van de intc

gritcit van het grondgebied waarop 

hun staat i.., gevestigd, 

2. de hcscherming van de fundamcntcle 

waarden waarop de samenleving 

driJft binnen de eigen grenzen, waar

toe hct voortbestaan als vrijc, plura

li-,ti-,che gemeemchap met demo

era ti..,chc beslu i tvonn i ngsprocedure<., 

e'>Sentieel is; 

3. hct bcvordercn van de cconomische 

helangen van hct land door het 

scheppen van een omgeving waarin 

en hct vcrstrckkcn van de facilitciten 

waarmee burgers de welvaart kunnen 

verhogcn. 1 

In hct gcschrift wordt gesteld dat het 

nationaal helang in 'zijn meest zuivere 

vorm' uit deze clementen is opge

houwd. Het uitdragen van hepaalde 

waardcn buitcn onzc grcnzen, wordt 

expliciet nict als nationaal belang aan

gem~rkt l:lrinkel vermeldt het hoven

staandc in zijn recetlstc wei, maar in 

zijn wcergave worden cnkcle a<>pccten 

vcrvormd. 

Ten ecr<>te lcidt llrinkcl uit hct feit dat 

ik hct nationaal belang terugbreng tot 

'zip1 meest zuivere vorm', af dat ik ele

mentcn die erbuitcn vallen al5 'onrcin' 

beschouw2 Hij wekt op die wijze de 

'>uggestie dat waarden als mensenrech

tcn en hulp aan armcn elders in de we-

UlV 11:'!1: 

reid, in het geschrift van de Telders

stichting worden verworpen. Dit is nict 

het geval. Te vrezen valt dat Hrinkel het 

slachtofler is geworden van zijn cigen 

moraliserende benadering van het on

derwerp lk heb het woord 'zuiver' strikt 

neutraal gehanteerd - zoa!., een schei

kundigc dat doct- in de bctekcnis van 

'vrij van allcs wat cr niet in behoort' 

Naar het woord 'onrcin' zal men in mijn 

geschrilt vergeefs speuren. Brinkel had 

kunnen weten dat het woord 'zuiver' in 

ncutralc zin wordt gebruikt, omdat het 

in 'Nationaal belang' met een a!ledaags 

voorbeeld wordt geillustreerd: wie de 

uitecnlopende werking van wodka en 

van jus d'orange wil bestuderen, doet er 

goed aan dat niet te doen door middel 

van hct nuttigen van een screwdriuer. 1 

Hiermee is echter geenszins gezegd dat 

een van be ide bestanddelen 'onrein'- of 

'onsmakelijk'- zou zijn 

Ten tweede versmalt Hrinkelmijn twee

de clement uit de dcfinitie van het na

tionaal belang tot 'handhaving van latP 

1Wd order', om hicraan ecn beschouwing 

te koppelen over bedenkelijke regimes 

in Latijns-Amerika en Zuid-Afrika die 

tot voor kort met het nationaal belang 

schermden om elke oppositie de kop in 

te drukken. 1 Hoe onzinnig die koppe

ling is blijkt reeds bij nalezing van mijn 

lctterlijke omschrijving van het twecdc 

element van het nationaal belang. Dan 

hlijkt tcvcns dat - anders dan Hrinkel 

bcwccrt'- de in hct geschrift Nationaal 

belang' gegeven definitie niet waarden

vrij is. Aileen: het gaat in deze dehnitie 

allereerst om waarden die van toepas

sing zijn op onzc eigen maatschappij 

In het geschrift is gepoogd een niet uit

sluitcnd voor libcralen acceptabelc in

vulling aan het begrip 'nationaal helang' 

te geven, door de grootste gemene de

ler te zocken. Uit gcen van de reacties 
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kan ik afleiden dat de poging is mislukt. 

Niet voor niets vroeg Heldring zich a! 

af wie het oneens zou zijn met de door 

mij opgesomde elementen.'' En ook van 

Brinkel verneem ik geen bezwaren, af

gezien van hetgeen hij te berde brengt 

tegen hct eerst door hemzelf misvorm

de tweede element van mijn definitie 

van nationaal belang. llrinkels bezwaren 

richten zich niet tegen wat wei onder 

de door mij gegeven definitie valt, maar 

tegen wat erbuiten is gelaten. Wanneer 

waarden als de internationale rechtsor

dc, de· mensenrechten en de hulpverle

ning aan arme mensen in ontwikke

lingslanden niet als kwesties van natio

naal be lang worden aangemerkt, is daar

mec nog niet gezegd dat aan zulke 

waarden geen rol in het buitenlands hc

lcid wordt toegekend Letterlijk staat in 

het geschrift dat het 'geenszins betekent 

dat Nederland moet afzien van het be

vorderen dat waarden die breed in onze 

maatschappij worden gedeeld, ook el

ders ingang vinden' 7 

Grenzen 
Daar zitten echter grenzen aan. De eer

ste grens is dat de Nederlandse belan

gen nooit het onderspit mogen delven. 

Wie dit niet vanzelfsprekend vindt, be

denkc hoe zijn of haar reactie zou zijn 

als Nederlandse belangen wei wcrden 

opgeofferd aan 'hogere' waarden. Stel 

dat de Verenigde Staten hun achter

stallige contributie aan de Verenigde 

Naties definitief niet zouden betalen. 

Hoe zou de CDA-buitenlandwoord

voerder reageren als Van Mierlo na een 

beraad vanuit New York in Nederland 

arriveerde met de mededeling dat ons 

land 'in het belang van de internationa

lc rechtsorde' het gat in de VN-begro

ting gaat dichten? 

De tweede grens is de effectiviteit van 

het belcid. Oat zit hem niet aileen in 

het gegeven dat Nederland onmogelijk 

de lasten van de gchele wereld kan lor

sen, maar ook in het maar al tc vaak 

veronachtzaamde feit dat rcgeringen in 

tal van andere Ianden onze 'verheven' 

doelstellingen niet delen, ook a! bewij

zen ze er lippendienst aan, en het er

achterliggende wereldbeeld eenvoudig

weg niet begrijpen. Het creeren van 

een gemeenschappelijke rechhorde 

met andere Ianden heeft aileen kans 

van slagen als het is gcbascerd, om 

nogmaals Kennan aan te halen, " .. upo11 

real commu11ity of interest and outlook, 1Phich is 

to he found only among limited groups of 

_go11ernmcnt, tmd not upon the abstract forma

lmn of tmiuersal intemationc!l law or inlema

tional onJcmization" s 

Drietal kanttekeningen 
Tot slot nog een drietal kanttekeningen 

bij bepaalde passages uit het artikel. 

Allereerst Brinkels stelling dat memen 

die uitdrukking willen geven aan hun 

betrokkenheid met mensen elders, niel 

~erieu<..: \\'ordcn gcnon1en WJnr:c.:r vo<~r

rang aan het nationaal belang wordt gc

geven. llrinkel wijst op vakhonden, 

kerkcn en onderwijsinstellingcn die sa

menwerken met partners in andere ian

den.'' Welnu, er is in beginsel natuurlijk 

niets op tegen dat deze instellingen, of 

afzonderlijke individuen, dergelijke ac

tivileiten ontplooien. Noch hoeft ie

mand crvan weerhouden te worden om 

zichzelf volledig weg te cijfcren en zich 

tc wijden aan het dienen van anderen 

of van welk fraai doe! dan ook. Het is 

aileen niet aan de staat om dat te doen. 

Om concreet le worden: ik kan de be

slissing van iemand om naar een oor

logsgebied als Burundi te trekken in de 

hoop een bijdrage aan vrcde lc leveren 

volkomen respecteren, maar dat here

kent niet dat de Nederlandse staat er 

militaircn naar toe moct sturen. 

CDV II:% 



Een tweede opmerking geldt llrinkels 

opvatting dat het gevaarlijk is wanneer 

staten hun be kid op het nationale ei

genbelang (gaan) baseren. 111 ln deze ge

dachtegang zijn waarden per definitie 

goed en pacificerend, terwijl belangen 

als kwalijk en oorlogbevorderend wor

den beschouwd. In werkelijkheid is het 

beeld genuanceerder. Uuitsland vormde 

een heel wat geringer gevaar voor 

Europa to en het onder Bismarck het ei

genbelang voorop stelde, dan toen het 

in de twintigste eeuw crtoe 'lver ging 

het cigen wereldbeeld aan andere Ian

den op te leggen In het verleden heb

ben tal van Europcse vorsten hun best 

gedaan 'chri<;telijke waarden' met het 

zwaard te verbreidcn. Er was zeker 

mindcr hloed gcvloeid wanneer ze zich 

!outer tot hun eigen belangen hadden 

hepaald. 

/'v1ijn derde en laatste opmerking betrcft 

de passage over de Europese integratie. 

Brinkel zou het een kwalijkc zaak vin

den a is de mate van Europese integratie 

alhankelijk werd gemaakt van de natio

nalc loyaliteitsgevoelcns van de burgers 

in de verschillende lidstaten. Hij meent 

te weten dat verdergaande Europese in

tegratie een noodzaak is, en denkt dat 

het voldocnde is wanneer het Europees 

Parlcment namens de burgers controle 

op Commissic en Raad kan uitoefe

ncn.11 lk vind het vcrbijstcrend om van 

iemand die bewcert zich druk te maken 

over de vraag of mensen serieus worden 

genomen, te vernemen dat zij zich niet 

hcbben tc bemoeien met het niveau 

waarop voor hen rclevante beslissingen 

worden genomen. Bovendien is het 

vrcemd dat iemand die stelt dat hct 

hem meer om de inhoud dan om de 

vorm te doen IS 12 , vindt dat de burgers 

zich maar tevreden moeten stellen met 

een formelc democratische dekking. 

Uoet hct dan niet ter zake dat de over-

CIJV 11·% 

grote meerderheid van de burgers in de 

diverse lidstaten van de Europese Unie, 

er blijk van geeft zich niet door Euro

parlcmentariers maar door nationale 

parlcmentariers vertegenwoordigd te 

voelenJ Of mogen we ons van Brinkel 

helemaal niet bekommercn over de 

vraag wie voor de he Iangen van de bur

gers opkomenc 

Drs P. c; C va11 SciJie is wetemchappelijk 

mcdetPakrr Ptm de Prof. mr. B.M. Teldersstich

tmq, het tPelemchaflflelijk im!ituut tf11 hehoeve 

van de VVD 

No ten 
PC C van Schie, NoiiOllilill hcLw_i} ()per de hrt~~k

I){JrnhnJ Pdfl hct hcyrifl I'OOI ecn it!Jcrilill /Ju,tenldJd\ hc

lnd, Prof. mr. B ,r-,,.-1 Tc!clcrs-.tichtlng, Den Hadg, 

199(), p. 59 l,hier letterl11k ovcrgcnomcn. Ull

voertger i.:; op de oml1in1ng vJn hct bcgnp in

gegaan op pr. 45-5 I l 

Th.B fA\ Bnnkcl, llc VVD en het nattonaal 

hclang', CJH' 10ifJ6, rr 571-57~). pp. 571-572 

en 579 

~~'uliouda//JcLmiJ, p 43 

'De VVJ) en hct nationcw[ belang', p 575 

Ibidem, p 576 

J L Hcldring, 'Het hee.:;tje bij de naam ge

noemd', NRCHt~rdc/<.hlrd, 12 juli 1996 

t'.lt~ttoltildl /JcLwy, p 55 

Kennan <.,teldc dn 1t1 ccn lez111g die htj op 18 

JUni 19-t-7 hicld voor het Naval War College 

Aangchaald door John Lew!<., Caddi<>, Strd/CiJic'i 

of (OI!!di11H1CHt A uttiwl tl{l~rrJIJ<ll of {losttrlilr ;\mnt

u/11 n<~ltOitdi scumty ~olt(y, Oxford, 1982, p. 28 

'De VVD en hct nat!onaal he\ang', p 577-578 

10 lbtdem, p. 574 

1 1 fbtdem, pp 573 en 575-576 

12 Ibidem, p '575 

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 meer dan 2000 

woorden een prikkelende kwestie 

neerzetten. llijdragen die discussie 

uitlokken verdienen de voorkeur. 
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H 
et liberalisme als politieke 

filosofie is ontstaan in de 

achttiende ecuw. De af

loop van de godsdienst

oorlogen in Europa had uitgewezen dat 

de mensen het over de religie niel meer 

eens konden worden. Later gold dit 

ook de geseculariseerde moraal van de 

Verlichting De liberalen trokkcn daar

uit de consequentie dat godsdienst en 

moraal niet in de politiek thuishoorden. 

De overhcid client normen en waarden 

over te Iaten aan de individuen en zij 

client erop toe te zien dat individuen el

kaar daarbij niet schaden. Dat zijn twcc 

fundamentele liherale politieke begin

selen. Op zichzelt vormen ook zij een 

morccl slandpunt, maar het betreft ccn 

smalle moraal, het minimum dat nodig 

is om mensen met verschillende bredc 

moralen in vrede te Iaten samenlevcn. 

Liberalcn noemen de overheid daarom 

graag ethisch neutraal. In 1992 nog 

hield VVD-Icider Bolkestein de toen

malige minister van Justitic Hirsch 

Ballin dan ook voor dat hij niet moest 

moraliscren, maar boeven vangen. 

Voorjaar 1994, amper twee jaar later, 

constateerde dezelfde Bolkestein echter 

dat Nederland behocfte heeft aan een 

beziclcnd verband. De overheid diende 

pal te staan voor bcpaalde waarden en 

normen. En een ideologic die zich be

pcrkte tot procedureregcls, school te

kort bij het sturen van een samenleving. 

Daarom zou het wenselijk zijn om in 

het beginselprogram van de VVD op

nieuw een verwijzing naar de waardc 

van het christendom op te nemen. 1 

In juni 1995 publiceerde de Telders

stichting, het wetenschappelijk bureau 

van de VVD, een studie over liberalis

me en moraal. Bolkestcins plcidooi 

voor een verwijzing naar het christen

dom wcrd afgewczen, maar "op morali

seren behoort geen taboe meer tc 

berusten" Wei past de overheid enige 

schroom. De publieke moraal en de so

cialc controle die noodzakelijk ziJTl om 

onfatsoenlijke gedragingen te ontmoe

digen, moeten zich zovccl mogelijk van 

onderop, in spontane processen ont

wikkclen2 

Op 11 mei 1996 hield de VVD zelf een 

themadag over liberale deugdcn Dezc 

dag was onderdeel van cen brederc be

zinning, onder de titel 'Liberalisme in 

de 21 e eeuw', die in 1997- bij het vijl

tigjarig bestaan van de partij - tot cen 

herschreven beginselprogramma moet 

leiden. 1 De hoofdconclusie van het pre

advies en de stellingen die op de the

madag aan de !eden werden voor

gelcgd, luiddc dat Iibera len wei dcgelijk 

moeten moralisercn. Het individu moet 

niet aileen zelf kunnen bepalen hoe het 

wil Ieven, het moet ook zelfstandig en 

zelfredzaam zijn Niet alles wat indivi

duen bedenken en doen wordt dus 

geaccepteerd. Het preadvie'> zcgt zelk 

"Cewoon jezelf zijn is funest voor de 

ontwikkeling van een gezonde samcn

leving". l'v1ct andere woorden: individu

cn die hun zelfredzaamheid en zelf

standigheid opgeven, of daar atbreuk 

aan doen, worden afgekeurd. Dat reikt 



vcrder dan hct <;chaden van anderen, 

het gaat hicr om het voorkomen van 

schade aan zichzelf. Hct rreadvies 

wenst dat hurgerlijkc normcn, zoals het 

nakomcn van at,rrakctl, resrcct voor 

andcrmans cigcndommcn, ijver, spaar

zaamheid en tolerantie worden geres

pecteerd. En het vcrvolgt, "Er is een 

moraliscrende omgeving en soms een 

moraliserendc overhcid nodig om te 

voorkomen dat sommigc individuen 

ontsporcn" Het kent dus ook de over

heid een taak toe om ontsporingen te 

voorkomen, dat wil zeggen, te voorko

mcn dat individuen hun daadwerkelijke 

vrijhcid en zclfstandigheid verliezen.' 

Het partijbestuur zette aldus hoog in, 

maar de VVD-Partijraad van 22 juni 

1996 was not amused. Het kader distan

tieerde zich eensgezind van de opvat

ting dat lihcralcn moeten moraliseren 

over het wenselijke gedrag van mensen. 

De tencur van de kritiek is dat morali

seren ncerkomt op hemoeizucht, het

geen haaks staat op de door de liheralc 

staat ir1 acht tc ncmen autonomie van 

het individu. Zelts het verweer van de 

dirccteur van de Teldersstichting dat 

ook cen smallc moraal wei degelijk een 

moraal is, maakt geen enkele indruk-' 

De discussiestellingcn gingen de prul

lcnhak in. "Ais u nog cen keer 'moralis

mc' zcgt, gaat u hier hesmeurd met pek 

en vcren de deur uit", krccg partijvoor

zittcr Hockzema te horen-'' 

Vclcn buiten de VVD dcnken nu dat 

daarmee de kous at is, maar dat is niet 

hct geval De partijvoorzitter herfor

muleerde nog tijdens de partijraad de 

opdracht voor de commissie-Opstelten, 

die het beginselprogram gaat hcrschrij

vcn. Hi] hracht de oproep tot moralise

rcn terug tot hct voornemen "om het 

hcgrip 'vcrantwoordelijkheid' nader uit 

tc werken, opdat de vrijhcid van de een 

niet ten kostc van die van de ander 

CIJV II'% 

gaat". En de directeur van de Telders

stichting schrecf enkelc dagen later, 

"Aihocwel er zeker verse hi! van mening 

is over de wenselijke woordkeuze (het 

gebruik van de term moraliseren werd 

door de raad afgewezen), hestaat hin

nen de VVD meer consensus over de 

kwesties die hier aan de orde zijn dan 

in de herichten werd gesuggereerd. Ten 

dele is het verschil van mening ecn 

kwestie van semantiek, voor een ander 

(groot) dec! zit cr wcinig Iucht tussen 

de mening van de partijraad en die van 

de Teldcrsstich-ting" 7 De commissie

Opstelten gaat door met zijn werk en 

de VVD gaat in 1997 over ecn her

schreven beginselprogramma besluiten. 

Dat maakt het de moeite waard om de 

liberale worstcling met de moraal wat 

nadcr onder de loep te nemen. 

Oorzaken nieuwe aandacht 
voor moraal binnen VVD 
Bolkestein deed zijn voorstcl om de 

vcrwijzing naar het christendom weer 

in het beginselprogram van de VVD op 

te ncmcn in het verkiezingsjaar 1994, 

terwijl hij zich tot dan toe, zoals hoven 

beschreven, juist afkerig had hetoond 

van moraliscrcndc ministers. Er zijn er 

dan ook die menen dat zijn voorstel is 

ingegeven door een marketingstrategic 

die van de VVD de grootstc parti) moet 

maken door zich elementen van de 

christen-democratic toe te eigenens 

Van VVD-zijde wordt deze suggcstic 

verontwaardigd van de hand gcwczen 

als ecn "ergerlijke discussietruc, waarbij 

men de opponent platvoerse motieven 

toeschrijlt"-" Zelf spreekt men van "een 

intellectuele evolutie" en van "cen VVD 

waarin het debat herleeft". 

Het geschrift van de Tcldcrsstichting 

vond zijn aanlciding enerzijds in het 

naar Europa overgewaaide Amcrikaansc 

debat tussen liberalen en communitaris-
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ten, gemeenschapsdenkers Men wilde 

een ideologisch verweer formLtleren te

gen dit communitari'>me, dat na de val 

van het marxisme als de belangrijkste 

kritiek op het liberalisme wordt be

schouwd.10 Anderzijds constatecrt men 

dat steeds meer mensen, waaronder op

vallend vee! jongeren, zich druk maken 

over de verloedering die zich hier en 

daar in de samenleving voordoet1 een 

verloedering die vaak wordt toege

schreven aan een gebrek aan discipline 

en een te grate permissiviteit. Voor li

beralen is het wei zaak in te hakcn op 

deze revitJal van de moraal, aldus de 

Teldersstichting. Zij zullen stelling 

moeten nemen tegen een asociale on

verantwoorde op<aelling die anderen 

schade en overlast berokkcnt (van 

drugsgebruik tot milieuvervuiling), 

zonder de principiele toleranlie ten 

aanzien van afwijkend, non-conformis

tisch gcdrag prijs te geven De conclu

sie luidt dan ook: "Communitaristische 

sentimenten Ieven in brede kring en het 

karikaturale beeld dat de communitaris-

ten van het liberalc denken 

Liberalisme opgevat schetscn, wordt door menige 

'>Ociaal-democraat, christen

democraat en aanhanger van 

Croen-Links bewust of onbe

wust onderschreven. Libcra

len doen er daarom goed aan 

cen ideologisch antwoord te 

formulercn op de verwijten 

van de communitaristen" 11 

Aanvallen op het individualis

tische mens- en maatschap-

als een pleidooi 

voor een ethisch-

onverschillige 

overheid bijt 

zichzelf vroeg of 

laat in de staart. 

pijbeeld, dat de kern vormt 

van de liberale filosofie, zijn in 

Nederland de laalste jaren vooral van 

christen-democratischc zijde gckomen, 

aldus de Teldersstichting. Het hoofd

stuk over het communitarisme begint 

dan ook nict met erkende communita

ristcn als Walzer, Mcintyre, Taylor of 

Sandel, maar met cen citaat van Oost

lander uit 1985, waarin hij stclde dat de 

/Jennissive society te vee I ruimte geeft aan 

diegenen die weinig morclc remmingcn 

kenncn. Aansluitend worden ook 

Hirsch Ballin's Ttlburgse diesrcde en het 

procfschrift van Klop geciteerd. 

Tegenover de kritick van deze auteurs 

op het liberalisme plaatst men de op

vattingcn van Bart Tromp en J.A.A. van 

Doorn, dat de sociaal-dcmocratie en 

hct liberalisme in ons land juist sterke 

communitaristische trekken hcbben ge

kcnd. "In hct liberalisme loopt terzake 

cen rechte lijn van Thorbecke, via 

Quack en Treub naar de vrijzinnig-dc

mocraten. Het is ecn denkwijze die 

steeds weer opduikt als al te sterk wordt 

geprobeerd om politiek tcrug te bren

gen tot individuele belangen en ratio

nele overwegingcn, een tcgenbewcging 

dus, ingaand tegen cen dominante doc

trine".12 Het is deze tcgenbeweging 

binncn de libcrale traditie zelf, die de 

Teldersstichting aanboort om in te ha

ken op de geconstateerde rwival van de 

moraal. De stellingname van Van dcr 

Li'>t, dat het moraaldebat binncn de 

VVD een intellectuele evolutie weer

spiegclt, kan voor hem zelf en voor de 

Teldersstichting dus wei kloppcn, hoc

wei hij, gezicn het laatste, betcr van 'in

tellectuele dialectiek' had kunnen 

spreken 

Maar gcldt dat ook voor BolkesteinJ 

Toen hij in hct voorjaar van 1994 zijn 

gcruchtmakende interview gaf, moest 

de wcrkgroep van de Tcldersstichting 

nog beginnen. Zijn intellectuelc motief 

is van vee! oudere datum. Voor hem 

vormde in 1977 het in zijn ogen ecnzij

dige, links-politieke klimaat van deJa

ren zeventig uitdaging om zijn 

loopbaan bij Shell op te gcvcn en zich, 

na zestien jaar verblijf huitenslands, als 

volkomen onbekendc in de Neder-

UJV JJ.% 



land<,c politick tc '>torten. Uit hiografi

<,c_hc gcgcvcm blijkt dat hiJ zich Z!Jn 

helc Ieven al gestoord hcclt aan gemak

zucht en -,chipl. Fen van ziJn groot<;tc 

ergcrni.,-,cn i-, de wijdvcrhrcidc opvat

ting dat aile wercldculturcn gelijk zqn. 

Dat rclativi'>mc acht hiJ een linkse erte

nis uit de j<Jren zestig die onvcrrnljdc

lijk tot verval van de wcsterse waardcn 

moct lciden. lk vcrmocd dat ziJn erva

ringen hij Shell daaraan bijgedragcn 

hchhen. In de toekomstscenario\ van 

dcze multinational vormt annexa tic van 

we'>lcr'> hezit door lundamcntali'>tische 

regime<; een bclangrijke ri'>icotactor. 

Uok het gelool in de gnedhcid van de 

men<; zict hij als een typi<;ch link.. ver

'>Lhijn<,el, hoewcl hct volgen<; het gc

'>chrift van de Telder<;'>tichting onder

dec! i<; van de lihcralc politieke overtui

gmg.1' Zijn wrevel over dat naicvc vcr

trouwen motivccrde hem om de 

over-,tap naar de politick tc maken. "lk 

denk dat Nederland vcrlangt naar ecn 

De Caullc" 1 ~ Direct na een hijecn

kom<,t van de Liherale lnternationale, 

die hem tot voorzittcr kom, steldc hij 

he-,chikhaar tc zijn als minister-presi

dent voor ecn volgend kahinet. 15 Ook 

hij Bolkcstein heelt de gcnocmde intcl

lcctuclc dialcctiek dus een authentieke 

oor<;prong, maar hij verhindt deze veel 

openliJker met machts<,treven. Dat is 

voor een politicu<, geen schandc, maar 

maakt het moeilijker te bcoordclcn 

wclk motid prioriteit geniet 

Wetenscha ppe I i j ke 
onderbouwing van liberate 
moraal 
De klassick-libcralc traditie, die op 

intcllcctueel vlak David Hume, Adam 

Smith, Alcxi<; de Tocquevillc en hie

drich Hayek als vooraanstaande woord

vocrders kent, is volgens de Tclders

'>lichting vrij goed hestand tegcn de 
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communitaristischc kritiek. 11' Montes

quieu en De Tocqueville worden, na 

ccn vlottc inliJving in de libcralc tradi

tic, aangcbaald als lihcrale dcnkers die 

het hclang van het maat<;chappelijk 

rmddcnveld als buffer tu'>'>en individu 

en '>taat al beklemtoonden. En Adam 

Smith geldt met zijn Theory of Moral 
SCI!litnenls zelts als een funderende den

kcr voor de nieuwe liberale moraalop

vatting. Daarin worden deugden 

opgevoerd als de smeerolic van de 

maat<;chappij. 1C 

1\let name het beroep up Smith ver

dient het nader onder de locp tc wor

den genomen. Smith argumenteerde 

dat memen behoelte hebben aan res

pect en zich daarom automatisch rich

ten naar dat wat hun medemensen 

'gepast' vindcn.'s Deze "nnpartijdigc 

toeschouwer" tungeert- met een verge

lijking naar het rnarktmechanisme- als 

de "itwisthle hand" van de moraal. Demo

rclc waardcring komt tot stand via het 

mechanisme van sympathievraag en 

'>ympathicaanhod 1'1 Smith voelde zeit 

vee! voor de christelijke deugden van 

beminnelijkheid en gevoeligheid en 

nog meer voor de <;tokijmc deugdcn 

van achtenswaardigheid en zelfbeheer

sing Hij kon er echter- ook tegcnovcr 

zijn tijdgenoten reeds - nict om hccn 

dat wat in ecn bepaaldc cultuur 'gepast' 

wordt gevonden, in zijn theoric eigen

lijk nict hcpaald wordt door deze nor

men, maar door de mening van de 

medemen'>en211 Hoe kon Smith crop 

vertrouwen dat de "onpartijdige toe

schouwer" beminnelijkheid, gevoelig

heid, achtenswaardighcid en zclf

beheersing van de mens vcrwachP 

Waarschijnlijk omdat in het achttiende 

eeuwse protestantsc Schotland de 

christclijke moraalnog vanzelfsprekend 

was. De strenge kerkei!Jke leer mocht 

zelfs wei een beetje gerelativeerd wor-
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den door het gematigde humani<;me, 

dat beschaafde burgers zeds Smith en 

Hume zelf voorstonden. Fen actuele 

toerassing van Smiths theorie zou er 

echter ook toe kunnen leiden dat de 

"onpartijdige toeschouwer" bijvoor

beeld bepaald wordt door de gesecula

riseerde, commerciclc elite van onze 

tijd De morele rol van de overheid zou 

er dan op neer kunnen komen dat het 

recht de annen in toom moct houden, 

of Nederland blank houden. 

Het gehruik van Smith's theorie tcr fun

dering van een moraal is dan ook om

streden21 Kerkhof verwerpt het stand

punt van Brugmans22 dat Smith's theo

rie juist niet utilitaristi'>ch wa'>, maar een 

suhstanticlc moraal, gchaseerd op waar

achtigheid en orenheid voor de ander, 

voorstond. 21 Naar miJn mening hebhen 

heiden gclijk De Theory of Moral Sellli

ments is op de ecrste plaats een "mccha

nisme van moraalvorming", daarin heeft 

Kcrkhof gelijk. Maar dit mechanisme 

vooronderstelt om gocd te kunnen wer

ken tenminste de substantiele deugden 

'waarachtighcid' en 'opcnheid voor de 

ander', daarin hecft Brugmans gelijk. In 

die zin behelzen de liberale <,malle mo

raal en hct utilitarisme dus zelf deug

den, die historisch gezien afkomstig 

zijn uit de brede moralen van het chris

telijk geloof en het humanisme2" Maar 

daarmee rijst tegelijk weer het liheralc 

dilemma. lmmers, als de moraal !outer 

bepaald moet worden door de "i11uisible 

ha11d" van de "onpartijdige toeschou

wer", is dan de kans niet aanwezig dat 

die heide hronnen opdrogen? En dat 

daarmce tegelijk het mechanisme zich

zelf vernietigt? Vergt een jui<,te toepas

sing van het mechanisme niet tevens 

een cultivering van christelijk geloof en 

humanismc? Het antwoord kan niet an

ders dan bevestigend luiden. 1\laar 

daarmee haalt men tegelijk weer veel 

mccr in huis, dan men beoogt Het 

christelijk geloof en het humanisme be

nadrukken immers de eigcn waardig

heid van de men'>, juist ongcacht wat 

zijn of haar medemensen van hem of 

haar vinden. En op de tweede plaats 

heeft in elk geval het christelijk gcloof 

ecn duidelijke opvatting van wat 'ge

past' is, namelijk licfde voor de mede

mens en zorg voor de schepring Dit 

probleem met de toepassing van de 

theorie van Smith in onze tijd wordt 

door Bolkestein zelf ook onderkend a]<; 

hij schrijft "Het liberalisme is gdormu

lccrd in een tijdperk waarin moraal in 

zekere zin het monopolic van de kerk 

was. De liberaal had niet zozeer he

hoefte daar een eigen moraal tegenovcr 

te stellen, als wei staat en kerk tc schci

den. Moraal was immers vanzelf.,pre

kend. Voor het hedendaagsc lihera

lisme is het echter een grote uitdaging 

om een kader uit te denken waarbinnen 

de dcugden de nadruk kunnen krijgen 

die zij verdienenn25 

Het aanknopen hij Smith laat, 66k voor 

een liberaal die een bezielcnd verhand 

voor de samenleving zockt, nog vee! 

vragen open. Hct geschrift van de 

Teldersstichting geeft op deze vragen 

geen antwoord. Het enthou<,iaste he

roep op Smith lijkt mij daarom voorals

nog onvoldoendc wetenschappelijk 

gefundeerd 

lnhoud liberale moraal 
De VVD volstaat dan ook niet met een 

verwijzing naar Smith's "i11oisihle llimd", 

maar geeft zelf aan welke deugden de 

smeerolie van onzc maatschappij moe

ten zijn en wclkc normen en waarden 

nageleefd dienen te worden. De partij

documcnten wensen dat burgerlijke 

normen, zoals hct nakomcn van afspra

ken, respect voor andermans eigen

dommen, ijver, spaarzaamheid en 



tolerantie worden gerespecteerd. Deze 

normcn vormen de morele basis voor 

de liberale staat en economic, die geba

<,eerd zip1 up de liberalc Waarden vrij

heid, rechtvaardighcid en gelijkwaar

digheid 

Deze voorkeur geeft de libcralc moraal 

van de VVI) cen burgerlijk karakter, 

dat zich scherp onder<,cheidt van deli

hertijnsc variant van het liberali,me die 

than<, meer hij !)(,(), de l'vdA en Croen 

Link'> worcit aangetroften, maar die 

onder Fd Nijpel'> ook in de VVD de 

-;logan<, klcurde. ''' De ui tdrukki ng 

'hurgerlijk' i<. hier niet afgeleid van bur

ger<,chap - het actieve lidmaatschap 

van de staatsgemeenschap, in het Frans 

de ciloyen- maar staat voor een levcns

<,tijl, voor waarden zoals: cultivering 

van de prive-sfeer, prestatic, discipline 

en respect voor verschil up grond van 

prcstatie. Het is de moraal van de bour

geois. De libertijnsc tegenpool kcn

merkt zich door hedonisme, gelijk

heidsdenkcn en afkeer van rcgcls. 27 

Nu wi.,-,clcn in de westerse geschiede-

111'; !;LTj(JCit_·,_, v2n hur~erll)k~1e1d en hc

dotllsme clkaat· at met cen regelmaat 

van ongevecr dcrtig jaar2 H Ed Nijpels 

henutte de hedonistische golf van de 

Jaren '60 en daar was best wat voor te 

zeggcn. De strakke socialc controle van 

de puriteinse jaren '50 kon niet in aile 

opzichten liberaal worden genoemd. 

Thans voelt Frits Holkestein goed aan 

dat we weer in een puriteinsc golf zit

ten. Het hegon met de beperkte idcnti

ficaticplicht om zwartrijdcn, voetbal

vandalisme en fraude tegen tc gaan. 

Mini'>ter Hirsch Ballin moest daarvan 

de lihertijnse meerderheid in de Kamer 

nog mocizaam overtuigen. Sindsdien is 

het hard gegaan: de huidige rcgering 

wil de verkeersregels weer scherper 

gaan handhaven, de verhuur van ge

welddadige video's aan jcugdigcn 

<IJV 11:% 

wordt tegengegaan, de verkoop van al

cohol aan zestienjarigen staat op de 

agenda, de verkoop van drugs wordt 

heperkt, een genderkliniek waar je het 

geslacht van je kind bij voorbaat kunt 

kiezen wordt verboden, gokautomaten 

worden teruggedrongen, de geweld

chip in tclcvisictoestellen is voorge

steld, openlijke aanbieding van porno

grafie wordt door de gemeente Amster

dam tegengcgaan en de leeftijd voor 

seh met minderjarigen wordt opge

trokken naar veertien jaar. De keuze 

voor burgerlijkheid is dus elcctoraal 

aantrekkelijk Een duurzame libcralc 

moraal moct echter meer behelzen dan 

trendgevoeligheid. Echte moraal is 

geen gebruiksartikel dat je kunt weg

wcrpcn als het geen nut meer hcelt. 

Dat verzwakt het gczag van hct morele 

appi:l dat liberalen op de burgers willen 

doen. 

De burgerlijk-liberale nor

men en waarden inspireren 

de VVD vooral tot kritick op 

De zoektocht van 

Bolkestein naar 

m 

n 

0 

0 

de vcrzorgingsstaat. Het Ie

ven van ecn uitkering op kos

ten van de gemeenschap als 

men ook in eigen onderhoud 

kan voorzien, wordt scherp 

afgekeurd. De daarvoor door 

de burgers op te brcngen ho

gere belastingen en premies 

mogelijkheden tot 

be'invloeding van de 

moraal in liberale 

richting lijkt thans 

doodgelopen. 

vormen een extra i nspiratie 

voor deze kritiek. Ook bijvoorbeeld de 

plicht tot het dragen van een valhelm 

of een autogordel moesten, hoewel zij 

het verlics van zeltstandigheid en zelf

redzaamheid voorkwamen, in het verle

den nog worden gelegitimeerd via de 

omweg van het beslag op de collectieve 

uitgaven dat met invaliditeit gepaard 

gaat. De burgcrlijke variant van het li

beralc ethos bewijst zich daarom pas 

echt als de VVD gedrag zou afkeurcn 

dat tot verlics van zelfstandigheid en 
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zeltrcdzaamheid lei,Jt, zonder dat de 

collecticve la<,tcndruk in het geding is 

Kan risiconcmend gedrag nu or zich

zeit al worden afgekeurd) Zoals versla

vi ng a an drug<;, tabak, alcohol en 

gokken of niet veilig vrijen. F.n wat te 

zeggen van ouderen die hun vcrmogen 

wcgschenken vMn zij in een verrleeg

huis worden orgenomcn en daardoor 

hun zelfstandigheid opgeven7 Of van 

overmoedige sreculatie up de heurs? 

Ot van riskante investcringen door on

dernemers die tot faillissement leiden7 

Kcurt men ook dat af: Of is de VVD 

toch wat libertijnser a is het de overheid 

minder kost? Caar het de parrij echr om 

de moraal, of toch vooral om de belas

tingccntenJ De rarrijraad van juni jl 

hccft uitgewezen dat het voorlorig in 

elk geval niet om de moraal mag gaan. 

lmplementatie van liberate 
moraal 
Ook over de vraag of en hoc de over

heid normen en waarden moet hdn

vloeden zitten liberalen mel een 

rrobleem. De overheid moet immers 

nculraal zijn Holkcstein wilde aanvan

kelijk wei verder gaan In I 'J94 plaatste 

hij zichzclt nog in cen liberale stroming 

"waarin het stimuleren van een liberalc 

culruur geenszins taboe is en waardoor 

men de minimale moraal ontstijgt die 

vaak in verband wordt gebracht met 

het liberalc gcdachtegoed".''' Hij ver

klaarde her overwegend eens te zijn 

met zijn mede-inlcider J'.Jl. Cliteur, die 

afstand nam van de neurralc overheid. 

"Het gaat nict om de vraag 'Wei of nict 

moralisme?',maar om, 'Welke moraali', 

aldus Cliteur Zijn antwoord luidde, 

"Niet de moraal van de slaarkamcr, 

maar de publtckc moraal" 111 Met he

trekking tot de keuze van de door de 

overheid re hantcren middelen voegde 

hij daar aan toe dar cen liberaal altijd 

vrijhcid, bijvoorheeld van mentngsui

ting, voorstaat, OOk voor aanhangcrs 

van Niersche's Llchcrmcllsch-thcorie en de 

religieuze fundamentalisren. Ecn libe

raal zal deze ideeen niet verhieden, 

maar er wei mee in discu-,sie gaan en 

daarhij moct hi) een morelc pmitie in

nemen. Liheralisme heeft daarom be

lang bij publieke rcflcctie over het 

mensbeeld.lt 

Ondanks zijn steun a an C:Iiteurs rlei

dooi, lijkt de zocktocht van Bolkestcin 

naar mogclijkhedcn tot hctnvloeding 

van de moraal in lihcrale richting tham 

echtcr toch doodgelopen "Omdat het 

liheralisme als politiekc overtuiging 

zich tot de overheid richt, is daartoe ai

leen een berner op het orcnhaar on

derwijs mogelijk", <,chrijft hij in 199on 

Op zichzelt is dat voor liheralcn geen 

onhekende route. De Onderwijswet 

schrecf in de vorige eeuw voor dat het 

onderwijs moest orvoeden tot chri'>te

liJke en maatscharrelijkc deugden 

Mevrouw Schouwenaar-Framscn nocm

dc dit in cen feesthundel voor Oud nog 

"een klassiekc formule, waarin e!ke ge

neratie zich thuis kan voelen"n !3olke

stein stelt,thans echter dat de overheid 

(en dus ook het openhaar onderwijs) 

volgens liheralcn neutraal dient te zijn 

In zijn toesrraak tot de partiJraad van 

de VVD van juni )I concludeerdc hi) 

dan ook dat de overdracht van nonnen 

en waardcn moet worden ovcrgelaten 

aan ouders en scholcn. "Ouders moeten 

kinderen orvoedcn in het beset van de 

norm en die overal ter wereld nodig zijn 

om een samenleving goed te Iaten func

tioneren. Zoals de waarhcid spreken, 

respect voor elkaar en elkaars eigen

dom tonen, vcrdraagzaamheid en het 

afwijzen van gcwelddadigheid en van

dalisme" De staat moct zich daarvan 

onthouden. "De staat stelr voortdurend 

normen, in wctten en regek We heb-

UlV ll·'Jr, 



hen al tc vccl wettcn. De staat hcdt 

grotc mocitc al die rcgcls tc handha

vcn. lk ZIC niet hoc de staat ook nogal

gcmccn mcmcliJkc normcn kan 

propagcrcn IIIJ zou onder die last bc

Z\vijkcnl' ~~ 

1\bar aldus blidt het problccm bestaan. 

In ccn 'ichcrpzinnig con1mcntaar zcgt 

Heldring, "Heel nwoi. maar wie schriJft 

de school dat voor" Dat kan. althans 

voor wat de openharc school bctreft. 

toch aileen maar de ovcrheid docn~ 

i\bar de ovcrhcid moet nict moralise

rcn. volgcns Bolkestcin. i\loet dan ccn 

nict-moralisncnde ovcrhcid de school 

voorschrijvcn tc mnraliserenc Hicr 

klopt icts met" 1 ' Hij hedt gelijk. 

De Teldcrsst1chting zoekt de implc

mcntatic van de liheralc moraal dan 

ook 111 hclangrijke mate in een indircctc 

hcinvlocding van menscn door de ovcr

llCid. via de band van hct beleid. ~kt 

gcschrilt bcvat daartoe bchalvc ecn pa

ragraal over de publickc moraal. ook 

dric paragrafen over wetgeving 

i"luridische en bcleidstechnische indi

viduali~cring", ~~van vcrzorgingsstaZlt 

naar waarborg'itaa( en I'Sociaal-ccono

mische vernicuwing"). Men verwacht 

daarvan ccn positieve impuls voor ecn 

lihnalc moraal. Op zichzelt gaat cr van 

maatschappcl1jkc structuren indndaad 

ccn zckcrc impuls uit naar de moraal. 

I let is cchter de vraag of de normcn en 

waarden die worden u1tgclokt door hct 

bck1d van 1ndividualisering en markt

wcrking dat de Tcldersstichting voor

staat. wei ovcrccnkomcn met de 

tcgcliik gc\vcn-,tc nonncn en waardcn 

van cigen vcrantwoordelijkhcid. zclf

rcdzaamheid. latsocn. respect vnor rc

gcls. hct nakomen van afsprakcn. 

respect voor andermans eigendnmmcn. 

qver. spaarzaamheid en tolcrantie. 

Mcnscn en organisatics kunnen hun 

vrijhc1d en zelfstandigheid onk mis-

( IJV II% 

hruikcn. Een heleid van individualise

ring en marktwerking kan cvenzcer lei

den tot meer criminaliteit en tnt verlies 

van organisatic-idcntiteit bij instcllin

gcn zoals universiteiten. sncialc verze

keringen en omroepcn. 1-citelijk zijn 

dezc als neveneflcct hcstempelde gc

volgen van het gcvoerde belcid ook de 

aanlciding voor de VVD om zich met 

normen en waarden te gaan hczighou

dcn. i\laar zijn het wei nevcncfkcten c 
Zijn ziJ niet gewoon hct gcvolg van de 

heperkingcn die zijn ingebouwd in een 

belcidsmatige voorkcur voor marktwcr

king en individualiscring en cen afkeer 

van belcidsinstrumenten. die recht kun

nen doen aan de nnderscheiden nor

men en waardcn die in de verschillende 

<,ectoren van de samenlcving moeten 

kunncn worden belccfd en aan het rcla

tionele karakter van de mcnsJ Voor die 

<,telling is zeker wat tc zcggen. Were! 

hiJvoorbecld de zorg van de minister 

van Binnenlandsc Zaken vnnr de inte

griteit van de politicke partijen nict 

voorafgegaan door zijn eigen wens om 

politiekc partijen mecr tc Iaten <,pon

soren7 En werd het pleidooi voor de 

geweldchip in tclcvisietoestcllen nict 

voorafgcgaan door de toclating van 

commcrciclc omroep in ems land? Dczc 

spanning tussen de bclcidsvoorkcuren 

en de gevolgen daarvan voor de nor

men en waarden leidt crtoe dat ecn 

hurgerlijk-liberalc politick wcllicht nog 

mccr behoefte hccft aan direclc bc'ln

vlocding van de normen en waardcn 

dan een christcn-democratischc. 

Een uitweg uit de liberale 
patstelling? 
Tegelijk raakt het liberalisme daarbij 

tclkens weer verzcild in de patstclling 

die opgerocpcn wordt door het blokke

rendc concept van de ethisch-neutrale 

ovcrheid. De vraag moct daarom wor-
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den gesteld of het concept zelf wei va

l ide i'>. Waarom was er in de vorige 

eeuw gecn probleem toen het onder

wijs tach door de liberalc meerderheid 

van 1857 bij wet werd opgcdragen op 

te leiden tot christelijke en maatschap

pelijke deugdcn) Het antwoord luidt 

omdat dit- net als bij Smith en Hume 

- ook na de hanse Revolutie de van

zelfsprekende morele gemecnschap 

was, waarin aile burgers, 66k de lihera

len, waren opgegrocid en leefden. Aan 

het eind van de vorige eeuw was nog 

98 '){, van de hcvolking lid van cen 

kerk. Die vanzeltsprekendheid i<; verlo

ren gcgaan. Maar dat betekcnt niet dat 

die morele gcmccnschap niet ook wcl

bewust ondcrhouden kan worden. Het 

recente christen-democratische rapport 

'Publieke gerechtigheid en de Europese 

Unie' zegt ronduit dat de door joods

chri'.telijk gclool, antieke cultuur en 

modern humanisme gcstempelde 

Europcse identiteit het rcchtsstatelijk 

kader dicnt te bepalen, waarhinnen 

Islam en Oosters-orthodoxie zich een 

legitiemc pick in de Europese cultuur 

kunncn verwerven."' De vraag is daar

om of de liberalcn in de loop van dcze 

eeuw niet ten onrechte van een neutra

le overheid zijn gaan spreken, terwijl 

zij eigenlijk een staat hedoelen, die in

dividuen en groepen in religieus op

zicht geestcli)ke vrijheid garandcert. 

llerust deze geestelijke vrijhcid niet op 

het concept van de door modern chris

tendom en humanisme gestempeldc 

mcnselijke waardighcid, die zich aldus 

onderschcidt van fundamcntalistische 

(66k de christelijkc en de seculiere) re

gimes! lk dcnk dat daar wat in zit. 

l.iberalen vatten een ethisch-ncutrale 

overheid opals ccn ethisch-onverschil

ligc overheid. Maar die is niet in staat 

om de <,amcnlcving bijeen tc houden. 

Een ethisch-onvcrschillige overheid zal 

altijd wecrloos zijn tegenover de claim<, 

van de maxi male moralcn, of het nu om 

fascismc, racisme, nihilismc, ot etnisch 

en religieus fundamcntalisme gaat. 

Lihcralisme opgevat als een pleidooi 

voor ecn ethisch-onverschillige over

heid bijt zichzelf vroeg of laat in de 

<,taart. Dat inzicht was tussen de beide 

wereldoorlogcn krachtig aanwezig. 

Enneus Heerma wij<,t daarop 17 

llolkcstein ontdekt het opnieuw. Maar 

hij komt er nict uit. "Het liheralisme, 

als politieke theorie met een moreel 

agnostisch uitgangspunt, voorziet niet 

in een hegrippcnkader, dat de noodza

kelijke moraal explicitcren en funderen 

kan. De liheraal rest hooguit cen ver

wijzing naar de instrumentele waarde 

van hct christendom. En van andere 

god,diensten (want de ovcrheid client 

immcrs ten aanzien van de verschillen

de godsdiensten neutraal te blijvcn)" " 

Zijn er, met inachtneming van deze 

overweging, uitwegcn uit de patstelling 

waarin de VVD telkens weer verzeild 

dreigt te raken als zij cen liberale mo

raal probeert te introducerenJ lk mecn 

dater verschillcndc mogelijkheden he

staan, met een oplopende mate van in

schakeling van de ovcrheid en dus 

afnemcnde mate van neutraliteit· 

(I) De eerste mogelijkheid is dat de po

litieke partij en haar leidcnde politici 

zelf een moreel appcl doen op de be

volking De ovcrheid zelf wordt daarbij 

nog niet ingcschakeld. De Teldcrsstich

ting wil ook liever geen mora]i<,crende 

ovcrhcid, "Wij Ieven in ecn omgekeer

de wereld als de overheid de burgers 

via postbus 51 moraal voorhoudt, ter

wi)i bij de hevolking zelf cen grote hui

ver bestaat om over andermans gedrag 

ccn oordeel uit te spreken. In plaats 

daarvan zou er een acticvc burgeriJ 

moeten zijn, die werkt aan het in stand 

UlV II% 



houdcn van een voor een beschaafde 

maat-;chappij zo belangrijke publieke 

moraal, die gc'individualiseerde mensen 

medc in het garcel houdt. Politici moe

ten vooral politicke, sociale en culturc

lc omstandigheden zodanig b6nvloc

den, dat gc'individualiseerde mensen 

eerder de neiging hebben tatsoenlijke 

dingen te doen dan onfatsoenlijkc. De 

bcste manier voor politici om het 

nonnbesef in de samenleving positief te 

be.invloeden, is een gocd beleid te voe

ren, open te staan voor een dialoog met 

burgers en zich onberispelijk te gedra

gcn" '" De Tcldersstichting blijft aldus 

voor wat de overheid betrcft strict bin

nen het postulaat van de 

te" en het voorschrift "Uw ja zei ja en 

uw nee zei nee". Daarom zou de VVD 

voor het uitdragen van deze normen 

kunnen vertrouwen op de kerken, waar 

immers de helft van de bevolking bij 

aangesloten is. De door de Telders

stichting aangehaalde Amerikaanse filo

soof Macedo zegl: "Religious comnumitics 

»lily he csJ>cmtlly he/;,ful /Jere". 11 [r is iets 

minder vcrwantschap met de opvattin

gen van het Humanistisch Verbond, dat 

zich in de strijd tussen libertinisme en 

burgerlijkheid nict wil uitspreken Bij 

delcn van hct Verbond ligt echter wei 

steun voor de liberale moraal. Ook in 

delen van de Islam - de boeiende 

discussie tussen prof. 

cthische ncutraliteit, maar 

vindt "dat een liberalc 
Als liberalen afstand 

Mohammed Arkoun en 

Frits Bolkestcin bewii'>t 

het42 -, het Hindo6sme 

en het )odendom i' die 

stcun te vinden. Het ver

trouwen op zulke geeste

lijke bronnen gecft in elk 

gcval een dicperc verankc

ring aan de beleving van 

normen en waarden dan 

electoralc trendgevoelig

heid en versterkt het ge

zag van het morelc appel. 

In het bcginselprogram 

van de VVD heeft in het 

verleden terecht een ver

stroming het neutralitcits

idee tTHJet opgeven en zich 

Ktiel hehoort in te zetten 

voor de bevordering van 

hepaaldc deugden die 

esscnticcl zip1 voor het 

voortbestaan van een libe

raal stclsel". 4" Een politie

kc partij client als bewe

ging du, wei een morecl 

standpunt uit te dragen, 

maar zij mag dit niet van 

de overheid vcrgen. 

willen blijven nemen 

van een middenveld 

dat publieke taken 

uitoefent, dan 

zullen zij met een 

cultuurpolitieke 

handicap door het 

Ieven moeten 

blijven gaan. 

(2) Ook bij de tweede mogelijkheid 

vertrouwcn op andere private organisa

ties, wordt de overheid nog niet inge

-;chakeld Zo is cr bijvoorbeeld een 

zekcrc overccnkomst tussen de ge

noemdc hurgerlijkc normen en voor

schriften uit de lliJhel In hct gcwenste 

respect voor andermans eigendom her

kent men de geboden "Cij zult niet sic

len" en "Cij Zllit niet begercn", terwijl 

het nakomen van afsprakcn wordt ge

vordcrd door het gcbod "Cij Zllit geen 

vak getuigeni-. sprcken jegens uw naas-

wiJzing naar zulke bronnen ge<,taan. De 

studie van de Tcldersstichting neemt 

daarvan veel te gemakkelijk afstand. 

Daarbij wrcckt zich dat in deze studie 

eigenlijk geen literatuur en expertise is 

verwerkt over de wijze waarop normen 

en waarden tot stand komen en worden 

gehandhaafd. Men volstaat met de be

zwcringsformulc dat dit vooral 'spon

taan' client te gebeurcn. Cemecnschap

pelijke waarden kan men indcrdaad niet 

crecren, maar ziJ hebben wei met zin

ervaring te maken. Die ervaring komt 
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niet spontaan. Mensen hekven zin a\-, 

zij zogcnaan1de contraqcrvanngcn 

kunnen interpreteren ir1 tcrmen van cen 

verhaal ot een traditic." Contrast

crvtlringcn doe jc op in ..;;ituatie~ \Vaarin 

je indrrngend met gocd en kwaad 

wordt geconfronteerd. A\-, mensen zich 

daarvan hewust worden, krijgen zij of

wei gevoelcns van machtelooshcid en 

cynisme ofwel zij heseffen dat een an

dere cultuur nodig is. Het hangt er 

maar vanaf in her kader van welk ver

haal of welke traditie men deze erva

ring interprcteert. Zulke verhalen en 

tradities worden aangchoden door hct 

christendom en het humanisme, maar 

ook door het hedonisme, Ncu' ;\-'}C en 

het religieus of etnisch fundamentalis

me. Wie te vee\ vertrouwt op spontane 

processen voor wat de normen en waar

den hetrdt en tegelijk overal de markt

wcrking en de individualiscring laat 

oprukken zou welcens hct deksel van 

het tundamentalisme op de neu-, kun

ncn krijgen Bcter is het daarom de pri

vate organisatie'> die tot de gewenste 

normen en waarden kunnen bijdragen 

positid te hejegenen Zein hejegcning 

bli)kt hijvoorbeeld niet uit de recent 

mede door de VVD-Tweede Kamcr

tractie in de Arbeidstijden- en de 

Winkelsluitingswet hewerkstelligde op

oftering van de gemecnschappelijke 

vrijc zondag, waardoor in de toekomst 

de christelijke gemeente niet meer vol

tallig op zondag bijeen kan komen. 

Maar het hctrcft niet aileen de kerken. 

Mecr in het a\gemeer1 mag Bolkestein 

dan wei stellen dat lihcralen "voorstan

ders zijn van aile spontaan ontstane 

groepen en groeperingen, die de ruimte 

tu-.sen het individu en de staat vullcn" 

Hij stclt zelfs "dar daardoor cohesie aan 

de maatschappij wordt verleend en tra

dities en waardcn van generatic op ge

ncratie worden overgedragcn" i\1aar 

dan komt de aap uit de mouw, "Siecht-, 

daar waar het middenveld open hare ta

ken aanvaardt en dus verstateliJkt, zul

len lihcralcn er afstand van nemen""' 

Daar zit de kern van het morelc pro

hlcem van het lihcrali-,me, dat ook in 

de internationalc litcratuur niet onder

kend wordt. J)aar spreekt men met 

evcnvcel gcmak van nret-statclijke 

groepen en a55ociaties waarin cultuur 

hclecfd kan worden, zoals vrienden

netwcrken, gezinnen. kerken, culturck 

verenigingen, professionelc vcrhanden, 

vakhonden. universiteiten en de ma-;sa

media"' Maar hoe kunnen groeperin

gen van hurgcr..;; de organi-;atori~:.che en 

tinanciele kracht opbrengen die nodig 

is om de grote culturelc instellingen 

van de modcrnc samenlcving, het on

derwij'>, de univcrsiteit en de media, 

"spontaan" in beheer te nemen' Ook de 

liberale denker Andreas Kinncging die 

zijn kindcren in de lihcrale dcugden 

zou willcn opvoeden is zonder ovcr

heidssteun niet bij machte orn met zip1 

medestanders samen '\pontaan" het ge

wenste ondcrwijs op her door de over

heid vereiste kwaliteitsniveau te doen 

gevcn. Als de overheid de menscn niet 

helpt het door hen gewcnste onderwijs 

tot stand te hrengen, zal het niet van de 

grond komen. Als burgers aldus hun 

klassieke en sociale grondrechten wil

lcn uitodencn, zal dat via hct recht en 

via hekmtiging overhcid-.optreden vcr

gen In de lihcralc redenering blijlt de

ze socralc verantwoordelijkheid van 

burgers echter machteloos, of zal gepo

litiseerd moeten worden tot een vorm 

van nationaal onderwijs"'' t·daar dat be

tekent staatspedagogiek Als liheralcn 

afstand willen hliJven nemen van een 

middenveld dat puhlieke taken uitoe

fcnt, dan zullen zij rnct een cultuurpoli

tieke handicap door het Ieven moeten 

blijven gaar1. Maar dat is niet zonder ri-
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<;ico\. Want de moraal i., inderdaad niet 

mecr vanzelf-,prekend. 

I i) Een dcrde nwgelijkheid i'> daarom 

ecn overheid.,helcid dat deze ver-,chil

lcnde private organi<;atie'> die normen 

en waarden uitdragen, wei in de gele

genheid <;telt om zich met inachtne

ming van door de recht.,-,taat ge'>telde 

ei'>cn van dcugdelijkheid en bekosti

ging"voonvaardcn in onderwijs, on1~ 

roep en sociaal-culturccl werk te 

manifc.,teren al'> men daar op eigen 

kracht niet voldoende toe in <;taat is. 

Deze mogeli,kheid is liheraal omdat ai

le organi<;atics gcliJk worden hehan

deld, in die zin behoudt de overheid 

haar neutralitcit. Zij i'> niel in <;trijd met 

de liberale voorkeur voor zo min moge

lijk ovcrheid.,bemocicnis met private 

organisatie'>, omdat het criterium voor 

overhcidS'>teun gelegd kan worden bij 

de aanvulling op datgene waar men op 

eigen kracht toe in <,taat i'>. Daarom is 

er geen '>prake van het "baas in eigen 

huis en ht:t huis op kmten van de ge

meen-,chap". Tegelijk wordt voorkomen 

dat deze organisaties aan gezag inboe

ten omdat zij zich in dienst moeten 

stellen van rcclamedoeleindcn, zonder 

welke een kwalitaticf verantwoorde 

maat<,chappelijke manifc.,tering tegen

woordig nauweli1b meer mogelijk is. 

De door liberalen gcuite VJTe'> voor on

derdrukking van het individu door zul

ke organisatics i'> wat overtrokkcn. 

Over hct algemeen is er zoveel aanbod 

dat vriJe toe- en uittrcding mogclijk 

zijn Bovendien i'> het in ons land ge

bruikelijk dat de ovcrheid via bekmti

gingsvoorwaarden, ol bij algemene 

democrati-,ering<;wetgeving, ciscn stelt 

tcrzake van de medcconstituerende rol 

van personcn binncn deze gemccn

'>chappcn. AI, de regelingen voort'> 

open zijn voor nieuw toctredcnde orga-

nisatie<; en afvloeiing van oude - hct

gcen in om ondcrwij<,- en omroepbe-,rel 

her geval is - hocft voor verstarrende 

wcrking van dit overheidsoptreden niet 

te worden gevree<;d. Men komt hierbij 

wei voor de vraag te <,taan welke orga

nisaties wei en welke nict kunnen wor

den gcfaciliteerd, maar die vraag is in 

de praktijk van het onderwijs- en om

roepbelcid beleidstechnisch hanteer

baar gcmaakt, zonder in extremiteiten 

te vervallen-"7 

Het wekt daarom ook gcen bevreem

ding dat deze derdc variant ook door 

sommige liberalen wei bcpleit wordt. 

Zo beplcitte (]ireur in plaat<; van het 

postulaat van de neutralc secular stale de 

term 'pluriforme samenlcving' En, be

seffend dat hij daarvoor niet icders in

stemming zou krijgen, voegde hij daar 

een plcidooi aan toe voor het actief fa

ciliteren door de ovcrheid van een plu

riforme cultuur.'" Dit plcidooi is in het 

geschrift van de Teldersstichting echter 

ver<;mald tot "het vcrsterken van morelc 

kadcrs die inherent zijn aan de heden

daag'>e liberale samcnlcving en die in 

de naaste toekomst naar aile waar

'>chijnlijkheid aan betekenis zullcn win

nen in plaats van afncmen". Daarmee 

doelt men op hct humani.,me, want "nu 

de helft van de bevolking niet mccr in 

Cod gelooft, kan men mocili1k het 

chri-,tendom als sociaal element aan

prijzcn" Bovendien: "de mens i'> ook 

zondcr godsdienst een moraal wezen" 

Het liberalisme "biedt wellicht gecn be

zielend vcrband, maar wei een complex 

van normen en waarden, dat als voc

dingsbodem kan dienen voor de bloei 

van een democratische markteconomie 

en een kader vormt voor een modus vi

tmult voor mensen met uiteenlopende 

levenswijzen en overtuigingen. Voor de 

multiculturele samenleving liJkt de con

scrvatief-libcralc moraal al mel al gccn 
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slechte basis".'" Deze versmalling valt 

te hetreurcn, want het humanisme zal 

aileen nict bij machte zijn om de mo

raal te dragen. Daarvoor zijn de men

senrcchten, waarop men zich graag 

beroept, toch tezeer formele rechten. 

Materieel geven zij niet aan hoe men 

met de aldus verkregen vrijheden client 

om te gaan. Ook het humanisme zeit 

wil zijn aanhang geen moraal voor

schrijvcn, dat moeten de autonome in

dividuen zelf bepalen. 

Deze derde mogelijkheid geeft aan dar 

liberale cultuurpolitiek een optimum 

kan nastreven dat ligt tussen volledige 

vcralgcmcni'icring en vol-

baseerd op de liberale deugden, zoals 

die belcdd worden door de oudcrs. En 

dat ziJ bovendien het recht krijgen om 

studenten te weren die deze tdentitcit 

niet onderschriJven'"' Tegclijk zou dit 

standpunt verder uitgewcrkt moeten 

worden. Her betekent trnmers dar hct 

liberalisme een soortgcli)ke posittc be

trekt ten opzichte van de smalle moraal 

als andere brede moralen, waartoe ge

zien hun rccentc intrcde in ons land 

ook andere religies en levensovertuigin

gcn dan het christelijk geloof en hct 

hurnantsrne ziJn gaan behoren. Her zal 

daarrnee op de kiezcrsrnarkt rnoeten 

concurrcrcn en in het par

ledige verzuiling. Heide 

zijn niet in het belang van 
Een werkelijke 

lement compromissen slui-

ten. Die crkenning is op 

zichzelf tcrecht. ecn duurzamc liberalc mo

raal. De staat is in deze 

optiek nog wei neutraal, 

maar niet meer onverschil

lig Zij behelst aldus een 

modern antwoord op de 

constatering van Bolke

stein dat hct libcralisrnc in 

een fundarnenteel andere 

situatic vcrkeert dan ten 

tijde van Adam Smith, 

tocn de moraal vanzclf

sprekend was. 

oplossing voor de 

liberale patstelling 
Het lcidt er echtcr toe dar, 

door Cliteur en Kinneging 

wei beplcit, onderwijs over 

de grondbeginsclen van de 

Nederlandse staat - zoals 

in hct vak civics op de 

Amerikaanse highschool -

nict gcfundeerd kan wor

den in ecn liberale rnoraal 

aileen, maar zijn grondslag 

zal vinden in een "overlap

pcnde consensus" tu<;sen 

ligt in een actieve 

facilitering door de 

overheid van de 

verschillende 

private organisaties 

die normen en 

waarden uitdragen. 

(4)De vierde rnogelijkheid houdt in dat 

de overheid ook zelf bepaalde normen 

en waarden uitdraagt. llijvoorbeeld via 

de openbare school en de door de 

VVD gewenste nationale omroep. Dit 

zou een tcrugkeer betekenen naar het 

ncgenticnde eeuwsc standpunt, waarbij 

de idee van een neutrale staat wordt 

opgegeven. In de internationale litera

tuur is ook steun voor dit standpunt te 

vinden. De eerder genoernde Macedo 

beplcit onder andere dar de Arneri

kaanse opcnbarc univcrsitciten ccn 

pedagogische identiteit aannemen, ge-

brede rnoralcn. Cczien de 

ornvang van het bijzonder onderwiJs 

(66k hct algemeen-bijzondcre) en van 

de cornrnerciele omroep zullen een na

tionale school en een nationale orn

roep, als daar politick a! ecn 

meerderheid voor gevonden kan wor

den, echtcr slcchts ecn beperkte reik

wijdte hebhen in de Nederlandsc 

sarnenleving. Her is daarom de vraag of 

dcze vierde variant voldoende effcctief 

zal zijn orn het gewenste kader voor de 

liberale deugden te bieden. Beter zou 

het dan zijn om ccn vak a\<; ciuie~. maar 

dan in de zojuist ornschrcven twecde 
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vorm, voor a\ het ondcrwijs vcrplicht te 

5tellcn. Dat pa5t echter eerder in de 

hierv66r heschrcven derde variant. 

Conclusie 
len werkelijkc oplmstng voor de lihe

rale pa\<.tclling ligt hehalve in het mo

rele appel dat libcrale politici uiteraard 

zullcn docn, in een actievc lacilitering 

door de overheid op voet van gclijk

heid, met inachtncming van rechtssta

telijke ei<>en van deugdelijkheid en in 

aanvulling op de eigen mogelijkhedcn, 

van de vcr<>chi\lcnde private organi'>a

tte'> die normen en waarden uitdragen. 

De <,Jmenlcving kan god5dienst en le

vcn<>heschouwing a\5 bronnen van zin, 

moraal en ideecn omtrent 'hct gocde Ie
ven' nict ontheren. 06k niet als hron 

van de 5mallc moraal. Vanuit deze ver

<,cheidcnheid zal hewu<,t gczocht moe

ten worden naar wat gemeen<,chappe

\ijk is. De maatschappelijke consensus 

over het 5amcnlcven in een democratic 

kan pas werkeliJk ontstaan via puhlieke 

gesprekken, waarin (J(Jk religicuze op

vattingcn cen lcgitiemc pick hehbcn, 

zegt Vroom terecht.' 1 De bovcn be

schrcven derdc variant is daarom een 

zinvol antwoord op het morele pro

hlccm van het libcralisme dat zich niet 

neerlegt hiJ vrijh\ijvcndheid en even

min kic5t voor 5taatspaternalismc. 

Verdere JUridi<.chc individualiscring ge

koppcld aan een moreel appel door po

litici, z(JJ!s de Tcldersstichting bepleit, 

is daartoe niet gcnocg. A\, de VVD het 

daarhij laat, dan zullen minder toleran

tc gecstcliJke krachten de macht willcn 

grijpen Tot 5chade van de liherale mo

raal. Vroeg of laat zal de VVD ook tot 

dcze conc\u.,ie komen. Zij zal alsdan 

het chri'>ten-democrati5che model voor 

cultuurpolitiek overnemen. In dat mo

del hchoort hesli<.t nict aile moraal tot 

de staatstaak - dat is de reden waarom 

het CDA de A van appcl in de naam 

heeft staan - maar erkent de staal wei 

dat zijzelf een morccl fundament heeft 

en dat zij ten behoeve van de in stand

houding van dat fundament de verschil

lende moraaldragers dient te respec

teren en tc faciliteren. Zou zo'n liberalc 

conclusie een probleem zijn voor hct 

CDA: Misschien. De partijpolitieke 

profilering wordt moeilijker. Maar is 

het niet aantrekkclijker om gelijk tc 

krijgcn dan gelijk te hebben7 
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et belangrijkste artikcl in 

dit laat<;te nummer van 

1996 i-. het gesprek tu"cn 

de gaande en komende 

voorzitter van de redactic van dit hlad. 

Christen Democratische Verkcnningen 

heeft negen jaar lang onder Ieiding en 

vcrantwoordelijkheid gelunctionecrd 

van ir W.CM. van Lieshout Als uitge

ver zijn wij trots en dankhaar, dat wij 

dit blad gedurende die periode konden 

uithrengen in belangrijke mate dankzij 

zijn kunde, inzet en leiderschap WiJ 

zijn cveneen-. dankbaar en trots, dat hij 

wordt opgevolgd door prof dr LM H 

Hirsch Ballin, hoogleraar lnternationaal 

recht wetgevingsvraagstukken aan de 

Katholieke Universiteit Brabant en lid 

van de Eerste Kamer voor het CDA. 

Trots en dankbaar 
Trots en dankhaar: Op de stoel, die 

eerder bezel was door profmr PH 

Kooijmans, mr WCD. Hoogcndijk en 

door prof.mr H. Franken nam in 1987 

de toenmalige voorzitter van het 

College van 13estuur van de Nijmeegse 

Universitcit plaats 

Het was het moment, waarop ook de 

'oprichtersredactie' langzaam had plaats 

gemaakt voor een nieuwc gencratie. 

Namen als die van Alhcda, De Caay 

Fortman, Weiler, Wlist, Lubbers waren 

of werden langzamerhand algelost door 

die van 1\1. 1-leinema, J Grin, A. Huihers, 

E. Kim man, J Kraaijcveld- Wouters, T 

Strop-von Meijenfeldt en H Woldring 

Het Christen DcmocratJsche Verken-

ningen van de startfase van her CDA 

was vooral gericht op het presenteren 

van aile facetten van ecn samenhinden

dc christcn-democratJsche visie op po

litiek en samcnlcving. Het Christen 

Democratische Verkenningcn van Van 

Licshout zou de instroom van nieuwe 

gedachten vanuit de wetcmchappelijkc 

wereld en de samenlcving ter verster

king van het beleid van de chri-,ten

democratie moeten bevordercn. 

Christen Democratische Vcrkenningen 

heeft, naar onze mening, in die perio

de- Van Lieshout die functie uitmuntend 

verzorgd 1\\aar het heeft nog iets an

der-. gedaan: in een fasc, waarin de na

druk steeds meer ging liggcn op ver

stcrking van her functioneren van de 

partij als organisatie, als 'geoliede ma

chine', in een fasc, waarin door de druk 

van de dagelijbe regeringsverantwoor

delijkhcid het inhoudelijke imago vlak

ker werd, he eft Christen Democrati

sche Verkcnningen steed-. sterker de 

behoefte van een principieel georien

tcerdc en op hezinning ge-.toeld helcid 

hcklemtoond. Dat was ecn juiste keuzc, 

de enig juistc keuze, ondanks het feit, 

dat daardoor het accent mcer dan bij 

een orgaan van een 'thi11k t,mk' gewenst 

i-., kwam te liggen op de invulling van 

de oricntcring en keuzes van de chris

ten-democratic dan op her hrede maat

-.chappelijkc dchat. 

De door Van Lieshout gcdragcn keuze 

van de redactie van Christen Demo-

lllV12% 



crati,chc Vcrkcnningen hccft gelukkig 

in de laatstc twcc jaren van hcrhron

ning van het CDA vee\ mecr en vooral 

de tcrcchtc \VJardcring gckrcgcn. 

Een voorzrttcr van de redactie van 

Christen Democratische Vcrkenningen 

hedt drie taken: hi) draagt de ccrstc 

vcrantwoordelijkheid als voorzrtter 

voor de kwaliteit en de oricntering van 

hct reriodiek Or de tweede plaah 

gedt hij Ieiding aan de niet altijd gc

makkeli)ke maandeli)kse vergadcringen 

van de redactie, en op de derek plaats 

moet hij ecr1 klimaat scheppen, waarin 

de vri)willige hctrnkkenheid van redac

trelcden, auteurs, ahonnees maximaal 

gestimulecrd wordt. Ceen eenvoudige 

opgave voor een voorzitter, die dat zell 

ook nog eens als vrl)williger moet op 

brengen. Zeker geen gemakkelijke, als 

dat vri)willigcr'-;\Vcrk ook nog ccn'-> gc

comhineerd wordt met zware hestuur

li,ke - en andere vriJwillige - taken 

Van Licshout hedt zrjn unicke hestuur

lijkc gave gecomhineerd met ecn zoda

nJg 'time mdHd!}l'll!flll', dat grote aandacht, 

nict allatcnde trouw, en vooral inspira

tie van de vergadcringcn gegarandeerd 

waren. Mis<>chien reikten zijn ambitic<> 

verder en had hij de taak van de redac

tie mecr willen uitbouwen tot die van 

een echte 'think lmrk'. De combinatie van 

een techni-,che achtcrgrond en diepc 

en brede kennis van de chrrsteli)ke tra

dities op cconomisch, cultureel en soci

aal terrein schiepcn daar de ideale 

voorwaarden voor 

Wij zijn als uitgever trots, dat de heer 

Van Lieshout zich zo voor ons en 

Christen Democratische Verkenningen 

heelt willcn inzetten; wij ziJn hem daar 

hovenal dankbaar voor, en wi) hopen, 

dat JUist ter zake die laatste am hi tie de 

-,amenwerking met hem kan worden 

voortgczet. 

Hirsch Ballin nieuwe 
redactievoorzitter 
In profmr. E.M.H. Hirsch Ballin trcffen 

wij een buitengcwoon gekwalificeerde 

opvolgcr. Een grote wetenschappelijke 

reputatie, een uitgchreide politieke en 

hestuurlijkc ervaring, en bovenal die 

onderschcidende visie op wal mer1sen 

nu tc doen staat als gelovigen en als 

staatsburgers, nu op de kruispunten van 

de ontwikkelingen in samenleving, po

litiek en kcrk, nationaal, Europees en 

mondiaal. WiJ zijn trots en dankbaar, 

dar hij, die het had over her christen

dom als contra-punt in de moderne cui

tum en over politick als meer dan ach

tergrondmuziek hi) de economic die 

lijn in redacticbelcid wil vertalen. 

De relcvantie van Christen Democra

trsche Verkenningen als bezinnings- en 

in-,piratie-, als tocnrstings- en commu

nJcatie-orgaan, al~ scout ook van nicu

we talentcn kan zo, juist zo gegaran

deerd blijven. 

Mr. /J/U\1 lhlll Cennip 

directeur Wetcnschappelijk lnstituut 

voor het CDA 
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G
rote '>t.eden houden niet van 

het CDA. Dat hlijkt overal 

utt de -,chaar'e groot· 

'>tcdcltjkc CDA·raad,zetek 

Houden christcn·democraten wei van 

steden7 lk hoop van wei, maar \idde 

laat zich niet dwingen. 

Snelkookpan 
De <,tad i' een <,nclkoukpan. In de <,tad 

worden maat,chappe\ijke ontwikkelin· 

gc11 het ecr<,t ztchtbaar. De kracht va11 

de stad ligt op <,traat Natuurlijk is het 

mogeliJk om daar niet mecr te zien dan 

een opeenhoping van hondenpoep, 

grafliti en verkecr'>op<,toppingen. t\1aar 

voor wie zijn ogen iet-. beter open 

tegemtelling tu.,.,en de <,tad en het plat· 

teland te cultivcren, kie'>t voor de korte 

termijn: problcmen in de <,tad gaan het 

hclc land aan, <,tmpelweg omdat ze het 

hcle land zullcn hcreiken. Wanneer we 

om zorgen maken over veilighetd, \ccf. 

haarheid e11 tweedeling in de 'amen· 

lcving, dan n1akcn we on<., zorgcn over 

de <,tad. De potentie' van <,teden ZIJn 

nationalc kan'>en. Hun hedreigingen 

zijn nationalc prohlcmcn 

Grote stedenbeleid 
Het land kan nict zondcr de <,teden, 

maar het omgekeerde geldt ook. Sind-, 

de opkom'>t van de nationale '>taat kan 

de grote '>tad niet mecr zondcr nationa· 

houdt. vormen <,tnlen een 

prachtige hundeling van 

allerlci nieuw<;, muziek up 

'>traat, kleine en grote win· 

kels en culturcle ertcni<;· 

<;en. Voor wic nog iets be· 

tcr kijkt i'> te zien hoe de 

<,tad haar bewoner' hc'in· 

vloedt. De conccntratie 

van men<,en, die voor de 

een bcnauwend werkt. laat 

anderen net wat verdcr 

spnngen dan zc uit zich· i\1rdrs FJ Pt1m 

lc aandacht. Crote <,teden· 

helcid i-. dan ook gcen uit· 

vinding van het huidige 

kabinet. Nieuw i'> de spe· 

cialc <,taat<,<,ecretari,, he\a<,t 

met de coiirdinatie crvan. 

Hij werkt aan <,amenhang 

en dcrcgulering, JJ!l gro

tere hevoegdheden en 

mecr hnanciclc arn1,\ag 

Hii belichaamt de noml· 

zaak van een 'hondgenool· 

<,chap tu.,-,en het rijk en de 

zelf zouden doen. De curnulatie van 

prohlemen gedt grote zorgcn. maar 

wekt ook durf voor onconventionele 

oplos-.ingen en inventiviteit bij burgers 

en hestuur. De stcden ziJn maatschap· 

pclijke krenten in de pap. DankziJ hun 

dynamiek hlijlt hct land in heweging. 

Wie du, ooit in de vcrlciding komt een 

stcdcn'. Crote <;tedenheleid vraagt nog· 

a\ wat van stad,hesturen en stedelijke 

organisaties. Deze inzet van rijk en gro· 

te <;teden, plechtig neergelcgd in con· 

venanten, <,chept vcrplichtingen: resul· 

taten in achtcr<;tand,wiJken, onder 

kamarme groepen, op het gehied van 

werkgclcgenheid en vCJ!igheid, in on· 

( llV 12 'II: 



derwij5 (achterstanden, drop-outs) en 

veiligheid 

Ceen zinnig denkend mens, en zckcr 

gcen christcn-dcmocraat kan orn de 

doelen van het grote stcdcnbclcid 

hccn. Vanzclfsrrckcnd rnoeten we in

vcstcrcn in veiligheid Natuurlijk moct 

de overhcid zorgen voor de meest 

kwetsbare rncnsen, zoa\-, zc juist in de 

stacl zijn aan tc trcften: claklom, vcr

slaafd, in J1'>ychi.,che nood, hnancieel 

aan de grond, zondcr uitzicht or wcrk. 

Zondcr twi,fclmoct allcs or allcs wor

den gczct 0111 gcttovorn1111g en vcrpJ.u

rcring van <,tadsdclcn tcgcn tc gaan. 

Hct zou vrccmd zijn aan de traditie van 

de christen-democratic a\., ze zich daar

in liddeloos zou or<,tellen. Daarnm 

client her CDA hct kabinct aan zijn be

loftes tc houdcn. 

Fen raar aandachtsrunten' De algelo

ren zomer dreigde een miltoenellkor

ting or het Sociaal Vernicuwing<,londs. 

nota bene op voor....rcl van de gcnoc!ll

dc <,taahsccretaris. Onder druk van de 

Tweedc Kamer i-, die bezuiniging gc

lukkig tcruggcdraaid. Voor de uitvoc

ring van de acticrlannen 'Zorg en or

vang', hroodnndig en atgc.,proken in 

het convcnant rnct de C 15, stelt de 

staat<;<,ecrctaris incens geen geld be

schikhaar I )e stadwernieuwing wordt 

atgchouwcf. ondank., de schreeuwcnde 

behodte Voor de noodzakelitke aan

pak van naoorlog<,c wijkcn is vee\ te 

weinig geld De coiirdinatie tussen de

rartementen b\ijft \a<,tig en schict regel

matig tekort. [n de afnemende middc

lcn worden uitge<,mecrd over steeds 

mecr stedcn 

Eigen ideeen CDA nodig 
.11.\aar hct is voor de christen-democra

tic nict gcnocg on1 de rcgcring aan haar 

hcloltes te houdcn. Als de lieldc ich 

d1eper zit. dan gaan we ook hi) onsze\1 

kritisch na of we grate steden genoeg 

hebben te biedcn. Onze Tweede 

Kamerfractic is gekozen op een verkic

zingsprograrnma dat accenten legt bij 

'wat echt telt veiligheid, werk, milieu'. 

Zo'n rrogramma verdicnt ecn grootste

dc\ijke uitwerking /\let cigen ideecn; 

kritiek aileen '' te gemakkelijk Over 

Melkertbanen en andere additionele ar

beicl heb ik vanuit de christen-demo

cratic in de afgelopen jarcn vee\ cha

grijnigs gchoord 'Kunstbanen in de 

collectieve sector' en 'vcrdringing van 

reguliere arbeid' En zeker niet aile kri

tiek is onterccht. Toch denk ik- en dat 

pcrspcctid i'> gekleurd door hetrokken

heid bit een stad waarin een kwart van 

de beroepsbcvolking geen werk heeft 

en waarin relatief vee\ extreme achtcr<,

tandswitken voorkomcn- dat elke jon

gere of langdurig wcrklozc die op die 

manier aan wcrk wordt geholpen een 

nieuwc kans biedt voor een zwaar bc

zochte wijk llitzicht hicdt voor een fa

milie die <,oms a\ gcneraties lang ver

trouwd is met werklooshcid. Laten we 

dus niet a\ te cynisch do en over addi

tionele arbcid als we zeit nib beters 

hchbcn. Op wapenfeiten komt hct aa11. 

We moeten maar ecns Iaten zien hoe 

dicp de lidde zit. 

lk wcet ctgenlitk nict ol het bovcn

staa nde nou rnecr een heroep doet op 

hct hoofd of op het hart. 1\laar ach, hit 

een goed verstandshuwelijk komt de 

lieldc vanzelf, zullen we maar zcggen. 

Alr.d1s. F./ flaas 

In ,!c colu11111 <}Well,/, lrdc11 Pdll de rcddclic lmn 

f'n·soonltjkc ofJPdliilll}m !Peer Zi) IJO/ltll dac/rllltt 

ern 111111Zd It <)tPtll Poor rcf/cctic of de hat. 
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Ct eCIStC artikel in dit 

nummcr is ecn gcsprck 

tu"cn de komende en 

gaandc voo1z1ttc1 van de 

redactlc. Hierin oppert de nieuwe voor

zitter protdr L,'vl.H. Hirsch Ballin, het 

intcre"ante idee om samen te wcrkcn 

met de collcga-tijdschritten van de an

dere Weten-schappelijkc lmtituten, zo

dat de lezers kennis kunnen ncmcn van 

de inhoud van de andere politiek-we

tenschappelilke tijdschrilten Het is de 

nweite waard om tc ondcrzoekcn nl 

dat 1dce realiseerhaar 1s. 

Nict zo lang gelcden heclt hct CDA 

geplcit voor de mensclqke maat. Die is 

in hct hiJzonder van hclang vnor hct 

onderwi1s Dat plcidooi staat haab op 

de schaalvergroting die door hct onder

wijs is geraa<,d: in snel tempo is hct aan

tal grote anonicn1c "icholcngcnlccn

schappcn tocgenomcn. De recentc 

vrijwel kamcrbrede omarmlllg van de 

klcine kla<,<,cn gcdt aan dat de wal hct 

schip aan hct kcrcn is. In 'Nieuwe we

gen. vastc waardcn' wordt geplcit voor 

overzichtelijkc scholcn. Daar is echtcr 

een ingewikkcld argument te vinden. 

Het -.treven naar ovcrzichtelijke scho

lcn ,Juit niet uit dat er he-.tuurlijkc 

schaalvergroting plaatsvindt lntegen

decl: hcstuurlijke schaalvcrgroting bn 

zeit-. de redding zijn van de wat kleine

re scholcn. Aan drs. C.H. Voortman, 

directeur van de llesturcnraad van hct 

Protestants Christclijk Onderwijs is ge

vraagd ziJn Iicht hierover eem te Iaten 

-.chijnen. 

De schaalvergroring 1n her ondcrwi1s is 

ecn goed voorbccld van proccssen die 

van hovcnat zi)ll ingczct om rcdencn 

van dticicncy ol om tc hczuinigcn. Hct 

i-.; cchtcr de vraag ol ziJ ook gcdragcn 

worden door al diegenen die crnwc tc 

makcn krijgcn In vccl gcvallcn li]kt 

dat nict zo tc zip1 Over die mcrkwaar

digc crvanng van vcrvrccmding gaat 

her artikcl van protdr E I I .'v\Kimman 

Zijn analyse 1s toegcspitst op de tocnc

mcndc tlcxihiliscnng, ccn zo vcr

mocdt hq in stcrkc mate van hovcnal 

ingczcttc vcrJndcring VZin de arhcid:-,

markt. Hoc kan de tocnemcndc vcr

vrccmding worden opgchcvcn~ Hoc 

kan pcrsoonl11k engagement - bctmk

kcnhcid van hinnenu1t- weer de stul-cn

de kracht worden, in plaat<, van ancmie

me processen~ Is hijvoorhecld hct 

zogenaamdc 'volkskapitalisme' daartoc 

ccn gocd instrument~ len actucel artl

kel gezien rccente opmcrkingcn van 

mr I. de Hoop Schetter over hct -.timu

lcrcn van bczit<-.vorn1ing. 

In de pcri-.coop met de wcderom lraaie 

titel 'Ecn zcllgckozcn kerkcr·' bc-.preckr 

mr I.I.A.M. van Cennip de- voor cen 

politieke partij - mociliJk uit tc lcggen 

hoodschap van 'Nicuwe wegen, vaste 

waardcn' cr worden maatschappelijkc 

prohlcmen gesignalccrd en tczclldcrtijd 

wordt gezegd dat hct nict pnmair de 

overheid i'> die deze moet oplu<,<;cn 

Dr1. A I. lillllcll 

redact ic-sccrctaris 

< llV 12% 



De tijdschriften van de wetenschappelijke bureaus van de politie

ke partijen nemen een bijzondere positie in. 'Christen Democrati

sche Verkenningen', 'Socialisme en Democratie', 'Liberaal Reveil', 

'Idee' en de bladen verhonden aan de kleinere partijen bieden een 

platform voor het aanreiken van ideeen en het voeren van discus

sie op enige afstand van de dagelijkse politiek. Het zijn typisch 

vakbladen voor politiek betrokken 'intellectuelen'. De kwalificatie 

'elitair' is dan al snel gemaakt. Theo Brinkel sprak met ir. W.C.M. 

van Lieshout, die na het aflopen van de statutaire termijn na negen 

jaar afscheid neemt als voorzitter van de redactie van Christen 

Democratische Verkenningen, en met prof.mr. E.M.H. Hirsch 

Ballin, zijn nieuw aangetreden opvolger, over de vraag: Wat is de 

functie van een blad als Christen Democratische Verkenningen? 

I 
n hct aan het wetemchappeliJk bu

reau van 1)66 vcrhondcn 'Idee' van 

november I 99~ uitte Henk Krijncn 

rvarl 'lk Hcllrng', urtgcgcven door 

de qichting Wctcn,chZtppclijk llmcau 

Crocnl.ink<;l lunclamcrltclc kritick op 

hlader1 al' Chmtcn Democrati<;che 

Vcrkcnningcn. Het zouclcn archa.,-,chc 

tijcl,chriltcn zip1. Krijnen "Wii <;prcken 

over verlic<;gcvende bladen die worden 

Ultgcgcvcn door uitgcvcr~ die voor hct 

overige ook verlic<; lijdcn." lht zou rc

'ultcrcn in een be<;taamzekcrherd die in 

,JZtap <;U<;t ot op zrjn mrmt gemakzuch

tig lllJtikt 

Voor gem0kzucht moct icdcre redactie 

oppa<;<;en, zo waar<;chuwt Van l.ie<;hout. 

'"bar hiJ i<; crvan ovcrtuigd dat Chri<;

tcn l)cnwcrati5chc Vcrkcnningcn, dat 

uiteraard ook zwakkerc artikelcn kent, 

in hct algcn1ccn ccn tocgcvocgdc \Vaar

clc hcclt. Van l.ic5houl: "De rcdactic 

he<;chouwt het al' haar opdracht ccn 

hlad tc maken, waarin de artikelen aan 

de volgcnclc clric clcmcntcn voldocn. 

I hct rdlcctcrcn op fundamentelc poli

tieke en maatsc.happelijke vraagstukken 

op ecn verantwonrcl wetcmchappclijk 

nivcau, 

2. hct plcgen van toekom<;tgerichte ver

kcnningcn, en 

~- het vanuit een zekere cli<;tantie kri

tisch volgcn van de politiek. 

En clat aile' op ba<;i<; van de uitgang<;-
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punten van het CDA. Als de redactie 

aan deze opdracht weet te voldoen, zal 

zij hepaald nict in de vallopen van ge

makzucht. Aan die criteria mag het be

lcid van de redactie worden heoor

deeld. Dat doet zij trouwens zeit ook 

met de nodige regelmaat. Als ik denk 

aan zomernumnH:Ts, zoals in 1993 over 

de waargenomen tcchnocratische ten

densen in het CDA en het gezinsnum

mer van afgelopen zomer, artikelcn 

over het functioneren van de parlemen

taire democratic, de socialc wetgeving, 

dan staat Christen Democratische Ver

kenningen er hepaald niet slccht voor." 

Nieuwe fase 
Buitenstaanders valt het op dat Chris

ten Dcmocratische Verkenningcn rela

tict sterk is gcricht op ontwikkclingen 

hinnen het CDA. Het speelt ecn rol in 

de 'cementering' van het denken in de 

partij en is sterk op waarden georien

tecrd (Idee, november I 994) Blijkens 

het redactiestatuut wil het tijdschrih 

een kritisch-solidaire opstelling ten op

zichte van het C:DA innemen. ccn ge

werenstunctie vcrvullen binne11 de 

christen-democratie. Slaagr Chri'>ten 

Democrarische Verkenningen in die 

rol" 

Hirsch Ballin. die er de nadruk op wil 

leggen dar de 1deeen en wensen van de 

scheidende en de aantredende voorzir

rer "hetzelfde spoor volgcn", gaat kurt 

terug naar de voorge:,chiedenis Hirsch 

Ballin "Ais parti) is het C:DA jonger 

dan \)66 Als '>troming is de chri:,ten

democratie vee\ ouder. en werd zij in 

het denkcn gekenmerkr door eenheid 

in verschcidenheid. Christen Democra

tischc Verkenningen is opgericht met 

de tus1e van ARI', C:HU en KVP. en dl!', 

het samenbrengen van Antirevolutio

nairc Staatkunde, Christeli)k Hisrorisch 

Tijd-,chrilt en l'oht1ek Perspecticf. De 

eerste jaren stonden vanzcllsprckend in 

het teken van het verkenncn van het 

gemccnschappelijke in hct gedachte

goed Dat bedrijf is afgesloten. Chri'>

tcn Democratischc Verkenningcn is 

een nicuwc fa~e ingegaan. Wat n1ij 

daarin opvalt is dat cr een grotcre 

plaats wortlt ingeruimd voor ideeenont

wikkeling" 

Bij de kritiek op bladen als Christen 

Dcmocratische Verkenningen plaatsr 

hl) twee kanttckcningcn. Hir-;ch Ballin 

"Ten ecrste wordt her gedrag van men

sen in belangriJke mate bepaald door 

de verwachtingspatronen die ziJ hcb

ben. Dat geldt ook voor her leesgedrag 

Wannecr Christen Democratische Ver

kenningen te weinig gclezen wortlt 

kunnen ten onrechte vc1oroordelen in 

stand hlijven. Daardoor ontgaat hun de 

kritische tunctie van het tijdschrih, zo

als ten opzichte van de technocratie ol 

het gezinshelcid. en \ijkt het alsof de 

betekenis van het blad voor de politiek 

van alledag heperkt is. Daar is wat de 

redactic hetrcft aandacht voor nodig. 

Ten tweede is er in onze gelederen nog 

steeds een soort van angst voor de in

houdelijke controver<,e. I\ len test elkaar 

op mcrktrouw. Het blad zou zich moe

ten manilcsteren door moed. ook 111 het 

publiccren van dingcn die gcen gc

mecngoed zijn in het CDA. De lezer 

zal moeten leren dat war 1n Christen 

Democratische Verkenningcn staat. 

niet noodzakelijk het standpunt be

hocft te zijn van de parti) De artikclen 

hoeven daarmee niet minder intere.,sant 

te zijn" 

Dat gcldt ook voor lezers buitcn de ei

gen kring, vult Van Licshout aan. 

'Tijdschrihcn als het onzc kunnen hii· 

dragen aan de ontwikkeling van inzich

ten. nicuwe ideecn in omloop brengcn 

CllV 12% 



en tockonl~tvcrkcnningen plcgcn, die 

bredere hctckcnis hchhcn dan voor de 

(])A-politick aileen. Door hijvoor

heeld artikelcn tc p\aatq:n 

ovcrheid geregc\d. De manier waarop 

dit kahinet met artikcl 23 omgaat wordt 

gekcnmerkt door cen zekere vcrmen-

ging van de positic van en 

waar wcrkgcvers en wcrk

nenlcr..., vocding in kunncn 
Van Lieshout: Er is 

verantwoordelijkheid voor 

openbaar en bijzonder on

derwijs Het kabinet tilt 

bepaalde verantwoorde

lijkhedcn, die tot nu toe 

op ccntraal politick niveau 

vindcn." 

De nicuwe tase waarin 

Christen Democratischr: 

Verkenningcn verkecrt. 

vraagr, aldus Hirsch llallin, 

om ccn grorr:re plaats voor 

ideccnontwikkeling ln d1t 

tcgen dr: achtcrgrond van 

het C:DA dat oppositic 

voor bladen als 

CDV een overvolle 

agenda die niet zo 

snel zal worden 
waren gcpositioneerd, 

naar hct niveau van de ge

mecntcn. Dat mag prach

tig \ijken om tot prakti

schc oplossi ngcn te ko-

opgepakt door 

andere instituties. 

vocrt tcgcn r:en paars kahinet dat wei is 

omschreven als de "ultiemc pacilicatie". 

Aile inzichten en ideccn die naar vorcn 

worden gehracht, lijken he,preckhaar 

Ook thr:ma\ die het CDA in hct pu

hliekc dchat aanlcvcrt. Fen vcelheid 

aan planncn en voor<,tcllcn doct in hr:t 

puhlieke dchat de ronde Is hct nict hij

zondr:r moeili1k om daarin et"n va<,te 

liJn aan te houden~ 

Van Lie,houL "Ais het gaat om cen 

keuze tu<,sen het aanhouden van vaste 

uitgangspunten waaruit jc politieke op

lossingen kicst, of het Iaten varen er

van, hch ik een voorkcur voor het eer

ste. lk wil niet kiezcn voor een 

pragrnoti~n1c woarin icdere din1cn~ic in 

de ti1d onthrr:ckt. llitgangspunten van

waaruit Je de politick op langerc rcr

mipl heoordcclt, zijn wat hctrcft hr:na

ckringswiJze niet onvcrander\ijk in de 

ti)d. Maar zij gcvcn wei een richtsnocr 

aan je dcnkcn r:n daardoor ccn 'otuk 

consistcntic in hr:t hclcid. len duidelijk 

voorhccld daarvan is de hr:oordeling 

van de manicr waarop het paarsc kahi

net met artikcl 2 3 van de Crondwet 

omgaat. Hicrin wordt de vrijhcid van 

richting en inrichting von hct ondcrwij<., 

en de vcrantwoorckliJkhcid van de 

men in de huidigc poli

tick. Maar ik vrecs dat het ertoe leidt 

dat een aantal hcldcrc uitgangspunten 

die wij hehhen gehad ten aanzien van 

de vcrhouding van de 'otaat ten opzich

te van de burger inzakr: het ondcrwijs 

in hct gcdrang komc11" 

Hirsch llallin: "Daarmec wordt duidc

lijk dat we in ecn heel crucialc en ri'>

kante tase zitten voor de politick in on

ze samenleving. Die politiek wordt 

door een veelheid van ideeen en ideet

jes gevocd, die aile voorzicn in de bc

hoeftc aan intormatie. Maar het zijn al

lemaal druppels informatie en 

meningen. Als gcvolg van de mist die 

door a\ die druppe\<, wordt opgeroepen 

raken we hct zicht over de grotere af

stand kwijt. Om in die situatie te kun

ncn tunctionercn r:n gelegitimccrd te 

zijn zal ccn politieke partij gedragen 

mocten worden door idr:alen. Voor mij 

zijn dat her ondr:r<.teunen van de in de 

~an1enleving aanwezigc po~itieve 

krachten, her be<ochermcn van hct 

kwetsbare en het in <otand houden van 

een lange tcrmijn vi'>ie. We hchben de 

taak om dat concrr:er te maken. Wat 

hctrdt onderwij'>: Dat i<o meer dan ai

leen maar het voorzien in prakti.,che in-
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<,trumcntcn in het Ieven van allcdag. In 

die geest denk ik dat cr ccn missic ligt 

voor het type werk dat we in de rcdac

tie te doen hehhen " 

Rotsachtige bodem 
Voor de politick van allcdag bn ccn 

hlad als Christen l)cnwcratischc 

Vcrkcnningcn onmisbaar zijn, al zal het 

de nodige barricres moctc11 zicn tc 

ovcrwinncn. Hct is nict ccnvoudig om 

inzichten en idcccn wortel te Iaten 

schieten in "de rotsachtige bodem van 

hct dagc\ijhe politieke hedri)i". zoals 

Hirsch Ballin het omschrijlt Hirsch 

Ballin "De pohtici van her C:DA. de ka

mcrkden en voorheen de mini'>le1·s en 

staatssccretarisscn ziJil de frontstrijde1·s. 

FrontstriJders ziJil zich nict altl)d hc

wust van de noodzaak van de logistieke 

aanvocr. waardoor hun <,trijd in de 

voorstc gclcdcren mogeliJk wordt ge

maakt. In de politick hc-,taat die logis

tleke aanvocr uit idcccn, hruikharc in

zichtcn en pohtit·k-vrie;ldschappelijke 

kritick. Dcsalnicttcmin is cr nu ccnmaal 

ccn qcrkc nciging in de politick om 

zich op de frontstrijd zclf te concentrc

rcn. Ook 111 de mcd1a zijn stcrke tcn

dcnscn Zlanwczig waardoor dit clement 

nogal eens de overhand kri)gt" 

Dat is een risbntc ontwikke\ing, mee11t 

Hirsch Ballin. wa;u de politick z1ch van 

hcwust moct ZIJil. Hir-,ch Ballin "De 

politick moet zich nict Iaten dcgradc

rcn tot ecn schouwtoneel van mcnsen 

die clkaar in de weg zitten ol tot hct 

vaardig on1gaan met inqnlnlcntcn von 

macht. In plaah daarvan moct de ci

gcn\ijke roeping van de politick voorop 

hliJvcn <,taan, nameli1k de mogelijkheid 

om het gocclc in de <,amenlcving tc 

stcunen. hct kwctsharc tc hcschermen 

en tegenwichten op tc nchtcn tcgcn 

het ongebreideld navolgen van elgen

beiJng Als je in dat Iicht de politiekc 

strijd beschouwt a\-, rcpresentatic van 

de di-,uiSsie over ideecn hetrellcnde hct 

algemeen heiJng. kom je tot ce11 heel 

Dndcrc waardcnng van hct wcrk van 

weten.,chappelijke illStitutcn en hun 

tiJdschriften en de wi1ze waarop zi1 

Van Liesbout: "Christen Democratische Verkwnim}en kriy!)l pas uertrouww Jl!WnJJate 
het heter in sl1lill is auteurs van top11iueau !lilll tc trekkw." Cfoto H1111s HordiJk) 
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zorgdragcn voor de logi'-.tickc aanvocr 

va11 icleecn en inzichtcn. lk pleit cr clan 

ook voor om <;ub-;idlc' nict aileen maar 

ongcordcnd tc r1chtcn naar politickc 

parti [en die immcr' <;tcrk gcneigd zijn 

om het helang van de <;lritd 111 voor<;te 

gelcdcre11 voorop le <;tcllcn. lk hen cr

van ovcrtuigd Jat cr gocdc garantic'-. 

nodig zijn om crvoor tc zorgcn dat ook 

hct wcrkcn aan de idcclc inlra<;~ructuur 

linanuccl mogelqk blijlt" 

i'-:u kriJgt het dagelqbe politieke bc

drijl te maken met een enom1e hoe

veelheid 1nlormatie Hoc zou ec11 tiJd

-;chntt al, C:hn,tell Democrati,che 

Verkcnningen daar doorhccn kunllt.'n 

hrckcn alvorc11<; het ii/Jcr/JoufJ/ op de 

rot<;achtige hodem terccht bn komcn' 

Van Lie,hout: ''lk hc,chouw datal, ecn 

kemopgavc ( )p de ec-r<;~e p!Jat-; nwe

ten WIJ 011' ITJii-;eren dat wij 1-clat1d 

lllindcr '-.lllLC'-.Vo] Zilll 01'-. hct gZlZlt 0111 

de \TJag ol de 1nlorn1Jtie die WIJ h1cden 

de grocpcn hcrcikt drc wri op hct oog 

hehhen ( )p de tweedc plaah 1' de aJil

gchoden inlormat1c doo1- een lndividu

elc poii!ILLI' ol lx·quurdcr niet mccr tc 

vcrwcrken Dar 1<; n1et aileen cen p1·o

hlcem voor de politick, maar voor de 

helc maat,chappi[. lk heh i11 de atgelo

pen vqlt1cn iaa1· nauwcliik' mecr ccn 

politicu' ontmoet die echt tqd heclt. Je 

worclt r ngl''-.l h rev en 1 n ccn 0gcnda en 

h1i het begin van het gc<;prek worclt 

mee<;~al gczcgd dar h11111Cn ecn halt uur 

de volgende at,praak alwccr aan de 

hcurt i' Natuurlqk her dageliJk-;e poli

tickc hednd i' vaak heel concrcet en te

vem complex maa1· de rdlcctie van de 

pol1tiu1' op datgcne waar hq ol ZIJ n1cc 

hczig i' hcdt er naar mip1 idee <;tcrk 

onder tc I i jdcn." 

I )e pol1ticu' zou de tijd moctcn hchhen 

voor rellcctie, aldu, Van Lie,hout "Het 

lict'-.1 ook tcgcn de achtcrgrond van ccn 

hredere vi<;le op de ontwikkelingcn. 

Wat Je zou willen i' dat de politicu<; de 

gclcgenheid hlijll hehhen om zich te 

oricntcrcn op de ontwikkelingcn die 

zich in de maahchappij mogelijk zullen 

voltrckken. Natuurlijk valt nooit en te 

nimmcr in concrete hcelclcn aan tc ge

vcn hoc de maatschappij er over viJfcn

lwintig 1aar zal uitzien. Dat he-;taat 

niet. Maar hct moet wei mogelijk zijn 

dat in wetenschappcliJke toekom<;tver

kenningen - ik hlijl her zo toch maar 

110emen - de handhreedtcs worden 

aangegeven. waarhinnen ontwikkclin

gen op belangrijkc maahchappclijke 

tcrrcinen zich zullen kunncn voltrck

ken. In her biedcn van die mogelitkheid 

tot visle-ontwikkeling voor politici, be

-.;tuurdcr'-. 111 grotc organi'-.Jtic<,, wcrkgc

ver'. wcrknemers. 'pelcn de organen 

van de wetcmchappel1jke inst1tutcn een 

helc grote rol." 

Breder blikveld 
I loe kun Je op ecn gcgeven ogcnblik 

de doclgrocpen bereike11. niet aileen 

matericel - in de zin dat Chri<;ten 

Dcmocrati"hc Vcrkenningcn hi) hen 

in de brievcnhu-, valt -, maar ook op 

zodanige wijze dat zij de artikclcn ccht 

tot zich ncmen7 Van I .icshout bc

schouwt dat up de eer-;te plaah als ecn 

uitdaging voor de rcdactic zelf Van 

Lic,hout- "Voor miJ i' door-;laggevend 

ol Christen Democratische Verkc11n111-

gcn in '-.taat i'-. op topnivcau auteur-.; aan 

te trekkcn, die Jlli'>t in her lange tcr

mijnheeld nieuwc idcecn kunncn aan

hrcngcn, '-.Jmcnhang kunncn Iaten zien 

en de con<;cquentics van hepaalde uit

gang,punten hcldcr aa11tonen. Wij heh

hcn dat 111 het vcrleclen hi) een beperkt 

aantal artikelc11 zonckr mcer kunncn 

vaqqellcn. C:hri'>len Democrati,che 

Verkenningcn kri)gl pas vertrouwen 

nourn1atc hct hctcr in c.taat is auteur'-. 

van topniveau aan te trekken. Dan zal 
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ook de polit icus belan gste lling krij ge n 

voor de a rti ke le n. En ni et all ee n de 

CDA-po litic us. Want , hoezeer wij ze lf 

va nuit de uitgangspunte n va n he t CDA 

gegrepe n z ijn , laten wij o ns blikve ld 

vooral br~de r richten ." 

De ni euwe redacti evoorzi tter voe lt z ich 

sterk aangesproke n door die ste lling. 

Hirsch Ba llin : "Ik zi e dat als dé op

dracht voor o ns in de redactie. We 

moeten artike le n en auteurs va n een zo

danig ni vea u z ie n aa n te trekken , dat 
1 

C h riste n Democra ti sche Verken ningen 

nog meer een blad word t dat je ge lezen 

moet he bben. Dat mag ve rvo lge ns best 

kritische react ies oproepen. Het zou 

raar z ij n als dat ni et zo was. Maar ee n 

en ander moet we'l zó stimule re nd z ijn , 

dat dege ne die he t niet heeft ge leze n 

de behoefte heeft om het z ich o nmid 

de llijk te laten verte ll en, of om alsnog 

het b lad ter hand te neme n. M isschi e n 

moeten we in die z in ook ee ns kijken of 

Christe n Democratische Verke nnin gen 

same n met de t ij dschriften met een ver

gelijkbare taakste lling, zoa ls Socialisme 

e n De mocrati e , Liberaa l Réve il e n Idee , 

de bere idhe id zouden kun ne n o ntw ik

ke le n o m e lkaars lezers op derge lij ke 

artike len te atte nderen. We zouden met 

co ll ega's- redacteuren het ges prek moe

ten aa ngaan over de vraag of we niet 

geza me nlijk ee n rubri ek zouden kun

nen inri chten, waa rin ee n korte same n

vatt ing staa t va n wat er in de andere 

tijdschrifte n aan artikele n van ve rgelijk

bare kwalite it is o pgenomen ." 

Van Li eshout: "Ik zou ee n verkenning 

va n deze moge li jkhe id b ijzonder toe 

juiche n, omdat z ij ee n dub be le funct ie 

li jkt te ve rvull e n . Op de eerste pl aats 

namelijk , o mdat po liti c i op die mani er 

de mogelijkhe id word t ge bode n o m op 

mee r sys te mati sche wijze kennis te ne

me n va n me nin ge n in andere partijen , 

waar ze a nde rs gewoo n de tijd ni et 

voor zouden hebbe n. Maar bove ndi e n 

wordt v ia deze aanpak de kans vergroo t 

om- wat wij zo graag will e n - de di s

cuss ie ove r e n de reflectie op de maat

schappelijke werke lijkhe id beter te voe

re n. Dat betekent natuurlijk wel dat w ij 

ni et te krampach ti g moeten zij n in de 

beoo rdelin g va n de v isies die daar da n 

ve rko ndi gd worde n. Zolang b ijdragen 

conseq uent zijn e n va n verantwoord ni

vea u, moet er ruimte in o ns blad voor 

z ijn. Als er zake n in staan , waa r he t 

C DA va nuit z ijn uitgan gspunte n e rnsti

ge probleme n mee heeft , dan zal dit ty

pe artike le n ook alt ijd moeten leide n 

tot ee n reactie. De redac tie moe t er dan 

voor zorgen dat ook di e react ie va n 

hetze lfde niveau is als het eerste in

ga ngsa rtikel." 

De concurrentie 
D e redacties va n de wete nschappelijke 

tijdschrifte n va n de politi eke partij e n 

zij n in dat o pzich t eerde r co ll ega's da n 

co ncurrente n. In hoeverre z ijn de o pi

niepag in a's va n de grote dagb laden ee n 

serieuze vorm van concurrent ie gewor

den voor ee n blad als C hri sten Demo

cratische Verke nn ingen? 

Hirsch Ba llin : "Een aa ntal dagblade n 

heeft bepaalde tijdschri fte lementen in 

zich opgenome n. Daaronder va lt ook 

he t biede n van ee n platform voor soms 

in teressante di scuss ies ove r politieke en 

maatschappel ijke o nderwerpe n di e ve r

der re ike n dan de actuali teit va n de 

dag. En toch is er ee n verschil met wat 

wij doen. Artikelen op de opi ni epagi

na's moeten , naar de formu le va n de be

treffende redacties , op ini ëre nd z ijn , e n 

li efst controvers iee l. Dat is ee n begrij

pe li jk ve rl a nge n. Dat streve n wij ook 

na , maar wat wij doen is nog iets meer. 

Wa nt ee n tijdschrift als het o nze moe t 

als het ware de voedingsbode m z ijn va n 

de di scussies op de opin ie pag ina's, in 

CDV 12/96 

Hirsc!? Ballin: "Christen Demoera ti sein Verkenningen is een nieuwe fase ingegaan. 
Wa t mij daarin opualt is dat er een grotere plaats wordt ingeruimd uoor ideee·n-
on twikkel ing." (foto Dirk Hol) 

plaats van o mgekeerd . Ook in de argu

me n tat ie , in het biede n va n fe itelijke 

informati e, in de gedege n uitwerking 

erva n. Daar li gt de z in va n de weten

schappe lijke pretent ie, die w ij er te

rech t op na houde n. Dat is he t ve rsch il 

met de o pini e pagin a's. H et za l in de 

praktijk beteke ne n dat w ij af en toe ar

tike le n o p de o pini epagina's zu ll en z ien 

ve rschijne n, waarva n de meer vo lledige 

en beargum enteerde ui twerkin g te vin 

de n is in de eerstvo lgende a fl evering 

va n Christen Democrat ische Verken-

nm ge n. 

Op het mo ment dat zou blijke n dat ar

ti ke le n in de dagbladen zoude n vo l

doe n aa n de be hoefte n aan in format ie , 

die op de ve rschill ende ni veaus aanwe

z ig z ijn , dan is de conc lusie voor o ns 

o no ntkoom baar, slui t Van Lieshout 

daarb ij aa n. "Maar", zegt hij "ik ve r

wach t dat in de komende tijd he lemaa l 

n iet . Zolang wij o p hoog niveau eye-ope

ners te n aanz ie n va n bepaa lde ontwik ke-

CDV 12/96 

Jinge n kunn e n bieden , e n deze in sa 

menh ang kunnen brengen - wan t dat 

laatste is iets waa r een co m plexe maat

schapp ij heel vaak mank aan gaat- dan 

zu ll e n wij eerder de in formatievoorz ie

ners va n de dagblade n en de podiumar

tikelen zijn , dan o mgekeerd" 

Verder kijken 
Verkenne nd o nderzoek wo rdt niet al

leen verri cht door de wetenschap pe lij 

ke bureaus va n de politieke part ije n e n 

de daaraan verbo nden tijdschr iften. 

Ook inste llingen als he t Ce ntraa l 

Planbureau, het Soc iaa l e n C ultureel 

Planbureau, de Wete nscha ppe lijke Raad 

voor het Regeringsbe le id worde n ge

z ie n als pl atforms voor ideeë nontwik

ke lin g e n be le idsadviserin g. Toch wor

den deze in stanties ni et als con 

CUlTente n gez ie n. Wat betreft hun ve r

houding tot een blad als C hristen De

mocrat ische •Ve rke nninge n ge ldt, a ldus 

Van Lies ho ut , he t o mgekeerde als wat 

over de op ini epag in a's in de dagbladen 

0 

0 

N 

-l 

-l 

m 
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rlaats van omgekeerd. Ook i11 de argu

mcntatic 111 het hicden van kitclijkc 

1ntorn1atic, in de gcdcgcn uitwcrklng 

crvan. Daar l1gt de z1n van de wcten

scharrclqke rretentic. d1e wiJ er tc

recht or na houden. Dat i-; het verschil 

met de oriniepagina's. Het zal in de 

rraktijk bctt:kcnen dat wij af en toe ar

tlkekn op de orinieragina'o; zullen zien 

vcrschijnen, waarvan de mccr vullcdige 

en hcargunlcntccrdc uit\vcrking tc vin

den is in de ecr<;tvolgendc atlcvcring 

van C:hri<;ten Democrat1sche Vcrken-

n1ngcn' 

Op het moment dat zou bli,kcn dat ar

tikekn in de daghladen zouden vol

doen aan de hchodten aan inlormatie. 

die or de verschilknde niveaus aanwc

zig ZIJn, dan " de conclusie voor om 

onontkoomhaar, sluit Van Lieshout 

daarhiJ aan. "tv1aar", zcgt hij "ik ver

wacht dat in de komende tijd helemaal 

nict. Zolang wiJ or hoog nivcau ryr-ofle

llrr\ ten aanzien van hcpaalde ontwikke-

l1ngcn kunnen hicde11, en deze in <;a

menhang kunne11 hrengen - want dat 

laatste is iets waar ccn comrkxe maat

schaprij heel vaak mank aan gaat- dan 

zullen wij ecrder de informatievoorzie

ncr<; van de dagbladcn en de podiumar

tikekn zijn, dan omgekeerd" 

Verder kijken 
Vcrkennend onderzoek wordt niet ai

leen verricht door de wetenschappelij

kc bureaus van de politieke partijen en 

de daaraan verbonden tijdschriften 

Ook instellingen als hct C:entraal 

Planhureau, hct Sociaal en Culturecl 

Planhurcau, de Wctenschappelijke Raad 

voor het Regeringshelcid worden gc

zien als platforms voor idcccnontwik

keling en hclcidsadvisering Tnch wor

den dcze instanties nict als con

currenten gezien. Wat hetreft hun vcr

houding tot cen hlad als Christen Dc

mocratischc .Vcrkenningen gcldt, aldus 

Van Lieshout, het omgckccrde als wat 

over de opiniepag1na's in de daghladen 
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Van Lieshout: "Hun puhlicaties zijn 

weer een uitstekende basis voor ons om 

auteurs uit tc nodigcn om bcpaalde on

derwerpen in verkennende, reflecteren

dc en bediscussicrendc zin aan de orde 

tc stellen. In dat opzicht ben ik er voor

alsnog zeker niet van overtuigd dat de 

rapporten van organen, die op een be

paald terrein onderzoeksresultaten pu

bliccren, ccn gcvaar zoudcn zijn voor 

Christen Democratische Verkenningen 

Aileen op het moment dat wij er vanuit 

onze doelstelling niet op weten te re

ageren, als wij maatschappelijk gezien 

geen partij voor een adequate stelling

name zouden zijn, dan wordt dat ge

vaar wei levensgroot. Dan moeten wij 

ons atvragen ot wij wei aan de opdracht 

hebben voldaan waar wij voor staan." 

Hirsch Ballin: "Het is basismateriaal, 

zeker, maar tegelijkertijd moeten wij 

ons altijd realiseren dat het werk van 

dit soort imtituten ook be-

len is in te pa"en. Laat ik ecn voor

beeld geven. In de rekenmodellen met 

betrekking tot sociak zekerheid en 

werkgelcgenheid ligt impliciet besloten 

dat je met instelhare variabelen moet 

kunnen werken. lnstelbare variabelcn 

zijn bijvoorbeeld de premiedruk, de 

ontwikkeling van het uitkeringsniveau 

in verhouding tot de lonen, enzovoorts. 

Als je berekeningen niet rond komen, 

ga je hijvoorheeld de AOW als variabe

le anders instellen, om maar eens iet<, te 

noemen. 

Zo werken de rekenmodellen. Echter, 

in het Ieven van mcnsen tellen andere 

waarden, zoals betrouwbaarheid van de 

overheid, rechtszekerheid, levensver

wachtingen. En die verschillen ook 

weer naar gelang de levemtase waarin 

mensen verkeren. Dan is de boodschap 

voor een scholier die zich moct instel

len op werkkringcn, die flcxibeler zip1 

qua werktijden en contractduur dan die 

hij van de verhalen van 

paalde beperkingen kent. 

)uist omdat dergelijke in
Hirsch Ballin: COY ziJn ouderlijk huis heeh 

gehoord, een andere dan 

stanties werken onder het moet zich 
juk van technisch-ratione

le neutraliteit, worden be
manifesteren door 

een bericht aan gepensio

neerden, dar ziJ zich op 

een tlcxibelcr AOW-ni-

paalde aspecten van maat moed, ook in het vcau zouden moe ten in-

schappelijke 

ontwikkelingen over het 
publiceren van 

stellcn. In de bcperktc 

taakstellingen en modellen 

van die andere institutcn 

wordt met dergelijke over

wcgingcn gccn rckcning 

gehouden. Wij moeten dar 

hoofd gezien Hoc de po dingen die geen 
litick daaronder kan lijdcn, 

kan ik uit eigcn ervaring 
gemeengoed zijn in 

vertellen. In de periode die het CDA. 
ik aan de frontlinie heb 

meegemaakt, was er een soort geobsc

deerdheid door de cijfers van het 

Centraal Planbureau. Dat wil niet zcg

gen dat die cijfcrs niet deugen, maar 

wei dat die cijfers in hun beperkingen 

moeten worden gezien. Zij betreffen 

immers aileen datgenc wat in de regis-

tratie gemeten kan worden, en wat in 

de voorspellingstcchnieken en model-

wei doen." 

Van Lieshout: "Zoals voor de helc we-

tenschap geldt. gcldt ook voor dcrgelij

kc instituten dat hun werk niet waarde

vrij 1s. Daar ligt de redcn om hen 

kritisch te volgen Ook bij sociaal-we

tenschappelijk onderzoek worden keu

zcn gemaakt. En die keuzen, alsook het 

vervolgondcrzoek op basis van die aan

names, kunnen op zichzclf wetcn-

CIJV 12·% 



schappclijk volstrckt verantwoord zijn. 

Maar juist ccn hlad a!-; Christen De

mocratischc Vcrkcnningen kan ccn 

heel helangrijkc rol <,pelen in de kriti

schc heoordeling van de uitgangspro

hleem.,tellingcn. In een rapport van de 

Wetcmchappcli)ke Raad voor het 

Rcgeringsbcleid (WRR) over de jeugd

cultuur, op zichzelf een indrukwekkcnd 

werk, zijn er toch elcmentcn, waar je 

als Christen Denwcrati-.chc Vcrken

ningcn ol als orgaan van de andere we

tenschappelijkc bureaus vraagtekens hij 

kunt zetten. Aan puhlicatics op hct ter

rein van hasisvorming, zoal' die in de 

WRR zijn gemaakt, liggen uitgangs

puntcn ten grondslag die consequent 

worden doorgctrokken, maar die op 

zichzclf vanuit een algemeen wcten

schappclijkc hcnadering van maat

'>chappij en politick ter discussie moe

ten ~taan " 

Wctemchappclijkc bureau'> van politie

ke parti)cn kunnen vcrdcr kiJkcn, om

dat zij werken op basts van waarden en 

idealcn, mecnt Hirsch Ballin "Dat here

kent dat de houding waarrnee wordt 

gcwcrkt en geschreven in de context 

van een tijdschrift als het onze, niet een 

engcre of heperktcre i<>, zoals men vaak 

dcnkt, also/ je sommigc dingen niet zou 

mogcn ztcn of waarnemen. ]uist de aan

wczighcid van waardenorii'ntaties en 

politiekc ideakn kan hevrijdcnd wcr

ken. I )aardoor kijk je vcrdcr dan de '>0-

ciaal-weten<,chappcliJkc modellen. In 

het voorhecld van zo-even: de waardc 

van rechtszekerhctd zit niet in de mo

dellcn van het C:entraai I'Ianhureau ver

disconteerd, of hoog'>tens als een hin

derliJke randvoorwaarde. Het basisver

trouwen in de .;;an1cnlcving nog vccl 

minder." 

DergeliJke waarden, die niet in de soci

aal-wetenschappciijk modcllcn worden 

opgenomen, zijn tcgelijk een wezenlij

ke factor in de beoordeling van de con

clusies die in de rapporten worden ge

trokken. Van Lieshout: "Op dat terrein 

is er voor bladen als Christen 

Democratische Verkenningen een over

voile agenda, die niet zo heel snel zai 

worden opgepakt door andere institu

ties." 

Drs Th Il.FM. llri11kcl is stafmetletl'rrker va11 

hel Wetenscha~~rlijk lrrstituut IJoor hct CDA c11 

oud-redactie>ecretaris van Christe11 Dcmocmli

sche Verkermiru]m. 
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Verdergaande bestuurlijke eenwording in het voortgezet onderwijs 

kan leiden tot monopolieachtige effecten en afbreuk doen aan de 

verscheidenheid in het onderwijsaanbod. In het primair onderwijs 

daarentegen moet bestuurlijke schaalvergroting gericht worden 

bevorderd. Om verschillende redenen, factoren en vormen waarin 

bestuurlijke schaalvergroting plaatsvindt, is maatwerk vereist. 

M 
omeJ.ltecl vindt een for<,e 

he<,tuurlijkc <>chaalvcr

grotJng pbat<> in her on

derwijs. In de <>ectoren 

Hoger Bcroep<> Onderwij-, (HBOJ e11 

Beroep'>onderwij'> en Volwa<>senenedu

catic (llV[) i'> de vermin

dering van het aantal be

sturcn - en trouwen'> ook 

van het aantal instcllingen 

- <,pectaculair. De reden 

hicrvoor i'> her samcngaan 

van schoolhe-,tLIITn in een 

groter verband. Toch zijn 

er nog vee! -,choolbesturen 

die ccn school behcrcn, in 

her protcstants-christelijk 

basisonderwij<> i'> die cate-

wen<;t~ Ln valt er wei ict-; te kiezen: of 

is ccn dergelijke <;tap zo langzamerhand 

onontkoomhaar~ Alvorem tnt ccn hc

onrdeling te komen gccf ik cnige intor

matie over de stand van zaken, over de 

factnren die mee<;pelen biJ de druk tot 

schaalvcrgroting. 

Vcrvnlgem houd ik een 

pleidooi voor een bcpcrkte 

mate van be<>tuurlijke 

<,chaalvergroting 

De functie van het 
bestuur in het 
bijzonder onderwijs 
De vcrschillende richtin

gen in het onderwiJ<> heh

ben elk hun cigen ont-

gorie het grootst (70')(, I Drs G H \loortnum <,taan<>geschiedcni<> en die 

Hct beeld in het voortgezet onderwiJ<> i'> medebepalend voor de heoordeling 

laat grotcre eenheden zien maar ook 

daar is de hesturenhl'>ie-golf nog niet 

ten einde. In dit artikel wordt ccn be

oordeling gcgcvcn van hct imtrument 

van bc<,tuurlijke schaalvcrgroting, met 

name voor het biJzonder ondcrwij'>. 1-, 

de bc<;tuurlijke <>chaalvergroting gc-

van deze ontwikkclingen. Her prote

<;tanh-christclijk onderwij<, i'> ont-,taan 

vanuit ecn brede volksbeweging. Hct 

volk<>petitionncment van 1878 wa<; daar 

onder mccr een uitdrukking van. Niet 

de overhcid hchoordc vcrantwoordclijk 

te ziJn voor de vorming van de kmde-

CllV 12% 



ren, n1aar de ouder">. Verenigingen van 

ouders en andere gelijkgezinden kregen 

de zeggenschap over de cigen school. 

Zo ontstond een gcschak~erd patroon 

van christclijkc scholen met cen hogc 

graad van <.,oevereinitcit aan de basi~ 

Het room<,-katholick ondcrwijs ont

<,tond mcer door toedoen van de kerk 

en de kerkelijkc gcmeenschap. De 

'-ltichting<.,vorn1 is daar vcel n1ccr gang

haar Hct algemccn hijzondcr onder

wij'> kent ccn vcrschcidcnheid in vorm

geving en docl'>tclling. Hct opcnhaar 

onderwiJs 1s gemcenteliJk gcoricnteerd 

In ons onderwij<>bcstel is het bchcer 

van biJzondere '>cholcn opgcdragen aan 

een rechtspersoon. Deze hcJOrt kleur tc 

bckennen, duidclijk tc makcn voor 

welk onderwijs men verantwoording 

neemt. Overheid, oudcrs en andere bc

langhehhcnden moeten kunnen weten 

waarvoor het he<,tuur en zi)ll school 

lscho!c111 '>taan lliJ <Tn duidel11ke voor

lichtlng aan d1recthetrokkenen i'> de 

wcrking van ons onderwijshestcl gc

haat. Eenheid in docl en grondslag voor 

hcstuur en scholcn is gebodcn. Van hct 

hestuur moet een <;timulcrende en <>oms 

ook <>turende werking kunnen uitgaan 

naar zi)ll scholcn, ook wat hctrdt de 

idcntlteit van de <,cholen. De gedachtc 

van cc11 cocxistentiehestuur pa<;t in die 

visie niet. 

l)e traditionelc hestuurlqke vormge

ving van ons ondcrwijs staat onder 

druk. Ferst wordt gcanalyscerd waar

door die druk ontstaat, vcrvolgen'> 

wor(_it aangcgcvcn hoc daarop gcrc

agcerd dient tc worden 

Stand van zaken 
Voortgezet o11dcrunjs 
In de atgelopen jaren is in hct voortge

zet onderwiJs ma'>Saal hcstuurli1k gcfu

seerd. Dat gcheurde onder invlocd van 

het heleid met hetrekking tot scholcn

gemeenschapsvorming en de invoering 

van de basisvorming1 heleid van het 

huidige en het vorige kabinet. De scho

lenlusic'> noopten vaak tot bcsturenfu

sies. Het aantal scholcn en besturen is 

sterk afgcnomen. 

Voor hct protestants-christelijk voort

gczct onderwijs zie de tabcl 1 op pagi

na 654. 

Het hccld voor de andere richtingen 

zal hicrvan niet stcrk afwijkcn, met 

dien vcr<;tande dat hct rooms-btholiek 

ondcrwiJs vanouds al enkclc grote 

schoolbesturcn met ccn regionaal of 

provinciaal karaktcr kcnde. 

Hct hceld van de bestuurlijke schaal

vergroting in het voortgezet nndcnvijs 

is sterk bcpaald door hct overheidshe

lcid gcncht up scholcntusie'>. 

Toch kri)gt de bc<>tuurlijke <>chaalver

groting gclcidclijk aan mccr kenmcrkcn 

van ccn autonoom proces. Ook daar 

waar de institutionele schaalvergroting 

nict meer aan de orde is, wordt gespro

ken over samenvoeging van bcsturen. 

De voordelen van een grntere bestuur

lijke bundcling brengen besturen en 

schoolleiders cr toe h!"stuurlijke fusics 

of samcnwerki ngwormen in ovcrwe

ging te nemcn. 

Prinwir 011dcrunjs 
De ontwikkeling in hct primair ondcr

wijs vcrschilt duidclijk van die in het 

voortgezct onderwijs. De operatic 

Tocrusting en Bereikhaarhcid' was 

gericht op een vcrmindering van het 

aantal ha.,isscholen met 1 300 met toe

passing van cen gcditkrcntieerdc op

hcttingsnorm, gediffcrenti<cerd naar 

bevolkingsdichtheid Deze opcrat1e 

noopte direct of indirect tot he.,turen

tu.,ic<,. Dczc tusicgolt is inmiddcls afge-
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aantal protestants- aantal brede gemiddeld aantal aantal 

christclijke scholen scholcngemcen- leer! i ngen per scholen 

voortgezet onderwijs schappen school 

1990 535 7 

1992 400 H 

1994 265 45 

I 'J')5 207 71 

f>ro<J11osc 

l'l'l() 192 75 

Tczhel 1 

rond en hceft gcleid tot een vcrmindc

ring van het aantal protcstants-chri.,te

lijke scholcn met 310 Hct rooms

katholiek onderwij<, zag hct aantal 

scholen met 259 vcnninderen, het alge

mecn hijzonder grocide met 23 en het 

opcnbaar onderwij'> venninderde met 

47H scholen 

In het Schevenings Bcraad werd ovcr

cengekomen dat verdere institutioncle 

schaalvergroting van overheidswege 

niet mecr zal worden afgedwongen. Dit 

is cen afspraak die door het kahinet wei 

is nagekomen. Toch is cr vanuit het 

ovcrhcidsheleid dringende hehoefte 

aan het opercren in grotere ecnheden. 

Daarom is het fenomecn van het 

samcnwerkingsverhand van scholen 

g6ntroduceerd. In zo'n verhand wor

den bcpaalde hestuurlijke hevoegdhe

den vcrlegd van het schoolhestuur naar 

het samenwcrkingsverhand Elk school

hcstuur in her primair onderwijs hecft 

met dcze vorm van <,chaalvergroting op 

cnigerlci wijze van doen. 

Maatschappelijke trends 
Lossere hindingcn 
Her is geen vanzeltsprekendheid meer 

als ouders met clkaar verantwoordelijk

heid nemen voor het in stand houden 

en besturen van ecn school. Wei is cr 

450 .150 

498 no 
830 183 

103H 159 

1104 !50 

hij ouders vaak cen grote hetrokken

hcid op her ondcrwijs aan hun kinde

t-en, maar die hetrokkenhcid wordt 

steeds minder vcrtaald in her accepte

ren van verantwoordelijkheid voor het 

onderwijs als geheel. voor de contimt'i

teit van her onderwiJsaanhod etc., voor 

beheersaangelcgen heden. In hct prott:

stants-chri<,teliJk ondcrwij'> komt dat tot 

uiting in cen afnemende helangstelling 

vour de lcdenvergadcring van de 

schoolvcreniging, het <,teeds moctza

mer hezctten van de hc.,tuursluncties, 

het steeds mccr omzetten van de ver

cnigings- in de -;tichtingsvornl, n1aar 

daarcntcgcn wei in een grotc opkom'>l 

op ouderhijcenkomstcn. Hct is cen 

beeld van dezc tijd waarin vaste institu

tionele vormcn mindcr aan<,preken en 

losserc hindingcn met helanghebben

dcn ontstaan. Deze ontwikkeling 

dwingt tot een hezinning op andere 

dan de gchruikelijke formelc lcgitima

tievormcn voor hct he<;turen van her 

onderwijs 

Door de ovcrheid _qestimuleerdc 
r rofessi011111 i 5 eri 111} 

De positic van het schoolhcstuur in de 

'>ectorcn HBO en BVE is in korte tijd 

sterk gewijzigd De voormaligc school

leidcrs hehben veel, soms hijna aile, 

UlV I}% 



schoolhe<>tuurlijke taken ovcrgcnomen. 

De hevoegdheden van de college<, van 

he<,tuur ol centrale dircctie<, reiken ver 

Op zichze\1 vragen de gcwoonliJk zecr 

onwangri)ke in<,tel\ingen voor HHO en 

BVl om '>pecilieke voorzicningen op 

hehecrsgehied. 1\laar het lijkt crop dat 

de hestuurlijke professionalisering te 

ver i'> doorge'>choten. De moge\ijkhe

den voor hc<;tuurliJke controle ziJTl vaak 

lonneel of fcitelijk heel heperkt Nu zal 

voor deze heroepsoplcidingen een z<:

kere marktwcrking daarin corngerend 

optreden. I )c omgeving van het heroe

penveld oefcnt indirect invloed uit op 

de imtellingen, dat zal in het funderend 

onderwijs vee\ mindcr het geval zijn. 

gelct op de aard van het onderwijs De 

pmitie van de schoolleidcr in het 

voortgczct ondcrwij', wordt hclongrij

ker, dat li,kt een logische otltwtkkeling 

Het helcid van de ovcrheid is op een 

centrale posttionenng van de schoollei

dcr en ziJ!l orgtHlJ-.oticl<..,l gcricht. f)Zlar 

pas<>Ctl etltge bnttekeningen hij. Het i'> 

onvermiJdeliJk dat de traditionele be

voegdheidwerdeling tu<,sen hestuur en 

schuolleiding verandert. Dat i'> overi

gen<> v(Jor aile<> een aangelcgcnheid van 

het bestuur en het management zeit. 

De overheid is daarin aileen maar voor

waardemcheppend De noodzakelijke 

prolc<,<,ionali<>ering van het he<;tuur en 

daarmede de hekmtiging ervan moet 

hetrekking kunnen hehhen op her he

<;tuur zeit. op de <,choolleiding maar 

ook op ecn comhinatic van maatrege

lcn voor heide categoriecn. 

Prinlllir o11denl'ijs 
De pmitie van de <;choolleidcr in het 

primair onderwijs wijkt nogal at van de 

collcga\ in het voortgezet onderwij<;_ 

De '>Lholen in het primair onderwij'> 

ziJTl relatiel klein; de '>Chnolleider i'> 

vaak nog hela'>l met lcsgevende taken. 

Hij is meer de onderwij<,kundige Ieider 

van een team dan dat hij is be]a<;t met 

be<;tuurs- en beheerstaken. 

A\s bestuurlijke schaalvergroting in het 

primair onderwijs doorzct, dan moet 

die gcpaard gaan met een hijzondcre 

zorg voor de he<;tuurlijke en manage

rnentgevolgcn voor het primair onder

wijs De situatic in deze sector wijkt 

irnmers a! van die in de andere sectoren 

en hehodt een eigen aanpak. Fr zal een 

groeiende hehodte ontstaan aan k11otP 

hotl' en heschikhare tijd voor 

enerzijd' onderwiJ<;kundig 

lciderschap - vanwege de 

<;choolgrootte vaak -,chool

ovcr~ti_jgcnd tc organi~crcn -

en anderzijd'> hestuurlijke 

profc.,.,ionalisering. Het zal 

nodig zijn dat de overheid 

<,uh<,tantieel faciliteert op 

deze terreincn. Het is ecn lo

gisch gevolg van aile beleid'>

nlaatregclcn vtln de afgc

lopen jaren die zware ei<>en 

<,tellen aan hestuur en ma

nagement, waarop de huidige 

infrastructuur niet is bere

kend. 

Ook hier zal moeten gelden 

dat de overheid een voor

waardenscheppende rol ver

Het is voor het 

bijzonder primair 

onderwijs van 

belang in te zetten 

op enige 

bestuurlijke 

schaalvergroting, 

gepaard gaande met 

een zekere 

professionalisering 

van bestuur en/of 

management. 

vult en dat hct ondnwijsveld eigen 

kcuzen moet kunnen maken ten JJn

zien van de wijze van versterking van 

bel.ituur en n1anagen1ent. 

Sterol am1 het bljzonder primair 

ondcrwijs 
De druk op de be<>tuurlijke infrastruc

tuur van het hijzonder onderwijs neemt 

toe. De gcschet<,te ontwikkelingen in 

het ovcrheidsbeleid zijn daarvoor ccn 

helangrijke verklaring Het recent ont

wikkelde ovcrheidsbeleid gericht op 

territoriJlc decentra\i<;atie oefent ook 
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invloed uit, dcskundigheid, tijd en on

derlinge afstemming tussen hesturen 

zijn nodig om partij te zijn voor een 

professioneel I lokaal) overheidsappa

raat. 

Om deze redcnen is het voor her hij

zonder primair onderwijs van be lang in 

te zetten op enigc bcstuurlijke <;chaal

vcrgroting, gepaard gaande n1ct ccn zc

kere prokssionaliscring van bestuur 

cn/ol management. Evcneem is het van 

belang dat de overheid daarvoor de 

condities crccert. Blijlt zo'n voorwaar

dcnscheppcnd hcleid van overheidswc

ge uit, dan zal dit lcidcn tot een gelei

delijke verpaupering van de bestuurli)ke 

intrastructuur van hct onderwijs en tot 

vervreemding met de omgeving. 

Deze bestuurlijke infrastructuur is no

dig om de professionalisering van het 

management in juiste bancn te lciden, 

en de vcrbinding van het fundcrend on

derwijs met zijn omgeving in stand te 

houden C.CJ. te vcrstcvigen. 

Het eenzijdig scheppen van voorwaar

den door de overheid ter vcrsterking 

van de schoolleiding- hctgeen in het 

huidig kahinctshclcid aan de orde is- is 

onjuist. Het is kenmerkend voor het 

bijzonder onderwijs dat het vrij is in 

z1jn keuzen ter zake van de bcstuurlijke 

inrichting. Daarom is het nodig om de 

op zichzelt noodzakclijke vcr<,terking 

van de bestuurlijke tocrusting van het 

voortgczct ~nderwijs als overheid neu

traler in te zctten. 

Wat is bestuurlijke 
schaalvergroting? 
Allcrccrst moet er een onderschcid ge

maakt worden tusscn in<;titutionele 

schaalvergroting of scholenfusics cncr

zijds en bestuurhjke schaalvcrgroting 

anderzijds Scholenfll',ics noodzaken 

vaak tot bestuurlijke schaalvcrgroting, 

nameli1k in het geval de te fuscrcn 

scholen niet van ccn rcchtspersoon uit

gaan. 1\laar ook zonder -.cholenfuSies 

kan worden bcsloten tot be,tuurlijke 

schaalvergroting. Het zijn dus te on

dcrschciden grootheden. 

Hij be,tuurliJkc schaalvcrgroting zal al 

spoedig gedacht worden aan de vor

mlllg van ccn rechhpersoon die in de 

lv1inister Ritzen uertrckt 11il cc11 bczock <lim een grate scholcngemcci1Sch<!p in 
Dordrec!Jt. ljoto Ditk Hoi) 
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plaats treedt van twee of meer rechh

pcrsonen: een rechtspersonenfusie dus. 

,l\.1aar de hestuurlijke schaalvcrgroting 

kan ook hetrekking hehben op andere 

hestuurlijke vormgevingen, zoals sa

menwerking op contractuek ha'>i'> en 

samenwerking in federatid verhand. 

Dezc samenwerkingsvormen zullcn 

hepaalde, nauw omschreven bevoegd

hcden van de samenwerkende school

besturen gedclegcerd hehben gekregen 

De he<;turcn hlijvcn daarhiJ intact maar 

brengen hepaalde bcvoegdheden onder 

111 ccn gemcenschappelqk verhand. 

Samenwerkingsverbanden 
Kort is al aangegcven het helang voor 

dit onderwerp van het crccren van sa

menwcrkingsverbanden voor allcrlei 

hekidsdoekinclcn 

In het voortgczet onderwijs is dat de 

vcrpl1chting voor voortgezct onder

wijssclwlcn om tc komcn tot samcn

wcrking...,vcrhandcn zoa].., nccrgclcgcl in 

hct wctsvoorstel 1\IAVO/VllO be

treHende de invocring van lcerwegen, 

kerwcgondersteunend onderwijs en 

praktijkonderwijs. De samenwerking 

hedt hctrckking op de besteding van 

een zorghudget, over plaat<;/situering 

van het praktijkonderwijs. De samen

werking is mecstal denominatie-over

stijgend en zal aanleiding zijn voor 

vragen met betrekking tot een verder

gaande bcstuurlijkc schaalvergrot111g. 

Voor voortgezct onderwij<, en primair 

onderwii'> vormcn de wachtgeldperike

len een bron van zorg. De druk op 

scholen en be<,turen om, hetzij door het 

aanvaardcn van cigcn \Vachtgeldri.:;ico's 

hetziJ door aan,cherping van maatregc

len in de sfeer van het hcnoemings- en 

ontslagbeleid, hij te dragen a an ecn ri

g1de werkgelcgenheidsheleid is groot. 

Fen grotere werkgever hecft veel meer 

mogelijkhedcn op dit terrein, reden 

waarom hestuurlijke schaalvergroting 

wordt overwogen en bijvoorbeeld door 

de vakbeweging onomwonden wordt 

bepleit. 

Voor het primair onderwijs is er het in

middel., tocgc'>pitste beleid voor Wecr

Samen-Naar-School (WSNS), dater op 

gericht is door rcgionalc '>amemverking 

van basi.,ondcrwijs- en '>peciaal onder

wijsscholen de zorgverbreding van het 

basisonderwijs tc vergroten en de ver

wijzing naar het speciaal onderwijs te 

bepcrken. Dit proces grijpt diep in in 

de zelf'>landigheid van de <;cholen en 

schoolbcsturen. Het vraagt ook vecl 

hovenschoolse en bovenbestuurlijke 

zorg en tijd van .,cholen en he.,turen. 

rlct ondcrwijsvoorrang,beleid is een 

ander voorheeld van een vergelijkhare 

aanpak, waarin overigcns het gemeen

tehc'>luur en andere lokalc voorzienin

gen n1cc in her geding zijn. 

Als gevolg van deze ontwikkelingen 

zijn de grenzen van dit instrumentari

um wei hereikt. De samenwerkingsver

banden moeten niet vervangend wor

den voor het <,choolbcstuurlijke niveau. 

Of dit een onbedoeld gevolg is van al

lerlei op zichzelf respectabek beleids

overwegingen of mede beoogd wordt 

door de beleidsmakers, is een open 

vraag. Maar ze i'> wei hedreigend voor 

de eigenheid en verscheidenheid in het 

funderend onderwijs 

Schaalvergroting 
Voortqczet onderwljs 
De bestuurlijke schaalgrootte in hct 

voortgezet onderwijs lijkt in diverse ge

bieden inmiddels een kritische grens te 

bcreiken. De overwegingen die nopen 

tot deze schaalvcrgroting (scholcnfu

sies, ri.,icosprciding, samenwerkingsver

banden etc.) en de noodzaak heheers

barc en voor de basi'> nog herkenbare 

en bereikhare eenheden te handhaven 
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moeten 111 evenwicht blijven. Verder

gaande he<,tuurliJke eenwurding hrengt 

monopolieachtige cllccten met zich 

mee en kan ook albreuk doen aan de 

hehodte aan vcr-,cheidenheld in het 

ondcrwij<;aanhnd. Fen verdergaand <,ti

mulering'>hclcid op dit punt is du-. on-

gewen~t. 

Primoir o11denuljs 
Daarentegen is het wei nodig be<,tuur

lijke -.chaalvergroting in het primair on

derwijs gericht te gaan bevorderen. Het 

ovcrheidshelcid gericht np het leggen 

van verantwoordclijkheden bij samen

werkingsverhanden of andere boven

hestuurlijke verbanden doet allxeuk 

aan de zelfstandigheid van de school

besturen. Het recent ontwikkelde over

heidsbeleid gericht op territoriale de

centralisatie heeft ook gevolgcn Het 

nverleg met andere lokalc partner-. en 

met de gemeentelijke overheid stelt 

sterk toenemende eisen aan de <,chool

hesturen/schoolleiders in de vnrm van 

tijd/beschikbaarheid, deskundigheid en 

onderlinge at<,temmmg. Men moet een 

invloedrijkc partij zijn in het ge<;prek 

met het (wei profc'5ionecl toegeruste) 

gemeentebestuur Dcsondank5 handha

ving van de bestaandc, te zwakke be

stuurlijkc inlraslructuur in hct primair 

onderwijs zou funcste gevolgen kunnen 

hebben voor de typische kenmerken 

van hct bijznndcr nnderwij-.. 

Verschillende mogelijkheden 
lndien aan de be<,turen van het bijzon

dcr primair ondcrwij'> de keuzc wordt 

gelaten hoc zij rcageren op de hicrbo

ven beschreven ontwikkclingen, heb

ben zij bij de keuze voor bestuurlijkc 

schaalvergrnting verschillende moge

lijkheden lk laat de vcrschillende mo

gelijkhcden de revue passcrcn. 

Be-.tuurlijkc <;chaalvergrnting kan in 

ver-,chillcndc vormcn worden gereall

'>ecrd. 

Sm11enwerkim; ofl contrilct 
Een voordeel va11 de samenwcrking op 

contractba'>i'> i'> de betrckkelijke vriJ

heid van samenwcrkcn. De al<;prakcn 

bliJvcn slcchts beperkt tot het helcich

terrein waarvoor een ovcreenkomst 1s 

ge<,]oten Elk bcstuu1· bliJft eindverant

woordelijk voor zijn eigen -;cholen en i'> 

voor hct ovcrige vri_1 naar cigcn inzicht 

de scholcn te besturen 

De beperking ligt in het kit dat de hc

stuur-,kracht en de deskundighcid van 

de afzonderlijke be.,turcn niet of nau

wellJks worden vcrsterkt. k zou zell<; 

kunnen <;preken van een toenamc van 

de he<;tuurslast. tenziJ een faciliterende 

overheid hierin bij-.pringt 

Somemuerking in fed em lief uerhcmd 
Deze variant heclt duidelijk voordelen 

ten opzichte van de <,amenwerking op 

contractuelc ha-,i'>. De -.tatuten en hct 

hui'>houdelijk reglcment, waann de 

vorm en inhoud van het fcderatiel vcr

band zijn geregeld, kunnen mecr in

zichtelijk en minder ingewikkeld zijn 

dan het mngelijk grote aantal samen

wcrkingscontracten waarin '>amenwcr

king op vcr<;chillende beleid'>terrcinen 

is vastgelegd De fcderatie gcelt meer 

mogelijkheden voor vergroting van de 

bc<;tuurskracht en de.,kundige bestuur<,

leden kunnen in hct lederatiebc<,tuur 

zitting ncn1en. 

Tevens kan worden gedacht aan het 

aantrckkcn door de federatic van amb

telijke ondersteuning Evcnals bij de 

contractuclc samenwerking hli1ft ook 

hier de intemieve fcdcratieve samen

wcrking hand in hand gaan met hchoud 

van zelfstandigheid 

De keuzc om (voor<;hand-.l in een fcde

raticf vcrhand samcn te wcrken komt 
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llH.'C'-;tal voort uit twcc n1oticvcn. 

Ten ecr<;te, '>choolhe'>luren binnen hct 

prote<;tJnt'>-chri'>teliJk ondcrwijs ken

nen ccn tc grout vcr'>chil JJn lcvcn<,he

schouwelijk idcntiteit om een fu'>ie JJn 

te gJJn. llij ccn fu'>ie he<,tJat nJmelijk 

de vcrplichting om hinnen de '>cholcn 

vJn hctzclfde hevoegd gezJg, bij for

Tllllticvc rui1ntc, cigcn (gc\vczcnJ pcr<:,o

ncel tc henoemen. 

het instellen van be.,tuur<,commissies). 

De financicle drJagkracht wordt ver

hreed en nJJst ecn etfectievere inzet 

van financien is het mogclijk cen goede 

financicle ri<,icospreiding te bereikcn. 

Tevcn<, hicdt het meer mogelijkhedcn 

voor her vormgeven VJ!l ecn goed per

<,oneel<,- en Jrbeidsvoorwaardenbeleid. 

Ook kunncn werkgelegenheidsmJJtre-

gelen bij ecn voldoende 

Ten twecde, cen hc'>tuurliJ

ke fu-;ie wortlt I nog) Ji'> 
De bestuurlijke 

schaal gedfectueerd wor

den. 

een tc grotc <,tap ervaren. schaalgrootte in het NJtuurlijk zijn er ook 

De fcdcrJtievc '>amenwer

king wordt dJn vJak Jls 
voortgezet 

nJdelcn. NJarmate de 

-;chaal toeneemt zal er 

<,oms sprJke ziJn van een 

i ngewikkelder hestuurl ijke 

structuur. Daarmee zullen 

de infornlJtie- en commu

nicatielijncn lang~:r en 

complcxer kunnen wor

den. En ook hij he.,tuurlij-

tu...,'->cn...,tllp gcz1cn voor ccn 

eventuelc Iaten: hc'>tuurlij

ke fusie. 

onderwijs lijkt in 

diverse gebieden 

Over de hepcrkingen van inmiddels een 
fcdcratJeve '>Jmenwcrking 

het volgemk cr komt ecn 
kritische grens te 

he'>tuurslaag hiJ, wJt kan bereiken. 
lciden tot ccn zckcrc hu

ITOLILTJtl...,lTing. i)aJrllllll-..t lllOCl over de 

invulling vJn wat cr itl tcdcraticf vcr

hand met elkaM is afge<,proken, met elk 

afzonckrlijk samenwerkend schoolhc

<;tuur, ovcrcen<,tcmming worden be

reikt, wil men dJaraan gehonden zijn. 

13estuurlijke fusle 
Dit hecft hoven de twee voorgJande 

vormen van samcnwerking helangnjke 

voordelcn. Zo i'> het mogclijk een SJ

nlcnhangcnd '->lJgvlltJrdig helcid tc tor

mulcrcn op aile hekid.,tcrreinen. Dis

Cll'->~ie over de gcwcn...,tc interne 

orltwikkelingcn en het vcrvolgen<, ne

men van he.,luitcn kunnen hinnen ccn 

en hctzelfde hestuur plaatwinden. Hct 

vocrcn van helcid en hct ··r1emen van 

hc.,lissingen kan directer en .,]agvaJrdi

gn plaJt'>Vlnden. 

Het hiedt mecr mogelijkheden tot ver

groting van de intcmc he<,tuur.,kracht 

en dc.,kundigheid lhijvoorhccld door 

ke tu'.ie zal het ri-,ico vJn 

hur~:aucrJtisering onderkcnd moctcn 

worden, omdat de afstand tus-.en be-

stuur en scholen fors kan toenemen. 

Onze opvatting over taak en positie 

van hct hestuur <,telt duidelijk grenzen 

aan de bestuurlijke maat. De maat

-.chappelijke inhcdding van de school 

moet mogelijk blijven 

Is er een optimale schaal? 
Uit allerlei onderzoek is wei geblckcn 

dat cen optimale -.chaal niet ccnduidig 

is te gcven. Het zal afhangen van het 

uitgangspunt dat wordt gekozen. len 

hehcersmatigc hcnadering vanuit het 

hckmtiging<,regime Ievert een andere 

uitkomst op dan een benadering vanuit 

hct welbevinden van docenten en lccr

lingen. Organi<,atorische beheersbaar

heid en vcrsterking van de eigen positie 

ten opzichtc van derden zijn evencens 

vJriabelen. Bovendicn is de dichtheid 

van her aantal <,cholcn in ecn rcgio van 
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groot belang. Regionaal logische sa

menwerking is ook een vcreiste. Op ba

sis van behcersmatige overwegingen 

valt nogal eens ecn lcerlingenaantal van 

2000 per bestuurlijke eenheid als on

dergrens tc belui<>teren. 8ij dit aantal 

lijkt er uitzicht te zijn op cen voldoen

de bekostiging'>Oa'>is voor een beperkte 

profe.,sionalisering. Maatwerk is nodig, 

waarin ook de legitimatievraag aan de 

orde moet komcn. 

De grotere bestuurlijke ecnhcden, in 

welke vorm dan ook, zullcn gcpaard 

gaan met een grotere verantwoordelijk

heid voor betaalde posities, of dat nu 

schoolleiders zijn of door hct bestuur 

daartoe aangestelde functionarissen of 

cen combinatie van beide. Daarin schui

len gevaren, omdat de afstand tussen be

langhebbenden (ouders) en bestuurden 

(leraren etc) tot de bestuurlijk verant

woordelijken toenecmt. In andere maat

schappelijke sectorcn hcbben we die 

ontwikkcling al cerder gezien en zc zou

den voor een sector als hct onderwijs 

nicl tot voorbeeld mocten zijn. Onder

wijs is zo bclangrijk voor het persoonlij

ke Ieven en voor hct gczin, dat de in

vlocd van dcze belanghebbenden moct 

zijn veiliggcstcld. Waar dat met formele 

regelingen (lid vereniging, via medezeg

genschap·, klachtrccht etc) in de huidi

ge samcnleving niet meer zo goed 

mogelijk lijkt te zijn, zullen andere mid

dclcn aangewend moetcn worden, 

een goede, actievc voorlichting aan 

ouders en samenleving, 

versterkcn van de betrokkenheid van 

ouders bij de school van hun kind, 

ook bij het schoolbclcid (bijvoor

becld schoolcommissies), 

aantrekken van bcstuurders die be

reid en in staat zijn vcrbindende 

schakcl te zijn tussen school en om

geving en daarin ook actief kunnen 

bijdragcn; 

een bestuur dat gocde voorwaardcn 

schept voor een gocd profcssioneel 

belcid<>kadcr, maar wei kaderstellcn

de prctenties heeft, 

een goedc bewerktuiging van de be

stuurlijke infrastructuur door ccn fa

cilitercnde overheid. 

Bovendicn client gelet te worden op de 

vcrhouding tussen be.,tuur en perso

neel. De afstand hiertussen moet nict tc 

groot worden. Oat lcidt tot vcrvreem

ding. In grotc bestuurlijke verbandcn 

kunnen de deelbelangen van geledin

gen en scholen in conflict komcn met 

het gemeenschappclijk bclang Het 

problccm van ccn van de scholcn kan 

in zo'n grotcr vcrband niet echt hct 

probleem zijn van die cne school, de 

noodzaak van het voeren van een gc

mcen<;chappelijk werkgelegenheidsbc

lcid (be<;tuursaanstelling) maakt dat ai

leen al onmogeliJk. Het bestuur moet in 

staat zijn algemene en deelbelangcn af 

le wegen en een gemccnschappclijk be

leid door te voercn en aanvaard te krij

gen. 

Drs C.H \looriHl<lll is dimtc11r 1'!111 de 13est!l

rellraad uoor protestallts-clmstelijkc o11dmoijs 
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Flex~bilisering van werknemers en individualisering van de sociale 

zekerheid zijn onvoldoende gelegitimeerd. Door de flexibilisering 

is een nieuw onderscheid in de onderneming ontstaan: arbeid 

wordt op een financieel-zakelijke manier tegemoet getreden. Er 

wordt onzekerheid afgewenteld op de burgers op momenten dat 

het in het voordeel van de organisatie zou zijn. Het product van 

de onderneming is echter van niemand meer terwijl het juist moet 

gaan om een commitment met de doelstellingen van de organisatie. 

0 
ok al telt het 

Te<;tz1111ent ntet 

vee\ hladzlJden, 

-,taat cr gccn 

con...,cn..,u.:., waar de hclang

t·ijk<;tc <,tukken voor een 

chri-,tc\ijke <;octale ethiek 

tc vindcn ZIJn. 1\\octen we 

het zoe ken hi j de lccrre

de-,, de gelitkeni<,<;en of de 

gcnczing'-.vcrtcllingcn Vtlll 

lczus~ Ceel t de Bcrgrede, 

de ge\11kenis va11 de hann

hMtige Samaritaan. ol de 

vertelling van de wonder-

Nteuwe 

zo heel 

loch he-

dit gel'n verhaal over ce11 tndividua\i<,

ti'>ch prc,tatie-ethm~ I )eze para he\ i'> 

zo hekend dat ze <.prcekwoordelijk i<; 

geworden A\, hewccrd 

wordt dat hct wc<;ter<,e ka

pitali<.me ccn chri<.tclijke 

wortcl zou hehhcn, dan 

wordt niet naar de Berg

rede maar wei naar dit 

verhaal verwezen. 

'V\fa, de hedoeling van dc

zc 'parahel' wei zo prc<;ta

tie-georicnteerd~ Zoals 

met zovel'l vcrtellingen 

van lcZLt<,, i<. door de IT-

hare '>Pttzigtng on-, ecn Projdr. EJ./i\1 Ki111111<111 dactcur hct vcrhaal in een 

richt111g~ [)eze <,tukken uit het Evan- context geplaat<.t. h-i<; ecn intcrprctatie 

gclic vcrwoordcn a! vclc gcncratic<.; \VJt 

e<,<,entteel a\-, chmtelitk helectd wordt. 

'" \aar cr ZIJn ook andere <,tukken te vtn

den die hter niet gemakkelitk mec over

een'>lcmmen. 1\:ccm nou eens de para

he\ van de talcnten, verteld in het 

Fvangelie van ."-lattheu<. 125, 14-30) \, 

aan gcgeven. \lij t"-latthcu<. i<. het ge

plaat<.t in een hoold.,tuk dat handelt 

over her onvcrwachte maar nict al tc 

nahite moment van de 'eindtijd' 

Hct vnhaal heclt ce11 <;prcekwoordc\ij

ke kracht gekregen voor een kapita\i<;-

I 
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tisch grond-motief in onze heschaving, 

ieder client bezig te zijn zijn talenten 

goed te gehruiken. Als we echtcr dit 

verhaal wat dieper tot ons Iaten door

dringen en het vcrgelijken met andere 

vertellingen van Jezus, wordt zo'n kapi

talistische bedoeling twijfelachtig Een 

hecr die een dienaar vijf. een andere 

dienaar twce en weer een andere die

naar ccn talent toevertrouwL blokken 

edelmetaal met een gewicht van onge

vecr dertig tot veertig kilo. Omge

rekend Staat ccn talent VOOf ecn forse 

hoeveelhcid geld En ze werkcn zo met 

die talcnten, dat de waarde van hct hun 

toevertrouwde bezit verdubbelt. F.chtcr 

de dienaar, die een talent krecg toever

trouwd, deed wat iedcre vromc, arrne 

jood van die tijd zou docn, niets ermee 

riskercn maar het talent bcgraven, zo

dat er een stille reserve zou zijn voor 

ongunstige ti)den. En was wockeren 

ook niet nog eens verbodenc Hoe zou 

nou toch zo'n wetgetrouwe mens door 

Jezll', veroordccld kunnen wordcno lk 

denk dat het vcrhaal op dit punt de 

n1ist i~ in gegaan. Vanat vcr~ 26 vcran

dert de toon, slecht, lui, oogsten waar 

niet gezaaid is, geld bij bankiers uitzet

ten, gevcn aan wic a! heelt (hct 

'Mattheus-dfect' ... ), en de onnutte 

knecht buiten in de duistcrnis wcrpen. 

Zouden dat intcrrretaties zijn, craan 

toegevoegd. om het vcrhaal te Iaten 

aansluitcn bi1 de contexte , 

Flexibilisering 
Hoc zou dcze vertclling medebepalcnd 

kunnen zijn voor ccn christc\ijke socia

le ethiekc Het antwoord op deze vraag 

hangt af van de problemcn waarover 

een christeli)ke sociale ethiek zich zou 

moeten uitlatcn De rarabcl verhaalt 

van dienaren die geconfronteerd wor

den met ecn nieuwe orgave in hun 

diensthetrekking, de wcrkgever vcrtrekt 

en een dec! van het vermogen wordt 

individueel toevertrouwd aan de werk

nemers. De parabel is de afgelorcn eeu

wen opgevat in de individualistischc 

stij\ van de westersc cultuuL in zekere 

zin rast ze bij een kcnmerk van onzc 

cultuur, waar sinds het begin van de ne

gentiende eeuw over wordt gesproken, 

namelijk de individualisering Is indivi

dualisering een resultaat van een beleid, 

of kan een hepaald beleid pas tot stand 

komen, indien er in zekerc mate ccn 

proces van individualisering hceft 

plaats gchad' Werden de dienarcn in de 

parahel plotseling geconfronteerd met 

zelfstandigheid of vertrok de hecr voor 

een lange tiJd naar het huitenland, om

dat de dienaren toe waren aan een gro

tcre verantwoordcliikheid~ 

Die vraag komt ook hi) me op als ik 

Ices over de zogenaamd noodzakelijke 

flexibiliscring van werknemcrs in onze 

economic. Vindt die plaats omdat nrga

nisaties winstgevender willen worden 

door een dee! van de werknemers flexi

hel en gnedkoper te makcno Of vindt er 

flexibilisering plaats nmdat werknemcrs 

zeit meer behoefte hcblwn aan indivi

duclc, flcxihele arheidscontracten~ 

Voor de lndustricle Rcvolutic was het 

overgrote dec! van de kostwinners zelf

standig. Door de industrialisatie is hct 

grootschalige wcrknemerschap ont

staan. Ooit is een onderneming cen 

avontuur gcwce~t, waar t'l'n ondernc

mende burger, met de nieuw verworvcn 

vri)heden van de franse Tijd, een op 

\vin'-Jt gcrichtc organi~otic opzcttc en, 

a\-, vanzclt, daarhi1 tevens een hijdrage 

lcverde aan wat maahcharpelijk ge

wenst wa'>. In de negentiende eeuw 

\Vcrd cr son1s te wcinig ondcrnon1en. 

Ook nu nog wect een onderneming, als 

de oprichtcr nog Janwczig i., al-. dircc

teur-eigenaar, gcmakkelijker intern en 

CllV 12% 



extern dynamick tc gencrercn. Die dy

namiek verllauwt Vililk, ills de ondernc

nltng ovcrgcnon1cn worch en ingc

hracht wordt in een grotcr geheel. De 

herinnering ilJn het begin vervailgt en 

de organi-,<Jtic goat li_jkcn op wut ccn 

organisiltce !wort te zijn. lvkdewerkcrs 

worden werknemers en het ondcrne

merschap zeit wordt een tunctce in hct 

ililllsturen viln die ondcrneming. Het 

wordt een hedrijt, cbt '!open' moet, dilt 

nailr contim(iteit stredt, en dat winst 

moet milken, maar dill niet bnger van

zellsprekend ook ee11 hiJdrilge ililll de 

silmenlcving Ievert. 

Volkskapitalisme 
De geschiedenis Viln de indll',triillisiltie 

i:-, lTll gc'-;chicdcni., gcwcc-;t van ccn 

voortdurcndc vcr<...chuivtng van cigcn

domstitels. van vcranderde vennogens

vcrhoudtngcn en van ccn vcrandcrdc 

vcrhouding tot hct vcTnlogcn. WJ-, aun

vankeiiJk vcrnwgen iets cbt in lamilies 

overgecrld werd, dom de imlustriclc c-c

volulle zijn ondernemers in stililt in een 

hetrekkclijk korte t11d vermogen te ver

garcn. Die tijd wordt illsmaar korter 

lkdriJtstakken als de computerindustrie, 

de tinanciclc sector ol de Mheidsbe

middeling, Iaten steeds kortere periodes 

zicn, \VZIZtrin ondcrncn1cr~ vcrn1ogcn 

kunnen ophouwen en te gelde kunnen 

maken 

c\ laokt vermogen ol de kcms om winst 

en vcrn1ogcn tc rca!i.:...ciTil n1cno.;cn on

dcrs' Zou er Ill ceclcre mens wei een 

klc111e kapitillist steken, mils er mailr 

LTn 'talent' JJ!l tocvcrtrouwd zou wor

den' I )at individueel spreiden Viln hezit 

i.., daaron1 vaok ccn voorwcrp van di-,

cu..,o.;ic gc\vcc<..,t in rcgcring<..,kringcn vtln 

de West-Europese Ianden. Een wets

voor~o,tcl dicnaangaandc \Vtl"\ n1cdc in 

I 'J77 ailnlccding tot de vel van het kahi-

net-Den Uyl. In de jaren tachtig heeft 

de Engelse regering een volkskapitillis

me hcvorderd. Als gcvolg viln massieve 

priviltiscringen door de staat bezill in 

19')2 een derde van hct kantoorperso

neel. cen kwart van de gcschooldc 

arbeiders en eentiende van de onge

schoolde arheiders aandelen. In de jil

ren tachtig werd voor meer dan 41 mil

jard pond aandelcn uit staatsbcdrijven 

door verkoop op de heurs geplaatst bij 

pMticulieren. Viln allcs ging in de ver

koop: energiebedrijven, telecommuni

ciltie, vliegtuighouw en automobielta

hrieken, banken en staillbedrijven, de 

nationillc luchtvaartmailtschappij en ze

vcn vlicgveldcn, publiek transport en 

vuilverwerking Het llritse voorheeld 

kreeg navolging in Oost-Europa, waar 

in de atgelopen jilren privatiscringspro

grammil's wnden opgezet. De ailntilllcn 

kopers hcJ dergeli)ke privatiscringcn 

ZIJn soms cnor111. llij de priviltisering 

viln British Cas schreven 4.5 miljoen 

mensen in. llij de privatisering van de 

elcktriciteitsbedrijven schreven 5,7 mil

joen mensen in: ccn op tien inwoners 

in Croot-Brittannie. 

Waarom wordt cr geprivatiscerd! Het 

begon om economischc redenen. l'v1aar 

al gauw werden daar politiek-ideologi

sche en sociologische motievcn ilan 

tocgevoegd. Eerst wcrd cr gedacht ililn 

reductic van de slilillsschuld, toen aan 

verhoging Viln de ellicicntie door 

markt\vcrking, vcrvolgcn:-, aan hct vcr

zwakken van bepaalde vilkhonden en 

hct versterken viln de hestuurdcrsver

antwoordeliJkheid onder atname van de 

overhecdshcmoeicnis, tenslotte aa11 de 

hezitssprciding, die al gilliW het volks

kapitillisme genoemd wcrd. In 19R7 

sprilk de Conscrvilticve Partij in cen 

verkiezingsmanilest van een historische 

translonnatie van de Britse maatschilp-
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PIJ- Door bezitssprciding zouden de 

inwoners van Croot-l:lrittannic een 

zekcre kapitalistische gee>t kriJgen 

Privatiscring zou dus bewerbtelligcn 

dat de waarden en normen zouden 

gaan veranderen. Hovcndicn zou ccn 

hrede aandclenhczittende hevolkings

laag mecr kiczcrs voor de Comerva

tievc l'artij opleveren. 

l.everde het volbkapitalisme indcrdaad 

ccn n1ccr 'ondcrncmcndcl ~:.amenleving 

op7 Ecn samenlcving. waarin de meestc 

lcden etfcctenhezitter<, zijn en dus ge

voel voor winst e11 rendement zouden 

ontwikkelcn en Croot-l:lrittannic corn

pctitiever zouclcn makcnc Wat rnaakt 

iemand tot een onclcrnemend type' 

Zellstanclighcid in oordccl en hancle

ling, gemotivccrd doelgericht te hancle

lcn, hcrciclheid om initia-

gccn gcvolgcn hcbhcn voor de nationa

le cultuur.'' 

Ondernemende samenleving 
Van bezitssprciding wordt thans in ons 

land niet veel verwacht. In om land 

wordt up allerlei rnaabchappclijke ter

reinen innovatie van rnecr ondememer

-;chap verwacht: de universitcit zou een 

'ondcrnemendc universiteit' moeten 

zijn, in de volk-;gczondheid en de 

volkshuisvc'>ting worden de hestaande 

i nstell i ngcn aange>poord 'onderne

mcnd' tc zijn In om land spitst de dis

Cli>Sie zich nu toe op een verandering 

bij hct topmanagernent, op een veran

clcring in de managernentsti)l, niet op 

een waardcnvcrandering bq de clicn

ten, de werknerners e11 de lager ge

schoolden in de <,arnenlcving. 

ticvcn tc ncmen, -,uccc> op 

zijn tqd Len ondcrznek in 

hncverre deze vier waar

dcn tocnamcn bij de nieu

wc hezittcrs van aandelen. 

Het nieuw type 
Het Nederlands Christe

lijk Wcrkgevcrsvcrbond 

tNCW), thans opgegaan 

in Verbond van Ncdc,-

landse Ondememingen 

1VN01 NCW, houdt ja;:n

lijks in Januari conkrentic> 

waarhij antropologi~chc, 

eth!Sche ol p>ychologische 

a>pecten van hct onderne

mer-,chap he>proken wor

den. In I'J'J(J werd er aan

clacht gcgcvcn oan de 

'pcrsoon' van de omkrne-

burgerschap is net 

als het flexibele 

lever de ccn gemcngd werknemerschap 
heeld op, waan11t nict 

gcconcludcerd kon wor

den dat het etfectenhezit 

gecreeerd door een 

behoefte vanuit de 
mcnscn ondcrncrnendcr 

n1aakt. Hoog-.;tcn"i gaan zc 

wat meer de bcrichtgeving 

volgen en lcttc11 ze mccr 

op het econornisch hclcicl 

van de rcgcring. Saunder~ 

institutie, niet op 

verzoek van de 

burgers zelf. 

& Harri> '>tellen dar het ovcrhciclspm-

grarnrna tot hezit.,-,preiding in Croot

Brittannie niet de gcwenste ondeme

mende cultuur hevordcrt. Aandelen

bczit verandert niet de opvattingen 

over ondememcrschap, kapitali-,me, de 

rnarkteconornie ot de rnl van de -,taat. 

'Mocht Croot-Brittannic een natie van 

aandelcnbezitters worden in de korncn

de decennia, dan zal clit waar-;chiJnlijk 

mer. In 1997 gaat het over 

de >ocialc aspecten van het onderne

mcrschap Het NCW probeert claarhiJ 

nict de organi>atie ot de ondemcrning 

te accentueren, maar jLII<.,l de per>oon 

die Ieiding gedt aan de onderneming en 

die client te hcschikken over bepaalde 

kwalitcitcn. Bij ccn wcrkgcvcr~organi~o

tie wordt Llltcraard de rol vJn de Ieiding. 

als de >tuwende kracht 111 de ondernc

ming ol delcn hinnen ecn ondcrneming, 
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hcklcmlooncl. I )at gcldt nict aileen hij 

de grole ondernemingen, maar ook hiJ 

hcl midden- en klcinhedriJI, waar de 

groot<.,tc wcrkgclcgcnhcithgroci zich 

voordoct Vooral in de middelgrotc on

dcrncnl!ngcn j..., cr nog '->prakc van on

dcrncnlLT'-. a].., dircctcur-cigcnaar, \Vaar 

in de grotc heurwcnnool,charpen cr 

eetl ondcrnemcnde tunctic i,, die vcr

vuld wordt door crvarcn manager' on

der toezichl van commi"ari"ctl 

\\:/ordt cr van zulkc ondememcnde li

gurcn ccn cultuuronl-,lag vcrwacht~ Zijn 

z;, ecn voorhecld voor ccn hut·ger,chap, 

dal ze\lqandiger, tndividueler, initiattd

rt[kcr en 'ucccwollcr zou zijn dan hcl 

hll!digc hurger,chap, dal gcha,ecrd i' 

op hcgin,elcn a\, gcli,khcid, ,o\idarilcit 

en vcrdraagzaan1hcJd~ Worc.it cr van on

dcrncnlcr...,chap ccn vcrnicuwrng 111 de 

rolitickc rarticiratic, in hcl opzclletl 

van nicuwc lllJJl,chappe\ijkc acltvilei

lcn en in hcl lx·qurctl vatl maahchap

pclqkc orgiJni'-.J.ltC'-. '!CT\\'ZH __ ht' I let nicu

wc ondL-rncnlLT'>Lht~p 1.., naJr htnncn 

gertchl. zoa\, ook de tltcuwc en llcxihc

le werktlemc-r ecn wem vamtit de hc

hocltc van de organJ'-latic is. 

l.oopl de wen' 11aar ccn nicuw. tlcxthc\. 

afqandclijk 'oort wcrkncmcr rJrallel 

mel de di,cu"'" ovcr ccn nicuw 'oort 

hurgcr...,chap~ ln1111LT<.., de nlodcrni<..,LTJilg 

vatl de 'ocialc zckcrhcid"lJJt wordt 

tot q;111d gcht·acht doot· onzcknhcid al 

tc wcntclctl op de burger Hct 'ocialc 

vongnct voor de 1\.'cdcrlandcr nu i..., wat 

klc111er dan ttctl ol twintig jaar gclcden. 

I )c rcgclingcn ztjn 'trakkn gemaakt. de 

mogell[khctd tot m"hruik klcincr en de 

hoogtc van ccn reck, uttkeringcn hcclt 

de bat,te jaren niet de algcmcnc wcl

'taml automati,ch gcvolgd Dczc vcr

andningen ziJil nict or vcrzoek van de 

burger<.., ingcvocrd. 111aar 1ngcgcvcn 

ViJnuit zogcnJ.J.md cconon1i~ch-nood-

zakc\ijkc <;amenhangcn. Het nieuw ly

re hurgcr,chap i,, net als het 1\cxihelc 

wcrkncmer,char, gccrcccrd door ccn 

hchodte vanuit de inqitulic. Is hct ccn 

tckcn dat burger en werkncmcr voor 

'vol' wordcn aangezien. ot is hct ccn 

cimlc aan de mondighcid~ Hicr en daar 

wordt gc,tcld dat cr cen grove en 'che

vc vcrdcling in de ~an1enlcving grocit 

cn dat cr ccn categoric burger' komt, 

die 'nicuwc armcn' zijn. [en armoede, 

die ,\cchh mogcli1k i' in ccn wclvarcnd 

land. Dat i' dat men wei bc,chikt over 

dc hroodnodigc middelcn van lcvem

ondcrhoud maar dat men gcen ot he

rerkte tocgang hecft tot de voorzienin

gcn op het tcrrein van cultuur, media 

e11 intormatic. De klachtcn, in -;crtcm

hcr en oklohcr onder mccr door bi'

'chop 1\tu,kcn' uit Bt-ctb naar vorcn 

gchracht, zijn in zckcre zin tcrccht 

l)c lcgitimcring van hct politicke helcid 

naar dcrcgulcring, n1arktwerking en 

concurrcntic op nagcnocg elk llltltlt

'chappc\ijk tcrrein wordt gcvonden in 

de hchodte van hct <>taat<;apraraat zc\1 

lk bureaucratic IS nict mecr in staat te 

rcgulcren, en daaron1 i-.; der~gulering 

ccn hetcrc en, per delinitie, ccn mccr 

ellicicnte op\m,ing. I\ bat dit i' ccn lc

gitimering die auto-relcrenticcl i,, on

der verwijzing naar de mankemcnten 

worden cr nicuwc undcrdclcn van het 

hclcid aangcprczcn. Er worcit nict vcr

\Vczcn naar wat de inwoncr~ van on~ 

land wcnscn, uihprekcn a\, wen' ot in 

hun gcdrag als wcn,c\ijk uitdrukkcn. De 

oplmsing i> nict gczocht 111 ecn verhc

tcrdc waMdcring voor de reed' hcreiktc 

zellstandigheid van hct hc,taan, maar in 

ccn vcrze\l,tandiging in de mate dat hct 

de ondcrneming ol de ovcrhcid paqe_ 

Omkering van motieven 
flcxihi\i,cring van wcrknemer' en indi-
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vidualiscring van de socialc zckerheid 

zijn doorgevocrd om motieven die on

voldoende legitimeren. lndien macht 

ver<,taan wordt in de zin die Spinoza cr 

aan gal, namelijk dat het burger<,chap 

geen lcgitimiteit heeft dankzij de voor

zieningen van de staat, maar dat die 

staat een lcgitimitcit vindt door een uit

drukking te zijn van wat burgers be

weegt, dan zijn de ontwikkelingen van 

tham onvoldoende gemotivecrd. 

Een vennootschap en een parlcment 

ziJn heidc organisatie-vormcn hcdocld 

om uitersten hijeen te hrengen 

Vennootschappen in de vorige eeuwen 

beoogdcn jui~t -;anlen\verking tu"')Cil 

verschillende partijen Puhliek-privatc 

samenwcrking, uitgedrukt in de rechts

vorm van de Verenigde Omtindi-;che 

Compagnie I VOCJ en de Wcstindische 

Compagnie (WIC), had een welvaarts

scheppende functie, waarhij de duizen

den aandeelhouders ook private voor

delcn (dividenden) gcnoten In de 

negentiende en het eerste hclft van de 

twintigste eeuw industrialiseerde ons 

land met behulp van tamille-onderne

mingen, die ee11 sterke sociale imlag 

hadden, en met behulp van onderne

mingen, waarin de staat ot de lagere 

overheid participeerde Was het zn dat 

in de familie-nnderneming de onderne

mer een 'zaak' bestierde, waarop hij een 

eigen persnonlijk stempel wist te druk

kcn, na de Tweede Wereldoorlog is er 

in toenemende mate sprake van werk

nemers, managers en ook directeuren, 

die in dienst zijn van ondernemingen. 

De persoonlijkhcid van de eigenaar-on

dernemcr is in het grote, transnationaal 

georganisecrde bedrijtslcven eerdcr uit

zondcring dan regel. Daardoor kan die 

moderne onderneming vrij gemakkelijk 

van compositie verandcrcn. In toene

mende mate wnrdt productie, vroeger 

parallel georganisccrd, than'-> geconccn

trecrd in enorme grootschalige, uitcr<;t 

geautomatiseerde tabrieken. Elders 

wordt productie uitbesteed als cen de

compositie van het fabricageproces 

economischer is. Fr vindt vonrtdurend 

ontkoppeling in verticale of horizonta

le zin plaats. Daarnaast wordt er achter

\Vaartr.; en vonrwaarts gc·l·ntcgrccrd bin

ncn de bedriJfskolommen, indien 

ketenhcheer dat vergt. Dit aile., i' 

'rationeel' vnlgens een bepaalde manier 

van economisch denken. 

Karl Marx zou zonder veel moeite wij

zen op het karakter van Entfrcmdlllii/, op 

de vervreemding die met deze verande

ringen in productie en distributie gc

paard gaan. Het product is van nie

mand mecr. wordt niet mecr op cen 

plaats tot stand gebracht, hecft niet 

mccr ccn ontwerper, is nict her idee 

van iemand. maar van een hele reeks 

personen en bedrijvcn, gcscheiden van 

elkaar in ti)d. ruimte en socialc positie 

Wie is cr nog voor verantwoordelijk' 

Dat is cen fundamentelc vraag die 

moeill)k tc hcantwoorden i'>. Verant

woordclijkheid i'> dittuus gcwurden De 

participatie van kapitaalinhrengcrs, toe

zichthouders, werknemcrs, toeleveran

ciers is alsmc;ar versmald. Op een gege

vcn moment werd de scheiding van 

Ieiding en eigendom zelf een norm bij 

de heursvennootschap. Dat heeft gelcid 

tot het ovcraccentueren van het finan

cieel heheer, waardoor hct innovatieve 

a<,pect van het ondernemer<,chap nict 

zcldcn op het tweede plan is gcraakt 

Deze <,cheiding hecft hcwerkt cbt de 

tegenstclling tu<,<;en kapitaal en arbeid 

kon worden ovcrwonncn, omdat ook 

n1anager:-, en dircctcurcn in die zin al'i 

employee<, heschouwd konden worden 

.~1aar door de flexihilisering komt ec11 

nicuw ondersche1d in de onderneming: 



arhcid wordt or cc11 linanciccl zakclit

kc manicr tcgcmoct gctrcdcn Wcli'>

waar nict mccr i 11 de ncgcnticnde

ccuw~o,c von11 van 'arhcid Jl'> koopwaar
1 

maar wei al'> een tactor die men voor 

een hepaoldc tijd 'inhuurt' 

kunncn zijn, dat is Ieven met cen diep

te-perspectief, Ieven met mctafy'>i'>che 

dieptc, Ieven met hct rcr<,rectief op 

cen hicrnamaals. Discussies over zin 

gaan hier wei een'> aan voorhij. 

C:hri<>tcndom is cen nor-

,1\, let dccompmitie en tlcxi
De verantwoorde-

matieve kijk op de sociale 

rcalitcit in hct perspectief 

van ecn kijk op de toe

kOimt hct Koninkrijk van 

Cod. De heginvcrtelling 

over de talcnten i<> soms 

npgevat al<> ccn allegoric 

op dit Koninkrijk waarbiJ 

hil"cnng treedt crook cen 

ontkoppcling van coi/111111-

lijkheid voor het 

IIJCJJI en werk op. Is demo
product in de 

cratic cigcnlijk nict ccn onderneming is 
poging gcwcc<..,t 0111 wat 

mcmen hcwccgt ook poli
diffuus geworden. 

tick tc vcrtalcn' J, de mc

dczcggcn<..,chap, gcorgani<.;ccrd vanaf 

hct moment dat cr over hedriJisraden 

en onderneming'>faden wcrd ge<;pro

kcn, nict ook ccn poging gcwcc-..t on1 

tc dclcn in de Ieiding en de <,turing vc111 

de onderneming' ,1\.Jaar de ontwikkcling 

i'-> hicr tcgcn1n gcgaan. I let llcxihclcr 

maken von de wcrkncmer heelt vooral 

gclc1d tot vcrondcrir~g in de organi...,atic. 

n1aar nict tot vcrtlndcnng von de wcrk-

nemer. 

In hct Nederland'>c hedrijl<>lcvcn worth, 

net als de Nederlandse politick, de 

toon gezet door de grotc organisaties 

c.q. partitcn. Maar de ethisch-pnncipic

lc orgJni..,atic i<.; vaak voor -.tudcntcn en 

ondcrzoeker'> de mee<,t intere.,.,antc nn

derneming. zed<> ook de klcine hegin

selpartiten de di'>CU<,<,ie 1n het pademcnt 

tJITn voor zip1 

Opnieuw: de parabel 
Kan het chn,tendom dat perspectiel 

hieden~ Zolang wit hez1g Zltn met allcr

lci """ d1jr-invloeden op on'> vn<,taan 

van het chri'>tendom, zal dat niet zo 

Zltn I let chri<;tcndom is niet aileen 

maar een leven<,houding, het " ook in 

hct we'>ter'>e denken de uitwerking gc

worden van wat een lcven<,houd111g zou 

de heer die 'een hele tijcl' 

naar hct huitcnlancl ging de Schcppcr 

vcrzinnehceldt. In de atwezigheid van 

de hen zorgdcn de dicnaren voor de 

hun toevertrouwde talentcn 

11\. 11ddcleeuw<;c cconomische ethick 

hectt dit verhaal vaak gehruikt. Dat lc

verde een cthiek op, gericht op men

<,en, dcc aan het producercn, handclcn 

ol aankopcn warcn. Het ging de mid

deleeuw<,e mens in al zijn activiteitcn 

om een benmdcling in het rcr<>pectid 

van het hiernamaals. Erg simpli'>li'>ch 

gc<>teld, wa<, de middeleeuwer ccn 

men'>. bezig met zijn zalighcid, waarbit 

hit onderwcg even op aarde was en ook 

nog zichzell in Ieven moc<>t houden. 

Allcrlci ondeugdcn en =cl!lden lnerden 

lang'> de kant van de weg. De grotc ker

kclijke controversies van de zestiende 

ccuw gingcn niet over dit mcnsbccld, 

maar over de comequentccs ervan voor 

de organi<,atie van de <.taat, de plaats 

van de cco110111ie en de handel. het 

onderwijs en de individuelc VrlJheid 

van de burger<>. De Rctormatie viel sa

men met ecn tijd van geweldige ecnno

mische cxpan'>ieo in Vlaandcren, Hol

land, Engeland, Duihland, Frankrijk 

11\.brktcn. heurzen, handel, gelclmarkten 

en vrocgc indu..,tria\i')atic Son1n1igen 
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m~akten mJsbruik, volgens de moralis

ten, van de schaarstesituatie op de 

markt. Uat was onjuist want zo zou er 

nooit een billijke prijs tot stand komen. 

Vee] aandaLht ging uit na~r het lot van 

de arn1en en er \Verd tor~ gcwaar

schuwd tegen de gevaren van de wel

vaart en de ondeugdcn d1e met rijkdom 

gcpaard gingen Aile reflectie was op 

mensen geriLht. Niet aileen handelendc 

n1enscn, n1aar ook n1cn"cn op wcg naar 

de bestemming van hun Ieven. Econo

mische ethick, in hct laat-middelecuw

se perspectid, is een onderdccl van de 

thcologie. In de Rdormat1e hcg111t dat 

tc vcrschuivcn. maar gedurende de zes

tiendc en zcventiende ceuw is ook de 

politickc thcorievorming nog steeds 

ccn ~spcct van de thcologie. I kt gaat 

om de allcsomvattcndc gcdachtc van 

een kven up aarde met ~Is doc] een 

Ieven in hct hiernamaals 

problcmcn van mcnsen: het gaat om de 

stier Herman, het oliepladorm Hrcnt

Spar. hct ozongat, enz. Het ZIJn wei 

prohlemen, die gecreccrd ziJll als gc

volg van cen ketcn van handelingen 

van mcnsen, maar de verantwoordelij

ken ziJn nauweli1ks mecr aan tc wiJZC11 

Het tcrrein van de bedrijlsethiek bij

voorbeeld 1s die wcrcld die geconstru

ecrd is door de rationelc handclingen 

van rationclc organisaties. 

])e uitdaging voor de politicus. de on

derncmcr. de burger of wie dan ook, 

die zich wil Iaten insp1reren door de 

christeliJke boodschap, 1s mcn<,en op te 

rocpcn tot een nieuw cOI11111iiiiJC111. Het 

gaat on1 on'-lzclt en onzc organi<.,t~tic-, 

om ons heen zo te organJscTcn, dat cr 

cen brede participatie is: een COIIIIIIIIIIIclll 

111 de doelstelling van de organisatie. 

We moetcn JUist onze me-

In onze ti)d is het mens

heeld radicaal anders: men 

lcdt in het hedcn, waarbij 

n1et helcmaal uitgeslotcn 

is dat er straks. na een lan

ge en ccrzdnlc oudc dag, 

nog 'iets' komt. Ue vraag 

hoc dat pcrspccticl zo vol

lcdig kon omdraaien, is te 

zoeken in een vcrschui-

Christendom is een 
dcwcrkers leren in Ianger 

perspectief te denken. Vee] 

ethische pn>blemcn bij het 

milieu worden vcroorzaakt 

door een te korte tqdsho

rizon en ccn tc cngc intcr

prctJtlc van hct cigcn

helang ])e middelceuwcr 

zou eigenbelang nlocitc

lom gekoppeld hebben 

aan de tocht naar het hier

namaals, die icdereen at te 

normatieve kijk op 

de sociale realiteit 

in het perspectief 

van een kijk op de 

toekomst: het 

Koninkrijk van 

ving van aandacht 

handclcndc lllCJlscn 

van Cod. 
naar 

handelingen van mensen. Terwijl het 

allcsonwattende duel, de Clorie van 

Cod, naar de achtcrgrond gaat, 1s het 

nwrele dehat hezig met mcnsen, voor

zover ze handelen, en steeds mcer de 

handel van die mensen. Later I negen

tiende ceuw) verschuih het perspecticf 

nog ecns: naar de handel van instituties. 

zoals <,taten, organi,atic' en ondcrnc

mingen. De toegcpaste terrcincn van 

de ethick zijn niet noodzakeliJkerwiJzc 

lcggcn had. In plaats van 

hct godsdicnstigc langzaamaan tc Iaten 

domincrcn door een op hct ik gnichte 

aangenan1e ti jdverpozi ng. n1octcn we 

hct christendom JLIISt in contact hrcn

gcn met wat ons allcmaal hezighouclt 

Ander-; gczcgd, hrcngt dczc n1ij1ncring 

op tlcxihilisering en IJldJvidualJscnng 

ems dichtcr hiJ de hctckcnis van het 

verhaal over de talcntcn: We zouclen 

ecns moctcn prohcrcn het verhaal na 

( llV 12% 



vers 25 andcrs te gaatl kzcn. Wat zou

den wij zcggen aan die dtenaar met dat 

ene talent, die niet durtdc te werken 

met dat talent~ A\., memen iets niet 

durven, zouden we hun moed moeten 

inspreken. Zegt Jezus immers nict vaak: 

\vees ntet bang' Wat zou hij hier ge

zegd kunnen hcbhen" 'Heh mocd. Heb 

geloot tn jezelt Dud iet<,, zoa\-, ook die 

dienaren met vijf of twee talenten cr

mee durfden te wcrken. Necm een 

voorheeld aan hun \cf' Elders in het 

evangelie worclt een onrechtvaardigc 

rentmee<,tcr met <,chelmen<,treken als 

voorheelcl gehruikt. 

Volgens mij 1., de hetckenis van dat ta

lcntenverhaal gekgcn in de rclatie tus

sen de hccr en zijn dienaren. De goede 

relatie tussen hen leverdc ccn hemocdi

gendt' samenwerking op. ,\laar de die

naar met dat ent' talent wi<,t dat talent 

nict te vcrduhhelcn, omdat hit cen vcr

kccrd concept von die .:.,amcnwcrking 

had en omdat htt dacht dar hit door 

zijn heer wei 'gepakt' zou gaan worden. 

De ironic van dit vcrhaal i-; in onze tijd 

van tlcxihtli.,ering en individualiscring 

mociteloos aan te voelen. lmmers, er 

wordt onzekcrheid afgewentcld op 

mensen, in hu_n capaciteit van werkne

mer of burger op momentcn dat hct in 

het voordeel van de organisatic zijn. 

Deze ironische vertelling gat aandacht 

aan de dicnaar met cen talent a\.,of nog 

duidell)k gemaakt moest worden, dat 

hii lager geschoolden mecr begelci

ding, uitlcg en begrip nodig is dan bij 

degenen die eetl heterc startpositie 

hehhen. 

Prof.dr. E. TJi\ 1. Kint/Jtdll i< /Joo,;lmlilr 

hrdriJ]srthirk cldll dr Rijkstti!II'Uiitrlt Lnnhuu; lr 

i\1.zctslricht ell de Vrijc lilliPmilcil lr Amslrr

~1dlll 
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et de inzct op behoud 

van de samcnhang in de 

maat-.chappij, herstcl van 

de mcn-.ell)ke samenlc

ving er1 hct problecmoplo<,send vernw

gen van krachtige gemccmchappcn 

zou de christen-democratic zich wei 

eens in een zellvcrkozcn kelder kunnen 

hebben opgeslotcn, waarvan her slot 

achter or1ze rug i'> dichtgevallen 

De boodschap die we in de cri-.is van 

de christen-democratic en ten aanzicn 

van de cri'-.is in de samenleving hehhen 

gdormulcerd is namelijk paradoxaal 

We signaleren immer'-> ccn groot maat

schappelijk problecm en een grote uit

daging en tezclfdertijd zeggen we dat 

hct niet de overhcid is die dat pro

blcem muet oplossen. 

Andere bcwegingen hehben cen gc

makkelijker wcg gekozen je signaleert 

een prohleem en zegt, dat de politiek er 

iets aan moet doen. Dat betekent een 

duidclijk perspcctid voor de te wcrvcn 

kiezcL het stcmlokaal als voorportaal 

van een bctere wereld. 

En die andere bcnadering is uok heel 

aantrckkelijk: Je ontkent dat er een 

maatschappelijk of samcnlevingspro

bleem i'>, je omarmt die markt, je gc

looft in de absolute zclfredzaamheid 

van burgers en dan is de gang naar jc 

stemlokaal en )e favorietc kcuze de 

,Jaghonm tegen verdcre overheidsbe

moerenrs. 

De Jc., van de interne herhezinning van 

de christen-democratic in de afgclopcn 

tweeencenhalf jaar is gewecsc onze he-

wcging, ons progran1 n1oet het nict 

hchben van een tusscnpusitic tussen de 

<;troming, die allcs van de ovcrheid vcr

wacht en die van de afgrendelaars van 

die overhcidsinvlocd. Die mrddenpmr

tie is grauw en uverbevolkt 

Volgem mijn analyse staan de kwahteit 

en de integritcit van de humane sarnen

lcving geweldig onder druk. Er vindcn 

uitstotingen plaats van men-.en, die niet 

(mccr) mee kunncn, nict kunnen parti

ciperen; cr zijn groter wordcnde groe

pcn die zich nict mecr wensen te iden

tificeren met die <,amenleving, en de 

sums door ecuwcn hecn hepalcndc 

waarden en structuren verdampen of 

worden verdrongen of gcsloopt. 

Hct is de hclft van her verhaal tezelf

dcrtijd prcscntercn zich nieuwc moge

lijkhedcn van participatie, nieuwe mo

gelijkheden van zelfverwerkeli)king, 

nieuwe bcwegingen van zorg 0111 hct 

rccht van medcmensen nl de integriteit 

van de Schepping 

Maar de centrale hoodschap hlijlt daar

hij overeind: hct is niet de overhcid die 

garant staat voor een waardevollc, ge

horgenheid en zorg hiedendc, integre

rende samenlcving, zelts nict voor wcl

vaart of rmlicubehoud. 

WiJ hehben crvaren hoc de delcgatie 

van zorg vonr ouderen aan de overheid 

tekort schiet. We hehhen ervarcn hoc 

een alkoop met overhcidslinancicn van 

degcnen die niet participeren in ons 

economisch hc<,tel generatics en onder-

( I1V 12% 



k\a...,<.;cn van uJtgc...,lotcncn crc(;crt. W'c 

zicn hoc de vncnging Viln de hc<,tnJ

ding van de misdi!i!d tot een ovnhcid.,

taak aileen, de tllwcilighctd hc'>lcndigt 

cn de samcnlcvtng drcigt- sorw, letter

! irk- tc overwcldigen Lht gcldt nict 

allccn VtJor om in Nederland, tllililr ook 

in lklgtc' De 'witte mar< in l:lru-,.,el kon 

mi.,.,chtcn terccht gericht zijn tcgcn 

cen lolcnd ju-,titie-i!ppi!raat, 111ililr in om 

hJrt rci!lisercn wij on<, di!t respect voor 

her kind, de Jtwqzing van dc mcdc

mcm "'' lu-,tohrcct, de wccrhaannJktng 

tegcn ccn geweld,cultuur op ecn i!ndc

rc pli!i!ts hegttlt don in de rccht,zaaL 

L:n zeit., de kennelijke onmJcht tcgen

ovcr hct grotc dri!lllil vJn de JilrCn ne

gcntig, de holocau<,t in ,\!tddcn-Airika, 

is niet op de eer<,tc plaJh met intcrvcn

ties van ovcrhcdcn tc kcret1, milar stuit 

op de wcrcldwiJd vcrhrcidc twijlcl, of 

ik wei mijn vctTC hrocders hocdcr ben_ 

A]..., L'l'll politickc hcwcg1ng dan zcgt: cr 

moct ich gchcurcn, cr moct ict-.; vcran

dncn, maar de ovcrhcid kan dJt nict "I' 
ccr<,tc en nict ollcen, rJJkt zo'n hcwc

ging dan nict ver~trikt, gcvangen in 

hi!i!r eigen <,tcllingen? Tenzij zij zich 

wil hcpcrkcn tot morJii,crcn, tenzij zij 

mccr kerk don partij wil zijn, tcnzij zij 

een hoocl,chap van de ncgcnticnde 

c-cuw in plai!h van voor hct volgende 

millennium wiluitdrJgcn_ 

,\let de hewu<,tc kcuzc voor ccn bc

<,cheidcner rol vJn de ovnhcid, en door 

hct accent tc lcggcn op \vaardcovcr

dri!cht, bcwu<,ter normhc,cf en vooral 

hcrqcl en opbmtw van een krochtige 

sJmcnlcving, mJJkt een politickc partij 

hct zich bijzondn moctlqk Hct CDA 

kan de mcn<,cn niet in de kcrk tcrug 

ragcn, Ji'> hct dot ill zou willcn, dc knop 

Viln dc vcrkccrdc tclcvi,icprogrilmma\ 

IJtcn omdrJJien, zcllopotfcring voor

'chrijven, <,olidariteit tu-,scn hcroep<,- ot 

wijkgenotcn oldwingen; tockomstge

richthcid of mondioal burgerschap cr in 

hi!mcren_ 

Het C:DA wil, zeggen we, gcen getui

gcni.,partij zijn, het wil geen hcimwee

pi!rttj zijn, mailr zet tezclfdertijd vraJg

tckcns hi) het aile problcmen oplosscnd 

vermogen van de ovcrhcid_ Ethi-,ch 

rcvcil of Htomliscl" We11de zijn nodig, 

111Jilr toch liever nict voorgeschrcvcn 

door ecn rcgcring of een daaraan horig 

Jmhtclirk apparaat_ 

DiJkenhouw of aJnlcg van wegen ja, 

Jls dot de centrale vrJgcn van onzc Si!

menlcving zijn, don i' het antwoord 

snel gegeven_ Maar een politicke bewe

ging die stelt dJt de accentuering in on

ze cultuur van het 'ik', hct hier en hct 

nu ten ko-,te gaat van hct 'wi/, het ginds 

en hct <,traks,- en dat dat inzct von po

litick moct zip1, - hccft wei heel vccl 

uit tc lcggcn Dat i'i de kcrker waJrin de 

christen-democratic dan zeit is alge

di!old en zeit de deur in hct slot lijkt te 

hcbhcn !Jten vallcn_ 

De spanning 
Hoc grout die spanning ten aanzicn 

van de politick is, blijkt uit de grote 

twijlel over het nut van politieke op

lossingcn die in delen van de commu

nJutari'itische beweging in Noord

Amcrika wei wordt ililllgctrotfen_ Het 

wantrouwcn tcgen de politick en de 

alwiJzing van de postmodcrnc urbane 

cultuur letdcn tot een voorkeur voor de 

opbouw en in<,tandhouding viln klcinc

rc_ vrtJwel volledig door cigen initiatiel 

en zclfontwikkeling gcdrJgcn meme

lijkc gcmeenschappen_ In vee! ontwik

kclingslanden, waar burger., geen ol 

muwclijks politieke bc'invlocdings

mogelijkheden hehhcn, zten we ecn 

<;oortgelijke terugvJI op hasisgemecn

<;chappcn - niet zcldcn op bijbelse in

spiratie gcbasecrd - waar rcligieuzc, 
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sociale en economische samcnhang op

gebouwd en gckoesterd worden. De 

oplossing van de spanning tusscn voor

rang voor de samenleving en het bcnut

tcn van de mogelijkhedcn van de ovcr

heid wordt aldus gevonden in de 

afwijzing, misschien betcr gczegd de 

afschrijving grotendecls, van die ovcr

hcid. 

Zo hebhen wij die spanning nooit op

gelost en nooit willcn oplmsen In het 

Zuiden van ons land wordt dit jaar 

grootscheeps herdacht dat een ceuw 

gcleden de klcine boercn zich vcrcnig

den in hun standsorganisaties en hun 

co6peraties. Economische ontwikkeling 

en sociale 'verhdfing' konden aileen he

reikt worden door de ophouw van stcr

ke verenigi ngcn en samcnwcrki ngsvor

mcn, op basis van het fundament van 

onderlinge solidariteit, en- voegden de 

stichters en voormannen van die bewe

gi ngen era an toe - op has is van een ge

deelde geloofsovertuiging l\1aar dat 

was niet hct einde van het verhaal. 

Deze hewegingcn stootten in hun stre

ven op de grenzcn van hun mogelijkhe

den door cen hyperliberalc overheid, 

die op het terrein van bijvoorbecld de 

tiscale wetgcving, de kwaliteit'.contro

le, het handelsheleid, hct sociale bclcid, 

het voorlichtings- en onderwijsbclcid 

de vertaling van die onderlinge <,o]idari

teit nict premieerde, maar straftc. Fn 

we kennen de atloop. De van nature 

weinig in politick gc"interesseerde en de 

ovcrheid zeer wantrouwendc keuter

hoertjes van de zandgronden werden in 

een decennium een tormidabele politie

ke macht. Duijvendak beschrijft in zijn 

indringendc studie 'Rijk, rooms, elitair', 1 

over de Brabantse traditionele elite, hoe 

die onder het electorale gewicht van de 

chri'>telijke hoerenbcwcging vrijwel aile 

belangrijkc politieke posities moest op

geven, die zij een eeuw lang had kunnen 

bckleden. De kern van het concept van 

\tichters van die beweging als Pater Van 

dcr Elsen was noch de afwijzing van de 

politick en overhcid in zelfgekozen iso

lemcnt noch de omarming ervan als ver

vanging van cconon1ischc en socialc 

eigen actie en vcrantwoordelijkheid. 

Die spanning, dit dilemma heeft niets 

van z'n actualiteit verloren. Het speelt 

meer dan ooit in de richtingenstritd in 

ontwikkelingslanden: aileen zwaar over

heidsingrijpen, of aileen radicale door

voering van de marktwcrking, of aileen 

afschcrming van de eigen gemeemchap 

tegcn de grotc, boze buitenwereld. Hct 

speelt in verhevigdc vorm bij de voor 

de kwaliteit van het hestaan zo beslis

sende keuzes in het hervormingsproccs 

in l\1iddcn- en Oost-Furopa of markt

werking, of terug naar staatssocialisme, 

of heimwee naar de tijd van de dorps

gemcenschap en de feodaliteit: we zien 

ze aile vcrtaald in bclangrijke politick<" 

stromingen De tragiek is daarbiJ ook 

nog dat de keuzes niet vrij zip1. AI te 

dikwijls wordt die keuzc opgedrongcn 

die kcuzc voor het Angelsaksisch kapi

talistische model, die kcuze voor margi

naliscring van de rol van de ciuil1omty, 

die keuze voor radicale marktwerking. 

In de recente studic van het Weten

schappelijk lnstituut 'Waarheid er1 

waardigheid, Civil society en samen

werking in Europa' wordt indringend 

ingegaan op die andere weg tot ontwik

keling en welvaart, een weg die door de 

mccbepalende Bretton Woodsinstellin

gen meestal niet gekend of afgewezen 

wordt. De kroongctuige bij uitstek van 

dit hervormingsproces, de Poolse oud

premier Mazowiecki, beschrijft in het 

novembernummcr van dit blad die 

moeizame worsteling: er is mecr dan de 

markt, er is meer dan de overheid, cr is 
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meer dan de vlucht naar het eigcn 

ciland. 

ln zclfs in het lliCUWC arnwedcdebat in 

ons land slaat cr ich ncer van die dis

cus<,ic Dr. f-L\1 de Lange, die altijd 

zcgt ccn voor'->tandcr van dialoog tc 

zi)ll, valt zijn zell beledcn <,\andaarden 

al, als h11 hewecrt, dat her rapport 

'Nieuwe wcgen, va'>te waarden' het ar

moedcvraagstuk ontkcnt. De invals

hoek van de christcn-dcmocratische 

armoedebe<;triJding is niet ee11 ovcr

ncmcndc staahzorg - ik dacht toch, 

dat De Lange ook hiJ het C:hristcliJk 

Sociaal C:ongrcs over hcrstelde verant

woordclijkhciu '':as gewcest -, maar de 

zorg voor gchrck aan nicuwc kanscn 

voor mcdcmcmcn. Dat, de invalshock 

van Jc participatie, 1s de rode draad van 

het souaal-economisch hooldstuk, en 

natuurliJk. daar waar er geen pcr'>peLliel 

mecr is ol niet hoclt te ZIJil op hetaalde 

part1upat1c, mcK't ccn -..Zlnlcnlcving, en 

cen ovcrhL·Jd ,-uimhartig medemensen 

in stailt stellen in de welvaill·t van allen 

tc dclcn. Dat is Jc lijn die de crfgena

men van Marga Klompc met opgehe

ven hoofd kunnen verdedigen, ook al 

worden cr cmmer<, met vuil over ze ge

stort, ook al proheren de bedcnkers van 

de ,chandclijke Algemene Nahc,taan

denwet en Je nieuwe Licktewct de 

vcrantwoordeliJkhcid voor Je nicuwc 

armocdc plotseling in de schocncn van 

de christen-Jenwuatie te schuiven 

t\laiir met d1t voorheeld komen we 111 

de huurt van de slcutel, die de omkluis

tenng bn doorhrcken Het i'> nict vol

doende om tc spreken over de kracht 

van de '>amenlcv1ng Hct is zells niet 

voldoenuc om hct Le hehhen over een 

ovcrhcid, die voorwaarden moet <,chep

pcn voor hct lunctloncJ-cn en de he

schcrming van die samcnkving Dat zal 

wei, maar hoc kan dat in ecn klm1aat 

van overindividualisering, hoc kan dat 

in cen glohali.,ercndc economic, die 

een ratrace lijkt te vragen, hoe kan dat 

in een cultuur van commcrcialisering, 

die drijft op hebzucht: Dat kan in iedcr 

geval niet door die individuali,ering af 

tc wijzcn, door de marktwerking te 

ontkenncn, door in de commercialisc

ring aileen maar verdoemenis te zien. 

De sleutel 
Wat we moeten doen is in de diepte 

gaan, cen anuere kelder aklalen, cen 

andere trap af, en ons de vraag stellen, 

hoc we systematisch op de verschillcn

de deelterrcinen van her hc,taan die sa

menleving opnieuw kunnen funderen 

en soms herbouwen. De hedendaagsc 

burger is niet meer te benadcren in een 

verband, in een gesloten 

De bedenkers van 

de schandelijke 

Algemene 

Nabestaandenwet 

en de nieuwe 

n 

0 

0 

kring. Samcnleving betekent 

participatie in vcr<,cheidende 

verhandcn en dus voor poli

tick en overhcid dat een be

kid op <,amcnlcving<,onJer

steunJng gcricht ook niel 

mccr eenduidig is. Her zal 

maatwerk moetcn worden. 

Er is niet zoiets als een alge

meen geldend vermaatschap

pel ijki ngsbclcid 

Ziektewet proberen 

En op de derde plaab here

kent het de mocd te kiezen 

voor institutie<,. Ecn '>terke 

'-.Zlnlcnlcving wordt nict gc

houwd op gcvoclem, alice

tic<,, 'clkaar va'>thoudcn', af

spraken Dat kan allcmaal 

mooi ziJn, maar de brug tus

scn de <,amen levi ng en de 

overheid ligt in de hc,cher-

de verantwoorde-

lijkheid voor de 

nieuwe armoede 

plotseling in de 

schoenen van de 

christen-democratie 

te schuiven. 

ming van de imtitutics. Velen, die- zo-

als ik- aan het begin van hun loopbaan 

vooral tc maken kregen met cen niet 

ecns onbegrijpelijkc cultuur van wan

trouwen en drang tot de<,tructie van de 

institutics zullcn moeite hebben met de 
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stelling dat overheidspolitiek gericht 

moet worden op ophouw van nicuwe 

instituties, hers tel van ( sommigc l oude 

en beschcrming van hcstaande. Samen

levings- en gemeemchapspolitick is in 

essentic institutiepolitiek. En omdat een 

overheid burgers niet direct tot gchor

gcnhcid. samenhang, solidaritcit, ver

zoening kan brengcn, en omdat die 

voor de menswaardigheid wezcnlijke 

waarden niet gcdijen zonder echte ver

ankerendc, voedendc, hewakendc in<;ti

tutics. Het is de hoodschap die iemand 

als professor A.C Zijderveld steed-; uit

draagt. 

AI-, het CDA die andere politick aan de 

hevolking wil presentercn, die andere 

visic, dat andere pcr-;pectid, dan zal de 

slcutel daar naar toe drie kccr moeten 

worden omgcdraaid: Hct gaat er om 

zccr duideliJk de rocp om 

ontkcnning zijn van hct gcgeven, dat 

ook instellingcn hun mtuurlijkc lcvcns

cyclus, dus ook hun af<;terven, kcnnen, 

al-, we vooral crvaren dat idealen van 

zelfverwerkclijking en de feitelijkheid 

van de globalisering in hun ondcrlingc 

wissclwerking nieuwe nog onhekcndc 

in'>tellingcn vragen, wat i-; dan ons ant

woord~ 

De inzet van de christen-democratic op 

ecn sterkc samenleving hegint hij de 

verkaveling, de categori-,ering van de 

instellingcn, die die samenleving schra

gcn. Fn na die catcgoriscring kan tel

kens de rol van de overheid gcdeli

niecrd worden. 

- Fr zip1 instellingcn van waardeover

dracht en -commun1catie, zoals hct ge

zin. de school, dl' media, de kcrken. 

Tockomstgerichtheid en idcntitcitshl'-

wu~tzipl vragen hicr ccn 

moralitcit en samenlcving 

te vcrtalen in een concrete 

agenda van doclstellingcn 

en middelen. het gaat 

daarhiJ om de mocd weer 

te kiczcn voor instituties, 

hct gaat er om tc accepte

ren, dat cr een palet van 

maatregelen nodig is, die 

De brug tussen de 
overheidsheleid van he-

vordering en hescherming. 

We zullen op dit terrcin 

grote vcrschillen met 

'paars' kunnen formulercn. 

De laatstc ti)d Iaten zeker 

de 'paarse' partijen, m<1ar 

nu ook de 'paarse' rcgering 

samenleving en de 

overheid ligt in de 

bescherming van de 

instituties. 

telkcns toegespitst worden op de af

zondcrlijke categoriccn van die instel-

lingcn. 

Het nieuwe hoofdstuk van de christen

democratic is het concrete antwoord, 

niet meer zozcer de analyse, op de vraag, 

hoc we dan die kwaliteit en kracht van 

de samenlcving willen vcrsterken mid

dels, ja zeker middels de ovcrheid 1 

De verkaveling 
Als er niet zoiets algemeens is als het 

maatschappelijk middenveld, als we tc

vens besetfcn, dat terugkccr en herstcl 

van recent gcsloopte instituties een 

hun ware gezicht zien: te

rugdringing van de pluriformiteit en 

volksinvloed in het mediahcstcl, door-

zettende voorkeur voor individualisc

ring ten aanzien van het gezmshelcid, 

barsten in de inhoudelijkc autonomic 

en de vollcdigc finanuclc gelijkstell1ng 

van hct bijzondcr onderwiJ' 

- Er zijn vervolgem Jnstcllingen die 

primair hct cigen helang van leden en 

participanten voor ogcn hchhcn. 

Zonder dat dat overigen'-; \Vii zeggen 

dater gecn oog zou ZIJ!l voor zaken al-, 

algen1ecn hclang of vorn1ing en tocru-;

ting De ovcrheid heeft tot taak die in-
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-,tellingen te crkennen, te con-,ulteren, 

crrncc tc conlnluniccrcn, hun - geza

menliJke - maahchappcliJke vcrant

woorclelijkheden tc re.,pectcrcn (bij

voorhecld terzake arheidwoorziening 

en uitvoet 111g -,ocialc zekcrheicl) en te 

hevot-detTJ1 dat cr een harmoni-,ering 

van in ccr-.tc aan\cg concurrerendc hc

langen ontstaac Vooral hct over<,tiJgen 

van de <,trikte helangen moct gewaar

deerd en gehonoreerd worden Tcn

mimtc helangriJke delcn van 'paar._' 

ontkennen dit in de re.,t van Europa 

met algumt hekeken overlegnwdel 

Fn dan zijn er de zorgill.,tellingen en 

de zorgvoorzicn1ngcn. Van zickcnhui

zcn tot hejaarclcnoorden, van creche-, 

tot huurthuizcn, Wat hiet- gcvraagd 

wordt van de overheid zijn linancierin

gcn, llliJZlr ook ccn nicu\v cvcnwicht 

tu.,-,ct1 doelmatigheid en hcrkenhaar

heid, du, n1cmclt1ke maaL l:n venlcr zo 

'itcrk mogcl1ikc intcgrat1c 111 de <.,JI1lcn

lcving, en een creaticl helcid voor de 

inzet van vriJwilligheid van he-,tuurlijke 

verantwoordeliJkheid tot menseliJke 

zorg, !-, het toeval, dat hij 'paars' voor 

zoveel zaken geld beschikhaar is, maar 

dat de klachten en -,meekbeden uit de 

zorg-,ector overdondcrend worden7 

Een ook door llru.,-,el-, onhegrip wat 

ondcrgc-.nccu\vdc categoric i'-> die vtln 

de -,ociaal-econom~<,che, maar niet com

mereti'lc, <,amenwerking-,i n<,tellingen, 

zoal-. '-.ocialc woninghouwcorporatic-,, 

nog hc-.taJndc cchtc vcrzckcring.;;co()

pcratic">, nlJlH ook nicu\vc initiaticvcn 

zoal-, milieu- e11 natuurheheercoiipera

tie-,, Hier pa-,t ook op Europec-, niveau 

de juridi-;che erkenning van de eigen 

aarcl en functie van dit -,oort in-,tellin

gen en du-, ook het goede recht van at

wijkende concurrenticregels e11 ti-,cale 

hehandeling Tegenover de Wijeriaame 
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en Europese geliJhchecrclerij van aile 

economische actorcn moeten wfj een 

helcid plaatscn van de onderscheiding 

en juist van het belang van niet op 

win'ituitkering gerichte sociaal-ccono

mische actoren, Zij hebben in de ont

wikkeling van het Rijnlandse model een 

onvervanghare functie gespecld en kun

ncn dat nu opnieuw op tcrreinen, die 

niet of nog niet geschikt zijn voor ge

woon economi'ich onclcrncmer'ichap, 

Fr is de vooral in ons land zo hloei

endc catcgorie van instellingen, die gc

richt zijn op helangenbehartiging, maar 

dan niet van de directe eigen helangen: 

de acticgroepen, carita-;-organisaties, 

milieu-, vrede-,-, mensenrechten- en 

ontwikkeling-,hewegingen, maar ook 

politieke partijen, Wat zij nodig heh

hen i-, allercer-;t erkcnning als gespreh

panner van dtc overheid, <,om<, subsi

d!c, <.,OJ11<.., liscalc hegunstiging Wie 

1\cdnland hekijkt, quit hier op ccn van 

de kenmerken van onze idcntitett, en 

op nog iets anders: het zijn jui'>t de 

trouwe of recent teleurgesteldc kiezcr'i 

op het CDA, die cen onevenrcdig gro

te mate van vcrantwoordelijkheicl dra

gen in dit 'ioort organisaties, De opmer

king van minister Dijk-;tal, dat bijvoor

beeld politiekc partijen voor hun voort

he-,taan dan maar commercielc spon

'ioring moeten zoekcn, mi-,kent de kern 

van die vriJwilligheid en die vcrant

woordelijkheid hi-; die onhcgrijpelij

ke en recent in een motie neergelegclc 

drang van 'paars' om met name de rol 

van de christelijke ontwikkelingsorga

nisatics dra-;ti-;ch tc beperken, 

Nag drie categorieen 
In zovcel bc.,chouwingen over hct 

maabchappelijk middenveld en het 

particulier initiaticf worden dric catc

goriecn nog over het hoofd gezien, 

0 
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Categoriccn, die mijns inzicns een 

nieuwc actualiteit krijgen en een nieu

we duiding bij de cohesie, de humani

teit en de weerbaarmaking van de 

samenlcving. 

- Daar is op de eerste plaats de moei

lijk benocmbare categoric van cultuur

bevordering, ontspanning, sport, maar 

ook maatschappelijk opbouwwerk, in 

het algcmeen van sociale en culturclc 

participatie. lnderdaad gaat hct dan om 

gewoon respect voor traditionele en 

ook rccrcaticve vormen van maatschap

pclijke deelneming, maar het gaat ook 

on'i hct oppakkcn in onze grote stcden 

van die soms zeer kleinmazige initiatie

vcn, bijvoorbeeld die allochtone jeugd 

een nicuwc kans gedt, vrouwcn taal- en 

participatielessen. Soms is er vanwege 

de overheid helcmaal geen subsidie no

dig, maar respect en hegrip en een aan

gcpast vergunningenstelsel, dan weer 

gaat het om de beschikbaarhcid van lo

kalitciten en dan weer vooral om erken

ning van deze·initiatievcn als vertolkers 

van de echte maatschappeliJke wcrkc

lijkheid Wie de boodschap over de 

voortschrijdende arrnocde aanhoort en 

vooral de boodschap over de onmacht 

om de echtc probleemgevallcn te berei

ken, en die dan ziet hoe in sommigc 

'paarse' gemccntes kerkelijk opbouw

werk en jeugdwerk wordt achtergesteld 

of ged1scriminccrd, wie de steeds tcrug

kerende plannen ziet van 'paars' om bij

voorhccld htt platrelandsvrouwenwerk 

le veralgemenisercn, die kan hct alter

natievc, het christen-democratische 

overhcidshcleid formulcren. 

Op de tweede plaats is er, ja zeker, 

ems concept van de ondcrneming. Het 

stakcholdmcollccfll in de plaats van de 

winstmaximalisatie ten gun'>le van een 

steeds mccr zeggenschap vragende 

aandcelhouder. Die stillc Cctl'lllllrr wor

den juist die- meestal klcincre en mid

delgrote - ondcrnemingcn genoemd, 

waar arbeid en kapitaal, maatschappe

lijke verantwoordelijkhcid en consu

mentcnbelang in evenwicht zijn 

Tcgcn de uit de Vcrenigde Staten over

gewaaide stroming van kortc termijn

winstmaximalisatie, exorbitantc hclo

ningspremics voor langstrekkende 

managers, onvoldoende inzct op be

houd van arbeidsplaatsen en het schcp

pen van nieuwc, heeft ook de overheid 

ccn rol. Dan gaat her om zakcn als 

voorzien1ngen die een gocd sociaal be

leid honorcrcn. Hct gaat lang niet al

tijd om wettcli)ke maatregelen - of 

Jlli'>t zelfs nict, zoals in hct geval van 

de onuitvoerharc wettelijke allochto

nenquotcring. Maar zaken als milieu

zorg of toezeggingcn voor aantrekken 

van langdurig werklozen kunncn ook 

hij convenanten of concessieverlcnin

gen zeer <,terk hevorderd worden. En 

dan hebben we her nog niet over ln

tensivering van voorzien1ngcn als 

werknemcrsaandelen. Het is onbegril

pehjk dat 'paars', dit 'paars', zo wein1g 

gc'J'ntcrcssecrd liJkt in de heroplcving 

bij zovelcn van een n1euwe onderne

mingsethiek Het is nog onbcgriJpelij

ker dat de nieuwste genera tic die op de 

arhcidsmarkt komt, gcconfrontecrd 

wordt met ecn doorgcslagen flcxibili

'>ering van de arbeid. Her is zckcr waar, 

dat ontslag of verandcring van functies 

soms te moediJk waren. 1\laar als ie

mand mccr dan hondcrd sollicitatic

hricven heeft moctcn schrijven, en dan 

uiteindeli1k een projccthaantje van an

derhall jaar krijgt aangcboden, hoc kan 

men dan van zo icmand de zo noodza

kelijkc loyalitcit en identifir..atie met 

ecn ondcrncming vragen~ Wcllicht 

wordt de grootste schande van 'paars' 

dat ze de actuelc tcndensen naar ar-
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beid aJ., wegwerpartikel niet hehhen 

tegct1gcwcrkt 

- t\ 1ct <JJ rzcltng \ < Jcgcn we nog ccn 

andere Lt~tcgonc ccn -.lotcatcgoric toe, 

aan dcze 1·eck, Het 1' die van de vert

aling vJn de ctgcn lccton1gcving in 

i ll<,lltlllle,, de straat, de huurt, de wijk, 

de dorp<,kern. de deelgemeente de 

land,treek. Ook hicr- ;, cr iet' para

doxaal, aan de hand Jlli't de glohali,e

ring \Vcrpt burger-, tcrug op hct vcr

trouwdc, hun ctgcn lccton1gcving en 

men,elqke maat. lui't de toegenomen 

onzekerheid hrengt een <,cherpe hcr

\voardcring n1cc vJn vc1lig-

hracht, \vaaronl lcggcn we dan niet ccn 

wettelijke grondsbg onder de hestaan

de klcinc kernen, zoa!, we ook in onze 

<;~eden toch deelgemeentc<; kennen7 En 

waarom zou die andere belcv!llgswe

reld. die in heel Europa kennelijk hct 

antwoord ;, op de europeaniscring en 

glohaliscring, aan ons land kennclijk 

helcmaal voorhiJgaan. te weten hct 

her<,tel van de rcgio, de land,treek. a!, 

hi<;tori,chc. culturelc. <,ocialc en econo

nmche eenhcid7 Het Zuiden, het 

Oosten, hct Noorden, de Randstad' 

Ook hicr heeft profc<;sor ZiJderveld on<; 

vee! te leren. Fn daarnaast ook aan-

dacht voor de klcin<,te, fy-

heid. lui<,t de 111<1"-Jiiteit 

vraagt kringcn van hcrkcn

haarheld Wq hadden ooit 

kla,,ieke oplo"ingen, de 

lccfwereld. de knkel11ke 

Er is het perspectief 

dat een krachtige 

samenleving en een 

,;eke lccfomgcving. Ooit 

was bcvordering van de 

e1gen woning kernstuk 

van sociale progran1ma\ 

tcgcn vcrlocderi ng en 

wereld e11 de he,tuurliJke duidelijke rol van de voor hct ,cheppen van 

eenhc1d vielcn <,.Jillen de 

vcdtghcid wcrd gcgJr<Jn

dccrd dom de tr1h gedcel

de nwraal, <;ocialc controlc 

en wetshandhaving, de 

vcrlocdering van wijken 

overheid geen 
een hand met de eigen 

on1gcv1ng. Hct i~ jui~t, als 

mr I de Hoop Scheffer er 

in wezen de vinger op 

legt, dat met name in de 

paradoxen hoeven 

te zijn. 

e11 huurten werd tegcngegaan door he-

vordcring van cigcn woninghezit en 

toereikende gemeentelijke voorzienin

gcn. Wat nu nodig 1'-,, i-, ccn hcwu~t 

progrJmma vJn het weer hij elkaar 

hrengen van de normalc men<,e\iJke 

kring van gedeelde helangen en de hc

<,luurll)ke omvang. Som<, bn dat op 

vri)will1ghe1d,ha'1' geheuren, a! dan 

n1ct met lac1litcrende wctteliJke ol <,uh

'ldicrende voorzieningen, zoa!, hij 

wijk- en huurtorg(lni-,atic-., n1aar '-,0111':. 

ZIJn 1nnovat1e' nod1g die Thor

heckiaJn<,e allure<, hchhen. Nu iedereen 

huiten de Randqad zich toch rea\i,eer 

dat de grote <,tedcli1ke annexatie' de 

vcrn1ct1ging van bloeiendc menselijke 

gcmccmchappcn met zich hehhcn ge-

buurten en hij de groepen, 

die het meest gehaat zoudcn zijn met 

cigen woninghezit, dat het mimte 

voorkornt. Crcativiteit en innovatie. 

ook 1n wcttelijke voorzieningen' 

Dom1nante krachten en vooral gevoe

\cn., in 'paarr.;' zettcn daartcgcnovcr nog 

<,teed<, in op cen voorkeur voor groot

<,cha\ige gemeenteliJke anoexatie,, tcr

WIJI we node een nieuw belcid mls<,en 

dat her<,te\ van de economi<;chc functie' 

van de oude wijken zou bevorderen, 

vooral door dercgulcring \Vc mi<;<,en 

een belcid dat oog heelt voor de lecl

haarheid van de klcine kernen op het 

plattebnd en vooral een helcid dat de 

verhoging van de lokale \a<;ren nfet 

con1pcn'-;ccrt n1ct vcrlaging op hogcr 

niveau 1 

c 
0 
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Niemand anders .... 
Opbouw en hcrstel van cen krachtige 

samenlcving is gecn zaak van vaag

hedcn en krctcn. Het gaat om inzct 

voor de <,amenbindende en tegenstcl

lingen ovcrhruggende instituties, zoals 

'Nieuwe wegcn, vastc waarden' zegt. 

Hct gaat dan om categoriscringen van 

die imtellingen en dan met deskundig

heid groep voor grocp die maatregelcn 

ontwikkclen, waardoor in de optclsom 

aan de eerste prioritcit van onzc dagen 

recht gedaan wordt: opbouw, behoud, 

verqerking van de cohesic van onze 

maatschappij. Het voordeel van de ver

kaveling is, dat zichtbaar wordt dat ecn 

andere politick, een ander bclcid, een 

ander programma mogelijk en noodza

kelijk is. Acht kavcls, Iaten het er ticn 

of zcs zijn, maar de essentie is die a par

te benaderi ng en daarmcc opeem het 

pcrspecticf, dat een krachtigc samcnlc

ving en ecn duidelijke rol van de over

heid gcen paradoxen hoeven tc zijn. 

De deur van de kclder gaat weer open' 

V<S6r de doorbraak van de kumtmest 

en de landbouwmcchanisatic wa<, voor 

boercn het allerbelangrijkst de kenni'> 

van wat icdere kavcl van het bedriJf no

dig had aan bcme<,ting en bewerking 

Ieder van die kavels had een heel cigen 

zorg nodig, iedcr jaar opnieuw. Zo i'> 

het ook met de samcnleving, dat mid

denveld of de - nog alschuwelijker 

term - civil society. Een beweging, die 

die zorg op zich necmt, hernccmt, en 

dat combineert met die kcnnis; die be

weging zal nicuwe crkenning krijgen, 

want er is niemand anders die het zo 

oppakt. 

!V1r. JJAA1 V<lll Cnmif> is dmcteur lhlll het 

Wetelisc!Jaflflelljk lnstituut voor het CDA 

Noot 
Ccrnt DLujvl'n \-Hcrtogenhoc;ch l<oo1n1, lljk o_f 

ICi}C11icSk c/i!n'OIII/111(} Cll 111dc/1(1PUfhlll<iiii!}UI I !I oo;(c/ij~' 

/\}oorti-nrd/J.Jill, (11\d J'>IO-J!lfl, Hct Noord-Br<J

hant<;c Cenootschar, 1 (J(JO, rrot..'f<,chrdt RLILI 
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Wisseling redactievoorzitter 
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Teledemocratie: kansen en risico's 1/96 

Familie- en gezinsbeleid 7 /H/96 



JAARBOEK 

Partijvernieuwing 
Partijvernieuwing is het centrale thema van het 

CDA-Jaarboek 1996-1997. 
Deskundigen van binnen en buiten het CDA gaan in op 
onderdelen van partijvernieuwing en benoemen alvast 

campagnethema~s. 

PartijvoorLitter Helgers beschrijft in cen artikel de vernieuwing van de bood
schap, de boodschappers, de verkoop en de ledenorganisatie van het CDA. 

lnhoudelijke aspecten op politick en maatschappelijk terrein komen aan bod in 
hct interview met fractievoorzittcr Heerma. Hij hckelt de blinde vlekken van 

paars. 

lKON-programmamaker Cecs Grimbergen: "Politici moeten oorspronkelijk 

zijn en in zekere zin eigenwijs." 

Directeur Troost van Arbeidsvoorzicning Nederland vindt dat jong aanstor
mend talent hoog op de kandidatenlijst van hct CDA gC/et moet worden. 

SP-fractievoorzitter Marijnisscn zweert bij direct contact tussen mensen en po

litici. 

Sloot. docent aan de Erasmusuniversiteit en gespecialiseerd in marketing, 
marktonderzoek en kiezersgedrag, concludeert dat het CDA moet investeren in 
them a's als werkgelegenheid, infrastructuur, onderwijs, sociale zekerheid en 

normcn en waarden. 

In een \ooruitblik op de gemeenteraads- en Tweede Kamervcrkiezingcn van 
1998 mocten sociaal-culturele aspccten sterk worden benadrukt, meent voor

zitter Loddcrs-EifTerich van de Programcommissie. 

Het C:DA-Jaarboek 1996-1997 is verschencn onder redactie van L. Bolsius, 
L. Jongsma, E.J. Mathies, M.C.B. Meijer, B.M.J. Pauw en J.J. Schipper. 

Een uitgave van Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, Den Haag 1996. 

Her CDA -.Jaarhoek 1996-1997 kostf2 5,- (exclusief \'er::.endkoslen). 

llc! is te he.l!ellen onder hestelnummer CDA 01-044 hij Sdu Fulfilment, 1!1 
Posthus 20014. 2500 EA Den Haag, releji)()n 070-3789880,fax 070- f1 
3789783. ISBN 90-12-08410-5 ~ 

" 1996-1997 
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