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n de hloeimaand van het Jaar onze<; 

Heren I 'JCJ4 ruhlicecrde ee11 

'Croer van l'romincntcn op hct ge

h1ed van de lntormaticmaatschap

rii' de hootdlctters hchhen zij zich

zelt toegekend een rapport over 

'Europa in de wereldwijde intormatic

n1aat<.charpij' 

Nederland, althans een in het zuiden 

van ons land gevestigde onderneming, 

werd in deze CPI - die hoofdlctters zijn 

toch wei makkelijk- vertegenwoordigd 

door Jan Timmer. U kent hem wei: dat 

is de man die continu een helangrijke 

bijclrage aan de Nedcrland'>e cultuur lc
vert door zip1 rotenticlc klanten vanaf 

de hccldhuis toe tc Iaten roeren, Jlhili{ll 

lllPf!lls for your 

die door andere machten en krachten 

ci<Jn de hunnc worden veroorzaakt en 

aangewakkcrd. dJn plcgcn grotc ondcr

ncnlcr~ van hct hcgrip 'rcvolutic' tc gru

wcn . .1\bJr zodra ecn 'rcvolutie' in hun 

eigcn kraam tc pas komt of zells ee11 

proclukt uit hun cigcn kraam 1'>. neigen 

ziJ ertoe aileen maar oog te hehhcn 

voor de expansic die lokt. En, zo he

zwcrcn ze ook in dit gcvJI, de wcrkge

lcgcnhcicl t\laar dat zullcn de wcrk

nemers van bijvoorhecld de hankcn wei 

nict mecr gelovcn. 

Technologische rcvolutics hehhen voor 

ccn SLUllenleving gc\voonlijk gcvolgcn. 

die niet mindcr ingrijpend zijn clan de 

cffccten van een staatkundige omwen

teling llithreicling v<Jn hct 

kenncn en kun11e11 van de Her aange<;neden onclcr

wcrp laat niet toe dcze co

lunln op luchtigc toon tc 

vcrvolgcn De Cl'l en het 

oh)ect van hun rarportage 

dicncn uitcrst '>Cflcus tc 

worden gcnomcn I )c 

grocr hcclt namclijk in 

dit. op vcrzock van de 

l:uropcsc Raad en onder 

lc1ding v<1n de Europc'>c 

indus t rt c -commtssa ris /)r\. A I llcincnlil 

n1cn-.; 1.., vcrgrot1ng van ZIJ!l 

macht om die kcnnis ten 

goede ot ten kwJde aa11 te 

wenden. Uat gold en gcldt 

voor de ontsluiting van de 

kcrncnergie en voor hct 

hcschikhaar komen v<Jn de 

DNJ\ technologic l:n clat 

geldt evc11zccr voor de 

aanlcg van de clektmnl

~chc- ..,nclweg Jic on~ noar 

lbngcmann, uitgcbrachtc rapport ecn 

<1111h1ticus <1ct1cplan gcschctst voor de 

tclccon1111U11ic<Jticscctor Fn de pmmi

llentcn heschouwcn de door hen he

oogdc doorhraak v011 de inlom1Jlie-

111JJlsci1Jppit 0ls 'cen nieuwe industriclc 

revolutic' il.ls hct g<1<1l over st<Jatkundi

gc ol 111<1<1lschJppcltJkc omwcntclingen 

die i ntormatiemaat<;charriJ vocrt. 

Rcgulcring van wcg- en luchtvcrkccr 

verhoogt de veiligheid en verm1ndert 

in icder geval i11 ecrstc instantic, hct 

energ1everhruik en de milteuvervui1111g. 

Het i'> echter wei de vraag ol uiteindc

\ijk hct grotcrc gchruikcr-,gcn1ak 111ct 

toch weer tot locnemcnde mohtl1tC1t 

l I l\' 1 '" 



zal lcidcn. Llitbreiding en verbetering 

van de mogclijkheden tot telewerken, 

televergaderen en afstand-,onderwijs 

lciden eveneens tot minder verkeer en 

groter gcmak ,1\;\aar het is allesbehalvc 

zcker, dat dit gcmak de mcm aileen 

maar client. Want naar de mate waarin 

de mensen mccr in de beslotenhcid van 

hun huizen aan hun apparatuur zitten 

gekluisterd, ontmoeten zij elkaar min

der in lcvende liJve 

De meest weidse per<,pectieven worden 

wei geopend door de wereldwijde uit

houw van hct op klcincrc schaal al he

staande Internet tussen universite1tcn 

en ondcrzoehcentra. Wie daar toegang 

toe kri)gt. hecft aile kennishronnen ter 

wereld onder handhcrcik. Tegelqkertijd 

worden JUist hicr de grootste risico's het 

duideliJkst zichtbaar. Ecn daarvan i'> het 

door de Cl'l zelf gesignalcerde gevaar 

dat "een gesplctcn maat<,chappij ont

<,taat, waarin slechts ecn deel van de hc

volking toegang hedt tot de nieuwc 

technologJecn" Die tweedcling zou 

kunnen onbtaan al<, "hcpaalde menscn 

de nieuwe informatiecultuur en de in

strumenten daarvan zullen afwi)zen" 

De Cl'l heveelt als remedie aan dezc 

grocp van ongclovigcn door overtui

gendc vorn1en van voorlichting tot ac

ccrtatic van de aangchodcn zegc

ningcn tc hrcngen. 

t\bar deze ideali'>tische henadering lijkt 

toch cen versimpeling van het werkelij

kc prohleem Ue diep<;te kloof zal im

mcrs met ontstaan tussen hen die niet 

en hen die wei willen, maar tussen die

genen die steeds grotere delen van de 

al n1aar grocicnde inforn1atic~troon1 

kunnen verwcrken en ziJ die daar wei

nig ot n1ct.:., n1cc kunncn 

Fen andersoortige maar niel minder 

grotc bcdrciging i~ dat hct cigendon1 

van de nieuwe LllmmunJcaticmiddelcn 

zich conccntreert hij slccht<, enkelc on-

(I lV 1 '" 

dernemingen. Manipulatie met prijzen 

en met de inlormatie zeit zou dan een 

reeel risico worden. 

De GPI ziet, zoals de samenstelling van 

de groep doet verwachten, voor de 

overheid in nationaal en Europces ka

dcr, als belangrijkste taak het marktme

chani-,me vrij spel te gcven hij de 

ophouw van de informatiemaatschap

pij. Deze henadering van de overheids

taak is wei erg hencpen en armetierig. 

Wanneer zich een technologische revo

lutic staat te voltrckken, die ook verre

gaande maatschappelijkc gevolgen kan 

hehhen, zou de ovcrheid schromelijk 

tekortschieten als zij zou vol<,taan met 

enkele '>timulcrende maatregelen en 

vcrder het verloop van de ontwikkelin

gen passid zou afwachtcn. Want als de 

ge<,chiedenis van voorgaande industric

le revoluties ons ccn ding hedt gclcerd, 

is het toch wei dit, dat wat de markt 

cloct nict per dchnitie wei gedaan is. Fn 

een twcede le-, van de historie i'>, dat de 

technologic door haar veroorzaaktc 

prohlcmen lang nict altijd en gocd kan 

oplo<,<,en. 

De zorg voor de welvaart van haar bur

gers verplicht de overheid zcker om de 

ontwikkeling van de informatiemaat

schappij te stimuleren niet in den blin

de, maar voor zover verantwoord 1s. 

Andcrzijds noopt de, als hct goed is, 

nlinqcns even grotc zorg voor hct wel

zijn van die burger<, de overheid zorg

vuldig de grens te bepalcn tu<,sen 

verantwoord en onverantwoord, hij

voorheeldmct hehulp van effectrappor

tages. J:n ten<,lotte zal de overheid, met 

de middelcn en de maatregelcn die 

daarvoor nodig zqn, die grens mocten 

eerhiedigcn en Iaten eerhiedigen. 

/11 de colunrll<jCPell de ldr11 Pilll ,le ml,ntie h1111 

f>usoolrli;h o{>Pdlinlljelr uwr. ZiJ /Jof>elr dililr

lllee WI ildllZCI ic i}CPe!l POOr re[fcctie o{ ,/cJJiil 
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n de komende jaren zal her thcma 

'zingeving en veranrwoordelijkheid' 

de rode draad zijn dte door her on

dcrzock van her Wetcnschappelijk 

lmtituut voor her CDA loopt Om er

voor tc zorgen dar dit thema mecr is 

dan ccn tnooie vlag, i'i hct van groot 

helang dater in de hcginlase ecns sre

vig van gedachten wordt gewisseld 

over de implicaties en uitwerking van 

dit thema. Hiertoe heclt her Weten

schappelijk lnstituut een sympostum 

gcorgtlni'iccrd dat cind vorig jaar, op 

woensdag 30 november, in Kasteel 

Wijenhurg tc Echreld plaatsvond. 

Waarom de comhinatie 'zingeving en 

vcranrwoordelitkheid'c De term veranr

woordei!Jkheid is een kcrnhegrip bin

nen het CJ)A. Het streven naar ecn 

verantwoordelitke samenlcving is sinds 

1aar en dag ccn van de hoolddoelstel

lingen van het CDA. De toevoeging 

'z1ngcving' plaat'it dat <.,trcvcn in ccn 

nieuw ltcht. De schtpnverpers worden 

nu tn hct hi1zondcr gcricht op de so

ciaal-culturelc context waarin dat strc

ven 11aar een verantwoordelijke samcn

lcvrng n1oct worden vormgcgcvcn. ()t 

het stt·even cetl kans maakt is tevem al

hJnkclqk van hurgcr~ en organi"idtic~ en 

de llltttc waarin ZlJ zich voclcn Jtlngc

sproken door het idee van een verant

woordclijke samenlcving 

\'fat hctekcnt het voor de koer'> en stra

tegic van hct ( ·1 )/\ dat ccn steeds klci

ncr wo1·dcndc groep tn Nederland zin 

ontlcenr aan hct geloot in Code Voor 

wclke opdracht staar het CDA in cen 

'>tcrk ge'>eutlari<,cerdc samenlcving~ 

Tijdcm het symposium werdcn twee in

lcidingcn gehoudcn Op iedcre inlci

. ding volgde een lorumdiscussie onder 

Ieiding van drs. W Deerman, voorzitter 

van de Twcede Kamer De ecrstc inlet-

ding 'Is vragcn naar zin, vragcn ntlar 

Cod' Zingeving en polittek' werd ge

houden door de heer dr W Stoker, 

godsdien'>thlosool aan de VriJC 

llnivcrsitcit in Amsterdam. De twcedc 

inlciding werd gehouden door prof mr 

dr. E.M.H. Hirsch Ballin onder de titcl 

'Antithcse of '>ynthcsc' Enigszins her

zicne vcrsics van hctde inleidingc11 

worden in dtt nummcr gcpuhlicecrd. 

Na clke inlciding volgdc cen geani

meerdc forumdisCLt'>Sie 

Aan de cer-.tc torumdi-.cuS'>ie namen 

declmevrouw drs. H.A. Alma, prof dr. 

W.FCM. Dcrksc, prof dr ). Klapw!Jk 

pro! mr. A.K. Koekknek, dr.l L 1\1 Vis 

en mr. L.B.M. W(ist. 

Aan de twecde lorumdiscu'>Sic namen 

dee I dr'>. FH. Buddenhcrg I llr(ining, 

pro! dr I' A van Ccnnip, dr'> F. 
Heerma, drs. R.FM. l.ubher'> en Ill('-

vrouw R. l'eetoom. Onder de titcl 'In 

contact met de tijdgce'.t' brcngt drs 

Th.B.I·t\1 Brinkel vcrslag uit van de eli'>-

CU<..,r..,ic 

( I)\' I ''' 



Geen mens kan Ieven zonder te beschikken over antwoorden op 

de vraag naar de zin van het eigen bestaan. Vanuit christelijk per

spectief moeten sommige vormen van zingeving worden veroor

deeld: bijvoorbeeld 'consumentisme'. Het is echter onjuist om aile 

niet-christelijke zingeving negatief te waarderen. De antwoorden 

van andersgelovigen en niet-gelovigen moeten serieus worden ge

nomen. Deze erkenning client consequenties te hebben voor de 

opstelling van het CDA in een nog steeds verder seculariserende 

samenleving. 

V 
o. or het Wetemchappel1jk 

lmtJtuut voor het CDA 

staat de ko-

ecn zaak van de privc-sleer, maar nok 

van de puhlieke -,ker Wat houdt dezc 

vcrruiming, behalvc ver

antwoordelijkheid nu ook 

zingeving, in~ 1\laakt het 

CDA opcens gchruik van 

ccn woord dat up hct mo

ment een modcwoord in 

Nederland i-, ol kan de 

christen-democrat ie er 

mende jaren 

het thema 'zingeving en 

verantwoordelijkheid' cen

traal Daarmee gedt het 

lnstituut antwoord op "een 

relatiel h1·eed en nieuw be

roep vanu1t de samcnlc

ving om de politieke actie 

te plaatscn in het kader 

van ccn n1ccr algcn1cnc 

zingevingsproblcmatick" ' 

Hct aandKhtweld van de f), W Stoke1 

ook icl5 mee) Antwoordcn 

op die vragen zal ik gcven 

aa11 de hand van drie stcl

lingen. Voorat proben ik 

de vagc tcrn1 zi ngcvi ng 

chri<;ten-dcmocr<Jtischc politick wordt 

zo onrniskenhaar vnruirnd. Niet eileen 

vcrantwoordcliJkhcid I naast de crmcc 

vcrwant<: andere dric kcrnhcgrippen 

van hct CDA, gcrec.htigheid, solidari

t<:it en J-cntmccstersch<Jp) maa1· nok Zln

gcving ~tclt zij a]..., CCn van haar 

docl5tcllingcn Zingcving is nict aileen 

die ook nog vaag en onhcldcr is in het 

nndcrzock-;programma van het Wctcn

'>chappelijk lnstituut- wat scherpcr pro

he! tc gevcn. 

Zingcving' vat 1k met De Dijn up als 

gelukt contact met waardcn.' Dat gc

lukt contact met waardcn zie ik op d1·ie 

0 

m 



rnanieren zich in het Ieven van men sen 

afspclcn Allereerst in de vaak onopge

merkte continue dagelijbe zinbeleving. 

Hct contact komt tot uitdrukking in de 

groct, hct werk, hct krijgen van erken

nmg, het vieren van ccn vcrjaardag. Zin 

hoort even vanzelt-,prekend hij het Ie

ven als gezondhcid. Jc ontdekt pas dar 

hij cr is, a is hij gaat onthreken. 

Op een tweede wijze kornt het gelukt 

contact met waarden ook tot stand in 

wat ik de intense zinbelcving noem. 

Dat is een kortstondige beleving die 

vaak diep in het Ieven kan doorwerken. 

Clp zo'n rnornent van intense zinbele

ving is er oog voor de diepte en zijns

r1Jkdorn van de dingcn. Ouders kunnen 

h1j de gehoorte van een kind de erva

ring hehhen van het gratuite karaktcr 

van het hestaan. or denk aan de waar

achtigheidservaring: rnen breekt uit het 

alledaagse en hekijkt zichzcll met an

dere ogen. Of de ervaring van een in

tens helecfde gemeemchap hij een 

!Jturgi"chc v1cring. 

Zin crvaren is niet hetzeltde als geluks

helcving en iets anders dan verlangen 

'Consumentisme 

is pseudo-

zingeving' 

naar genot. Dat hlijkt hij-

voorheeld a! uit zin die rnen

'>en heleven in de vaak risico

volle inzet voor de zaak van 

gerechtigheid. De derde ma

nier van zinhelcving geeft 

dan ook aan dat naar zin 

wordt verlangd juist waar hij ontbreekt 

We noemen dat wei contra<,tervarin-

gen. In ccn ..,ituatic van ~tcrkc onvrede 

met Jezell of in een situatie van schrij

nend onrecht of verlies van een dierha

rc gaan \Vl' jui-;t naar zin vcrlangcn. We 

stuiten 1n zulke '>ituaties op fundamen

telc Ievens- ol zinvragen zoals die van 

onze e1gen 1dentiteit, van lijden en 

dood, zcgen en heil. 

lk constatecr op grond van deze drie 

WIJZell waarop mensen zin helcven, cbt 

zinhelcving zich niet laat beperken tot 

de privesfeer, maar ook hehoort tot de 

puhlieke sfeer. Dat geldt vooral voor 

sommige vormen van de eerste en van 

de derde manier van zinbelcving. 

Wat is nu het kenmerkende van een 

zinbeleving? Wat houdt gelukt contact 

met waarden in~ Het gaat <,teed, om 

een relatie met waardcn, zoals hijvoor

beeld met ecn gc!Jclde, of met iemand 

die ons erkenning voor ons werk 

schenkt, of met natuur die indruk op 

ons maakt, dan wei muziek die ons tas

cinccrt. Zinhelcving raakt on<, in ons 

gevoel. Deze relatie met waarden 1s zo

danig dat wij in deze relatie· nict de 

heerser zijn. Het andere of de ander 

hcbben wij niet in onze grcep, omdat 

de andcr of het andere ons oversti1gt, 

transcendecrt. Eigen aan de relatie met 

waarden is, zo stel ik met De Dijn, 

ovcr'>tijging, tran<,cendentJe. lk gebruik 

hier de term transcendentie in de niet

religieuze betckcnis. Hij wijst crop dat 

kenmcrkend voor gclukt contact met 

waarden uitwendighcid is. Cclukt con

tact met waarden is altijd een vcn·as

sing. Wij bclcven zin al<, aan ons 

geschonken door de desbetrcflcnde 

waarde, de gelicfdc, de natuur, iemand 

die om erkenning geeft. Je kunt zinbc

leving dan ook nooit afdwingcn. 

Dat wij onderkcnncn dat aan zinhclc

ving altijd dat transcendentiemomcnt 

eigen is, is ook daarom zo helangrijk 

omdat zo ondcrschcid is tc maken tus-

sen zingeving en r-,cudo-zingcving. 

C:onsumcntisme, hehocftehevredigi ng 

is ecn voorhccld van p<,cudo-zingeving. 

Daarin onthreekt hct moment van 

\ransccndcntic', van ovcrstijging. Wij 

rnaken het tc consumcrcn gocd aan 

onszell gcll)k zoals we een appel aan 

ons gclijk makcn door hem op tc etcn. 

VZln bcL:111g voor on<.., ondcrwcrp i.., ook 

dit: wat i...; de hron van zrngcv1ng~ f)at 
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was vanouds voor onze samenleving de 

christelijke godsdicnst Zijn zinstich

tende verhalen reservoirs van gestolde 

zin die in het dagelijks Ieven vloeihaar 

kunnen worden dankzij onderricht, 

prediking, muziek en liturgische vie

ring. Maar cr zijn in onze samenleving 

meer leveranciers van zingeving, behal

ve andere wereldgodsdiensten, ook 

niet-godsdienstige levenshcschouwin

gen zoals humani'>me, liberalisme, '>O

cialisme en spirituele stromingen. Maar 

nog opvallender is die een groeiende 

groep mensen wijst levensbeschouwing 

at en beleeft zin buitcn elke otficicle le

vensheschouwing om. Het gaat bier om 

wat men wei de ontzuiling van onze sa

menleving noemt. lk noem dat de niet

levensheschouwelijkc vorm van zin

geving De vraag hierbij is Waar wordt 

bier de lcvensoricntatie dan aan ont

leend: Hoe worden hi) die mensen de 

waarden waarmee ze gelukt contact 

zoeken, gestcmpeld; lk kom daarop tc-

rug. 

Een aamcherping is nog nodig Zin

gcving i'> altijd genormeerde zingeving 

Als wij iets zinvol noemen, dan geven 

wij aan welke gezindheid ieder er te

genover client te hchben. Zingeving is 

per ddinitie iets goeds in de ruime zin 

van het woord. Een lcvensheschouwing 

als het fascisme kcuren we af op grond 

van algemeen-menselijke normen. Hier 

is geen sprake van gelukt contact met 

waarden. 

Niet-godsdienstige zingeving 
t\lijn eerste stelling luidt: Een christen 

dient ook de niet-godsdienstig ge'inspi

reerde zingeving ten voile te erkennen. 

Vragen naar zin werd lange tijd uitslui

tcnd opgevat als vragen naar Cod. 

Zinheleving verwijst, zo was de opvat

ting, uiteindeliJk naar Cod, de bron van 

( llV I <JS 

zin. En de niet- of andersgelovige>' 

Diens seculiere zingeving is, zo stelt 

men vaak in christelijke kring, of uiting 

van ecn nihilistisch levensbesef of ver

wijst op verhorgen wijze, impliciet naar 

Cod. En waarom zou dat zo zijn! 

Daarvoor geeft men dan een filosofi

sche en een theologische reden. lk he

perk me hier tot de laat<,te 5 

De theologische reden voor de identifi

catie van zingeving met (christelijk-) 

godsdienstige zingeving is deze: Cod is 

de schepper van mem en wereld. Alles, 

ook onze zinervaringen, moet op een 

of andere wijze naar Hem verwijzen 

zoa]<, het veroorzaakte, de mens, naar 

zijn of haar oorzaak, Cod, verwijst En 

vraagt Cod hovendien niet aan de zon

dige mens om hekcring: Verercn men

sen, als ze niet in Cod geloven, niet 

altijd afgoden en is daarmee hun zinhc

leving niet per definitie altijd pseudo

zingevingJ Kan men eigenlijk wei zin

vol Ieven zonder de lcvensorientatie 

van het Woord van Cod? Zin ervaren, 

zo zegt men, moet wei op een of ande

re wijze naar Cod verwijzcn, ook de 

zinervaring en het vragen naar zin van 

de niet- of andersgelovige. Cod is im

mers de bron van zin. Zingeving is ex

pliciet (hij de god-gelovige) of impli

ciet (bij de niet-of andersgelovige) reli

gieus, verwijzend naar Cod. 

Daartegenover poneer ik mijn eerste 

<,telling (zie hoven) met de volgende 

overweging Cod is schepper van aile 

mensen. Wij staan als mcnsen in een 

schcppingsrelatie met Hem. Cod als 

schepper en a!, hron van zin geeft vol

gens het scheppingsverhaal van 

Cenesis de mensen zijn zegen mee, 

daaronder valt ook wat wij vandaag 

noemen een Ieven met zin. Tussen Cod 

en mens is weliswaar de zonde geko

men. 1\laar dat heelt niet verhinderd 

dat Cod mensen zijn zegen, de moge-
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li,khcid van ccn zinvol Ieven. hlijlt 

<,chcnkcn ongcacht hun houding tegen

ovcr I !em. Dat wordt on<; gezcgd in 

hct verhaal van Noach en de zond

vloed. dat Wll 1n <,amenhang met het 

<,chcppingwerhaal dienen te lczen. 

Cod doct de memen de eenzijdige toe

zcgging van zijn hcwarcndc gcnadc: 

"voortaan zullen zolang de aarde be

'-Jtaot, zaoiing en oog..,t, koudc en hittc, 

zomer en winter, dag en nacht niet op

houden' ICen ~l:22) Cod bcvestigt 

Noach opnieuw de zegen van de 

'>chcpping - en daartoe hoort ook zin

gcving a], gelukt contact met waarden

ongeacht het teit of de mens persoon

lijk voor Cod kicst. Dankzij Cods 

-;cheppingsgenade of de 'gemeene gra

tie' (de term die A. Kuyper gebruikte) 

kunncn mensen zinvol Ieven, ook al 

verdiepen ze hun scheppingsrelatic niet 

tot ccn gcloofsrelatie, een persoonlijke 

relatie met Cod. Zingeving behoort, zo 

'>tel1k daarom, tot het Ieven dat Cod in 

211n ruimhartigheid aan menscn 

-,chenkt ongeacht hun keuze voor of tc

gen Hem. Dit laat onverlet dat Cod 

men<,en roept om zich tot Hem te ke

rcn en te Ieven voor zijn Aangezicht. 

,\bar verwijst de (seculiere) zingeving 

van niet- of andcrsgclovige mensen, 

toch niet op verborgen wijzc naar Codo 

Zo hcdt een lange wijsgerige traditie 

hct altijd gezcgd met de gedachte van 

ccn zinkctcn. die zijn stop in Cod vindt 

of met de opvatting van de impliciete 

intu.ltic. In mijn voorhe-,chouwing over 

z1ngeving gal ik een andere visie. 

Kcnmerkend voor zinheleving, gelukt 

contact met waarden, i'>, zoals gezegd, 

'over'>li[ging' ltranscendcntic) en dat 

hodt op zich nog niet naar Cod te ver

wi[zen Voor de gelovigc is dat wei, 

maar voor de nict- of andersgelovige is 

dat niet het geval De niet-godsdiensti

gc n1cn' kent ook dat gelukt contact 

met waarden zonder naar Cod te willcn 

verwijzen. Dat kun Je hctreuren vanuit 

jc eigcn geloot. n1oar jc kunt dat nict, 

zoa\-; prorcqantcn vJak war zuinig_jc~ 

doen, diskwalificercn ill-, ndlilisti'>ch lc

ven-;hc-;cf of lcegte of, wat katholicken 

vaak royalcr doen, hct hetJtclc11 als 

implicict chri<;tendom 

Kortom: zingeving 1s dankzi1 Cods 

ruimhartige scheppingsgenade of 'ge

meene gratic' ccn mogelijkheid van 

mensen ongeacht het feit ot zc al dan 

nict gclovcn. 

Wordt met deze erkenning van niet

godsdienstig gc'lnspircerde zingeving 

niet de C van het CDA ontkracht7 

Erkenning dat ook andere zingcving 

mogelijk is dan de eigen chri-;telijke, 

houdt nog gecn oordeel in over de kcu

zc voor ccn bcpaalde zingeving. 

Waarom dan de keuze voor de C van 

het CDA? 

Naar een dialogisch CDA 
l'v1ijn tweede stelling is: De C: van het 

CDA is hard nodig in de huidige plura

le samenleving, vooral ook als het gaat 

om zingeving. Waarom? Omdat zingc

ving nooit ncutraal verkrijgbaar is. 

Het zal duidelijk zijn dat hij de lcvcns

beschouwelijk bepaalde zingeving de 

waarden vooral worden gestempeld 

door de deshetreffende lcvenshcschou

wing'' Kijken we eens naar onze eigen 

levensbeschouwing. Waarom is hct 

christelijk geloof als inspiratiebron voor 

zingcving, normen en waarden zo be

langrijk? Omdat godsdienstige levens

beschouwing, als het goed is, de dage

lijkse ervaring van haar aanhangers 

stempelt. 

Celoof kun je opvatten als een erva

ring, ervaring in de hrede zin als helc

ving van de wcreld. Ccloof ak crvaring 

stempelt onze dagelijkse ervaring. Dat 
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maakt kztt<; duidelijk in zijn geliJkenis

<;en HiJ laat aan dagclijksc crvJringen

zaaien, ee11 hruilott vicren, een werk

gevcr die loon moet utthetalcn - zien 

dat geloven ook cen crvaring is die 

lijkt or dageltjkse ervMingetl, maM te

gclijk ook de dagelijkse ervaringen 

stemrelt tot door-geloot-heraalde er

varingen Ccloof sreelt zich in het da

geliJkse Ieven at, waJrdoor het dage

lijkse niet meer allcdaags is, maar, -;om<, 

even, verrassend anders wordL Welke 

vader ontvangt zijn vcrloren gewaande 

zoon met oren armen' Welke werkge

vcr gceft de werklui die huiten eigen 

schuld minder uren maakten dan ande

ren toch voldoende loon om hun gezin 

te onderhouden) Zo zien wiJ hoe zin

geving, waarden en normen <;teeds door 

icts worden gestempeld [n dat geldt 

voor elke zingeving_ Voor de chri<;len 

!en in de genoemdc voorheelden) is dat 

de Cod va11 ]eztts C:hristus; voor de hu

manist de <;telling dat de mens alles he

paalt en voor de religieuze humanist de 

erkenning van het ondoorgrondelijke 

my<;terie van de wcrkeliJkheid_ 

!Crkennen wiJ dat waarden nooit neu

traal vcrkrijghaar zijn, dan kan ook 

worden ge~tcld dat zingeving, nornll'll 

en waarden ook in de openhare steer 

pas goed lunctioncren in het kader van 

een achtergrondwerhaal dat een lc

vensbeschouwing Ievert_ Verantwoor

delijkheid hijvoorheeld i<> voor een 

chri<;ten gestempeld door het hijhelse 

getuigenis van solidariteit met de arme_ 

Binnen het lihera]i.,me staat verant

woordelijkheid in de context van de 

mondigheid van de mens, hetgeen eer

der vcrwijst naar individualisme dan 

naar solidariteit_ 

Als zingeving nooit neutraal is, dan is 

hct wei de vraag waardoor de niet-le

vensheschouwelijke vorm van zinge

ving, de zingeving van mensen die de 

ofhcicle levensbeschouwingen alwij

zen, is gestempeld_ Ook deze niet-le

vensbeschouwelijke vorm is niet neu

traal. Ook zijn waarden zijn gekleurd 

en wei door het heer.,ende cultuurpa

troon_ Ecn van de huidige elementen 

daarvan is het individua]i-;me_ Daarom 

is deze niet-levensbeschouwelijkc zin-

W Stoker spreekt de zcwl en bet forum toe tljdens bet WI-symposium 'Zingeuing e11 

vmmtwoordelijkbeid' op 30 notJemher jongstleden Cfoto Micke Scblanum) 
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gcving moeilijk beschrijfbaar omdat ze 

11., 
1

llitgcwaaicrd' 

Hoc verhoudt de C van het CDA zich 

tot de verschillcndc vormen van secu

licrc zingcving in onze samenlevingc lk 

begin hlJ de nJet-lcveno;he-;chouwclijkc 

vorn1 van zingeving. Somo; i-; hicr spra

kc van p-;cudo-zingcving, zoals hct 

tham wijdvcrhrcidc comumentisme. 

I hartegcnover i-. de C: van het CDA 

hard nodig om te Iaten zien hoe wij in 

de o;amenlcving de 'negatievc' vrijheid 

kunncn ovcrleven. 

kent. lnzet voor gercchtigheid en ver

antwoordelijkhcid bijvoorbeeld is, Cod 

zij dank, niet aileen ccn zaak van chris

tencn. Scherp wordt ons dat gezegd in 

de gelijkenis van de l:larmhartige 

Sameritaan. 

Nu is cr wei een dilcmma. lk signaleer 

het zonder hct op te lossen. Enerzijcl-; 

plcit ik voor een dialogische verhou

ding tot mensen die zich niet door de 

Bijbel Iaten inspircrcn, maar in de prak

tijk vaak wei gelijke dingen mstreven 

als het C:DA. ])at zou plci-

Som-; ziJll hij deze niet-le

vcn-;bc.,chouwclijkc vor

mcn van zingeving ook 

authcntiekc vormen van 

zingcving, bijvoorbeeld de 

grote plaats die de lamilie 

nog steeds innccmt in on

ze samcnleving of de inzet 

voor een buurthui-; of de 

inzct voor milieu, vredes

zakcn en ontwikkdingssa-

Zingeving behoort 

tot het Ieven 

dat God aan 

ten voor ccn mecr open 

partij Andcrzijds bena

druktc ik dat zingeving, 

waarden en normen moei

lijk lm verkrijgbaar zijn en 

het beste functioneren in 

cen levensbeschouwing. 

Daarmce verdedig ik, wat 

men wei nocmt, een 'bre-

mensen schenkt 

ongeacht hun keuze 

voor of tegen 

hem. 
de' opvatting van moraal 

cn zingeving. Dat zou 

mcnwcrking. Op grond 

van mijn ecr.,tc '>telling client de hou

dJng van het C:DA niet antithctisch te 

Z!Jn cn vooral al mcn<,cn die niet of 

.,Jcchts vaag godsdien<;tig geinspirecrd 

Z!Jn, al tc schrijvcn voor <,amcnwerking. 

De dialoog i'> hicr nodig. Het i'> nict 

ondcnkhaar dat zc zich zullen voelen 

aangc'>prokcn door de kernbegrippcn 

van hct C:DA. 

J:n hoc staat hct mct deC in confronta

tJc met dc mccr lcvcnsbcschouwclijk 

hcpaaldc zingeving van humanisten, li

hcralcn en socia]i.,tcn" Ook hier geldt 

op groml van miJn ccrstc stclling dat de 

houding van hct CDA nict antithctisch 

dJclH tc z1jn, maar dialogisch 

I harmce hedoel ik ccn kritischc eli a-

loog waarin men cncrzijds de cigcn 

1dcnl!teit niet vcrdoezelt en waar nodig 

vcrschdlcn duiclclijk aanwi)st, maar an

dcrzijds ook de overecnkomstcn cr-

pleiten voor een duidelijk 

herkenbare christelijke partij. Ecn alge

mcne, vage god-.dicn-;tige partiJ is een 

onding, een vicrkantc cirkel. Hicr zit 

du-. een spanning tussen enerzijd-. de 

dialogi-;che houding en mogelijkc sa

menwerking en anderzijds de erken

ning dat icdcrs zingeving en moraal het 

beste functionecrt in de eigen lcvensbe

'>chouwclijke traditie. Dcze spanning 

verhelder ik aan de hand van de kwes

tie of moslims en hindoes ook een 

plaats kunnen hebben in het CDA. 

Occumenische christcncn staan dialo

gisch tegenovcr andere wcrcldgods

dien-.ten. l'v1aar voor mcnscn met een 

duidelijk omlijndc levensbcschouwing 

zijn zingcving, waardcn en non11en zo

als gezegd juist door de dcsbctrel fen de 

levensbcschouwing gestempcld en dat 

geldt dus nnk vour de moslim en de 

hinclne. Een mo.,]im kan toch znmaar 
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niet de Koran voor de Btjhcl inwi"e

icn' Same11wcrking is ntct hiJ voorhaat 

al tc wiizcn, dc- dialoog i"> nodig. 

lnhoudeliJk zou mocten worden hekc

ken, waJr de ovcreenkomsten en vcr

schtllct1 ltgge11 met wat het CJ)/\ 

VOOfl.,tJat 

Zingeving is meer dan moraal 
t\lijn derek stelling is I let tcrrein van 

de zingcving is ruimcr dan dat van de 

moraal en de verantwoordclijkheid 

Blijkens de kernwoorde11 van hct CDA 

- gcrcchtighcicl, gc~prcidc vcrantwoor

dcll)khcicl, soliclaritcit en rentmecster

schap - staat de cthtek centra;:d_ Dat is 

hcgrl)pcll)k en ook verdcdighaJr gezicn 

de taak die de overheid heel t. Aileen _ 

hct komt wei loodzwaar hij de burger 

over Is de mens niet mccr dan ccn et

hisch wezen en ka11 hii ot ZIJ op dit 

mecr door de polttiek ook niet worden 

aangcspmkcn7 Nu wil het CD/\ zinge

ving ook n1a.kcn tot voorwcrp van zijn 

cultuurpolitiek 1\laar wat bcdoelt hct 

rnct zingcving~ In 'Ztngcving en vcrant

woordeliJkhcid' wordt zingcving he

schouwcl als 'tocpassing van onzc vter 

kernhcgrippen'- Zingeving liJkt zo op 

tc gaa11 in de ethiek Ook in de waarde

volle biJdrage van ThiJS lansen aan het 

.:.,ynlpo">iunl 'Zingeving en verantwoor

delijkheid' krijgt ztngeving nog cen 

hectic een ethisch stempcl opgcdrukc-' 

J)at lijkt mij onJuist Zo wordt het on

dcrschcid miskcnd tus<.en zingeving en 

zinhclcv1ng cncrzijch en moraal en mo

rccl handclcn anderzijds Te,- adstructie 

va11 11111n stelling hct volgendc-

1 Zingcv1ng i-. zoal.., gczegd gclukt 

contaLl met waarden, Die waarden 

kunnen ethischc waJrdcn ziin, de inzct 

voor gcrcchtighcid, llltlJr- en daar gaat 

het mij om - ook andere waarden zoals 

esthetischc waarden, zinbclcving in 

popmuziek door jongcren, een rattone-
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lc waarde als waarheid, zinbelcving 111 

wetenschap c11 kcnnisverwerving, ccn 

gclootswaZtrdc zinhclcving in de litur-

gic. 

2_ ,\loraal zeit vooronderstelt al iets wat 

cen Ieven met moraal mogeli1k maakt 

en hct cthische ovcrschriJdt J)at is al

lereerst zijnsvertrouwcn ol lcvenshe

anling dar voor de chri~tcn i-; gcgrond 

op hct geloof in Cod als scheppcr De 

humanist die niet geloott in Cod ale; 

-,chepper worstelt ermee om Jil te zeg

gen tegen hct Ieven, maar ktec;t uitcin

delijk toch voor de bec;taanshcaming_ 

Ook hedt een mens uitzicht noclig 

voor ztjn handclcn, hoop en vcrwach

tmg. Dat kan uiteindclijk, zo zegt de 

gclovigc, gcc1~ n1cn-.; ons gcvcn, ook de 

arts of de politiu" niet, aileen Cod die 

begin en cinde van allcs is_ 

' Zingeving vanuit het christclijk gc

lool hevesttgt miJn iderdci stclling als 

volgt: met Ricoeur en anders dan 

Levims stcl ik dat in Cods opcnbaring, 

die ons in de Schrih is gegevcn, primair 

is hct verhaal van Cods scheppingsge

nade en zijn vcrlosscnde genade ide in

dicatidl en nict het voorschrdt, de 

Thora ide impcraticl)" Het handclcn 

van de mens is cen antwoot·d op Cods 

genade Hct antwoord van de mens op 

Cods aanbod van zegen en hcil onwat 

mecr dan het cthisch handelcn, hct is 

bchalve de daad ook de liturgic De 

voltooiing van de schcpping is nict de 

werkdag, maar de <.abhat, een dag van 

rust, vreugde en liturgic In de llijbcl is 

sjalom het alomvattende woord voor 

zingevmg Sjalom hedt ccn cthische 

con1poncnt n1aar i~ nlctT dan gcrcchtig

hcicL Zoals de psalmdichter hct zcgt 

Het is vredc, wat Hij I Cod] verkondigt 

ziJ ontmoctcn elkaar genadc en 

waarhcid, gnechtighcid en vrede zij 

kusscn elkaar (i's H511 ). 



In hct hiJhclsc woord vrcdc zit ook het 

clement van het gcschonken zijn, hct 

tcgocd en de vrcugdc. 

Wd hct C:DA aandacht gcvcn aan zin

gcvJng a\.., 'gclukt contact 111ct waardcn
1

, 

dan bn het dat docn door zijn ook 

voor 11l1J onmisharc slcutclwoordcn met 

ccn aan tc vullcn. Niet met het mode

woord Zlngcv1ng, 111JJr 111ct ccn woord 

dat het gclukt contact met waarden 

aangcclt. I ht slcutclwoord zou kunnen 

ZIJn - ik gccl hct voor heter- 'kwalitcit 

van Ieven' Dit woord wordt tham ge

hrutkt in de cthische discussie, maar 

kan ook vccl ruimcr worden opgevat als 

aanduiding voor waar het omgaat hij 

gclukt contact met waarden. 

Aanbevelingen 
Tot slot de vraag, wat betekent dit voor 

hct onderzoeksplan van hct Weten

schappelijk lnstituut voor het CDA; 

De vraag is hoc de politick 'kwaliteit 

van Ieven', gelukt contact met waarden, 

kan stimulcrcn. Daartoe client de over

lwid een cultuurpolitick tc hcbbcn die 

de hestaande kadcrs met de daarin gel

dende waarden stimulcert zodat althans 

gclukt 

De zware nadruk 

op het morele door 

het CDA komt 

loodzwaar bij de 

burger over. 

contact met waarden mogclijk 

wordt in de buurt, op school, 

op het wcrk, in de kunst, in 

de gevangcnis, in het zicken

huis, in het vcrplccghuis en

zovoort. 

Als hct oog er voor gc

scherpt is dat zingcving meer 

" dan ethick, dan is hicr veel 

wcrk te vcrzctten om concre

te suggcstics te doen op de uiteenlo

pende te1Te1ncn van het Ieven. Een 

voorhecld gccl ik ten aanzien van de 

gezondhetdszorg De discussic daar

ovcr dicnt zich nict tc hcperkcn tot de 

cthick. maar dicnt tc worden uitgchreid 

tot Z1ngcv1ng In ccn di~cu"'sic over 

schaarstc aa11 mcdischc hehandelings-

mogclijkhcdcn stulttcn de declncmcrs 

op 'het mcnsclijk tckort'. Zij constatcer

dcn dat mcnsen vaak de beperkingen 

die aan hct mcnsclijk hcstaan cigcn 

zqn, trachten at tc wentclcn op de gc

zondheidszorg. Daardoor verandcrcn 

wat cigcnlijk zingcvingsproblcmen zijn, 

in medische prohlemcn Om dat te 

voorkomcn is ccn publieke opvatting 

over zaken als de hctckcnis van ouder

dom, lijden en dood hard nodig 11 ' 

[en ander voorheeld gal mevrouw H. 

A. Alma op hct symposium 'Zingeving 

en vcrantwoordeliJkheid' Zij wees erop 

hoc Jongeren op school door het huidi

ge onderwijssystecm met zijn velc keu

zemogelijkheden onder zwarc druk 

staan om op jonge lecftijd keuzes te 

moeten doen. Aandacht hebben voor 

zinbclcving van jongeren op de middel

bare school client mijns inzicns ook een 

onderdeel te zijn van het onderwijsbc

leid. 

Twee suggcstics tcnslotte aan het 

Wetenschappelijk lnstituut voor het 

CDA Vanuit de vraag naar zingcving is 

studie naar 'inburgercn of duale samen

leving', 'de crisis van de politiek', 'on

dcrneming en arbeid', 'sociale bescher

ming', 'landhouw, natuur en milieu', 'ka

ders voor overdracht van normcn en 

waarden'1 'identiteit en secularisatic'1 'de 

toekomst van het hoger onderwijs'1 

'christen-democratisch kunstbclcid' en 

'ouderenbeleid' (zic hct genocmde on

derzoeksprogramma 'Zingeving en ver

antwoordelijkheid' van her lnstituut) 

uitermate helangrijk Zingeving dient 

echter scherper te worden ondcrschei

den van ethische kwcsties en dient 

meer aparte aandacht te krijgen dan in 

het programma thans gchcurt. En ver

der zou een apart ondcrzoek gewenst 

zijn om het door mij gcschctstc dilem

ma enerzijds samenwerking en dia

loog, andcrzijds hehoud van eigen 

UlV I''J5 



identiteit, omdat W<J<Jrdcn nict neutraal 

zijn - tc ovcrwinnen. Het hetreft hicr 

de publieke hctckcni<. van de theologie 

en de vraag van de rol van religie en le

vcnsbcschouwing in het openharc Ie

ven. Ecn waardevolle eerste aanzet 

hiertoe geven R. 1\ louw en S Griffioen 

in hun <.tudie Pluralis>>>s 1111d Honzo11s. 1111 

cssc1y i11 Clmsli<lll Public Philosphy 

Tot slot dit: hct is cigen aan 'gelukt 

contact met waarden' dat dit zich niet 

laat organiseren of opleggcn aan men

<.en. Dat was de lout van oude zinge

ving">ystemen hij btholicken en 

prote<.tanten. De politick kan aileen ka

ders <.timulcrcn waarin mensen contact 

met waarden zoeken en vindcn. Het 

lukken van dat contact is iets wat zich 

aan onze organisercndc greep onttrekt. 

Het Ieven is immers meer dan een pro

hlccm dat om een oplossing vraagt, hct 

is een mysterie dat men ondcrgaat door 

het Ieven zcll te Ieven. Dat is zin erva-

ren. 

Dr. W Stoker is rmiucrsitair docent godsdlmst

f>losofie cl<lll de Vrijc U11iversitcit tc Amsterdam. 

No ten 
ZlnycPtll~} Cll I'C!dniu'oordelrjk/Jncl, (Jnderzoek'>pro

granlfl1J. ll)tJi-1 fJ97 van hct \Xlctcno;;chappclijke 

!nc.ttluut voor het (])A, 6 

Som<, vat men we! de term z1ngcving zo or Jat 

h11 rnhoudt dat de men<:> de gever van z1n 1'>. De 

term zou suggcrcrcn dat ntet Cod maar de mens 

ztn '>lllht Deze 1ntcrprctatic J<; onjui'lt. De term 

ztngevmg op zich bcschouwd zcgt ntet wte de 

gcvcr van ztn i'> Dat kan tel<:., ecn andcr of de 

Ander Zllll. OrnL!Jt dtt \Vordt opcngclatcn, I'> de 

terrn ZTngcvtng goed hn11kboar 

H de I )!Jn, 1/oc oun/cuw U'i) ,ic Prl}hcd) 
1 KapcllcrtKamr)l'n It)())', 40 

,\.kt de term ntct- of andersgelovrge dtlld 1k d1c 

men':.en aon dtc zeggen n1et te w11len behoren 

tot de chn'-.telrJkc or ccn andere god"diemt lk 

gchruik h1cr de tc:rm 'ondcr-.gc\ovrgc' omdat de

zc tete, onderc, gclooft zoals de hurnan1c,t blJ

voorbcc\d 111 de mcnc; gcloo!t 

5 Zw voor de frlo':.ofJ'-.Lhc rcdcn 'X' Stoker,/, l'rdUOJ 

llddl Zllll'ldi}CII !lddr (,'o,/", CCII ~jo,/~dl('!t5/U'I}~i}iT11}C ~t!d!c 

OPIT l)CJc!~,//t'll'·ti!)C Zlll!}l'PIJJ!} Ill iJddf I'CI'l(liiLftlll} tot ~CUI

Iter(' Ztlli)C!'IH,J Zoctcrmccr 19tH, hootdquk dnc 

CllV 1 '!5 

(, DaarvJn gccJt C: I Klop ook voorbce\dcn in 

ZIJ!l De' uilwlr{lolitlckc fliludox 1 Kampen I 9~)2 1 5(J 

7 o \V I 3 

J\1 lon'-.en, Vrlfhcd. ZnlgCPIJJ!} en 1'1Tillttwoor,lliJkhrd 

cn1 liJJhlcir}kc urllum{doso{1c, notitie ten hchoeve 

van het WlllJlO'>IUlll 'Z1ngcvrng en verant\voor

dcliJkhcid op 30 november 19'l-1-

9 'D1SCLISSJOI1 d'ememhle ':avec pJrticip<ltiOil de 

Lcvrna.:., .', Lc~ i/Pt;ldiiOII 1 Hruxcllc'-. 1 lJ77; 21 0-21·1 

10 Zre C A van der \X'oLT.C L.Jaud)'-. \1ril,/C11 Hddl 

Zlll 1 Baarn 10<)2 1 7 
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Het CDA moet zelf de kritische positie innemen, nu het politieke 

en culturele 'contrapunt' niet Ianger tegenover een christelijk 

ge"lnspireerde politiek en maatschappijvisie staat, maar zelf de ge

vestigde 'macht' is geworden. In zijn inleiding pleit CDA-Tweede 

Kamerlid Hirsch Ballin voor christen-democratische politiek die 

authentiek is in beginselen en tegelijk openstaat voor samenwer

king. Het CDA moet leren om vanuit ervaringen van mensen de 

zinvolheid van politiek handelen te zoeken en te verwoorden. 

D 
oor hct WctcmchappcliJk 

lnqituut voor hct C:l )A i'> 

11111 de vraag gc<,tcld ol hct 

of daaraan aan <,chadc had tocgchracht 

In hct chri'>tcn-dcmou-ati'>chc gcdach

tcngocd gaat hct cchtcr om mccr dan 

dit cnkele afrckcncn. Dezc 

VJ'->ic op de <.;dnlcnlcving is 

heralcnd voor ccn wei 

omgrcn<,dc taak van de 

overheid: ccn taak die hct 

wccf,cl van de <,amcnlc-

UlJll.Cpl VJ!l 

de vcrarltwoordci!Jkc <,J

mcnlcvrng wei voldocndc 

zcggJng..,kraLht hcclt voor 

ccn hcrorii'ntatrc van de 

c hr~'>tcn-dcnwu-ati'>chc 

polJtJckc hcwcg1ng. J)czc 

vr,1:tgqc\l111g hcnnn<:rt aan 

L'l'll pJ-.....,Jgc 111 hct rapport 

\'Jil de LOilltllJ<..,<..,Jc-C ~or

dcnJcro.., WJJnn wcrd gc

comtatc-crd cbt hct con

cept v·an de vcrantwoordc

i!Jkc <,amcnlcvrng de laat-

Pro[n11 ,!r [,\ 1//. 

ving ondcrstcunt, waar no

dig aanvult, maar nict wil 

vnvangcn. In dit opzicht 

laat de gedachte van dc 

vnantwoordelijke <,Jmcn

lcving nog ccns zicn dat 

men ccn con<,i<;tcrltc vi'>ic 

op de taak van de ovcrhcid 

...,tc 1,1rcn nog wcl voak wcrd 'JJn

gcrocpcn' lllJJr n1ct lllccr J]<.., de voor 

<lllZC partii karaktcr!'>trckc polrtickc vr

'>ic hcrkcnhaar """' I )it concept wcrd 

\'JJk opgcvat J]<.., ccn dcvic.., voor hct 

met ccn H:dcr alrckcncn' von wot n1cn 

,1Jil de gclllL'l'll'-.LhZlp hztd bl)gcdrJgcn 

aileen kan ontwikkclcn vanuit cen visic 

op de <,Jmcnlcving. De heoordeling van 

hct puhliek domcin vcrondcr<;telt cen 

\ocialc leer' 

Hct concept van de vcrantwoordclijke 

<.,JillcnlcvJng gZlt op ha')i..., hicrvan 

ook aan hoc de ovcrhc1d haar tJak 



doelmatiger zou kunnen inrichten. 

lmmers, nog atgezien van het bezwaar 

van de aJ.nta-;ting van vcrantwoordc

lijkheid die elders wordt gedragen. valt 

ook te betwijklcn of de (centrale) ovcr

hcid daartoc wei hct bc<;te i'> gckwalifi

c.eerd. Tcgclijkcrtijd had dit concept 

ecn appcllcrende hetckcnis· laat niet al

les aan de ovcrheid en de politick over, 

maar ncem verantwoordelijkhcid waar 

werk voorhandcn is. 

Verantwoordelijke samenleving 
voltooid? 
Wic bij het concept van de vcrant

woordelijke sanwnlcving denkt aan uit

keringsgerechtigdcn die mcdc verant

woordeliik worden gehoudcn voor het 

weer vinden van werk, aan studentcn 

die verantwoordcliJk worden gchouden 

voor ccn vlot studicvcrloop, aan lr·au

dcurs die vcrantwoordclijk worden gc

steld voor de tocgebrachtc maatschap

pcliJkc schadc, aar1 vcrvuilcrs die bcta

lcn, die zal constatcrcn dat zulke ge

dachten in hogc mate politick gemcen

goccl zijn geworden. Ccldt dan voor 

lwt CDA zoicts als 'missic voltooid', 

ccn pragmatisch hchecr van het hc

staanclc kan cvengocd aan andere par

tqcn wor·dcn tocvertrouwdc 

lk zal die vraag nict uit de wcg gaan. 

De gedachtc dringt zich op dat 

hrkuvama misschicn toch gelqk had, 

tocn hij schred over de trioml van hct 

lihcralisme als einde van de geschicde

nis. De vrijzinnrgc cultuur is de hcers

cncle gcwordcn, en degcncn die in die 

urltuur Ieven, stcllcn zich ermec tevrc

dcn. Ook onder onze I voorrnal ige I kie

zcr·s manilestccrt zij zich Hct is 

diezcltde cultuur die fohn Kenneth 

Calhraith als The Cllli11rc o( (olllrlllllrclli 1 

karaktcriseer·dc, de cultuur van tcvrc

denhcid. van zcltgerwegzaamheicl. Het 

1..., toch gcnocg zo, Wtltlr1ClT we op dczc 

( I JV I '" 

manier ccn verantwoordelijke samenlc

ving hebben ingericht' Ieclere burger is 

er zeit voor verantwoordelijk wat hiJ of 

zij van het Ieven maakt, een andcr daar

in hindercn wordt ge'>tratt, en de ge

mcenschap Ievert een aantal voor

zieningen die in ieders helang zijn 

T wee sjablonen 
lk heb hiermee in een paar woorden 

wilk·n aangcvcn wat nacu n1ijn oordccl 

in de kern van de zaak de impasse vcr

klaart waarin de christcn-democratie i'> 

komcn te verkercn. Ten overstaan van 

de heersendc. vrijzinnigc cultuur lijkcn 

wij ofwel de overbodigcn - dat is wat 

de milde voorvechters van 'paars' de 

Nederlandse samenlcving willcn doen 

gelovcn -. ofwel de hindcrlijke, hetwc

terige moralisten, die zich er druk om 

maken als winkels op zondag open rno

gcn zijn of op het levcnsbcdreigcnd el

kct van hero'r'ncvcr<,trekking wijzcn -

en dat is wat de zcloten voor een 

postchristelijke politick en samcnleving 

de gocdgelovigc burger voorhouden. 

De vraag waarvoor wij staan is dan ook 

of wij ons inderdaad naar cen van dcze 

'modcllcn', dezc spblonen van onze 

veronderstelde politieke rositic moeten 

vocgen om er vervolgcn-; het beste van 

te maken. 

Dit i-, gcen retorischc vraag. Hct gaat 

hicr om twec rci'le optics die- met nu

anccringen ook binnen onze rartij 

ccn rol spclen /\len kan indcrdaad 

overwcgcn on1 in idcCle zin 'on<.; verlic~ 

te nemen', met ecn zekere blijrnoedig

hcid tc constatercn dat aile grote poli

tieke parti)en nu voor een 'verantwoor

delijkc <,amcnlcving' zijn, en onder 

ogcr1 te zien dat Nederland onkerkc

lijkt In die dcnkwijzc moet het (]);\ 

maar niet tcvecluitlcg gcven aan de 'C. 

net zo min als de ANWB, de VPRO ol 

de VI\RA nog hchoefte hcelt zich tc Ia-



ten cdmctcn aan de oor<,pronkclijkc hc

tekeJm van de atkorting. Het mag don 

druk Z!Jil gcwordcn in het polit1eke 

Jl1Jdden, maaJ- a\, de vcr,chillcn met an

dne part11en niet alte grool ZIJ!l, zol op 

ccn gcgcvcn moment ook wei de hc

hocltc ovcrgJan on-. van rcgcring..,dccl

ncrnJng Ult tc ..,]uitcn 

I laartcgenovcr qaat hct andere 'model', 

waJrhiJ men voor lie! ncemt in de ogen 

VJJ1 de huttenwncld et'll merkwaJrdige 

ol zells crgcrltJke rest tc ZtJn van ee11 lc

\'l'J1W<ll·m-op-haar-rctour In icJlc worclt 

d1c houd111g mocdig, maar n1cl ccn zccr 

hcpcrkt praktisch-polittek cllcct door 

de kktnc chriqc\ijkc parti[ell in praktijk 

gchracht LIJ ondcrgaJn a\ j;uen blij

nwcdig hoc zc als ccn partijpolitiek 

'Stttphor..,t' worden \vcggczct. t·v1tlar zijn 

dczc twcc sjablonen voor on<, werkeli1k 

de cnigc mogcliJkhcden7 

Zingeving en 
verantwoordelijkheid 
\let \Vctcmchappc\ijk \n-,tituul voor 

hct C\ ),.\ hcclt met de vroog<,telling 

met de trclwoordcn 'zingcving en vcr

anlv,·oordciJ[khcid' de slcutcl oongereikt 

om ons JJll d1t ddcmma te <JJtlworqe

kn Voor om is een 'vcrantwoordclijke 

samcnlcving' ztnvol \lot loal'>tc woord 

wd ik LTll !Jding gcvcn. die cnigc toc

!tchtJng hchocll.· het " nameliJk mecr 

dan L'l'n 11 oordspcling ( lm dot duide

IIJk tc makcn moct tk ccrsl wol d1cpcr 

tngJJn op de hccT...,cndc vrdzinnigc cul

llltJJ dtc '"" JJlllllLTs <1<1n hct 'cimlc dcr 

.~c" htcdcnis de hcgeerde vcrontwoor

dcltJkc s<:lnlcnlcving opccn prc<,enteer

hLtd illkl <:!Jn ll' ITJkcn. 

.\1\crc·nsl wd tk nogmaals tJJtdrukkc\ijk 

con..,LllLTcn dzlt d1c \TIIZlnnigc cultuur 

JJldt·Jlbad de ht'l'J·scnde is geworden 

/ckcr hct waardcnondcrzoek von I )c 

.\ \oor ' s lent tLn hct ovngrote dec\ 

\ ,ln de t\n\crLllHisc samen\cvlllg bur-

gcrlijkc deugden als ccrlijkheid en net

hcid in ere houdt, en van hct Socioal en 

Culturcel 1'\anhurcau vernemen wij clot 

de Jeugdigc Nedcrlandcrs van hui-,jc, 

boompJe en bce<,tje houckn. !'door lotcn 

wiJ om nicl rijk rckcncn met zulkc re

min~<,ccnlte<, oon cen vcrhurgerlijkt 

chri<,tcndom Er i' eerdcr rcdcn tc con

stotcren dot cr 111 de culturelc hoold-

~troon1 van onzc -,an1cnlcving hijna 

nict-, n1ccr j-, dat vanuit ccn hcwu~t 

niet-chri<,tc\ijke pmitie kritick ontnwet, 

ot het zou de winkc\,luiting op zondog 

moeten zij11, maar daarvotl zei cen lihc

rool commentator al gcnereu<, dat cr 

hc~t wei wat tc zcggen i..., voor een ru..,

tigc dag in de week. De mini'>ter v<:~n 

Onderwijs bn comtatercn dat hlijkcn<, 

ccn recent rapport ook hinncn het hiJ

zonder onderwiJ' naar wegcn wordt ge

zocht om scholcn van klcur te Iaten 

ver<,chicten. Voor de hedc in de 

Troonrede is ecn com prom is gevondcn, 

en met het ronclschritt op de gulden 

valt hlijkbaar ook wei te Ieven totdat de 

ene Furope<,e munt komt. 

De tijd i' du-, voorhij waarin vrijdenkcr

<,chap en ohvijzing von gezag van hiJhel 

en kerk in de cultuur een kritisch 'con

trapunt' worcn. lr hecrst tevredenheid. 

er i' eigenlijk- hchalvc voor randgroe

pcn - nieh mecr om jc tunclomentcel 

maot,chappiJkritisch ot cultumkriti'>ch 

druk over tc mokcn. llchoudcm cnige 

nog op te ruimen hinderpalen als de h-,

cJlc voetoverhevcling <,toat niets mccr 

Jon de tot norm vcrhevcn zcllverwcrke

\ijking in de wcg. lnderdoad, ecn 'ell/lure 

o{ conlnllmcnt' die aileen nog n1aar nlct 

ticnduizcnd extra agcntcn tcgcn vcr-,to

rendc elementcn hocft tc worden he

<,chermd Rust, progmati<,ehc op\o<,

singcn, zo min nwgeliJk onzekerhcid is 

de doarhiJ pa"-endc hoogste politickc 

WtJ<,heid, e11 ecn porlij dtc ten oollZJcn 

von WAC) en AOW zich a!-, onnt<,lsto-

( [ )\' I q.o; 



ker ontpopte kon gemakke\ijk in de 

hock wmden gezet. 

\)it hcclt ecn hebngr11kc implicatie A\, 

chri'>tctl-dcmocraten moctcn we ntet 

hct idee hehhen dat hct de verkiezlll

gen ctl de lormatie I 'J'J4 waren die ons 

uit hct hastion van de toonaangevende 

idei.'\c krJLht hchhen gezet. In kite was 

dat het gevolg van twcc met elkaar sa

menhangencle ontwikkelingcn: ener

zijds de ideelc ontlcdiging van de 

maatschappcli)kc onderstroom der 

chnstct1-dcmocratie, inmiddcls beves

tigd door hct in neutrale verhandcn or

gaan van hip1a aile chri'>tcliJk-sociale 

organi<.;atic-;; en anderzijds hct ont.;;taan 

van cen rolttieke situatic waann ons 

concept van de vcrantwoordelijkc sa

mcnlcving onderschcidende kracht had 

verloren. lcdcrccn wa'> daarv66r, wat 

!lCclt hct C:DA dan nog aa11 cigcm te 

heiden' 

orn aan de zijlijn tc gctuigcn, n1aar on1 

vanuit de kritische tegen-stelling de 

synthcsc in democratisch gevormd he

lcid te zoeken. Om met anderen tc 

kunnen <,amcnwcrken hocft men niet 

zichzelt in aanpassing tc verloochenctl. 

Dat gelclt - ik zeg hct voor aile duidc

liJkheid maar uitdrukkcliJk over en 

\Veer, en moet over en \Veer worden gc

respcctccl-cl. 

Antithese en synthese 
lk kom hiermee aan de kern van mijn 

in Ieiding Daarin wil ik trachten te ope

rationalisercn hoe zo'n kritisch - ook 

cultuurkritisch - christen-dcmocratisch 

'contrapunt' vorm zou moeten krijgcn 

lk gchruik de muzikalc term contrapunt 

nog maar ecns. maar bedoel daarmee 

hetzeltdc als een 'antithese' die in een 

'>ynthcsc kan worden orgcnomen, hct 

muzikale contrapunt is 

,\bar zip1 wij indcrdaad 

1dece\ zo arm dat onzc po

litickc hc\vcging de nlogc

ilJkhcid mist zeit ccn 

'contrapunt tc vormen ten 

opzichtc van de hcer<,cndc 

cultuur' \k qe\ die vraag 

niet om tot ecn keuze tc 

komcn die ovcrccnkomt 

met die dcr klc1ne christc

\ijke rarti)en. een kcuze 

voor het hestuurlijk isolc

mcnt in zuiverheid, wei 

omdat elke <,ynthcse ccn 

these en cen antithe,c vcr

ondcrstelt. Nu het politie-

Maar zijn wij 
evenccns gcricht op har-

monic. lk hen mij ervan 

bewust dat de term 'anti

these' zijn geschiedcnis 

hedt.' Sommigen die de

ze geschicclenis kennen. 

zullcn wcllicht schrikkcn 

van een plc1dooi voor een 

christen- clemocra ti sche 

antithe-,c met de heersen

de vri)zinnige cultuur lk 

herhaal dat ik daarmce 

doc\ op hct enige alterna

ticl voor 'aanpa-,-;Jng', na

me\ijk om vanuit de 

inderdaad ideeel zo 

arm dat onze 

politieke beweging 

de mogelijkheid 

mist zelf een 

contrapunt te 

vormen ten 

opzichte van de 

heersende cultuur? 

ke en culturclc 'contrapunt' nict Ianger 

kritische tegcnstelling (dat 

1s de letterlijke betckeni<, van hl't woord 

anti these' I de synthe,c in samcnwcr

klng met andcren te zoeken. zoals wij 

ook de afgelopen jaren synthc-,e<, met 

onzc tocnmaligc coalitil'partncr hchben 

hcrcikt die mecr warcn clan een com

promis. lk denk onder mecr aan hct 

toenmalige belcid op mcdisch-ethisch 

tegenovn cen christl'liJk gc't'nspircerde 

polittek en maatschappiJvisic '>laat. 

llltltlr zcll de gcvc'itigclc 'rnacht' i~ gc

worden. zullctl wi1 - wt! onzc politickc 

rol zinvol ZIJI1 -zeit de kritischc positie 

mocll'n vormen. Daarn1cc hcdocl ik 

ccn politick 1-clcvantc kritick. dus nict 
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terre111, de gelijkc hehandcling, de lccl

vonnen en de 1dentilicJlleplicht In 

gccn vJn d1c gcvallcn hchhcn wij onzc 

knt1ek op het heqaande vcrloochend, 

en 1n geen vJn deze gcvJIIcn hehhen 

\\'11 de gez1chhpuntcn vJn de politickc 

partner nmkend I let [c; due; nwgeliJk 

()J1l :=onder pl:~ttc J.Zli1J1J<..,'-'Iing tot prak

t1c;ch-pol1tleke c;Jmcnwerklllg tc ko

lllen ma,tr het vergt wei een hitzondcre 

1n::..::ct \,111 wtlcn gcc..,t 

lnitiatief 
lk heplc1t eLm ook een 1nitiJtiel voor 

chrl'ten-dunocrJl1c;che politick dJt Jll

thellllek "1n de heg1mekn, en tcgelijk 

open voor <..,J!llcnwcrking llll'l hen die 

dczc uttgang...,puntcn ( nog) nict de len. 

\\'11 zulkn nwetcn lcren om vJnuit de 

ervanngen VJ11 memen de zinvolhe1d 

van pol1t1ek handekn te zoeken, tc vin

den en te vcrwoorden_ lk wil dit toe

ill hten I )iegenen in ecn c;Jmenkving 

,11, de onze die niet tot de onhekom

merde h.t/'/')' l<w hehoren, vockn zich 

gl·trollcn door ccn crvaring VJil zinlc

d,ghe,d \',111 hun hcqJJn Allee; wJl zij 

Diegenen in een 

samenlt:ving als de 

orlZe die niet tot de 

onhekommerde 

'happy few' 

hehoren, voelen 

zich gt:troffen door 

een ervaring van 

zinlt:digheid van 

hun hestaarL 

om zic h heen crvJ1-cn " 

ll'.t'lc alva!, z1nkdighe1d 

Zoal..., Roger Burggracvc 

c;chreel 'we l11ken in cen tijd 

van ethl'che rcce"ie tc Ie
ven L'l'll vcrval van de cthi

'l he hekommcrnic; en inzet, 

onder 111lT1 op hct politickc 

,-Jak, met 'ecn 'pJrJc;1tJire' 

\Trhoud1ng tot de <..,laat.''~ 

/ou 11l't kunne11 Z1Jn dJt ook 

on::..::c polit1ckc hcwcg1ng tc 

"e1111g ,1lc;L1nd heclt weten tc 

lwudcn \'c1n de comtructic en 

!'l'Ul!l...,trULlll' VJI1 <..,y<..,tCilll'll 

d1c \Trvo!gcn..., de nlcn...,cn 0111 

\\'!C hct cJgcnl1ik gJJt, Jtlll 

hc-t =llill llnllll'kkc-,1~ In elk geval ligt 

d.1,11 l'l'll hcLlJ..., gl'lllJ<..,l aJnkn(lJllllg<..,-

punt om het voortouw t<: (hcr)nemcn_ 

In hct Evangelic worden door Jec;us 

C_~hri<..,tu<., gccn systcn1cn opgczct, n1atn 

mcnc;cn opgezocht, d1c door de ont

moctlllg met kc;uc; de zin VJn hun be

c;tJJn hcrvindcn_ 

lc; niet in one; dcnkcn tevecl getccrd op 

hct concept van de verJntwoordelijke 

c;amcnlcving zondcr duidelijk tc mJken 

dJt daarmec zekcr gccn sclf-su}fiuflll sys

teem wcrd hcoogcl, 111JJr ccn c;amenle

ving..:;ophou\\' waarin rncn~cn vcrant

woordclijkheid kunnen nemen_ Het 

drac;tic;ch gec;tcgcn gcmiddcldc oplci-

· dingsnivcau ir.; daarvan geen bcdrciging. 

111JJr bicdt juic;r ongckcnde kamen om 

dit tc rcJiic;crcn, mils menc;en op d1e 

grotcrc vcrJntwoordelijkheid worden 

Jangec;prokcn Dat hctekcnt dJt wij de 

mcn<o, zijn ot hJJr lcelc;ituatie, en de 

zorg 0111 nlcn..,cn tot \Vt1arn1crk van ons 

politieke hJndelcn moctcn mJken_ 

Docn wiJ dat, dan piJJtc;cn wiJ een con

trJpunt ten opzichte VJI1 vcrhJrding en 

egocentrisme, zondcr onc;zclf daarmec 

tot 'doetjec;' tc maken_ Ten c;lottc 1c;- zo

alc; J.B. 1\ktz c;chrijft cen door hcrin

neringcn gevoede 'Kultur ,Jcr E111/'Jt'ntbl111-

kcil' Juthcntick chri'>telijk Wij zulkn 

one; moctcn trJchtcn te vcrpiJatscn in 

de lcelc;ituJtic van mensen, en come

quent VJn dJaruit onzc gcdJchten moe

ten hcpJicn over hct te vocrcn bclcid, 

en nict omgckecrd, vanuit hct belcid 

'aldJien' nJJr hct rcgclingc;ohject cbt 

wordt gevormd door 'de mensen in hct 

land' lk waag nllJ graag J<Jn ccn proct 

op de c;om vJn een pol1t1ek denken dat 

hij de memcn en hun lcdc;ituJtic he-

gint 

Onze pJrti) moct ccn vcrzJmclpunt 

zi)11 voor mcnc;cn die in hun hcdriJL 

hun c;clwol, hun kantoor, hun gczin 

zich ook om Jndcren hekommcrcn_ 

1\kmen d1e kllldcrcn zij11 VJ11 hun tljd, 
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n1at1r gccn slaven van ecn tijdgccst van 

con-,umptie, hard regen hard. 1\len<,en 

die cr gccn genoegen n1cc ncnH.'ll a!~ 

oplmsingen worden gezocht over de 

rug van anderen, hier in on'> land, ot 

Bmnii' of Ruanda. Om land is opge

bouwd door vcrdraagzame samenwer

king van christenen, hunlL111i-;tcn en 

joden. J)at wa<, geen teken van zwakte 

van hun ovcrtuigingen, n1aar vt~n 

kracht. Memen die bronnen en doel

'>lellingen van het eigen handelcn ken

nen, weten elkaar le respectet-cn, 

verdraagzaamheid zonder oppcrvlak

kighetd 

Fr \Vordt van onzc san1enleving nu gc

vraagd, rnccr dan ooit tcvorcn haar vcr

mogen tc bewijzen tot het vcrdraag

zaam opnemen van men-;cn uit velerlet 

andere culturen. Vervlakking van de ei

gen orii'ntatie vcrgemakkeli[kt dat niet, 

maar is uiteindelijk ecn hron van gevaar 

voor een dc<,orii'ntatte die zich tegen 

andere culturen katl gaan keren. 

J)aarom is vttaliteit van de geschakeer

de t'\ederlandse cultuur de heste grond-
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slag voor integratie van mensen uit an

dere culturen, wannecr deze het recht 

hehhen vcrworvcn zich hier tc vesti

gen Om in die gemecnschappclijke ba

sis te delen, ts kennis van de Nedcr

landsc taal niet minder dan noodzake

lijk 

Maar om dcze kwaliteit van de cultuur 

van onze samenleving te be-;tcndigen i'> 

meer nodig. Onvcrdraagzaamheid je

gens wie anders is, kan niet worden 

verdragcn. [en goed lunctionerende 

Algemene wet gelijkc hchandeling is 

voor on'> geen otfer, maar een t-e<,ultaat 

van -ook- christen-democratisch heleid, 

werken en samenwcrken. Ceweld en 

verloochening van de menselijke waar

digheJd kunnen niet worden gcrecht

vaardigd door de Jacht op hugere 

kiJkcijlers en gewlll. Waar hct gaat om 

de cultuur van de samenlcving mag de 

plaats van verclraagzaamheid nict wor

den ingenomen door lakshcid. 

Sociaal-economisch heleid is voor ons 

mcer dan het correct uitvoeren van de 

ei<;en van de F:uropese i\lonetaire Llnie. 



I );ur wJar gcmccn'->Lhllp..,voorzicningcn 

onhetaalhaar worden. worden de men

<;c·n dte deze voorzieninge11 werkelijk 

nmltg hadden. het ,JachtoflcL wegge

=ogcn 111 ccn maal..,troonl van al...,chal

ll'n Vaak i' die onhetaalhaarheid het 

gL'\'o!g \'Zlll LTil gchrck aan d11Tctc vcr

antW<Hll·delllkheid Werkgevcr' en 

wnknc·mn' moeten recht toe recht aa11 

\'LTanl\\'<H>rdelllk worden ge'>leld voor 

het lunLltotlc-ren van de werknemer<;

\'l'l zekenngen B11 de ri<;ico\ van wcrk

lomhetd ol arheid"mgevallcn hedt de 

gemeen,chap teveel al,chuivcn van 

\'l'r,llll\\'<H>rdelllkheden over haar kant 

l,nen gaan. lht hoeft ztj niet Ianger te 

doen ( lvndracht van werknemcrsver

zekenngen i' daarom nodig. I harhiJ 

moct hct om mccr gaan dJn hct uitvoc

ren van de adtnint<;tratie Zonder het 

JJnvaardcn van vcrant

zichthaar maakt. 

Ook zorg voor andere mensen en de 

heschikhaarhcid van uiteenlopende 

mensclijke ervaringen in hesluitvor

n1ing'->proccs:-,cn zijn bclangcn van 

vrouwen en mannen. De fiscale en so

cialc wctgcving n1ag geen indircctc 

druk inhouden, aileen nog maar te tel

len wat op geld waardeerhaar is. !::en 

geli)ke crkenning van deze uiteenlo

pendc activiteiten eHent de wcg voor 

ecn volwaardige deelneming van vrou

wen aan de samenleving. 

Bekommcrnis om ieders aandeel in hct 

maahchappelijk Ieven nmvat dus aan

dacht voor iedcr in zijn of haar talcn

ten. Daarhij moet rekcning worden 

gehouden met de positie van vrouwen, 

of liever nog - de aandacht worden 

gericht op al diegenen die in hun un-

derling verhand het Ieven 

womdel11kheid in het he

drlll'lcven, hlijlt het hij 
Persoonlijke 

al,clnllven. en zullen de 

goeden onder de kwade11 

hlt)\'l'n lt)den 

verantwoordelijkhed 

doorgcvcn en ~an1Cll\Vcr

king tot Ieven hrengen, 

dus ook de jeugd en de 

grootouder~. 
is voor vrouwen en 

mannen meer dan Verantwoordelijkheid voor 

andere mensen in nood en 

moeilijkheden is ccn uni

vcr-;ccl gebod. Daarom 

moet internationaal helcid 

mecr inhouden dan han-

( lnze gc·tnc'l'n,c.hap kent 

'tc'l'd, mmdcr alhankeli,ke 
zorg voor de 

pcr...,<llll'll Vrouwcn en portemonnee en de 
111.111nen worden door op

k1d1ng en gcwaarhorgdc 

rechten 111 <;taat gesteld. 

creditcard. 

=cl! aan hun hc...,taan gc'->taltc tc gcvcn. 

I 1llJ1Klpc1tJc \'Jll vrouwcn kan en n1ag 

\'<H>r chrl'ten-demouaten geen schnk

heeld Zllll I let" )Uist ec·n kz111s voor et

gc·n ,.,.,,,nt\\·oordel11kheid hcwust en 

zclthc·\\u<;t aam·aarde vcrantwoordeli)k

hetd l'n,oonlt)ke verantwoorcleliJk

ht·Jd J<.., \'(J()r \TOll\\'L'Il (•n 111i.11111CI1 111Cl'r 

d,111 =< >1 g \'( 1ur de portcmonncc en de 
ctn!ttc.trd lc·n loutn eumoml'chc tn

,·ulilllg \',111 de c·manupatie van vrou

''en doc·t alhreuk aan de veelzijc\ige 

k" .llttc·ttc·n dtc· het Ieven \'an me11sen 

20 ' I 
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delshevordering en predi

king Ontwikkelingssamenwcrking mag 

geen sluitpmt worden op de hegroting, 

maar cvcnmin i-; het voldoende ecn 

percentage als fixatiepunt te nemen. 

( lok hicr is een heroricntatie nodig die 

vertrekt vanuit respect voor de cultuur 

en levcnsstijl van andere mensen. 

Daarom mag de hcstcding van het ont

wikkclingshudget niet hepcrkt bli)ven 

tot her ophouwen van de economte van 

ontwikkeling-;landen. Cood i)oucntdltcc, 

cen hestuur en rechtshandhaving die 

vcrtrou\vcn vc'-.tJgcn, ZlJn nlin.:.;tcn'-. zo 
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helangrijke doel<aellingcn van door

dachte ontwikkel i ngs-,amenwerki ng. 

Lliteraard verondcr-,lc'lt dit de hercid

hcid dt: partner<, in de ontwikkelings

landen ook zell planmatig te wcrk te 

gaan. Willen wij aan hun wcrk iets kun

nen hijdragcn, dicncn zij alleere<:r'>t in 

hun <:ige11 verantwoordeliJkheid serieu<, 

tc worden gcnon1cn 

Vccl in hct Ieven is onzckcr. De veran

dcrliJkhcid van de omgeving <,telt die

gcncn op de prod die n1et olniet mcer 

in '>laat ZIJ!l zich voortdurcnd aa11 te 

pa<,<,en Van de overheid worcJt vcr

wacht dat ziJ de hcstendigheid in het 

he-,taan kan verankeren. Daartoe beho

rcn de veiligheid naar binn<:n en naar 

buitcn - de be-,chlkhaarheid van onder

wiJ'> en gczondheid-,zorg, en de waar

devastheid van de gulden Voor hen die 

op hun p<:n'>loen zijn aangewczen. 

wecgt die hc<aendigheid extra zwaar. 

Dat gcldt ook voor dcgencn die door 

ziekte, werklomhcid ol een ern<;tig on

geval voor lange tijd bu1tcn het arbeids

procc'> '>taan. Niet kriti<:kloos zeker 

niet waar her om mishruik gaat - maar 

wei hetrouwhaar client de ovt:rheid er

voor te zorgen dat ook deze m<:nsen, in 

hun kwctshare om<,tandigheden, op 

haar kunncn vertrouwen. 

De overhcid moet daarom niet tcveel 

pretendcren, maar wat zij dnct haar 

kerntaken moct ziJ '>tabiel en he

trouwhaar doen. Aa11 -,chommelingen 

111 het voorzieningenniv<:au van kernta

ken moet ecn eindc komcn, en in elk 

gcval moct de reclw,zekerheid van de 

gerechtigclcn worden gei'crh1cdigd 

Fr is ook reden om de verschcidcnheid 

van lcclmilicu in <;tad en lcmd als cen 

bm, en nict aileen al-, cen complicati<: 

te zien Nederland 1s nwer dan ccn 
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rand om de Randstad. De grocnere de

len van ons land ht:hhen mccr te bcte

kencn dan ccn lusthol voor stedelingen 

die de tijd voor ontspanning gekomen 

achten, en de stcden zijn niet aileen 

een trckpleister voor criminelen en ont

heemden. maar eerst en vooral samen

halling<:n van economische en culturclc 

activitcit. 

Prohlcmcn komen ecrder voort uit soci

aal-economischc schcidslijnen hi11ncn 

bet <,tad,Jevcn, dan uit het stadsleven 

als zodanig. Binnen stadswijken komen, 

up de velc plaatsen waar niet de pcr

spectidlooshcid overheerst, soms nieu

wc vormen van spontane solidariteit 

op. De groenerc delen van Nedc1·land 

dragen hi) aan haar culturele en levens

be-,chouwclijke schakeringen. en ken

nen vaak ecn vitaal gemecnschaps

lcven. Bovendien levcren deze delen 

van het land waar het gaat om land- e11 

tuinbouw een aanzienlijke bijdrage aan 

de economic 

Stedcn is een grote -;chaal eigen, onvcr

mijdelijk 1'vlaar daar waar die groot

schaligheid niet nodig is, moet de 

mcnsclijke maat worden verdcdigd en 

heschermd. Stcden bicde11. nok op her 

gebicd van het onderwijs, centrum

voorzieningell. Scholen in de landelijke 

gchieden zijn plekken van eigcnheid, 

qua schaal, qua omgangsvormen. qua 

ovcrtuiging. f)aaronl is hct van waardc 

dat ziJ kunnen voortbc-,taan, ook als ze 

naar stcdel ijke maatstavcn erg klci n 

zijn 

De tcchniek is ce11 machtigc knecht, op 

velc terreinen, waarondcr de industrie 

en de gezondheid'>zorg Wetcnschap

pelijke kennis van hoog niveau ontsluit 

de laatstc nog onvoorspelbare proces

<,en, onder mccr inzake de crklijkheid 

AI-, een donkcre wolk hangt hicrboven 

de schade voor milieu en mcnswaardige 
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verlwudtngetl. wJorin ook het zwokke, 

kwct,hJre Ieven en komendc generJtie'> 

worden getT,JX'Uecrd De techniek 

mZlg nrct ccn zo lllZK.htigc knccht wor

den l'Lll Ztl on' ten ,loll<: de h<l<l'> i'>. 

\ L1<1hl happel11ke vcrontwoording en 

Jl!ndr..,chc toching mogcn du~., nict n1ct 

c'l'll hemcp op 'etgen veronlwoordelijk

IH·td \'<lll de ondcrzoeker en de indu-,

trtc tcrztjde worden gelaten. Elke 

\LTontwoordel11khetd verondcr-,telt een 

fl()rrn en ::onder dczc normcring konlt 

de tc-Lntc \'<111 mem en techniek op ho<lr 

kop lL' ,1,1<1 n 

,~og lll<lot kon gelcden konden de 

Sow!l't-Linte en h<1or hondgenoten wor

den oJngewezen Jl., de vi)Jnden van 

<>J1ze vn,hetd VondJJg de dJg hedt de 

\Ttle <,Jmenlcving Jndcre vitonden, nJ

melllk dte van de prolc"ionelc mi<,

daJd, VJjJnden hovendten die heel wat 

moetl11kcr te lobli'>etTn ZtJn. De <,trijd 

wordt met ongelijke mtddelcn gevoerd. 

I ),,gdromen VJn de ouderwehe indivt

duelc tnhrekcr dte nJ WJl praten alwecr 

'""' rnlc vathJJr l11kt, helpt niet. 

,\lken 111 hechtere -,amell\vcrking en 

met JlteLJ\\'l' wetteli,ke mtddelcn kJn de 

recht<,<,lJol ztch verwcren. Nieuwe mid

dekn <>Ill de Jnonlllltletl van llll'>cbJd

' IIHkrm·mcr' te doorhreken en hun 

IIIlo Ill ll'k comtntclte'> le ontrafclcn. 

Zingeving en vormen van 
overheidsbeleid 
I ),ll ~Jill Lk puntcn die tk voorlcg om 

,1.111 ,,. gncn dot l'l'll zmvollc polttieke 

lwktd,J,,-p,11tng Jllcen kJn voonkomen 

urt kr rtr\L he zrn ten ovcr-.taan van de 

\'Cl h<lLrdrngcn drc \\'11 0111 en onder on\ 

,J,11lltclkn /netl punten, die zich ze

kcr lt.:nt.·n voor ccn vcrdcrc vcrdicprng, 

ook 111 htll1 udtuurhit~<,chc dimet1'>te, 

en ttttlllTKtng, 111 hun polttick-prakti

"hc rcln·c~nlll' .'\ktz lll'elt de chri,te-

nen in We-,t-Europa willcn herinneren 

aJn de cultuur van de sensitivitcit, VJn 

het gevoel voor de kwetsharc men'>, de

gene die meelcven en heve"iging hc

hodt DJt is geen weekheid, ge<;trcng

heid tegcn onrecht mJakt er wczcnlijk 

deel van uit. Zo'n cvangelisch vcrwor

teldc cultuur VJn de sen-,itivitcit zou cen 

Wtltlrachtig 'contrapunt' ten ovcrstaan 

van de hewieroking van het ik ('Kom op 

voor jczcll') en de groeiende gewelds

verheerlijkmg kunnen oplcveren. 

De vraJg ol de ovcrheid 'instrumenten' 

hcelt om zo'n normatid hesel tc doen 

groeien, moet in hooldzaJk met 'nee' 

worden beJntwoord. Maar wei kunnen 

hepJJidc vormcn vJn bcsturen en op

treden er een bijdrage aan lcveren. Dat 

is nJmelijk het geval wJnnccr de blik 

niet eenzijdig op mJcro'-proce<,<;en 

wordt gericht, maar consequent invoe

lingwermogen in de pmitie van de be

langhehbenden wordt vcrlangd Het 

rcsultaat daarvan zip1 geen politieke 

aaln1oczcn rnaar een geven en ci"icn van 

verantwoordelijkheid: wederkerigc ver

antwoordclijkheid, zoals hct verant

woordelijke wezens hetaamt. 

In Ji de puntcn van zocven gaat het om 

de hereidheid, een waarde Jan onze 

<,landpunten ten grondslag te lcggen 

die het pragmJtische 'tc redden' tc ho

ven gaat. Hct gaat on1 die andere n1cn-.; 

man, vrouw ol kind, hier in om land 

ol elder-, - wicns nodcn we moeten nn

derkcnnen. om dJarop cen waarachtig, 

doorcbcht en doorlcctd Jntwoord te 

kunnen geven. In dat antwoord heant

woorden wit ook de Ander, wiens ge

biedcnde hlik om bereikt in de 

ontmoettng met de kwctsbaarsten on

der om 

Slot 
Ten -,lotte een opmcrking over het 

moeilijke brakter van de mi-,.,ic die ik 
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voor onzc politickc heweging 5chctste. 

Er is vcel om ons heen dat aanpassing 

in de hand wcrkt, en weinig dat kriti

sche zin mobili'>cert. In elke vitale cul

tuur hebbcn kunst en wetenschap een 

kritische tunctic. De dragcr<; van de cul

tuur, van kun-,t en wctcnschap, hcbbcn 

zich echter nog maar nauwclijks lmgc

maakt van hun oudc kriti.,chc rol. Er is 

nog maar net ccn ci nde gekornen aan 

ecn periode waarin de vrijzinnigheid 

cultuurkritisch wa<; en kon zijn, jegcns 

de gcvcstigdc patroncn van Ieven en 

oordelcn, jegen'> de kerk, jegcns de 

heer-,endc waarden. lk kan mij cchter 

mocilijk voor'>tcllcn dat wij op lange 

termijn ccn purpcr-gouvernernentclc 

kurl'>t, pers en wetemchap om ons heen 

zullcn zicn. Fen partij als de onzc, die 

zingcving niet aileen als ccn individucle 

aHairc ziet, maar cr een gcmccnschap

pelijk orientatic inzake de zin van het 

mensclijk ('>amen lhandclcn op na

houdt, zo'n partiJ moct zich ook door 

kunst en wctcnschap Iaten prikkelen 

orn de dingcn bij de naarn te noemcn. 

Hct wcrk van Andreas l:lurnicr verdient 

aandacht al-, zeldzarne aanzet tot kri

tick op de nieuwc hecrsende dcnkpa

tronen, en dat geldt ook voor Anton 

Zijdervcld - bij voorbecld wat hij al ja

ren gelcden schreef over de staccato

cultuur en hct pmtmoderne ',mythi111) 

rJoes', en voor Ad l'eperzak. Zingcving j-, 

in dit fin de siicle' voor onze christcn-de

mocratischc partij geen hevc<;tiging en 

gcru<;htclling, maar prikkel, aansporing, 

zout dcr aarde. 

Proj111rdr E.i\1.H Him/, ll<rllin ( 1950) is lid 

Pan de TrPeede Km11n- Poor /Jet CD A. 
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I H5 In de peri ode I ~J02-1 ()()5 ontvlamdc de 'un

tlthcc;e' vooral 111 de Schooh.tnJd, maar Kuyper 

zcH trachtte 1nzakc de vcrhoud~ng tu<.o:,cn opcn

hJJr en bijzonder ondcrw1j<; l't'Il hrug tc c;]aan 

tu<,.;,en de hooldc;tromtngen 1n de poltttek "Nict 

aan dcze ol gene grocp de voorrang tockcnnen, 

ntel de eenhctd dcr natte prl)">gcvcn, geen bc

voorrechung o! rllt'>kenntng doch aan de !wtdc 

antithett":.chc dclen ecnzcltdc kam 1Jtcn" 

Rogel Hurggracve 'Ftlw,chc rc<...C'>'>te en llJcuwc 

<,ociaal-ctht'>cllC bcwogcnhl'td', 111 E )urgcm 
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De totstandkoming van een verantwoordelijke samenleving is niet 

hij wet af te dwingen. De culturele context moet ontvankelijk zijn 

voor het appel dat op de verantwoordelijkheid van mensen wordt 

gedaan. In hoeverre sluit de christen-democratie met haar beroep 

op een verantwoordelijke samenleving aan bij de realiteit van soci

aal-culturele ontwikkelingen? Het symposium 'Zingeving en ver

antwoordelijkheid' van het Wetenschappelijk lnstituut voor het 

CDA was een paging om op die vraag een antwoord te krijgen. 

Het symposium vond plaats op 30 november 1994 in een roman

tisch kasteeltje in Echteld. 

K
cntncrkcnd voor de h.uidi 

gc tl)dgcc<.,t 1<-. de nlogcll)k

hctd 0111 hct Ieven ztn tc 

gcvcn zondcr 

De tckst van dczc inlciding ts hicrvoor 

afgedrukt. !let hctoog van Stoker hc

woog zich vooral op hct hlmohsche ni-

veau van de rclatic tussen 

christeliJkc politick en ztn

gcving. De andere hoofd

<.prckcr. hct C:DA Twccdc 

Kamcrlid Hirsch Balltn. 

zijn rede is cvcnccns in dit 

nun1n1cr opgcnotncn, 

wcrktc hct thema Lilt naar 

de huidige rol die de chri<.

tcn-democratic in hct poli

tickc en maatschappeliJke 

klimaat hcclt tc vcrvullen. 

de twmlzaak van vcrwiJ

=Ing llJJr ( 11ld ol lcvcn<..,

he...,Lh()LJ\\'Illg I )zlt 1-. de 

'tcll!ilg \Jn dt \'f Stoker. 

d~t· h11 c-crdn 111 L"l"ll \ludtc 

hn·ft LlllgC\\Trkt \\(IIJ ZIJn 

'nhondcn mel c-cn C'\ler

'11" ll",J!!lc!l zo ,chrccl h11. 

llH._·t 1ct..., \\'Jt on..., al-.. JndJvt

du 1)\'Cl...,liJf.n Dzlt 1..., 111ct 

'"""\z,1kci1Jk ( .m\ ol hct 

\h"'lutc ma;11 k.1n datgc- /)rl TIJ!l. FA I llrinkel De twccdc <;telling van 

"De C: van ht:t CDA is hard rH· =1111 \L1t 111 on..., L'l'll crvaring van zin 

tl'\\Tl'g hrcngt In clkc crvanng van zin 

,..., tTll j)Zl'->'·>~cl clcn1cnt gcrllJkt wordcn. 1 

/,n.~c\'Jilg ,..., gclukt contJLt met woor

dcn =() ht:gon Stoker 111 zqn 1nkiding 

Stoker 

nodig in ecn pluralc samcnlcving"- nep 

nauwclijb dio,cussie op. Aan de grond

slag van het C:DA wenste geen van de 

dcclncmcrs aan het symposium tc tor-

( llV I '!; 



ne11. lets anders is. ol die groncl•;lag ex

clusicl 1s e11 leidt tot antithetische op-

...,tclltngcn ten Zlonztcn van andcr..,-

denkenden Stoker Het CDA client 

niet antithet1sch te zijn en vooral al van 

de d1aloog met mensen die niet ol 

'ilccht..., vaug gocl'idicnqig gc·t·n...,pireerd 

zijn at te zicn. Het C:DA moet de clia-

loog aanguZtn, dat wil zcggcn cncrzijd'i 

de eigen identiteit niet verdoezelcn. 

n1aar anderzijds ook de overeenkom

qcn erkennen. 

Dat leek te <,trijclen met het latere he

toog van Hirsch Ballin. Die was wat 

stelliger 111 ziJil kritiek op de heersende 

cultuur Stoker maakte h1nnen de niet

chri<.,tclijkc \VIjzcn van zingcving nog 

onderscheicl tussen niet-levenshe-,chou

wclijkc zingeving en pscudo-zingcving. 

Zi1n eerste stelling luiclde dan ook "Fen 

christen client ook de n1et-goclsdienst1g 

gc·J·n'ipi rccrdc zi ngcvi ng ten vollc tc cr

kennen." Een zinvol Ieven zonder Cod 

is mogeli1k. aldus Stoker. Ook de niet

lcvemheschouwelijke vorm van zinge

ving 1s niet neutraal. Ook die waarclen 

zijn geklcurd en wei door het heersen

de cultuurpatroo11. Een van de huidige 

elementen claarin is het individuali-;mc. 

Soms i-; hier volgens Stoker sprake van 

pscudo-zingeving. zoal-, consumentls

me en hehocfte hcvrediging. Daarin 

onthreekt het moment van transcen

dentie. Dan is er geen '>pl·ake van gelukt 

contact met waardcn. l'vlaar over het al

gcmeen was de teneur van Stoker'> be

toog cr ccn van n1ccr \Voardcri ng voor 

de moderne cultuur. Daarin kan ook 

sprake zijn van gelukt contact met 

waardcn. zij het nict op de manier zoal-; 

chri-,tenen die helcven. 

Hir-,ch Ballin pleitte claarentegen ju1st 

wi:l voor de antithe-,c. Hi1 meende dat 

de pseudo-zingeving, zoals Stoker hct 

noemde. dominant is gcworden i11 de 

modernc cultuu1· Het i'> een urltuur van 

( l )\/ 1 ()) 

zcllgenoegzaamheid, zoals Calhraith 

die heschrcd Ieclerc burger is zeit vcr

antwoordeliJk voor wat hij ot zi1 van 

het Ieven maakt. een ander daarin hln

deren wordt gestralt. en de gcmeen

schap Ievert ccn aantal voorzicningcn 

die in ieckrs helang ziJil. Tegenover die 

heer'>encle trend moet de christen-de

nwcratle het kriti-,che contrapunt vor

men. aldus Hirsch Ballin, de antithese 

Hij deed een krme en overtuigende 

poging het CDA weer mccr zeltvcr

trouwcn in te hoczcnlcn, weg van de 
angst om andcrs te ziJil clan de spraak

makers. "Zijn wiJ it_1Lkrdaacl ideeel zo 

arm dat onzc polit1eke'hcweging de 

mogcli1kheid mist zeit ec~~~~~ontrapunt 
te vormen ten opzichte van de heersen

dc cultuurc" Hir-;ch Hallin "Nu het poli

tieke en culturele contrapunt niet 

Ianger tegenover ee11 chri-,teliJk gc'ln

spireerde politick en maatschappiJvi-,ie 

staat, maar zeit de gevestigde macht is 

gewordcn. zullcn wij - wil onze politie

ke rol zinvol ziJn -zeit de kriti-,che po

sitie moeten vormen." Ceen aanpassing 

dus aan de heersendc cultuur. gecn al

zondering. maar- een christen-democra

tischc politick die authentiek is in de 

hcginselcn en tcgeliJk open voor sa

menwerking met hen die onze uit

gangspunten I nog) nict de len. Dat leek 

prot. clr. l'.A. van Cennip, secretaris van 

de Katholieke Raad voor Kerk en 

Samenlcving. wei wat· "We worden een 

heetJe kwajongens." .~bar het zou wei 

eens grotc gevolgen kunncn hebben. 

Kwaliteit van Ieven 
~~let zijn derek stelling - "Het tet-rcin 

van zingeving i'> ruimer clan dat van de 

moraal en de verantwoordeliJkhcid" 

droeg Stoker de suggestie aan om een 

vijtde kernbegrip aan de hekenclc vier 

van hct CDA toe tc voegcn. Ecn kern

begrip clat het gclukt contact met waar-
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den zou JJngeven. 'KwJiiteit VJn Ieven' 

noenHic hq het. ,'.,\cer hqhcJ, ZOLI hct 

heoogde kemhegnp ook 'vredc' kunnen 

heten len woord, dat llJJ'l het cthi,ch 

hamlclcn 1 zoJJ, dJt wordt gevr<J<Jgd 

door gcrcchtlghcltL gc..,prcidc vcrant

woordelqkheid, ,olidJrilell en rent

lllenter,chap I men de n<Jdruk lcgt op 

de vicnng. de voltoo1ing, de gilt en de 

\TCllgdc 

l.cn llltLTl'\"-Oiltl' ">Uggc..,tic, die ook tij

den' de heraad,JJgingen over hct nicu

\\'l' l'rogrJnl van Llitgang..,puntcn naar 

\'()ren "gekomen Toch i' Jc,tijd' voor 

LTll Jndcrc \\'Cg gckozcn. Tocn i~ gc

lllLTild dJt de politick nooit in 'lJJl is 

<llll zell de hqhel,e gcrechtigheid, d<Jn 

wei de hqhclsc vrede, tot st<Jnd te hren

gen ( lm die reden 'preekt het nieuwe 

1\ogrZim van Lhtgang"puntcn dan ook 

van 'puhlickc gcrcchtighcid', zorgvuldig 

te onder,cheiden VJil de hijhel,e gc

rechtlgheid, die nooit rcsultJJl kan zijn 

\'Jil lllcn,elqk handelcn. 

Stoker hrJcht daJrmec echtcr wei cen 

"'JX'Ll onder de aancbcht, WJJr de 

l hn...,tcn-dcmocrJtJc n1ccr oog voor zou 

nweten z1en te kri1gen Hij qeldc na

mel11k dJt de dl'cU"Ie in hiJvoorheeld 

de gezondhe1d,zorg 111et hepcrkt zou 

nweten hl11ven tot de ethiek, maar uit

gchrcJd ::ou n1octcn worden n1ct zingc

\'lng Ten onrechte wordt in hct dchat 

de nJdnd, gelcgd op de Jlwenteling 

\'J;l ck heperk111gen die JJn het mensc

lqk he,tJJn e1gen ZIJn op de gezond

held'z"rg Stoker "( lm cbt te voor

k<lllll'll " c'l'n puhlieke OJWJtting over 

=,1kc·n al, de heteken" VJn ouderdom, 

l11den c·n doml hJrd nodig" D<J<Jrmcc 

r,1akte l111 L'l'll helangrqk themJ 

ll11,ch llJIIm wee' op 1eh dcrgelijks in 

:-:1111 rnkrdtng en g1ng vcrvolgcn~ in de 

ptllltJckc tt>cpJ...,...,lng LTVtlll nog ccn "ltap 

,-erdn ll11 plcitte nvoor dJt bet C:DA 

de 1nc·men =ell op zou gJJil zoeken. De 

mcnsen, die nict tot de onbekommerde 

hafll>y fe~o hchoren. De mcnsen, die zich 

getrotfcn voelcn door ccn crvaring VJn 

zinlcd1gheid v<Jn hct hcsta<Jn. Tc lcrcn 

v<Jnuit de crv<Jringen VJn mcnsen om de 

zin v<Jn politick h<Jndelcn lc zocken, te 

vinden en onder woorden te hrengcn. 

Hct C:DA moet, volgcns Hirsch Ballin. 

bekommcrni-. tonen om icders a<Jndeel 

in het maJt'>chappelijk Ieven. Andere 

dcelnemcrs JJ!l het deh<Jt slotcn zich 

daarbiJ aan. Het CDA zou cen politick 

naar menselijke maat moeten vocren e11 

hct onhch<Jgen in de samcnlcving on

der woordcn brcngen Met deC: zit hct 

wei goed, maar weet her C:DA wei Will 

cr kelt in de samcnlevingc Van mccrde

rc kanten wcrd cr op gewezen. Dat is 

tcgclijk cen pleidooi voor nauwcrc ban

den tussen het CDA en de zogeheten 

nieuwe <,ociale bewcgingen Ook dJJr 

worden zinnige pogingen ondernomcn 

om iets in de samenleving te verheteren, 

<Jidus bijvoorheeld prol.dr J Klapwijk 

De deelnemers uan /Jet symfJosi~ml 'Zin
l}euiHq m ummtwoordeltjk/nid' discus
sii'ren met /Jet fomm. 

(Jato i\1ieke Schlm111111) 

( llV 1 'l' 



[\ li<>schien i., die te gcringe bekornrncr

nis urn de zorgcn van mensen ook wei 

hct gevolg van het feit dat hct C:DA in 

zijn plcidooi voor een verantwoordelij

ke sarnenlcving zichzelt het mce<,te 

identihcecrdc rnet de gcver van verant

woordclijkheid, degcnc die daadwerke

lijk tot solidariteit in staat i<>, de <,terke 

ot de zclt.,tandigc Er wa-, nauwelijb ol 

geen sprake van een redenering vanuit 

hct pcr<,pectiel van de kwctsbare, de 

onathankelijke, de ziekc, de lijdende en 

de <;tervende. Terwijl de '>piegelzijde 

van verantwoordelijkheid toch onte

genzeggelijk athankelijkhcid is. Maar 

miS'>chien werd dat destijds niet wer

vend gevonden 

Politieke conclusies 
Cing op het syrnpmium de rneeste aan

dacht uit naar de analyse van de tijd

gecst en de pmitie die de chri<,ten

democratie daartcgenover rnoet innc

mcn, de dcelnemers konden toch niet 

hecn om de vraag tot welke politieke 

conclu.,ie., die analy-,e dan wei zou 

rnoetcn leiden. Hoc valt de ontvanke

lijkheid voor zingeving te vergroten7 

Wat i-, er eersc een voeding<>hoclem bij 

de men<, of de zin al., gave van buitenaf7 

Stoker wa<, duiclelijk tot het laatste 

kamp te rekenen. Zin, als gelukt con

tact rnct waarden, komt op on<> at, zo is 

zijn visie "De mem 1s voor zingeving 

aangewezcn op iet-, ot icmand waarop 

hij gecn greep heeltn" Het is niet iet<, 

wat je met vcr<,tandelijk rcdeneren kum 

achterhalcn, voegde hij later in hct de

bat toe 

Dr. I. Vi-,, tilosool en sccretari<> van 

[\ II.,.,io Nederland, en mevrouw dr. 

H.A. Alma, gocl<>dicnstp,ychologe aan 

de Vrije llnivcrsiteit, brachtcn erte

genin dat ontvankelijkheid voor zinge

ving voortkomt uit reed-, he'>laande 

kaclcr., Zin komt niet zomaar van bui-

( llV I <JS 

ten op iemand at, maar verondcr<;telt 

ecn activite1t van de betrokkene Prol. 

dr W.FCM. Derk<>e, dirccteur van de 

Radboudstichting ging daar eveneens 

een eind in mee: Van onze kant is er 

cen zekere in<>panning nodig. De rol 

van de overheid i., claarhij een beperkte 

Zij kan de kadcrs scheppcn, die de ont

vankelijkheid voor zingeving vergro

tcn. Misschien, zo were! in het forum 

geopperd, verrnag een politieke partij, 

die niet aileen is gericht op de politick 

maar ook een heweging is die deel

nccrnt in de san1cnlcving, nog icts 

meer. Maar de rneningen ver.,chillen 

over de vraag of het CDA een dcrgelij

ke bredere taak heeft 

In ieder geval valt er op hct terrein van 

de politick zelf nog enorm veel te 

doen. Hirsch Ballin gaf hct zell al aan 

111 zijn inleiding "Van de overhcicl 

wordt vcrwacht dat zij de bestendig

heid in het bestaan kan verankeren." De 

overheid client betrouwbaar te zijn, 

juist voor mensen in kwetsbare ornstan

digheden Zovcr is het nog lang niet, 

vondcn onder andere drs. F. Heenna, 

voorzitter van de CDA-Twecdc Karncr

lractie, en dr., FH. Buddenberg, oud

wethouder van Zoctcrmeer. We 

rnocten naar een herkenhare en be

trouwbare overheid. Die schild i<> voor 

de zwakken en geen tegenstander, geen 

marktpartij waarmee je onclerhandelt, 

geen '>Upermarkt waar je datgene uit 

plukt wat JOLI het be.,te uitkomt. Het 

mag dan wcllijken alsol andere partiJen 

het concept van de verantwoordelijke 

samenleving hebben overgcnnmen, 

maar de discu<><;ic over de kcrntaken 

van de overheid wordt nog volop ge

voerd. 

Drs. WJ Deerman. voorzittcr van de 

Tweede Kamer, tevens voorzitter van 

hct '>ymposiurn, ronddc de discu'>Sic at. 
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I let ( I),\ "volgem hem ten eer<,le lilt 

"I' lll't <llllll'tkkelen Villl l'l'll v1"e op 

'1\'L'I he1d,hele1d. Vam11t hct JllT'>Jlel t1cl 

\',111 ...:J!1gL'\'Ill,L! I.., lLTCLht gl'\\'l'Zl'!l op de 

nwgc-lltkhnlcn d1e de ovnhL'Id hLTit 

V<JI >I =ILhzeiJ llJillei>JK hemic len Ill 

()\'L'tTcn...,tL'lllllltng met de \\'.J.Jrdcn die 

"I' de m·crhe1d van toepa"ing zijn Fn 

Ill de \'llrlll \'~lll het Uecrell VJn de 

\'()(lr\\'.JJrdcn \\'Jardoor hct contact tnct 

\\,larden 111 de '>Jlllenlcving kan lukke11 

\ \.1a1 ill't ( I),\ " 111ecr. zo zei de voor

Zitlel I let i'> een pol1tieke heweging 

dJL' 111 dLlloog 1..., met de ">Jillcnlcving 

~"'"t de tr.ldltionelc hand met vetwJn

te lllJ.lhLhappei>Jke organ"atie'> ZJI het 

<H>k hctrckkingcn moctcn J.J.llgtltlll n1ct 

llll'LI\\'l' "'Lialc heweg111gen. ( lok a I' 

deze Zll hop niet-lcve1hhe"chouweli1ke 

hronnen van zin hJ'>eiTn. Deelllliln: 

· N1cuwc -.ociz-dc hcwcgingcn zijn de 

onhct.Joldc n:kcning van de zakcn die 

de tradlllonelc organi'>alle'> hehhe11 IJ

tcn l1gge11 We nweten ook met hen de 

d1:tloog JJ!lgJJn.'' 

l'ol1t1ek " lu"tcren nJar de burger, al

du.., de k~llllcrvoorzlttcr I )oar zag 

I kettnan hetcre kamen voor de ko

mcnde JMell I let polit1eke dehJt toont 

"'nd.., kon weer nH:er ruin1tc voor hct 

L1ll'n dootkl1nken VJil idealcn Het za

kclltke ,-an de JMen taLht1g I'> er Jt. 

V""r het Cl l;\ e11 voor het onder

:ocb .. prograrnrnJ van hct Wctcn

" h.1ppci1Jk ln,tituut zipl cr in dat 

"i'=ll ht dan ook Ill en nwgel11kheden. 

I <>L'Il we nog rcgcring-.vcrantwoordc

lltkheld droegen '>lond ollc' wat we he

'>llllknden 111 het teke11 VJn het 

h,,,lih,lll' \'.111 de opdraLht om er d1reLt 

p11lll1eke he'l""ngen JJn te vnhinden. 

l\u \\T gccn rcgLTillg'-.verantwoordelijk

hc·ld dragen hehhen we I'LIIIllle om 

'""Hipullten 111 te nemen en het oog 

gelll ht te houdell op wat cr kelt onder 

de llll'll'-.l'll 

: '28 ' ' 

Hehhcn wij een gocdc analy'>e van de 

tiidgee'-.t, wtt'-. de voorntttllll'-.te vrtltlg die 

I<" va11 Cennip JJn de deelnemer' VJn 

het '>ympo"um gJI De mem centraJI 

'>lL'IIen, " ecn opd1·acht die h11 gt'.lJg 

,lanvttardt voor hct wcrk vttn hct 

WetcmchJppeiiJk lmtttuut. 

Van Cennip: "Authentiekc crvanngen 

VJn men<,en op 1e IJten tnwerken. 

OmdJt we in de Jnder de Ander ont

moeten. Lr i'> een uniekc kJm om te 

zcggcn waZtr we ccht voor ~taan. W'e 

mogen knt1ek lcveren. lllJJr nict min

clcr heiJngri1k is de tJJk om een Jlter

natid te ontwerpen. Fen altcrnatiel van 

zingcving, verJntwoordclttkhetd en ge

loofwJJrdigheid.' 

I )r, Tf, /l F ,\I /lrillkcl ( 1 9 > ~) 15 tPetcllsci>d/>

/>cliik mdc1Pcrkcr hi) /Jet Wetcllsc/J<if>llfiijk 

lllsliluull'oor /Jet ( DA 

No ten 
\X1 \toke! f, t'ldl}tli liddl Zlli l'ldl}tl! llddl (,l1,il ftll 

_1/ll,J,,ill"lhl!i 1 /l'-l/t"IJ"<)l 'lrd:c ,J/ 1 ["1 :/il)~,iltlhllc}l =:!!c/ti'/Ji,jlli 

/Jddl Pulltl!l,/1!1,) /tll 'i"llli
1

Illt" ZIII,)CI'I!Ii/ •Zoctc1mcc1 

l!J'Ji• :200-2(H 

\'f Stoker \'idi}Cii ll.ldl Llll 224 



In het novembernummer van Christen Democratische Verkeningen 

gewijd aan 'De actualiteit van Dooyeweerd' heeft Cliteur een plei

dooi gehouden voor een scherpe antithese tussen christendom en 

humanisme. De klassieke tegenstelling tussen geloof en rede is im

mers nooit overbrugd? Dengerink acht de antithese van belang, 

maar bestrijdt het uit elkaar drijven van geloof en rede. 

E 
en numme1 van Chnsten 

I )enHKralJ<,che Verkennlllgen 

dat ntcl zonder meer een the 

ma-J1LJI11111Cr over Dooyewee1d 

wil zijn, maar er wei ccn i-, waar dien<, 

naam en wcrk al., een rode draad door

been loopt De redact1e 

<,preekt de hoop uit daar-

mcck zowel ccn van de 

grondlcggcr~ van de chri..,

klank heelt gcvonden. len van hen is 

J'.B. Cliteur D1t hcelt hij opnieuw Iaten 

hlijkcn in zijn bitdrage aan hct novem

bernummer I <J<J-1 van Christen Demo

crati<;che Vcrkenningen.' 

Het i<; bekend. dat Cliteur een over

tuigd humani<;t i<; Tcgc

lijkertijcl is h11 evenwcl 

<;tcrk gcboeid door 

Dooyeweerd<; denkcn. Hij 

ten-democratie tc cren. al., 

een hitdragc tc lcveren aan 

het OJllwikkelen van ee11 

gcztlgvol initiaticf voor hct 

regering-,helcid door het 

opponerende CDA. 

Dooyewecrcl !weft inder

daad een rijke gec<;tclijk

intellectuelc crleni<, na- Prof.dr J /) Dem;ennk 

wijst in de ecr<;tc plaab up 

de bctekeni-, van diem as

pecten leer, dat \vii zcggcn 

de thcOJ·ie inzake de lun

damentelc be<;taanswijzen 

van de werkelitkhcicl 

Ccnoemd kunnen worden 

dJemtbaarheid, gerechtig

heid, harmonie, vrucht-

gelaten, die de chri-,ten-democraten nict 

dan tot hun schade kunnen vcrwaarlo

zen. Zit zullen claarmee zorgvuldig, dit 

wil zeggen comtructJd-kriti<;ch moeten 

omgaan. Dit geldt met name ook zijn 

<;taat<;- en maatschappijlcer. 

Van helang i-,, dat Dooyewcerd ook bit 

denker<; van niet chri<,telijke huize weer-

( llV I ''' 

baarheid, <;ol idari lei t I lotwerbonden

heid), taal. macht, redelijkheid, gcvoc

ligheid, en andere. Clitcur laat zich ter

zake <;terk uil: "Wie zich de a<,pectcn

leer hedt eigen gemaakt. kijkt ander<; de 

wereld in. Hit hcelt voorgoed een inen

ting gehad tegen elke vorm van rcduc

tioni<,me en subjectivi<,me."' lnderdaad~ 
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llicr had door Cliteur ook kunnen en 

zell, rnoeten worden genoemd de di

reLl met de a'>JKLlenleer verhonden 

...,tructuurthcor1c, met non1c voorzovcr 

deze hetrekking heclt op de '>tructuur 

var1 de ondcr,cherden <,amenlcving'>

\'l'rhamlcn er1 -vcrhoudingen. Het nret 

vcrmelden hrervan i'> een niet te onder

'>chatten nalatigherd 

I k lwolc!Jandacht van C:liteur gaat in 

Zllll artikel echter uit naar een ander 

centr·aal gegeven in J)ooyeweerd, ckn

ken. te weten dat van de grondmotie

\Til waJrdoor dcnken en doen van de 

men'> onontkoomhaar worden hepaald. 

( Jok hrcrin gcelt hij hli1k van zijn he

wonderrng voor l)ooyeweerd. Hij pri[',t 

dien' grote helderherd in het lormulc

tTn VJ!l cigcn grondn1otict en van de 
andere welke in hooldzaak de gang 

van de We<;tcr'>e cultuur hehhen he

paald. "I )ooyeweerd'> diagno<,e en ana

Jv,e van het avondland is lcnomenaal."4 

Voorh komt hiJ, geheel tegen de tijd

gee'>l in. tot de mcrkwaardige conclusie 

dat de antithe<,e tu<;<;en humanisme en 

chrr,tcndom, welkc volgem hem door 

I Joovewecrd zo '>cherp i'> ge<,teld, nict 

a!, ovcrwonnen kan worden he

'>chouwd, maar veelcer moet worden 

gehandhaald en aange'>chcrpt. 

lk wrl Clrteur 111 zqn hetoog volgen en, 

tcr willc van de ook door hem noodza

kclr,ke geachte duidelijkheid, daarhij 

cnkelc krrt"che opmerkingen maken en 

vragen '>tellen. I lrt hi edt mij tevcn'> de 

gclcgcnhcJd on1 n1ijn cigcn standpunt 

tc anrculcrcn AJ, vrucht van ccn en an

dcr wrl rk enkelc lijnen doortrekken 

naar de polrtrek 

De religieuze grondmotieven 
I looVC\\'l'LTd ondcr,cheidt, zo laat 

( lrteur zren. 111 de We<;tcr'>e cultuur vieT 

.c:romlnwtreverl welke haar alzonderlijk 

l'll ">f)Jll"- met clkaar in hallr gong hch-

hen hepaald: het Criekse vorrn-materie

motiel, het room<,-katholieke natuur

genade-motiel, het humanistische 

grondmotid van natuur en vrijheid en 

het integraal-christelijk motief van 

'>chepping, zondeval en verlossing door 

lczus C:hristu'>. Daarin gaat het om cen

trale drijfveren in het menselijk he

<;taan. Dooyeweerd voegt daaraan toe, 

dat de eer<;te drie motieven een dialec

ti<;ch karakter hehhen, in zoverre wij 

daarin met onverzoenlijke, polaire te

gemteilingen te maken hebbcn. Vol

gens hem kunnen wij deze dialecttek 

aileen tc hoven komen door een radi

caal-christelijke positiekeuze, dat wil 

zeggen door te erkennen, dar Cod als 

Schepper de absolute, integralc Oor

'>prong i'> van aile dingen. Dit onder de 

nadere hepaling, dat Hij geen andere, 

even oorspronkelijke macht tcgenover 

Zich heeft, zoals dit hij voorhceld in 

het Crickse denken het geval is. 

C:liteur stelt nu, niet geheel onhcgrijpc

lijk, de vraag of zich ook in het door 

Dooyeweerd aanvaarde grondmoticl 

niet een dialecti'>che spanning voor

doct, als gevolg van de onmiskenhare 

realiteit van het kwaad. Enerzijds is er 

de belijdenis van ccn almachtige en 

goede Cod, anderzijds het kwaad in de 

wereld. J, hct laatste niet in radicalc tc

genspraak met hct cerste' Hehhen wiJ 

zo niet te maken met een zellstandige 

rcaliteit tcgenover de Schepperc' Het i'> 

de vraag die nict aileen een humanist 

vanuit zip1 'itandpunt tcrecht mag <,tel

len, maar e'en waarmee ook vee! chri'>

tenen worstelcn: Waarom loego'ilavic, 

Ruanda, Lihanon, Camhodja, lrak, Iran, 

en ga maar voort) Waarom ook zo vee! 

mi'>Stanclcn en wanverhouclingcn op 

micro-lliveau7 Hebben wiJ in allcrlci si

tuatie'> <;om<. te maken met ee11 machte

loze Cod) 

I let i'> goed om, hier aangckomcn, om 

(JlV 1 'l' 



dieper te bczinnen op wat Dooyewecrd 

aanduidt a\, hct '>chepping<;motiel. Dit 

n1ct om het prohlccm lang<; zuiver ra

tioncle weg op tc lossen, maM wei om 

hopelijk hetcr inzicht te krijgcn in een 

ccntraal be\ijdcn van de chri<>tenheid. 

Het <;chcpping<,motid houdt in en 

daarmee forrnulcer ik het op cigcn wiJ

ze dat allcs wat wij in het men<,c\ijk 

be<;taan en de omringcnde wereld aan

trdtcn vrucht i'> van en zqn vonrtdu

rcnd be5taan dankt aan het -,cheppend 

<;preken van Cod, dat zich niet ergcns 

in het vcrlcden hcdt vnltrokken, maar 

hlijvend actueel i-, 

In dit Iicht kunnen we ook en<,t de nw

dalc a<,pecten. waarover C:liteur in zo 

positieve zin '>preckt, in hun juiste bete

kcni-, verstaan. Zij ziJn zclf vruchten 

van en a\5 zodanig kernwoordcn, tun

damentelc waa1·den, binncn het <;chcp

ping-,woord. Zij ziJn prirnairc opcnba

ringen van dit woord. Daarin doet Cod 

Zich kennen in Zijn geloofwaardigheid 

(betrouwbaarheidJ, dragende lidde, gc

rechtigheid, vredc, clfectiviteit, hcer

li,khcid, wij'>heid, cnzovoort. Zij zijn 

rnct elkaar Zijn naam(• 

Dczc kcrnwoorden houdcn elk voor 

zich en met elkaar, in hun onverbrekc

lijke <,arncnhang en fundarncntelc idcn

titclt, in het hiJzondcr voor de mcm 

ccn oproep, ccn opdracht in, namelijk 

om tc geloven, te dienen, recht te 

doen, vrcde te zockcn, rentmeestcr

<;chap te betrachten, wiJ<;hcid tc heocle

nen, cnzovoort Daarin worden we 

geconfrontecrd met de wet van Cod in 

lundamentclc zin. De mens wordt daar

door in zip1 verantwoorde\ijkhcid aall

gc'>proken LiJ mag niet worden gezicn 

a\, een onnatuurliJkc inpcrking van de 

men,cliJkc vrijhcid Veelccr i'> zij er de 

ha'>i'> en garantie voor Zij stelt om in 

de JUI<;te ruimtc A\, zodanig is zij ecn 

hcilzame weg en houdt zij cen belofte 

( IJV I 'I' 

in handel zo en hct zal U goed gaan 

Er is dus '>prake van een gelijktijdig

heid, van ecn volstrektc verwcvenheitt 

Cods presentie krachtens Zijn schep

ping<,woord tot in de uitcr<>te uithoekcn 

van de kosrno-; en de menselijke verant

woordelijkheid hinnen de kO<;rnos. 

Naar onze puur men<,c\ijke logica i<; 

hier <;prake van ee11 niet te vcrzocncn 

tegcnstelling lnderdaad, onze logica 

<;tuit hier op haar grenzen. We hebben 

hier dan ook te maken met een ondoor

grondclijk, niet nader te ana\y,ercn ge

heim. Echter ccn geheirn, dat niet 

verborgen blijft, maar is geopenhaard 

a\5 kcnhare realiteit, waarmee de rnem -

dat tot bevrijding van zichzelt en van 

de rnachten van deze wcrcld - rnag lc

ren Ieven. 

De hierhovcn bedoeldc grondwet in 

haar grotc ver<,cheidenheid ligt ook ten 

grond.,\ag aan aile maatschappelijkc 

verhanden en hun rclaties in hun struc

turele verscheidenheid, inc\u-,ief de 

'>laat. Zij kri)gt daarin telkens ccn ty

pisch kwalitatieve toe5pit<;ing in wat 

Dooyeweerd noernt de <,tructuurwetten 

en wat in bijvoorhceld het rapport 

'l'ublieke gercchtigheid' specitieke 

schepping<;mandaten worden genoernd.c 

In deze structuurwetten wordt de 

mens. of hiJ zich dit hewust i<; of niet, 

dit wil erkennen ot nict, geconfron

tecrd met het <;chepping<;woorcl in zijn 

bli)vende dynarniek Zonder clit <>chep

pingswoorcl i'> de rncns nergens Hij i<; 

daarin llolcllS-I!olrll< verankerd. Zo ver

<,taan i<; hier sprake van ccn religicuzc 

band in de zin van een achterwaartse 

binding \ verwezen wordt naar hct 

l.atijnse woord rclu;,m, dit i'> achtcr

waart<; binden) Door ditzelfde woord 

worth hij naar de toekomst gedreven 

of, hctcr, voor een opdracht gestcld, te 

wcten het bouwcn en bewaren van de 

aarde. 
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Het kwaad in de samenleving 
l_cr,t 111 dtt pcr<,pcLlicl kunnen we het 

ccrdct gcnocmdc gcgcvcn. \VZEtrvan 

I l<><>vcwl·nd naar Cllleur-; weten zich 

ll<Hllt rckcn-.chap hcclt gcgcvcn,:-, tc 

\H'tcn hct kwaad in de mcn<,eliJke '>a

mcnlcvJng in zip1 wore hctckcni', vcr

'taan 1-kt hc<,taat htcrlll dat de mem 

Z<Jn hntaan 111 ctgetl hand hcclt wilkn 

ncn1cn •ai<, (;od hecit Willen zijn) en in 

ctgcn "''''hcid zcll heclt willcn hepalcn 

,,·at gocd en kwood '" voor hunzcll en 

dczc \HTcld 1\ let de negatievc gcvol

gcn dJ,1r\'t11l worden we tot aan de dag 

,.,111 vamlaag gcconlrontcerd. Hicr <,tut

tcn we op hct tweede centrale moment 

111 hct door I looycwccrd helcden 

grondnlottcl, te wcten de zondeval 

I k vraag hoc hct kwaad in dezc zin in 

de wcreld i'> gekomcn. i-; en hlijh een 

ondomgrondel11k raad,cl. De vraag 

naar het wat van hct kwaad i-; echtcr 

tnct hct vomgaande cluidelijk heant

woord \X'c -..tJJil opnicuw voor ccn on

doorgrondcltJke ntet nader analy-;ecr

harc \'crwe\'l·nheid van Cod-; pre-;entie 

111 dcze wereld en mcmcli1ke vcrant

womdclllkhctd. ( lok de op-;tandige 

mcm hlllit 'lhcp-;cl en kan 111 zip1 kwa-

l11ke prakt11kcn ,lcchb he-

De vraag hoe het 
'taan h11 de 'gratic' van hct 

,chepplllg"''oord in zijn hlij-

kwaad 

in de werdd is 

gekomen, is en 

hlijft een 

ondoorgrondelijk 

raadsel. 

vende aLlualitetl Van ecn 

vcrzell,tandtgd rtJk van het 

kwJad llJJr onologic van 

<,taahkundtge al-;cheidmgcn 

111 onzc wcrcld, ,..., du-., gccn 

'Jlrake ( ;od hl11it - daarvan 

gctu1gt /:qn voortdurcndc 

omgzlllg met ]..,ral;J en de on1-

11ngende volken. zoal-; deze 

"\crwoord in het l:vangclic 

.11, \lheppcr lien van de gc-;chtelk-

!11'-> 

/o \'l'r<,t.lan hl,dt elk men-; door en 

d<H>I rl·ll.~ll'll.., \'Jil ilZlrd. dat \vii zcggcn 

32 : ' 

volstrckt afhankeliJk Cod-; schcpping<,

woord hli)lt hct va-;te kacler of, heter, 

de va<,te grond waarop hij aileen kan 

he<,taan. l)it geldt ook voor de mem 

die zich van Cod alkccrt en meent 

Deze niet nodig te hehhen. Ziin religie 

zal dan echtcr worden tot een pseudo

religie, in zovcrrc hij zijn laat-;te '>leun

punt zal zoeken htnnen bepaalde 

-;tructuren in de ge<,chapen wcrkelijk

heid, die worden gcacht in zichzelf te 

ru<,ten: de t-cdc\ijke natuur van de mens. 

de rcdeli,kc wereldorde, de natuur, de 

matcrie, de individuelc vrijheid, demo

ralitcit, de totalitaire <,taat, de democra

tic, de marktcconomic, en ga zo voort. 

Men kic-;t, al of niet bewu-,t. mccr ol 

mindcr gearticuleerd. voor icts in dezc 

werclcl clat tundamentele va-,theid geclt. 

Zonder zo'n va-,theid is ccn zinvol hc

-;taan namclijk nict mogelijk ,\1aar dit 

wil tcvcn" zcggcn, dar n1en in de grccp 

komt van datgenc waarvoor men kicst. 

Ook C:liteur i'>, zoals ik dit nog nadcr 

zal prohercn duidelijk te maken, niet 

aan dit noodzakclijk gcgevcn ontko

men I )n "ver-;taanhaar. 

Een christelijke visie op de 
werkelijkheid? 
In het Iicht van het voorgaande kan 

ook ccn antwoord worden gcgcvcn op 

de vraag van Cliteur, of het in het wcrk 

van Dooyeweerd gaat om ecn -;pecifiek 

chri<,telijke filmolic, in de zin van een 

chri-;telijkc visie op de werkelijkheid 

I li1 hcclt pcr-;oonlijk de indruk dat die 

prctcntic nict kan \Vorden \vaargc

maakt: "I )ooycwccrd, idcecn over de 

recht<,<,taat, de a-;pcctenlccr, de Vt<,tc op 

de gc-;chicdeni-; hct mag allemaal uit 

een christclijke impiratte zijn voortge

komcn ( .. ), maar wiJ kunnen er onzc 

cigcn opvattingcn op na houden ol hct 

111 zi1n rechtvaardiging 1. I ccn -;pcci

liek chri<,tclijkc lilmofie moet ziJn ·· 

C IJV I 'i' 



Cliteur zict het zo "dat Dooycwcerd de 

chri<,tclijke '>taat<,lccr vecleer heett ge

scculari'>eerd. Hij nam ( .. ) heel algcmc

nc idccCn als uJtgtlng.;;punt ( '\ocvcrci

nitcit in eigen kring") en gat daar een 

gchecl eigen duiding aan, over hct al

gemecn onder verwijzing naar profane 

hronncn. 1
'') 

In dezc rcdencring zit ccn clement van 

waarhe1d. maar loch .,Jcchl'> hetrekke

lijk Dooycweerd gaat ervan uit dat 

- daarmee druk ik miJ 111 cigcn termen 

uit zondcr daarmee, naar ik meen, 

I )ooyewcerd tekort te do en - aile men

sen Ieven 111 hct ene en zeltdc kracht

veld van het schepping<,woord Dit 

gcldt voor Jockn, i'>lamieten, chri'>te

nell, conluciancn, hindoes, hocddhis

tcn, antropo<,olcn en, ja ook, voor 

humanisten en agnmten. Dit i'> hun 

'c o>diiloll llllllllllnr' De mensen del en al

len in de enc en zcllde \tructuur' van 

de werkcliikhcid Zij bestaan daarin. 

Deze gcmeemchappclijke basi<, garan

dccrt ook de ondel-linge <,amcnhang en 

uJmmunicatic. Daarop kunnen de men

sen clkaar aan-;preken. Wil dit met 

vrucht geheurcn, dan moetcn de ge

sprebgenoten wei wctcn. dat genocm

de '>lructuur met de daann hcsloten 

modale a<,pectcn en 'deel<,tructuren' niet 

neutralc, gehccl rationeel tc bcpalen h
gurcn zip1, maar ecn actuele, dynami

sche <,chcpping<,<,tructuur, waarin de 

Scheppcr Zcll aan het woord i'>. Zodra 

dit uit het oog wordt verlorcn. komt 

her door Cliteur terecht gelaakte reduc

tionisme en suhJcctivisme om de hock 

kijkcn en dreigt de lragmentarisering 

van onzc kiJk op de kosmos en op de 

mcnselijke <,amenlcving. Daarvan gcelt 

de ge-,chiedcnis ecn voortdurend getui

gcni<,, tot aan onze tijd toe. We hehoc

ven '>iccht., te wqzen op de voort

gaande individualisering met aile gevol

gcl1 crvan 111 Ieite uitlopend op ccn 

(I JV I '" 

massalisering -. en a is tegenpool op het 

in vele delcn van de wcreld weer sterk 

lunctionerende nationalisme en triloali<,

me. Daardoor wordt de puhliekc 

rechtsstaat, zoal'> dezc door het CDA 

wordt voorge'>taan, steed-; meer tot in 

het hart bcdreigd "' 

Om dit. te voorkomcn is ecn radicalc 

herorientatie vereist. Deze i'> mogelijk 

gcworden door wat in Dooyewccrd., 

grondmoticl als derde. ccntraal grond

momcnt lungeert, tc weten de vcrlo<>

sing door /ezus Christus. Dcze is het, 

Die ons weer ten voile op hct -;poor 

van de '>Chepping zet en onze ogen 

opcnt voor de wet van Cod in haar rij

ke verscheidenheid, samcnhang en lun

damcntele cenheid. 

Geloof of rede? 
Naar mijn overtuiging i'> ook Cliteur, 

ondank-; zijn enthousiasme voor de as

pectenleer, nict aan een vorm van re

ductioni<,me ontkomcn. Daaraan i'> ziJn 

humani<,tisch uitgangspunt nict vrccmd, 

te weten dat van de autonome mens. 

door hem uitdrukkeliJk gesteld regen

over de heteronomie, dit i'> de chri.,te

lijke helijdeni-, van Cod als Hecr, en 

Wetgcvcr van de kosmo'>. Dit humani<>

ti-,ch standpunt houdt voor Cliteur in, 

dat iets niet goed ol kwaad i<> in het 

Iicht van een voor de mens gesteldc or

de, maar vee leer in zichzell. 11 

Dan riJst wei de vraag, ol het zin hedt 

van goed ot kwaad te sprekcn Ander<, 

gezegd hoc bepalcn wii, dat iet<, in 

zichzell goed ot kwaad i'>~ Dwingt dezc 

vraag ons nict tot het aanlcggcn van 

een criteriumc Voorts: Wat is de aard 

van dit criterium en waaraan ontleent 

het zijn gezagc J., dit de mcnsclijke re

de7 

De laatste vraag wordt door Cliteur 

met ja heantwoord. Hij '>lelt daarom 

humanisme en christendom als volgt te-
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gcnovcr clbar hct hu1nan"me i'> gcha

...,ccrd ()p mcn...,clijkc crvanng en rcdc, 

hct chmtcndom op gclool I )czc k!J-,. 

'ickc tcgcmtclling antlthc<;c- i<; vol

gcJh hem nc H >1 t ovcrhrugd. 1
:. 

h .. ·n ccr..,tc vroag hicrhi1 '"· Wilt vcr'-.laZlt 

( ·!,tcur onder crvanng~ 

De conclu<,ic kan -,lccht.. zijn, dat de 

antithe<,e tu<,<,en humani<,me en chn<;

tendom nict he<,taat in cen radicale tc

gen<.telling tu<,<,en gelool en reck, maar 

tu<,<,en vcr<,chillcnde geloven. Het ge

lool i<; dan ook niet cen hijkomcnde 

zaak, maar samen met de 

/JntuJg]qkc crvanng 111 de 

g<T<;t van Rene I k'carte<; 

en lnl>nanucl Kant: ( ll 

gaat hct om let<; veel hre

dc,..., 111 de gcc...,t v;:~n de 

n1mbk J<;pecten. 1\'JJr

door \\'11 kunl1l'l1 <;prcken 

\Jil l>cldc,-, recht<;-, e<;the

tt...,l he tTvJrJng, cnzo

''"' >rt' I loovcwccrd duidt 

de J<;pecten, ZllJI<; ZIJ 111 de 

nH:n..., lunctJolllTCI1 uit-

Cliteur is niet aan 
redelijkhcid ccn van de 

modale a<,pectcn die elk 

voor zich en met elkaar 

vanuit het hart van de 

men<; lunctioneren in al 

zijn act>viteiten. Dit i<. ccn 

onontkootnbaar gegeven, 

niet al'> ecn over de mem 

komcnd onbestemd lot, 

maar al'> een heilzame ga

ve van Cod, de Schepper 

AI, zodanig is het direct 

een vorm van 

reductionisme 

ontkomen. 

Daaraan is 

zijn humanistisch 

uitgangspunt 

niet vreemd. 
drukkel11k ook aan al, er

vanng,lunLl>e<;_ lk vcrmoed, dat hct 

( l1tcur om ervaring 111 de ecr,tc hctekc-

Ill .... gJJl 

I :en t wee de vraag hmdecrt de rede 

\\',l;lrv,\11 Clllcur 'P>Tckt zichzell ol i<; 

=>I op h.1ar hcurt 111 let<; andcr' gelun

dcnd· \\'cdcrllnl. lk vcrmoed het ecr-

o....tc 

len dndc n,1ag \Vaann ligt de garan

t~e· d.1t de reck JLI"t lunLllll!leert' Wat 

lwtckc·nt 111 dcze LllllLl'j)t>e onredeliJk' 

Vcll>lllkr,tclt d1t 111ct c-cn hoven het rc

dcltJk lunLlll>lllTl'll u>tgaandc norm' 

kmlottc 1, hct nwgel11k gclool en re

d·: c-cn pl.1.1l' 111 Vlll<;trekt gc<;chciden 

\\l'lc·ldcn tile tc dcnkcn' 1, hct onz>n

lllg tc .... prckcn \'clll dcnkcnd gclovcn en 

gt·ltl\cllll dcnkcn· 1, het dcnkcn van 

( lttl'ltl =L·II JlJct ccn vorm \'Jll gclovig 

tknken 111 zm·n>T h11 hliikhaar cen 

lund.lllll'lllecl \Trlrouwcn ol gelool 

,tc·lt 111 tk nwgei>Jklwdcn van de rcdc 

~>I lll't JnkltJk tknkcn· :\ndcr, u>tgc

d>ukt Ve>ankcrt ( l1tc·ur ZIJll cigcn hc

...,LLlll 111L't 111 IL'l<.., tLlt 111Ct mccr 111 

lnki>JkheJd" tc· lwwl)zcn: 

gerelateerd aan en gcfun

dcerd in Diem vol<;trekt betrouwhaar 

<,cheppingswoord. 

De antithese in de politiek 
Het voorgaandc betekent, dat we met 

nJme 111 de westclijke wcreld door heel 

de <;amenlcving heen te maken hebben 

met ccn controntatie tussen twce gec<;

tcli,ke hootdstromingen, te wetcn die 

van humani"11e en chri<,tendom. Deze 

1s niet zondcr mecr identick met die 

tus,en humani<;tcn en christenen. De 

laal'>ten Iaten zich immer<, telkens weer 

mce<;lcpen door in wczen aan het chris

tendom ot, exacter, aan Cods wet tc

gengestelde nwticven De cersten 

vocgen zich, zonder dit mogeliJk als 

zodanig tc belcvcn, met ecn zekcre re

gelmaat in allcrlci zaken in de orde die 

de Scheppcr voor deze wereld heclt ge

<;teld f-kclt dit wellicht tc maken met 

Cod., hlijvcndc pre<,entie in ckze we

reid' 

Cenocmde <,trl)d voltrckt zich ook in 

de politick f:,- wordt wei het nodige 

gczcgd over de ontidcologi...,enng en 

( I lV I '" 



over her aclicu (') aan de grotc verhalen. 

Dezc zict men tot uitdrukking komen 

in het kit, dat de rolitieke partijen in 

haar doektellingen '>leeds minder van 

elkaar vnschillcn. Fr moet daarom wor

den ge<;treeld naar zakelijke oplossin

gen voor zakelijkc rrohlcmcn. Daarin 

moet men clkaar niet lastig vallcn met 

rnncirielc uitgang-,runtcn. Dit vindt 

ook zijn wccr-,lag in de rarkmentaire 

di-,cuS'>ics. len di.,cussie over de grote 

lijnen wordt zcer zelden nog gcvocrd. 

I kt gcvolg i'>. dat de rolitick onmi'>

kenhaar aan clan gaat verliezcn Zij 

ontaardt in een bc-,luitvorming'>JHoccs, 

\vaarin voortgaand ccHllpronli-.;~cn wor

den gesloten. zonder dar duidelijk 

wor<-lt door welke begin<,elen men zich 

laat lciden en waar, or grond van dezc 

heginselcn. de grenzen voor het sluiten 

van con1pron1is~cn liggcn. Hct ~trcvcn 

i'> crop gericht tot zogcnaamd pragma

tische oplo.,.,ingen te komcn. tvkn hc

-,cft cchtcr nict. dat men op dezc wijze 

zcll in de greer van ccn ideologic i'>, er1 

nog wei van ccn zccr oppcrvlakkigc, te 

\Vctcn die vun pragmatisn1c. 

Hct gevolg van dcze hcwcging zal zijn, 

dar ook de nu nog mcelevcnde burgers 

de zaker1 '>teed'> mindcr kunnen volgcn 

en zich gcclc-,intctTS'>ccrd van de poli

tick zullen atwendcn. In kite komt dit 

necr op een vcrdcrc ontmenscliJking 

van de '>taat als gcmeemchap van ver·

antwoordcll)kc overhcdcn en voor de 

politick nwdcvcrantwoordci!Jke ( staats l 

burger'>. Cclct op hun op<;tclling in de 

praktijk zijn ook C:DA-politici. met na

me or hct nationalc nrveau. tcrzake 

nict gclwcl omchuldig Cclct op diver

<,e puhlikatic'> daarover. in hct hiJzondcr 

hct rapport van de commi">ic-Carde

nier'>. hoe It daarop nu nict vcrdcr tc 

worden i ngcgaan. 

lndien daarcntcgcn de politick men<,e

lijk wrl hlijven 1 ol weer worden I, dit is 

( I IV I '" 

indien de rolitici elkaar als menscn se

rieus willen blijvcn ncmen, zullen zij el

kaar kunner1 en moeten aansrreken op 

hun tundamentelc uitgangsrunten, wel

ke mede hun zakclijke standpunten be

palcn. Dit is ecn kwcstic van rolitieke 

eerlijkheid en zakelijkheid Daardoor 

worden zij als vanzelt gcdwongen deze 

uitgangspuntcn te articuleren en de gc

volgen daarvan voor de politickc kcu

zen duidelijk tc makcn. 

l)tltntoc i.;; grondige bezinning nodig. 

Zonder deze zal het niet mogcliJk zip1 

mecr duidelijkheid te krijgcn inzake de 

wegen die te midden van de vaak ont

stellcnde, gee-,teliJke vcrwarring moe

ten worden hegaan om tot zinvolle. dat 

wil zcgger1 duurzamc politieke oplms

ingcn te komen. Celukkig i-, voor 

C:DA-politici daarvoor reeds vee I mate

riaal aanwczig in de vorn1 van rappcH

ten van de rartij en van het Weten

'>chappeliJk lnstituut voor het C:DA. dat 

waarschiJnlqk nog veel te weinig wordt 

he nut. 

Zondcr ecn hccht gdundeerdc. dyna

mische visie op de staat en op de sa

menleving waarin de staat opcrecrt. is 

her uitermate moeilijk. zo niet onmogc-

lijk een houdbarc rolitrekc praktijk tc 
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ontwikkelen. Zondcr zulk cen ------------
visie wordt polrtiek tot een 

door het pragmatisme gc't'ns

pireerclc hczigheid. waarin 

Zander een hecht 

gefundeerde, 
geen koers valt te ontdekken. 

dynamische visie op 
Zondcr zulk een visic drcigcn 

politici hun vrijhcid en onal- de staat is het 
hankelijkheid te vediezen, op 

tc gaan in het politicke 

machts<,pcl van gcver1 er1 ne

men. er1 mec te dt"ijvcn op de 

mode van de tqd. L:ondcr 

zulk ecn vio,ie drcigen wij - en 

onmogelijk een 

houdbare politieke 

praktijk te 

ontwikkelen. 
dan worden zowcl politici als 

mcdcvcrantwoordcl iJke staat shurgcrs 

hedoeld - uit het oog tc vcrliczen. dat 
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w ij niet primair vera ntwoordelijk zijn 

aan onze mede me nse n, maa r aan onze 

e ige nlijke Opdrachtgever, te we ten 

God , de Schepper van het leven. In het 

al of ni et vo lgen va n het mandaat waa r

mede Hij ons als Zijn rentmeesters in 

de were ld hee ft geste ld ope nbaart z ich 

de enige, we rke li jk fundame nte le anti

these. Ook in de po li t iek kunn en we 

niet aan deze keuze o ntkome n. ......,. 

Prof. dr. l.D . Denget·ink ( 1921 ) is e111 eritus 

hoogleraar in de Refor111atorische Wijsbegeerte 

aa11 de Rijksuniversiteiten van Utrecht eu 

Grorti11gn1. 
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CDV i/95 

De boeiende tweedelige bundel'Civil society en vrijwilligerswerk' 

zet aan het denken over vragen als: Komt uit burgerzin ook bur

gerschap voort? Bevordert vrijwilligerswerk politiek beleefd bur

gerschap? en: Heeft de burgerij in het maatschappelijk middenveld 

een oefenterrein voor het politieke burgerschap of louter een 

speelveld voor kneuterig burgerdom? Een boekbespreking. 

I
n 'De Repub li ca' spreekt C icero al 

van een same nl eving, waar de bur

gers ge lijke n va n elkaar zijn: ni et 

wat rijkdom of kennis maar wel wat 

polrtieke en socia le rechten betreft Die 

gedachte is in de loop der eeuwen langs 

democratische procedures. Nod ig is 

een begrip dat boven di e democratie 

uitst ij gt en waarvan de111.ocraten zich 

bewust zij n . De in de M idde leeuwe n 

veel voorkomende Eidgenosswscbaftell 

zijn een voorbeeld : ene rz ijds toegew ij d 

aan een poli tiek ideaal, an

derzijds ve rpli chtend tot 

wederzijdse ondersteu-

n in g. In he t afl egge n va n 

de eed kome n burgerlijke 

vrijheid , burgerlijke plicht , 

vriendschap en ge loof bij

een In de eed is het indi

vidu verbonden met God 

en met de gemeenschap . 

Burge rsch ap en vriend-

verschill ende lijne n uitge

werkt Naast ge lijkheid 

onder de burgers was daar

voor vrijheid va n de inge

:-ctenen nodig. De kerk

vaders z ien vrijheid als de 

tdentttett van de ge lovige 

burger 1n ondersch e ld tot 

de heiden Voor vrijheid is 

bevnJding nodig e n dat 

gesch1edde in het doopsel. 
In de Renars-sanee wordt schap lage n toen in el-

teruggegrepen op Cicero, Prof.dr. E.J.l.M. Ki,~~tuall S.J. kaars ve rl e ngde.
1 

lil de Retormatte op Sint Paulus. In die 

context betekende het streven naar ee n 

somtas citnl1s altijd rets polttieks, iets so

ciaals en rets wat wij tegenwoordig 

'basaal' noemen · grondrechten . H et 

streven is meerdimensionaal. En zo ook 

de verwerke lijking De realisatie werd 

niet zonder meer gegarandeerd door 

uw 1195 

Toch zijn die dimensies van dit streve n 

naar societas ciuilis uitei ndeli jk ze lf wee r 

strevinge n geworden. Thomas van 

Aquino of Mars ilius van Padua zoude n 

z ich niet kunnen indenken in een sa

me nlev ing waar 'gedoopt zijn' niet 

identiek is met 'gelovig z ijn' of waar de 

'vrijhe id van de kinderen Gods' soms 



De boeiende tweedelige bundel 'Civil society en vrijwilligerswerk' 

zet aan het denken over vragen als: Komt uit burgerzin ook bur

gerschap voort? Bevordert vrijwilligerswerk politiek beleefd bur

gerschap? en: Heeft de burgerij in het maatschappelijk middenveld 

een oefenterrein voor het politieke burgerschap of touter een 

speelveld voor kneuterig burgerdom? Een boekbespreking. 

I 
n 'De Republica' spreckt Cicero al 

van ecn samenlcving, waar de bur

gers gelitken van elkaar zijn, niet 

wat ritkdom of kennis maar wei wat 

polttieke en socialc rcchtcn hetreft. Die 

gcdachtc is in de loop dn eeuwen langs 

verschillcnde lijnen uitgc

wcrkt Naast gclijkhcid 

onder de burgers was daar

voor vr1Jhcid van de ingc

zetencn nodig. I )e kerk

vaders zien vri1he1d als de 

1dcntitcit van de gclovigc 

burger in onderscheid tot 

de heiden. Voor vritheid is 

bcvrqding nodig en dat 

gcschicdde in het doopscl 

In de Renais-sance wordt 

democratische procedures. Nodig i' 

cen begrip dat bovcn die democratic 

uit~tijgt en \Vaarvan den1ocratcn zich 

bewust zijn. De in de tvliddeleeuwcn 

vee! voorkomende Eid,}rnossrnschaftw 

zijn een voorbccld, cncrzitd'> toegewijd 

aan een politick idcaal, an

derzijds vcrplichtcnd tot 

wcderzijd<,c ondersteu-

ning. In het allcggcn van 

de ccd komcn burgedijkc 

vrijhcid burgcrlijkc plicht, 

vriendschap en geloof hiJ

cen. In de ecd is het incli

vidu vcrbondcn met Cod 

en met de gcmccn<,chap. 

llurgcrschap en vriend

schap lagcn tocn in cl-

tcruggegrcpcn op Cicero, flrof.clr E I. l.i\ 1 Ki1111111111 S . ./ bars verlcngdc. 1 

in de Relormatie op Sint Paulus. In die Toch zijn die dimcnsics van dit '>treven 

context hctekende hct '>tt-cvcn naar ecn 

socirld' ciPil!5 altwl ich politick'>, iets so

ciaal-. en ich wat \Vij tcgcnwoordig 

'hasaal' nocmen grondrechtcn. Hct 

streven is mccrdimensionaal. Ln zo ook 

de venverkclitking I )c rcalisatic wcrd 

nict zondcr nlClT gcgarJndccrd door 

I I lV I ''' 

naar socirl<ll cwilis uitcindclitk zeit weer 

"tJTVJllgen gcwordcn. Thon1a~ van 

Aquino of t\larsilius van Padua zouden 

zich niet kunncn indenken in c:cn '>a

nlenkving waar lgcdoopt zijn
1 

nict 

idcntiek i'> met 'gclovig zijn' of waar de 

'vrijhcid van de kindcrcn Cods soms 

z 
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wordt hclccld Jl, ccn 'onvrijhcid' Hun 

poiJticologic i' theologie, zoJI' dJt ook 

gcldt voor Thon1J' Hohhc' ol lohn 

l.ockc Fen koning,chJp nict hij de grJ

lJc ( ;od, 111JJr door de wil vJn het volk 

1"- voor hen ccn tc 1ngrijpcndc gcdach

tc ( 'ivditcit en rc!JgJc ZIJil ccuwcnlang 

=o =en op clkoilr hctrokkcn gewec,t, 

dot nog KJrl ,\brx religic ziel Jl, de 

dnJn·ndc krJcht VJn de hurgcrlijke 

111JJhch,lpplJ i\\ailr in die ncgentiende 

L'l'll\\' 1..., \Ollcld\ Ll1 1ilt\ n1ct mccr ccndui-

d1g tc \'LTtJicJ1 1\brx gJJl terug op de 

ckiJJlJc'rJng vJn fl,;,,;nllc/Jc (;c,clllci'd{l 
dom I lege I I ict gJJt om ecn hi, tori

" lw JJnduJding vJn ccn puhl1eke ,leer, 

""' cllh dJn <ll1tkr,chcidt vJn de privc

'kcr I kgcl en ,\!Jrx hJntccrdcn uit-

ccnl<>pcndc model len ()Ill hun 

hc,chnJvlng tc waJrdcren llq 1\brx 

g.:1at hct om ccn ncgat1cvc waordcring 

vJn hct LJJleenvJiicn VJn de klcin,chJii

gc kodolc 'JmenlcvJng in een politiekc 

'-.tructuur en ccn <..,Zllncnlcving vol indi

vJduen hetrokken op hun pnvc-lcvcn 

en mel een gcdepoliti,cerde god<;

dJcrht Burgcrdom krijgt olkng~ ict~ pc

JorJlJel,, zmbt in de twJntJg,te ecuw 

tcrn1en Jl, hurgcrn1JJt,chJppij en hur

gniJJke 'Jn1cnlevJJ1g worden vcrmcdcn. 

l.cn J1Jeuwc· ki1k op dczc prohlcmJtick 

wmdt door hct SociJJI en Culturccl 

l'i.lllhurc\1LJ JJngchmlcn onder de titcl 

,-Jn ( 1\'11 "llJCtV en vri,wdligcr,wcrk, 

111 l\\TL' dc·kn 

De nutsvraag weer gesteld 
I kt ~,J,ll <>111 cen hundel1ng vJn ondcr

:~<wkcncn Jc·lkctic' nJM de JLlJVJleJlcn 

d(H>r htltgcr.., en organi .... atic...,, die hijdro

gt·n ,Lll1 de L 1\'d!tcJt 111 onzc <..,JJllcnlc

\Jn~ In ck twcTdc hcllt VJn de 

1lt·gt·ntlt'11lk L'l'll\\ ZIJ!l cr 111 on-., lllnd 

ll"".'' ck 'll'J en \'JJiduJzcnd vcrcni

.!-!lll,~cn k(>nrnklqk gocdgckcurd en hch

lwn d,J,udr"'r rcLhhpLT"><>ni!Jkhe,d 

Het gaJt om 'choolverenigingcn, cvJn

gcli~aticvcrcnigingcn, verenigingcn on1 

tcgcmuct tc komen in 'ociJic nodcn. In 

onzc ecuw zijn dJar duizcndcn vcreni

gingcn en stichtingen bijgckomen. Zc 

worden aangcduid Jls hct mJJt,chJp

pclijk middcnveld. l':ict zo lang gclc

dcn wcrd gedJcht dJt die orgJni,Jtic' 

op den duur ovcrbodig zouden zijn om 

hcpaJidc 111JJhchJppcliJkc doclcn tc 

vcrwczenlijken, mJar ,lccht' zoudcn 

functioncrcn in de Zltlgeving van de 

hetrokkcncn.' De nutwrJJg worclt nu 

weer gc,tcld In de inlciding 'chri1h Dr 

I' Dekker, "BurcJucrJti,cring en com

mcrciali,ering van het 111JJt,chJppclijk 

Ieven, atnen1end vrijwillig engagen1cnt 

van burger" voor algen1cne hclangcn, 

Jikccr VJn de politick en dcmocrJtisc

nng, en zellregulcring buitcn de poli

tick, zijn enkelc VJn de terugkcrcndc 

thcmJ\ in di,cu"ic' over de civil socie

ty" Het hock i' gc,chrcvcn Jl' ccn hij

drJgc in de zocktocht nJJr oplm,ingcn 

voor de huidige politickc prohlcmJtick 

in NcdcriJnd. Met vrijwilligcr<;wcrk 

\Vordt hct gcorgani.;;ccrdc, n1aar onvcr

plichtc en onbctaJide wcrk ten hehoe

vc vJn Jndcrcn ot van de 'amenlcving 

hcdocld. In de hundcl wordt gctrJcht 

dit middenveld tc zicn Jl' intcrmediair 

tu,-,cn burger<; en overhcid. De JJnlci

ding voor de hundel i' de hcrz1cning 

vJn de dicmtvcrlening in de verzor

gingsstaat. Vergroting van de vrij\villigc 

zorg koml dan onvcrmiJclclijk tcr di'

cu"'-'ic Reed-, eerdcr was de vraag gc

<;tclcl ol lunctionclc dccentrali,Jtic tot 

mccr vcrzcll<,tJncligdc ol vcrzJkelijkte 

non-prolitin<;tcllingcn zJI lcidcn. 

Rocpen vcrJndcnngcn in de vcrzor

ging~Jrrangcnlcntcn nicuw particulicr 

initiJtiel op' Voor de '"mcn,tcllcr' zou 

die v1·a<1g heve<;tigcnd beJntwoord wor

den, mit<; hct ll1JilhLhappelijkc midden 

wat mincler IJntJ,icloo<; zou zijn Hoc 

( I)\' I '" 



kunncn burgers worden gemotivcerd 

om Ztnclcr'-. met vcr...,chdlen on1 tc goan, 

andcr-.. de hclangcn al tc wcgcn en an

dcrs tot iels aamprekcliJks te komcn, 

zodat cr van ccn civil society kan wor

den gcspr-okcn' Her antwoord wordt 

gczocht in ccn <;tudic over dric clemen

tcn van hct vrijwilligcrswerk: de inbcd

drng rn ccn nlaahchappclijkc orga

nisattc, de rclattcs met de pulitieke 

steer en de indivicluclc motivering van 

de bctrokkcncn I vrijwtlligcrs, he<;tuur

clcrs! 

De Tocqueville en de relatie 
overheid -ze !forgan is a ties 
I let vriJwilltgcrswcrk wordt gczien van

uit hct pcrspcctid van de staat met zip1 

ovcrhcidsopdracht. lnkele schrijvers 

uit de hundcl halcn [)c Tocqucvillc aan. 

Hoc zag De Tocqueville de relatie 

ovcrhcid en zclt-organisatie van de bur

gers' Vrij vertaald vindcn we bij hem 

ccrdcr uitsprakcn die hct omgckccrdc 

bcwcrcn. HiJ stelt, clat ooit van de 

overhcid were! gezcgcl, dat zij gruwclijk 

de pc<;t cr in had als anderen, cdclcn of 

burgers, zich buttcn haar 

liCil n\jitlle van frankrijk in de achttiendc 

c-cuw.' Naar Jankiding van ccn 

Amcrikaansc rcis bnchrijft hij hct pro

hlccm van de gc't'ndivtdualiscerdc, ge

lragnlentari'-.ccrdc hurgcrij tcgcrH>ver 

cen centrale ovcrhcid. In de Vercntgdc 

Staten vond hij ecn uplos'>ing voor dit 

problcem, dat voor hem ccn van de 

grondoorzakcn van de Fran<,e Revolutic 

is HiJ <;tclt dat de Amcrikanen het indi

vidualismc van de burger en hct ccntra

lismc van de ovcrheid be.,trijdcn met 

hct vcr ontwikkclclc plaatselijke zclfbc

.,tuur en met de verkie.,baarhcid van vc

lc plaatsclijkc amhten. Hij onderkcnt 

dat burgers nict gemakkclijk hun aan

dacht vcrlcggcn van de klcine wereld 

van hun cigcn bclangcn naar de grotc 

wcrcld van hct qaatsbelang De burger 

zal niet gemakkcliJk snappcn dat de lot

gcvallcn van de -;taat zijn eigcn lcvcm

lot bc'i'nvlocdcn. i\1aar al., er ccn wcg 

wordt aangclcgd die over zijn land 

loupl, clan begrijpt hij wei dat hct algc

mecn hclang en zijn per<,oonlijk belang 

clkaar raken. 1 Op ccn dergclijkc wijze 

analy-;cert h11 ook her i\merikaamc vcr-

enigingsleven Als indivi

om met publieke zakcn 

bcmoctdcn. Hct mimtc, 
Ik vermoed dat 

du zou de burger 

machtelom zijn zijn vrij

heid le verdcdigcn, maar 

vercnigd n1ct zijn lotgcno

lcn lukt dat wei. Daarom 

trdkn we in Amerika zo-

onafhankcliJkc club)e, clat 

her zondcr de ovnheid 

zou wilktl stcllen, hoc

zemt haar al vrcc-. in. De 

klcrn'-.tc, vrijc vcrcnrgrng, 

met Wilt dan ook al-. doe I, 

zit haar dwat-.,_ Slcchts die 

clubJc'> hchhcn bC'staan<,-

De Tocqueville 

onze maatschappij 

helemaal niet 

democratisch zou 
vee I vcrcnigingen op 

teiTCIIl 

vinden. aa11. Amcrikanen nchtcn 

rccht dtc ontstaan zijn vanuit die over-

heid en die worden overhccr'>t door de 

ovcrhcid. Van de grotc industriclc on

derncmingcn moet zij hclemaal niet<, 

hcbbcn. In ccn woord, zij heelt niet 

graag dat de burgers zich hckommeren 

om hun cigen zaken. Op deze manier 

brilktcriscerdc De Tocqucville her :111-

l I lV 1 '11 

voor aile~ en nog war vcr

enigingen op, '>chriJft hij Zo richtcn zij 

zickenhuizen, gcvangcni<;<;cn en ~cho

kn op. Ook voor de verkondiging van 

CC'n ol ander idee of voor de vcrbrci-

ding van ccn ol ander gedrag:-,patroon 

vormcn ziJ verenigingen. Ook ecn on

derncming i'> voor De Tocquevillc soms 

cen vcreniging. Hij bewondcrt de vin-
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dJng1iJkhe1d de dadcndrang en het or

gani,atietalent van de hewoner' van de 

Vnen1gdc Staten. I lit ziet in de zelt-or

gJni...,Jtlc vJn de hcwoncr"' van ccn dc

mouatle hct contraq met de lcodalc 

mJJt<..,chappiL wJar nlcn...,cn a\ in cTn 

natuuJ·I11ke '>amen hang Ieven.' Hier 

komt cen helc ruime opvatting van 

zcll-orgoni...,Jtlc llJJr vorcn. I )Jc brcdc 

dcilllltle van zcll-organi'>atie mi'> ik wei 

cem. al, J)c Tocquevillc ligurccrt in re

ilcLtJe'> op hct maat,chappclitk midden

veld. Het i'> men dan vnJwilligerswerk 

l.cn watcT'>chap, mit'> 111et te groot 

plaahcil!kc politick, -mil'> om concrete 

helangen- ol ecn onderneming, -mit<. 

klcJn'>chaiJg-, horen er ook bij. De 

-J<,ulueville zou d1t aile' zelf-organisa

tie willcn noemcn, zolang louie Pfl'lli fm
l,luJIIC maar niet zou worden uitgedoold. 

lk vcrmoed dat De Tocquevillc onze 

maahchappq aan de hand van dat crite

num helcmaal niet democrati'>ch zou 

\'Jnden In het voorwoord van zijn stu

die over de hame Rcvolut1e schri)it hij: 

de de'>j)()tl'>che <;taat onthoudt aan de 

hurgn' aile gemeen,chappelitke harts

tocht. aile wederzqd'>e hehodte, aile 

noodzakelijkheid van op elkaar aange

\\'l'Zell Z!Jll. aile gelcgenheid om samen 

Jet'> te doen. I )c<,poten me helen de bur

ger">. om zo tc zcggcn, 111 hun privC-Ic

\'l'lllll 

/ou dezc.: t\lni'> de Tocquevillc de bc

'>Lill'nnpatmon van een Nederlands 

lllJddenveld kunnen worden. waarvan 

l'I1Jgc Lontourcn worden gc...,chcht in 

de hundel' Wat heclt die notie uit de 

ecr'>te hellt van de negenticnde eeuw tc 

maken met een lilwraal hurgcrdom dat 

111 on' Lllld z1ch 'encrzijd.,' langs conlcs

'""lcTI-chr"teiJJke en 'anderzitd'' lang'> 

,c·uiiJer-lilxTalc liJ!lell organi<,cerde' 

I ),t rc·,ulteerde. 111 de woorden van 

S \\' (llu\\Tllherg, 111 ecn liberale voor-

keur voor zo groot mogelijke cconomi

'>chc hcwcgingwriJheid en ecn chris

ten-dernocratischc ondcrbouwing van 

hct niet-commerciele particulicr initia

ticl.'• l\1aar die particuliere zellwcrk

zaamhcid dicnde wei door de staat tc 

worden onder<,teund. Daardoor bracht 

'maatschappel ijke verant woordclijk

hcid' op den duur in on<, land cen cor

poraticvc '>tructuur voort, waar het 

middenvcld nauw betrokken was op de 

centrale ovcrheid. En dat lijkt rnij in 

'>trijd met de hedoclingen van De 

Tocqucvillc. Het bi.1rgerdom oricntccr

de zich, met behulp van ecn trap van 

organisaties, op de staat. Dat pacifi

cecrt tegenstellingen en cultivcert con-

5en5LJ'> overal waar burgers !eden en 

bestuurder'> van organisaties zijn, maar 

genereert het ook een sociaal verant

woordclijkheid.,gevoel in de pcrsoon 

van de burgersJ 

Burgerschap en burgerzin 
De bundcl 5tudies doet een serieuzc 

poging om crachter te komen in hoe

verre het huidigc vrijwilligerswerk in 

ons land enigszins bijdraagt aan ccn ci

vil society De achtcrliggcndc gedachte 

is dat cr ccn rclatie is tussen burgerzin 

en burgcrschap. Burgerzin is een hou

ding van zich vcrantwoordelijk weten 

voor bclangcn die het individu ol het 

gczin overstijgcn. Burgcrschap is de re

sultante: het "hctrcft aile dcelnerners in 

ecn lotsvcrbondcnheid, inclusief hun 

hindcrlijke verschillen", zoals H.R. van 

Cun-;tcrcn het uitdrukt "Eigentijds bur

gcr.,chap kan aileen Ieven bij de men

'>en als hct rnctakarakter ervan niet 

verdoczcld wordt. ( . ) De kwaliteit van 

burgerschap hangt onder meer at van 

wat cr in de 5tcren zoals die van arbcid, 

gezin en vcrcniging.,]even gebeurt. Als 

deze sferen vcrpietcrcn, kan hurger

schap nict hcstaan ( . ) De verhouding 
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van hurgerv~hap tot genoemde . '>k

ren i<; er du<; niet ccn van idcntihcatic, 

maar wei van activcrcn. modificeren en 

vcrhieden."7 Het vrijwilligcr'>werk en de 

attitude tot dat werk kunncn hct bur

gcrschap, politick hcgrcpcn, hcvordc

rcn. Daarom kan cr al van hurgerzin 

'>prakc ziJn, voordat het politieke bur

gcr<;chap i'> gerealrseerd. Om dat te rllu

streren i'> er een verslag van de 

tran,formatie van Polen opgcnomcn. 

De civil <,ociety wa., daar een oppositie

begrip Toch laat het artikel van 

Kazimicrz Dziubka zien dat de realisa

tic, ook na de omwenteling, uiterst 

n1oeizaan1 i~. 

Het hedendaagse 
vrijwilligerswerk in Nederland 
Hoc staat hct met de rcalisatic in 

Nederlandc In 1988 antwoordde bijna 

vijltien procent van de volwassen be

volking dat men wckelijks aan vrijwilli

gcrswcrk deed. De gcmiddcldc 

tijd.,investering van de betrokkenen 

wa'> vijf uur per week' Rond die tijd 

deed het Centraal Bureau voor de 

Statistick (CBS) een onderzoek naar 

tijd.,bc'>tcding Bijna 24 proccnt van de 

volwasscn bevolking antwoordde dat 

men de afgelopen maand ten minste 

eenmaal onbetaalde activiteit in geor

ganiseerd verband had verricht. Op 

grond van ecn cnquete uit 1988 komt 

Van Daal tot de volgendc schattingen,s 

ongeveer 550.000 vrijwilliger'> zijn 

werkzaam in de hulp- en dienstvcrlc

ning; 220.000 in de sociaal-culturele 

vorming, 638.000 hebben een maat

schappelijke inhreng, inc]u.,icf hct wcrk 

voor kcrken en scholen; 484.000 in re

creatieve organisatie'>, inclusicf '>port. 

De bundcl start met de vraag naar meer 

vrijwilligcrswcrk bij vcrminderende 

ovcrheidszorg, maar Van [laal wijst op 

cen paar grote problemen. Allereerst de 

C llV I '!5 

paradox dat allerlei vormen van vrijwil

ligcr<;wcrk soms worden gezicn a]<, 

voortrajcct voor het betaalde arbeids

bcstcl. De voorbccldcn liggen in de 

steer van 'verplicht vrijwilligcrswerk' 

van arbeidzockcndcn, projectcn voor 

allochtone Jongeren en vrijwilligers 

voor hct werk van weghezuinigde zorg

verleners. Vervolgen'> de kwaliteit.,druk, 

waarmee vaak professiona]i.,ering en 

schaalvcrgroting worden gclcgitimccrd. 

Dan komt hiJ te '>preken over de '>tede

lijke context van het gefragmentariseer

dc Ieven. Hit laat ccn vrouw uit 

Zeeland aan het woord "Het is hier 

heel gewoon dat je wat doet; <;tcrker 

nog. je wordt veronder.,teld wat te 

doen." Daarentegen kiezen de meer ur

bane vrijwilligers voor vrij

blijvcnder werk. Velen willen 
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wei iets doen, maar met er

gens bijhoren. En dat is te

gengesteld aan wat De 

vrijwilligerswerk en 

Tocqucvillc zo aantrckkelijk 

vond in Arnerika. Tenslottc 

behandclt hij de rnulticultu

rclc sarncnlcving. Rcccntc 

immigranten nemen nauwe

lijks deel aan besluurlijk en 

uitvoerend vrijwilligerswerk. 

Allochtonen zouden geneigd 

zijn pas wat te docn als cr 

hetaling tegenover staat. 

Hun norm van wederkerig

hcid is van ccn concrete di

rectheid. 

In het tweede deel van het 

rapport wordt vcrslag gedaan 

van ccn cmpirisch onderzoek 

de attitude tot dat 

werk kunnen het 

burgerschap, 

politiek begrepen, 

bevorderen. 

Daarom kan er al 

van burgerzin 

sprake zijn, voordat 

het politieke 

burgerschap is 

gerealiseerd. 

naar bestuurlijk actievc vrijwilligcrs. De 

kcuzc vicl op Zwolle, dat na de Tweede 

Wereldoorlog sterk is gcgrocid en dat 

is aangewezen als groeikern en stcdelijk 

knooppunt (Wat een dirigistische cri

teria voor ecn <;tudie over het midden-
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ve ld !) In Zwo ll e komen a ll e verschui 

vingen voo r die in het eerste dee l wer

den ges igna leerd . Er is een verschuivi ng 

va n representat ie naar pa rti c ipatie. 

Engagement wo rdt be loond. De geïn 

terviewde bestuurde rs van maatschap

pe lijke orga ni saties g in ge n voor ee n 

groot dee l zo o ngeveer ti en jaar ge le

den deelnemen in een of andere orga ni 

sat ie. Belangrijke mob il ise rende orga ni

saties zij n de padv inderij , de arbe iders

jeugdbeweging , he t christel ijk jeugd 

werk , jongerenclubs, schoolcommi ss ies 

en schoo lbesturen. Men participeert 

wegens de soc ia le contacten, om da t 

men er iets leert en om 'goed te doen '. 

Maatschappel ijke part ic ipatie doet men 

voor anderen maar ook voor z ichzelf. 

"Een belangrijke rede n vormt het in 

aa nrakin g ko me n met andere mense n, 

zowe l met de mensen waarvoor men 

activ iteite n verrich t als met de mensen 

met wie men werkt. Men pa rt ic ipeert 

om andere me nse n, de stad of de we

reld te he lpe n, maar ook voor de gezel

li gheid en om ke nni s en ervaring op te 

doen''9 Lang is er gedacht dat men aan 

iets participeert, in de ove rtui g ing dat 

men met z ijn alle n meer bere ikt dan al

leen. Het Zwolse o nderzoek laat een 

gevarieerd bee ld zien. 

Maatschappelijke Samengevoegd leveren de 

motieven nuanceringen op 

van eerder onderzoek. Een 

merkwaardig beeld van so

c ia le betrokkenheid komt 

hi eruit naa r voren: ze lfont

pl oo iin g, gerich t op inst ru 

me nte le co ntacte n, sociale 

participatie doet 

men voor anderen, 

maar ook voor 

zichzelf. 

zake lijkhe id in plaats van 

idea li sme , en een persoo nlijke 

kosten/baten-afwegi ng. Deel 2 laat z ien 

dat er tussen de bestuurders en de loka-

Ie politiek al lerl e i contacten z ijn om za

kel ijke redenen . Het blijken nauwelijks 

politieke contacte n te zijn. Besef dat 

door kl e ine activ ite iten wordt bijgedra 

ge n aan de publi eke zaak, ontbreekt. Ik 

ve rbaas me e r niet over dat b lijkt dat de 

po lit ieke en maatschappe lijke activite i

ten min of meer van e lkaar z ij n ge

sche ide n. Ik vind nauwelijks 

aanknop in gspunten voor wat Van 

G unste re n 'active ren' noemt. Komt uit 

deze burgerzin ook burgerschap voort? 

Bevordert vrij willi ge rswerk politi ek be

leefd burgerschap? Dee l 2 ve rschaft on

vo ldoende bewijs voor een bevestigend 

antwoord. H eeft de burgerij in het 

maatschappelijk middenveld ee n oefen

terre in voor het politieke burgerschap 

of louter ee n spee lve ld voor kn eute ri g 

burgerdo m? 

Bundel zet aan tot denken 
Deze boeiende bundel zet aan he t den

ken. Na lezing vind ik da t contouren er 

nog nauwelijks z ijn . Het middenve ld is 

gehuld in ee n dikke mi stba nk. Rawls is 

uit. Wa lzer is in . Dahrendorf doet mee. 

H et gaat om het midde nveld a ls cu l

tuu rpatroon, als ee n éta l social zoals De 

Tocquevi ll e dat zou zegge n. De term i

no logie va n de ve rzuiling is vers leten. 

Citoye1111elé, Zivili täl, civil society. Er z ijn 

buiten lan dse termen nodig om iets aan 

te geven , dat in eige n land ru imschoots 

aanwezig is maar dat niet altijd voldoet 

aan sommige in deze bundel opgesom

de voorwaa rde n. De bu nde l o nder

graaft de door de H aagse bureaucratie 

gewenste vera lgemeni sering. Is co nse n

sus wel nod ig? W ie neemt het in itiatief? 

Zou de ce ntrali se ring en de overkoepe

ling ni et plaats moeten maken voor dif

ferent iat ie? Welli cht zijn plaatse lijke 

versch ille n zo gek nog ni et. Dan komt 

er een pol i t ieke betrokkenheid op een 

lager niveau! In deze bundel zij n inte

ressa nte Nederl andse ge luiden: Dekker, 

als editor, Van Gunsteren natuurlijk , 

maar ook Bussemaker, Van Noort, 
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Kapteyn en andere n. Het Sociaal en 

Cultureel Planbureau heeft stof voor 

discussie gegeve n. Vrage n opgeworpen 

door de schrijvers va n sommi ge essays 

blijven soms onbeantwoord. Definiti es 

va n vrijwilli gerswerk lopen uiteen . Net 

als die van societa s civilis. Maar ik waar

deer de bundel, wa nt he t middenveld 

wordt be li ch t als de bakermat va n ons 

politieke bes tel, niet als de c li entè le. 

Dat is exact waar he t bij subsidiariteit 

om draai t. Laten we wa t voorzichti ge r 

er mee o mgaan! --
De tweedelige btwdel Civil Society e11 vrijwilli

gerswerk va11 bet Sociaal e11 Ctdttmel 

Planbtma u is ee11 11itga ve van \fuga, De11 

Haag 1994. 

Civil Society e11 \!rij willigerswerk I kost J 30,-. 

Maalschappelijke participatie i11 een middelgro

te stad. Civil Society e11 vrijwilligerswerk II kost 

J 24 ,-. 

Prof.dr. E.J.J.M. Kimman S.J. is als hoogle

raar bedrijfsethiek verbo11dw am1 de Rijks

universi teit Limburg te Maastriebt en de lfrije 

Universi teit Ie Amsterdam 

Noten 
I Voor een ve rnieuwing va n di e gedachte zie: 

H .E.S. Woldring , Poliliekrfi/osofie, "" syslemnlische 

i11leidi"g (U trecht; 1993 ) hoofdstuk I I 
Vergelijk J .A.A. van Doorn , Sociologie oa11 de orgn

llisnlie (Leiden : 1956) 197 e.v. 
Alexis de Tocquev ill e , L'A~tcieu Rigime et la 

Rioolulioll ( 1856) Livre 11, Chapitre Vl. 

4 Alexis de Tocquev ill e, De la Dfmocratie ru 

Amiriq11e, Volume 11 ( 1840 ) Li vre 11 , Chapitre IV. 

O.c. , Chapitre V. 

S.W. Couwe nberg , C ivil society, corporatief 

burgerschap en maatschappelijk middenveld, in 

Cioil society eulJrijwilligerswerk. deel !, 109. 

H .R. van Cunsteren, 'Burgers tussen politiek en 

ei vil society', Gvil society m rmjwilligerswrrk , deel !, 

134. 

HJ van Daal , 'Hedendaags vrijwil ligerswerk: 

gedaanten , identiteit en aantrekkingskracht. 

C.o.t Somliy I (Den Haag 1994) 20 I e.v. 
9 Jan van Deth & Moni que Leijenaar, 'De politie· 

ke participatie van maatschappelijk actieven' in 

CiiJIIsoC'it!y til vrijwilligtrs wtrk , deel\ , 227. 
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Kaptcyn en anderen. Hct Sociaal en 

Cultureel l'lanbureau heett '>tof voor 

discussie gegeven. Vragen opgeworpen 

door de schrijver<, van sommige eS'>ays 

blijvcn soms onbcantwoord. Dcfinitics 

van vrijwilligcrswcrk lopcn uitecn. Net 

als die van societas civilis. Maar ik waar

deer de bundel, want het middenvcld 

wordt belicht als de bakermat van ons 

politieke bestel, niet als de clientele. 

Dat i'> exact waar het bij sub.,idiariteit 

orn draait. Laten we wat voorzichtiger 

cr n1cc orngaan~ 

De tu>eedeli_qe hwuiel Civil Society e11 vri)ll'illi

l}asu>crk Pm1 !Jet Sociaal c11 Culturecl 

Pla11htmiltl 11 ee11 uitc}<ll'e ua11 \fuq11, De11 

Ha,,_q 1991. 

Ciuil Society c11 \lri;rpil/igersrperk I kosi J w,-. 

i\1,wtschilrJlelljke /Jilrticif){llle 111 WI 111iddelqro

tc stad CiPil Society e11 vrijtPillic;erswcrk II kosi 

J 21,-

Pro{dr EJ./i\1. K11111111111 SJ is als hoagie

mar· hcdri;]sethiek uerho11dt11 ll!lll de Ri;ks-

1111ivmiteit Li111IJtm) te i\1a,lstricht m de Vrijc 

U111uersitcit te Amsterdm11 

Noten 
Voor ccn VLTfltl'U\Vtng vun dte gcde~chtc zte 

H L S \Voldnng, Poli/t(b Jdo,o/te cnt l)''>ifllldlhlhc 

udc,,itllt/ Lltrnht: !()())' hoo!d-.tuk 1 I 

Vcrgcl11k J A.:'~. VJ!l J)oorn. Sotltllol}ti.'Pdll dcor!)d-

111'-lllu , Lei den I 95(<· 1 {)7 c v 

Alcx1-. de J(xqucvdlc, L'i\lltll'lt 1<.6}111/C cl /,r 
f<.c·,,o/rd!0/1 11S5(J' l1vre II, Chup1tre VI 

Alex!'> de Tm_qucvdlc f)c /11 lkiitOLi<lltc 

;\mt~/1,/HC, Volume I! 1 IH·I01 !.1vre II, C.hap1tre IV 
(), ( haprtrc V 

(J S \Y' c·ouwenhcrg, c·l\'11 -.oc1cty corpor<tt1ct 

hurgcr-.cht~p L'fl mt~<tt<,cht~ppciiJk mJddcnvcld 111 

(·!I'd ~Ocicly t'll 1'/lll!'llil_t/l'l'-ll'llk, dee I!, 101J 

H R \Jil c;LIIl'>llTCil Burgcro.., [UO..,<,Cil polltld. Cll 

uvtl -.oucty' (I I'd 'Ocld)' m l'lllli'IIIJ_t/l'I'-II'Crk dec! I, 

ll-1 

111 von l)t~al, I kdcndoJ.g'> YTIJW1111gcr'>\'.'Crk 

gcdJ<tntcn Jdcntitcl t en JJntrckklllg'>kl Jcht 

( 11'd \l,llcli)' /1l kn HaJg 1 {){J-t 1 20 I c v 

]Jn \'Jil ])cth 0.. 1\lonHJUC I.CIJCilJJr, 'l)c polltlc

kc pJrliupatiC van lll<lclhchJppclljk JUH:ven' 

(!I'd '-tltiCI)'Oi 1 1 11)11'1/111/l'hli'U~' dec]] 22/ 
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11 k.·zing van twee eerde.re pu
hlibtie' van het Weten<;chap

pelllk lmt1tuut voor het C:DA: 

'1\ 1zl'.,...,Zl-ol kzl'·.,<..,J-communrcatic~~ 

' I '!HI ' en 'l'lurilormllelt. llcleid,advie' 

inzake de vcr,cheidenheid e11 de demo

uat"enng h11 per' en omroep' i hekid'

adv·'e' I '!Hi 1 reali,eert men zich pa<; 

goed dat z1ch 1n ee11 ongelolclqk korte 

t11d een aardver,chu1ving in de media

wcreld hcelt voltrokkcn. Ter dlu<;tratie· 

111 het eer,tgenoemde rapport i<; de he

Jc,d,aanhevellng te vinden dat - gelct 

op de puhlieke lunLlie van de omroep

oll\Trkort moet worden va,tgehouden 

aan de norm uit de Omroepwet dar 

gccn :::cndtr1d \Vordt tocgc\vczcn aan 

1mtell111gen die 'gericht zqn op of 

d1en,thaar z11n aan het maken van 

w1mt' I k L<lll11lli"le mcende dat per<; 

en omroep. gelct op hun dienende 

lunLt1e ten hehoeve van de vrqe mc

nrng-.. vormrng, hctcr nict in handcn 

kunncn Zllll VZII1 in...,tcllingcn die prin1air 

z11n gencht op het maken van win<;t. 

( ommcrul;lc ovcrwcgingcn hchorcn 

lllllllc·r<; 111et hepalcnd te zijn voor de 

,elcct1e van de door te geven lnforma

trc 1 lcrtcn en mcningcn l en de prcr.;cn

t,Hie daa1·van 

I let nwge duideli1k zijn dat de Furo

pc..,c rcgclgcvrng ccn door...,lJggcvcndc 

wl heelt gnpeeld hq het toclaten van 

de colnmercic'ic omroep tot het 

~ulcrland,e ommephe<;tel. Cezien het 

kit het Cl )t\ al tl]d tegen ullnmerciali

...,cnng vJn de on1rocp r;., gcwccr.;t, i'-1 hct 

1wodzakel11k lcring tc trekken uit het 

rccentc verleden en opnieuw princi

piccl <;telling te hetrekken. In tegcnstel

ling tot de andere <;ectoren, laat het 

omroephelc1d zich werkelijk nict mcer 

he:,chouwen los van wat nu is gaan 

heten -de luropc:,c Llnie: daar worden 

in verrcgaande mate de juridische mar

ge:, van het Nederland<;<: omroepbelcid 

hepaald. Dit ondank:, het feit dat de in

richting van de omroep oflicieel geen 

matcrie is waarvan de heleidsbevoegd

heid i:, overgedragcn aan de Llnie. In de 

overwegingen vao de Televi'>ie-richtlijn 

wordt uitgesproken dat de bevocgdhe

den van de Lidstaten tot regeling van 

de organi-.atie van de omroep onverlet 

hlijlt Nicttemin hecft de Llnic een 

enorme invloed op het omroepbelcid. 

De recente ontwikkelingen Iaten zien 

dat het dringcnd noodzakelijk is dar 

hct CDA zich grondig bezint op de uit

gangspunten voor het omroepbeleid. lk 

tracht hier een principicle lijn uit te 

zetten die zou kunnen worden gebruikt 

bij die hezinning. lk richt mij vooral op 

de vraag welke houding hct CDA zou 

moeten innemen ten opzichte van ver

dcrgaande commercialisering en de 

druk om het publicke be-.tel sterk at te 

houwen_ 

Golf van commercialisering 
In het begin van de jarcn tachtig hecft 

McQuail cen onderzoek gcdaan naar 

de mate waarin media in verschillendc 

Furopese Ianden gecommercialisccrd 

waren. Het sterkst gecommcrcialiseerd 

warcn Croot-llrittannie, ltalie en 

UlV I'!; 
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Luxemburg; een middenpmitie werd 

lllgenomen door hankrijk. Duitsland. 

Nederland. flllland en Spanje. Landen 

met de laag~tc graad van con1n1crcit1li

~cring waren Zwcdcn. ~oorwegcn, 

Denemarken en Belgic Tien Jaar later 

kan worden vastge'>teld dat vriJwel Ie

der land tot de eerste categoric kan 

worden gcrekend. 

Fr zijn cen aantal lactorcn die deze 

translormatie in de hand hehhen ge

wcrkt· 

I De technologische ontwikkelingen: 

de nieuwe transmissie-technieken van 

satelliet en kahel. Hierdoor is de fre

qucntieschaarste op de ether met zo'n 

dwingend prohleem mccr: er is ruimte 

OJW;taan op lokaal, regionaal, nationaal 

en internationaal niveau (grensover

schrijdend) De frequentieschaarste op 

de ether was altiid het standaard-argu

ment voor overheidsregulcring. Dat ar

gument om de verde ling van bovenaf te 

reguleren is door de technologische 

vernieuwing op zijn minst sterk gercla

tiveerd. 

2. Men ging in toenemende mate een 

beroep doen op liberale argumenten: 

ook in de mediawereld moest niet de 

overheid maar de eerlijke en vrije con

currentie de krachtsverhoudingen he

palen Daarmee was de kijker/luisteraar 

het meest gediend. Interne pluriformi

teit moest plaatsmaken voor externe 

pluriformiteit (in de hetekenis van 

markt-concurrentie). 

:l De hlik werd versmald: de media 

werden steeds meer gezien als cen pro

dukt waarmee op de internationalc 

markt llink geld zou kunnen worden 

verdiend. 

4. Het beleid van de Furopese Cemeen-

schap ten aanzien van de media: van 

grote invloed i<, gewee<:t de Tclcvisie 

zonder grenzen' -richtl ij n. Telcvisie 

werd gcdelinieerd als dienst in de eco

nomische zin van het woord en kon zo

doende onder de werking van het 

gemeenschapsrecht worden gebracht 

(vrij verkeer van diensten, goederen en

zovoort). 

5. Door het wegvallen van het be

schermde monopolie van de publieke 

omroepen, in de meeste Ianden, wcr

den enorme krachten ontketend. Het 

economisch belang van media werd 

ontdekt en er ontstond druk vanuit be

langengroeperi ngen om het gehele do

mein te liberaliseren, te commerciali

scren en te dereguleren. De volgende 

lactoren speelden daarbij een rol. De 

industrie zag graag dat de nieuwe vin

dingen op het gebicd van de telecom

municatie op zo groot mogelijke schaal 

werden afgenomen en toegcpa<,t. Zij 

vonden natuurlijke bondgenoten in 

grote, al dan niet multinationale en 

multimedialc uitgevers- en filmproduk

tieconcerns, voor wie het toegangsver

hod tot de non-commerciele omroep

cxploitatie toch al een doorn in het oog 

was. Andere hondgenotcn zijn diege

nen die in de hestaande omroepsyste

men teveel de manipulcrcnde en mono

poliserende hand van de Staat of van 

een bepaalde politiek-ideologische 

groepering ontwaren en in de commer

ciele beheersvorm bet enige praktische 

alternatief zien om zich althans van die 

last te bevrijden. r 

K wets bare waarden 
Welke waarden zijn in de publieke om

roep verankerd en worden bedreigd 

door de komst van de commerciele om

roep7 Men kan met name denken aan 

de volgende: 2 
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Hct concept kwaliteit hcdt vcrschillen

de hctckeni<,sen. Het gaat cr niet om 

dat een kwalitcihcriterium zou moeten 

ovcrhccrscn, maar dat: (a l het <,ysteem 

als gchccl hct '>trcven naar hoogwaardi

gc programma\ als cen hclangriJk doc\ 

heschouwt en 1 hI dat het strcvcn naar 

allcrlci soo1·tcn kwalitcit wordt hevor

ckl·d Het hnte wordt dit strcven uitge

drukt door het gezegde dat goede 

pn)grJ.Il1J11J-nlakcr-., progran1111a's zullcn 

maken d1e gocd in hun soort zijn. 

Kwal1te1t wordt gea.,.,ociecrd met de 

trad1tionelc culturelc mi"ie van de pu

hlicke omroep, het is ook tegcnover de 

unilormcrrngstendensen, de vervlak

klng gezet. In West-Europa wordt ge

vrcTsd dat de commercialisering het 

draagvlak voor kwaliteih'>treven zal on

dcrmiJnen Fr zou minder animo kun

nen onhtaan om te invcstcren 111 

kwalite1t als voor minder geld ieh dat 

mi.,.,chicn creatiel mindcr interessant i-;, 

maar dat dezellde inkomsten hinnen 

haalt, bn worden vcrkrcgen. De be

rcidhcld tot het nemcn van nSJco\ en 

vcrn1euwen zal alncmen 

I J"'"'Iinl 

I licrhq moet worden gcdacht aan ver

schillcnde soorten plurilormiteit. regio

naal tal1g. pol1tiek, cultureel, wat 

hctrelt smaak I ht was hct handels

nJcrk van de puhl1eke omroep. De di

vcrSJteJt 111 de samcnlcving moet zijn 

\\'l'LT">JllL'gclJng vindcn 111 de progranl

mnmg I k zorg is tcrecht dat de komst 

v·an de conlnlercii.'lc tclcvisie een ver

..,l huJVJng tot gcvolg zal hchhcn van 

prrm 'l"cel pluralisme naar pragmatisch 

plural"me I k m1mkr invloedri1ke de

len van cTn samenlcving, llllndcrheids

grocpnlngcn. ZIJn dan de dupe ide 

omkrkla"c de m1deren, de culturelc 

lwlangstcll111g viln mindcrhcden, hm1-

ders van orthodoxe opvattingen). 

Hoelnagel en anderen ( 1993) verwijzen 

naar een empirische studie van de me

dia-econoom Heinrich waaruit blijkt 

dat de Duitse commerciele televisie 

zich kenrnerkt door een, vergclcken 

met andere bedrijlstakken, ongekend 

hoge mate van economischc en publi

cistischc concentratie en door een daar

mee gepaard gaand verlies aan pluri

lormiteit van het aanbod. 

Cullurelc !dcHlilcil 

Nationalc en regionale publieke omroe

pen werden beschouwd als belangrijke 

wijzen van het uitdrukken van de cultu

relc identiteit nict aileen door middel 

van hct nieuws (nationaal en regionaal 

nieuws), maar ook door middel van de 

ontspannende programma's. De com

merciele telcvisie betekent een dubbele 

bedreiging: ten cerste worden de natio

nalc communicatie-systemen bedreigd 

door een homogene internationale mc

diacultuur. Vcel buitenlandse, vooral 

Amerikaanse, produkties Het is ten 

tweede moeilijker om een eigen pro

duktiestructuur in stand te houdcn wan

neer de gelden stromen naar de grote 

mediagiganten. l\1et name voor cen 

klein taalgehied kunnen grote media

concerns een hcdreiging zijn: het lijkt 

niet rendabel om programma's voor 

zo'n klein gebied te makcn. 

Prol}r<li11111CI'i1!1J die irrhoude/ljk orwf!Jmrkclijk is 

Pdll rnlm11c 

In vee\ Ianden bestaat de vrccs dat 

commercialisering de kwetsbare waar

den hcdreigt. Daarom hestaat m de 

meeste Ianden ccn of andere vorm van 

af...,chcrnling van progranltna'.;; tcgcn re

clanlc en -;ponsoring. 

De illlc!jl·ilul '"'" de f>uhlickc cOIIJIIIJ/1/lC<llic 

\lijvoorheeld in Duitsland is de om-



roepvrijheid nict aileen gedcfinieerd als 

uitingsvri)heid, maar ook als de vrijheid 

van recipii'nten om zichzelf zo volledig 

mogelijk te informeren Dat bctekent 

dat cr allerlei verschillende informatie 

en meningcn heschikhaar moeten zijn. 

Dit hiedt hescherming tegen concen

tratic in de omroepsector. 

De media vervullcn ecn hclangrqke 

taak hij het op pcil houden van de de

mocratic (en de waarden die ziJ heli

chaamtl. De commercialiscring zou de 

'ciPic colllllllllliwlion' kunnen hedreigen op 

verschdlcnde manieren.- de prioriteiten 

zouden vcrschuiven van informatie naar 

vcrn1auk; in nieu\vsuitzcndingcn zou in 

toenemcnde mate de nadruk komen tc 

liggen op het sensationele,- de kijker 

zou minder op zijn hurgerschap wor

den aangesproken,- de politiekc strijd 

zou steeds mecr worden gereduceerd 

tot poppetjes en spektakel,- krctcn. 

bcclden en lekker klinkende geluiden 

zoudcn steeds meer inhoud, informatie 

en dialoog wegdrukken. 

Het ll'riZIJil lil/11 kindercn en jont}ercn 

Hct verschil tussen puhlieke en com

merciclc omroep is misschien nergens 

zo sterk als in de programmering voor 

kinderen. De publ1eke omroepen heb

hen veel gedaan aan educatieve uitzen

dingen, die zijn bedoeld om kindcrcn 

te informeren, te stimuleren en hun ho

rizon te verbrcdcn. De commeruele 

omroepen werpen zich veeleer op tc

kentilms. In de Verenigde Staten ging 

dit gepaard met heel veel reclame in en 

rondom de kinclerprogramma's. In 

Luropa is er.- re-,pect voor de zich ont

wikkelcnde educatieve behoef ten,- voor 

het kit dat kinderen niet moeten wor

den hlootgestcld aan doortrapte recla

mes,- hewustzijn dat kincleren niet 

tevecl moeten worden blootgestelcl aan 

volwa.:..,...,cncn progrun1n1a'-:.. Er zijn op 

clezc clrie punten in verschillcnclc 

Europese Ianden maatregelcn getroffen. 

Het umthoudm <lilll hc~aalde HJorrle nonnnd 

nwatstauen 

De meeste publieke omrocpen hehhen 

altijd getracht te voorkomen dat hct 

puhliek were! geschokt op gehieden a]., 

seks en geweld. In een sterk concurren

ticklimaat zou dit morele bewustzijn 

kunnen afnemen. )uist om geld en aan

dacht te trekken zalmen sneller grijpen 

naar porno en gewelcl. Daarom zijn in 

de meestc Westeuropese Ianden de 

richtlip1en wat dit betreft vcrscherpt 

Normativiteit onder druk 
lnstitutwllalisuilll} um1 llomwtitntnt 

De genoemcle kwetsbare waarclen zijn 

van fundamenteel bclang voor de in

richting van het bestel. l:lijvoorbeelcl 

met betrekking tot de verhoucling tus

sen commerciele en publieke omroep. 

In Duitslancl is het Amerikaan'>e sys

teem omgedraaid In de VS is de pu

blieke omroep een aanvulling op de 

commerciclc,- in Duitsland is de com

mercicle een aanvulling op de puhlieke 

De keuze voor een puhliekrechtelijke 

omroep is dan gerechtvaardigd met on

der andere het volgencle belangriJke ar

gument. de omroep heett een clus

clanige hetekeni'> voor de totstanclko

ming van de publieke opinie en het 

proces van politieke wilsvorming dat 

het gerechtvaardigd is de omroeptaak 

aan puhliekrechteli)ke organi'>atie'> toe 

te vertrouwen. llct Duitse 13tllldcs

"erfassllll!}s<Jencht heeft bevcstigcl dat 

cnmmerciclc omrocpen niet de in-;titu

tionele garantics voor de vriJheid van 

meningsuiting kunnen bieden. claar zij 

gezien hun karaktcr gccn algcn1een 

toegankelijk e11 pluritorm aanbod leve

ren. De overheid client te blijven zor

gcn voor de aanwczighcid van de 
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puhl1eke <llllr<lep Jl, hzhiwoorziening 

dJc e"elltll'k lunuic' vcrvult voor de 

dc·nwcrJth< he orde en voor de cultuur 

'j(,t deze h,l,iwoorzlcning rekende het 

\lot progrZl!lllll(l,..., voor de mctllng-.- en 

polltickc wd..,vorrllrng, cducatrcvc en 

rnlormJtH .. 'Vl' progr<.11ll111J,..., en culturck 

progrJllllllJ..., in hrcdc zrn, woiJrondcr 

dJc \'Jil rcc reJtJe\'l' ,1.1rd.; 

( Jok 111 1\nkriJnd "men cr nog qeed' 

v;ll1 m'l'rllllgd cbt de <llllmep cen pu

h!Jek hc!Jng dJellt llJJvoorheeld in de 

1\otJ /'uf,/u·h ( )uuocf' "' Ndcr/,111,/ "RJdio 

en tclcvJ...,tc en mccr rn hct algcmccn 

het l<lLlJI .1.111 LOillllllllliLJtlellliddekn 

l)('pJkn 111 heiJilgrJJkc lllJte hct gez1cht 

\'Jil de hnkndJJg'e lllJ<JhchJppij 

I Joel! hun llllormJtll·ve. Ulll1111elltJriC· 

rcndc en oprnrl;rcndc lunctic vorn1cn 

Zll ee11 VJil de hoek,tenen VJil <lllZe dc

rnoLrJtrc Z11 Zllll voor de burger<.., 111 

<lllZL' '"menkv111g nomlzJkelijke mid

dekn gc\\'orden om ZILh 111 pol1t1ek, '". 

LIJJI culturcel en ec<lllOillhCh opzicht 

tL' kunncn hcwcgcn en ontploorcn 

Rad1o en tek\'hle hehhcn cbn ook een 

hciJngrJJke puhl1cke lunct1e · I let ge

lwcl e1genc \'Jil het Nnkr!Jil(l,e om

mephc·qel hc·,tond LT onder Jndcrc in 

LLlt c>mrocpc>rg<:llli<..,Jttc..., vcrcnigingcn 

w,HL'll op ccn normattcvc grond...,JJ.g, 

\'l'I.Jilkerd 111 hel.1ngri1ke geeqeli1ke 

.... tromrngcn 111 de <..,Jillcnlcving l)oor 

""'aJI-culttll·ek en Jndcre J!Jw,pmken 

(llll\\'tkkcllflgcn t<., de lcgrtrmJ.ttc van drt 

"''l<Till 111 lm'llemeiHk mJte tcr d"cu,. 

<..,Jl' komcn tc ...,tJJ!l ITn -..tcrk UH111llcr

LILTI :wqel lonkt I let " zen de vrJJg 

ol 111c·n d.m 111et hn k1nd met het hJd

'' ,1tc1 \\Tg'->poc!t ( )p Zllll llllll<..,t CCn 

kenmnk \'Jil het NednlJnd'e he,tel " 

ck 1110L'Ilc· \'Jil het lwlwuden WJJrd de 

\'l'!Til1g1ngcn h,1ddcn LTI1 Jlltrlll'-.ICkc 

!ll()tJ\,ltll' <l!ll hun c1gcn gcdrag tc nor

lllclcn 1 Jlltcrnc morJJ]I hoc 111l'll h!cr

,l,lll \tlrlll .~J! \TI'->Lhildc l'll h111g Jl VJI1 

de gee'>telijke <,troming die men verte

genwoordigde ,\len hJd een trad1tie 

die de h""" vmmde voor de keuze' die 

men maJkte. llovendien kon men cbar

op door de JchterhJn worden Jange

'pmken. f-lct verJnlwoordclijkheid'>

he,el (voor het eigen maat,chappelijk 

handel en 1 WJ' intrimiek Jan hct maken 

van on1rocp. I)c conlnlcrcia\i~cring 

lllJJkt nict Jllccn gchruik van de uithol

ling van deze traditie'>. maar vcr'>terkt 

deze uitholling ook nog ecn'>. Kcn

merkend voor de commerciclc omroep 

i<.., dat hct vcrzorgcn van uitzcndingcn 

en aile'> wJt daJrmee <,amcnhJngt niet 

mecr intern i' gcnormeerd door ecn 

traditie (gec\lelijke 'itrnming) /\len 

gJat nook prat op dat dit niet het gc

vJI i,, men kJn dan ook niet aJn ccn ol 

andere ltltcrne moraal worden gehou

den door een achtcrhJn (de commcr

cic'lc omrocp i' niet democrJti'ichJ. De 

activitc1ten <,taan vooral in het tcken 

vJn hct maken van wins!: de omroep i' 

tot een bpitJiistisch hedrijl geworden 

H1crdoor i' het gevaar groot dat hct 

verJntwoordeliJkhcidshe,cf wordt on

dermijnd door de eenzijdige gericht

heid op w1nst. De kcuze'> die men 

lllJJkt (in her programmJ-aJnhod! wor

den ge\luurd door commercielc ovcr

weglngen· hoc hercikt men ecn zo 

groot mogelitk puhlick, zodJt de Jdvcr

tcerder' willcn Jdvcrteren en er vecl 

geld voor overhehhen. Her Jppcl VJn 

de Jdverteerders op de kijker stimulcen 

een '>tcrk con,umcntio;tisch ctho,. De 

progrJ.IllfllJ.
1

S n1octcn zovccl n1ogelijk 

k!Jkcr' trekken en doen dJarom een he

roep op de mcc\1 hasalc hchocltc' VJil 

de kijkt.T'>, niet op WJt hen schcidt. maar 

wJt zij Jllen gcmccn hehhcn hchodte 

aan 'ensJtie en ,chokkcn, aJn 'tcrke 

prikkel, en emotie' (,ek,, geweld. he

wondering, atgun<-.t), aan ont...;rannJng 

1 vcr'-.trooiing, c<..,LJ.pi<..,nlc, idcntilicatic 1. 
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aan hcvc-..ttging van -..tereolypcn, van 

het dcnkcn in cliche-, lgoed/-,\ccht, 

r!Jk!arm I De kitkcr i<; lctterlijk <:en con

'-.Unlent: hii cothumcctt de programma'-.. 

Programma'-, zi1n nich mccr dan <;timuli 

'prikke\-, 1 dtc gedachtelom reactic<; op

roepen. Van actieve hetrokkenhcid i<; in 

mindcre mate <;pt·ake. 

Door commcrcia\i-,cring i-, in <,teed<; 

mindcre mate <;prakc van cen normatic

ve vi<;ic op de lunctie van de ma<,<;ame

dia. De normaticvc vragcn worden in 

toencmendc mate ovcrwockcrd en ko

mcn nog in de n1arge en dan nog vaak 

toevallig aan de orde. De hc·t·nvloeding 

van de normativiteit zal in tocncmende 

mate nog -,\ccht-, van huitcnat gchcu

ren· de interne normering zal hoc Ian

ger hoe mcer vcrzwakkcn en hit 

volledige commcrcia\i-,ering vcrdwit

nen. De morclc/normatieve dimemic i<; 

daarmee nict verdwenen, maar <;\ccht-, 

vt:rdrongen. Deze kccrt op een andere 

wijze weer terug: het zal dan mocten 

komen van pre">iegroepcn (consumen

tenorgani<.;aties) en van de ovcrhcid. 

Van degencn die zich bezighouden met 

omroep vanuit win<;toogmerk hoeft dit 

niet mecr te worden verwacht Het 

nonnaticve zal van buitcnal gc<,talte 

worden gcgcven. !)at laatste i-.. dan ook 

111 toenemende mate het gcval: de over

heid (de Nederlandse en de Furopc<;e 

vierde he<;tuur<,\aag) bcmoeit zich met 

de programmcring. Er bestaat ee11 <;ter

ke nciging tot rcgulering van bovcnal 

Naa<;t de commercia\i<;ering i<; dit ook 

een van de oorzakcn voor de vermin

dude hetrokkenhetd van de kijker/lui<;

tcraar bij de ma<;<;amedia. 

Het zou vreemd zijn wannecr de over

heden 111 Europa, en de Luropcsc bc

<;tuurslaag de uJmmercia\i-,enng de vri)c 

hand zou Iaten, nu duide\ijk gchlcken i'> 

dJt de markteconon1ic gecn interne 

normcring kent: zij hehoelt nict aileen 

Jl()ftllenng vanuil mi!Jeu-oogpunt 

lschepping en rentmeestcr-,chapl, maar 

vanu1t <;ociaal pt:r'>pectid (<;o\JcbriteitJ. 

Wannccr de markt de vrije hand zou 

worden gcgeven hit de omroep zou hct 

waar-,chitnlijk jarcn en miS'>chicn wei 

decennia dur<:n voordat hetrokkenen 

zich er ook op dit tcrre!T1 van hewmt 

worden cbt ook hier de markt geen in

term~ normering kent Dit gaat dan wei 

ten kmte van de kwaliteit van de <;a

menleving: ma">amedJa hehbcn immcr<; 

invloed op hoc men<;cn zich gedragcn, 

welkc waarden ze belangrijk vinden, 

waarcloor zc wei en niet worden gepre

occupecrd. Voordat het tc laat i<; moet 

paal en perk ge<;telcl worden aan de 

commercia\i<;cring: I sociale I communi

catic mag niet in dienst komcn tc <;taan 

van de marktcconomie. De verhouding 

client andcr<;om te ziJ11: de economi<;chc 

dimensics van de massamcdia d1cnen 

ondergeschikt tc hlijvcn aan normatic

vc doc\<;te\lingen 

Mogelijkheden tot normering 
Hoc dicnt dczc normering plaat<; te 

vindcn" Er zijn verschillcnde mogclijk

heclcn Normering I normaticvc kleu

ring I van de ma<;<;amedia zou bit 

voorkeur van binncnuit dienen te gc

beuren: hct Nederlandse bestcl met 

verenigingen gcha'>ecrd op gee<;te\ijkc 

~tron1ingen i.;; daarvtln ecn belangrijk 

voorbecld. l'rogrammamaker<; lunctio

neren in een dcn1ocratisch gecontro~ 

lccrde maat<;chappelitke organisatie die 

zijn uitgang'>punt vindt in een norma

tid ideaal. lndicn een dergelitke con

<,tructie niet meer mogelijk zou ziJ!l 

door <,eudarisering, indJvidua\i-,cring en 

hct cinde dcr idcologiecn lol wclkc IT

den dan ook I dan client de ovcrhcid 

voor norn1cring van huitenat te zorgcn. 

Zoa\<; in andere Ianden zal dan ce11 pu-
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blickrechtelijke publieke ornroep door 

de overheid rnoeten worden verzorgd. 

De norrnering van cornrnerciele ornroe

pen kan op ziJn rninst op twee manie

ren worden aangchracht: door een of 

andere vorrn van regulering, en/of door 

hct stirnuleren/onderstcunen van con

surnentenorga n isatie/pressicgroepen die 

zich beijveren om de massarnedia te 

normeren. De invloed van de burger is 

een buitengewoon belangrijk punt en is 

onder andere uitgewerkt door 13lumler 

en Hoftrnann-Riern (I 992) 1 Diegenen 

die de rnacht hehben over de media 

moeten onder controle staan: inge-

kers en luisteraars: hun rnening liet de 

ornroepen nogal onvcrschillig. In 

Nederland bcstond de gunstige situatie 

dat de ornroepcn het karakter van een 

vereniging hadden daardoor wa<, zeg

gcnschap over de omroepen vrij rede

liJk geregeld Dit was uniek. In andere 

Ianden had de politiek rneestal de con

trolerende functie 

Nu de '>taat zich mccr terugtrekt en 

men inziet dat de massarnedia niet ge

hcel aan de rnarkt dienen te worden 

overgelaten zi)n de volgende mogeliJk

heden voor externe normering dcnk-

bouwd rnoct worden de mogelijkheid haar 

tot kritiek, ter di<,cussie stellen van ge-

nomen beslissingen door diegenen de 

effecten ondergaan. De invloed van de 

media is zo alornvattend dat dcgene die 

erdoor worden aangeraakt I wie niet) er 

ook cnige zeggcnschap over moctcn 

hebben. De media hebben vormende 

invloed op hoe men zich ontspant 

(vrije tijdsbesteding), het culturele aan

bod en de kwaliteit van hct publieke Ie
ven. Dcgenen die verantwoordelijk ziJn 

voor het televisie- en radio-aanbod 

zoudcn moeten worden hlootgesteld 

aan cornmentaar/kritiek Cfmll){]ck) die 

een weerspicgeling is van de bclangen 

van de kijkers en de samenleving als ge

heel - en ze moeten worden ge<,tirnu

lccrd om er iets mee te do en. 

In de traditiOnelc, nict bedrcigde pu

hlieke omroep was het rekenschap at

lcggen cen belangrijk onderdccl I op 

verschillende mameren) Kenmerkcnd 

wa-, dat de kring van bctrokkenen erg 

klein was: politici en omrocp-verant

woordelijken vormden de kern, aange

vuld at en toe met columnisten uit 

elitaire kringcn. cultuurcritici. vcrtegcn

woordigcrs van hc!Jngenorgani'-.atic~ ul 

mediaonderzoekcrs. 1\kestal waren uit

geslotcn de stcmmen van gewone kiJ-

a. Her i nstellen van procedures om de 

publicke aamprcckhaarheid ol vcrant

woordciiJkheid van de professionals die 

in de mcdiawereld werkcn te verster

ken: hijvoorbccld vcrsterking van de 

autonomic en rol van de professionals 

(hiJV<mrbccld de )ournalistcnl in bcsli'>

sltlgen die de organisatie betrclfcn, er

van uitgaande dat hun normen dichter 

de socialc en creaticve waarden hena

deren dan de houding van media eige

naars en manager<,. De rechten/moge

lijkhedcn van de profcS'>ional-; om op te 

komen voor het puhlieke hclang moe

ten worden versterkt. 

h. Sociaal-wctenschappclijk ondcrzoek 

n.Jar n1assa-con1n1unicatic zou vakcr 

kunnen worden gchruikt bij hct plci

dooi voor verantwoordelijkc media, 

voor de puhlieke zaak. Ondersteuncn 

van helcidsrclcvant onde,·zoek. 

c. [)c ervaringen opgcdaan door groc

pen wier hclangcn en puhJ,ekc identi

teit stcrk athankeliJk zip1 van de wiJze 

\Vaarop zc in de n1cdit1 \Vordcn gcprc

<,entccrd. zoudcn hct uitgangspunt kun

nen zijn van analyses van en krit1ck op 

de procesq·n die tot hecldvertckcning 

en stcreotypcring lciden. 

\ llV 1 'J' 
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bliekrechte lijke publieke o mroep door 

de overh eid moe ten worden verzorgd 

De normering va n commerciële omroe

pen kan op zijn minst op twee manie

ren worde n aa ngebracht: door een of 

andere vorm van regule ring; en/of door 

het st imul eren/o ndersteunen van con

sumentenorganisatie/press iegroepen die 

z ich beijvere n om de massamedia te 

normeren. De invloed va n de burger is 

een buitengewoo n bel angrijk punt en is 

onder andere uitgewerkt door Bluml er 

en Hoffmann-Ri em ( 1992)4 D iegene n 

die de mach t hebben over de media 

moeten o nder contro le staan: inge

bouwd moet worden de mogelijkheid 

tot kritiek , ter discuss ie ste ll en van ge

nom en bes li ss inge n door diegenen de 

effecten o ndergaa n. De invloed va n de 

media is zo alomvattend dat degene d ie 

erdoor worden aangeraakt (wie niet) er 

ook enige zeggenschap over moeten 

hebben . De media hebben vormende 

invloed o p h oe me n z ich ontspa nt 

(vrij e tijdsbestedin g), het culturele aan 

bod en de kwalite it va n het publieke le

ve n. Degenen die vera ntwoordelijk zijn 

voo r het te lev isie- en radio-aanbod 

zouden moete n worden blootgeste ld 

aan comme ntaar/kriti ek (feedback) - d ie 

een weerspiegeling is va n de belangen 

va n de kijkers en de samenleving als ge

heel - en ze moe ten worden gestim u

leerd om er iets mee te doen . 

In de trad iti onele, ni et bedreigde pu

blieke omroep was het reken schap af

leggen ee n be lang rijk onderdeel (op 

ve rschill en de mani ere n). Kenmerkend 

was dat de kring va n betrokkenen erg 

klein was: po li tici en o mroep-vera nt

woordelij ken vormden de kern ; aange

vuld af en toe met co lumni sten uit 

eli tai re kringen , cu ltuurcriti c i, vertegen

woordigers va n be lange norga ni sa ti es of 

mediaonderzoekers . Meesta l waren uit

ges loten de ste mmen va n gewone kij -

ke rs en luisteraars: hun me nin g liet de 

omroepen nogal onverschi lli g. In 

Nederland besto nd de gunstige situatie 

dat de o mroepen he t karakte r va n een 

vere niging hadde n: daardoor was zeg

ge nschap over de omroepen vrij rede

lijk ge regeld . Dit was uniek . In andere 

landen had de politi ek meesta l de con 

tro lere nde functie. 

Nu de staat z ich meer terug trekt en 

men inzi e t dat de massamedia ni et ge

heel aan de markt dienen te worden 

overgelaten zij n de vo lgende moge lijk

hede n voor ex terne norm erin g denk 

baa r: 

a . H e t inste ll en van procedures om de 

publieke aa nspreekbaarhe id of ve rant 

woorde lijkhe id van de profess io nals die 

in de mediawere ld werken te ve rster

ken : bij voorbee ld versterkin g va n de 

auto nomi e en rol va n de profess ionals 

(b ijvoorbee ld de journali sten) in bes li s

sin ge n di e de orga nisatie betreffen , e r

va n u itgaa nde dat hun normen dich te r 

de soc iale en c rea tieve waa rde n be na

deren dan de houdin g va n medi a e ige 

naars en managers. De rechten/moge

lijkhede n van de profess ionals om op te 

komen voor het publieke bela ng moe

ten worde n ve rste rkt . 

b. Soc iaa l- wete nschappel ij k onderzoek 

naar massa-communicatie zou vaker 

kun nen wo rden gebruikt bij h et pl e i

dooi voor verantwoordelijke medi a, 

voor de publieke zaak. Ondersteune n 

va n beleidsreleva nt onderzoek. 

c. De ervari nge n o pgedaan door groe

pen w ie r belangen en publi eke identi

teit sterk afhanke lijk zijn va n de wijze 

waarop ze in de media worde n gepre

senteerd, zouden het uitgangspunt kun

nen z ijn van anal yses van en kr itiek op 

de processen die tot bee ldverteke ning 

en ste reotype ring le iden. 
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d. De ro l va n te levisie- en radi o-criti c i 

in de pers en andere media : z ij zoude n 

zich ni et all ee n moete n ri chten op het 

rece nsere n va n afzo nderlijke uitzendin 

ge n, maar op medi a- politi ek, organi sa

to ri sche o ntwikke linge n en derge li jke . 

e. H et is niet langer aanvaardbaar dat 

de debatten over media worden ge mo

nopoliseerd door elites: om te voorko

men dat er een ve rwa terd beeld o nt

staa t va n wat k ijkers e ige nlijk w ill en, 

moeten 'c itizens orga nizations' worden 

opgericht di e st reven naar ve rantwoor

de lijke media . Er kunnen vier types o n

dersche iden worden: ( I) organi sati es 

di e opkome n voor de belangen va n de 

consumente n (2) o rga nisat ies die opko

men voor de be langen van het gezin en 

het welzij n va n kinderen (3) reli gieuze 

organisaties en (4) o rga ni sa ti es die de 

kijker of het publiek ve rtegenwoordi 

gen. 
H et is dan wel belangrijk dat deze or

ga ni sa ties z ich goe d bezinnen op de 

pun ten waarvoor z ij z ich zullen inzet

ten. Ze moeten hun taak ni et te beperkt 

opvatten . Niet all ee n in actie komen bij 

te hoge prijzen , maar ook oog hebben 

voor waarden als pluriformite it o f 

slechte kwaliteit. Ze moeten z ich goed 

informeren en hun opvattinge n en be

vindinge n publi ceren. Ze kunnen pro

beren het beleid te beinvloeden. Ze 

kunnen ges implificeerde beelden over 

de kijkers/luisteraars bes trijden. Ze 

kunnen zete ls ope ise n in belang rijke 

raadgevende organe n en derge lijke. 

H et is de vraag welke posit ie h et beste 

is: een positie binnen de organisatie of 

een erbuiten (druk van buitenaf). Ee n 

combinatie is waarschijnlijk het beste. 

Er va lt overigens vee l te zeggen voor 

een geïnstitutionali seerde positi e bin 

nen de organisaties. 

f. De bovengenoe mde mogelijkheden 

moete n worden gecombineerd. Ook 

CJ)V 1/95 

moete n de oude methoden va n de ve r

an twoordelij ke publieke omroep be 

waard blijven en worden uitgebu it . 

Hi ertoe behoren ook parl ementaire de

batten over de media en onafhankelij ke 

toetsing door ee n soort v isitati ecom

mi ss ie. Een mogelijkh e id is ee n 

Nationaa l Te levisie Forum: dit zou o n

derzoeksopdrachten moete n verst rek

ken etc. , maar vooral zou het de verant 

woordelijkheid op z ich moe ten nemen 

voor de agenda en de kwa li teit va n het 

be le idsdebat over de media. Dit kan 

heel ve rschill ende vorm en aa nnemen: 

het zou uit ee n klachtencommi ss ie kun 

nen ontstaa n; of het zou uit ee n burger

o rga ni sa tie kunnen groe ien; het zou 

ook geheel nieuw kunnen worden op

gezet. H e t zou betaald die n n te wor

den uit publieke ge lden. 

H et streve n naar de inst itu t io nali se ring 

va n verantwoorde lijkhe id bij omroepe n 

is ee n taak voor de christen-democratie 

op nationaa l en Europees niveau. Ik heb 

slechts op basis van rece n te li te ratuur 

enke le suggest ies gedaan hoe hi eraa n 

ui twerkin g gegeven zou kunnen wor

den. Natuurlijk is nog lang ni et all es 

besproken. Even min is met alle techno

logische ontwikkelinge n reken ing ge

houden (bij voorbee ld be taa l-te levis ie). 

Laten we eerst ee n princ ipi ële richting 

bepa len en ve rvolgens kijken hoe daar

aan concreet uitwerking kan worden 

gegeve n H et is toe te jui chen dat het 

CDA een grondige di scuss ie over het 

mediabele id op de age nda voor het ko

mende jaar heeft staan. Zo' n d iscuss ie is 

hard nodig! 

Drs.M.la11se11 

Noten 
1 Zie onder andere: L.B .M. Wüst, Rede voor de 

Vlaamse Stichting C hristenen voor Europa in 

Brllssel op 25 november 1987. J.C. lllllmler, 
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Tdwisio11 m1d tlJf Pub/ie l11frrest Vul11rrable Valurs i11 

West Europen/I Broadcasliug , Londen 1992. 

2 O ntleend aan Jay C. Blu mler, '\fuluerable Vnlues al 

Stnke', in, Blumler (ed .) 1992 , 22 e .v. 

3 FJP.M . Hoefnagel e.a., Het Dui tse 

Cultuurbeleid in Europa . Rapport Weten

scha ppelijke Raad voor het Regc ri ngsbe leid V 

8 1' 1993. 
4 Jay. C. Hlumlcr and Wolfgang Hoffman-Riem 

'Toward Renewed Public Accountabîlity in 

Braad casting in, Blunder (cd.) 1992 , 21 8 en ver

der 
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2 Ontleend aan Jay C. BI u mier, 'Vuluerable Valnes at 

Stak(, in, Blumler (ed. ) 1992 , 22 e.v. 

3 F.j .P.M. H oefnagel e.a., H et Duitse 

Cultuurbeleid in EuroptL Rapport Weten 
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8 t ' 1993. 
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Het is het oude li edje: Europa en dus 

ook Nederland lope n ach ter ten op

zichte va n de Verenigde Sta ten . Nu 

gaat het om electron ische of digitale 

snelwege n . Dit is o ns terecht in de af

gelopen jaren regelmatig, luid en dui 

delijk voorgeh ouden va nuit de wereld 

van de informatiser in g. Maar er zit nu 

bewegin g in. De Europese Unie heeft 

onder andere co ncrete initiatieven ge

nomen via het Bangeman n-rapport . 

Zweeg h et regeerakkoord va n het kabi

net-Kok nog over het belang van tech

nol ogie, info rm at iserin g en digitale 

snelwege n, in december '94 presenteer

de h et ee n act ieplan waarin beoogd 

wordt Nederl and in Europa ee n koppo

bruik, maar ook voor een crimineel. Er 

is eve nwel meer. Op termijn zullen de 

electroni sche snelwegen het functione

ren va n overhe id en politiek ze lf veran

deren . Voor he t functioneren van de 

ove rhe id betekent de electronische 

snelweg dat overheid en indi vidue le 

burgers direct met elkaar kunnen com 

muni ceren . Er is derhalve sprake va n 

schaalvergroting en indi viduali se rin g 

tegelijkertijd Allereerst denkt men 

hi erbij aan de ve rlening va n tal va n 

'd iensten' (paspoort-verstrekkin g, opga 

ve belastingen etcetera ). Er is evenwel 

meer mogelijk . De overheid kan met 

betrekking tot te voeren beleid de bur

gers naar hun opvattingen vrage n. Sne l 

- vri jwel onmiddellijk - is 

er de uitslag van dit soort 

van op ini epei lingen. Met 

de uitkomsten van deze 

peilingen ka n vervolgens 

rekening worden geh ou 

den. Ook het actiep lan 

va n he t kabinet rept va n 

elec troni sch e referenda. 

Democratie ten top, zo 

zou men kunnen zegge n. 

M isschi en denkt iemand 

sitie te versch affen Op 15 

januari 1994 werd in Am

sterdam de Digitale Stad 

geopend en Eindh oven is 

hi ermee eve neens druk in 

de weer; bu iten de be

staande wette n om komen 

er als het ware ni euwe ge

meenten met 'd igita le' bur

gers, inste llingen, bedrij

ve n en instanties bij. De 

electron ische snelweg is 
ee n fenomeen dat wer- Drs. WJ. DeelllraJ1 dat dit laa ts te niet meer is 

kelijkheid zal worden en belangrijk is. dan een uit de hand gelopen toekomst
verkenning. Maar dat is de vraag. Reeds 

Voor de overheid en de politiek is er 

nog heel wat te doen. Immers die door 

e lect ron ische snelwegen geopende mo

ge lijkhede n behoeven wel eni ge o rde

nin g en regeling. Zo'n werkelijkh e id 

biedt kansen voor een vruchtbaa r ge-

nu wordt er va n alles en nog wat gepro

beerd. Verweze n z ij naa r de gehouden 

referenda op lokaal niveau met soms 

ee n zeer directe vraagstelling (slui tin g

st ijden cafés). Po li tieke partij en nemen 

nauwgezet kennis van de voorkeuren 
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van kiezers zoa ls deze naar voren ko

men via enquêtes en houden hi ermee 

rekening in hun strategie . Lokaal komt 

he t voo r dat men ten aanzien van con

c rete problemen ni e t alleen probeert 

voora f de voorkeuren van de kiezers te 

achterhalen, maar ook achteraf pro

beert v ia enquêtes z ich t te krijgen op 

de mate van tevredenheid. Tege n deze 

achtergro nd is de verwachtin g plausibel 

dat overhe id en politiek in de toekomst 

- die al aardig dichtbij is- in toenemen

de mate va n de e lec tronische snelweg 

geb rui k zu ll en maken om opvattingen 

en voo rkeuren van burgers te we ten te 

komen. Het gaa t dus - in de woo rden 

van professor Franken - om een ontw ik

ke ling va n een representatieve naar ee n 

meer directe democratie. 

Deze ontwikkeling za l de éé n toeju i

chen en de ander betreuren . Welk 

standpunt men ook inneemt, het is o n

verstandig de oge n te sluiten voor wat 

in aantoch t is. Het kan de moe ite 

waard zij n al t ijdig de aandacht te vra 

gen voor de schaduwz ijde. 

In het overhe idsbele id staan concrete 

vragen en problemen, alsmede de ant

woorden en de oplossi nge n centraal. 

Daarbij gaat het va nzelfspreke nd om 

afwegingen van ve rsch ill ende belangen 

van burgers en niet ze lden indiv idue le 

burgers. Maar d it geschi edt niet zonder 

de samenhang tusse n de o nderscheide n 

maatregele n en bele idste rreinen uit het 

oog te verli ezen. Toegegeven z ij dat dit 

de ene keer wat beter lukt dan de ande

re keer. Dat komt evenwel niet in min

deri ng op het streven naar sa menhana 

in het overheidsbeleid. " 

Het risico bij meer directe vormen va n 

democratie - zeker als die vormen door 

de technische mogelijkheden gemakke

lijk zijn te gebru iken - is dat die same n

hang in beleid onder ee n aeweldi ae 
d " " ruk komt te staan, omdat de co ncre te 
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ve rl ange ns e n voorkeure n va n burgers 

e n ze lfs individuele burgers o nderlin g 

spanning ve rtonen. Hiermee is nog ni et 

alles gezegd. 

In he t overhe idsbeleid gaat he t om 

meer dan het achte rhalen va n voorkeu

ren va n burgers en di e zo goed moge

lijk in bele id te ve rtal en. H et gaat 

eve nzeer om de verantwoorde lijkhe id 

va n de overhe id voor de manier waarop 

wij in onze samenleving met elkaar om

gaa n. H et gaa t ook om de inrichtin g 

va n de samenleving naar no rmen va n 

publi eke gerechtigheid. Er is he t gevaar 

van een samenleving waar de meerder

he id wat dan ook vraagt en de ove rhe id 

vervolgens 'draait '. Ook de mini ster va n 

Just itie scheen zoiets desgevraagd te 

suggere ren bij de behandeling van de 

Justitiebegroting in de Tweede Kamer. 

De ruimte voor afwegingen va nuit ee n 

politieke filosofie zal moete n worden 

geclaimd en mi sschi en we l po li tiek be

vochte n. Hier li g t ee n opdracht voor 

de overh e id en van politi eke partij en. 

Dat kan voor wat betreft het CDA door 

reeds nu met ons 'grote ve rhaal ' de boer 

op te gaa n en daarvoor steu n te verwer

ven en bondgenoten te vinden. 

Tenslotte nog dit . Loont het de moeite 

de boer op te gaa n? Het weekblad Time 

wees Paus Johannes Paulus 11 aan als de 

man va n het jaar 1994. Dat was mis

schi en ve rrasse nd in het jaar dat mondi

aa l de digita le snelweg ee n top-issue in de 

publieke di scuss ies is geworden en ook 

omdat sommi ge va n de opvatt inge n van 

de Paus heftige reacties hebben opge

roepen. Die aanwijzing vond niettemin 

plaats omdat de Paus va nuit een vaste 

en diepe overtuiging zijn concrete op

vattinge n over nonn en en waarde n 

heeft uitgedragen en zo invloed heeft 

gehad en hee ft . H e t is maar dat we het 

we ten, opdat we op de electro ni sche 

snelweg niet uit de boch t vli egen! 
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van kiczcrs zoals dczc naar vorcn ko

men via cnquctc'> c11 houdcn hicrmcc 

rckcning in hun strategie Lokaal komt 

hct voor dat men ten aanzicn van con

crete rroblcmcn nict aileen rrohccrt 

vooral de voorkcurcn van de kiczers tc 

achtcrhalcn, maar ook achtcral rro

bcert via enquctcs zicht tc krimcn or 

de mate van tevrcdcnheid, Tcgcn dezc 

achtcrgrond i'> de vcrwachtmg rlall',ibel 

dat ovcrhcid en politick in de tockomst 

-die a\ aardig dichtbiJ is- in toencmen

dc mate van de clcctroni'>che snelweg 

gcbruik zullcn maken om opvattingen 

en voorkeuren van burgers te weten te 

komen, Hct gaat dus in de woordcn 

van professor lranken - om ccn ontwik

kcling van ccn rerrescntatieve naar een 

mecr dirccte democratic, 

\)cze ontwikke\ing za\ de ecn tOejUi

chcn en de andcr betreuren, Wclk 

qandpunt men ook innecmt, hct i'> on

vcrstandig de ogcn te ,]uiten voor wat 

in aantocht is Het kan de moeite 

waard zip1 a\ tijdig de aandacht te vra

gcn voor de schaduwz!Jdc 

In het overhcid,bclcid staan concrete 

vragen en problcmen, a\,medc de ant

woorden en de oplo"ingen ccntraaL 

\)aarhiJ gaat hct vanzc\l,prckend om 

atweg1ngen va11 verschillcnde helangen 

van burger-, en niet zeldcn individuelc 

burgers t\laar dit geschiedt niet zonder 

de ,,amen hang tll'>'>cn de onderschcidcn 

nnatrege\cn en belcid.,terreinen uit het 

oog te vcrliezen, Toegegeven zij dat dit 

de cnc kcer wat beter lukt dan de ancle

IT kecr Dar komt cvenwel niet in min

dcring op hct -,trcvcn naar -,anlcnhang 

in het overhcid.,hclcid 

Hct ri'>ico hi) mecr directe vormen van 

democratic - zekcr a\., die vonncn door 

de tcclmische nwgelijkhedcn gemakke

],Jk zi)n te gehruiken - "dat d1e '>amen

hang in helcid onder een geweld1ge 

druk komt te '>taan, omdat de concrete 

verlangens en voorkeuren van burgers 

en zeit<, individucle burgers onderling 

spanning vertonen, Hiermee is nog niet 

allcs gezegd 

In het overheidsbeleid gaat het om 

mecr dan her achterhalen van voorkeu-

ren van burger~ en die zo gocd nlogc

lijk in heleid te vertalen, Het gaat 

evenzeer om de verantwoordelijkheid 

van de uverheid voor de manicr waarop 

WIJ in onze samenleving met elkaar om

gaan. Het gaat ook on1 de inrichting 

van de samenleving naar normen van 

publieke gerechtigheid Fr i'> het gevaar 

van een -,amenlcving waar de mecrdcr

heid wat dan ook vraagt en de ovcrheid 

vervolgens 'draait' Ook de mini'>tcr van 

Iustitie schcen zoiets desgcvraagd tc 

'>uggcreren biJ de behandeling van de 

Iustitiehcgroting in de Twcede Kamer 

De ruimte voor alwegingen vanuit een 

pohtieke hlosohe zal moeten worden 

geclaimd en misschien wei politick hc

vochten, Hier ligt ecn opdracht voor 

de overheid en van pol1tickc partijcn, 

Dar kan voor wat hetrdt het C:DA door 

reeds nu met ons 'grotc vcrhaa\' de boer 

op te gaan en daarvoor '>teun te verwer

vcn en honclgenoten tc vindcn, 

Tenslotte nog diL Loont hct de mocite 

de boer op tc gaanc Het weekhlad Time 

wees l'aus lohannes Paulus II aan als de 

man van hct Jaar I '!94, Dat wa., mls

schien VCITasscnd in hct jaar dat mondi

aal de digitalc snelwcg ecn /o{J-l\\1/C in de 

puhlicke d!'>CLI'>'>ie'>,., geworden en ook 

on1dat son1migc van de opvattingcn van 

de Paus hdtigc reactil"> hcbbcn opgc

rocpcn, Die aanwiJZing vond n1ettcmin 

plaat'> omdat de l'aus vanuit cen vaste 

en drcpc ovcrtuig1ng ZIJll concrete op

vattingcn over nonncn en waardcn 

hcdt uitgedragen en zo invlocd hedt 

gehad en hedc Het is maar dat we hct 

wcten, opdat we op de elcctronischc 

'>nelwcg met uit de bocht vl1cgen' 
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Een confrontatie met de realiteit van nieuwe sociale bewegingen 

daagt traditionele sociale bewegingen uit tot reflectie over de ei

gen identiteit. Dit denkproces kan een louterend effect hebben. 

De traditionele, vaak christelijke organisaties beschikken over een 

aantal troeven die ze met veel zorg voor de toekomst moeten be

houden en behoeden. Zo kan de samenleving de vruchten blijven 

plukken van sociaal-ethisch engagement van christenen. 

H 
cl m~ahchappcl11k mid

dcnvcld is v~ak oh)cLl van 

rclkLllc Ccllligc daarvan 

hl)voorhccld de hoc1cmk 

hi!Liragcn in hct zomcnHIIlllllcr I '1'14 

van ( hrl'lcn lkmocra-

ll'chc Vcrkcnnlllgcn. Ook 

dll al·t,kel rcllcuccn over 

hct maalsch~ppcliJk nml

demTid VcHliTcrq wonh 

v1a opmcrkel11kc ondcr

zocksrc"dtalcn de hi,dra

gc VJil hct mJat<-.chJppc

illk llliddcnvcld aa11 hct 

lunLll<lllLTen van ccn dc

mocrJti...,Lhc <..,JJllcnlcving 

pcliJk middcnvcld steeds mecr moeten 

dclcn mel zogenaarnd 'nieuwc socialc 

hcwcgingcn' 

In het begin van de JaiTil 70 werd in 

Italic gcstart met ecn poli

tick van deccntralisering. 

Hicrtoc werdcn twintig re

gJonalc rcgeringen opge

richt. De aldus olllslane 

quasi -identieke ot verge

lijkhare politieke helcids

structuur vormdc voor 

vorsers een gedroomd ver

trekpunt voor een longilu-

dinaal onderzoek, waarvan 

geschchl I )aarna wordt men de ncerslag vindt in 

nadcr locgcllcht dat dczc /)r \f /)rdlli<llll R.l)_ Putnam, 'Aiilkil") 

I11Jd1·age slcchts clhl'ch vcranlwoord /)ciiiOtrdcy /Pork Civic Tr<iditwus 111 A·lodmr 

kan gcnoemd worden als middcnveld- /t<ily' 1 Lind I C)fl8 werd hct oordeel van 

<>rga!11<..,Zlllc<.., t<>rp<>rati'-.tJ<..,chc tcndcn">cn 

en cigcnhclangcn OVLT-.tllgcn en via kn

lrschc zellhcv1·agrng hun inzcl loetsen 

T(:n slottc wordt vcrhcldcrd dat chrisle

l11ke lllJJlsc happcl11ke organl'alics de 

hesch1khare n11mtc op hct maalschap-

de ltaliuan<..,c burger.., gcvraagd over de 

inzct van hun regioregering. De onder

zoeksresult~ten wijzen op grote vcr

schillcn tussen de noordeli)kc en 

zuiclcliJkc rcgro's, v~n 57% voldoening 

in het noorclen tot maximaal 2'1')(, vol-
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doening in het zuiden, en dit terwijl el

ke regiorcgering over '>oortgeliJke he

vocgdheden en evcnredige linanciele 

middelcn kon hcschikken Putnam 

ging op zock naar cen vcrklaring voor 

de grotc satisfactic:vcrschillen Hij <,tel

de niet aileen de verschillcnde appre

ciatie van de hurgerhevolking vast. 

maar kwam tevem tot het he-;luit dat de 

fcttclijkc rcgiovcrschillcn varicren van 

nagenoeg Derde Wercld.,ituatie'> in het 

zuidcn tot welvarendc regio's met cen 

sterke industrii'lc aanwczigheid in hct 

noorde11 

Putnam acht de invloed van de actieve 

hetrokkcnheid van burger'> op het wel

slagen van het politieke heleid erg 

groot. Fen 'hurgcrsamenlcving' creeer Je 

echter niet zomaar, aldu., de onderzoe

kcr, maar client te voldocn aan cen aan

tal vcrcisten. Len ccrste voorwaarde is 

uiteraard het engagement van de bur

ger'>, dat hlijkt uit hun actieve deelname 

aan puhlieke aangelegenhcden, uit de 

crkcnning van hct hon11111 cOIIlH1111H', uit 

hct uithanncn van puur individuele en 

pnvatc doelstellingen. Tweedc vereistc 

1s dat politteke geliJkheid gestaltc krijgt 

in horizontalc rclatics van wcderkerig

heid en <,amenwcrktng. Derdc vereiste 

en van fundamenteel hclang voor de 

ophouw van ec11 hurgcrgemecnschap is 

de aanwczigheid van het verenigingslc

vcn, aldus Putnam Hij wij<;t op hct hij

zonder hclang van organisaties zonder 

expliciet politick karaktcr en noemt als 

voorhcelden van dit type organisaties 

zangkoren en vocthalcluhs. In hct vcr

enigingslcvcn lcren mcmen zclfdisci

pline, lcren zij samcnwcrking waar

dcren, lcren ziJ zich vcrantwoordclijk 

voclen voor gezamenlijke strcefdoclen. 

l'utnam komt tot het hcsluit dat de te

vredenhcid van de ltaliaanse burger-, 

met hun rcgionaal regcringsbeleid cor

relcert met de mate waarin hun regio 

<I JV 2 '!5 

kan bcslempcld worden als 'hurgcr-,a

menlcving', en dit laatstc hlijkt dus 

vooral te maken te hehben mel het al

dan-ntet aanwczig zijn van gcmeen

schappen van collectievc actie en 

netwcrken van engagement. 

Putnam gaat in zijn analyse nog een 

'>tap vcrdcr en schetst aan de hand van 

htstorischc gegevcn-, de wortels van dc

ze hurgerli)kc <,amcnleving Ztjn hi.,to

rische analyse toont aan dat cr reeds in 

het begin van de veerticnde ccuw in 

het huidigc Italic op politick vlak een 

twecdeling be.,tond tusscn het noordcn 

en het zuidcn. In het noorden zwakten 

de fcodalc verhanden af en voltrok zich 

een evolutie naar mecr horizontalc 

structuren waarin men<,en a]., burgers 

participecrden, via de organisatie van 

ondcrlinge samcnwerking en weder

zi)dse hijstand, op basis van hurger

plicht en vertrouwen. Het zuidcn 

kende verticale vcrhoudingen Op poli

tick vlak was cr een lcodalc autocratic. 

De koning heklcedde cen monopolie

positic en bczat absolute autoriteit 

Ook in de ncgenticnde ecuw hlcek in 

de noordclijke rcgio's het vercnigingsle

ven te blocien, ondermcer via coiipera

ties en organi-,aties dte op vrijwilltge 

basis socialc solidarileit en onderlinge 

hiJstand organisccrden. 

Putnam mccnt dan ook dat hct sterke 

vercnigingslevcn in het noorden van 

Italic vandaag gcen tocvalligheid is, 

maar dat hct henht op ecn reeds lang 

hcstaandc traditie van socialc mohilisa

tie, van organisatorische infra<,tructuur, 

van wcderzijdse hulpverlcning, van col

lecticve solidaritcit en horizontalc sa

menwcrking Het zuiden is gekcnmerkt 

door een afwezigheid van dcrgelijkc so

lidaritcit'>Structurcn, kent verticale bin

dingcn van afhankeliJkheid en uit

huiting, van patronage en clicntilisme, 

en dit zowcl op hct politieke alsop hct 
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econo mische vlak. Putnam sch rijft als 

reflecti e bij het overzicht va n de onder

zoeksresultaten dat de correlat ie tussen 

de betrokkenheid va n de burgers in de 

periode 1860-1920 en 1980 dermate 

ste rk is, dat he t succes of falen va n de 

ni euw opgerichte regioregeringen in 

fe ite nauwgeze t voorspelbaar was. 

Burgerengagement kan boge n op een 

sterke overlevi ngskrach t. Vrijwilli gers

werk wo rd t, aldus de auteur, vee l ge

makkelijke r wa nneer een sa menl ev ing 

kan beschikke n over soc iaal kapitaa l in 

de vorm va n sociale organ isat ies di e 

door gecoördineerde act ie bijdragen 

tot een effic iën te werkin g va n de sa

me nleving. Dit sociaa l kap itaa l is ee n 

publi ek goed dat het ri sico loopt on

dergewaardeerd te worden . Burgers in 

burgerlijke gemee nschappen z ijn we li s

waa r meer vragende partij e n ste llen 

zich krit ischer op, maa r zij z ijn ook 

meer bereid to t gezamenli jke act ie te r 

ve rweze nlijking va n hun doelste llinge n. 

Z ij will e n z ich uit e thi sche bewogen

he id coll ect ief inzetten voor gedee lde 

be langen D e analyse van Putnam heeft 

ee n vrij pessimistische boodschap inza 

ke de slaagkanse n va n ee n democra ti se

ringsproces in bijvoorbee ld de voor

mali ge Sowjet-Un ie , omdat de geschi e

deni s daar we ini g ge tekend is door ho

rizonta le ge laagdheid, maar lange t ijd 

gedominee rd werd door feoda le struc

turen. Putnam geeft deze pess imi st ische 

co nc lusie toe - 'Palen11o 111ay represe11t the 

futlire of Moscou ' -, maar voegt er aa n toe 

dat de zuide lijke Italiaa nse regio's er 

zo nder de pogin ge n tot dece ntrali satie 

via regio regerin ge n nog slechter aan 

toe zouden z ij n. Rekenin g houdend 

met de bede nkinge n va n Putnam dat 

vooral horizo nta le beslui tvormings

structuren met directe parti c ipatie e n 

inspraak va n burge rs be lang rijk z ij n, 

kan men tot slot ste ll en dat de onder-

zoeker een optimi stische boodschap 

heeft voor landen en regio's met ee n rij 

ke traditi e inzake ve renig in gs leven. 

Voor wie tw ijfelt aan de maatschappe 

lijke betekeni s van he t maatschappelijk 

middenveld, c iteer ik graag de slotcon

c lusie va n deze studi e: 'B11ildi11g social ca

pita/ wil/ not be easy, h1-ll it is the key to 111aking 

de111ocracy work' 

Putnam besteedt vee l aa ndacht aa n het 

maatschappelijk middenveld maar zijn 

studie va n het maa tschappelijk midde n

ve ld is niet z ijn centrale studieobject . 

Deze ana lyse staa t in functie va n z ijn 

zoek tocht naar de voorwaarden voor 

een dege lijk fu nctioneren va n politieke 

instituties en voor de betrokke nhe id 

va n burgers bij het politiek beleid va n 

hun regio . En hierin kunnen sociale be

weginge n een rol spe len. Zij kunne n 

bijvoorbeeld het broodnodi ge 'social ca

pita/' waar Put nam naar verw ijst same n

brengen en mobili se ren rond ee n aa ntal 

the matieken, ook e n niet in het minst 

rond de thema tiek 'democrat ie'. Ac tuele 

anti-democratische signalen in de sa

men leving zoa ls uitinge n va n racisme , 

fundamenta li sme of ex treem-rech tse 

po liti eke profil e ringen zullen soc iale 

bewegin ge n ni et ontgaa n. Derge lijke 

signal en doen de pij lers va n een demo 

crat ische sa men lev ing beven. Z ij dra 

ge n er echte r eventueel ook toe bij dat 

de aandacht voor 'democratie' als waar

de verscherpt. 

Omgaan met spanning 
'eigenbelang-algemeen belang' 
Putnam vest igde reeds de aandacht o p 

de spa nning tussen e ige nbelang en al

gemee n bela ng, een spa nning die ve le 

maatschappelijke middenveldorga ni sa

ties niet vreemd is. Voora l 'traditi one le' 

sociale beweginge n, waartoe de mees te 

chri ste lijke maatschappelijke orga ni sa-
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ties behoren , pogen gewenste maat

schappe lijke vera nderin ge n o ndermeer 

te bewerken v ia politi eke ac ti vite iten, 

waarb ij men zowe l aa n partijpo litieke 

activiteiten als aa n init iat ieve n met be

trekkin g tot de brede zorg voor de ge

meenschap kan denken . Po li tiek be

drijven behelst be lange nbeharti g in g, 

machtsuitoefening. Zo nder belangen

behart igi ng en machtsui toefe ning zijn 

structure le maatschappe lijke ve rande

ringen o nm oge lijk. Op basis va n goede 

bedoe li ngen a ll ee n bu igt men de sa

menleving ni et om in één o f andere 

richting. Ook voor grote soc ia le bewe

gi ngen geldt dat z ij zullen beoordeeld 

worde n op bas is va n wat z ij daadwerke

lijk ve rwezen lij kt heb be n, op bas is va n 

hun bere ik te doelste llingen Wie zich 

inze t voor be tere en betaalbare hui sves

ting , voor een verk le in en va n de afva l

berg door het beperken van nutte loze 

wegwe rpverpakkin gen of 

boutadestij l te typeren: "O m doele in 

den te kunne n bereiken is macht nodi g, 

maar om ze te kunne n ste ll en is ee n 

moraal vereis t". Z ij tonen aan dat een 

strategie va n loute r menta li teitsveran

der ing o nvo ldoe nde is om maatschap

pe lijke ve randeringe n te bewerken. 

Deeln ame aan de bestaande o rde ten

einde va n binnenuit naar vera ndering te 

streve n, is nodi g. D it impli cee rt be

le idsbe"invloed ing en machtsu itoefe

ning. Maa r dit a ll es behoeft reflec tie èn 

onderworpenhe id aa n spe lrege ls, zodat 

er gee n sprake kan zijn va n mac htsuit

oefe ning die er alleen o p uit is z ichzelf 

te versterke n. Ter ge lege nhe id va n he t 

sympos ium naa r aan le iding va n het vijf

tigja ri g bestaan va n het 'Co nve nt va n 

ch ristelijk-socia le organ isaties' ve rklaar

de C. Ma ne nschijn dat de sympos ium -· 

tite l 'Eth iek en be lang' een goede keuze 

was, omda t daarmee aan de buitenwe-

reld te kennen gegeve n 
voor dege lijke arbeidscon

tracten zowe l in kl e in e e n 

middelgrote a ls in grote 

ondernem inge n, heeft ni et 

genoeg aa n goede voo rne-

Christelijke werd dat be ide e leme nte n 

weze nlijke bestanddelen 

z ijn in he t bes taa n van so

c iale organisat ies. Social e 

mens, maar moet de weg 

van be"invloedi ng en 

machtsu itoefen ing gaa n. 

Slui t de nken over macht 

denken over ethiek uit? De 

verhoud ing tussen beide 

wordt door De Caay 

Fortman en Van D ieren 

treffend als vo lgt ve r

woord: 'Machtsprocesse n 

richten z ich o p het berei

ken van doelen , moraa l is 

maatschappelijke 

organisaties zijn van 

groot belang voor 

het aanleren van 

deugden, omdat ze 

mensen motiveren 

om effectief te doen 

wat ze intuïtief 

weten dat ze 

moeten doen. 

organ isat ies staa n voor 

een dubbele ui tdagin g: 

belangenbehart ig ing va n 

de eigen lede n èn bredere 

ma a tschappijvera nde ri ng. 

Wa n neer op lossinge n 

voo r bepaalde probleme n 

beijverd worden, vergt dit 

ee n grond ige en rea li sti

sche aa npak, geco mbi 

neerd met ee n duide lijke 

waardenbewoge nh eid . 

Dit betekent ec hte r geens-
een proces van bezinnina 

daarop: reflect ie, toets in;, het ste ll en 

van orde op zake n'.2 Telke ns op ni euw 

stuiten beide auteu rs op de verhouding 

tussen macht en moraal en vaak weten 

zij deze verhouding beeldrijk of in 

zins dat de verhouding 

ethiek-bel ang prob leemloos is. De wer

ke lijkh e id va n het sociale organ isa ti e le

ve n is er ee n waa rin het zoeke n naar 

op loss in ge n voo r zeer concrete vragen 

vee lal pri o ritair is en waarb inne n de o n-
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tic<; bchoren. pogen gcwen'>lc maat

<;chappeliJke verandcringen ondermccr 

le bewerken via politieke activiteiten, 

waarbq men zowcl aan p;utijpoliticke 

activ1teitcn a[<; aa11 initiatieven met he

trekking tot de bredc zorg voor de gc

mccmchap kan denkcn l'ol1t1ek he

dr!Jven behe[<;t hclangcnbchartiging, 

machhuitodening. Zonder belangen

hchartiging en nlLKhtr.;uitoc!cning zijn 

<;tructurek maahchappelijke verande

ringen onmogelqk Op ba<;i<. van goede 

bedoel1ngen aiken huigt men de <;J

menlcving niet om in ccn ot illlderc 

richt1ng. Ook voor grote <;ocialc bewe

gingcn gcldt dat ZIJ zullcn beoordceld 

worden op ha-,i<; van wat zij daadwerke

liJI-; verwczcnlijkt hebhcn, op ha'>i'> van 

hun hcreiktc doel'>lellingen Wie zich 

1nzct voor hctne en betaalharc huiwe<;

tlng. voor ccn verklelllCn van de atval-

berg door het hepcrkcn van nutteloze 

wcgwerpverpakkingcn ot 

boutadc5tiJI tc typeren "Om doelein

den te kunnen hereiken is macht nodig, 

maar om ze te kunnen stellen is een 

moraal vcrei<;t" LiJ tonc11 aan dat een 

-,trategic van \outer nlentalitcit-;vcran

denng onvolcloende is om maalschap

pelijke veranderingen te bcwerken 

Deelname aan de be-,taande orde ten-

cinde van binncnuit naar vcrandcring te 

5lrcvcn, i'> nodig Dit implicecrt he

lcicl5be'lnvloeding en machl'>uitoefc

ning .'vbar dit a lies hehoett rdlcctic en 

ondcrworpenhcid aa11 spelrcgel-,, zodat 

cr geen sprake kan zijn van macht5uil

ocfcning die er aileen op uit i-, zichzclt 

lc vcrsterkcn. Ter gclegenhcid van hel 

symposium naar aanlciding van hct virl

tigJarig be5laan van het 'Convent van 

chri-,telijk-<;ocialc organi<;atles' verklaar

dc C. Manenschipl dat de 'ympmium

titel 'Ethiek en belang' een goede kcuze 

wa<;, omdat daarmee aan de buitenwe-

reld tc kennen gcgevcn 

voor degelirke arhciclscon-

rracten zowel i11 klc1nc en 

nmlclclgrolc aJ, in grotc 

ondememingcn, hectt niet 

gcnocg aan gocdc voornc

mcn'-l, maar moct de \vcg 

Christelijke 
werd dat hcidc elementen 

wczenliJkc hc5lancldclen 

vJn hc·t·nvlocding en 

macht-,uitoctcntng gaan 

Slu1t dcnkcn over macht 

denken over cthiek uit' De 

verhouding tu<;<;en he1de 

wordt door I )c Caay 

Fortman e11 Van I )icren 

trdtcnd als volgt ver

woord '!\lachhproce<;<;en 

richren zich op het bcrci

ken van doekn, moraal i5 

ccn procc-, Vtln hczinning 

maatschappelijke 

organisaties zijn van 

groat belang voor 

het aanleren van 

deugden, omdat ze 

mensen motiveren 

om effectief te doen 

wat ze intu"itief 

weten dat ze 

moeten doen. 

zijn 1n het bc<;taJil van so

cialc organi<.;Jtie~. Socialc 

organisattc~ 'itaan voor 

ecn dubbelc uitdaging 

bclangcnhchart1g1ng van 

de elgcn lcden en brederc 

maa t 'c ha ppiJvera ndcri ng 

Wanncer oplos-,ingcn 

voor hcpaalcle problcmcn 

hcirvcrd worden, vcrgt dit 

ccn grondigc en rcaliqi

'>che aanpak, gccomhi

neerd met ccn cluidelqke 

waardenhcwogen hcid. 

Dit hctckcnl echter gecns

zin<; dat de vcrhoud1ng 

daarop. rctlcctie, toct<;ing, het 5tclkn etbiek-belang prohlccmloo<; " De wer-

vJn orclc op zakcn'.' Tclkcns opnieuw 

5luitcn he1de auteur' op de verhouding 

tu<;<;en macht en moraal en vaak welcn 

zit deze vnhoud1ng heeldrijk ol in 

< I)\' 2 ()-'\ 

keli)khcid van het socialc organi<;atielc

ven i'> cr cen waarin het zocken naar 

oplo-.;...,ingen voor zccr concrete vrt1gcn 

veclal prioritair is en waarbinnen de on-
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derhanJeling'>margc<, vaak erg beperkt 

ZIJn, 'l:thi,ch ge'>proken· 111 de maat

'>chappeliJke werkeli1khcid i' hct z~:ldcn 

zo dat aileen maar iel'> go~:ch tot '>tand 

gehracht bn worJcn. mcc'>tal bc<,taat 

Je keuzc lli'>'>Cil ccn m i ndcr en een gro

ter kwaad' ' 

t\et zoal, De Caay l'ortman en Van 

Diercn WIJ'>t ,'\bnen'>chipt n op dat he

PJ.J.!dc ~J.mcnlcving..,vragcn llll't zcJndcr 

men op te lo'>'>cn zip1 door cen heroep 

le doen op cen ver,tnking van Je per

'><><>niiJke nwral1te1t Soualc eth1ek i'> 

111el te herlc1dcn tot per\oOn'>ethiek 

SZlmcnlcv!ng-.,vragcn vcrgcn ccn ondcr

'>chelllcn WIJZe van analv,e en cen dito 

\\'IJZC van he'>iLIIlvormlllg Dat iemanJ 

J1lT'>O<>Ili1Jk goede normen hanteert en 

L'l'n gol'llc etlmche ingc'>leldhc1d hez1t, 

,.., nog gccn garant1c voor cth,..,ch vcr

antwoorde '>ocialc '>lruclLIITn, aldu, 

,\bnemchiJn In de 1nd1Viduele lcvem

,Jcer kunnen nten\en CVelllLILTJ LO!ll

pr<>ntl'>ioze lx·,Juiten nemen maar w1e 

zockt llJJr oplo..,..,Jngcn voor grotc 

lllJJl'>chappeli,J,c vraag'>tukken " vaak 

J.Jngcwczcn op Lompro!llJ<..,<..,cn, onH_bt 

de tc ovcrhruggcn tcgcn..,tcllingcn tc 

gmot 211n ,\bnemch1111 vnhindt 'ei

gcnhelang aJ, doel van handclcn' mel 

het '>lrevTil ltctar lllL'l'r memeli,l.c wel

=1111 ~Jo..trcvcn van L'lgcnhclJng a].., nJ

'llcvc·n van JXT'><><>ItiiJk welz11n hoclt 

nlcl Jll<>hJentJli'>Lh le ZIJil aJ, 111e11 hllT-

1111 here1d hl11il rekcn111g tc houdcn met 

de i)L·langcn von de JJH.lcrcn 

Snudlc org,lllJ<.,Jlll'.., hu!dJgcn vaak gro

lc Jll lllliJll">, z<>,tl, 1111\'<><>lheeld het 

rc·chtv·,t,mllgheld"trevelt I let" hinhi1 

Jh..,oluut nod1g ccn oJH.Icr...,chcid tc Jll<:l

kcn tu..,..,cn l'llLTZ!Id..., pnnupc.., van 

rcchtv".tardlghelll en andcrzijd, hct he

'>laan v·an de IH>mlzakel11ke '><>cialc 111-

\lllLLlll''> L'lt procedure' <>111 die prinupe'> 

om tc zettl'll Ill lllJJtrcgclcn, 111 ccn he-

kid. Wanneer een <,amcnlcving ol een 

<;ociale beweging beoordeeld wordt 

vanuit de vraag of zij gcrechtigheid 

wcct tc bewcrbtclligen, dan vooron

dcr<,telt dit nicl aileen ccn kriti<;chc be

oordeling van de pnncipc<; die ver

kondigd wordcn, maar ook van hun 

wiJze van uitvocring. Pa, wannecr hei

den de loet'> van deze kriti'>chc en ethi

'>che rdlcctic door<,taan, kan cr <;prakc 

ziJil van ccn bckid dat poogt gcrech

tigheid le verwezenlijken lui'>te helan

gcnhchartiging stcunt op een vvcl

hcpaald mcn'>- en maat'>chappijheeld en 

" er op gcricht te voiJoen aan ha'>i,he

hoelten en noden van allen. Van '>0-

ciak organi'>atie'> al, helangengroepcn 

mag vam11t cthi'>chc optiek vcrwacht 

worden dat ZiJ Ulll meer bekommcrd 

zip1 dan <llll de helangen van hun eigen 

achtcrhan. LiJ hand~:len ethi,ch wan

neer zi1 zich inzetten voor collcctieve 

doelcn ter verwezenlijking van ba,i'>hc

hoeltcn van vclcn. Ter ondcr'>lcuning 

van ee11 eth,.,che analy'>c van de aclivi

tcitcn Vtln 'locialc organi~tltJc~ kan 111en 

drie vragen lormukren. mcent J\1anen

..,Lh1!11 Voorccr...t 1':. cr de vraag voor 

w1e men zich 1nzct. Hier ,raart 

Manen<,ch1Jn zijn kritick up de handcl

wiJze van hcpaalde <,ocialc hewegingen 

n1cL "Het i' ee11 kit dat helangenorga

ni~lltic.., de hclangcn bchartigcn van 

vaak d1e mcn<,en d1e hecl goed hun ei

genhclang kunnen lormuleren en arti

culcren" ' Wic cchter zct zich 111 voor 

de helangcnverdcdiging van memcn 

die n1et in '>taat ziJil zcll op le kumen 

voor c1gen nodcn en hehodtcnc Wie 

gcclt JJIH.lacht aan de nodcn van laag

ge,choolden, zwakhegaalden, ctni<,che 

lllllttkrheden, zickenc Ten twcecle dient 

men na tc gaan voor wclkc bclangcn 

men lciteliJk opkomt I ten dicmle van 

het lltio'>'>en van ha,i,hchoeltcn voor 

allenci Fn len derek client Je vraag ge-

(! )\/ 2 q;;; 



5teld met welke middelen men poogt 

deze be\angcn te realiseren. Het doe\ 

heiligt de middelcn immers nret. 

1-:cr\ijkhcid en respect voor memen zijn 

gcboden. \)cze dric vragen, die men 

kort kan samenvatten als "inzet voor 

wie, inzet voor wat, inzct op wclke wiJ

zc", moetcn socialc organisaties in <,taat 

stellen de eigen wcrking aan een kriti

sche analy'>e tc onderwerpen. Op basis 

daarvan kunnen zij nagaan ol zij op 

cen cthi'>ch vcrantwoorde wijze aan bc

langenbehartiging doen en waar de no

dige hij'>turingcn moetcn gebeurcn. 

Hoc kunncn mensen eerbicd opbren

gen voor belangcn van hen totaal onbe

kende mcdchurgers' Socialc bewc

gingen hcbben de opdracht ethische 

vragen te themat!'>eren. Sommigc au

teurs, zoals hijvoorbceld K. Eder, R. 

Eyerman & A. Iamison, mcnen zclfs dat 

hct cigcnc van -,ocialc bewegingcn 

schuilt rn het uitdrukkelijk thcmatiseren 

van ethische vragen als element van 

een argumentatrd debat over doelstel

lingcn.'l 

Persoonlijk wil ik aan bovcnvermelde 

dric vragcn ( inzct voor \Vic', inzct voor 

wat', inzet op wclkc wijzc') nog een 

vierde vraag toevoegen, die op momerl

ten van zelt-rellcctic niet mag ontbre

ken, nwt name de 'waarom' -vraag. 

Waarom hlitverl mcn-,en zich liherhaupt 

cngagercnc Wat driJtt bene Wat inspi

recrt henc Hier raken we het hele do

mein van het trans-ethrsche, van de 

zrnvragen Dat dergclitke vr·agen van

daag aan de orde komcn, i'> geen van

zeltsprekcndheid mcer, ook niet in 

zogenaamd 'traditionelc sociale bewe

grngen', waartoe christelijke socrale or

ganisatics behoren. ln nochtans i'> de 

levemhesclwuwelijke dimcnsie net ccn 

vJn de punten waarop 'traditionele so

uJ!e organisatics' te ondcrscheidcn zijr1 

( [)V 2 q-) 

van andere middcnvcldbewoners, met 

name de 'nieuwe socialc bcwegrngen' 

Nieuwe sociale bewegingen in 
de kijker 
Spreken over sociale organisaties op 

het maatschappelijk middcnveld is van

daag niet Ianger zinvol als daarbij de 

aandacht voor de zogenaamd 'nieuwc 

sociale bewegingen' ontbreekt. Wre li

teratuur over 'nieuwc sociale bewegin

gcn' doorneemt, ontkomt nict aan de 

vraag wat precies met het adjecticf 

'nieuv/ bedoeld wordt. Athankelijk van 

de auteur ligt het 'nicuwe' in de organi

satievorm, in de belangendefinities, in 

de <,tratcgiecn, de gewijzigdc maat

schappelitke omstandigheden waarin 

de organisaties actief zijn, de gewijzig

dc klasseverhoudingen, de gewijzigde 

conflictterreinen, etc.. Traditionele en 

nieu\vc sociale bewcgingcn \Vorden 

vaak getypcerd vanuit hun inbcdding in 

cen spcciliek tijdskadcr, waarbi1 de ver

houding traditionccl-nieuw overccn

komt met de vcrhouding modern

postmodern Niet zelden gcldt hicrhij 

de arbeidersbcweging als voorbeeld van 

ecn moderne bcweging met massaka

raktcr lnzct van hct conl\ict was de 

verhouding arbeid-kapitaal, met als 

drijvende kracht een intcrprctatie van 

gclijkheid als sociale gelijkheid Een 

massale, bureaucratische en hicrarchi

sche organisatiestructuur, waarin infor

matie en visres door cen bcperktc 

intellectucle elite ontwikkeld en ecn

durdig verspreid wcrden, was bet stratc

gisch antwoord op politiekc er1 eco

nomische uitdagingen. De cis tot alge

meen stemrccht bitvoorbeeld vooron

derstelde een massale politieke betrok

kenheid en werd slccht-, krachtdadig 

door het verlangen naar politieke parti

cipatie van velcn. Ook het verwcrven 

van sociale rechten op het cconomisch 
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lrolll voorondcr<;telde een ma,,ahewe

gll1g, hijvoorheeld via 'tcrkc 'Yildicalc 

organi,atrc,_ r\har mel de maat,char

pelqke or1twikkeling naar een poqnw

derne <;Jmenlcving, met ecn vcr-

trekking tot de vrcdc,bewcging: inzct 

van n1cnscn in de vrcdesbcwcging kan 

gcnwtivcerd zijn door gevoelcns van 

hedreigrng (hiJvoorheeld hij de in<;talla

tre van krurqaketten ol de gevoclen' 
"LIHJI\'IIlg VZII1 JJndacht 

De grate winnaar 

van de postmoderne 

fragmentatie, die 

zich op cultureel 

vlak afspeelt, zal 

uiteindelijk het 

liberale 

VJ!l OJ1Juchting hq de Vcr-
\'oor <.,ocizdc vroog....tukkcn 

llJJr mecr culturelc he

kommcrnr"erl vcr,choot 

ook de pmte,lvonn Ken

merkeml hijvomheeld 

voor de JJ11pak var1 drvcr

..,c llJcuwc <..,ouzdc hcwcgln

gcn 1-. d,lt zij !llJ\I!llJJI 

voordccl p()gcn tc hzdcn 

urt het m;lJl'l happelrJk 

gc\\'IL ht \".111 de mJo..,...,Jnlc

dra. Loa!, ma"anwhrli,a

lre het antwoord \\'J<; van 

markteconomisch 

wiJdcring) De socralc hc

wogcnheid van velc 

nicuwe <.,ocialc bc\vegin

gen hccft als vocding<>ho

dem de negatieve con

tra~tcrvaring van de hc

drcigJng of vcr:-,toring van 

de inclividuelc ol collcctie

vc identiteit, van het eigen 

he,laan Toch kan men 

hier moeilijk veralgemenr

<;cren: de hrede <;olrdari

tcihhcwcging n1et haar 

diver<;e comronenten, zo

al, memenrechtcnhcwe-

-.ocialc hcwcgingcn in ccn 
stelsel zijn. 

rnduqrietrrdpcrk, zo hlirkt 

than' rna"amnlianwhrlr<;alie qccd, 

mecr veld le wrnnen rn lwt hamlclcn 

\'Jll ..,<>uJlc orgJ!ll'-.dtJc<.., ])cnkcn we 

hrcrhrr hrJV<H>rheeld Jan 'pektakelaure' 

<;lrrl CrL-cnpeJLe 

\I.L1r nrcl aiken de nwhrlr<;cJlrevorm 

doLh ook de a.1rd van de <;oualc hewo

gcniH·Id 1.., gc\\'llZJgd Tl-rwl)! vrocgcr 

de hrnding tu"e11 '"LIJJI-ethr<;che he

,,.<>gcnhc!d en! lllJtcnccl 1 crgcnhcl:tng 

dullklrrk ".Js ''lk heh llllngcr' lk heh 

gLT!l polrtrcke ol eul!l<>llli,Lhe ITLh

tcn 1..., de IJLtor ctgcnhcl:tng 111 de ...,o

llJ,ll cthr...,Lhc hcwogcnhctd van nrcuwc 

"'uak organ"Jlre' rnrmln ()!lnllddel

lrlk =tl hth,1,1r lnzl·t \'(HJJ ccn gczondcr 

kelrnrlrnr kan gedr·agen =>ill door· het 

'"""' onhewu<;te mol rei van zellhe

llllud /ells hL'l hew"gen worden door 

lk dnH .. '\'l' ogcn van ...,tcrvcndc zcc

hondw..., k:tn 1 onhc\','Ll.....t 1 gcdr;1gcn \Vor

Lkn door de drang ll.JJr nlen,elirk 

=L·Iihclwud len <;oortgelrrke redene

llllg kan ontwrkkeld worden mel he-

gingcn, ontr-roci...,nlchc\vcgingcn, [)cr

dc Wcrcldhc\vcgrngcn en hc\vcgingen 

die zich inzetten voor J<;ielzoekcr-, en 

polrtiekc vluchtelingen worden gedra

gen door een qerkc Jltnr'r\ti'Lhe inge

<;tcldheid, wJarhiJ dL" I actor eigcnbebng 

wein>g ol nrel mee<;pcelt. lnzel voor an

dcrcn wordt cr nict gnlragen door r gc

deeltelrtkl eigcnhelang er1 vaak zet men 

ziLh rn voor men<;cn zonclcr gclaat, 

voor verre onhekenclen. 

I kelt hct adJectid 'nrcuw' hL"trekkrng 

op de WJordcnhclcving van nicuvv'L' '-;0-

cialc hewegingcn" De Duit<;e 'oLioloog 

C ()lie laal er niu de minqc twqlcl 

over hc<;lJJn wJl het minq nieuw i<; 

JJn nicu\vc ...,ouolc hcwcgrngcn zijn wei 

de waarden. Streven naar de waarclig

lll'id en autonomic van het inclividu, 

geliJkheid en participatic, intcgriteil 

van de kckonditics, <;lreven naar L"en 

vrcdigc en ...,olidJirc vorn1gcving van <,o

Lialc vcrhoudingcn ;.., gccn ..... zin~ nicuw, 

aldu, CJtk'' C: Olie hemclrukt de 

waardenuJ!llinuitert L"n de qcrke waar·-

( I JV 1 '" 
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front vooronders te lde ee n massabewe 

ging, bijvoorbeeld via sterke syndicale 

organi sa ti es. Maar met de maatschap

pelijke ontw ikke lin g naa r een postmo

derne samenl ev in g , met een ver

schuiv in g va n aandacht 

trekkin g tot de vredesbewegin g: inze t 

va n me nsen in de vredesbewegin g kan 

aemotiveerd z ijn door gevoelens va n 

~edre i ging (bijvoorbee ld bij de installa 

tie va n krui sraketten of de gevoele ns 

van opluchtin g bij de ver

voo r soc iale vraags tukken 

naar meer culturele be

kommerni ssen, versch oof 

ook de protestvorm. Ken

merkend bijvoorbeeld 

voor de aanpak va n diver

se nieuwe soc iale bewegin

gen is dat zij max im aal 

voordeel pogen te hal en 

uit het maatschappelijk 

De grote winnaar 
wijde ring). De sociale be 

woge nheid van ve le 

nieuwe sociale bewegin 

gen heeft als voedingsbo 

dem de negatieve con

trastervaring va n de be

dre igin g of verstoring va n 

de individuele of collecti e 

ve identiteit , van het e ige n 

bes taan Toch kan men 

hie r moeilijk ve ral ge meni 

seren: de brede solidari 

teitsbeweging met haar 

diverse componenten , zo -

van de postmoderne 

fragmentatie, die 

zich op cultureel 

vlak afspeelt, zal 

uiteindelijk het 

liberale 
gew icht va n de massame 

dia . Zoals massamobili sa

tie he t antwoord was va n 

sociale bewegingen in ee n 

industri et ijdperk, zo blijkt 

markteconomisch 

stelsel zijn . 

thans massamediamobili satie steeds 

meer ve ld te w inn en in het handelen 

van soc iale orga ni saties. D enken we 

hie rbij bijvoorbeeld aan spektakelacties 

's tijl Greenpeace' 

Maar niet alleen de mobilisatievorm 

doch ook de aard van de sociale bewo

genheid is gewijz igd. Terwijl vroeger 

de binding tussen soc iaal-ethische be

woge nheid en (materieel ) e ige nbelang 

duidelijk was (' Ik heb h onger', 'Ik heb 

geen poli t ieke of economische rech

ten') , is de factor e igenbelan g in de so

ciaa l-ethische bewogenheid van nieuwe 

soc ial e o rga ni saties minder onmiddel

lijk z ichtbaar. Inzet voo r een gezo nder 

leefm ili eu kan gedrage n z ijn door het 

(so ms o nbewuste) motief van zelfbe

houd . Zelfs het bewogen worden door 

de droeve oge n va n sterve nde zee

hondj es kan (o nbewust) gedragen wor

den door de dran g naar menselijk 

zelfbehoud. Een soortge lijke redene 

ring kan ontwikke ld wo rden met be-

als mensenrechtenbewe-

g inge n, anti-racismebewegingen , Der

de Wereldbewegin gen en bewegingen 

di e z ich inze tten voor asielzoeke rs en 

politi eke vluchtelingen worden gedra 

ge n door een sterke altruïsti sche in ge

steldhe id, waarb ij de factor eige nbelang 

wei ni g of niet meespeelt. Inzet voor an

deren word t er niet gedragen door (ge

deeltelijk) e ige nbe lang en vaak zet men 

zich in voor mensen zonder ge laat , 

voor ve rre onbekenden . 
H eeft he t adjectief 'nieuw' be trekkin g 

op de waardenbelev ing va n nieuwe so 

c ia le bewegingen? De Duitse socioloog 

C. Offe laat er niet de minste tw ijfe l 

over bestaan: wa t het minst ni euw is 

aan nieuwe sociale bewegin gen z ijn wel 

de waarden. Streven naar de waardi g

he id en autonomie va n het indiv idu , 

ge lijkheid en participatie , integrite it 

van de leefco ndities , streven naar ee n 

vredi ge en solidaire vormgeving va n so

c ial e verhoudingen is gee nsz ins ni euw, 

aldus Offe 6 C. Offe benadrukt de 

waardencontinuïteit en de ste rke waar-

CDV 2/95 

denvera nkering va n ni euwe sociale be

wegin ge n in de moderne samenlevin g. 

Maar toch is niet all es bij het oude ge

bleve n. Er vindt namelijk in ve le ni eu

we social e bewegingen een selectieve 

radicali sering va n modern e waarden 

plaats. Mensen worden zich bewust van 

de ve rschillen en de gedeelte lijke on

verenigbaarhe id va n het geheel va n 

moderne waarden en maken op basi s 

daarvan ee n se lec tieve keuze voor we l

bepaalde waarden. Een dergelijke 

prax is va n se lecti vite it resulteert feite

lijk in ee n gewijz igde omgang met de 

concrete realiteit. Vrijheid en ge lijkheid 

bijvoorbeeld kunnen beiden al s grote, 

uni ve rsele , 'moderne' waarden be

schouwd worden . De Franse filosoo f G. 

Lipovetsky mee nt dat het ge lijkheids

streven , dat zo kenmerkend is voor de

mocratische volkeren, steeds meer ve ld 

moet ru im en voor wat hij betite lt als 

'een exp losie va n vrijheidse ise n'? De 

Leuvense e thicus R. Burggraeve be

noemt deze waardenselectivite it als 'e t

hische speerpunttechnologie', di e 

aa nl eid in g kan geven tot een nieuwe 

vorm va n intolerantie, wel iswaar ni et 

langer leve nsbeschouwelijk doch et

hisch gekl eurd . Mensen kunne n hun 

voorkeurwaarde, hun 'ultieme waarde' 

dermate ve rabsoluteren en sacrali se ren 

dat zij , in ee n leve nsbeschouwe lijk plu

riform klim aat , ni euwe eschatologieën 

en soterio log ieë n (leertheorieën waarin 

C hri stus al s Za li gmaker wordt gez ien, 

red) schep pen.s 

Als er één zaak is waarover eensgezind

heid bestaat onder de auteurs van bij

dragen over traditionele en nieuwe 

sociale bewegingen , dan is d it het feit 

dat de nieuwe beweginge n gedrage n 

worden door ee n bepaald segment va n 

de middenklasse. Op basis van in terna

tionaal empirisch onderzoek wordt de

ze ste llin g ni e t meer bestrede n: dragers 

CDV 2/95 

va n ni euwe sociale beweginge n z ijn re

lati e f jong, zijn vaak hooggeschoold , 

werken in het o nderwij s, de ve rzor

g ingssector of de welzijnssector en vor

men ee n 'ni euwe' maatschappelijke 

middenklasse. H et betreft hi e r ee n 

maatschappelijke groep di e op basi s 

va n haar ople iding en werksituatie bij

zonder goed toegerust is om o pti es in 

zake democratische besluitvorming, 

horizo ntale organi sa ti es tructuren of al

ternatieve act ievormen ook in haar or

ga ni sa tie -engagement gesta lte te geve n. 

N ieuwe soc iale bewegingen betekenen 

in me ni g opzicht een uitdaging voor 

traditionele social e bewegin ge n, en dit 

echt niet alleen omdat de 'beschikbare 

middenveldruimte' aan h(}fverkaveling 

toe is. Vele nieuwe sociale bewegingen 

oefenen ee n aantrekkingskrach t uit op 

mensen omwil le van hun sterke ethi 

sche profile ring en hun co mpromisloze 

inzet. Andere aantrekkelijke karakteri

stieke n zijn hun zogenaamde 'ol1e-iss tle '

oriëntatie (inzet voor één we lbepaa ld 

thema ), hun partijpoliti eke ongebon

denh e id, hun levensbeschouwelij ke 

neutraliteit of hun actiegerichtheid. 

Traditionele sociale beweginge n lijken 

soms we l de tegenpoo l va n ni euwe so

c iale bewegingen. Traditi onele soc iale 

bewegingen z ijn 'wulti-issued' en partij 

politiek gebonden , hebben een co nfes 

sionele (of herkenbare ideologische) 

basis en bezitten een meer bureaucrati

sche organisatiestructuur. Bove ndien 

ge tui ge n de aangewende actievormen 

va n minder creativiteit en inventivite it 

dan bepaalde acties va n nieuwe soc iale 

beweginge n. 

Een confrontati e met de rea li teit van 

ni euwe sociale beweginge n daagt trad i

t ionele sociale bewegingen uit tot re

flectie over de eigen identite it . Dit 

denkproces kan een lou terend e ffec t 
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hebben. Tradi tionelc socialc hewegi n

gen kunnen zich llllmers ecrlirk afvra

gen welke br·aktcristreken van de cigcn 

wcrking men Jls qerke punten var1 de 

organi...,otrc crvaart en wJ.arom dit zo i..., 

l'er·soonlrrk hen rk crvar1 overturgd dJt 

tr.Jd[tionclc <.,oualc hcwcgrngcn over 

een Jantal tmeven heschrkken die ze 

met veel zorg voor de toekornst moe

ten hehouden en hehoeden. lk denk 

hicrhii hirvoorheeld aan het hrede net

werk vJn vrqwilligcrs W<JJrop tradrtio

nele "'ualc hewegrngen kunnen 

qeum·n l'utnJrn mept op te lllVestcren 

rn \c>uoJI kapJtJal', 111 vrijwilligcr<.,cnga

gcmcnt dot onmr .. .JJJ.Jr i...,, \vii ccn '-.iJ

menlevrng dJadwcrkelrrk democrat"ch 

lurKtronc-rc·rl !\len bn zich afvragen ol 

nrcuwc ...,ocralc hc\vcg1ngcn over ccn 

voldocndc groot droagvlak van gcmotr

vecrde vrirwrlligcrs heschikken dre he

reid zrjn tot longc1 rc J tcrmqncngagc

merH 

Len tweede pluspunt - doch een 'voor

WJJrdelrrk piL"punt vJn tradrtronelc 

...,oualc hcwcgrngcn 10.., hun vcrhoud1ng 

tot polrtreke inqantres lk vrJJg me Jf 

ol het poqnwdeme wantmuwer1 ten 

opzrchte VJn het helc politieke hedrirf 

{_L:lt o..,c>mm1gc llll'li\\'C <..,ociztlc hc\vcgin

gcn kcnmcrkt. op lange tcri111Jll nrct 

herlloo' "voor een denwuatre Len ui

tcrq krrtische en WJJkzanle houdrng 

\'an nlaJtschJppelrrk rnrddenveldor-gani

'Jtic·s ten aanzrc·n var1 partqpolitieke 

hrndrngen Jcht ik een hoog goed. doch 

lx·IJngqellrng voor het politreke hedrrrf 

en Z()rg \'oor de gcmccn...,chap zijn lOII-

3tlr(1 'lilt' ({lid 11011, oldu..., Putnam. 

Pleidooi voor specificiteit en 
a-specificiteit 

Len Jndcr punt van ondcrscheid tu"en 

trJdrtronelc en r1reuwe "'ualc hewegin

gen hetrelt de lcvemhc·schouwelirke 

factor_ Nieuwc socialc bewegingen 

plaahen de levcnsheschouwing van hun 

meclewcrkcrs hewust tussen haakjcs_ 

Lcvcn,hc,chouwing <;pcclt nict mce in 

de fundamcntelc optics en de vonnge

vrng van hun organisatre Een dergelij

ke durdelijkheid vindt men hij 

tr·aditronek <;ocialc hewcgingen vee! 

mindcr Vaak wordt theoreti<>ch wei gc

zegd dat de 'C of de 'K' nog een orien

tercnde rol speelt hi) de organi

<;atie urthouw, ma~r de feitelijkheid 

leert dat die rol vaag en diHuus i,_ De 

'C of de 'K' vindt men hevestigd in 

'chriftclrjke grondslagcn, in signatuur

tek,ten ol heginselverklaringen, maar 

de werking v~n elke dag tckent andcr

rnaal cen groot verschil tussen droom 

en werkelijkheid Die werkelijkheid is 

nret zcldcn cen werkelijkhcid van niet 

mcer zien hoe het christelijk verhaal 

vandaag nog or con')tructicve vvijzc 

karl hijdragen tot de identiteit van een 

socrale organisatie. zonder te vervallen 

rn hct cuvcl van ccn reductic van de 'C 

tot de pa<;torale theologre. Traditionele 

-,ocialc organisatics n1ct cen confcs~io

nek hJ'i' ontsnapten niet a an tcnden

<;en van functionelc differentiatie, met 

~lie gcvolgcn vandicn voor de bctekc

nis v~n het christelijk verhaal. lk acht 

dcze toenemende levcnsbeschouweliikc 

vaagheid hetreurenswaarclig, zelfs al 

zou men kunncn sprcken van een vcr

<;cherpte ethi,che profilering van tradi

tionelc socialc organisaties. Persoonlijk 

hen ik cr immer' van ovcrtuigd dat een 

'cherpe ethischc protilering haar voor

deel doet met ecn scherpc levenshe

<;chouweli)ke protilering, mits met 

rnachtname van cen kritisch-positievc 

houding ten aanzien van de wcreld en 

ten aanzien van het chri,telijk gcloof. 

Mi"chicn klinkt deze stelling provocc

rend. In elk gcval behocft ze iets meer 

toelrchting. 



In het denkcn over ethiek kunnen we 

twce nivcaus ondcrscheiden. Enerzijds 

is cr het existentieel niveau van het et

hisch Ieven. vertolkt in de gezindheid, 

de houdingen en deugdcn die te makcn 

hebbcn met tundamentelc optics. Op 

dit niveau <,peelt het christelijk verhaal 

een rol en bepleit ik het belang van 

specihek christelijke organisaties. Het 

christei!Jke vcrhaal kan immers mensen 

voorzien tn de nodige gedrag<,patronen 

en vaardigheden die maken dat zij ccht 

doen wat moct gedaan worden. t'den

sen weten wei cbt zwart werk en liscalc 

h·aude verboden zijn, maar wat maakt 

dat zij zich aan deze regels houden~ 

1\ \em en wet en wei dat een mecr recht

vaMdige wereldorde dringend nodig is. 

maar wat maakt dar zij zich ook daad

werkeliJk inzctten voor mccr rechtvaar

digc verhoudingen' lk ben ervan 

overtuigd dat initiatie in het christelijk 

vcrht1al gepaard gCJat n1et ccn aantal ge

dragspatronen die. vcrinnerlijkt en van 

hinnen uit. leiden tot specifiekc hande

lingcn en gedragingcn. ~~tet 'initiattc' 

bedocl ik niet een I outer cognitief pro

ces. maar cen 'lcerproces' in de brede 

zin van het woord. Samenlevings

verbanden zoals christelijke maatschap

pclijke organisatics zijn van groot 

helang voor her aanleren van deugden, 

omdat ze mensen motiveren om eHcc

tid te docn wat ze inru·t-tid weten dat 

ze moeten doen. Als christelijke sociale 

organisaties sociaal-ethische projccten 

voor de tockomst willen ontwikkelen. 

dan zullen ze hierin aileen slagen als er 

voldoende mensen van binnen uit over

tutgd zijn dat een welbcpaalde inzet 

voor rechtvaardigheid ztnvol is. Dit wil 

zeggen dat een sociaal-cthisch project 

aileen zal slagen als er een voldoende 

draagvlak is van mensen die zich bier

toe willcn engagercn Len dergclijk 

draagvlak schep jc echter niet door 

standpunten op papier, door congres

sen ol programmateksten. 

Het tweede niveau van het ethisch Ie

ven heelt betrekking op de inhoud van 

hct handelen zeit, op hct concreet ma

tcriclc. Hier is communicabiliteit en ar

gumentatie vereist. De vraag hoe grote 

principcs zoals 'rechtvaardigheid' ot 

'verantwoordelijkheid' optimaal ver

taald worden in concrete beleidsopties. 

is een vraag die christenen met ander<,

denkenden dclen. De inhoud van het 

concrete handelen is volgens mij <,ub

stantieel een 'hlll11dl11lm'. en dus a-<,peci

iick. zelts in een chri,telijk gc'inspi

rcerde ethick. C:hri<,tenen hebhen net 

zoals anderen en samen met anderen de 

opdracht een belcid uit te tekenen op 

basis van weloverwogen sociale en ethi

schc analyses en via rationele argumcn

taticvc \Veg. 

lk ben ervan overtuigd dat de samenlc

ving de voordelen plukt van sociaal-et

hisch engagement van christcnen. 

Deze stelling mag men niet begrijpcn 

als een argument pro-verzuiling 

Sociale organisaties zijn typische pro

ducten van het moderne emancipatie

strevcn en het eindc van het christelijk 

verhaal als een groot verhaal kan een 

loutercnd dfect hebben. zin-ledigc ide-

ologische zuil-legitimaties 

De werkelijkheid 
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worden ondcrmiJnd. Positid 

is dat chri<,tenen hierdoor 

weer duidclijker leren zien 

waar het in het sociaal-et

hisch project van het chris

tendom wei om te doen i<,_ 

De postmoderne tragmenta

tie in vcle declverhalcn ech

ter riskeert het christelijk 

verhaal te reduccren tot 'een' 

leert dat de rol van 

de 'C' en de 'K' bij 

veel traditionele 

organisaties helaas 

vaag en diffuus is. 

verhaal naast vele andere, waardoor het 

christclijk verhaal uiteindelijk aan slag-
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kracht verli est . Dé grote w innaa r van 

deze postmoderne fragme ntat ie , die 

z ich o p cultu ree l vlak afspeelt , za l uit 

eindelijk h et liberale markteco nomi sch 

stelse l z ijn , he t kap itali sme in z ijn pure 

vorm . De pos tm oderne fragmentatie 

zal Fukuya ma geli jk geve n . Ee n post

moderne samenl evin g (of ee n post- so 

c ial e samenlevin g , d ixit A. Toura ine) 

heeft beh oefte aan een be paa ld type so

c iaal-ethisch e inspiratie , beleefd in 

groepsverband , dat we n iet kunnen 

mi sse n, will en we een derge lijke over

winn ing van het puur liberaal-econo 

misch stelse l tegengaa n. 

jaar Co 11 vwl vn 11 Cluistrlijk-Sociale Orgm1isa tics , 's

G rave nhage , 1987, p . 182. 
4 G. M anenschijn , 'Ethiek en belan g, o L kan be

langenbehartiging ethi sch verantwoord zijn?', p. 

Ten slo tte wil ik ko rt ook ee n theolo

gisch argument aanh alen te r ve rdedi 

gi ng va n ee n optie voor leve ns

besch ouwelijke sociale o rga nisat ies : 

h et chri ste li jk geloof is slech ts auth en 

tiek als er vo ldoe nde aa ndach t besteed 

wordt aa n de dri e ke rn-elemente n va n 

ke rk-z ij n , met name woordverko nd i

g in g, ko i1101'1ia (broeder- o f zuste r\ iefde 

in h et ge loof) en diaco11ia (inzet voor de 

andere d ie ook een ni et-geloofsbroeder 

o f ge loofszuste r kan z ij n). 'Gat1diwn et 

Spes' heeft u itdrukkelijk geweze n o p de 

o pd rach t van christe nen tot di enst

baarheid aa n de wereld. C h riste nen 

h ebbe n tot taak mee te werken aa n de 

parti ë le reali satie van het rijk Gods, 

hi e r en nu . 

Dr. VJ R Drau lan s ( ,15 ) is doctor i11 de god

geleerdbeid e11 w'liomil air doce11 t T beologie e11 

111 aalscbappelijk bandele11 !Etbiek aa11 de 

Tbeo logiscbe FaCttlteil Tilburg. 
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Individualisering, secularisatie , ontzuiling, open (baar)heid en in

ternationalisering zijn niet alleen bedreigingen maar bieden het 

CDA ook kansen voor een nieuwe, getuigende christelijke poli 

tiek. Wil het CDA het jaar 200 l en verder halen, dan moeten ou

de en vertrouwde vormen losgelaten worden en moet er gezocht 

worden naar frisse kanalen voor oude waarden en normen. 

W
at gebeurt er 1n he t 

eens zo macht tge 

maatschappeliJ ke mtd 

de nveld waann het 

C DA zo krach tig geworte ld was? H et 

omroe pbeste l d re ig t te expl ode ren als 

de STER-rec lametrekkers 

Veronica en de TROS he t 

ni et meer drage n. H e t ge 

vari eerde middenveld van 

werkgeversorgani sa ti es im

plodeert me t fusies . 

Federa ti evo rm ing tussen 

de chri ste lijke en algeme

ne landbouworga ni sat ies 

'dreigt'. Een nieuwe win

ke lsluitingswet d re igt de 

zondags rust defin itief te 

worve n rechten, va n zon- dag is rust

dag tot Algeme ne Ot 1derdo mswet 

(AOW). Zij trekke n z ich achter de ei 

gen voordeur te rug op de vie rkan te 

centimete r va n het in d ividuele e ige nbe

lang . Daarbij lijkt gemee nschapszin ee n 

woord uit de oude doos , 

dood dus. 

En de po liti eke kam pioe n 

van het middenve ld , he t 

CDA, kon op 3 mei 1994 

onvoldoende kieze rs e r

van ove rtui ge n dat zij n 

koers de jui ste was en 

ve rloor ru im ee nderde van 

z ijn ove ri ge ns ie twat ge 

flat teerde aa nta l va n 54 

Tweede Ka merzete ls. De 

versto ren. D e seculari sati e Mr. I WM. oal'l Gm t veranderinge n va n de 

houdt nie t op b ij de co nstaterin g dat laa tste jaren lijken gee n ve rbeterin gen , 

onkerke lijkheid in de laatste vij fe n twin- en zeke r ni e t voo r de posit ie van he t 

ti g jaar met 25% is toege nome n. D ie 

trend lijkt zo door te ze tten dat in 20 I 0 

nog maar 25% van de me nse n in 

Nederland 'ke rks' za l z ijn. Veel me nsen 

in Nede rland voelen z ich bed re igd in 

hun oude ve rtrouwde waarde n e n ve r-

cov 2/95 

CDA. 

Een kort woord over vera nde rin gen . 

Veranderinge n worde n vaak e rvare n als 

bed reigingen. Maar wie d ictee rt o ns 

da t wij ve ra nderinge n ook als bed re i-
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lndividualisering, secularisatie, ontzuiling, open (baar)heid en in

ternationalisering zijn niet alleen bedreigingen maar bieden het 

CDA ook kansen voor een nieuwe, getuigende christelijke poli

tiek. Wil het CDA het jaar 2001 en verder halen, dan moeten au

de en vertrouwde vormen losgelaten worden en moet er gezocht 

worden naar frisse kanalen voor oude waarden en normen. 

W
ill gcheurt er 111 het 

ecns zo macht1ge 

maJbchJrrell)ke mld

denvcld waann het 

CDA zo krJcht1g gcworteld wJs" Het 

omrocrhe<,tc\ dreigt te exrloderen a\., 

de STFR-rec!Jmetrckkcrs 

Veronica en de TROS het 

nrct n1ccr dragcn. I-1ct gc~ 

vJneerdc middenveld van 

\vcrkgcvcr~organi...,atic~ im-

rlodecrt met 

wnrven rcchten, Villl zon- dag is rust

dag tot Algemcne Ouderdormwet 

(AOWl Zij trekken zich Jchter de ci

gen voordeur tcrug or de vicrkJnte 

centimeter vJn hct individuelc eigenbc

lang Daarbij lijkt gemeen<;charszin een 

woord uit de oude dcJOs, 

dnod dll', 

I::n de rnlitieke kamrinen 

van het middenveld, het 

CDA kon op 3 mei 1994 

onvoldoende kiezers er

vJn overtuigen dJt zijn 

koer<, de ju"te was en 

vcrloor ruim ccndcrde van 

zijn ovcrigens ietwat gc

fbttecrde JJntJ! van 54 

Tweede Kamerzctek De 

Fedcratievorming tusscn 

de christelijkc en algeme

ne IJmlhouwurgJni'>Jties 

'dn:igt'. Len nieuwe win

kelsluitlng'>wct dreigt de 

zondJgsrust definiticf te 

vcrstoren. De seculari<,atie i\1r .I Wi\1 l'illl Cc11l vcranderingcn van de 

houdt nict or hi) de COil<;tJtering dJt 

nnkerkelitkheid in de laatste vijkntwin

tig jaar n1ct 25(Yr) j-, toegcnorncn. I )ic 

trend litkt zo door te zettcn dJt in 201 (I 

nog rnaar 25(!1> van de n1cn~cn in 

1'-icderland 'kerks zal zijn. Vee\ mensen 

in Nederland vnelcn zich bedreigd in 

hun oudc vertrouwde waJrdcn en ver-

laatste jJren lijken gecn verheteringen, 

en zeker nict voor de positie van het 

CDA. 

[en kort woord over veranderingen. 

Vcranderingen worden vJJk ervaren als 

hedreigingen 1\taJr wie dictcert om 

dJt wij verandcringcn ook Jls hedrei-

z 
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gingcn n1octcn crv.JtTn~ Waaron1 zou

dcn wij de vaak autonomc krachtcn van 

dczc vcrandcringcn n1ct crkcnncn en 

ml·t de -.troonl mccgaJn~ Fn kan dczc 

qroom naar gonic Ncdcrland'c trad1tic 

n1ct in gocdc hancn worden gclcid c.q 

gebnall'cTrd' Ze1den de Crieken niet 

reed"· fldHid 1/n'(' l·:n \\'J<.., hct nict ingc

nicur \X, I )tk dtc vortg jaar ccn lczing 

l11eld onder de \Telzeggende titcl 'I k 

cntgc Lon..,tantc ,..., de vcrandcring'' 

Tcrw11l de men' 'nakt naar zekcrhcid. 

ru-.t en vcdighc!(J Ztlll vcrJnc.kring, vcr

JtHJcnng en nog ccn<.., vcrandcring zijn 

dee I ( lntkennen ol tcgenhouden va11 

dczc nJtllllr\\TtmJttghctd hcclt gccn 

:=tn en ,.., vcT..,ptlling \'Jll cnc-rgtc J)c 

J',;edcrlamlcr kan lcren van de lapame 

tudo-ollcrworp die gchru1k maakt van 

de kracht van de legen,lander mccge

\'l'Jl om tc kunncn ovcnvlllncn 

Er z11n vitllundamentek verandenngen 

d1e de uaditi<Jilek polit1eke fl<"llle van 

het (I),\ hedre1gen Het antwoord 

h1cropmoet niet delc1Nel zip1, flJ' dan 

,,·ordcn VLTJtHJcnngcn l·cht hcdrctgtn

gen I kt goede antwoord op d1e 'he

dre1g1ngen ligl namel11k 111 de kracht 

\'Jil die verJmknngell zcll ZoaJ, 

i'Jult" ,chreel in z11n hr1e\Til aan de 

l'htl1ppemen 'In Llw zwJkheid l1gl uw 

kracht, en 111 uw kracht l1gl ltevem I uw 

Z\\ akhe1d' I k \'Ill hedre1g1ngen' ZIJ!l 

l!ldlvlduJI"cr"lg, 'eutlarl'atic ontzui

!tng opcn 1 hJJrillctd en intcrnJtionJit

..,cnng I )czc vtd 'hcdrcigtngcn' her

bergen 11.1\lr nlljll n1cning tcvcn'-> de 

kan..,cn op po..,itll'Ve ver<Jndcnng, du.., 

V()<mlitgang. ""k voo1 het CllA 

lndividualisering 
llc Verl1chtlllg en de I ranc,e Revolut1e 

hehhen de aanzetten gegeven lot de 

hevritdlllg van de 'uloyc11 en hct indlvl

du till de klauwen van <lllwctemlheid 

v<Jn de nla..,..,a en van de overhccr-,ing 

d()OI de elite Lchter, Ill de nieuwc in-

du,triecl-kapi tal isti,chc 'amcnleving 

die daarop onl,taat, rocpen nicuwc eli

te' en uithuiting hun eigen, inhercntc 

tcgcnkrachtcn op. Rond hct begin van 

de twintig")te ceuw ontstaat er ccn 

krachtige hchodtc aan cmancipatie. De 

"'cialc kwe,llc ic, gchorcn. De door het 

kapitaal en de kapltJii,ten ovcrhcer,te 

hurgerc, kcren zich tcgen het idee van 

'Lih\CZ J11rc /<ii\\cZ fl<i<\CI-' Wcrknemcrs 

worden ont-mcmeliikt lot produktic

'lactorcn', naa't kaJ'itaal en grondstot

kn. De burger'> vercnigen zich, vooral 

lang'> lcvcmhc'chouweliJkc lip1cn 

Chrl'tclitke normcn en waarden zijn 

hct antwoord op 'ociJle cllendc en m"

,tande11. die ollhprotcn zip1 aan het hu

weiiJk van indmtriali,atlc en kapitaal 

Nederland zoekt z1jn kracht in vcrzud

dc orgonJ..,otlc.., en vcrzuilt in zijn cnlan

cipJliC D1c 'kracht' " tham zijn 

zwakheid. Tc lang volgehouden vcrzui

llllg lcidt tot verqarring 

J',;aar de mate waarin de individualisc

ring zich vcrdcr doorzcl, komen de in

hcrentc tcgenkracht opzctten, die van 

gcn1een..,c. hap-,zin en tnedcvcrantwoor

dclitkheld lmmcr,, zo waar als de mcm 

individu "· even zovcel i' hij sociaal 

wezcn: cen men' kiln nict zonder ande

re men,cn. lui't hedcn ten dage, met de 

vcrliJndc 'pcciali,atic van arheid en 

kenni' 11ccmt de interdependentic toe 

De hcweging naar doorgcschotcn indi

vidual"mc rocpl zip1 eigcn tegcnhcwc

ging op· die van de unt-individua

Ji,cring, die van (hct vcrlangen naar) 

gemeenc,chap,zin, het bchorcn hij, hct 

h11dragen tot, hct (mcdc)vcrantwoorde

lijk voclcn voor Schrccl Ham Wamink 

111ct terccht in de NRC van 17 oktobcr 

I '!'!4 dat "het ik-titdpcrk zijn langstc 

titd heelt gehacl"' "Naarmate de ovcr

hcid,zorg ver,chraalt en de 'ocialc 

zorg wordt uitgchold, nccmt de bctc

keni' van lnetwerkcn vanl tamilieban-

( IJV 2 'Jj 



den, hurcnhulr, vricndcn en collega\ 

toe", aldu., de .,chriJver Hoe lang gaal 

het durcn voordat gemeenscharszin 

en daarmee de 'ofllwd' van het CDA

wccr aan kracht henvint: 

Te constatercn valt dat, mcde door de 

cxponenticlc groei van de technologic, 

de dynamick van vcrandcnng op veran

dcring <,teeds groter wordt. We zullen 

du'> nict zo lang op de volgendc fasc 

hocven te wachtcn als dat voorheen het 

geval was. Fen C:DA dat met zqn tiJd 

mc't'gaat, betekent een appcl or de 

kicm van verandcring die de individu

alisering 111 zich draagt. 

LliJ [ongeren valt die vern1euwde wen

ding naar inzct voor de naa.,te a\ waar 

tc nemen. Daarom zullen de traditione

lc christelijke normen en waarden. die 

',;cfocu\1' zijn op hevordcring van het 

wclzijn van de naaste mens I slcchts 

daardoor worden wij hier en in hct 

hiemamaal., gelukkig I, Jllist in ecn gdn

dividuali.,ccrdc samcnleving door mid

del van de natuurwctmatigheid van 

vcrandering hun waarde hervinden. 

(I lV 2 'l5 

Daar hoeven christcncn niet 'predik

achtig' over tc doen; dat roept maar 

weerstandcn op 

Secularisatie 
De recentc studie van het Sociaal en 

Culturecl Planburcau (SCP) <,chat dat 

in 2010 zo'n 75'){, van de Nedcrlandse 

hcvolking buitenkerkclijk zal zijn. 

Onder 'kcrkscn' worden diegencn vcr

<,taan die (no g) rcgelmatig ter kerke 

gaan. In 1960 was de vcrhouding nog 

omgckecrd Die ontkcrkcliJking, zo 

stclt de '>tudie, zou wei ccns als gcvolg 

kunncn hchben dat er over zo'n I 5-20 

jaar geen hchoelte meer hc<,taat aan 

chri'>tcl ijk-maatschappel iJke orgalma

tie'> Op aile maatschappelijke terreinen 

is in de onderzochte reriode 1966-

1991 de voorkeur onder kerklcden voor 

vcrzuilde organisatie'> met vele tiental

len proccnten teruggclopen. 

Kcrkgang is nict gelijk te <,tcllen met 

chri<;telijk Ieven. Bovcndicn is er ook 

weer een hewcging naar authentieke 

helcving van het christelijk gelool waar 
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tc ncmcn, dwar'-> door vcrwarring en 

dogmat"me heen. Daarhi1 telt niet de 

kwant1tell maar de kwalite1t van de hc

k·vtng AZingckon1cn op de drcn1pcl van 

het dcrde millennium zou het goed zqn 

voor kcrk. pol1tieke parti) en 1nd1vidu

clc \\'C...,tcrltng om nog ccn.., de oor

,pmnkel11ke heteken1' en z1ngeving 

va11 <lllZe ludae.l\che· Romeln,-Criek,c/ 

vnJeg-Chnqelqke wortel, in ovcrwe

glng te nemen. f kelt de Ulnuete helc

vtng en uttwcrktng van de chri"tclijkc 

relig1e gedurende de laat\te 21100 jaren 

per ,aldo mecr elknde dan goed, ver

oorzaakt' Het aamtaande zeltondcr

Z<lek al, aangekond1gd door de l'au' zal 

het leren j, de he"_having van het 

Wnten 1ndercbad vooruitge,chreden, 

al leek het 'om' mecr op een Lchter

nach-proce\\le' Ln wat waren de e.,-,en

ttCi<: clcmcntcn vJn die voorungang~ 

Voor hen die op ee11 po,iticve man1er 

in de toekom't 'geloven'. de cultuurop

ttmt-..tcn, mogcn de grond...,\Jgcn vZtn 

De individuele, 

moderne christen 

zal zich niet meer 

achter een namens 

hem '(s) prekende' 

zuil kunnen 

verschuilen. 

"nze chnqeliik-weqcr,e \a-

mcnlcvtng aJnlciding zijn de 

fleer op de kn1ec'n' te dan

ken T"t zo vcr hehhen deze 

chmteiiJk-we,tcr\e gnmd,IJ

gcn on.., gchracht! Waar til 

lchn1Jr1 '!'!5 onheil,prolcten 

en d<lempreker' bnd en \lad 

onvcdtg 111JJktcn en hct ci n

de der tqden aankomligden, 

lqkt tham een zekcr optimi'

me over het lot van onze he-

'chavlng nil 20011 Anno 

I )<lmllll de overhand te hehhen. Fen 

hc..,LhJvtng die ntct lo-. kan worden gc

Zien van de 1n de algel<lpen 20011 1aren 

opgchouwdc VZlJk weer gcvallcn en 

even vaak weer her\lelde chri,telqke 

n<lrmen en waarden die het wed,el 

vormcn von onzc \\T...,tcr<..,c hc...,chaving 

Seculan,atlc 111 de z1n van verloren lu\1 

111 kcrkgang en kcrkelqkheid idelinitic 

van de SC:I'-,tudicl bn hicr nict aan at

doen. iu1\t hij de tocnamc van scculari

'atie zoudcn mecr dan voorheen 

andcren dan de kerken wei ecn' de taak 

kunncn hehhen cen appel te docn op 

het we,ter,-chri,telijk edgocd llijvoor

hecld ecn politieke partii al' het CDA. 

Overigem hehhen wij op dit edgoed 

n1et het monopolie 

Ontzuiling 
De ontkcrkeli)king vcrtaalt zich niet ai

leen in een tcruglopend JJntal kerkbc

zoeker' maar ook in verlie' van de 

tradit1onelc chri\leliJke invloed,fcren. 

D1e wJrcn uitgegrocid tot mJat,chap

pcll)ke machhfactoren wJar hct CDA 

wei hi) vocr 

De emancipatoire hehodte van de 

chri,tcn om zich in omroepen, -;chool

vcrcnlgingcn, wcrkgcvcr~- en wcrkne

n1cr...,vcrcniglngcn tc organi<..,ct-cn, lijkt, 

getu1gc hct lcdenverlic', dra,tl,ch at te 

r1emcn. [ harnaa't zoe ken die orgJnisa

tie' u1t hehodte aan grotcre ellicicntie 

en ellcctiviteit elkaar op en tmcren. 

Niet aileen een explo,id lcdenvcrlie'> 

maJr ook impJo,icve autonome krach

tcn Iaten het voorheen zo traai verzuil

de midclenvelcl in een ,chijnbaar maat

'chappelijke puinhoop achter. 

Het heelt weinig zin tegen dcze 'troom 

van vcranderingen op te rocien. I let zou 

ecn vcr,pilling van cncrgie zijn te prohe

ren de zuilcn ovcre111d te houden. Wie 

dat poogt zou wei een' als SJm,on door 

zip1 cigen va\lhoudendheid hct tcmpel

dak op zijn l10olcl kunncn krijgcn. 

Ook hedt het weinig zin te proheren 

de lgcfu,ecrde) zuil een vernicuwd 

chmtelijk )a,je aan tc trekken. De tijd 

van emancipatrme vcrzuiling i' ddini

tiel voorhij. 

Alternatieven zijn cr nog niet in ons 

open dorp dat wereld hect. In het we

relcldorp van hedcn en morgen waarvan 
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Nederland overigem maar ecn miniem 

gcdeeltc vormt, hcerst de open en flcxi

hele communicatie. Verzuiling werkt 

per ddinitie ver<,tarring, af'>tand (tot 

een andere zuil) en derhalve gesloten

heid in de hand. Ontzuiling is het te

ken de'> tijd'> en de klok terugdraa1en 

komt <,]echb 1n '>cience fiction voor. 

Lmlaten dus. [\ \aar wat dan7 De vraag 

<,tellen is haar hcantwoordcn. 

Waarom zouden de chri'>telijke normen 

en waardcn in1n1er-; nit:t gcwoonwcg in 

het maatschappeliJke gedrag van de in

dividuclc chmtenmens, in de daden 

van de mdiv1duelc hc'>tuurder, de indi

viduelc midclcnvelder, de individuele 

werkgever en werknemer, tot uitdruk

king kunnen komen7 Waarom zouden 

die norn1cn en \VLJ.ardcn, zo cigcn aan 

de gemcen<,chappelijke Wcsterse he

<,chaving, andcren die uit dezellde he

~chaving-;gc.;;chiedcnis z1jn gcborcn, 

met aan<,prcken' Wa., hct dit misschien 

wat Bolkestein onlang'> hedoelde toen 

hij, )J hij, het had over de hcrintroduc

tie van normen en waarden. omdat an

dcr'> om I politick) handelen \vaarde( n)

loo-,' drcigl tc worden' 

De men'> zal zich, al is het aileen maar 

omdat hij ten diepste cen -;ociaal wezen 

i'>, hliJvcn (re-)urganiseren in vcrhan

den en verenigingen. Om zelfbe'>tem

nling in dialoog n1ct andcren en n1ct 

een ovcrheid te kunnen hli)ven verwe

zcnlijkcn Ln waarom zou in die ver

handcn de <,tem van de chri'>ten in zijn 

handclcn onvoldoende doorklinken' 

Wcderom Paulu'>: ",\1cn zal rnq hcrken

nen aan mijn daden" Wei zal hct CDA 

ecn appcl moetcn doen op die indivi

duelc christen orn hinnen het algemene 

maatschappeliJke be'>telmcer hcwu'>t te 

maken wat de ichri'>telijke! motivatic 1'> 

van zi)ll dadcn. De individuelc, moder

ne chri'>tcn zal zich niet mecr achter 

ccn namcn<, hem '( s )prekendc' zuil kun-

( llV } 'JS 

nen vcr'>chuilen. Het zal eigentijdse in

dividuelc moed en hewust-zijn vergen 

om als christen en CDA-cr hinnen or

ganisaties bepaalde kcuzes te maken en 

te verantwoorden. Verzuiling nee: be

zieling ja. Ook het rapport-Cardeniers 

zct daartoe onze volkwertegenwoordi-

gcrs aan. 

Open(baar )heid 
In dit tijdperk van informatie(technolo

giel, persvrijheid en instant-informatic 

hecrst er een algeheel rookvcrbod in de 

voormalige achterkamertjes van de po

litiek. Voor hen die geloof hechten aan 

de kracht van de sterren(beclden) het 

Aquarius-tijdperk van de openheid is 

aangchroken. De mondige burger eist 

volledige openheid van zakcn en af

doende verantwoording van getoond 

gedrag en 111genomen -,tandpuntcn. 

Bedreigend7 Ja. voor diegcnen die gc

woon waren on1 vanuit ccn decennia

lang opgehouwde machtspmitie mel 

regentenmentaliteit zaken voor ande

ren, en daarmee voor zichzelt. te bedis

selcn. Ja. ook voor hen die van achter 

cen zuil van schijnhaar voor zich spl-e

kende normcn en waarden roepcn het 

betcr voor een andcr te wctcn 

Nee, voor hen die als verantwoordelij

ke en volwassen bestuurder<, handelcnd 

naar gerechtigheid, hct gezag te lccn 

hehhen gckregen om voor het algc

meen belang zaken te regelen Nee. 

ook voor die volkwertegenwoordigcr<, 

die zich bewust zijn van de veranderdc 

tijden en norn1cn, en het at\eggcn van 

voile verantwoording aan de medcmens 

voor hun daden en standpunten a]<, 

vanzclfsprckend beschouwen. Dit sluit 

stillc diplomatic I '>Dill'> vereist om tot 

cen bcpaald resultaat tc geraken) of 

compromi<,<,en (wic heeft voor I 00')1, 

gelijk7J niet uit. Het ,]uit wei uit dat 

over de hoofden van de direct hetrok-
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ken burger hecn, dcliniticvc hc<;\uJtcn 

worden gcnomcn En wJt i' 'gocldcliJ

kcr' dJn de Jndcrc men' in zip1 Jndcr<;

ZIJ!l tc JT<;peucrcn. 1n de gclcgcnhcid 

tc qcllcn om 1n vriJhcid te bc,\i"cn om 

ilndcr<; te wdlcn. zc\1, Jl, dit tcgcn ci

gen hc,twd l11kt 1n tc gililn~ \<; dJt n1ct 

de vnd1e1d' d1c de men<; vJn de I leer 

lll'elt gekregen' \)JJrtoc i<; opcnhcid 

v·iln zilken nodig l'n lbt lcillt weer tot 

grotcrc parttupattc en Jcccptattc Nict 

voor nieh gee it hct rilpport-C ·,ilrdcnicr' 

JJll dJt lllCCr Cll open UllllJLt met de 

bJ<;J<; l'l'll ·11111'1' "voor de lliCLIWC C:l ).4-

poiJtJLll<; 

In tern a tionalisering 
llchJive het vcrlie<; VJll de emJncipJtOJ

re dridvcrcn voor mJJt<;chJppcliJkc or

gant~ttttc-., zict de chn-.tcn van de ccn

cnt\\'tllttg..,tc ccuw Z!Jll 1 tot nu toe o zo 

vertrouwdc 1 mJJt,chJppeliJkc zelfhe

'tcmming hcdrcigd door vrccmdc nor

men en 1\'JJrdcn d1e kcihJrd VJlllllt 

ondcrc culturcn en hc...,chavtngcn op 

hem illkoJnen t\1, dezc llJct zip1 hui<;

kJnll'r V'JJ de tclcvi<;ie bJnnenkonlcn 

komen zc tlJdcn<; ZIJll JTJZen door de 

,f/o!,,JI 1'11/d,/l', wei op hem Jl l:n i' ccn 

c hr"ten 1m mer' niet voortdurcnd op 

Ill' ~!celt h11 de wij,heJd in pJcht~ 

!.en hcdtTtgtng' Ziin atH.krc nict

\\'e,ter'e be,chJvingen en culturcn met 

hun ctgcn' nonncn en WJJrdcn vaak 

ntct c\Tll oud en ccrhicdwilardig, zo 

ntct oudcr dan on.., cigcn crlgocd' Ln 

bctekent kenn"mJk111g met d1c vrecm

de normen en WJJrden oltcwel hct vcr

dwJJllen vJn onze omvTtcndheJd 

daJronltrcnt, dJ.t on~., ctgcn crlgocd vcr

lorcn gaJt" lut">t de kcnni'->nlaklng met 

'vrccnH_lc' normcn en \\'Oordcn gcclt pa-. 

gocd JJ!l \\'JJr 1l' zl'l! voor <..,tJJt, w.Jar JC 

\'()()J" gJJt 

J, hct 111et zo lbt qJJI ge<;terkt worllt 

door het te ondcrwerpen JJll heproc-

vingen met intrin,ick vrccmdc clemen

tcn a\, wJtcr en vuur~ lui<;t de voort

durcndc confrontJtic met hoc Jndcrcn 

hun cigcn gcdrag en dot von degencn 

n1et wie ZIJ <.,zunenlevcn, rcgelcn en nor

meJTll, gcelt on<; a\<; chri<;telijke burger' 

de gelcgcnheid on1 onze eigcn waardcn 

tc tochcn binncn een vcrandcrendc 

wercld e11 Jldu' te \tJicn' En is hct me

rcndcel vJn de T1en Ccboden cigcnlijk 

ook gccn or<.,on1111ing van de univcr~elc 

mcn<;cnrechtcn~ \lc<;tJat cr ook niet 

zo1ch a\<; univcr<;clc waarden en nor

men WJJraan de gehelc <;chepping zich, 

uitgc,prokcn en onuitgc<;prokcn, con

I ormecrt~ 

Kortom. de vijl grote bedreigingen 

voor het Cl )A z1jn cvcnzovcel grote 

kan..,cn voor ecn nicuwc, getuigcnde, 

chmteliJkc politick die mccgJJt met de 

vcrJndcringcn en ei<;cn van zijn t1jd. F.n 

dat burger' zich daJrtoc 1n ccn politie

kc partij J\<; het C:DA vcrzJmclcn en 

z1ch en clkJar <;\crk maken, " gcen 

<;chJnde lntcgcndccl "zockt clkandcr 

open rcikt clbar de hand" 

\)Jt hct C DA hct jJJr 2000 zJI halen 

met VJ<;thouden aan vcrlorcn zuilen, i' 

nwgeli1k Wil hct CI)A cchtcr 200 I en 

verdcr halcn. dan bctekcnt dat lmlatcn 

van oudc en vcrtrouwck vormcn en 

zocken llJJr lri"c kanJicn voor nude 

waardcn en norn1cn 

1111 I Wi\ I. Pdil C:c111 ( 1'1) is ScJJIOt' hdcids111c

,/crpnkn hiJ /Jet ,/irnlor<J<II-!Jcncr<Jcil Poor hui

il'lri<Jndst' ['II ClOIIOIIIill/JC /Jc/rckbllc}CII llilll /oct 
A 1nu~lcrtc Pill! flOilOIIli.;;l he Z11kcn. 

Noot 
I )It ,lltlkL·I I" ondc1 lllcL·r gd1d..,ccrd op thcmzt

IHII111lll"l \,\11 ( [)V \',\1"\ L.<lll1CI ]<J()..j. 1\ct (J)-'\ 

lll"l" en pci'>pccllcl" [)cit 11111111\ll"l hcvcltlc ccn 

(Jjl["(ll"P \'001 VCidCTC di<,LU'-,'-,Il" \\'clcl\l(Jl" hit . .'l" CCI1 

hiJdiZigt_ 
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Het rapport 'Schepping en rentmeesterschap' van het Wetenschap

pelijk lnstituut voor het CDA lijdt aan economistische blikvernau

wing. Het beeld van de rentmeester blijft in de economische 

verhouding tot de natuur steken. De gehanteerde begrippen rent

meester en intrinsieke waarde van de natuur zijn te ambivalent om 

als zodanig uitgangspunt te zijn voor beleid. 

H 
et chmtell)k gcloot - ge

lool du-, 111 het voel'>poor 

van J,rael en van )czu'> van 

Nazareth - ver WIJ'>t naar 

een creatieve Cod. '\chcpper van he

mel en aarde. van aile zichthare en on

zichthare dingen" (Credo 

van Nicea-C:on<,lantinopel 

3/l I I. In die overtuigrng 

zijn chri'>tencn ceuwen

lang gcdoopt, gctrouwd, 

hcgravcn; zc zijn crn1cc 

opgeqaan en naar bed gc

gaan. L:oal'> Luther het tor

mulecrde i11 zi)n Kleine 

Katechi'>lllU'>· 

her Ieven dagelijk-, rijkelijk voorzren. 

En er kan geen kerkdiemt beginncn 

zonder het aanroepen van de naam van 

Cod "die hemel en aarde gemaakt 

heelt, die het werk van zijn hand niet 

in de <;teek laat" 

'lk geloot, dat Cod mrj ge

<,chapen heelt. -,amen met 

aile '>Lhep'>elen, dat Hrj Jlrof.,ir A Houlc/JCII 

De vraag is, ot er vanuit 

dit geloot, dat in de mo

dcrne cultuur die de aarde 

wil hewerken en heheer

-;en qcrk aangcvochtcn i.;,, 

cigen waardcn en nonnen 

zijn te ontwikkelcn voor 

ecn vt.'rantwoordc on1gang 

met de voorwaarden voor 

het Ieven, die wij gemak'>

halve al' 'milieu' aandui

den de natuurlijke hulp

hrnnnen (water, Iucht. aar-

mil li1t en ztel. ogen. oren en aile lcde

maten. ver'>tand en aile zrntuigen hedt 

gegeven en dat Hri dat aile'> gaande 

houdt, en hovendien nog klcren en 

,choenen. eten en drinken, hui<> en hot, 

vrouw en kind. akker'> en vee en aile 

hezit. met aile' war ik nodig heh en 

met eten voor her lijt en voed'>el voor 

( ])\/ 2 <)") 

de. hrand'>tol ten). de vormen van het 

Ieven ( de <,onrten) en de leven'>kan'>cn 

die we elkaar al'> men<,en en al<> levende 

wczens ondcrling gunnen (hevolkings

dichtheid. respect voor plantcn en die

ren. natuurliJk evenwicht) Over al die 

vragen gaat her studierapport 'Schep

ping en rentmee'>ter-,chap' van her 

n 
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WetcrN.~happeliJk ln-.tituut (WI) voor 

het CDA. Het i'> een mocdig rapport, 

dat vee\ houva<;t hredt voor een vcrant

woordc 'groene politick', die hoven par

tl)hclangcn zou d1cncn ult tc guan 

Toch Iaten zich hij dit rapport cnkelc 

kritr-.chc vragcn '>tclkn 

\, de '>Lhcpplllg'>li\o,olic, waa1· het 

van u1tgaat thcologl'>ch en ethi-.ch vcr

antwoord en kan ZIJ a!, draagvlak dre

ncn voor cen chrl'>tcn-denwuati'>ch 

llllilcuhclcrd~ 

\, hct voor,tcl 111 hoold'>luk VIII 

om lllZJkc hct mondralc lwvolklng'>

\TJJg<..,tuk rckcning tc houdcn !lll't hct 

lllJ'\1111Jlc draJgvcrmogcn van de aardc 

tc vctTllJgcn met hct -..tondpunt von de 

Roolm-katholrckc kcrk rnzakc het gc

hruik van anti-conccptrvJ' 

1-. cr ccn politick lilmoll'>ch conrpro

mi'> mogclqk lll'>'>Cll hunlan!'>tcn en 

chrr,tcnen op ha'>i'> van de uihprakcn 

van het rapport onllrcnt de rntrln'>lckc 

\\'JJrdc \\111 de nJtuur 

1 k gJ ult vocng t n ()p de ccr<..,tc vraag. 

( Jp Ill decem her I'!'! I v·oml de '>lu

dlcconlcrcntlc plaat'> drc hct \X-'ctcn

'chappclirk lmtltuut voor hct C:l )/\ 

wl)ddc aan zrrn rapport 'Schepping 

en rcntlncc'>tcr'>chap, ccn chrr'>lcn

dcnlocrat!'>cill' vr'>lc op de hooidlrr

ncn van hct nlllrcuhclcid Tl)dcn-. de 

conlcrcntrc -.prak prol dr A. Houtc

pcn m·cr de Vl'>rc op de -.chcpping 

die 111 hct rilpport vcrvat i'> /11n oor

dccl " dat hct voo1·a\ ccn -.chcp

prng,ldmolrc hctrclt en in mmdcrc 

111Jtc L'l'll .... chcpp!llg<..,thcologlc Voor 

zo'n thc{)loglc got h1j 111 zip1 Jnlct

dlllg cnkclc hmiiV'>tcncn. I k rcdac

trc v·rmlt zr)ll hctoog dnnliltc de 

mocrtc waard dat zir hct 111 drt nunl

mcr van ('hrl'>tl'll \)cnwcratl'>chc 

Vc1kcnningcn hcclt opgcnomcn 

omdat het antwoord op de hcide vol

gende vragen daarvan afhangt en be

perk me voor de twee laat-.te vragen tot 

de typi'iche milinr-a'ipccten. 

Milieu en schepping 
De milicuprohlcmatrek, waarvoor we 

tham 'itaan aan de vooravond van het 

dcrde m1llcnnium, " het onhcdnclde 

gcvolg van hct grotc Wcstcr<..,C \vcl

vaarhproJCLl, cbt met de indu'itrielc r-c

volutrc van de negentiende ceuw i'i 

hcgonncn, zo '>lelt hct Wl-rapport 

1 p. I 'l I Hct rapport heantwoordt dcze 

drergende cata'itrok voor de memhcid 

met ccn overigcn<, zecr vcrdicnstelqk 

en veclonwattend pkidooi voor ecn cy

hernctl'>chc revolutic met aile politicke 

en tcchnl'>L he imtn1mentarium dat on-. 

daarvoor tn hc'ichikking <,taat naar hct 

1nodcl van ecn duurzame wercldhui'i

houding, WZ\ann de aardc ook voor toc

kolnqigc gcncratie' voldoende vrucht 

kan hlrjvcn dragcn Hct hJ'>eert dezc 

vi'>lc op hct gclool in de Jard van de 

natuur en hct lcelmilleu als -,chepping 

Cock Hct vraagt daarorn om ecn tcch

ll<>logie die " ingehcd in cen 'ichep

prng'ilrlo'iollc en om een 'krJchten

con1hinotic van tcchnick en con1111t.Tcic, 

gcrrcht op hchoud en herqe\ van de 

-,chepping' Fn om een lcven-,stijl, die in 

J!lc'i rekcning houdt met het vruchtdra

gcnd vcrnH>gcn van Jc aardc en zorg 

draagt voor ccn rcchtvaardigc vcrdcling 

van de vruchtcn vJn de <,chepprng. Dat 

komt ovcrcen met hct l'rogram VJn 

L!rtgJng,puntcn van hct CDA· 

' ( lok de ovcrhcrd dee it in de opdracht 

tot r-cntlllCC'itcr'ichap, d1e voor haar in

houdt 

de hc'>chcrming van de natuur en hct 

natuurlqk lcelmrlieu tegen aanta'iting 

cn/ol roolhouw en de puhliekc zorg dat 

de vruLhtcn van de -,chcpping aan allen 

ten gonic kunncn komen met inhe-
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grip van onze verre naa<;te en de na ons 

komcnde genera tie-,." I l'vU art. 46, rap

port p. 15) 

Hct hegnp \chepping' tunctioneert 

hier vooral als de aanduiding van de na

tuurlijkc hulphronncn van het mcnse

lijk lccfmilieu. De thcologJsche draag

wiidte van hct hcgrip <;chepping - en 

met name van de chri<,tcliJke kernge

dachtc omtrent de <;cheppcnde Cod - " 

daarmce echter nict uitgeput en cigen

liJk nog nauwclijb ge-

wikkelingen in de moderne exegese, dit 

biJhclhoek nict Ianger als oorsprong

sprotocol met kosmologische of hiolo

gische informatie wordt gelczen, maar 

al-, antropologi-,ch hegin-,elverhaal, dat 

de relatie'> van mens en natuur, mens en 

milieu en mensen onder elkaar en mens 

en Cod in kaart brengt. Die relatic'> 

worden in veel verhalen en zo ook in 

Cenc'>is bekrachtigd in een verbond 

tu<,<,en Cod en men'>, Cod en alle !even-

den, Cod en de aarde. 

raakt. Wat i<, eigcnliJk met 

<;chepp1ng, thcologisch 

ge'>proken, bedoeJd; 

We moeten daarvoor terug 

naar het titclverhaal van 

de bijhel Cene<,is Lange 

tijd is dat biJhclbock gelc

zcn al-. ccn oor~::.prong..,ver

haal of op zip1 mimt al'> 

Het perspectief van 

de eindigheid van 

mens en de 

Daaruit volgt alvast een 

eer<,te fundamenteel in

zicht: 

len verantwoorde christe

lijke schepping'>thcologie 

impliceert cen verant-kwetsbaarheid van 

het heelal ontbreekt 
woorde '} lul11ill!bkoloqir'. 

Deze omvat echter mcer 

dan aileen miiJeu-cthische 

lccfregcls Ze veronder
in het rapport. 

cen mythc tcr vcrklaring 

van hct wcreldraad-,el. hoc de kosmos 

en hct Ieven cr CJhcrhaupt ziJn geko

nlcn. ~auwkcurigcr lczing van hct vcr

haal van Ccne-,is, al'><JOk van ver

geiiJkhare schcppingwcrhalen uit het 

Oudc Omtcn, u1t Alrika ot uit de 

Ccrmaame oertijd hedt om echtcr he

ter gelcerd. In aile -,chcpping<,mythen 

gaat hct nict zozcer on1 oor'-;prongs

vcrhalcn tcr oplmsing van het wereld

raadsel ot tcr fundenng van het 

causa!Jtcit<;principe, maar om antropo

logJSche plaatshcpalll1g: hoc de mens 

zich verhoudt tot de kmmische krach

tcn, de lcvcnde kostgangcr'> van de aar

de om zich heen en zijn c1gen 

soortgcnoten. In vriJwel aile schcp

plng'>mythcn speelt de men<; een hootd

rol, n1ccstal 111 twee'itrijd en twi<;t

gc<;prck, zo met in compctitie met Cod 

of goden. Dat geldt ook voor hct 

JllOds-christcliJkc scheppingwerhaal in 

Ccncsis. Hct is ccn vcrri)king van de 

christelijkc traditic, dat door de ont-

C I lV 2 'J5 

<,telt een religieuze basl'>houding van 

re<,pect en dankhaarheid voor de gege

vcn, gratuite -,chcppingsgaven en de 

daarin vervattc hedoelingen Cods, zo

als deze in de christelijkc doxologie 

1 dat i-, de gebedspraktiJk en de hturgie I 

tot expressie komt. Deze basishouding 

wordt in de llijbel gevangen onder het 

begrip 'Verbond' en 'RiJk Cod<,' Zonder 

deze hegrippen - die in ecn communau-

taire en narratieve structuur van gelo

ven tot een veelomvattende axiologie 

ol waardenschatting worden vertaald -

valt nict verantwoord over 'Schepping' 

te sprcken 

In hct rapport 'Schcpping en Rcnt

mcestcrschap' wordt daarom miJn'> in

ziem, vanuit de theologic en de actuele 

lczing van CencSJs (en vcel andere 

-,cheppingwerhalen in de biJhel, zoal<; 

in de psalmen, hij de prokten en in de 

wij<,heidshoeken) gezien, met een te 

beperkt en uitgekleed bcgrip van 
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,chcpping gcopcrccrd, dat zeit ccn tc 

hcpcrkt Jcicc van rcntmecqcr,chap in 

zijn gcvolg hcclt lk zal clat toclichtcn 

Hct rapport gaat uit von ccn hc,chrij

VJng van de ..,chcpp1ng, d1c ccrclcr ccn 

,chcpp11lg'tdo,olic don ccn ,chcp

J111lg..,thcologJc 1-. I let nlcc....tc van wat 

111 hoold,tuk II qaat, zou ook door 

lllct-gclovigcn <Jndcr..,chrcvcn JT<..,J1CL

tJevcl11k door gclov1gen hc,trcdcn kun

nen worden J)Jt " op ZJchzclt niet 

onvcrdJcmtcl11k en in 'ommigc opzich

tcn ook vcrnJeuwc11d. Bou\ntcncn vJn 

d1c ,chepping,ld<"olic Zl)ll cen dyna

llll'chc vi'lc op de natuur Jl, cell voort

durcnd intcracticl nctwcrk ol wch van 

ook tel ken' Wl"clcndc en lcndclc lllCLI

wc en tocvallrgc cco...,y..,tcmcn op vcr

'chdlcndc ,chaalnivcau' 1 p 2-+ 1- ,chcp

prng j<.., <..,YJlO!llCill llll't hio-JrLhltCLtl!Ur 

1 p.2/l Het rapport zcgt daarvan, dat 

hct "ccn gocd \'LTtcgcrnvoordigt cbt op 

z1chzelt hehartigd nwct worden, tcr

wdlc \'an het lunct1one1Til naar zijn LI

gen ge,chapen aard" I( I 1\lanen,chi)ll, 

( ;eplundcrdc aardc getcrgde heme I'. 

llaarn I'IHH, p. IIIH gccrtecrd op p 2-+ 

111 noot H: f let rc...,pc<. t voor de d111gcn, 

de planten de d1c1Tn, de mcmen heru't 

op de e1gen Zlll van elk ondcrdeel in d1t 

geheel - ee11 hollql'l h-lunctionccl mo

l lei e11 op het lc1t dat de natuur 111 al 

haJ.r J<..,pccten -on..., gc...,chonkcn '""· ook 

al' zc· vcclvuld1g 111 udtuur" gehr,lcht 

en door omzell hcwcrkt l'l'n <llltolo

gi,ch-thcologl'ch nwllcl llcJde motic

\Tn - de plaat' 111 de '"'11enhang en het 

gegcven karakter ,-an de wcrkeiiJkheid 

\\'aJrlll WIJ Ieven worden nonnat1el 

omvat dom nog een derclc mot1el de 

heqaamzlll dcr d1ngen client hi1 helan

gcnatwcgJng normaticl tc zijn 'l---1ct 

gJJt om hct lunLtiOilCJTll van hct llll

licu. op ;11 ZIJ!l ..,chz!lcn. naar zijn gc

'chapell aard. n1et o111 cen hepaaldc 

hl'torl'che \Cr,chlllllngworm" I p.2H I. 

Van ccn romanti<.ch 'terug naar de na

tuur' kan clan ook gcen 'J1rokc zijn, zegt 

het rapport. We kunncn CJhcrhaupt niet 

tcrug. 

We moctcn du' vooruit, vanuil ecn 

'terk tunctionclc henadcring, die wcli'

waar allcrlei <.parcncle, rc<.pcctcrendc 

kwalilicatie' kent, maar die uiteindclijk 

loch in cen milieu-cyhernetica uit

mondt zonder precedent in de gc'>chic

deni<.. Wat de 'bc<.taamzin' inhoudt 

voor aile, wat onder dezc cyhcrnetica 

doo1- nwcl, worclt nict vcrheldcrd: hct 

,lachtofterpcr<.pccticl ontbreekt. 

( H<.choon het rapport erkcnt, dat de 

kitelijkc ontwikkeling van ons Neder

land'e lcclmllieu lijkt op ccn "machine, 

die met grotc <.nclheid voortraa'>t, met 

ccn gcblinddoekte chautfcur en onbc

trou\vharc JTI11111Cil, waarvan de pa.;:;.;:;a

gicr..., "teed..., op grotcrc htla"it aan

dnngcn" lp.27) en dat "de huiclige tech

nologi,chc kocr' vooruit <.teed<. verclcr 

van de oor,pronkclijke 'chcpping-,dy

nanlick atwirkt" hhrkt aan het -,lot niet<. 

mccr van dezc hijna apocalyptische 

waar...,chuw1ngcn. [)c bclangcnLihveging 

tu"cn techniek, commeJTIC en politick 

or grond van de zogcnaan1dc heqaCJn-.;

zin dcr clingcn latJt aan hct cind weinig 

heel van de aan hct lamhchap-,hcheer 

ontlcende wij,hcden en <.preukcn over 

rc...,taurZltic en vcrvanging van hc-;cha

digde kringlopen 

lk aclll dezc vi<.ie vanuit de thcologie 

en vanuit hct bl)bcl<,c narraticl van 

Cenc<.i' - dat ook het zonclvlocdverhaal 

en hct vcrhaal van llahcl hcvat - tc 

romklcurig, tc tunctionali<,tisch, tc cy

hcrneti,ch, te wcinig rechtdocn aan de 

pcr<.oonl1jkc vcrantwoordclijkhcicl van 

mcn<..,cn en tc wcinig gctuigcn van nle

dedogcn met de ,Jachtoftn<. van de 

h1o-architcctuur. Er zit te wcinig herin

nerrng in aan Cod' Verhond, dat de 

chao<. heteugclt, de zonclc der mell'-en 

( [ )\i ]_ q~ 



overwint, de aarde niet in de zondvloed 

laat verzinken, de samenlcving der vol

keren niet ophangt aan habcl-,e dromen 

van een 01lf Po1urr Wodd. De overheer'>

endc bccldspraak van architectuur en 

cyhernetica uit de taal van hct land

<,chap-,heheer doet gccn rccht aan de 

pijn, de catastrolcn en de conflictcn. 

waarmee de joods-chri<,telijkc traditie 

niet aileen de men<,, maar ook de 

-,cheppendc Cod zelf ziet w<mtelen. 

''Schcppcn in1n1crs gaat van au'', zoal.., 

Awater zegt. Participcren in de -,chcp

ping, dat wil zeggen aandeel nemen 

aan hct Ieven. decl uitmaken van het 

gecompliceerde nctwerk van materie en 

celwee!-,els en daarin tot bewll',tzijn ko

men en tot vcrantwoordclijkheid, here

kent ook aandeel hebhen in de piJn van 

hct voortdurcndc geboortcproce<, dat 

natuur is en van het voortdurende 

-,chcppingsproces, waarmee gelovigen 

de naam van Cod verbinden. 

Cenesi-, I een kmmische ordc, door 

dit!ercntiatJC een waterschciding tu<.

sen zce en land, ecn tuin van Eden, 

planten en diercn, allcs in vaste soorten 

en patroncn en tcmlotte de mens, man 

en vrouw die de twee gezichten vor

mcn van het gelaat van Cod. Scheppen 

(b1', har<l) betekcnt dus scheiden, difte

rcnticrcn, a!zondcren. ordencn, rich

tmg geven, onenteren. Het schcp

pingsverhaal van Cen. I is de neerslag 

van reeds vergcvorderdc filosohsche re

tlectJe op de gang van zaken in de na

tuur - vermoedelijk uit de kringen van 

lsracls prie<aerelite in ballingschap in 

l'vksopotamie. de peri ode waaruit ook 

velc psalmcn stammen en de tcksten 

van Dcutcrojesaja over de schcpping. 

Zo is Cenesis een troostbock tcmidden 

van de ellcnde van ballingen en a<.ylan

ten, die ondanks hun ellcndc, zich spie

gelcn aan de zcgen van hct vcrbond en 

aan de ordencndc economic van hun 

Cod. Er schuilt in het ge

De werkelqkheid om om 

heen, of we die natuur, mi

lieu o! -,chepping noemcn 

zit vol raad<,el'>, amhivalcn

tle'>. aporiccn, chaos en 

rui<,_ Atomen en molcculcn 

zijn voortdurend 111 ecn 

gcvccht op Ieven en dood 

met clkaar verwikkcld, 

zoals Hcraklcitm en 

An<~ximamkr al wi-,tcn De 

De natuur schapene, temidden van al 

het contingente en chaoti

sche, vaak cata<,trofalc schepping noemen is 

niet genoeg, als verloop. een niet cau-,aal 

tc vcrklaren dit!ercntiatie 

en teleologie. Niet in de 

zin van ccn detcrn1inisn1e 

daarin Gods beleid 

en de criteria 
of cen voora!hedacht sec-

daarvoor niet 
nario, n1aar \Vel cen gc

richtheid. waarvan wij 

mcnsen en somm1ge dic

ren handig gcbruik heh

maken en die wiJ tot 

worden 

verdisconteerd. 
oorlog van allen regen al-

len woedt, v<Jn nature, tot in hct dicp-

-,te niveau van alles wat i-, en niet pas 

op het nivcau van mcn<,cn en volkeren 

Precie'> met dit wankelc evenwicht, met 

de amhivalcntic<. van de natuur en de 

hromheid van hct mcnsclijk Ieven en 

de menselijke cultuur confronteert on<, 

de lliJhel. met name in Ccne<.i<.. Llit het 

tolm IP!II,o/Ju - de chaos - van de materie 

ordcnt de schcppende Cod volgen<. 

( \)V 2 q.::; 

ben leren 

elhciency hehben omgczet door onze 

technologic, tegen aile wettcn van ver

val en vernictiging in. Van oudsher 

heeft hct geloof van Israel, dat wij 

chri-,tenen hcbbcn gecr!d en 1n het 

voetspnor van .lezus hehbcn heriJkt, 

voor dit scheppcnde <,poor van Cod in 

de wissclvalligheden van de natuur het 

woord zegen gcbruikt, /JembJi,, dat a\-
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len:erst hetl en weldaad uitdrukt en dat 

daarna ook dankhaarhcid hctckent, in 

het N1cuwe Te.,tament vertaald al., eu

chari'>lic 

Allcreerst hetekent dit, dat we hevrijd 

worden van onzc waanidcecn omtrent 

de door on.,zell geordende en hcheer'>

hare natuur We Ieven van meet al aan 

1n ecn uiter'>l wankel cvcnwicht, op het 

schcrp van de "leek tu.,.,en gehruik en 

m"hru1k van de natuur lr hcstaan geen 

goudcn l1Jdcn van harmonic met de na

tuur in het verlcdcn, noch in de toe

komst. I )c apocalypti"he tcbtcn van 

(Jude en ~1euwe Te.,tament waar"hu-

1\'Cil Oil'> voor d1t vermctcl vcrtrouwen, 

door te WIJZen op de mogcli1kc cata

~trokn. Lr 1~ gccn cnkclc garantic dat 

hct gocd alloopt met de aardc ol met 

het heelal ln hct " zekcr. dat het met 

ieder van om slccht alloopt, om met 

1\ l1das I )ckkcrs te '>preken. Het per

spectiel van de e1nd1ghe1d van om Ie
ven en de kwehhaarhe1d van hct hcclal 

<llllhreekt 111 het rapport. I let kan, naar 

h1ihcl.., gctutgcni'->. op Z1JI1 hc..,t gocd zd

lopen met de mem e11 met de wereld 

door de hcT"heppende en vernleuwen

de kracht van Cod Fn lllltMen past hct 

om mededogen te hehhen met hen die 

slachtolkr zijn van catastrokn en wan

heheer en om pr1onteitenplaatje op de 

slachtolilTs te nchten. I laarva11 "111 d1t 

Voor de 

verandering van 

levensstijl wordt in 

het rapport weinig 

concreets 

aangedragen. 

rapport gccn ..,prakc 

Vcrvolgem hetekent dit 111-

Zicht 1eh voor het heeld van 

de ITntmentcr, dat in hct 

rapport aldus " ingevuld. lk 

u tecr 

tevredenhe1d met het no

d1gc, van zorg dat de vniLh

tcn van de ..,chcpping Jan 

allen ten gocclc komen en 

het appcl dat van het rent

mcc...,tcr-,chop uitgaat naar allc mcn..,cn 

om de ..,chcpping JJ!l de groc1 en 111 

bloei tc helpen houden" (p 33) 

Het rapport mccnt dat daarmee een 

lundamentelere en mccr gcspecihceer

de christelijke henadering van hct mi

lieuprohlccm gegcven is dan hct begrip 

duurzame ontwikkcling. 

ll11 d1t rentmeestcrschap past "noch ccn 

antropoccntrische cxploitatiedril t, 

noch ecn kosmische gcliJkstelling tus

scn men'>, dicr en plant" zegt het rap

port I p 30 I "De hijhel worclt mis

ver<,taan als men cr een opdracht tot 

. exploiterend hecrsen over de natuur 

in lcest" We kunncn met ons hczit niet 

doen wat we willcn. 

In deze eulnomische heeldspraak 

wordt in hct rapport ook nog het kla'>

'>ieke hecld van de mens als hchccrdcr 

van Cods schepping uit Ccne-,is inge

woven· de mcm moet de '>Chepp111g he

waren, maar ook hehcrcn, dat wil 

zeggen temmcn en ontwikkelen, ten 

hate van de mens en ter ere Cods. Het 

rapport noemt dat de comtructieve zij

de van het rentmeesterschap en waant 

zich daarmee ook op hijhclse grond 

'PI hi. I let rapport wil vooral niet cul

tuurviJandig overkomen ol de techno-

logische ontwikkeling stopzetten. 

Hulphronncn niet ontginnen, tcchni

sche mogclijkhcden Iaten hggen, die 

wellicht in de toekomst het Ieven van 

nlliJoenell zullcn redden, is immers het 

hcgravcn van de talcntcn, waarn1ce ge

woekel·d moet worden, naar de parahel 

vanlczus in Lubs I'J. 

Het hceld van het rentmecsterschap als 

'Jolllinilllll lrtTdc' wordt in hct rapport dan 

ook niet, zeds traditioneel het geval 

was, opgchangen aJn Cen I ,28 het 

cnste scheppingsvnhaal maar aan 

Cen.2. 15, het verhaal van de tuin van 

!:den. Voorh aan cnkelc tcksten 111 het 

N1euwe TestZimcnt, waarvan de belang

ri,kste, de parahels van icZL"' u1t Lukas 

12 e11 16 echter niet worden uitgelcgd. 
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In Cen. 1.2H is srrake van Cods zegen 

over de mens, man en vrouw. aan wie 

vruchthaarheid wordt heloold en macht 

over de natuur en een specifieke plaat'> 

in de voedselketen In Cen. 2,15 is spra

ke van het hewaren en heheren van de 

tuin van [den. 

De verwijzing naar Ccn. I ,28 is ver

moedelijk weggelaten. omdat door de

ze tekst de kritiek or het christelijk 

scherping'>gelool is onthrand in de 

vroege eco-filosofie van het eind van 

de ze<,tiger Jaren (\.ynn White, Carl 

Amery J .~laar Cen. 2.15 brengt ons. 

dunkt mij. van de regen in de dnrr. In 

het eer<,te. veel meer doordachte en 

vee\ minder mythische schepringsver

haal, het zogeheten zevendagenwcrk, 

komt de mens pas laat aan bod. In het 

tweede draart alks om de men<,: eer<,t is 

er de mem, dat wil zeggen de man, uit 

aardc geboebeerd, daarna de tuin van 

planten en dicren, rivieren. goud en 

ede\-,tenen en temlotte zelts vrouwen. 

Aile elcmenten van de commercie zit

ten er al in' De natuur is a\ geheel 111 

cultuur gehracht en de centrale plek 

van de men<>, lee<> de man gewaarborgd. 

Van de nieuwtestamentische parabels 

van lcZLt'> wordt we\i<,waar crkend, dat 

deze uiteraard niet over rentabiliteit en 

welvaartsvermeerdering gaan, maar 

over vcrantwoord handelen van men

<,en tegenover elkaar en tegenover Cod, 

maar wat die verantwoordelijkheid dan 

inhoudt wordt niet gezegd. Dat het in 

Lukas 12,--12 ev( = Mt.24,45-51) om 

cen beheerder en knecht gaat, die aan 

allen or tijd hun rant<>oen koren geeft, 

znu als heeld voor een waarachtige 

Hunu111okoloL}ir toch zecr bruikbaar zijn 

gewee'>t. Fn dat het in Lukas om een 

onrcchtvaardige rentmeester gaat, die 

zich nict houdt aan de regels van het 

gangbarc econonli'-;chc verkcer, n1aar in 

Ieite gerechtigheid oelcnt door te han-

UJV 2 'J:i 

delen volgem de regels van 1\\ozes' 

Wet (en die de <>chulden halveert, om

dat verdubheling van schuldla<>ten in 

feite de ontduiking inhield van hct ren

teverbod), zou voor een rcchtvaardige 

economische orde en beteugeling van 

de groci-n1cchani~n1cn in ons cconotni

<,che '>ysteem en daarmee voor het mi

lieubeleid evenzecr betekenisvol zijn 

gewee<,t Dat Lukas 19 - de parabel van 

de talenten - in dit verband niet wordt 

genoemd is eveneens opvallend, omdat 

juist deze parabel het gedachtengoed 

van de rentmeester na Adam Smith en 

ook hij Abraham Kuyrer heelt ge

kleurd: 

"De <>cherping is een gave Cods, niet 

het eigendom van de mens en de mens 

moet de goederen die hem aldus ge

schonken zijn naar Cod<> bedoelingen. 

dat wil zeggen met rendement, behercn 

(rapport p 30). 

Het beeld van het rentmeesterschap 

blijlt in het rarport aldu<, in de econo

mische verhouding tot de natuur ste

ken. En zo lijdt het rapport als geheel 

dunkt miJ aan een economistischc blik

vernauwing. De kernvraag luidt, twce

maal zelts, :"Is er een economi<>che orde 

denkbaar die het milieu resrecteerP" ( p 

II en I o) F:n de uitkomsten bestaan 

vrijwel uitsluitend in economische <,tu

ring'>- en bijsturingsmechanismen. De 

culturele factor en de demograhsche 

factor hinken na in het rapport als 

hooldstuk VII en VIII - ondanks de roer 

om een veranderde levemstijl en zells 

een mondiaal ethos aan het begin (p. 15 

en 19)- en er wordt een <,terk terughou

dende en terugtredende rol van de over

heid in beplcit. De rentmee<,ter van het 

milieu is dus in dit raprort op zijn be<>t 

een verlichtc entrepreneur, die aan zijn 

mce<,ter jaarlijks aileen maar gunstige 

bedri)fsre<,u\taten heeft te melden. 
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lk zou daarom willen henadrukken, dat 

het heeld van de rentmee<,ter ook dat 

van de wachter in z1ch houdt. Het he-

warcn vJ.n de '-lLhcpptng i-, mccr dan 

het plukken van de vruchten, het i'> 

mecr dan het hoeden van her kapitaal 

•:n ouk mee1 da11 het werk van een 

'""rt vcredelde 1achtopz1e!ler en na

tuurhelcld.,planner, d1e de wikl<;tand 

aJnpa<..,t oan de <..,Ctzocncn, de dcnlogra

ll\che ontwikkel1ngen 1n de gaten 

houdt en wlidgme1 van hepaalde '>OOr

ten voorkomt. Nee, de rentmee'>ter a!., 

wachtcr houdt toez1cht op het rei len en 

zelien van mem en d1cr. houdt de teke

ncn dcr ttJdcn 111 hct oog waakt waar 

andcrcn ...,]Jpcn en kondigt ttidig gcva

rcn aan Zorg <..,tJat hii zo'n rcntnlcc-.tcr 

hoger in zip1 vaandel dan win'>l ol elti

uencv Het kreupelc dicr en het veri o

ren '>chaap krqgen zeit., meer aamlacht 

dan de vctte ram e11 de veelhelovende 

lanllllelJe'. lk wachtcr 1\ n1et L'Cn han

del,agent. d1e loert op de hoog\te prii'>, 

noch een huurl111g, die n1et echt on1 de 

-.,pullcn gcclt maar tcmand d1c zorg 

draagt aJ, plaahheklcdcr. I'Icdlllll I)", 

d1e ook voor Cod rekemchap nwet al

lcggen voor ZIJn helcid ( )n., i'> een op

drZicht, lllZtllc.L1at en rocptng gcgcvcn, 

waann we gctc-..t zul!cn worden, gccn 

vrqhnel ol blanco cheque d1e WL' naa1 

e1gcn hcv11HJ van zakcn kunncn lnvul

lcn I lc natuur .,chepp111g noen1en 1\ 

daarom llll't gcnocg. a[.., daann C~od..., 

heicld en de UJtena van Cod., helcJd 

n1ct wo1·den verdl\contecrd 

Temlotte deze vcrant\I'IlOJ-delqkheJd 

vJn de rcntmcc...,tcr zal llJct worden gc

mctcn J.J.n hct net to rc...,ultiJJt, maar ZlJ.Il 

de ILil\te intent1e ZiJ i'> ecn pcr.,oon!JJ

ke vcrantwoordelqkheid. die echtcr 

colleuieve zorg'>y'>lCJllen niet UJ!'>Iuit 

!Jat geldt ook voor de pohtieke vcrant

woordelqkheJd van helcJd,makcr, op 

aile niveau' van hct !wliticlliii: arheider'>, 

werkgevers, weten.,chapper'>, be'>tllur

der-,, rarlcmentaricr'>, wetgever'>, rech

tcr'>, orvoeder<,, gezondhcid<;werkers, 

pa'>loJT'>, 111 a! hun vertakkingen. Aileen 

door de gczamenlijke inzct van a! deze 

hemepcn ~ in de l.uther<,e traditie i-; her 

hemep van de mem de plek van zijn 

verantwoordclijkheid cora111 Dco, dat wil 

zeggen voor her aangezicht van de 

Cod van hct Verhond kan de zorg 

voor een gezond en optimaalleetmilieu 

ge'>talte kri1gen. De techni-,che en poli

tJekc cyhernetica of <,tuurmamkunst die 

daarvoor nodig is milieuheleidsrlan

ncn met grcno.;wiJardcn, '-;trcefwaardcn 

en niel te vergeten rampenplannen 

kan aileen werken, a!<; ze een breed 

maalschappcliik draagvlak hebhcn en 

gcpaard goon n1ct voortdurcnd n1orcel 

hcraad Up dat tcrrein i'> een brede 

maat'>chaprel!Jke di-,cuS'>ie gaande en 

groeit gelukkig de '>Oualc controlc. Mit 

dunkt dat de '>laat van deze zorg- in de 

verantwoordelijke heroep'>uitoelcning

de zorg n1oct z1jn van de ~ocialc zorg

...taat 

Be.,raren or het onderwiJ' en her vor~ 

ming'>wcrk i-; dan ook de .,Jechtste 

dien'>l die de overheid aan de zorg voor 

het lcclmilieu kan hewijzen, of een ka

hlllC'l nu paar'> ol rood of groen of 

grocn-w1t z1ct. 

''Vo!.,taan met technl'>che oplmsingen 

onder voortzdting van de leven<,<,tijl a!-; 

tot heden gehruikclijk, lijkt niet mecr 

mogeli,k", zo <,telt de in Ieiding( p. 15) 

Maar voor deze verandcring van le

vcn""tijl wordt wcinig concreets aange

dragcn. Voor de opvocding en vorn1ing 

van vcrantwoordelijke burgers wordt 

slccht., cen lractie geinvesteerd van de 

heplcitc cvhernctJca. 

AI., het gaat om "wat de bijhel ons inza

ke het milieu en de milieuzorg leer( 
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lp.21 I valt cr du-; vanuit de bijhclse 

schepping-;gcdachte, bij aile positicve 

gedachten, die het rapport aanreikt, 

nog wei war meer te zeggen, dan het 

rapport do<:t 

Milieu en bevolkingspolitiek 
Vanuit dt: gedachte van her Verbond 

vall ook iel s mecr te zeggen over de 

omvang en de groei van de wcreldhe

volking en over een christelijk besel 

van verantwoordeliJke procreatie. Op 

de onlangs alge-;lotcn wereldhcvol

king-;conlcrenlie in Cairo heell de 

Rooms-katholrcke atvaardiging van het 

Vaticaan ecn soepeler -;tandpunt ingc

nonlen ten aanzicn van de concrete 

programma\ van bevolkingspolitrek, 

die nret overecmtemmen met het 

<,landpunl van de Rooms-katholieke 

kerk inzake het gehruik van anti-con

ceptiva. 1\kn acht kenneliJk de nood

zaak van hevolkingspolitiekc program

ma's en gezamcnlijke stnjd regen mens

onwaardigc bevolki ngsprogrtHllnla's 

zoals ongelimiteerde ahortusmogelijk

heden - belangriJkcr dan de wiJZC waar

op individuelc mensen tot geboorte

hepcrking en gezirNTgulcnng komen. 

In eigen kring geldt wat drt betrdt 

sinds lang, dat ook inzake verantwoord 

ouderschap en gezin<,planning het ei

gcn gcwctcn van de gclovigcn preva

lent hoven de algcmenc voorkcur voor 

cen -;ysteem van zogchctcn natuurlijke 

gcboortcregcling hoven hct gcbruik 

van artihciclc anti-conccptiva. l'ersoon

lijk hen ik van mcning, dat de kloot tus

sen ohJecticve leer en de vcrwijzing 

naar hct persoonli1ke gewcten in deze 

te grool i-. gewordcn en dat het <,\and

punt van de meerderheid in de advies

commi<,<,ie over deze kwe-.tie die door 

Vaticanum II in het Ieven was gcroc

pen, en dat de<,tijd<, door Paulus VI nict 

" ovcrgenomen, than<, otticieel be-

( llV 2 '>' 

krachtigd zou dienen te worden, niet 

aileen met hct oog op hct bcvolkings

vraag-;tuk, maar ook vanwege het ge

vaar van AIDS-vcr<,preiding, van 

vcrantwoord seksueel gedrag in hct al

gemeen en vanwegc de ongeloot- waar

dighcid van de kloot tu">en leer en 

Ieven van de meesle katholiekcn op dit 

punt. Bovendien zou het legitieme ver

zet tegcn ccn tc ruin1c abortu<.;\vetge

ving er geloolwaardiger door worden. 

Maar zeit-. als men het othcielc stand

punt deelt en aileen natuurlijke metho

den van geboortenregeling gcoorloofd 

acht, i-. er aile reden het aantal nakome

lingen beperkt te houden en le streven 

naar ecn stabielc, ot zelh, verminderde 

populatie, overal ter wercld, waar de 

belasting van het leelmilicu door de bc

volkingsdichthcid tc groot is gewor

den. 

Er vallcn aan het rooms-katholieke 

standpunt gcen argumenten tc ontlenen 

voor hct ontlopen van persoonlijke ver

antwoordelijkheid voor een te snelle 

bevolkingsaanwas. Er zijn vanuit mi

lieu-oogpunt dan ook politiekc rnaatrc

gclen nodig, die tot stabilisatie dan wei 

heperking van de bcvolkingsgroci aan

zetten, al zal cr van dwang geen sprakc 

moge zijn. Hct zou cen karikatuur van 

Gen. I ,2') zijn, als de rocping Cods tot 

cen cigen verantwoordelijkheid van de 

mem inzakc de procreatie dre daar is 

uitgezegd, zou lciden tot onbeperktc 

groei van de wereldbcvolking ol tot 

overheersing van aile Ieven door de 

mcnselijke soort. Zo kom ik tot cen 

tweede these 

l'rocreatic is er voor de voortplanting 

van rnenswaardig Ieven, niet van cen 

mensontcrende ontwikkcling van een 

monocultuur van de mcn<,cnsoort, die 

op de totalc genocide van het Ieven 

zou uitlopen 
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Mens en milieu: de mens in het 
midden? 
H1crhoven hch ik geqeJd, dJt JJ!l het 

hiJIKI<;e hegin<;elverhJJI VJn Cenc<;i<;, 

WJJrlll hct chr"tcliJk geloot 111 de 

'>chcpping Cod, i'> vcrJnkcrd ecn Jn

tropologi,chc piJJt'>hcpJiing von de 

mem ten grond<;IJg l1gt I lJt i<; cchtcr 

llJCt hetzeltdc Jl<; ccn Jntropoccntri'>che 

piJJt<;hcpJIJng, d1c in de iJJhte dcccn

niJ zovccl kritick hcdt gckrcgcn In de 

h!Jhel <;tJJt n1et de men<; zondcr mecr 

ccntrJJI. mJJr de men<; 111 rciJtie tot de 

<;chcppcndc Cod, de mcm Jl<; pJrtncr 

111 hct Vcrhond. Len ceo-

he'd vJn de Jlonwattcndc ledstecr van 

de mem en aile lcvcndc soorten. Het 

hegrip schepping (crwlura I voegt daar

JJ!l hct theocentrischc clement van de 

hetrekking van de wcrkeli)khcid met 

Cod ol godcn toe, hinnen de J!)J)ds

chri<;tcliJkc traditic mt:t de cnc Cod, uit 

wic en tot wie aile, is geschapcn. Aile 

drie de termcn Z!Jn dus de uitdrukking 

van cen mensel1jkc positiehepaling en 

,Juitcn clkaar vol<;trekt niet uit. Zornin 

al, de thcocentri<,che optiek zich bovcn 

de memelijkc pmitiehepaling kan ver

hellcn. zo min kan dat ecn ccocentri-

sche optiek. Het grote 

centnsche piJJhhcpJiing 

VJn de men'> doet dJJrJJil 

evenzccr Jlhrcuk al, ccn 

J n t rop< Kent ri'>L he. 

Er zijn politieke 
aantal kwaliticatie<; dat W 

Achterberg (in zijn hiJdrJ

gc in 'I\1ilicuhclcid, normJ

tid hezicn', p 53) 1 hij de 

door hcn1 ingcnon1cn cco

ccntrische posit1c moet 

aCJnhrcngcn bcve~tigt dcze 

these: ook hij de ecocen

trische opt1ck mag de 

n1cn..., intcrvcniCrcn, valt cr 

niet<; uit de regcl<. VJn de 

nJtuur Jt tc lciden voor de 

maatregelen nodig 

die tot stabilisatie 
AJn de cu>LCJ1tn'>chc pml

tic 111 de milicu-cthick, d1c 

aan de nJtuur ccn lntnn

"cke WJJrdc tockcnt en 

d1c zich Jizct tcgcn de Jn

tmpo- ol h!(>ccntnschc hc

nJdcring, die JJ\1 hct 

md1cll voorJI de waJrdc 

dan wei beperking 

van de 

bevolkingsgroei 

aanzetten. 

VJn de nJtuur Jl<; '"k"' vJn Jilc Ieven. 

met nJmc VJ!l de mcm Jilcc<;t, ligt 

!111111..., lllZICJl<.., hovcndJcn ccn ongcld1g 

dJicmmJ ten grond,IJg dJt ook hct 

rJpport Schcpping en Rcntntec'>ter

'LhJp tc"tcrt \X:JJrde tockcn11111g i'> 

lllllllcr..., per dclinit1c ccn antropologi

'>Lhc JUivitcJt I )c kwJililcJtic VJ!l de 

\\crkci!Jkhc!d WJJrlll WIJ Ieven en WJar

vJn 1\'JI dccl uitmJkcn Jl, IT'>JKCticve

IIJk nJtllllr n111ic·u ol '>chepping drukt 

reed' ecn lum!Jmc11telc mcn'>ei!Jkc 

WJJrdchcpJIJng Lilt de JJnduJdJng 11J

tuur 1111 tcgcn-.,tclling tot tLTillCn J.]<.., 

kmm<h. hcciJI, rumtte ol ge<;chicdcn"! 

drukt reed, de lum!Jmcntclc hctrckkmg 

JJn vJn de men' tot de wcrkeliJkhcJd 

wooruit \\'11 worden gchorcn en zijn in

gewcven. llc term milieu vcrstcrkt d1t 

VJmbar ll11Jn dercle the<;e: 

NJtuur-, men<,- en Cod,beeld correle

ren en zijn gccn van Jilc lm vcrkr!Jg

hJar 

W1c over de nJtuur en hct milieu Ji<; 

<,chcpping '>preckt ontkomt gemakkclij

kcr JJ!l hct dilcmmJ men<, contra nJ

tuur dan wic dat nict doct. Otschoon 

de '>chcpping'>idce niet <.pccitick Joods

ot christcliJk " er Z!Jn vclc schep

ping<;traditics ot kosmogoniecn van 

rcligJcuze aard !ll<Jakt reed" de algc

mccn-religicuze scheppingsidce mens 

en natuur '>amen JihJnkeliJk van cen 

hovenmcn,ei!Jke Jctor ot bctor: er ont

<,\JJt ccn buitenperspcctJd, dat de zui

vere utdltJri'>tischc grondhouding ten 
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opzichte van de natuur verwerpt men

-,clqk nu en menselijke lust worden 

door dit huitc:npcr<,pectief gelcid en zo 

nodig getcmperd. 

Achterberg gedt in zijn <;amenvatting 

van de vcr-,chillendc mcnshcelden en 

grondhoudingcn die aan n1ilicugcdrag 

ten grond<>lag !tggcn - de heerscr, de 

verltchrc dc<>poot, de rentmcc'>ter, de 

partner en de parttcipant- de volgendc 

om<,chritvtng van de houding van de 

rentmec<,teL 

"L)c rcntn1ecstcr is gecn eigcnaar van de 

goedcren die hit heheert, maar hij be

heert namen<> ecn in'itantie, bijvoor

heeld Cod ol de mcn-,hcid ... aan wie hit 

vcrantwoording i'i ver-,chuldigd. \)c 

rentmee<>ter hewaart en beheert het ka

pitaal ide milieugehruibruimtc, zcgt 

het Wl-rapport, AH I en mag van de 

rente lher vruchtgehruik, AHI gebruik 

maken, mit<> hij niet intccrt op her kapi

raal" 

lk mecn tc hebben Iaten zicn, dat dir 

hecld van de rentmee<;ter onvoldoende 

draagvlak biedt voor hct milieuheleid 

en dat her vanuit de chri-,telitke tradirie 

ander'> moct worden mgeklcurd vanuit 

her concept van de gerechtigheid dan 

wei aangevuld door andere heelden, dte 

de pijn\ijkc en vaak cata<,trolale a<,pcc

ten van het mcmc\ijkc Ieven in de na

tuur en met de natuur en de per'ioon

lijkc verantwoordelijkheid van allen, ie

der 111 zqn ol haar eigen berocp voor 

ogen houdcn. 

Hct hegrip 'intrinsiekc waarde van de 

natuur' i-, evenzeer al<> het hegrip 'rent

mce-,ter-,chap' tc ambivalent om a\<; zo

danig uitgangspunt te zijn van de 

waarde-,chatting, waarop elk politick 

beleid en clkc partitkcuze zipl geba

<,ccrd. C:hri<>tenen en humani<;ten delen 

tham de kritiek up het antropoccntri<,

mc en veroordclcn de leer van het domi-

11111111 terrae a\-, daaronder ongclirni-

( l )\I]():'\ 

tccrdc exploitatie van de aardsc hulp

bronnen, ongerernde bcvolkingsgroei 

of hct handhaven van de status quo van 

wclvaart en technologic worden vcr

staan. Christenen en hurnanisten zou

dcn elkaar echter ook diencn te vinden 

in de afwijzing van ecn volstrekt holis

rne, dat de traditioncle hierarchic tus

<,en men'>, de lcvende natuur en de 

kmrni'iche matcrie zou willen verruilcn 

voor hct idee van een gelijkwaardig 

partnerschap tu'iSen aile tactoren van 

het lcdmilieu of die van een 'mor<~1 com-

111Hitity' in de biosfeer. 

Besluit 
lk hesluit met een tood-, gehed. dat 

tmjm mziens de bcdoclingcn van het 

christclijke vertoog over de Schcpping 

Cuds beter wecrgedt dan mijn '.chame

lc woorden: 

''Cczegend zijt Cij, Adonai, onze Cod, 

koning van de wereld, 

die het Iicht formeert en de duisternis 

<>chept, 

die vrede maakt en aile dingen -,chept, 

die Iicht geeft aan de aarde 

en aan allen die op haar wonen, in 

harmhartigheid 

en die uit goedheid, 

elkc dag en voortdurcnd 

de wcrken van uw <>chcpping vcr

nieuwt ... " 

flroj.dr. A HoutefJCil ( 4 J) 11 l·oollls-k,rtboliek 

thcolooi), als booqlm~<n orcumwicil ucrho11de11 

111111 de Jaculteit (;odt;clecrdlmd um1 de 

U!uurrsltcit Utrecbt c11 directcur 1h111 hct 
l11tcnmiuersit11ir lr1stituut uoor i\1iss10lot}ir w 

Clrcliii1C11ica tr Utrecht. 

Noot 
l \'x;r Achterberg ,\1dtcuprobkmatH:'k en houdln

gcn tegcnovcr de natuu1' In .\1 1\lentzcl 1 red 1 

,\JJ!indJcicici, lltlfl11di1C[ ]JCZICii \.ctden ]()<)~I, p 1~· 
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In de lslamitische visie op mens en natuur mag de mens aileen 

Gods stedehouder zijn onder de voorwaarde dat hij ook wat de 

natuurlijke omgeving betreft, Gods grenzen respecteert. De rela

tie tussen mens en natuur is op de eerste plaats spiritueel. De mi

lieucrisis weerspiegelt de spirituele crisis binnen de mens. 

D 
c Omt-Wc,trclatic'> zqn 

ccn nJcuwc IJ<..,c 1ngcgaan 

Dat hcclt ook tot gcvolg 

dat Ianden z1ch mindcr 

conccntrcrcJl Ofl dominantc militaiiT 

dn_·1gingcn en JnccT op hcdrcigingcn 

van de mrmd1alc vcil1gheid die n1et zo 

voor de hand liggen en n1et zo politick 

gcmot1vecrd ZJJn Cremovcr'>chriJ

dcndc mil1euvcrvuiling i'> daarvan de 

helangr11kqe \X'cdcrziJd' vcrzekcrde 

vcrnict1g1ng p., nJct Ianger hct cxc\u;.,ic

vc voorrccht van md1tairc lc1dcr<..,, maar 

ligt nu ook 111 hanclen van de Jndu,tric 

en van de rcgcnngcn d1c d1c inclu<.;

triccn Ull1lrolcren I k huidigc hcdrci

gingcn hehhen m1mkr van docn met 

polan'>atJe tu"en '>llpcrmachten en zeit' 

met de \Trhoud111g tu"en r11k en arm 

ZiJ hehhen vooral tc maken met de flO· 

lantcit tm<;cn memclijk handclcn en 

hct ccologi<..,ch draagvcrn1ogcn van de 

· \""'"'lrckhnt} l'll l'l'li,i/n,,J 1111 hl'l Ent}d' ,/oo! 

,!r ( I [;/of'""" cc11 drl1kd """ .f,, A 1. l-l<~ln/J 

C/11rZi11 t}Nfllli'Cii II ldkdtid 0/1 Hl dllt}lllill' 

1 ''" J I )r l'nidllllt} """ ,/c uldlt'll 11!1 de Kotdll 

" ''"" dr """'/ ''"" f11o/ ,{, I H Krdllllr\. '/)c 

Kotdll :)\tllqnddllt. 111<;11: 

aardc. Dcze polaritett bedreigt zowcl 

de <;upcrmachten. al<; de rijkc en armc 

Ianden. Om ellectieve oplmsingen voor 

het milicuvraag'>lllk te vindcn moctcn 

eumomische onevcnwichtighcden ze

kcr \vordcn uangcpakt, 111ZllH vooral op 

cen ccologisch gczondc wijze 

Als wiJ werkcli)k hoop voor de toe

kom-,t ge<;talte willcn geven. kan de 

hutd1gc '>ituatie nict hlijvcn zoals die i<;. 

1\londtale wclvaart gaat vcr hoven hct 

lunctioneren van de markt uit. In Ieite 

hcrust cconomischc voorspoed uitcin

clcliJk op gczondc cco-systemen en 

ecologische veiligheid Het heschcr

men van natuurliJkc hulphronncn, een 

meer duurzamc agrarische produktie

WiJze, cen strictcrc omgang met afval, 

gc·,·ntcn-,ivccrdc gezin')planning en ver

hoogde economische ontwikkcling ver

eJScn daarom rolitiekc moed. En ook 

thcologischc en morclc moed. De rela

tie tu<oscn mens en natuur vergt meer 

dan pragmatismc, wctctl'ochappcliJk on

dnzock ol e<;thetischc waardcring. Een 

wcrkcltJk humane vcrtrouwclhcid met 

de gehelc natuurlijkc wercld is noodza

kclijk Wij moctcn onze menscli)ke ar

rogantte en dominantic allcggcn ten 
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gun-;te van nederigheid en coiiperatie 

met de magnificke btologische kringlo

pen die onze Iucht, om water en onze 

bodem <,leeds weer vernieuwen. 

Milieu als religieus thema 
t\lodernc mensen crvaren de religicuze 

ziJde van het milicuproblccm, al<, ziJ 

mcrken dat de vcrstori ng van de natuur 

niet aileen het milieu, maar o6k de 

god-,dienst bedreigt. A Is water vcrvuild 

is. kan het nict worden gcdronken, 

maar ook niet gehruikt voor de rituele 

reiniging, ihrtharob, die vereist is v6or 

men kan hidden, siJOial. Zowel in de na

tuurlijkc wcrkeliJkhcid als in de geeste

lijke symboliek. is vervuild water dus 

gecn hron van Ieven, maar van dood. 

In het perspccticf van ecn dialoog 

tusscn de wereldgodsdicnstcn ge

richt op een misschien mogclijke. 

maar zeker noodzakelijke wereld

wijde morele ordc (vgl Program 

van Llitgangspunten, p. 66) heeft de 

rcdactie ccn hijdrage opgcnomen 

van de lndone<,ische milieudeskun

dige drs M. Habib Chirzin over cen 

J.,Jamitischc visic op mens en natuur. 

Zijn artikel hiedt een vcrras<,end 

zicht op de relatie tmsen liturgic en 

milicuproblematiek (voor wat hct 

chri-,teliJk gcloot betreft in ons land 

hehandcld door M.E. Brinkman, 

'Schcpping en sacrament', Zoeter

mecr 1'!91 ), op de bcleving van de 

menselijkc verantwoordelijkheid 

(cen vergclijking dringt zich op tus

sen rentmecsterschap en kalitaat) en 

op de heelhcid van de schepping in 

relatie tot hct stricte monothc't'smc 

van de Islam. De redactie hoopt met 

dit artikcl tegelijk bij te dragen aan 

hct onderling vcr-,taan van mo<,lims 

en christencn in het CDA. 
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Het helang van -,choon water voor 

mcnseliJk Ieven en voor het draagver

mogen van de aarde wordt in de Koran 

duidelijk genocmd: 

"Wij maakten ieder levend ding van het 

water", Sumh 21. w. 

"En Allah hceft ieder dier geschapcn uit 

water, er ziJn cr. die voortgaan op hun 

buik en er zijn er, die lopen op twee be

nen, en er zijn er, die lopcn op vier. 

Allah schept wat Hij wil", S11rah 2 I, 45 

"0 gij. die gclooft, lecnt gehoor aan 

Allah en aan de Boodschappcr, wanncer 

Hij u oprocpt tot wat u levcnd maakt", 

S11mh H, 21 

Het is duidelijk dat milieu en god;

dienst twce aspecten zijn van ccnzcltdc 

proces. Als de omgang met het milieu 

de mcer directe oorzaak is van de ver

<;toring van de natuur, dan kan de uit

eindclijke oorzaak van deze omgang 

gevonden worden in de religieuze cul

turelc achtergrond vanwaar uit de mo

derne economic opkwam. Dit zou 

welcens de reden kunnen zijn waarom, 

nu wij nota bene bedrcigd worden in 

de bran van on<; gcvoel voor het god

dclijkc en in onze <;acramenten, er geen 

duurzaam religicm protc-;t is tegcn of 

marcel oordcel over de industrielc aan

slag op de aardc, de dcgradatie van 

haar levcnssystemen en de dreigcnde 

uitrociing van haar meest ontwikkeldc 

lcvensvormen. Omdat ons gevocl voor 

het goddelijke zo overwegend afgekid 

is van hct woord, mecstal door hcilige 

hoekcn, rcaliseren wij on<; zelden hoe

zen wij het contact veri oren zij n met 

de openbaring van het goddelijke in de 

natuur als teken van Gods aanwezig

heid, ctyc1t Toch komt on<; verheerlijktc 

gevocl van het goddelijke ook voort uit 
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de grandeur van het heelal, in het hij

zondcr van de aarde, in aile <,chitteren

de vormen waann ZIJ zich uttdrukt. 

Zondcr cite ervaring zou onze religieu

ze en <;pirituele ontwikkeling <,terk ver

armen. 1a zeit'> onze emotionelc en 

JJltcllcctuelc ontwikkeling en on' voor

<;tcllingwcrmogen De Koran he,chriJft 

dtt 111 veel vcrzen, zoak 

'Cod' Almacht, zi1n tekenen" 

'In de heme len en op de aarde zijn 

waarl11k tekcnen voor de gelov1gen. 

Ln 111 uw ge,chapenheid en ook in de 

dtcJTll, die H11 VlT'>J11Tidt. ZIJ!l tekenen 

voor licden dte verzekerd ZIJ!l 

Ln ook in de opccnvolging von de 

nacht en de dag, en het lcven'>ondcr

houd, dat Allah u1t de hemel doet nc

derdalcn. en waarmcde Hq de aarck 

lcvend maakt nadat zij dood WJ'> en 

het hc<,turen der wtndcn zip1 aile, tekc

nen voor liedcn die vcr<,tandtg zi1n" 

\!ltd/' I;, 1-; 

Heelheid van de Schepping: 
een Islamitisch perspectief 
l)c Koran " de dridveer achter aile 

],]amit"ch denken en van aile 

],]amtt"chc waarden ,\\aar voor WIJ 

vcrdcr gaan met hct he.,preken van mi

!JcuvroJg-.tukkcn gchJ'-lCCrd op de gc

dachten van de Koran, nweten WIJ 

hc,elkn dat de Schriltcn in het algc

mccn en de Koran 111 het hiJzonder, 

wmh"l"chc taal gchru1ken. Len 'Yill

hool komt voort u1t dtepe. onhcwu'>le 

pn>cc-....,cn en ncigt cr doaron1 toe tanH> 

]qk ingewikkeld te ZIJil Om dezelfde 

rcde11 raakt cen '>ymhool om zo dtep 

a], hct tot on<, cui tutTle ctho, hehoort 

I )oor hct gehru1k van <,ymholen verkriJ

gcn de Schrdtcn centrale hctekenl'> in 

vcr,chillende tqden Van cen heilig 

hock mocten Wll hovend1en n1et ver

wachten dat het dtrecte uJt<;prakeJl doet 

over allerlei ondcrwerpen Dat zou zo 

een bock tijdgebondcn rnaken. Het zou 

ziJn geldigheid verliezen buitcn een be

paald in tijd en ruirntc gcplaatst kader. 1 

s,,,,,,,,,,"; 
De natuur i'> zowel object a]., <,ubject. 

De natuurlqke wereld i'> de moeder, de 

hron van om wezens, a], aardehewo

ner'>. ZiJ geeft Ieven, hicdt voedsel en 

koe<,tering voor om fy,icke, emotione

lc, c<,theti'>che. morelc en religicuze hc

'>taan De natuurlijkc wcreld is de 

grotcn:, gchciligdc genlCCll'-;chap waar

toe wij hchoren. Vervreernding van de

ze gcmccn'>chap ontwortelt on<, in alles 

wat ons mcn,clijk maakt. Schade aan 

dcze gcmcen<,chap i'> <,chade aan om 

hc<,taan. Op ecn of andere manicr moe

ten wi1 on' gevocl opnicuw afstemmcn 

op de hart,Jag van het hc<,taan, funda

mentelc ritme<. in de natuur aanvoelcn, 

waarop wiJ kunnen vertrouwcn, ook al 

hegriJpcn wij dcze nooit ten voile WiJ 

mocten opn1euw lcren dat wij het zip1 

die aan de aarde bchoren en nict de 

aarde aan om. De herontdckking van 

onze cindighetd i'> fundamentecl voor 

elke werkcl1jk menselijkc toekomst. 

"Hij die voor ulieden de aarde gemaakt 

heeft tot een wicgcklced, en voor u op 

haar wegen hcdt gebaand, en uit de he

mel water hedt doen nederdalen, waar

mcdc Wij <,Oorten van gewas hchhcn 

doen uitkomen, 111 verschcidenheid. 

Uit haar hehben WiJ u ge,chapen en in 

haar zullcn Wij u doen terugkcrcn, en 

uit haar zullcn WiJ u uitbrengen een 

tweede maal", Srmrh 20, 1! '" 15 

"Ln Allah heeft ulieden gcschapen uit 

<;tof en daarna uit ecn druppcl en daar

na hecft Hi1 u tot paargenoten ge

maakt", S11nr/J l ;, 1 1 

"Hij "het, die ulicden gc.,chapcn heeft 

CllV 2 'J5 



van lcem, en daarna hepaald hedt cen 

termiJn" Sumh ''· 2 

De \-,\amitische leer met hctrekking tot 

de ver'>tandhouding tu-,sen men-, en na

tuur i-, op de ecr'>te plaats en vooral ge

ba-,cerd op hesel van de heilige 

eigemchap van de natuur, dat ziJ Cod-, 

handwcrk i'> en de plaats waar :Z:ipl te

kenen, iljill, tot uitdrukking komen. 

Str,lchoudcr '" dlCilsllhi<Jrhr<d 
De mens hedt aileen het opzicht over 

de natuur gekregen en mag allccn Cods 

qedehouder, klhdl[ilh, op aardc ziJn on

der de voorwaarde dat hij diemthaar

heid, 'uhud,yy<~h, jegens Cod aarwaardt 

De mens kan niet de rol van Cod op 

aarde '>pelcn en tegeliJk rebelleren te

gen de Heme\ Als hiJ dat proheert kan 

het resultaat nicts anders zijn dan zijn 

vcrnictig1ng, on1 tnaar nict tc -,prckcn 

van de chaos die in de natuurliJkc orde 

tewecg wordt gehracht 

De werkeliJk deugdzame moslim draagt 

zorg voor de helc Schepping en niet ai

leen voor dc mens. Ook andere -,chcp

'>elcn zip1 gcschapen door Cod Cll 

hehhen hun rechten. De mens hedt 

geen ah-,olute en onheperkte rcchten 

over hen. Ook bezit de mens niet het 

recht om clc natuurlijke omgeving uit te 

putten tenerndc zip1 oncontrolccrbarc 

gulzrgheid te hevredigen, vcrhorgen 

onder het masker van steeds hogere lc
vcn-,.:.,tandaardcn. Fr n1oct cen gren<.;, 

hu,lrt<l, zip1. De mens mag uitcraarcl Ie
ven en zich voedcn, maar dit moet in 

cvcnwicht, mlliPciZrl!ldiJ en tnsiicllll, n1ct de 

natuur geheuren en nict ten ko-,te van 

de vcrnictig1ng van natuur, d1e de n1en-; 

niet kan herscheppen. Or het nu regen

wouden zip1 ol watcrhronnen. 

Tn hrengt geen verderl in hetland, na

dat het tot heil gehracht is. En roept 

([)V:!lJ~ 

Hem aan in vrees en verlangen. De 

harmhartigheid Allah's is dicht hij de 

wei handelcnden 

Fn de goede streck, daarvan komcn de 

planten uit met verlot van haar Hccr" 

Sum!J 7, ><i 111 \ ~ 

"Hi) is bet. die u hedt doer1 ontstaan uit 

de aarde en u woonplaats op haar heelt 

gcgcven Suwl1 t 1, (> 1 

Het is in dit vcrhand van belang om op 

tc merken dat de Koran spreekt van 

grenzen die door Cod ge'>teld zip1, hu

dud Allllh Als mensen clezc grenzen rcs

pecteren, dan zijn zij in -,taat om een 

rechtvaardrge, niet-exploiterende en 

cvcn\vichtigc ~an1cnleving tc vorn1cn. 

AI-, zrj deze grenzen echtcr ovcrschriJ

den, dan raken zij in ernstige mocilijk

heden. Het zorgvuldige evenwicht zal 

verstoord worden. De Koran beschrijtt 

de overschrijding van deze grcnzen als 

vijandige activiteit, zul11r. lr -,teckt vee\ 

wijsheid in om deze grenzen, lllldu,l, ge

steld door Allah in ZtJll Coddelijke 

Wijsheid, te respecteren 

De lslamitische visre op de relatie tus

sen mens en natuur is er du-, cen van 

menseli1kc vcrantwoordcliJkhcid Jegen<, 

en voor de helc ko-,mos, die voortkomt 

uit ziJn tunctie als Cods <,tedehouder op 

aardc. 2 

"En Hij is hct, die ulieden gesteld heelt 

a\, stcdehouder'> op de aarde en <,ommi

gc uwcr in rangcn verhcven hceft ho

ven andcren om u te hcproeven in wat 

1-lij u gegcvcn hedt", Surah li, llr'i 

"En toen sprak uw Hccr tot clc engclen, 

lk ga instellcn op de aarde een stede

houdcr", Surah 2, m 

Ook rn dit kader is het noodzakeli1k 

om mecr nadruk te leggen op hct 

schcppingsproce<, Schepping, k/,ilqi!J,, 
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mot.'l worden gczicn als hct ontstaan 

van hct hecla!, in de hctckeni'> van ccn 

van meet u.t aan zowcl 

gi.,che en fundamentele principcs die 

de Islam hicdt om de bedrciging van 

mcnsheid en aardsc ceo-

gcestcliik-.,rirituck a!., ma

tcriecl-ty.,Jckc wcrkcliJk

heid. WiJ moctcn onszclt 

z1en als ondcrdecl van dit 

groctprocc'-J, a!". wczcn.., 

waarin de Schcrring zich 

op ZJchzell hczint en zich

zell verhcerliJkt Zoa!., de 

Koran duJdelijk hcschriJit 

"( lt w1c hrcngt voor de 

ccrstc maal de schcpr1ng 

in aanzi111 en doct haar 

daarna wedcrkcren, en wic 

gcclt u ondcrhoud lilt de 

he mel en de aardc '', S11rilh 

De werkelijk 

deugdzame moslim 

draagt zorg voor de 

hele Schepping en 

niet atleen voor de 

systcmcn te overwinncn, 

zijn aldu-, de rrincipe., van 

de ccnhl'id van Cod, la
tPIJid, van stedehouder

.,chap, khall_{ah, illlt<lllilh, en 

van recht, slum'ah. 1 

Door de larPIJJdlschc waar

dl'n tc hcnadrukken wordt 

Cod in de Koran be.,chre

vcn als de drager van hct 

hecla!, R.ahh al Almnin. Hij 

wordt ook bcschreven als 

Mcdcdogcnd, Weldocnd, 

R.almran, en Ccnadig. 

R.af,im. Omdat Cod de he-

mens. Ook andere 

schepselen zijn 

geschapen door 

God en hebben hun 

rechten. 
17, tl I 

"H11 is Allah, de Scheppcr, de 1\bkcr 

de Vormgevcr /\an Hem hchorcn de 

schoon<,tc namen. Hem lolpriJ<,t wat in 

de hemckn is en op de aardc. I:n H11 ,., 

de Ceweld1ge, de WIJzc", Slltilh \O, 21 

Ecnf,cd en hn·ll,cd ilf,_{lltd,,ncnl 

I k Islam heclt zo ccn monothcistJSchc 

oplosSJng voor de huidigc ecologhchc 

kwJicn van de mens, aldus t\lanzoot· 

H11 stelt dJt cr ccn antropoccntrisme,., 

111 de !.,Jam. I k VJSic op de men., J!s stc

dclwudcr van ( ;m! kf,,,J,f,i/'. en op de 

natuur als cen tc hcheren gocd. illltillldh 

plaJtst de mens in de htcrarchJe hogcr 

dan andere s~hcpsclcn, 111cluSJcl de cn

gelcn .\bnzoor bJsccrt het lslamitisch 

waat·dcn-wstcem op de ccnhetd van 

Cod lilrt•l,t,l als 'hoogstc 1dcc' van de 

Islam en de lslamJtrsche wcrcldhc-

...,chouw1ng t-llJ z1ct gccn ondcr<..,Lhcid 

tusscn cthick en hct lsiJmitischc rccht, 

de ,/J,m dh dat zich mccr hcmocit met 

de daad dan met ccn idee llctdc ZIJil 

opgcnomcn in de grotc gcdachtc van 

tocWtJdlng Jan Cod. lhdddf, De <,tratc-

le schcpping schraagt 

moctcr1 de nwn.,cn, als Zijn dicnarcn, 

crop toczicn dat hct zorgvuldige cven

Wlcht in de natuur niet door hun hcb

zucht wordt vcrnictigd. Dat gaat in 

tcgen hct in stand houdcn. In dit pcr

spccticl gczicn is de eenhcid van Cud 

tegclijk de ccnhcid van heel Zijn 

schepping, d1c kan worden aangcduid 

met hct woord 'lwei hcid' ' 

Agenda 
lliJ de komcnde ecuwwcndc 1s het tijd 

om de ovcrhccrscndl' visic op de we

reid, op de rclatic tusscn mens en na

tuur en 111 het bijzondcr met de 

'gcmccn.,char aardc', opnicuw tc for

mulcrcn. 

De hooldllJncn van ccn altcrnatil've vi

sic op de rclatie tusscn mens en natuur 

zijn, 

I I) De natuur is gchciligd en heelt zcll 

rc<. htcn. I kt is nJet ccn dome in zondcr 

spmtuck waarde, nict cnkel ccn mate

rick wcrkellJkhcid die door de mens 

naar hclievcn kan worden gccxploi

tecrd 

12) .\knsen ZIJil vcrantwoordcll)k voor 

U1V2'" 



de natuur, zoab zij ook verantwoorde

liJk ziJn voor hun gezin en op het 

hoogste ntveau tegenover Cod. De 

rechten van mcmen worden begren-,d 

door het recht op Ieven van andere 

-,chepselen en door hun verantwoorde

litkheid jcgens deze schepselcn. 

i.'l) Er moel <,amcnwerki ng en harmo

nic zijn tusscn mens en natuur en niet 

voortdurend oorlog en oppositie. De 

natuur moet gezien worden als cen 

bondgenoot van de mens en nict als 

ccn kr!Jg-;gcvangcn vijand, die n1ag 

doodbloeden om de meest onbedui

dendc en kumtmatig gecrceerde 'bc

hoeltcn' van een consumptiemaat

<,chapptJ te hevredigen. 

I 4) De rclatie tusse11 mens en natuur is 

op de eerste plaat-. en vooral spiritueel. 

De matericlc vcrhoudingen volgen uit 

deze tundamcntcel spirituele relatic, die 

- als ztj wordt verniettgd -omgekecrd 

ook de matcricle verhoudingcn tuS'cn 

mens en natuur zal aantastcn De mi

licucrisis weerspicgelt cen spirituelc cri

sis hinnen de mens. Zij kan niet 

worden opgelost door <,ociale 'cnqinec

'"";'. economische planning ot techno

logtsche manipulatte aileen.-

Om dte uitdaging op te pakken, hevcel 

ik de de volgende agenda aan 

I Het ontwikkelcn van ee11 nieuwc 

kosmologic, ecn cco-theologic en cen 

mondialc cthiek,als basis vuor bet lan

gc-termipl-hcleid gericht op het overlc

ven van de mensheid en ecologische 

duurzaamheid. 

2. Fen scheppingshlmohe uitwcrken al-. 

cen centrale bron voor ecologi-.che 

kwesties in het Iicht van de heiligc 

<,chrilt. Laten WiJ ecn dec~ ecology ont

wikkelen. 

:l. Hct bcwustzip1 van aile mensen vcr

hogcn met betrekking tot hun verant

woordelijkheid en hun beheer, <1111!111rll1, 

van de 'gcmeenschap aarde' met a! haar 

rijkdom en uniekheid van Coddelijkc 

tekenen, ayat, door milieu-educatie en 

dialoog tusscn de verschillcnde gelo-

ven. 

4. Om een evenwichtsrelatie tc ontwik

kclcn tussen mem en natuur moet cr 

ook een intieme relatie groeien tussen 

mensen en de Schepper en Onder

houder van het hecla!, roblnd 'alamicn. 

5. Len omvattende milieuvisie tormulc

ren op duurzame ontwikkeling in gods

dienstig perspectief. 

6. Een concept untwikkelen voor de re

I a tic tussen economischc en ecologi

sche vciligheid 

7. Een concept ontwikkelcn voor de re

latie tussen ccologischc veiligheid en 

ecologi<,ch behecr. 

Drs. AI. Hr~hih ChirZIII is rector of the i\loslim 

LlnitJersily Society of /n,lonesirJ 

No ten 
1 Al1, ,.\..,ghar Engtnt:cr '\-,lam Jnd l::.cologiLJI 

]-,..,ucc.' fluJ_dri','lllt fln,flr·dJPt 2. Vol 1 'ln'>tJtute o! 

]..,\amiL Studtc'> Homhav t ()()2 :, ~ 

Ntl'.,r Sl'yycd 11o<,'>Cl1l, p1o!. ,\Lrrr dH,I N,Jiure 

nl')'<JIId ('muril Aill'llldlii'C, paper prc<:.entcd Ill the 

!ntcrnottonal Scmtnar on !-.Jamie Phdo-.ophv 

and Sucnce. Untvcr<,lty o! S(rcncc 1\biJy'>ta 

PcnJ.ng l <JW)' 3 

~ \bnzoor l1z11vcz. Fnvtronmcnl ond Value'> the 

]<,la!lliL Pcr<,peLtlVc' 111 ZlJUclclJn SJrdJr Ti1c 
TtlHLh o} ,\1dd., Scrcrret'' \'111

1

111'- 1111,1 friPrrorrrrtn:l 111 

f,Lirrr 11n.l tJ,c Wc~t: l()H.S 1 'S"·l 

1 All l\-.,ghJr !.nginecr ll/J Lri 3 

"l Na-.r. oj1 ell 5 

Len uitgebreide vcrslagbundel van 

de op I 0 december I 9')4 gehoudcn 

studieconferentie over het rapport 

'Schepping en rcntmeesterschap' is 

vanat cind lchruari tegcn beta ling te 

verkrijgcn. De verslagbundel i-, tc 

bc<,tellcn hij het Wetenschappelijk 

ln<,tituut, tel. 070-H24il70. 
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0 
p 2'1 1anuan 1\ I'> het Stra 

tegJ'>Lh Beraad othueel 

von '->tJt t gcgaan (Jcdu

Jcndc hct atgclopcn JaaJ i'> 

in dcze ruhnek er cen- en andcrmaal 

voor gcplcit de chri'>tcn-dcnwuatJc po

litick tc J""JtJOilCITil en middc\, ccn 

oan-.chcrp1ng van de cigcn idcntitc1t 

dLmic\IJk te makcn, dat ook in de ccn

cnt\\'lllttg..,tc ccuw de antwoordcn van

lilt de chn,tcll-dcmocrati'>che ovcrtui-

g1ng richt1nggcvcnd, vcrnicuwcnd en 

wcrvcnd ZIJil. 1\\aar daarvoor I'> nod1g 

allcrecr'>l ccn <,amcnhangemlcn ondcr

'>LhcJdcnd aJllwoord op de wczcmken

merkcn van onzc udtuur en po'>l

modcrnc ... amcnlcvtng I let Progran1 

\'Jil Llttgang ... puntcn vJn J<)()~ gcclt d1c 

richting Jon 

rr 1'-. l'l'll gCLOllLCiltrccrdc Cll gcLOilli

Jllll'lTdC ill'-.J1Jllll11lg VCITI\t 0111 de rCVO

\utJollaiiT ontwJkkc!Jngcn vollcdJg tc 

Iaten doordrlllgcll 111 on<, po\Jtickc den

ken ~\ \cn,cn zip1 andcr' gaa11 den ken 

I<.,Cculan..,cnng, maar ook hijvoorhccld 

cTll llJcuw wcreld- Cll Schcpping<,

hcwu-..tziJill, nlcn...,cn ZtJI1 andcr-. gaan 

lcvcn ltndtvtduzdi...,cnng, cmonupattc, 

zciiHT\\Trkc\IJklllg '· llll'Jl'>Cil dcnkcn en 

Ieven 111 ec11 cndcre wcreld 1 technolo

gic glohzd, ... LTtng. multtLultura]i...,LTJng \. 

In dat pmLC'> kan hct voorkomcn, dct 

\\'Zlt gi<..,tcrcn progrc...,...,tcl en <..,<JUZlztl wa<.., 

vandaag jut\1 J">ouaal of zcll-, ondcr

drukkcnd " 

In 1cdcr gnal "hct zo, dat de hardnck

k,ghcHJ von ccn aantal po\Jtieke vraag

'>tukken, zoa \, her l1nancien ng'>tckort. 

de onveilighcid en de wcrkuibtoot, niet 

<,amcnhangt met de onwil van de poli

tick om - weer - iet'> mcer tc hczuini-

gen, weer - Jet-, nH.'l'r agentcn aan te 

'>tel len, -weer- ccn volgend hanenplan 

tc lanccrcn, maar wcllicht met een ge

hrckkigc ana\y<,c van de cchtc achter

gronden van die vcr<,chijn,elcn 

Daarmcc h\qlt nict aileen die prohlc

matick onopgelo'>l. maar wordt ook in 

hct algemccn hct prohlcemop\o<,<,cnd 

vcrmogcn van de politick in twqlcl gc

trokkcn. Hct "atmakcn van her karwci" 

wa-, nog goed n1et het oog op de hoop 

van vclc kiczer'>. dat hct in de daarop 

volgcnde rcgccrpcnodc zou lukkcn. A\., 

voor de daarop volgendc vcrkiezlllg 

weer naar ccn zwJtn kJrwei venvczen 

wordt, wo1·dt her de kiczcr wei cen' te

veel' 

Curator bij een politiek 
faillissement? 
Fn daarom i-, ecn '/wee Cll lllilssr' van de 

denkkrccht in de achtcrhan van hct 

C:J)i\ nodig, zekcr om hi1 tc dragen 

met 1dcecn, met ana\y<,c<,, met crva

ring-,gcgcvcn-,, on1 duide\1jk tc 111Jken. 

dar de chri'>tcn-dcmocratie cen hood-

-.chap voor n1orgcn en vJndJag hcctt, 

nadat ze relevant wa<, tcgcnovcr de Lllt

dagingcn von gi-,tcrcn en ccrgi-,tcren. 

f let Stratcgi'>ch lleraad i'> daarom niet 

de gcijktc 'C:ommJ<,<,ic van Wijze 

t\\anncn', die in zich hc<,\otcnhcid aan 

de '>ludic zct, en over enkclc maandcn 

wei ccm haarlipl zal u1tleggen. wat de 

kocr<, vcn de partq moet zip1. \)at i'> ccn 

( [)\/ J. ()) 



tormulc, die eigenlijk past hij een tiid

pcrk, waarin de vcrhoudingen lU'>'>en 

kidcr<,chap en achterhan precics omge

kecrd warcn. Onzc achterhan i<, in 

meervoudig opzicht gecmancipeerd en 

hceh niel hct rccht op dcnkcn gecn

do<,<,eerd aan ecn klcinc groep maat

<,chappologcn. Wic ecn toekomst

gericht antwoord op de vragcn van van

daag en n1orgen wil gcven, moct dat 

niet docn met lormule-, van gi<,tcren. 

Fvenmin i-, het Strategi'>ch Beraad een 

curator bij een politick laillisscmcnt, 

die nu maar de Ieiding van de politiekc 

po'>iticbepalingen overneemt. Dat zou 

gegevcn de mondigheid van de helang

riJk-,te politicke -,peler<,, met name de 

Twccde Kanwrlcdcn, -,owic<,o al nict 

kunnen, maar er i'> ook geen enkele rc

dcn voor. 

Wat hct Stratcgisch lleraad wei kan 

docn 1s op de allerccr<,te plaat<, de con

ditic<, schcppcn voor de mohiliscring 

van talentcn en ideeen. lcdcrcen, die 

gccn vrcemdc is in ons Jcruzalcm wcet 

hoc groot de hehodte is aan di<,cussie, 

aan dialoog, aan mogcliJkhcden om hc

zorgdhcid te uitcn, hctrokkenhcid gc

staltc tc geven. Daarvoor is nodig ccn 

vchikel, dat idcecn aandraagt en ver

gaart, dat tncn..;;cn, ook nicuwc n1en..,cn, 

kanscn en kadcrs hiedt om aan ccn in

tensiel gcsprek dec! te nemcn over ant

woordcn die de hardnckkighcid van de 

grotc problcmen wei doorbreken, en 

tcrug te voercn zijn op ons mensbeeld 

en onze uitgang-;puntcn. 

[)aarvoor i'-> \Vel ccn gcconccntrccrdc 

aanpak nodig die zich som'> moel at

<,chcrmcn tcgen de vragcn en agenda's 

van de dagclijkse politick En daarom 

zit er ook dat clement van retraitc, bc

zJnning in de benadcring van bet 

Bcraad De vragen achtcr de vragcn 

worden niel bcantwoord in oppervlak

kigheld ot halve zinncn 

( I lV 2 'iS 

Maar ccn rctraitehuis i-; gecn slotklom

tcr: iedereen, die <,erieus wil meedoen is 

wclkom, ook a! neemt men aan hct ge

sprck dec! in tijdelijkhcid. 

Daarom i., bet Strategiscb Beraad ook 

opgehouwd uil drie elementcn: ccn 

centrale werkgroep, de kernthemagroe

pen en hct forum. In de kernthema

groepcn komen de grote dcclvraag

stukkcn van de komendc jaren aan de 

ordc, en het lorum moet cr garant voor 

staan, dat innovaticve oplossingen 

breed bcsproken en straks gedragen 

worden. Aile clementen bij clkaar moe

ten garanderen, dat hct om een procc<, 

van mobili-,atic en inspiratie gaat. 

Structuren aiken garandcren dat niet. 

Er i'> een comtante invcstering nodig 

om de dialoog breed en dicp te hou

den, en nict tc Iaten dichtslihben, of 

een optclsom van onvervuldc wcnsen 

en klachtcn te Iaten worden. Daarom 

zullcn ook dezc kolommcn regelmatig 

gebruikt moeten worden voor inlorma

tic en invitatie tcrzakc het Bcraad. 

De vragen achter de vragcn, de echtc 

bcwustwording van de rcvolutionairc 

vcranderingen, de noodzaak van ecn 

hclderc vi sic op overheid en politiek en 

de politiekc hootdorientaties. dat zou 

in dit stadium de agenda kunncn zijn 

voor die lundarnentele aanpak. 

De samenleving in de 
eenentwintigste eeuw 
In aan.,luiting op het Program van 

llitgangspuntcn moet grondig gckeken 

worden naar maatschappclijke ontwik

kelingen die de voorondcr<,tciiingen 

van politicke besluitvorming op de bel

ling zctten. 

Twee ontwikkclingcn zijn in icdcr gcval 

van grotc betckenis. In de eer<,te piaats 

de internationaiiscring van economi

<,che bedrijvighcid 

n 
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De wcrcldcconomic ontwikkclt zich tot 

een gehcel van tunctionelc netwerken, 

die nict zelden lm '>taan van rolitiek

he'>tuurliJkc '>tructuren. Vaak wordt de 

nationalc overheid gedrongen in een 

rol van aanra-,-,ing aan 'de tucht van de 

n1arkt' Burger..., cono..,tatcrcn -vaJk n1ct 

ten onrechte- dat nationalc overheden 

macht verliezcn I )c vraag dringt zich 

or hoc vcr tTtkt de macht van nationa

lc ovcrhcdcn nog ten oonzicn van de 

CCOI101llll'"' 

I )c twecdc ontwikkeltng zou kunnen 

worden JtJngcgcvcn ol..., 'de culturclc 

lactot' 11ct gaat ten dicp-,tc om ecn 

maat>chappcliJk rrocc'> van vcrzelt-,tan

dJging van burger<..,, hct zcll n1akcn van 

kcuzen en de 'ont-elitan<,ering' van he

'>luur. t\lcde door de tnternattllnali-,e

nng van de media en de inlormatic

tcchnologtc \vordcn burger..., gcconlron

tccrd met de glllhali-,enng van cultuur 

en n1ct prohlcmcn waarovcr de c1gcn 

demouatte geen macht heelt Tot de 

culturelc !actor hehoren ook '>eculan-,a-

Binnen onze 

volkspartij zijn 

provinciale 

kleurverschillen en 

identiteiten 

duidelijk bewaard 

gebleven. Oat zou 

nu wei eens een 

groot voordeel 

kunnen zijn. 

tte en tndtvtduali-,crll1g. I )at 

heclt voor vclcn gelcid tot 

mecr keuzevrijheid. maar tc

gei!JkertlJd tot - een vcelalla-

tent crvarcn 

lcvemhe-,chouwelijkc lcegte 

en crmte van maat>chappelij

kc verhanden. We zten dan 

ook tegen'>tromen· het zoe

kcll nZt<Jr lllCLI\VC vcrhandcn 

ol netwcrkctl ( 'gcn1ccn-

<,chaJ"Ztn! etl een hcrnieuw

dc hchocftc aan ztngcving 

J)at uit zich niet zozcer tn 

ccn JTVJtali...,LTing van oudc 

in<..,tltutico..,, maar va\lk ook 111 

ntcuwc vonncn en orgZtnJ<..,J

tte'>. lnternattonali-,enng en -,chaalvcr

grotlng gaJn '->amen n1ct de hchocltc 
aan rcgionalc prolilcring en ..,chaalvcr-

klcining Fr i'> een hcrnieuwde helang

<,telling voor de cigen taal, ge<,chiedcni'> 

en cultuur, hetrokkcnheid op de eigcn 

rcgio. Men<;cn willen zich met bepaaldc 

<,tructurcn kunncn identihceren. Die 

hehoelte nccmt aileen maar toe wan

neer gcvoelcn'> van onzckcrheid in de 

<,amenlcving tocncmen: door baanloo<,

heid, crimtnalitcit, onvciligheid, zorg 

om de toekom'>l. 

Enkele grote vragen 
Welke centrale puntctl van di'>cu.,-,ie 

diencn zich tcgcn de achtcrgrond van 

de intcrnationali~cring van ecnnon1i

'>chc hedrijvtgheid en 'de culturclc fac

tor' aan~ 

- Wat i'> \ociaal' in dczc tijdJ Mocten 

men'>cn vooral nict zeit de mogeltjk

hcicl hehhen in het eigcn levemondcr

houd tc voorzienc 1\ loet de ver~ 

zorging'-i<.,taat worden gctran~Jorn1ccrd 

1n ccn participatic~anlcnkving7 Kan 

het pcr<;pcctiel op maat'>chappelijke 

partiupatie en vollcdige wcrkgclcgen

hetd worden ver'>lcrktc Hoc client llcxi

htli<;enng tc worden heoordccldJ Hoe 

kan met dcze ontwikkelingcn worden 

voorkomcn dat onwangrijkc groepen 

gcn1arginali~cerd rakcn: 

- Welke ontwikkcling op hct gehiecl 

van de <;ociale zckcrheid client tc wor

den nage'>lreeld. ook wat bctrdt de 

vera ntwoorde I i jkheidsvcrde I i ngJ 

Kunncn <,olidariteit en vergroting van 

per'>oonliJke keuzemogelijkhedcn wor~ 

den vcrenigd en zo ja hoc: 

Hoc kan wcrkclijk ermt worden ge-

111<J<Jkt met het milicuvraagstukJ Hoc 

kan hct door-,chuiven van de milicula'>t 

naar de toekom<,t worden tcruggedron-

gcn~ 

Hoc verhouclt de voortgaande intcr

nationali<,ering zich tot de mogcliJkhe

den voor plurilormiteit, in eigen I<Jnd 

en over grcnzcn~ 
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Or wclkc manicr h6nvlocdt de 

Europe": Llnie het maat<;chaprcli}k le

vctl in eigen land en hoc client de 

Euro[le'ic intcgratie vcrder gc-,talte te 

kri)gcn~ 

Or welke manier dicnen de demo

grati'-.chc vcrandcringen tcgcn1oet te 

worden getredcn en welke gcvolgen 

heeft dit voor hct migrantenvraag<,tuk, 

cen modern gezin'ihekid en het oudc

renhelcid~ 

In hoevcrre hedrcigt de crimltlaliteit 

de <;amcnlcving en de recht-,<;taaP Hoc 

kunnen gcvoclem van vciligheid wor

den vcr<;terkt~ 

Visie op overheid en politiek 
Politick houdt hct makcn van keuzen 

in, en elke kcuze heeft voordelcn maar 

ook mdelen. Naarmatc de politick zich 

met mecr onderwerpen inlaat, wordt 

het terrcin van potentielc hekriti'icring 

navenant groter. Zolang er 'politick' hc

<;taat, zal er ook wl'l kritick op worden 

uttgcodend. Toch is met de huidigc 

kritiek Ofl politick en overheid ict<; hij

zonder<; aan de hand. 

a. lletrouwhaarheid en recht-,zekerheid 

<;\aan -,terk onder kntick. Cedurende 

lange tijd gingen roliticke heloften en 

de tinancicle mogclijkheden op natio

nalc <;chaal hand in hand. Dat 'ituwde 

de politiekc ambitil'., in de jaren ze-,tig 

en zeventig op. Het waren Jarcn van 

maakbaarhcid, bureaucrati-,che logica 

en ccn tamcli1k exclu'iil've oricntatic op 

roltticke <;turing van de samenleving. 

Tocn de vcrzorgings~taat vooral tinan

cicel in problemcn geraaktc, kwam de 

noodzaak van ombuigingcn en bczuini

gingcn op. Verwachtingen van n1cnsen 

en organi<;atie., kondcn voor cen -,teeds 

grotcr dec\ nict worden gehonnrcerd. 

In de Jarcn tachtig wa<; die <,[Janning 

aanwczig. Ook de rccht<;zekerheid 

kwam onder druk te <;taan. In hoeverre 

kan de ovcrhcid in de tockotml bl''itcn

digheid bicden wannecr de maatschar

pelijke ontwikkeling snel en wissclend 

zal zijn7 

b. De bctekcni'i van polttiek en over

heid voor de -,tructurering van maat

schappchjkc betrekkingen wordt - met 

name op nationaal nivcau tcrugge

drongcn. Er ontstaan vee\ maahchap

pchjke, functioncle nctwerkcn die vaak 

ccn internationaal karakter hebben. De 

toegankeliJkhl'id tot en de 'tran<;natio

na\i<;ering' van kennis nemen 1n rap 

tempo toe, niet gehinderd door natio

nale grenzen of door be<;taande 'itructu

ren en institutics. Netwerken zijn 'plat' 

gcorgani-,eerd; niemand is de baas en 

toch blijken dcze <;ystcmcn te werken. 

Voorts is er de complcxe relat1e tu-,scn 

grofmazige wet- en regclgeving en cen 

grote maat<;chaprelijkc difterentiatie In 

vee\ gevallcn moet de rechter of het 

amhtclijk arparaat cr aan tc pas komen 

om wettcn en regels toe te passcn of uit 

te leggen. Meek daardoor wordt het 

heeld van onmacht van de rolitiek vcr

stnkt. Fen andere factor die bijdraagt 

aan de problcmati-,chcr rol van rolitiek 

en overheid wordt gevormd door tech

nische mogeliJkhcdcn die vormcn van 

directere democratic mogelijk makcn. 

Door deze ontwikkclingl'n gaat een ro

litiek van ordencn en voor-,chriJven 

mecr en mccr over in ccn rolitiek van 

ondcr<;teunen en het mogclijk makcn 

van bcraaldc maatschaprclijke ontwik

kelingen. 

c. De rol van politieke partijen vl'ran

dert. De orkomst van lokale en regio

nalc partiJen, die 'iOill'i dichter bij de 

burger lijken te 'itaan, markccrt de aan

merkelijk \m-,ere binding met gevestig

dc, traditioncle rolitiekc partijen. \)cze 

los'iere binding houdt verband met een 

andere belangriJkc trend, namelijk die 

van de 'omgckecrde piramide' Was het 
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vroegcr zo dat elite' aan de top van 

de maat,chappelijke piramidc - Ieiding 

gavcn aan proccs~cn van cn1anupatic 

en maahchappelqke vcrandcring, tham 

ontvouwt z1ch een heeld van omkering 

van dezc p1ran11de Er trccdt een 'teed, 

grotcrc 'dil krcntJatlc van de vraag' op, 

met mecr individuclc voorkeLIITn De 

p1ram1de komt op zijn kop tc qaan. I lie 

o11twlkkcl111g kan op velc tcrreincn 

worden waargcnomcn, ol hct nu om 

het eigen prol1el van de nieuwc 'tad"T

gJo\ gaJt ol om de -.ncl tocncn1cndc 

d1ilcrcntiat 1cnwgel i ,kheden hi nne11 

CA( ), Deze ontwikkel111gen hehhen 

dJvcr'->c gcvolgcn, vuriCrcnd van aan

z1enli1k grotcrc elcctoralc ver,chuivlll

gcn tot ecn zich alwenden van de 

politick 

d l'ragmat!'me 111 de politick neenll 

toe. Zakelijkc keuzcn, zockcn naar de 

lncc-.t 'doclnlatlgc' oplo ... -..ingcn en hct 

rclat1ve1Tn van pnncip1clc polit1eke 

keuzc, en vcr,chdlen 'taan voorop. I k 

aandacht in hct puhl1ckc dchat ncht 

ZILh vooral op LOnLITll' qell111gnallle' 

en veclminder op achtcrl1ggcnde pnn-

Met de huidige 

kritiek op politiek 

en overheid is iets 

bijzonders aan de 

hand. 

upc..., en opvatt1ngcn over 

het tvpe 'amcnlcving dat 

pZlrtlJCll voor ogcn <..,lJtlt 

llczlcl111g worclt 'leech min

dcr ccn waarmcrk van de po

litick I )oor de vcrzakclqk1ng 

drc1gt hct gcvJor dat de hctc

kcn" en Zlll van de pol1t1ckc 

dclll<>LfZltic u1t hct oog \\'Or

den vcrlorcn 

Ll1t dczc analv,c vloc1t voort dat de po

litick gJandcwcg naar l'L'Il andere la<..,c 

evolucert Len la'c waann mcntalc vcr

\\'Jchttng...,patroncn voor ccn dec! nloc

tcn worden h!)gc-..tcld, \Voorin ntcuwc 

vormcn van dcmocrat!'chc hctrokken

hcld zullcn opkomcn, waarin cen altcr

llJtlcl moct worden gcvondcn voor hct 

Jaar-in-jaar-uit hezuinigen met aile poli

tieke moedelomheid van dien. Ook ee11 

ta'-;c waarin nicuwc ant\voordcn gcgc

vcn moctcn worden op de vraag wat in 

ccn Jndcrc n1J.Jhchappclijkc on1gcving 

hct recht van de overheid i' in te grij

pen in hct maahchappelijk Ieven en 

wat van de overheid mag en moct wor

den vcrwacht. Fn, wat i-, de hctckcnh 

van politieke partijen in ecn '>terk vcr

andcrcnde wcrcld~ 

Politieke hoofdorientaties 
Stratcgi,ch heraad vcrondcr,telt dat 

men oog heclt voor een politieke agen

da die de duur van ccn kahinebpenode 

ovcr,chriJdt. Voorop 'laat hct ontwlk

kclcn van vi<,ie' op hct type 'amenlc

ving dat we over lien Jaar willcn. De 

kcrnvrJJg dJJrhij 1',: \Vic doct wJt in de 

volgendc ecuw; welkl' verhoud111g tu'>

'en indiv1du. 'amenlcving en overhe1d 

moct worden nage,treddc In cen cer

dcr ..,tJdiun1 vJn voorhcrcidingcn van 

hct hcraad werclcn ver-,chillcndc inten-

tic" JJngcgcvcn: 

naar ct'll cultuur van pluritormiteit c11 

w a a rde 11ovcrdrac h t, 

naar ccn vciligc ~an1cnlcving, 

naar ccn hcrkcnhaar, hetrouwhaar en 

ctlicicnt hc,tuur. 

- naar ccn verantwoordelijk en toc

komqgcricht Europa, 

naar ccn wcrkzJn1c, duurzan1e -,ocJa

lc markteconomic. 

Dit aile' vraagl om de onlwikkeling van 

l'Cn hernicuwde, tockom,tgerichte vi,ic 

op de maahchappclijke wcrkelijkheid 

I )c chrl'ten-democratic kent een eigen 

lllCll',- en lllJJt"chappijvJ-,ic, 111 die zin 

dat hl't de vcrhondcnhc1d van men,cn 

n1cl clkJJr acccntuccrt en groot hc1Jng 

qclt 111 het tunctioncren van maat

'>LhappeliJkc vcrhandcn en in gemeen

'ckq1Qin. Hct lihcrali,mc kie't veelccr 
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voor de individuelc autonomic en voor 

een klen1e ovcrheid. De <.ociaal-demo

uatie i'i, ondanh neo-libcralc invloe

den, verbonden met de sterk corri

gerende rol van de overheid in het 

maatscharreliJk Ieven. 

Het Stratcg~Sch lleraad client er toe, Ill 

een gocck communicatie, stil te staan 

bi1 de vraag welk type samcnlcving 

~taat on~ voor ogcn~ Waar liggcn de 

echtc pol1tieke prionteitenc Welke be

schermcnde waarborgen dicnen cr te 

ZIJn in het maatschappcli)k Ieven' 

Welke vcrant woordel ijkheidwerdel i ng 

dient cr te zqn tu<,<.en ovcrheid, <;amen

lcving, markt en burger~ lui'>t door de 

intcrnat1ontlli~cring kon1cn diverse 

maat-,chappelijke keuzen pregnant op 

de voorgrond te -,raan welk type llcxi

hiiiSering, solidariteit ol verzekering via 

de markt, ethi-,che bezmning ol waar

denrelativi'>me' C:DA-trclwoorden zijn: 

vcrantwoordclijkc .... anlcnlcving, <.,ocialc 

partiupatie, maatschappeliJkc cohesie, 

persooni1Jkc ontploo1ing bi1men een 

<;ociaal perspeLliel, op zoek naar nieu

we net wnken c11 nieuwe vcrant woor

deli,kheidwerdelingen. 1-loe hruikhaar 

zi1n zij in het per<.pectid van de maat

<;chappci!Jke veranderingen~ Vanuit die 

n1ccr a!gcn1cnc hcnadcnngcn kt~n ccn 

zocktocht wurckn onclcrnomcn naar 

vcrdcrc concrcti'-:.cringcn 

Partij van de gemeenschap 
I )e coll'iequentle'i van die zoektocht 

zullcn zich niet beperken tot politieke 

..,tcllingnanlc'-.. \X'ic de vcrandcringcn in 

denken Ieven en in de 'L/11111'rli' in al 

hun consequentre'> op zich laat inwer

ken, komt ook tot dwingende ulllclu

're<; tcrzake het karakter van de eigen 

part11. Wie de Iucht op<;nuilt van nieu

we hchoeltc-; en trend-;, ziet tegenover 

zaken al, glohaiiSering, onzckerhcrd, 

anoninll'-.LTing, onvcilighcid en Furopc-

anisering een duidelijke reactil' de be

hoettc aan her<,tel van de mcnselijke 

maat. aan lcvendl' gemeenschappen, 

aan warmtc in de samcnleving. 

Het mag cen keer gezegd worden: de 

rode draad op dcze pagina\ in de algc

lopen vier jaar i-; gcweest de anti-groot

<;chaligheid. de hcrkenbaarheid, de 

part1cipatie, indcrdaad de mensclijke 

n1aat. Zowcl in zorgvoorzieningcn, in 

onderwijs, rn crkenning van het belang 

van vercnigingcn, in ondcr~trcping van 

de waarde van verbanden, waarin men

sen directe pcr<,oonlijke vcrantwoorde

lijkheid voor clkaar nemcn Ices het 

gczin in de bcstuurlijke maat 

"Burger'> wdlen een overheid, die ze 

kunncn aanrakl'n." Dat " 1cts andcrs 

dan kneuterigheid, maar het is wei w

stemati'.ch de hewij<,last omkcren hiJ 

trends als schaalvcrgroting, annexatie, 

be-,tuurlijke herindeling. Dienen die 

werkelijk de herkenhaarhcid, de panicr

paticmogelijkhedcn, de kwalitcit in ter

men van menselijkheidc Het is de 

modcrne vertaling van de trend naar 

hcrkenhaarheid, menseliJke maat en ge

mccn<.chap'izin. Len trend, die door 

sommigen verwoord is in hct ulmmu

nltari-;me die door andcren vertaald 

worclt in hiJvoorbecld het streven naar 

hcr'itel van de regio in Europees vcr-

hand, en die, al' ik het gocd zic 

toch in ons land, de discuss1e over de 

tockomst van de provincie ander'i is 

gaan klcurcn. 

1\laar het i-, ook bc-,peurbaar 111 de hcr

pmitionerrng van een aantal landelijke 

organi'iaties. Wie de discmsies over de 

lcderali<;ering van de belangenbeharti

ging in de land- en tuinbouw volgt, zict 

een duidel11ke accentverschuiving in 

ccn aantal lunctie-, naar het rcgionalc 

en prov1ncialc niveau. llinnen de nieu

we samenwcrking'>lormulcs van de 

werkgevcr<, wordt ook uitdrukkeliJk 
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ruimte gcgarandcerd worden voor hcr

kenbare gewe'>tcliJkc verenigingwor

men. Frkenning van de culturelc !actor 

naJ'>t helangcntormulcring en helan

gcnhchortiging gccft ook ruinHc voor 

een ntcuwe invulling van de identitcit<;

di<;u«;-;ie 

Voor de chn,ten-democratie ligt een 

hqzondere kam in hct tormulcren van 

een adequaat antwoord op trend'> a\<, 

-,chaalvcrgroting, anncxatic, bc-,tuur\ij

ke herindeling etcetera. Die ,Juit niet 

aileen aan hiJ on'> men'>- en maat<;chap

PIJheeld. maar ook hiJ de potentie, die 

WIJ al'> vcrutt de groot<;tc poltticke ver

eniging tn on'> land hehhen 

Wie de chri<;ten-democratie onder het 

vcrgrootgla-. lcgt, zict hij de zwaktc- en 

<;tcrkte-analv'>e, in iedcr geval ecn zccr 

<,~crke kant de lokale, regionale en pro

vincialc worteling Het i'> nict ovcrdre

ven te <;tcllen dat provinuale 

klcurvcr'>chtllen en identttettcn binnen 

onze partiJ JLI"t al' volhpartiJ duideliik 

bewaard zijn gebleven. Wat door <;Om

mtgcn wei ecn'> aJ, hinderliJk wcrd he

'>chouwd. zou nu wei ecm een groot 

voordeel kunnen ZIJ!l Zekcr. een poli

tteke partiJ i' gehouden om nationalc 

antwoorden te lormuleren. op nationaal 

niveau kwalitctt te hieden en de recentc 

gc'>chiedeni' van de PartiJ van de 

Arhctd heclt gelecrd, wat de con'>c

quenttc'> ZtJn. al' het evenwtcht tu<;<;cn 

provtnciaal en landeliJk niveau vcr

<;toord" ;,\aar dat ,Juit gecn<;zin<; Lilt, 

dat hiJvoorbeeld het Limhurg'>c CJ)A 

dutdel11k herkcnhaar " a\<; Limburg<;e 

vcrcnigtng, hct h·tc"c a\-.; Fric..,c vcrcni

ging het Ccldcr'>c al<, Celdcr<;c vcreni

gtng. etc etc. 1-.cn hcnJdcnng, dtc inzct 

op die tdcntiteit zou wei eem heelnw

dern kunnen ZiJil I kt ver<;chiJmcl van 

de lokale ol regionalc partiJ i<; meer dan 

aileen maar hinderiiJk, hct i' ook een 

uitdrukking van het lcnomeen, dat bur-

ger<, op de eigenheid van hun omge

ving willcn worden aange<;proken. Het 

CDA i'> mecr dan wellicht de andere 

hootchtromen uit on<, politieke land

<,chap gekwalihceerd al'> volhpartij met 

dicpe worteling in die cigen gemeen

'chappen om die gcvoelcn<; en prek

rentic<; te integreren in een duideltjkc 

regionalc en provincialc herkenhaar

heid. Maar dat hetekent, dat in de erva

ring<;wcreld de provinuale en gewes

telijkc verhanden van onze partiJ nict 

ervaren mocten worden al'> hlialen van 

iet<, nationaal'>, maar al' op hun cigen

lwid aan<,preekhare componentcn van 

een nationaal <;amenwerkingwerhand 

Die erkenning, dat zclthewu<;tzijn mag 

ook in de komende weken hiJ de cam

pagne voor de verkiezingen van de 

l'rovincialc Staten cen duidelijke rol 

<;pclen. Zq i'> het bc<,te antwoord. dat 

we kunnen gevcn op die duidclijkc 

roep om hcr<;tel van de maat<;chappiJ al'> 

gemcen<,chap van lcvende men<,en. 

Vragen al., hovcn<,taande moeten in het 

breed ovcrlcg rond het Stralcgi<;ch 

Bcraad aan de orde durvcn te worden 

ge<,tcld. Dan i<, het ccht vcrnieuwend, 

mohili'>ercnd en in<;pirerend en hcreidt 

hct de chri<,tcn-democratic voor op de 

nieuwc tijden van de cencntwintig'>lC 

CCU\V 
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en van de opvallende ontwik

kclingen op telcvi-;icgebicd i-; 

de groe1 van de zogchcten 'rc

ality-t v.'programma\. Deze 

programma\ kenmerken zich door het 

kit dat echtc helcveni"en al-; amw,e

ment op de heeldhui'> gehracht worden. 

De variatie in dezc categoric i'> groot. 

Hct variecrt van een nog tamclijk <;eri

eu<; programma al' 'Op'>poring ver

zocht' tot cen scmatichelu<;te hena

dering van polit1c-optreden in '06-11 ': 

en van cen in hct algemeen rcdclijk 

zorgvuldig programma al'> 'Rondom 

tien' tot 'All you need i'> love'. waarin 

het relatielced van Nederlander'> ge

toond wordt 

t\atuurlijk i'> het zeker nict 

mogelqk of wemcliJk al 

dczc progran1111t1\ op CCn 

hoop tc gooien. h I'> hij

voorheeld cen groot on

der.,cheid 1n de mate 

ma. De hoofdper'>oon stemt ermee in 

dat in cen live televisieprogramma zijn 

pink afgehakt zal worden, uiteraard tc

gen hetaling van cen forse som geld. 

Hct programma scoort waanzinnig 

goed, rcden waarom twee maanden la

ter ook zijn ringvinger wordt afgezct. 

Het puhliek wil cchter mcer. en na een 

kwartaal wordt tegcn betaling van ccn 

halt miljoen zijn hand afgezet Nadat 

het zo <;teed, verder gcgaan i'>, ,Juit hij 

ecn contract dater na een jaar euthana

-;ie op hem gcplcegd zal worden. 

Ccdurcndc het laatstc jaar krijgt hij ai

le, wat zip1 hart begeert. Temlotte 

wordt zijn Ieven heeindigd 

waarin cn1otic.., cxplicict 

getoond worden. Toch 

vormt hct oprukken van 

dcrgcliJkc programma\ rc

den voor nadere rcflcctie. 

lmmer'> de '>tormachtige 

groci van 'reality-t.v.' i.:.; zc- i\ 1r d1s. A K Huilms 

Toen ik dit vcrhaal de'>tiJd' 

las, vond ik hct ab-;urd en 

zelts nogal morbide. 

Hclaa'> moet ik constatc

ren dat de huidige praktijk 

op tclevisie dcze fictie al 

ang'>twekkcnd dicht aan 

hct naderen is. Naar het 

<,chijnt zonder tcrughou

dendhcid wordt mcn-;elijk 

Iced uitgemetcn. Relatic

problcmcn worden aan 

het volk vertoond. Via de 

kcr gccn mo1-cel ncutralc kwc<;tie 

/o 1 n v!jhicn )aar gclcdcn IJ~., ik ccn gru

weliJk '>Cience-tictionverhaal Het ver

telde over een krap hq kJ., zittende 

man, die hiJ tocval een tclcvi'>leprodu

cer ontmoet. Dezc i'> net hczig met de 

ontwikkcling van ccn tclcvi'>icprogram-

tclcvhic worden langslcpcnde conflic

ten tcntoongc'>leld Zondcr dat hct 

enige nieuw'>waarde hecft, wordt het 

puhlick geconlrontccrd met heeldcn 

van zccr crmtigc ongcvallen. [en com

mentaar<;tcm mcldt: "Hclaa'> kwam de 

hulp voor twce van de vier inzittenden 

te laat." 
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Het zou onzinnig zijn de verantwoor

delijkheid voor dcze ontwikkeling uit

sluitcnd bij tclcvi'.iemaker'> te lcggen. 

Uiteindelijk doen zij niet anders dan 

inspelcn op kijkcijlcr'>, de wensen van 

het publiek. Met andere woorden: we 

moeten naar onszelf kijken. Kennelijk 

i'> er ict'> in om dat maakt dat wij van 

dergelijke programma's genieten. Nu 

zou jc kunnen zeggen dat dit al jaren 

lang de basis is onder films en televisie

programma\. Detectives, soap-opera's, 

ze drijvcn allc op een kennelijk in ons 

aanwezige behodte. Wellicht is dit al 

niet bet meest vcrhctfende gedeelte in 

ons, maar het blijh hctic. Soms kan de 

hctic zo werkelijk lijken dat we een 

film werkclijk spannend heginncn tc 

vindcn. De fictie wordt soms hijna wer

kelijkheid. Maar uitcindclijk blijft de 

hctie Daarin schuilt het grote onder

schcid met 'reality-! v.· Daar gaat het 

om echte mensen En wat mij betreft is 

het zeer de vraag of hct morcel geoor

loofd i'> het Iced van echte menscn op 

deze wijze, met amusementsdoelstel

ling, te gchruiken. 

Nu zou men daar tegenin kunnen brcn

gcn dat deze mcnscn loch zelf hun toe

~ten1n1ing gevcn voor n1ede\vcrking aan 

het programma. ja dat soms zelfs erg 

graag willcn. lk zou daar twec argu

menten tegc111n willcn brcngcn. Aller

ecr<,t is hct nog maar zeer de vraag in 

hocvcrre mensen wier Iced op televisie 

breed uitgemeten wordt, werkelijk in 

de vrijheid verkcren om op een onaf

hanke\ijkc wijzc ecn keuzc tc maken. 

Dit zou nog erger worden als mensen -

zoals in de Verenigde Staten gebeurt -

op grote -.chaal bctaald zouden gaan 

worden voor hun medcwerking. 

Daar komt cchter nog iets bij Zc]f., al 

gcvcn mensen in vrijheid hun tocstcm

ming dan nog is dat onvoldocndc legi

timatie om hun Iced uit tc buitcn. 

( llV 1 1!5 

Niemand zal over hct science-fiction

verhaal dat hierbovcn werd aangehaald 

zeggen dater niets aan de hand is, om

dat de hoofdpersoon met alles instem

de. Dit heeft, denk ik, te maken met 

het gegeven dat het gebruiken van een 

men'> als middel in strijd is met een 

krachtigc morelc norm, dezelfde norm 

die hehelst dat mcnscn geen slaven mo

gen zijn, ook al zouden zc zichzclf als 

zodanig willcn verkopen. Het is dehu

maniscrend en hct druist in tegen het 

minimalc respect dat mcnscn jcgens el

kaar verschuldigd zijn. 

Dient er iets te gebcurcn? lk meen van 

we!. Allcreerst zou ik wensen dat vee! 

krachtiger dan tot dusverre dit snort 

programma's onderwerp van kritische 

discussie worden. Men moet hopen dat 

een bcwustzijn van de morelc bczwaren 

tegen hepaalde varianten van reality

t.v. tot een selcctiever kijkgedrag leidt. 

Ook de branche zelf zou cchter vee! 

<,\erker aampreekhaar moeten zijn op 

haar vcrantwoordelijkheid. Cczocht 

zou moetcn worden naar instrumenten 

om dit systematisch vorm te gevcn. 

Misschien moct er ecn soort ethische 

toetsingscommissie in hct Ieven geroe

pen worden, of moet er een beroepsco

de voor telcvisieproducenten gcmaakt 

worden. 

ln hct uiterste geval zal cen ovcrheid 

die haar burgers wil beschermen tegen 

de uitbuiting van emoties handelend 

moeten optreden. Dat hicrbij uitcrste 

zorgvuldigheid is vercist, in vcrband 

met hescherming van grondrechten, 

sprcekt vanzclf. Het zou al mel al sterk 

tc prefcreren zijn als publick en pro

grammamakcrs hun eigen verantwoor

delijkheid bescffcn en ncmen. 

Ill de colum11 geuell ae ledcll PllH de redactie hull 
persoon/ijke O/JP!lili111)C11 !Peer lij IJopen a<l<lr

lltCC wr cumzet te I}CPC11 poor rcf/ectie of dehc1t. 
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De overheid erkent hoe groot het belang van wetenschappelijk on

derwijs en onderzoek voor de samenleving is, maar de financiele 

consequenties hiervan worden niet aanvaard. Overheid en univer

siteiten moeten privaatrechtelijke contracten sluiten waarin de 

overheid zich verplicht de universiteitstaken voor de tangere ter

mijn adequaat te financieren en de instellingen zich verplichten tot 

het leveren van bepaalde prestaties. De rol van het parlement bij 

de bedrijfsvoering van de instellingen wordt hierdoor geringer. 

D 
c univer·s-itcit.cn zittcn in 
het ddcnstd. Dat is al gc-

ruimc tijd her gcval, maar 

rccenteiiJk i'> 

dat door de hczuintgings

opcratic van het kahinct

Kok wei zeer manifest 

gcworden. 

Vccl rcactie;, van instcllin

gen, he;,tuurders en wctcn

;,chappcr;, passcn daarhiJ, 

dat wil zeggen zijn dden

;,icl van inhoud en toon

zcttmg. Dcze hc;,chouw

ing hcdt tot doel een dis-

cussic op gang te hn:ngen /Jrs. LEI/ 

over ecn andere verhouding tus;,en de 

ovcrheid en de univcrsitctten. Hierhij 

pa'>t geen defensicve opstelling. 

Toch wil ik hcginncn met ccn dekn'>ief 

getintc opmerking, namciiJk dat politici 

zo wcinig bcgrip tonen voor het wcer

har'>lig karakter van universiteitcn. "De 

wetenschap gaat met ncgatieve ;,chre

dcn vooruit," zo hecft Karl Popper de 

weten;,chap ccns kcrnachtig gekaraktc-

risecrd. Voor veel weten

schappers i;, dat kcnmerk

end voor hun beroepshou

ding: ingaan tcgcn het be

staande, kritiseren van het 

aanvaarde, etc. Binnen de 

univer;,itaire organisatie 

komt dat onder meer tot 

uiting in het gegeven dat 

een organisatie-hicrarchie 

(in tegenstelling tot 

weten;,chappclijke hierar-

Vrcdwooi}d chic) en organisatie-docl-

eindcn (in tcgenstclling tot gemccn

;,chappelijke wetemchappelijke thc

ma's) slechts relatievc begrippen zijn. 

Naar de samenleving uit zich dit in hct 

onverhloemd uitsprekcn van opvattin

gen en overtuigingen veelal zonder rc

keni ng te houdcn met gevoelcns van de 

ontvanger(s) van de boodschap. Dit 

UlV 1/'!5 



wordt nog ver<,terkt door het fcit dat de 

<;amenlcving voor bcpaaldc categoriecn 

weten-,chap<,beoctenaren zoals juri<;ten, 

economcn, hc'>tlllir'>kundigcn object 

van onderzoek is. Hun kritiek en com

mentaar raakt politici vaak rechtstrecks 

Door polirici wordt dat nict altijd op 

zijn waarde geschat. Wecrbar<;tigheid 

\Vordt vaak aangezien voor bct\vetcrig

heid, cyni<;me of op zijn best. wcten

<;chappelijke eenziJdigheid. Ook de 

door Cohen' gesignaleerdc perceptie 

dar wetcn<,chapper'> in hun opsrelling 

naar de <;amenleving arrogantie uir'>tra

len kan - renmimre voor cen dee! - op 

deze weerhar<;tighcid worden terugge

voerd. 

]<; weerhar<;tigheid in het publieke de 

hat wellichr een zwakte, voor de in'>rcl

lingen zell i'> het juist hun kracht. Her 

IS naar mijn va-,tc overtuiging - dezc 

karaktcri'>tiek die her de univcr'>iteitcn 

mogclijk hcdt gemaakt door de eeu

wcn heen tc overlcvcn. "Vernieuwing 

al-, traditie" luidt dan ook her pa<,scnde 

motto van her ]u<;trurn van Nedcrlands 

oudste univer-,itcit. 

De vcle instcllingcn en bedrijven die 

goed georgani<;ecrd, hicrarchisch geor

dend, ecmtemrnig en up ha'>is van gc

meemchappelijkc doel-,tellingen in 

onze <;amenlcving opcrercn, hehhen -

zo leert de geschicdenis veelal cen 

kort<,tondiger hestaan. 

Kenniscentra 
Diczeltde wccrbar<,tigheid van universi

reiren is van groot belang voor de sa

mcnlcving. Hct i'> nict nodig tc 

dramatiseren door in dit verhand van 

'overleven' te spreken, maar de in ver

nieuwing resultcrende weerbarstigheid 

i-, een noodzakelijke voorwaarde voor 

de culturcle en cconomische onrwikke-

ling van de .:;an1cnlcving. 

UJV 1'J' 

Dit geldt zeker voor een land als 

Nederland, waar behalve een weinig 

aardgas, kennis de enige grond<;tol van 

bctekenis is. AI diegenen die de indruk

wekkende opmars van onderwij'> -zowcl 

in de brcedte a]<; in de diepte - in nieu

we Ianden als lndonesie hebhen gezien, 

besetfcn dat aileen hct allerhoogste 

kcnnisniveau voor onzc samenlcving 

voldocndc i'>. Dat gcldt zowel voor on

dcrwijs als voor ondcrzoek. In dat per

spectiel kan er dan ook gcen sprakc 

zijn van 'ovcr<,choling' zoal-; <,ornmi

gen mcnen - terwijl aan de onderzoeb

kant kan worden waargenomcn dat de 

behocfte aan onderzoek steed-; toe

neemt, cenvoudig omdat de re<,carch

componcnt van nieuwe producten 

voortdurend stijgt. 

De universiteiten zijn met hun 

( 1) onderwijs gerelateerd, 

(2)1angc termijn, 

( 3) "uorilllssctzungsloss" vrij en niet pro

ductgebonden, 

I 4) multidi-,ciplinair, 

( 5) ethisch ingcbcd ondcrzoek, 

de kenniscentra bij uitstek om met hun 

kcnnisarheiders dezc nieuwe maat

schappij tc vocdcn, aldu'> Dillemans 2 

En Dik 1 schriJft in een recente bijdrage 

over '!'deer kwaliteir door kennis', 

"Winst en werkklimaat krijgen in hoog 

tempo een andere hron van oorsprong, 

namelijk een bron met een stijgcnd 

technologi-,ch gchalte. Daar niet stimu

lerend mce omgaan i-, niet aileen hoog 

<;pel spelen met de toekomst, hct is ook 

later niet mccr in tc halen of over te 

do en" 

Hoog spel ( 1 ): tegenstrijdige 
signal en 
Wclnu, de overheid speelt hoog spel. 

Enerzijds wordt erkend hoc groot hct 

bclang van wetenschappclijk onderwij'> 

en onderzock voor dcze <,amenleving 
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i'>, maar dit wordt vervolgen'> door een 

ontkenning gevolgd a], het gaat om de 

aanvaarding van comequenties. Tegen

<,triJdige '>ignalen zoa]<, die van mini'>ter 

Wijer'>, die cncrzijds cen plcidooi 

houdt voor intcrl'>ivering van de in'>pan

ningcn op hct gchied van het weten

'>Chappelijk ondcrzock in Nederland 

maar tcgeliJkcrtijd op tcchnologic'>uh'>i

dic'> kort, zijn hicrvan ccn voorhccld. 

De voor de laat<;te vcrkiczingen door 

vclc politici cxplicict uitgc<,prokcn ge

dachtc dat ver'>terking van kenni-;in

tra<,tructuur via univcr,rtcitcn nood

zakeliJk i'>, en de na de verkiezingen 

voorgcnomcn bczui nig1 ng~opcratic 

vormen ccn andcr voorhceld. 

onredelijkheid en ondeskundigheid op 

zich. De imtellingen worden voortdu

rend voor het blok gestcld; hct gevaar 

i'> groot dat zij oplos<,ingen vinden om 

de hudgettairc nclOd op tc ]m<,cn zon

der dat die in het kader van het eigen 

proliel, de opleidingshehocftcn van de 

rnaatschappij en de taakstclling van het 

hoger onderwij'> op een verantwoorde 

wijze kunnen worden ingepast. 

Hoog spel (2): uniformiteit, 
detaillering, en instabiliteit 
Ook op het gehicd van de wetgeving 

wordt door de overheid hoog '>pel ge

<,pecld Weerhar-,tige, op kwaliteit en 

dittcrcntiatie gcrichtc, instellingen wor-

den in ecn keur-,lijt van gc

Dit <,oort tegcngc<,tcldc 

-,ignalcn rocpt vcrzct en 

motivaticvcrmindcring op. 

Onvruchthare '>pannmgen 

tu<,<,cn politick cr1 imtcllin-

De in vernieuwing 
lijkheidsfictic'> gcpcrst. De 

instellingcn worden door 

middcl van ccn gclijke or-resulterende 
gani~atic- en 

weerbarstigheid van 
'>tnrctuur tot 

hestuurs

uniformc 

gcn zijn cr hct rcsultaat universiteiten is een entitciten getransformeerd 

van Fn dit op ccn tcrTcin -

de taken/rlllddelcnrelatie 

tu"cn ovcrhcrd en rnstcl-

11f1gcn - \vaar toch al zo

vccl <,panningcn hcstaan. 

Taken en middelcn hlijkcn 

politick namciiJk lang'> 

volkomcn gcscheidcn we-

noodzakelijke 
waarin geen plaat~ is voor 

vcrschillcn tussen grote en 

klcinc universiteit, tu'>Scn 

facultciten van vcrschillen

de omvang en aard, en tus

sen verschillende opvat

tingen over de wijze waar

op universiteiten moeten 

voorwaarde voor de 

culturele en 

economische 

ontwikkeling van de 

gen tot wettelijkc rcgelin- samenleving. worden georgani<;eerd en 

gen te lcidcn De mid- bestuurd. Aile studies zijn 

delcn worden primair hcpaald op ba-,i'> kcnnelijk gelijkwaardig en kunnen via 

van linanciclc prioriteitcn, de taken zijn 

primair afhankelijk van rdcologr'>ch dis

urs"e' en heslurtvorming hiJ hct kahi

nct en hct parlcment. Dit lcidt tot ccn 

hcdriji'>CL<JJlollli'>ch onhoudbJre situ

atic waarhi1 middelcn en taken onaf

hankelijk van elkaar worden bcpaald 

Fen volwa'>Scn maatschappiJ kan op de

ze wijze niet blijvend met doelorgani

•,atics omgaan. De politick laadt daar

door de '>Ch!Jn van onhctrouwhaarhcid, 

ecn vicrjarige studieduur met een doc

toraal worden afgcsloten. Studenten 

worden op dezeltde wijze behandeld, 

al'> zijn zc allen even hcgaatd en gerno

tivccrd, voor wetcnschapsbeoefenaren 

gcldt hetzelfde. Kortom, een grauw,lui

cr van uniformitcit is over de univcrsi

tcitcn gclegd 

Drt allcs wordt nog vcrsterkt door de 

gedetaillccrde hcmoeicnis van de over

heid met de hedrl)fwocring van de uni-

( llV l"J5 



versitciten Cedetailleerde wetgeving 

leidt tot discussies tot en met het parle

mcnt over aangelcgenhedcn die tot de 

typische deskundigheid van professio

nal-, bchoren waardoor de apprcciatic 

vanuit hct hoger onderwijs voor de po

litick ongclooflijk vee\ schade lijdt en 

de politick andcrzijds de instellingen 

beticht van onvoldoende opcnheid en 

democratische medewcrking. 

Bovcndien lcidt de gedctailleerde regel

geving en de daaruit afgelcide afspra

kenreeksen tu<;<,en overheid en 

instellingen tot een overtrokken verga

dercultuur, vee\ burcaucratie en vaak 

tot compromisachtige oplossingcn die 

bovcndien onvoldocnde in samenhang 

met het totale bcleid kunncn worden 

bekeken. Ook het gegeven dat hct per

soneelsmanagement nog voor een 

grout gedeelte geba-,eerd moet zijn op 

ambtelijke regelingen die en detail het 

personee\-,belcid en de arbeidsvom

waarden bepalcn, maken de mobiliteit 

en flexibiliteit van de instellingen ge

ring. 

Reeds jarenlang, maar vooral hij escala

tic van verhoudingen zoals in de afge

lopen periode blijkt dat de bekostiging 

en de wettclijke verhouding tussen 

ovcrhcid en instellingen niet adequaat 

is gcregeld. Bekostigingsgrondslag en 

onwang kunnen per jaar worden gewij

zigd hetgeen voor een doelorganisatie 

onmogelijk is, vooral indien dezc doel

organisatie door het werken aan mid

dellangc en lange tcrmiJndoelcn bij 

-,nellc verandcringcn altijd geconfron

tcerd wordt met enorm kapitaalverlics, 

nog los van de vraag of het vanuit per

<,oncelsbeleid en arbeidsvoorwaardcn

beleid mogelijk moet worden geacht. 

Lange termip1bcleid op instellingsni

veau- en trouwcns ook op landelijk ni

veau- is zodoende onmogelijk. 

Naar een nieuwe verhouding 
tussen overheid en universiteit 
Het voorgaande maakt duidclijk dat 

herzicning van de vcrhouding tusscn 

overhcid en instellingen dringend ge

\ven;.;t is. 

Allercerst is het noodzakelijk om op

nicuw vast te stellen welkc taken in het 

kader van de grondwet (artikel 23) en 

naar maatschappcliJke verantwoorde

lijkheid door de overheid moeten wor

den verricht. Mijns inziens gaat het 

daarbij om de volgende taken 

* deugdelijkheid in de zin van: 

kwaliteit; 

beroepsk wali fica ties; 

zorg dat minimaal aan de behoeftc 

van de maatschappij wordt voldaan 

in kwalitatief en kwantitaticf opzicht, 

* tocgankelijkheid voor de student met 

name ten aanzicn van kansarme 

groepen; 

* financiering van de kennisinfrastruc

tuur; 

* financiering van de initiele opleiding 

en voor zover de student niet zelf, op 

grond van de wet, in de kosten van 

de oplciding moet bijdragen. 
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Vervolgcns moet in kaart 

worden gebracht welke taken 

binncn het bereik van de uni

versitciten dienen te worden 

gebracht opdat zij hun tunc

tie optimaal kunnen vervul-

Een grauwsluier van 

uniformiteit is over 

de universiteiten 

len. Naar mijn mening gaat 

het hierbij om taken op de navolgende 

terreinen: 

* oplcidingsaanbod, behoudcns de 

door haar gcformuleerde taken in 

een contract; 

* differentiatie in cursw.duur; 

* capacitcit van oplcidingen; 

organisatie, 

* bestuursconcept; 

gelegd. 
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* organi'>atie van het ondcrzoek; 

* '>amenwerking van in'>tellingen op 

hct terrein van onderwij<;/onderzoek,. 

* de verhouding tu'>'>en <;tudent en in

'>telling, 

het pcr<,oneel,hckid 

Dezc taken horen nadrukkeliJk tot de 

vcrantwoordeliJkheid van de univer'>iteit, 

gcvcn die imtelling mecr mogelijkhedcn 

tot hct lormulcren van een cigen mi-,-,ie 

en hevordcrcn claardoor een groeicndc 

vcr'>cheidenhetd aan onderwiJ'>COtKep

ti~l., en ondcrzockprogran1ma'..... 

De ovcrhctd hiiJit op dcze manicr wei 

betrokkcn hij het algemcen helcid ten 

aanzien van hct huger ondcrwij'>, de at

'>lemming van hct ondcrwij'>aanhod op 

de maat<;chappelijke vraag en de h6n

vloeding van het wctcn-

vorm te geven die de in'>tcllingen encr

zijd<; in <;taat <;telt een lange termiJnhelcid 

te lormulcrcn en het anderzijd<; mogelijk 

maakt de aan de imtellingen opgedragcn 

taken adequaat te linancieren. 

Dit vraagt om hct vormgeven van een 

<,oort contractuele relatie waarhij de 

overheid zich verhindt om voor een 

IangetT termijn de in'>tellingstaken ade

quaat te tinancicren, waar tcgenover de 

imtellingen zich verplichten tot het k

veren van hcpaalde pre<,taties. 

De vraag hoc dtt kan worden gereali

'>ccrd i<; gcen cenvoudigc. Hct hoofdlij

nenakkoord dat tussen de mini<;ter en 

de imtellingen in de kahinet<;pcriodc 

I'J')i/1994 i'> afge,loten, gedt aan dat 

dit type contract niet aldocndc is. 

lmmer'>, de imtcllingen 

<;chappeliJk omkrzoek in 

het kader van de algcmeen 

maat<;chappcliJke hehocltc 

maar met hetrckking tot 

Er is sprake van een 
hehhen gczamenli1k in de

ze periode ruim ()()() rnil

jocn ingelcvcrd op de 

rijk<;hijdrage Kennclijk 

zijn puhliekrechtelijk alge

<;]oten contracten tu<;<;en 

bedrijfseconomisch 

de hedri)twoenng van de 

irl',tellingen treedt de 

overhetd terug. Door cen 

toezichthoudencle taak 

met hetrekking tot kwali

teit, doelmatigheid en een 

vcrJnt\voord gchruik van 

overlwid,gelden hlijtt de 

correctiemogelijkheid gc

handhaatd. Wordt het niet 

de hoog'>le tijd om de ver

ant woordclijkheidwerdel i ng 

onhoudbare situatie 

waarbij middelen 

voor en taken van 
de ovcrhcid en de instel

lingen <;teed-, weer ondcr

geschikt aan hesluit

vorrningsproce<;scn die 

tusscn ovcrheid en parlc

mcnt tot <,tand komcn, 

waardoor de lcitelijke be

trouwbaarbcid van pu-

de universiteiten 

onafhankelijk van 

elkaar worden 

bepaald. 

overheid c11 imtcllingen expliciet in de 

\Vet va<.,t tc lcggcn en de rcgclgcving 

uihluitend daartoe te heperken' 

De wetgeving kan daardoor veel een

voudiger en doorzichtiger worden 

waardoor tevem de bureaucratic <;terk 

kan worden tcruggcdrongcn. 

Temlotte i-, van grout helang de ta

kcn/middclcnverhouding op een wijzc 

blickrechtelijke contracten 

in twijlclmoet worden gctrokken. Het 

opncmen in de wet van harde bekosti-

ging~norn1cn voor het uitvocrcn van ta

ken zou op zich een mogelijkheid 

hiedetl, maar tot nu toe is deze zakelijk 

voor de hand liggende henadering nau

weliJb ot niet de pijler van het hegro

ting<;debat gewcc<,t. lntegendeel 

Hct is daarorn van het grootste gewicht 

om tc ondcrzocken of privaatrechtclij-

C IJV l 'J' 



kc contracten lll<,<;en in<;tellingen en de 

overheid niet heter garanderen dat con

tim(,·teit wordt gegarandeerd in onder

wijs en onderzoek. Natuurlijk kan het 

publiekrccht het privaatrecht overrulen. 

Maar de overheid en het parlement wl

len hicr toch uitsluitend toe overgaan 

h1j evidente noodzaak. En ook dan zal 

de hurgerrechter een onalhankelijk 

oordccl geven over >chadeclaims en 

over de mate waarin de taakstelling is 

aangepast aan de biJgestelde omvang 

van de hekmtiging. Een hijkomend 

voordeel van een privaatrechtelijke 

overeenkomst is dat de rol van hct par

lcmcnt bepcrkt is tot het hc-,chikbaar 

>tellen van middelen en het houdcn van 

toezicht op de rol die aan de bcwinds

lieden in een dergelijke henadering is 

toegcschrevcn. Ongetwijfeld hetekent 

dat een gcringerc mate van betrokken-

CllV l 'J5 

heid van het parlcment bij de bedrij[<;

voering van de instellingen, maar ecn 

vee! grotcre hetrokkenheid bij het be

palen van samenhangend bcleid, vast

ge<;tcld door de wetgever met 

hetrekking tot de rol van het hoger on

derwijs in de totale maatschappelijke 

constellatie. 

Drs. LE.r1. Vrcdwoogd is uoorzillcr '""' bet 

College Villi Besluur IJiliJ de R1jksuniuerslteit 

Leidm 

No ten 
1 .\1 J Cohen Plo/h)OfCII e11 Jc Poililck 

Rcdc lcr ge\cgcnhcid van 1 'Jc D1e-. 1\at~d!'i van 

de RiJhlllliVCr'>llCil L1rnhurg 

R Di\lcman-, De tiiiii'CI~dcd t'dli 111Llli}l'l1 

Relk tcr gclcgenhc1d van hct l 0-]Jllg bc<:.taan 

von Jc VSNLI, rog 2 
~ \V. D1k ',\1ccJ kwalite1t door kcnni<., 

,\} !<. C 1/,w,!c/dJ/dd - H JchntMI 19(J5 

Nieuwe rubriek 
Vanaf het aprilnummer opwl de redactie ee11 

rubriek 'Aa11 de redactie'. Brievw van lezers 

kunnC11 wordw geplaatsl indien zij korl w 

bondig ingaan op een in CD V uerschenen 

artikel. De redactie behoudt zich het recht 

voor om briwen niet te plaalsm of om - in 

overleg met de auteur - in te korten indim 

deze te lang zijn. Een brief telt maximaal 

soo woorden. 
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H<:t ddlat over de toekorw,t van Euro

pa is de atgelopen maanden weer opge

laaid. Dat is niet voor niet'> het is de 

schaduw dre vooruitgeworpen wordt 

door de in I'!'!(, geplande lnter

gouvernementele Conlcrentie Daarin 

zal hesluitvorming plaatwinden over de 

inrichting van de Lurope'>c Unre. 

Het klimaat in de aanloop crtoe i'> nict 

goed. Er i<; onmi<.kenhaar 'Luro'>cep<;i<;' 

gegroeid in het Nederland'e parlcment 

sind' in de Zwarte Septemhermaand 

van 1991 het Nedcrland5e ontwcrp

vcrdrag door de andere lid-<,taten van 

takl wcrd geveegd omdat het tc 

rdcal"t"ch was Ln ook onder de kie

zers i<; 5inds aile andere Fur-opese ge

heurtenr<,<;en na 't' \aa-;tnch( varicrend 

van de moeizame rclerenda in Frankrijk 

en I knemarken, de krappe mecrdcr

heid in het Engelse Lagerhui'>. de 5pan

nende uihpr-aak van het Duit<;e con5ti

tutionele Hof, tot de onmacht van de 

Llnic in voorn1alig }ocgo...,\avi(; en hct 

gekrakeel over de opvolging var1 

lacques Delors, de vanzellsprekendc 

voortgang van de Europc~c ccnwording 

een vraag geworden, die met scepsis 

hcantwoord wordt. 

EVP-standpunt 
De Europe5e Volkspartij hedt een dui

delijk standpunt In haar in 1993 te 

Bru55el va5tge'>telde vcrkiezing'>pro

gram voor de parlcmentaire periode 

van I '!')4 tot I 'J'J'J, 'Europa 2000: een

heid in verscheidenheid', '>tclt de EVI' 

dat deze lntergouvernementelc Con

fcrentie "vanaf vandaag wordt voorbe

reid en dat een Europcse Crondwct 

wordt uitgewcrkt" (artikel 703) De 

Lurope<,e Volbpartij i'> van mening dat 

de huidige [uropc'>e Unic moet ovcr

gaan naar ecn kdcralc Llnic van volkc

rcn, staten en regio\. Het federali,me 

zal een politieke eenheid in ver5cheide

nheid mogelqk moeten maken. De in

-;tellingen van de Lurope5e Unie 

moeten tot een overheid uitgroeien, 

waarhij door middel van het <,ub,idiari

teit,begin<,e] wordt bewerkstelligd dat 

de bevoegdhcidwerdeling tu55en Llnie 

en lid,taten zodanig is dat Europees 

centrali<,me wordt voorkomen. De 

Furope<,e lcderatie zal ecn lcdcralc sta

tengemeenschap zijn en geen eenheid'>

<,taat, aldu, de FVP (art 705 e v) 

Het Weten'>chappelijk lnstituut voor 

het CDA voelt zich al jaren ten nauw

<,tc bij deze problematiek betrokken. 

Diverse door het instituut gcpublicccr

de studies henadrukken hct helang van 

ecn mindcr ccnzijdig cconomisch gco

ricnteerd karakter van de Europc<>e 

Llnie. Met name de <.tudie 'Publieke 

Cerechtigheid, een christen-democrati

sche vi-,ie op de rol van de overheid in 

de samenlcving' ( 1990) riep de vraag op 

naar eer1 vervolg met het oog op de 

Europe<,e Llnie. Het lnstituut hedt zich 

in zijn 'Onderzoek-;programma 1994 

e.v' voorgenomen een dergelijk tunda

menteel rapport te publiccrcn over 

l'ublieke gerechtigheid en de Furope<,e 



Unic. De <,tudiecommi5'ie onder voor

zittcrschap van prot Franken is inmid

dcls van start gegaan. De interne 

di<,CU'>SiC in de politiekc rartijcn en de 

mini<,teries over dczc lntergouvcrne

mentelc Conlcrentie in 1996 is thans 

volop gaandc. 

Wezenlijke vragen 
!::en goedc voorbereiding van de 

Nederlandse inzct bij de lntergouvcr

nementclc Confcrentie is van funda

menteel bclang Mogelijk vindt de 

confercntie pas in het voorjaar van 

1997 rlaats en dan is Nederland weer 

[U-voorzi tter! 

Hoc gaat ems land dan de slag in ) In 

het huidige kabincr-,beleid viert bc

hoedzaam pragmatisme de boventoon. 

De voorgenomcn herijking van het bui

tcnlands heleid verloopt traag. Wie 

neemt in om land op een intellectueel 

bcvredigcndc wijzc de politiekc Ieiding 

in hct proces naar 1996 c Welke rol 

spcelt het C:DA c Wordt ook de 

Nedcrlandsc christen-democratic door 

de [uroscer-,is verlamd c Of wect juist 

ziJ ecn koers tc kiczcn die, omdat zij 

een principielc tederali-,tische benade

ring van de [uropcse eenwording kop

pclt aan rraktische rcaliteibzin, hct 

uitzicht op vrede en solidantcit tus-,en 

de volkercn en or een niet door de 

markt gedomineerde cultuur, in stand 

houdt ? Het zijn deze wezenlijke vra

gen die aan de ordc zijn 

De rcdactie wil haar lczers daarom bc

trckken bij de verdere meningsvonning 

hinnen het CDA, binnen de Europese 

Volksrartij en de Europese Unie. Deze 

meningworming krijgt gestalte in een 

gezamenlijke werkgroer van de EVP en 

de EVP-tractie in hct Europces Parle

ment onder voorzitterschap van Han<, 

Cert Pottering, die een standpunt voor-

( llV 1 'l:i 

bereidt over de tijdens de lnter

gouvernementele C:onferentie in 1996 

door christen-dcmocraten na te streven 

docl-,tellingen. Over het concept van 

dit standpunt vergadert or 29 en 30 

maart aanstaande cen door Wilfried 

c\\artens bijecngerocpen conferentie 

van nationale en Europese parlemcnta

ricr<, van de christen-democratische 

rartijen in Europa. Het ligt in de be

dueling dat het ontwerp-standpunt in 

juni ter amendering aan de lidpartijen 

wordt aangehoden, waarna het op 6 en 

7 november or het EVP-congres in 

1\ladrid besproken en aanvaard moet 

worden. Het CDA zal zich dus tussen 

juni en september over dit standpunt 

moetcn huigen, waarna hct Partij

bestuur eind september de Nederlandse 

amcndementen moct vaststellen. 

Tijdens de partijraad van 10 juni zal 

daarovcr ongetwijfcld een eerstc dis

cussie plaats vindcn. 

De redactie zal daarom in de komende 

maandcn regelmatig aandacht besteden 

aan deze bclangrijke Europcse agenda 

Drie bijdragen 
In dit nummcr wordt een begin gc

maakt met dcze seric. 

Het eerste deel hiervan bestaat uit dric 

hijdragen 

Het Europcsc publicke dcbat kwam 

met name or gang door de publikatie 

van hct zogenaamde Schauble/ Lamers

document, cen op 1 september I 994 

gepubliceerde notitie van de 

CDU/CSU- lractie in de Duitse 

l3ondsdag. De notitie beschouwt dehni

tievc politicke intcgratie van Duitsland 

in een Europcsc Unie met cen geloof

waardig buitenlands- en dcfensiebeleid 

en snellc toelating van de Midden

europese Ianden tot de Europese Unie 

al-, het middel om de vrede in Europa te 

bcwaren. Dit noort tot cen hoge rrio-
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riteit voor verbreding en verdieping 

van de Unie, die zelh, kan leiden tot 

een pleidooi voor een kopgroep van 

lid-,taten, die niet op de langzamere 

Ianden wacht, aldu; de CDU/CSU

fractie Het was dczc laat<,te gedachte 

die hcftigc rcactic<, opriep in de ruhlie

kc opinic in de lid-staten. Vanwcgc hct 

- nu al - historischc belang van dit do

cument wordt het hier in vertaling inte

graal gcpubliccerd 

Tcr inleiding op het Schauble-docu

ment i'> ccn bi,drage gcplaat<,t van 

Thoma-. lamcn. de voormalige <,ccrcta

ris-gcncraal van de Furore'>e Volks

rartli, waann hij het document 

'>tratcgisch analy.,eert en situct:rt. 

Nieuw rubriek 

De seric hegint met een artikel van on<, 

redactielid dr H.A.CM. Notenboom, 

mid-lid van het Eurorecs Parlement en 

de Tweede Kamer, over de bekostiging 

van de Europese Unic. Het i; bij dezc 

actuclc politieke kwestie dat thans de 

bereidheid om werkelijk verder te gaan 

met Furorese ccnwording op haar me

rites wordt getoetst. Nijrcnde vragen 

zijn laat Nederland zich delinitid 

mce.,lepen in hct libcralc reali.,me, 

waarin staten gezien worden al., con

currerenclc een heden met het oog op 

hun eigenbelangc Fn gecft Nederland 

dan toe aan hct denken in termen van 

het j11slc rclo11r, hct "1Pe 11'11111 our IIIOIICY 

l'"'k"c 

Vanaf het aprilnummer opent de reclactie een rubriek 'Forum'. In deze rubriek 

passen kortere bijdragen waarin kort en krachtig argumcntcn gegeven worden 

voor een bepaalde opvatting. Bijdragen zijn welkom die in niet meer dan 2000 

woorden een prikkelende opinie over een politieke kwestie neerzetten. De opi

nie moet passen in de opzet van CDV: het client te gaan over de strategische vra

gen achter de politieke actualiteit. Bijdragen die discussie uitlokkcn vcrdienen de 

voorkeur. 

CllV l 'l5 



Afwijzing van het wetsvoorstel tot ratificatie van het Vierde. Eigen 

Middelenbesluit waarin de financiering van de Europese Unie 

wordt geregeld, schaadt de Europese integratie en onze eigen po

sitie in de Unie. Wei zou de Tweede Kamer bepaalde toezeggin

gen kunnen verlangen. 

I 
n on'> land i-; weer di'>LUS'>ic. ga •. an de 

over wat de 1-:uropc'>e Ume 'om 

kmt' De aanlcidl!1g lijkt 1111) hct 

komendc verzoek tot ratthcatie 

door de Staten-Ceneraal van het vicrde 

Figcn ,".liddelcnbe-,luit flij het schriJven 

van dtt artikel (op 13 februari 1 995) 

was hct wetwoor'>tel tot ratificatic van 

dit Ligen Middelenbe-;luit, 

dat de Raad van Minister' 

van de Furopesc Unie op 

31 oktobcr 1994 vaststcl

de. nog niet ingediend. 

Ondanb hct lcit dat dit 

besluit voorzict in inwer

kingtrcding met tcrugwcr

kende kracht op 1 Januari 

De conceptie van de jaren 
zeventig 
In de jaren '60 wa-; in de Cemcerl',chap 

van de Zcs (EC-6) aan de orde hoc de 

landbouw een plaats zou kriJgen in het 

communautaire beleid. Duitsland had 

als industrieland groot voordeel hij het 

sneller dan voorzien wcgvallen van de 

interne douanegrenzcn, 

met exportbevordcrend 

effect. FrankriJk wcmtc 

daarnaa-;t een communau

tair landbouwbclcid ccn 

centrale plaats te gevcn in 

het gcheel van de 'Euro

pese' politick En wei ecn 

plaats die het landbouw

beleid in Frankrijk zeit in

name een beleid van 

hescherming en garanties 

19')5' Fnigc kcnnis van de 

hi-,toric van het commu

nautairc begrotingsrecht 

en van de Europese hnan- Dr. H ACi\1. NoteHhoom voor hoeren, maar dan bc-

ciering is noodzakelijk om hieromtrent 

pmitic te bcpalcn. Dit artikel bcvat 

daarom cerst een ovcrzicht van de ont

wikkeling van dit deel van de Europcse 

intcgratic. Daarna ged ik mijn visie op 

de vraag welkc houding Nederland zou 

dienen in te nemen ten aanzien van de 

linancicring van de Furopesc Unic. 

taald door de Cemecnschap. In -;amen

hang hiermee wa'> ecn ernstige crisis in 

de EC ontstaan, gcdurendc wclke 

Frankrijk in de raad ecn 'politiek van de 

lege stoel' voerdc Het zogcnaamde 

'compromi' van Luxemburg' dat een 

cinde maakte aan deze politick, voerde 

op de meestc beleidsgebieden een - de 
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facto strijdig met het Verdrag zijnde -

unanirniteit<.regel in. [erst op de 

Topconfcrentie van <;taatshoofden en 

regeringslciders van Den Haag op I en 

2 december I 'J(,<J - nadat Pompidou De 

Caulk had opgevolgd - wcrdcn nieuwe 

inlpul-,cn gcgevcn, vooral op hovcngc

noemd gebied. Daardoor zou de 

Cemecnschap veel rnecr gaan kosten. 

Het was met name Nederland, dat dit 

streven ondersteunde, maar daarhij ei

sen stelde met bctrekking tot de demo

crati"ring in de Cemeemchap· uit

brciding van de l1nancicring nloc-,t gc

paard gaan met uithreiding van de be

voegdheden van her toen nog niet 

rcchtstreeb gckozcn luropees l'arlc

ment IFI'I. Deze dubbelc 'stap voor

waarh' werd gezct in 1970. 

De onvermijdelijke compromisscn tus

scn de lidstaten, die de beslissingcn 

kenmerkten, maakten de tcksten (die 

hcdcn grorendeels nog van kracht zip1J 

ingewikkeld waardoor zir dikwi)is on

dcn\'crp zijn gcwcc'-lt von intcrprctatic

gcschillen. Daaruit voortgekomen 

conflicten zipt een aantal keren ondcr

worpen aan het oordeel van het 

[uropees Hot van lustitie Om de ei

gen hevoegdhedcn uit te rekken heelt 

het Fl' ook sttuaries uitgelokt waaraan 

het Hot te pas moest komcn I i ndachtig 

de htstorischc regel dat parlcmente11 

hun hevoegdhedcn steeds hchhen 

nweten hevechten tegenover de 

machrhehhersJ Soms had het succes, 

-..om,;, nict 

Het Nedcrlandse kabtnet was v6r'lr en 

111 I 970 op twee terreinen actid: de 

mtntsre,- van Financii'n Wittevcen ijver

de voor een hillqke 'lastcnverdeling' en 

een hnancieel aanvaardhare opzet. De 

mtntster van lluitenlandse Zaken Luns 

iJverde voor voldoende stappcn voor

\Vaart~ in de richting van de begroting-;~ 

110 "-

bevoegdhedcn van het Europees 

Parlernent. 

Op 21 april 1970 tckenden de zes rcge

ringen twee documenten: 

I Een verdragswiJziging tot uitbreiding 

van de hevoegdheden van het El' Dit 

was de eerste vcrdragswiJziging na de 

totstandkoming van de EC en was ge

hcel gewi1d aan de bcgrotingshevoegd

heden van het ll' Het ingewikkelde 

artikel 2ln kwam tocn in her Verdrag, 

waari11 onder andere de begrippen 'ver

plichte uitgaven' en 'ntet-verplichtc uir

gavcn' en hct 'nlaxinllltll~tijgings

pcrcentage' in het Ieven werdcn gcroe

pen, die nog steeds een grotc rol spe

lcn. Ook wcrd toen in hct Vcrdrag 

vastgelcgd dat het de vomzittcr van het 

EP is, die constatcert dat de bcgroting 

dehniticl is vasrgesteld Dit - voor het 

Hot aanvechtbaar bcsluit kan eerst 

plaatsvinden na een procedure van 1. 

voorontwerp begroting van de Com

missie, 2. eerste lezing van de Raad, 3 

cerstc lczing van het Fl'. 4. tweede le

zing van de Raad en 5 tweede lczing 

van het 1'1' 
2. Het bgen 1\liddelenhesluit van de 

Raad van .~linisters van de EC 1 IEerste 

ligen MiddclcnhesluitJ Dit introdu

cccrde het begrip 'Figen Middelen' van 

de EC, die in de plaats zouden komcn 

van bijdragcn uit de nationalc hegrotin

gen van de lidstaten (contrihutie I, 

waarmee tot dan toe de EC-bcgroting 

werd gelinancierd. /\let hct toen inge

voerde plalond dat aan de Figen 

tvliddelcn werd gesteld en waarhinnen 

Raad en Europecs l'arlcment hun be

vocgdheden hebben kunne11 uitodenen 

zondcr enige tl!',scnkomst van de lichta

tcn hedt de gemeenschapshnanciering 

kunnen plaatsvinden tot en met de he

groting 19H3. De in de begroting pa

raisserende uitgaven zoudcn worden 

gehnancicrd door rmddelen (mils bene-

C DV l '!5 



den het plafond van het Eigen 

1\liddelcnbesluitl krachtem 'hnanciele 

autonomic' van de Ccmccn'>chap en 

nict mecr krachtcm besluiten van de 

zes hcgrotingswetgever<. in de lidstaten. 

Hct ratiticaticdcbat' in de Twcede 

Kamer vond plaat'> up 2 december 

I ')70. De praktisch unanicmc Kamer 

nam Kamcrhreed twce motie<. aan, die 

hcide de verstcrkte pmitie van hct EP 

willcn vcilig<.tellcn De Kamer decide 

met de regcring het supra-nationaal en

thousia<;me; haar woordvoerders waren 

nagcnocg uit<;]uitend !eden van hct EP 

Vermclding vcrdient ook dat in I 975 

de twccde Vcrdrag-,wijziging plaats

vond. Dezc was wcderom in ziJil gc

hcel gcwijd aan linancielc bepalingen, 

controlc- en dechargchcvoegdhcden 

len en ander culmincerde in de in'>tel

ling van cen Europe<,e 

be-,chouwd als de voorlopcr van cchte 

Europese helastingen, die recht'>trecb 

van de bela<;tinghetaler naar de Euro

pc'>e bcgroting zouden vloeien. Zij 

zouden niet uit de nationale bcgrotin

gen worden hetaald, evcntueel wei via 

nationale dienstcn ge'l'ncas<.eerd. 

2. De eigcn middelenhnancicring, be

ogend een hnancicle autonomic van de 

Cemeen'>chap, moet worden gezien in 

het kader van hct strevcn van het [p 

naar meer bevoegdheden. De in 1979 

voor hct cerst gehoudcn vcrkiezingen 

zijn daarvan een uitvloeisel Het wa'> 

echter ook de bedoeling dat de EP-kan

didaten recht'>treek'> verantwoording 

zouden aflcggen aan de Europese kie

zer<, voor de belastingdruk die voort

vloeit uit begrotings- besli'>Singen van 

dat Parlcment. Daarmce wcrd beoogd 

zuinigheid en tcrughoudendheid bij de 

uitgavcn te bcvorderen en 

Rekenkamer. Daartoc had Als minister Zalm 
een tegcndruk te <.chep-

pen tegen hct tcgemoct

komen aan tcveel geld

kostcnde vcrlangcns. De 

ten bchoevc van de 

het parlemcnt initiaticvcn 

genomcn. Het El' werd nu 

biJ uitsluiting hcvoegd tot 

hct vcrlcncn van dccharge 

aan de C:ommissie voor de 

uitvocring van de begro

ti ng De Raad vcrkreeg 

terzake advisercnde be

voegdheJd Sindsdien zijn 

hepalingen over hcgro

tlllg, middclen, hnancic

ring, controlc en bcvoegd

hedcn steed'> ang<,tvallig 

huiten de vcrdragswijzi

glllgen (Europesc Aktc 

thans het 

1 N ederlandse 

aandeel' 

bekritiseert, oefent 

hij daarmee ook 

kritiek uit op zijn 

voorganger die in 

Edinburgh 

meebesliste. 

Cemecnschap gchevcn 

lasten zouden dan wclis

waar uiteraard deel blijven 

uitmaken van de totalc 

collcctieve lastcndruk in 

de nationalc cconomieen 

van de lidstaten, maar ver

antwoord moctcn worden 

door de !eden van het 

Europccs Parlcment. Zoals 

de gemcentelijkc helastin

I YR6 en Vcrdrag van Maastricht I'J'J2l 

gehouden, hchoudens de verheffing in 

'Maastricht' van de [uropcsc 

Rckcnkamcr tot formele instelling van 

de Europese Llnic. 

gen dee! uitmaken van de nationalc be

lastingdruk en mocten worden 

veranlwoord door de gemeentcraadslc

den. 

De tilmolic achtcr de 'Fi11!111ZUcrfassuiuJ' 

van I 970 was twcclcdig: 

I De cigen middelcn ex llTW werden 

UlV 1 'J5 

Zowcl het onder 1 als hct onder 2 gc

noemdc aspect hebhen echter ecn an

dere wending genon1cn. 4 
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De Eigen Middelenbesluiten 
Het ree(h vermelde Eerste ligen 

,\ liddelcnhesluit, dat na een ovcrgang'>

tase in l'l75 vollcdig in werking zou 

treden, kent als eigen mcddelcn: 

De douanerechtcn, 

2 De hndbouwhcthngen 1 

:l. len percentage (maximaal I%) van 

de gemeenschappelijke grondslag - niet 

van de opbreng<,t' - van de BTW, welke 

tevoren medc hiertoe grotendeels was 

geharnwcw,eerd en krachtens FC-recht 

vcrplicht in de lid-,taten wa'> ingevocrd. 

Tot I 'Jil-l, dat " dertcen )Jar na I '!70, 

kon worden volstaan met een BTW

percentage dat lag heneden ot op de 

I%. De FC-hegrotingswetgever, dat is 

Raad en ll', bepaalde het precieze per

centage voor een jaar in het bder van 

de cngewikkelde hegrotingsprocedure. 

Op dat gedeelte van de hela<,tingdruk 

kon het El' worden aange<,proken. 

Complicatie'> zijn, hehoudech uit de in

gewikkeldheid van de hegrotingsproce

dure, vooral ontstaan 11a de toetreding 

van het Verenigd Koncnkri1k in I 'J71 

Het "/ 11'<1111 Ill)' IIIOIIf)' l>dck" van l'rime

mii11Ster tvlargaret Thatcher klonk al 

hetrekkelqk <,nel na de toetreding Het 

hegrip 'netto-hetalcr', voordien nooit 

puhliekeliJk gehezigd, kwam in de pu

hliciteit en is nooit meer verdwenen. 

Ncet gewend en evenmin herecd de 

Lurope<,e samenwcrking als een ge

meen-,chap te zien, maar slechts al'> 

'co111111011 111<11kr( heciJterde de llritse rege

ring de !outer op hudgettaire geldstro

mcn gctelde voor- en nadelcn en kwam 

tot de conclusie dat hct Vcrenigd 

Koncnkri1k recht had op compen<,atie. 

De lidstaten gingen uiteindeliJk door 

de kniecn voor de Britse chantage en de 

strakke, ohJectcevc 'eigen middelcnfor

mulc' i'> nadien gesuhjectcveerd, voor

zien van extra draagkrachtelementen en 

daardoor minder helder en voor de kie-

zer mindcr hegriJpclijk geworden De 

Britse houding hecft de Cemeenschap 

blijvende <,chade tocgehracht, want het 

heoogde linancierings<.telsel i'> medc 

daardoor om zeep gebracht. In 

Duibland gingen na het toegevcn aan 

hct Verenigd Koninkrqk <,temmen op 

over het Duitse 'Z<~hlmcislcrsc/Jdjl fumf>ds' 

maar de llond'>regering hecft zich nooit 

in dat koor geschaard. eerdcr gewezen 

op het kit dat voor- en nadelen van het 

lidmaatschap niet !outer aan openhare 

linancii'n te ontlenen ziJn, maar even

zecr aan exportmogeliJkheden, werkge

lcgenheid endergeliJke'. 

Op 7 mec I 'Jil5 hecft de Raad van de 

Europese Cemeenschappen het Tweede 

Elgen 1\liddelcnhesluit'' aangenomen, 

waarmee een nieuw BTW-plalond werd 

va<,tgesteld, dat tevoren lciteliik al door 

de regering-,lciders in de 1-:urope'>e Raad 

wa'> overeengekomen. Na een zecr lan

ge impa'>Se en tiJckliJke limnciering 

waren in de Furopese Raad van 

l'ontainehlcau in 1984 at'>praken ge

maakt in de zaak van de structurele op

zet van de LC-tinanciering. 

I )aarhij werd naar miJ11 oordeel wei he

<,chadiging aangehracht aan de door

zichtigheid en eenvoud van het stel<.el 

van de 'eigen middclen' De compcnsa

tie aan het Verenigde Koninkrijk (en 

aan de Bondsrepuhliek) die gedurende 

enkele jaren de vorm had gekregen van 

specialc maatregclcn ten behoeve van 

heide lid'>laten (du'> aan de uitgavenzij

de van het EC-budgct) werd vervangcn 

door een compensatie aan de ontvang

stenzijde door hepaalde reductics van 

deal tc dragen BTW. Tegelijk werd het 

BTW-plalond verhoogd tot I ,4'X, Hct 

nieuwe regime trad - na ratificatic - in 

werking begin !9UJ, tcgelijk met de 

toetrcding van Spanje en Portugal. 

Het Derde hgen Middelenhesluit werd 

door de Raad va'>tgcsteld op 24 JUni 

CllV 1.'l5 



19SiF Het werd door ell' lidstaten zo

danig geratificecrd dat het met terug

werkende kracht op I januari 1988 in 

werking trad. De politieke hesli'>'>ingen 

die craan ten grond~lag lagcn \varcn ge

nomen tijden<, de zitting van de 

Europese Raad tc llru'-'l'l in februari 

I 988. Fr wordt een 'algemeen maxt

mum' ingevoerd voor de Eigen 

,\\iddelcn, dat van 1988 tot en met 

I 'J'J2 Jaarlijk'> in een percentage van het 

BNI' van de LC zou worden uitgedrukt. 

Het voorziet ook in een nieuwe (vier

de) middelcnhron, gl'haseerd op een 

aanvullcnde grond,]ag. de <;om van de 

BNP\ van de lidstaten. Aftoppingen 

compliceren het geheel Lr zijn dan 

derhalve vier soorten eigen middell'n, 

landhouwhcfh ngen, douanerechten, 

ccn deel van de BTW en de vierde 

BNI'-hron. 

Na heel veel moeilijkheden en wl'der

om for<,c chantage, ditmaal door Italic 

vanwege het ntct willcn terughetalen 

van ten onrechte ontvangen middelen 

in verhand met melkquota, wa<, de 

Europc<;e ministerraad eer<;t op 2 I okto

ber I 'l94 in de gelcgenheid om het 

Vicrde Eigen .\liddelcnhesluit' va<,t te 

>;tellen, dat tham op ratdicatie wacht 

De politieke knopen hiertoc waren 

doorgehakt tijdens de Europe<;l' Raad in 

Edinburgh in december 1992. Het 

BTW-maximum zou gclcidelijk worden 

gereduceerd van I ,4% naar I%. laar

lijb zouden tk maxima van de (totalcJ 

hgen !'vliddelen oplopen van I)% 

BNP in I <)'):l tot I ,27% BNI' in I CJCJ'l. 

Fr hliJven vier <;oorten Ligen ,'vliddelcn 

Het vierde eige11 middel hevat formules 

en pia fond, in vcrband met draagkracht 

en I nog <,teed<;J Brit<;e compensatic. 

De Europese Raad 
Vanaf I 'l88 i'> het gebruikelijk dat de 

[uropesc Raad zich intcmid bemoeit 

lllV l '" 

met de Cemeen<;chapsfinanciering. Hij 

stelt financicle vooruitzichten voor tel

ken<, vijf jaar vast, die - na onderhande

lingen - een plaats plcgen te kriJgen in 

zogenaamde Interinstitutionele Ak

koorden (lA) tussen Raad, Parlement en 

Commissic. Het Iaat<;te IA i<; het dcrde, 

voor I ')95-1999. In ruil voor de aan

zienlijke verhoging van de middelen 

werd het [I' verplicht- in genoemde IA 

- akkoord te gaan met compartimente

ring in de jaarlijkse hegrotingen van de 

voornaam<;te uitgavcngroepl'n. Daar

door is de hewegingwrijheid, die hl't 

hczit ten aanzien van de 'niet-verplich

tc' uitgaven aa11 handen gelegd De 

Europese Raad operecrt niet als 

Cemcemchapswetgevcr, hetgcen in

houdt· be,lissen op voor<,tel van de 

Europese Commi"ie, na advic'> van of 

in <,amenwerking<;procedure met het EP 

De Luropese Raad opereert intergou

vernementeel Het hegon met praatje<; 

aan de haard en ook thans komt het 

nog vaak voor dat de regeringslciders 

politieke akkoorden <,luiten, die ncr

gens zijn voorbereid, laat <,taan al' ont

werp gepubliccerd Tot het doorhakken 

van knopen i<; deze 'Raad' van tijd tot 

tijd wei degelijk in <;taat en daarmee on

mishaar geworden Met het oog op de 

ontwikkeling van cen supra nationale 

en democratisch gcfundecrde 
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rech tsgemeenschap bl ijven Officieel met netto-
echtcr twijfc], gcrechtvaar

digd Ongeveer op de ge

'chetste 'informele' wijze 

komen de vijfjaarlijkse 'finan·· 

ciclc vooruitzichten' politick 

posities gaan 

werken is uit den 

tot stand, die later in de IA:n 

en de Ligen Middelenhesluiten recht'>-

kracht krijgen. Daarmee hebhen natio

nale parlcmenten rekening te houden. 

Immcr<; 'hun' minister-pre'>idcnt en in 

casu 'hun' minister van hnancicn heb

hen me de eenstemmig de politieke fi-

boze. 
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nancielc knopen doorgehakt. Zo ook in 

Edinburgh A\-, minister Zalm tharv; het 

Nederlands aandeel' bekritiseert, oe

knt hij daarmee ook kritick uit op zijn 

voorgangcr'J, die 111 Edinburgh mcchc

s\iste 

En nude toekomst 
In de nahite tockormt wacht Nederland 

niet aileen de ratiticatie van het Vicrde 

t\1idcklcnbesluit, ook de lntergouvcrne

mentelc conlcrentie i ICC: I van I '!')6 

werpt haar -,chaduw vooruit De fitlan

crcring van de Luropese Llnie is in deze 

contekst een uiterst helangriJk vraag

stuk. Welke houding dient Nederland 

in tc ncmcn~ 

Na twintig jaar aanpassing van 
het begrotingsrecht? 
Reed-, enige jaren gelcden hedt de 

Nederlandse regering verklaard voor

'>tander te ziJn van af-,chaHing van het 

ondcr-,cheid tu'>'>en 'vcrplichte' en 'nict

verplichte' uitgavcn. Dit t'> zeer belang

rijk, want door het onder<;chcid in 

artrkel 203 van het Verdrag mrst het 1:1' 
voldoende bcvoegdhedcn over met na

me de landhouwuitgaven. die voor her 

allergrool'>te deel tot de 'verplichte' uit

gaven worden gcrckcnd. Ook cnkelc 

andere regcringen '>taan op dit <,land

punt. Het FP '>taat reed-, mecr dan VIJf

tien Jaar op dit stand punt. 

Het klimaat litkt niet rrjp om in !996 

andere ingrij~cndc w1jzigingcn in de 

'FiuarrZPnjasswu;' te verwachten. Nict

temin moct om land zich opmaken om 

over relcvante vraag'>lukken '>landpun

ten in huis te hebben. Wanneer de gro

te Nederland-,e mccrdcrherd bli1tt 

'>lr-cvcn nJar ecn lcderatie-achtigc 

Cemecn-,chap br1 men nict VIJfcntwirl

tig jaar lang vcrhctcring in de nog zccr 

gcbrekkige 'FirliJITZPnjrrssurli;' omzeilcn. 

Het i'> ook nict mogelijk zo lange tijd 

tt4 " 

de fiualrtc (einddoelstelling) van de 

Cemeenschap onuitgcsproken te Iaten. 

De gewenste standpunten kunnen im

mers niet losstaan van het doel dat men 

met 'hrropa' voor ogen heel l. De 

Nedcrlandse regering mag op dit punt 

nict zwrmcn. De kracht van de 

Nederland-,e inbreng was daarom zo 

aanzienlitk omdat de regcring tcrzake 

steeds kon -,teuncn op een zecr grote 

kamermecrderheid. Als dic verloren 

zou gaan of al zou zijn krijgen we daar

voor de rckening gepresenteerd. 

Voor terzake in Nederland ontwikkelde 

gedachtcn wordt vcrwezen naar de 

SER-adviezen inzake de EC-begroting 

en tinancicring. ~let laatste i'> het 

Ad vie'> over EC-hegrotrng'>belcid I')') 'l-

19971", waarin de SER als steed'> op de

gell)ke wiJze ingaat op dit '>Oort 

problcmer1. De SLR-C:ommi<,<;ie lnter

nationalc Sociaai-Economische Aan

gelcgenhcden deelt de opvatting van 

de Luropese Commis-.ie dar de FC op 

termijn over ecn eigen bclastinggebied 

zou moeten kunnen bcschikken. "Drt 

lcidt in heginsel mils in de begro-

ti ngsprocedurc voldoendc ·, hccks <Tud IJir

lauccs' zijn ingehouwd - tot cen betere 

verdeling van vcrantwoordelitkhedcn 

en ccn n1ccr zuivere afwcging van de 

kmten en haten van hepaalde uitgaven. 

De FC client zich dan ten opzichte van 

afzonderlijke bela'>tingbetaler'> te ver

antwoorden voor haar hegroting-,he

lcid. In de komende periode moet 

aandacht worden gegeven aan een ver

dere ontwikkelrng van bovengenocmdc 

'checks arrd J,,r/,wccs', waaronder de toe

kenning aan het Europccs Parlemcnt 

van cen vollcdig rccht van budget over 

aile uitgavcn. Dan zou voor de pcriode 

na I ')'!7 mecr concrcet over de ( voor

waardcn voor) invocring van cen eigcn 

bcla'>trnggcbicd kunnen worden gc

sprokcn" 
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l:r is ook een interim-rapport van de 

Wctcnschappclijke Raad voor hct 

Regeringshelcid IWRRI 11 : 'De financie

ring van de Europese Cemeenschap'. 

Typcrend voor de onderhavigc materie 

en ook voor het deskundigenpntentieel 

in om land op dit punt is dat een eind

rapport nooit is ver-,chenen In het inte

rim-rapport advisecrt de WRR dat de 

Europcse Raad ecm in de vijt jaar het 

tinanciele kader vaststelt. Dat is in de 

praktijk sind-, 1988 ook inderdaad het 

geval en zat cr trouwem vlak voor hct 

verschiJtlCn van het interim-rapport al 

aan te komen Ook worden in het 

WRR-advies v()(mtellen gcdaan om de 

hegroting'>procedure te vcreenvoudi

gcn. ()p langcrc tern1i_jn ~uggerccrt de 

WRR de vennocmchapsbelasting te be

<,temmen a]<, Europese belasting ter 

vocding van het budget. Ook beplcit 

de WRR alschaffing van het onder

scheid 'verplichte uitgaven' vcr'ius 'niet

verplichte uitgaven' 

In het Basisprogram van de Europe<,e 

Volbparti) I) staat over EC-financie-

ring: 

"212. De Unie moet over de nodige 

middelen beschikken om haar beleids

vormen te realiseren. Met dit doel zal 

de Unie een budget toegekend worden 

van het lcdcralc type met voldoende 

inkomsten volgem het principe van 

'progn~-,-,iviteit' en rekening houdend 

met de rclatieve welvaart van iedere lid

'>laat. 

213. De EVP i-, voorstander van een 

rechtstreekse relatie tussen de belas

tingbetaler en de Cemcenschap om al

dus ook een recht-,treehe verant

woordelijkheid van het EP tegenover 

de belastingbetaler in te voeren. De fi
nanciering van de Cemcenschap moet 

rekening houden met de financiele situ

atie van zowel de lidstaten als van de 

(I lV l '" 

Cemeenschap De toekenning van fis

cale bevoegdheden aan de CC, zoal'i 

voorzien in het Ontwerpverdrag over 

de Europese Unie, goedgekeurd door 

het EP in 1984. mag niet tnt een verho

ging van de totale fiscale lastcn leiden." 

De geldstromen 
Nadat de Cemeenschap dertien jaar 

lang wist 'toe tc komen' met het eerqc 

en duidelijkc pia fond van I% van de 

llTW-grondslag, is het daarna met een 

sneltreirwaart omhooggegaan. De 

Tweede, Derde en Vierde Eigen 

1\!iddelcnbesluiten hebben clkaar <,ncl 

opgevolgd, telkens met aanzienlijke 

plafondverhoging. Dit had vooral tc 

maken met uitbreiding van de bclcid'>

gebieden. Met name de structuurlond

sen 1;; zijn enorn1 ge~tegcn na de 
toetreding van Spanje en Portugal. In 

de begroting 1987 was het bedrag voor 

de structuurfond.,en 6,5 miljard ECU, 

in die van I 994 ruim 23 miljard ECU. 

Beide voor een EC met I 2 lid.,taten. In 

de hegroting 1987 bcliepen de kmten 

van het landbouwgarantiebeleid een 

klcine 23 miljard ECU. in die van 1994 

waren die - ondanks de hervormingen 

van dat belcid - 36,5 miljard ECLL Het 

begrotingstotaal voor 1987 beliep ruim 

36 miljard. dat voor 1994 73,5 miljard 

ECU. De jaarlijksc verslagen van de 

Europese Rekenkamer geven interes

sante cijfcrreeben over gerealiseerde 

inkomqcn en uitgaven, naar belcidson

derdelcn en naar lid'>taten 1" 

Zowel het CemeenschappeliJk Land

bouwbeleid (Clll) als hct regionalc 

steunbclcid zijn hct laatstc decennium 

aanzienlijk veranderd. Het landbouw

beleid is grotendee]., hcrvormd 

(Andrie'>'en en 1\\c Sharry) en de '>leun 

is gccvolueerd van prijssteun naar inko

mensstcun, gebasecrd op de omvang 
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van produkticfactoren zoal-; grond. 

Medc orndat Nederland veel tuinhouw 

en intemievc vcchouderij kent, waar

voor nauweliJb FC>,teun, geldt en tcn

gcvolgc van gcnocnH_ic vcr<.,chuiving 

kornt cr aanzicnliJk mindcr geld uit de 

FC naar on' land. Hct CLil hc,laat mo-

Uit 

'Den Haag' moet in aile fractie<; 

hoogstem van zcldzamc en vnj inci

dentele ontmoetingcn worden ge<,pro

ken. Wannecr men hct duhhelmandaat 

zonder dat nauwelijk<; iemand van 

vandaag daar zell cnige ervaring mec 

l1eeft - hij voorhaat verre van zich 

wcrpt, dan <;taat daar min-

<;tens de verplichting tc

mcntccl nog ongcvccr 

50'){ van de hcgroting te

gcn 66,{) 1!1> twintig jaar gc

kdcn, de on1vang is nog 

groot en n1ct hct oog op 

begrotingsoogpunt 
gcnovcr da t gckozcncn 

van ccnzclfdc partij in cn

gc vcrhinding met elkaar 

optreden Nadat de poli

tieke partijen in om land 

het duhbelmandaat wel

haa<;t principieel hehhen 

vcrworpen, lijkt het crop 

dat in de Tweedc Kamer 

de ccn<,temmighcid over 

hct Figcn t\liddelcn

concept is verlatcn. De 

hierhoven uiteengezette 

onvnmijdcliJk lijkcndc 
is verhoging van de 

toctredtllgcn rond hct 

cind van dczc ecuw "vcr

der lwraad noodzakclijk 

over de tockom<;t In dit 

kader kan daarop niet vcr

dcr worden ingcgaan. 

Door de terugval van de 

naar on<; land vlocicndc 

landhouwc>ntvang.:.,tcn en 

de tor-,c vcrhoging van de 

communautaire 

ontwikkelingshulp 

en evenredige 

reductie van de 

puur nationale hulp 

te overwegen. 

lilt Nederland komcndc Ligen 

t\liddclcn hcclt Den Haag ontdckt dat 

om land, dat a], agrari<;ch land vclc ja

rcn pmlitccrde van de 1-'C-hcgroting<;

<;tmmcn. plotseling een 'nctto

hetalcr<;-pmitic' in de FC hcelt ingcno

mcn. Zclls zoudcn <;ommigcr gedach

tcn uitgaan naar vcnvcrp1ng van hct 

wct<;ontwcrp tot ratificatic van het 

Vicrdc [igen 1\ liddelenhcsluit. 

Verdieping is nodig 
Wannccr nationale parlemcntaner' per

manent cn 'Y'temati<;ch enige hetrok

kcnhcid met de voortgang van de 

Furopc<;e intcgratie zouden bctrachtcn, 

dan had men dc ontwikkcling van deze 

prohlcmat1ck, waarvoor cnkclingcn 111 

hct parlcment al ecrdcr waarschuwden, 

ecrdcr kunncn zictl. lk vrcc<; cchtcr dat 

cr wcilllg bctrokkcnhcid t<; en wat de 

contactcn hetrcft tu<;<;cn leden van de 

Europc<;c lractic<; met hun collcga\ uit 

opzet van linancielc auto

nomic van de EU Ctl EP-Icdcn lkandi-

daten) die recht<;trcek' de uit hun 

hekid voortvlociende ]a<;ten vcrant

woordcn ten opzichte van hun helas

tingplichtige kiczer<, wa-; al eerdcr 

vcrwatcrd. Waar \Va-; de uitspraak van 

cen Kamermecrderhcid toen ccn ka

mcrlid protestecrdc toen in de nationa

lc hcgroting de eigen middelen naar de 

Europcsc Unic a], nationale uitgaven 

gingcn parai-;...;ct-cn~ Waar was die toen 

de rcgcring gclcideli_jk aan \veer ging 

<;chrijven en <;prekcn over 'contrihutie' 

aan de EC, in plaat<; van in woord en 

daad de uitcindclijke hcdocling van ci

gcn con1n1unautairc belastingcn, \Vaar

van de Ligen .\liddelcn voorloper 

moe<;l<:n zijn, hoog te houdcn en uit tc 

lcggcnc Hct wcrd op zijn beloop gela

tcn en than<; wcet hip1a nicmand mecr 

wat bcoogd werd met dit FC-recht. Na 

de opzct crvan zijn alweer twcc genera

tic<; ambtcnarcn aanl,!ctrcdcn die het 
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concept niet kenncn. Evenals journalis

ten, waarmec nict gezcgd is dat dicge

ncn onder hen die het wei \vistcn' dit 

Furopese ideaal voldocnde hehhen uit

gcdragct\ ot al~ dat tt'vccl gevraagd i"', 

hekcnd gemaakt 

Nu de zcltstandige vcrantwoording 

door de Cemecn<,chap en dicns geko

zcn afgevaardigdcn i'> gccrodeerd en 

niet verder tot wasdom is gekomen, 

komt dcze verantwoording voor rcke

ning van de nationale volkwertcgcn

woordigcr<, En nu concurrercn de 

Luropese middelcn als begrotingsuitga

vcn met andere nationalc uitgaven. Zij 

hemoeilijken het giganti-,che hezuini

ging-,procc<, en hclpen de noodzakelij

ke dingen die van 'Den Haag' worden 

vcrwacht wegdrukken. Deze bc.,chuldi

ging is iet<, overdrevcn, echtcr niet in 

heginsel onjuist. 

Het begrip 'netto-positie' niet 
formaliseren 
Uiteraard is hct nodig rcgelmatig bij te 

houdcn hoc de gaande en komcnde 

gcld-,tromen voor ons land uitpakken. 

1\ let name v66r het houden van ecn 

Europese Raad. 1\laar ofhcicel met nct

to-pmities te gaan werken acht ik uit 

den hozc. Hct helang van hct he-,taan 

van de Europesc Unie is niet met he

groting~~tronlen tc n1etcn. Dan i~ cr het 

kit dat wiJ hehoren tot een Cemeen

<,chap van Ianden met rijkcrc en armcre 

lidstaten, die staan voor ccn gezamcn

litke taak. ,'vlaar ook hinncn het domein 

van de economie zijn er veel zaken, die 

met mccthaar ziJil aan hudget-;tromen. 

Binnen hct domcitl van de geldstromen 

is ook nog te onderschciden tussen 

middelen die aileen maar door cen land 

worden algedragen en middelen die 

werkelijk op de economic van ecn land 

clrukken. !\let netto-posities gaan wer

ken lcidt ook de aandacht af van de 

UlV 1 '!5 

bruto po<,ities en die zullen de burger 

meer interes-;cren. 

Structuurfondsen 
Een van de oorzaken van de begro

tingsuithreiding van de Unic ligt bij de 

vervcclvoudiging van de structuurfond

scn (Europee<, Rcgionaal Fonds etlZO

voortl. De 'armere' Ianden cistcn dit in 

ruil voor hun mccdoen aan 'de cne 

markt' lntussen bclopen de hijdragcn 

uit de structuurfondsen die in de niet

armc Ianden terechtkomen hondcrden 

miljoenen ECU per jaar. lk vroeg mij af 

hoc na 'Fdinhurgh', waar die torenhoge 

bedragen voor de fondsen wcrden 

ovcrcengekomen, zo sncl Flevoland 

werd uitgcvonden als achtergehleven 

gehied. Ook in andere regio's van ons 

nict arme land komen hondcrden mil

joencn guldens per jaar tcrecht uit die 

fondsen. 

Wannccr het de bedocling i-; gewecst 

aldus de netto-pmitie te verklcincn, wil 

ik crop wijzcn dat wanneer ook andere 

Ianden dit doen (en waarom nictcl dit 

het niveau van de structuurlondsen 

voor de toekom-;t nog vee! verder doet 

ophogcn. llovendien vcreist de -,teun 

uit Bnt<,<;el tcrzake mcestal 50% natio

nalc co-financiering voor zaken waarin 

'llrusscl' uiteindelijk hct helcid hepaalt 

al kunncn de nationalc overheden -

vaak in ambtelijke he-,lotenheid - de 

voorstcllcn doen. lk rcali.,eer mij de 

p<,ychologischc hetekcni'> van commu

nautairc steutl, maar plaats vraagtekens 

hij het oogmerk hicrmee de negaticve 

'nctto-positie' te vcrkleinen. Nict gc

heel ten onrechte wordt hier wei ecn'> 

het hegrip 'rondpompen' gchruikt 

Wcgcm de 50% co-hnancicring is de 

idee van 'vervangend bcleid "' niet of 

nauwclijb op de structuurfond-,en toc

pasbaar. De nicuwstc idee om hij de 

Unie aan te kloppcn om verlichting van 
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de financiclc tcgcnvallcr in vcrhand 

met de rivierdijkversterking lijkt op 

korte termiJn wellicht zinnig, maar zal 

het rondpompen opvoeren en op ter

mipl zeker nict crtoc hijdragcn de or

vocring van dit <,oort uitgaven or het 

F:C,-budget (miJn' inzicns tcrcchtl tc 

rcmmcn. Wij krijgen dan de rekening 

gerre<,enteerd in het voorveld van het 

Vijtde F.igcn !\liddclcnbc'>luit 

Vervangend beleid 
Waar de notic 'vcrvangcnd belcid' wei 

toera-,haar zou zi1n, i'> het gehied van 

de ontwikkeiiTlg'>'>amenwerking. Afge

zien van de wens zovecl mogelijk cigen 

Nederland, heleid te voeren zou uit 

bcgrotingsoogrunt verhoging van de 

communautaire hulp en evenredigc re

ductic van de puur nationalc hulr tc 

overwegen zijn. lmmcrs, Nederland is 

een van de zecr weinige Ianden die uit

komen hoven de intcrnationalc norm 

van de 0,7% van het nationale inko

men. Wij willcn dat de medclid<;taten 

dat rercentage ook mimten<, gaan ha

len. Onder onze norm vallcn ook pro 

rata de bedragcn die Nederland 'via de 

FG verstrckt Zou de Eurore'>e hulr 

grotcr worden dan kan in de optiek van 

'vcrvangend helcid' onze ruur nationalc 

hulr mecr dan evenredig kkiner wor

den en toch nog aan de norm voldoen 

Bovendicn zouden de medelid'>taten 

door deze Euroreani'>cring dichter ko

men hi) de norm van 0,7'X, Wellicht 

hechten wij wat <;tcrk aan de hulp die 

rccht<;treek<, van achtcr de duinen naar 

de wcrcld uitgaat 

Controleerbaarheid en 
fraudebestrijding 
Nict met ad-hoc actie'> ot ,Jimmighe

den, maar door systcmatische hetrok

kenheid en aandacht voor controlc en 

rechtmatigheid kunnen nationalc rarlc-

menten hijdragen leveren aan de verhe

tcring van de Eurore'>e hegroting. De 

signalen, vooral van de Eurore<,e 

Rekenkamer, over fraudes en veel te in

gewikkelde en moeilijk controleerhare 

regelingen zijn legio Waar het aan 

mankeert zijn <,anctie<; en '>Om'> ook nog 

voldoende medewerking van nationale 

instanties, waarover ELI-ontvang'>ten en 

lll-uitgaven mee<;tal loren. De natio

nale rarlemcnten hehhen gelegenheid, 

al was het aileen maar door (delcn van) 

de dcchargerarrorten van het U' met 

hun eigen ministers door te nemen, om 

de rechtmatighcid van de uitgavcn te 

helren ver<,terken, de fraudehe-,trijding 

handcn en voctcn te geven en daarmee 

de uitgaven<;tijgtng te bererken. Boven

dien wordt de geloofwaardigheid van 

de Ccmeemchar erdoor verhoogd. De 

vcrhoogde aandacht gedurende de laat

<;te tien jaar voor controlca<;pcctcn bin

nen het nationalc domein zou verhreed 

kunnen worden door het ondersteunen 

van de controlccommi<,<,ie van het EP. 

Aileen het nationale parlement kan de 

eigen minister, ook in diem hoedanig

heid van lid van de Europe'>e 1\lini'>ter

raad, ter verantwoording roeren. 

Slot 
Er is reden om een stevig ratilicatiede

hat te houden. De nict-armc Ianden 

moeten signalcn afgeven dat er ook 

eindigheid bestaat bij uitgavenstijgin

gcn. Afwijzen van hct wetsontwcrp zou 

de Europese integratie onnoemelijk 

<;chaden. maar ook on<, land hinnen de 

Llnie en hij de huren voor lange tijd 

een niet te he'>te pmitie verlenen. De 

rcactie van de regering moet wei van 

gecn kanten deugen, wil zo iet<, ge

rechtvaardigd zijn 

lr i'> ook nog de mogeliJkheid om de 

rcgering huiswcrk 1ncc tc gcvcn. 
11

Kon1 

over ecn maand maar eens tcrug als u 
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dit en dat in de Raad hccft bercikt" 

Ongebruikelijk bij ecn ratificatie, maar 

gegeven het nict-amendeerbarc karak

tcr van zulke wet<,ontwcrpen, wcllicht 

in uitcr<,te gevallen dcnkbaar. Dat rnoct 

dan wei gaan over te prcciseren zaken 

I bijvoorbeeld het vcrkrimen van <,anc

tie<, hij gccomtateerde fraude-.) Hct 

mec<,t eHecticf zou dit zijn wanncer op 

dil punt cornmi<,sicvoor-.tcllen zouden 

vourliggen met een pmitief EP-advie'., 

die in de Raad stagneren. Tenslotte zou 

de Kamer toezeggingen kunnen vcrlan

gen voor de toekornst. Zij zou forrncel 

de uitspraak kunnen doen dar cen vol

gende Figen J'vliddelenbesluit nimrner 

cornpemalic<, voor het Verenigd 

KoninkriJk melT mag bevatten. 

En dan nict weer gaan wachten tot dat 

vijkk bcsllllt, maar ondcrtu'>Scn de 

Europese Unie ook a]., onzc eigen zaak 

hehandclen. 1\lct de collega's die geko

zcn ziJn om in de Europesc volkwcrtc

gcnwoordiging zich in te zetten. lk 

dcnk dat men ccr<,t dan het Nederlands 

helang in dat groterc geheel kan hevor

dcrcn. 

Dr. 1/.AC.i\ 1 NolenhooHI 11 otld-lid 1'1111 de 

Twcede Kanw en /Jet Eiit·of>ees Porlement. 

Hi) pmmoueerde O/J de dimrtatic '/let E11ropees 

Parlemmt e11 dejincmeie11' ( 19881. 

No ten 
I'll I '!I del 2H-i-I'J71J 

\X'ehont\verp op -.tuk 10()15, wJann de he!clc 

'>tukkcn tcr rJ.tdiLJtll' werdcn J<lngchoclcn, hct 

R:Etd-.,hc-.lult over de f1gcn 1\\iddclcn behoch 

nJJ<,t de verdrag<,\1/l)Zlglllg l'\TilCCil'-> ral!IJcatH..' 

door de natJonJ.lc parlcmentcn 

l)c hcpJ]Illgcn 111 het Vcrdrog van Rome met 

hctJckk111g tot de hcgrotlng en de hcvocgd

hcld'>vcrdclmg tcrza\.._c, J]<.,mcdc de hc<,lultcn 

van de RaJd hetrcl!cnde hct <:.tel.,e\ van etgen 

mtdde\cn vJn de Luropcc,e Cemccnc,chappen 

wc\kc laJhtc krJ.chtcn-. Jrtlkc\ 201 van hct 

Vcrdrag rotdtcatie door de ltd'>taten O\Trccn

kom'>tlg hun ondcr-.chetdene grondv,Tttelqke 

hepJ.llltgcn hehocvcn bchoren tot de ba~t-.rc

gc\-. van hct communaut<llre hudgetrecht In 
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Duttsland wordt dtt <,Jnten'>tel van hepal1ngcn 

de 'FurdnZt'er[d'>'>l/11!/ gcnoemd 

4 Z1e voor de tot~tandkoming en de llltoekning 

van de hcgrotlng'>hcvocgdhcdcn door hct r:P 
Harry ~otenhoom. /lei Eum/'CC'> Pdrlcrrtcril w 3c 
Frrrdrrucll, ,tc Jidtn:{cnrn~ ,/oor l1d Emof"!tc~ Pr~rluncril 

Pdl1 Zlfll hcr;rolur~J,/'ct'OC,J,Ihdm J97l-Jll!oj7, SIJU 

Li1tgeverij, Den Haag, 19HR 

[)uit<:.Lmd krccg nzt hct Vcn..'nJgd Kontnkri)k 

\vt-1 cvcncem ccn zekerc c_ompen-.atJC, doordat 

hct UJLgezonderd werd van her J<tndce\ 111 de 

lo~ten van de Hntsc compen-.atle 

(, 1'8 I 12H, dd 1-1-5-I'JH5 

7 PB L 185, dd 15-7-l9H8 

PB L2'!1 dcl12-ll-l'J'J4 

<) Z1e NRC van <) lcbruan J9<)5 met de kop 

'ZJim NcdcriJnd moct Jan Bruc,~el m1ndcr JJ

dragcn 

1 () Nummer 92-08, blz l) 

11 Nr J9H7-~2 van() november JC>H7. 

12 Coedgekcurd door het !Xc congre<, 111 Athenc 

I l-13 november I <)<)2 

13 Het gehcc\ VJn· Europee-. Fond-. voor Reglo

na\c ( )ntwikkellng, Het Europee'> Soctaal 

fonds, hct OncntJtJeJondc, voor de Lllldhouv,' 

en her <:.1nd'> kurt mgc<,tcldc C_ohc-.Jdond'> vooJ 

mllldcr bcdeclclc lld'>LJtcn wordt 'Struuuur

londc,en' gcnoemd 

1 l Voor de ontw1kke\ing van de EC-ontvang-.ten 

en u1tgavcn naar cJtegonccn VJna! de JJnvJng 

van de C1gcn m1ddc\cn tot de begroting I 987, 

z1e H A.C .. \1 Notcnhoom, 'HcgroLJng-.prohle

matlck van de Europe<,e Ccmeenschap', /nler

lldiiOJtdle Src, Lilo1. Jlllll 1 (JB7 

1 'i Z1c h1erover HAC 1\LNotenhoom, 'Vervan

gcnd be\eid, een onJm-.boar clement voo1 de 

tockom~t vztn de Furopcsc hegrotmg' In 'Nifllll' 

Eurof"!d' 1()H), nr.2. Van dczel!de auteur 'Vcr

vangcnd hclcJd Ill de EI:-_C' ES!l 1rg (J8, 20 

apn[ 1()81. nr. 14{1\ 
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Het is verbazingwekkend dat de in september 1 994 door 

Wolfgang Schauble, de voorzitter van de CDU/CSU-fractie in de 

Duitse Bondsdag, gepubliceerde 'Uberlegungen zur Europaischen 

Politik' zo veel stof hebben doen opwaaien. Want noch de over

denkingen zelf, noch de door de auteurs hieraan verbonden con

clusies zijn opzienbarend. Opzienbarend was daarentegen het feit 

dat zij in het buitenland als opzienbarend werden ervaren. 

H 
ct 'Schaublc-Documcnt' 

(of 'Lomcrs-Document', 

wont het bn ook noilr de 

lllitiilticlnemcr voor publi

katie, het rorlementslid Karl Lomers, de 

wuordvoerdcr voor huitenlondse Jilnge

kgenhedcn van de C:DL\/CSU-tractie 

worden genoemdi geelt nilmeliJk een 

samenvatting viln datgene Wilt als de 

consensus over het Europe<,e beleid van 

de rolitieke elite in Duitslond mag gel

den. Het grootste gedeelte van ziJn in

houd is voilk en a\ jarenbng in 

redevoeringen en ortikelen van \)uitse 

rolitici, ook door de Bondskanselicr, 

uitgesproken en opgeschrevcn. Ook 

buiten Duitsland hedt men zich op de

zelfdc mi!nier steeds weer geuit, hij

voorheeld in de Furopese Beweging, 

maJr ook in het Furorese l'orkment 

I )ezelldc ilnalyse'> en soortgelijke voor

'>lcllcn o\., in de 'LilmluJIIII<}rn' stilan in de 

progrJmmJ's Viln de Furoresc Volks

parliJ, Wililrtn de christen-democratisch 

georientecrde krochtcn uit aile Ianden 

van de Furorese Unie gebundcld ziJil. 

Wi!t zijn de redencn voor de grote wccr

klank die hct document hecft gekregen" 

Het zijn zeker niet aileen enkek 'ondi

plomatieke' formuleringen die door de 

persogentschappen in een toege-,pitste 

en verkurte vonn in omluop wcrden ge

brocht en die de aondocht van de inter

nationalc per-, hchhen getrokken. De 

werkelijke redenen voor de weerkbnk 

liggen evcnzeer in de srccitiekc syste

matiek van het verhaal waarin vcrschil

lende probkemlijnen van de Europese 

politick silmenkumen, als in het tijd-,tip 

van de puhlicering. Fn notuurlijk wordt 

hct ook vcroorzoakt door de i!Utcurs. 

De auteurs 
Zoa\-, steeds weer werd beklemtoond, 

hehhen de auteurs slcchts op persoonlij

ke titel gesproken. Noast Schauble en 

Lomers zip1 als mede-auteurs opgetreden 

de eer<,te vice-voorzitter van de 

Vertaling door BD Mounicr van 

'An111crkuH<}C11 Zlllll Schiiuhlr-Papirr'. 
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C:DLI/CSU-tractie, Michael Clos, die 

ook a is Ieider van de l:leierse CSLI-parlc

mentarii.'r'i in deze fractie optreedt, en 

de voorzitter van de C:DLI/C:SU-delega

tie itl de EVI'-tractie van het Europese 

l'arlcmcnt, CLinther Rinsche. Hoewel 

het document geen hamerstuk van hun 

organen is, kan men er wei van uit gaan 

dat de voorzitters het document niet 

zouden hebhen getekend zonder dat hct 

ccr1 relevant mecrderheid.,standpunt van 

hun cnllcga\, du'i van de atgevaardigden 

van de CDU en CSLI in de Duitse 

llondsdag en in het Europese l'arlement, 

zou hebhen wcergegeven. 

Het verhond van de CDU/C:SU repre

scnteert echter niet aileen de leidende 

polttieke kracht in Duit'iiand maar ook

relattcf en absoluut- de sterkste nationa

lc partij in de Europe<,e Llnic. Helmut 

Kohl, de l:londskanselier, is voorzittcr 

van de CDU en Then Waigel, de 

Duitsc minister van hnancien, i'> voor

ZJtter van de CSLI. De Duitse 

llondsmimsters zijn in grote mecrder

heid !eden van de CDU/C:SU-fractie. 

Dit hctekcnt dat de meeste !eden van de 

Bondsregering met de 'UbrrluJ!IIUJCII zur 

Eurof><iiscbcn Politik' van Schiiuhle, Clos, 

Lamers en Rin<,che zeer vertrouwd zijn, 

ook a! i'> het stuk nict ofhcieel door de 

llondsregering gepubliceerd 

De 'timing' 
Omdat de puhlikatie vlak voor de 

Du1tsc parlcmentsverkiezingen plaats

vond, were! hct door sommige com

nlentatorcn opgcvat al"l ccn instrun1ent 

1n de verkiezingsstrijd. Dit is een vol

komcn onjui<,te interpretatie want de 

hoodschap was niet in de ee"te plaats 

naar hinnen, op het Duitse puhliek ge

richt, maar naar huiten toe, op de ver

antwoordelijken in de buurlanden. 

Hocwel sommige Duitse sociaal-demo

craten in de gee'it van de verkiezing'>-
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strijd op de notitie hehhen gereageerd -

dus in z'n geheel afwijzend, door te 

veronderstellen dat Schauble en zijn 

collega's nnvriendelijke hedoelingen 

hadden - heeft de zaak in zijn gehecl 

zoals te verwachten vie! gedurende de 

rest van de verkiezingsstrijd gcen rol 

meer gespeeld Alhoewel niet valt uit te 

sluiten dat de CDU/CSU hierdoor met 

betrekking tot de uitslag van de verkie

zingen had kunnen scoren. Want de 

'L/11io11' kon zo haar competentic en te

gelijkertijd ook haar intellectueel lci

dcr'>chap hewijzen, terwijl de SPD 

bijzonder onhandig reageerdc zij had 

eigenlijk het initiaticf moeten toejui

chen omdat het even sterk met haar ei

gen Furopcsc nvertuiging overeenkomt 

als met de overtuiging van haar hinnen

land<,e politieke tegcnstander. 

Het tijdstip van publikatie was niet zo

zeer daarom goed gekozen omdat het 

vlak voor de parlementsverkiczingen 

lag Van grotcr be lang wa<, het feit, dat 

er in Finland, Zweden en Noorwegen 

referenda over de toetreding tot de 

Europese Llnie gehouden zouden wor

den en met hct pcrspecticf op een mo

gelijke uitbrciding van de Unie werden 

de vragen die in het stuk worden he

handeld hijzonder dringend. Men 

hecft bewcerd dat de in de notitie ge

ponecrdc stellingen een ncgaticve in

vloed op het stemgedrag van de 

Scandinavicrs zouden hehben, omdat 

in het <,tuk voor een federalismc werd 

geplcit dat in Scandinavie niet populair 

is. Dezc bcwcring werd echter snel 

weer ingetrokken. De Finnen, Zweden 

en Noren hebben hun eigen bcwecgre

dcnen om voor of tegen het lidmaat

<,chap van de Europesc Llnie te 

stem men. 

i)oorslaggevend voor de opwinding die 

de discussiebijdragc uit Duitsland op 
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dit tijdstip tewecg bracht was iets an

ders. Namelijk het feit dat er overal in 

de Europese Llnie in de loop van de 

laatste jaren - sinds het conflict over de 

ratilicering van het Verdrag van 

Maastricht - verwarring over de toe

komstige ontwikkclingen was ontstaan. 

i\1et de lntergouvcrnemcntalc Con

fcrcntie in 1996 in hct vizier, waar een 

revisie van het verdrag van de Llnie or 

de agenda ~taat, wcrd dcze vcnvarring 

steeds grotcr Tijdens de camragnes 

voor en tegen het Verdrag van i\1aas

tricht was gebleken dat het rrofijtelijk 

kan zijn om op ecn populi'>lischc ma

nier tcgen een verdicping van de eco

nomische en politieke integratie ten 

strijde te trekken. Sindsdicn waren er in 

aile Ianden steeds mecr rolitici en pu

hlici<aen te vindcn die hun vraagtekens 

zetten bij de klassieke weg van een fe

deralc en dcmocratische eenwording 

van de gemeenschapspolitiek wcrden 

zowel de revolutie van 1989 gebruikt 

als ook de uithrciding van de Llnie die 

door de grote omwenteling in de he

dendaagse Europese geschiedenis mo

gelijk en noodzakelijk was geworden. 

De e"entic van de Europcse omwcntc

ling, waarhij de nationale souvcreiniteit 

a], vormend principe dclinitief heclt af

gedaan, wcrd in deze argumentaties 

niet hegrepen. Dat voor het slagcn van 

de uithreiding van de Europese Llnie 

een vcrdieping van de Llnie, namell)k 

verhetering van haar imtitutionelc pro

ccssen en vcrsterking van haar politieke 

structuren, een voorwaarde is, werd 

ontkend tcrwijl het ecn vanzcllspre

kendheid is. 

Nieuwe onzekerheden 
Hiernaast kwamen cr nieuwe on

zckerhcden met hetrekking tot Italic, 

waardoor de algemeen 

Met aile middelen werd 
Een van de 

heersende verwarring nog 

werd versterkt. Juist wat 

de Europesc politiek he

treft speelden aile naoor

log<>e ltaliaansc rcgeringen 

-los van de tijdelijk heers

ende chaotische tocstan

den in de hinnenlandsc 

politiek- een belangrijke 

rol bij de totstandkoming 

van de gemeenschappelij

kc consensus. De regering

Berlusconi heeft niet 

genoeg gedaan om te ver-

getracht te bcwijzen dat 

de supranationalc metho

de onmogelijk kon wer-

belangrijkste doelen 

kcn. Met historischc, 
van het 'Schauble-

economische, JUridische document' was een 
en andcr-;oortige argun1en~ 

ten werd gcdcmonstreerd 

dat de nationale staat cen 

nonplusultril was. Daarom 

zou her ook een dwaalweg 

zijn om dcze nationalc 

staat onderge,chikt tc ma

ken aan ecn fcderatie van 

welke aard dan ook. Zelfs 

positieve zekerheid 

te scheppen tegen 

onzekerheid 

verspreidende 

tendensen in. 

hct principe van de suhsidiariteit werd 

als tegcnargumcnt gchruikt waarbij 

haar zin n1et wcrd hegrepen. Subsi

diariteit is namelijk een wcrkingsprinci

pe van hct federalismc en is lm van 

fedcralc structuren niet dcnkhaar, laat 

staan in praktijk tc hrengen A]<; argu

mentcn voor een noodzakelijke allccr 

duidclijken dat ziJ in dezc 

traditie door wil gaan. De mini<,ter van 

Buitenlandse Zaken leek geen erg dui

dclijke voorstelling te hehben van het 

karaktcr van de Europese Llnie en dien

ovcreenkomstig ook niet van de mogc

lijkhedcn en de verplichtingen van zijn 

land a is lidstaat van de Llnie. 

Het spelen met de status van buitcn-
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heentje naar Brits-comervatief voor

becld staat Italic niet hijzonder goed. 

Overigcm '>laat dezc rolitiek Croot

Brittannic ook niet. zoals genoegzaam 

is gehlcken. De "Solldmucg" betekent 

voor aile Furoresc staten ecn dwaal-

we g. 

Ook Frankrijk zorgt sinds enkelc maan

den voor onzekerheden. Na het refe

rendum over het Verdrag van 

Maastricht is de rolitickc stemming 

vcranderd. De verkiezingen voor het 

Furopcse l'arlemcnt in juni 1994 rcsul

teerdcn in ecn bizarre ver-.rlintering 

van de rolitiekc tormatie-. De amhtspe

riode Mitterand wor(1t gekenmerkt 

door een zeer constant Furopees be

lcid. maar deze terrmjn loopt at De 

presidcntsverkiezingen van komend 

voorjaar wcrken verlammend, maar zet

ten de potentiele presidentskandidatcn 

ook aan tot populistische reflexen, die 

het volgen van een duidelijke politieke 

lijn helcmmeren. 

Naa'>t dit snort onzekerheden is er ook 

een zekerheid die echter de algemene 

verwarring niet kan vcrhclpen. 

lntegendeel, omdat de Britse conserva

tieven door een diergaand contlict ver

-.cheurd zijn, zal de Britse regcring 

onder Major elke vooruitgang op het 

terrc·in van de Europese politiek moe

ten blokkeren. Zolang er naast Croot

Brittannie geen partner i'> die 

overwecgt dezeltde houding aan te ne

men, vormt deze ( negaticve l zekerheid 

nog geen dramatisch feit. Maar kan 

men er werkeli1k van op aan dat aile 

partners dczc verleiding zullen weer

staan gezien de reeds genoemde on

zekerheden en gezien de op handen 

zijnde uithreiding van de Europese 

Unie met de Scandinavische Ianden. 

waardoor verdcrc onzekerheden in het 

spcl komenc 

C"llV 1 '!1 

De inhoud 
Tegen deze onzekerheid verspreidende 

tendensen in wilde het 'Schauble-docu

ment' ccn positieve zekerheid schep

pen. dat was ecn van zijn helangrijkste 

doclcn. Zekerheid in de eerste plaats 

met betrekking tot de Duitse helangen, 

de Duitse houding en het Duitse per

spectief op het heleid van de Furopcsc 

eenwording. En hiermce gaat het over 

de inhoud van het document, die men 

vanuit verschillende oogpunten kan he

kijken Het document hevat niet aileen 

een positiehepaling, maar ook cen 

schet<, van een strategic en voorstellcn 

voor proccsgang en vormgcving. 

Tenslotte is het geschrcvcn om rcactie'> 

uit te Iokken. AI dcze verschillende ele

menten horen bij elkaar. 

Laten wij eerst ingaan op de provocatie 

die het stuk beoogde. ivlct het oog op 

de lntergouvernementale Conferentie 

van 1996 was het noodzakelijk om op 

tijd een puhliek dehat te openen. In het 

voortrajcct van het Verdrag van 

.~1aastricht had een dergelijk publiek 

debat niet plaatsgevondcn en dit ge

hrek moest later in de periode van de 

ratihcatic duur worden hetaald, omdat 

toen bleek dat een algcmcnc consensus 

als voorwaarde voor de acceptatie door 

de hevolking niet aanwezig was. De de

mocratic eist haar tol. Omdat het 

Europese beleid steeds minder op het 

terrein van de diplomatie zijn vorm vcr

krijgt en steeds meer in ccn taak van 

het hinnenlands heleid is veranderd -

dus gevormd wordt door het spel van 

de daar werkende politieke krachten

moet het overtuigend aan de mensen 

worden uitgelcgd Hct houwwerk van 

de Unie, waarin de men<,en zelf tenslot

te zullen moeten wonen zal niet zonder 

de toestcmming van de kiezers ge

houwd kunnen worden. Dus moctcn 

ook de verschillende ontwerr-plannen 
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voor de houw worden gepresentcerd, 

en met al hun voor- en nadelcn aan de 

openbare di<;cus'>ie en daardoor aan hct 

proccs van de meningsvorming worden 

priJsgcgcvcn. 

Vcrvolgcn<; de positic die in het stuk 

wordt heschrcven: door zijn onveran

dcrlijke gcografische Jigging en door 

zqn onomkecrbare geschiedenis 1s 

Duitsland rationeel en emotioneel he

vciligd en va<;t verankerd in de Euro

pese Unie. Met dezc verzekering ncht 

het document zich vooral tot de part

ners van Duitsland, die cr om welke re

den dan ook moeite mec hcbhen hun 

twiJfcl, ten opzichtc van Duitsland te 

overwinncn. Voor hen worden de 

Duitse bclangen duidclijk uiteengezet 

waarbij het crop neerkomt, dat Duits

land onafschcideliJk met zijn buren in 

het westen, het zuidcn, het noorden 

en het oosten integrecrt in een Euro

pe'>c Unie die zich tcdcraal en demo

cratlsch ontwikkelt om tot gemeen

schappelijk handelcn te komen. De 

Furopcse Unie moet in -.taat zijn om 

prohlcmen op te lossen, tenelllde door 

haar burger'> te worden geaccepteerd 

en nieuwe lidstaten op te kunnen ne

men. 

De strategie 
!\let de auteur<; van het 'Schaublc-docu

ment' valt zckcr nog te praten over de 

afzonderlijke voorstellen die in het stuk 

worden gcdaan met bctrckking tot de 

tc nemen -.tappen op weg naar devol

tooiing van de Furopese Unie of te wei 

op wcg naar een vcrdere ontwikkeling 

van haar instituties. Want het voor

naam-.te doel van de auteurs hcstond 

immers daarin de di<;cussie hierover te 

opcnen. Ter orii'ntering voor de lnter

gouvernementalc Confcrentie van I CJCJ() 

ten opzichte van 'het principii'lc vraag-

stuk van de COllstitutie (wic doet wat"i' 

propageren de auteurs 'het model van 

een tcderatieve opbouw van de staat

kundige eenheid' \ 'd!ls ,\lodrl/ ri11rs fo,lml

lil'm St!lalsilu{h!lus'). Hun opvattingen 

over fcdcrali<;me zijn diep geworteld in 

de traditie en de praktiJk van Duit'>land 

als repuhliek en al<; hond<;<;taat en deze 

opvattingen zijn niet dogmat1sch van 

aard. De auteurs zijn christen-democra

ten in de traditie van Adenauer, Schu

man en De Cas peri, die pragmati'>me 

als een deugd zien, zcker met betrck

king tot aile pogingen in de [uropese 

dimensie. 

Waar het de auteurs in de eerste plaats 

om gaat, wat zij hij wijze van sprekcn 

vanuit strategi.,ch oogpunt willen bcrei

ken, i'i het verzamelen van die lid'>talen 

die hereid en in staat zijn voorop te 

gaan op weg naar een \teeds hechterc 

aaneensluiting' zoals dit al in de Vcr

dragen van Rome (I 957) als doe I wordt 

gdormulcerd. Het gaat cr om de be

reidwilligen te winncn voor verder

gaandc initiaticven. 

Vertn:kpunt bij dcze gedachtengang is 

de vraag hoc de dynamiek kan worden 

ontwikkeld die noodzakelijk i<, om het 

proccs van de ecnwording voort te zct

ten. Vertragend werkt in de cerstc 

plaats dat er bij <,ommige lidstaten die 

ontocreikend zijn voorhereid op de 

toekomst, een duidelijk gchrek aan be

reidheid tot verdere intcgratie hli)kt te 

zijn. Ten twcede verkeren de structuur 

en de cultuur van de lidstaten in een 

permanente cri'>is en er doet zich een 

'regressief nationalismc' voor. Ten derde 

diffcrentiercn de belangen en de priori

teiten van de partners zich in toene

mende mate. 

Het i<, niet te accepteren dat de lang

zaamqe het tempo bcpaalt. Het mo-
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menteel heersendc gcbrck aan demo

cratic en gemeemchappelijk handelen 

zou or die manier niet te verhelren 

ziJil Als rcsultaat van de historische 

veranderingen van het laat<,te decenni

um i'> ecn rolitiek van uitbreiding van 

de Lln1e naar 1\lidden- en Oo'>l-Europa 

noodzakclijk en deze rohtiek zou door 

hct hovengenoemde gebrck gcvaar !o

pen, met aile negaticve comequenties 

voor de <,tahiliteit van het continent 

vandicn. 

I )oaronl n1oct cr naar oplo:-,..,ingen \Vor

den gczocht die er aan de enc kant re

kcning nH.:T houdcn dat son1n1ige 

lid-,taten zich in ecn hijzondere situatic 

hevinden, maar die aa11 de andere kant 

ook rckening houden met de dynami

'>che factor, die door die Ianden in het 

'>pel wordt gchracht die tot een verder

gaandc intcgratie bcreid ziJil. En dat is 

rrccics waar de 'Kern-1-:urora'-gedachte 

om draait. Het gaat niet om mcer rech

tcn ol mecr ecr voor de kernleden, 

maar om mecr vcrrlichtingen en mecr 

tc leveren prc-,tatie'>. Hct is de hedoe

ling dat de kcrnledcn 'nict 

lijk voor Croot-Llrittannic, dat de kern 

zonder enige hcrerking hereid is hen in 

de kern-groep or te nemcn zodra deze 

Ianden bepaalde nu nog aanwczige rro

hlcmcn hehhen opgelo'>t en zo vcr de 

bercidheid van dcze Ianden reikt om 

zich in de gcnoen1de zin te engagcrcn.
1 

llij dezc tormulering hebben sommige 

commentatorcn zich aan de paternalis

tischc toon gestoord, waardoor de in

druk werd gewckt dat het de 

kern Ianden zouden zijn die er over bc

slissen wie zich hiJ de kern mag aanslui

ten en wanneer. i\1aar uit de -,amen hang 

van de tekst en uit de aard van de zaak 

zeit bli)kt cenduidig dat de kwcstic van 

wei ot nict biJ de kerngroep hehoren 

uibluitend alhankelijk is van de hereid

heid en het vermogen van elke partner. 

Appel aan de partners 
De hoodschap van hct 'Schauble-docu

ment' richt zich in de eerste plaats op 

Frankrijk Aileen samen met Frankrijk 

kan en zal Duit-,land een initiaticl ont

rlooien zoals hicrhoven gcschet<,t is, 

omdat er anders gcen uit

aileen vanzelh,rrekend op 

aile tcrrcincn van de poli-
Het gaat niet om 

zicht op succes aanwezig 

is. De Duits-Fransc samen-

tick mccdoen maar dat zij 

hovcndien hcrkcnhaar 

'.tcrker dan andcrcn gc

mccnschappelijk georicn

tecrd handclcn en 

gcmcenscharpclijkc initJa

ticvcn Oiltplooien om de 

Llnic vcrder tc ontwikkc

lcn ' 

meer rechten of werking hlijft namelijk de 

basis voor elke vooruit

gang in het werk van de 

1-:uropese eenwording. De 

geschiedenis van de 

Cemcenschap zelf Ievert 

h1ervoor het bcwijs, - het 

is zelfs een onomstoteliJk 

lcit wat bij son1n1ige 

meer eer voor de 

kernleden, maar om 

meer verplichtingen 

en meer te leveren 

prestaties. 

Hct i'> evident, en het Schaublc-docu

mcnt legt op dit principe nog ecns de 

nadruk: 'De kcrn-groep van Europese 

lidstatcn moct hct principiecl voor aile 

lll-lidstatcn geloolwaardig maken, in 

de cerstc plaats voor het oprichtingslid 

Italic, maar ook voor Spanje en natuur-

C I lV 1 "' 

partners wcliswaar steeds 

weer trustraties opwckt, maar wat des

ondanb onder ogen moct worden gc-

zien, 

Omdat Duitsland en hankrijk in zeer 

veel opzichten van elkaar vcrschillcn, 

en ook wat betreft geografie, geschic-
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deni'> en cultuur verschillcnde waardcn 

rcpresentcren, vullen zij elkaar aan als 

partners in de llnie. Door a! dezc ver

schillen is er echter ook ruimte voor 

misverstanden. Om de Duit'>-hame '>a

menwerking vrij te houden van elk 

wantrouwen, zoal'> het door miwerstan

dcn alti)d kan ontstaan, i'> het noodza

kelijk cen voortdurende dialoog te 

onderhouden, de eigen helangen met 

onvoorwaardelijke openhcid aan de an-

aandrijvers van de gcmeenschap de 

kern van het procc'> van eenwording 

vormen, kan de dynarmek ont'>taan die 

noodzakel iJk i'> om de traagheid van 

son1n1igc partners te ovcrw1nnen. 

Partners die er om econornische ol 

ideologische rcdenen rnocite mee hch

ben de stap naar <,chikking in de lcde

rale di'>cipline te zetten; een stap die 

voor de gcmecnschappelijke vormge

ving van de tockomst hc'>li'>'>end zal 

der vour tc leggcn en duideliJk te zijn zijn 

0 

0 

f-

over de gebezigde conceptcn en <,lratc-

gieen 

Het Schauble-document zelf is ecn 

voorheeld van een dergelijk open en 

helder discours en het vraagt van zi)n 

Fransc partners ook een helder en open 

antwoord. 1\laar deze vraag is natuurlijk 

eveneens aan aile andere partners gc

richt die uitgenodigd zijn om zich bij 

het Frans-Duitse <,amengaan aan te slui

tcn. Want hoewel vast <,taat dat er in 

Europa zonder het Duih-hanse '>amen

gaan gccn vooruitgang gchockt kan 

worden, zo geldt even stellig dat 

Duitsland en hankriJk voor 

Duitsland en 

Frankrijk zijn voor 

de verwezenlijking 

van hun initiatieven 

de verwczenlijking van hun 

rnitiatievcn afhankelijk zijn 

van de medewerking van de 

andt:re partners, vooral van 

de medeoprichter<, van de 

Cemeenschap. 

afhankelijk van de 

medewerking van de 

andere partners, 

vooral van de mede-

oprichters van de 

Gemeenschap. 

In dat opzicht i'> natuurlijk 

niet alles van Frankrijk en 

Duitsland afhankelijk maar 

komt het juist aan op allen 

die hercid en in <,taat zijn 

onder elkaar die gcmeen

schappcliJkheid tc <,cheppcn 

die voor de politiek-institu

tionelc ontwikkeling van de 

Furopese llnic vercist i'>. 

Aileen door dit samengaan van de lid

staten die in hun rol van oprichters en 

Dr. Thonr,ls AI .iollsm is i11 s{Jcciolc dimslu;lll 

EU-ConlllllSSiwoorzillrr So11ln lliJ rPriS sccrc

ldris-;}cllrrrldi r~<lll de Eurorm Volbr,ntrj 

(EVJl) c11 de Eurorcsc L/11ic Prill Unislcll-

1 Jcnrocro lr11 (ELl C!J) 

CllV 1 'J5 



I De situatie 

H ct pr.oces v.an de [uropese 
intcgratie hcelt ecn kritick 

punt in ziJn ontwikkeling 

heJ-cJkt. Als men er niet in 

<,\aagt hinncn de komende twcc a vier 

Jaar cen oplo"'ing voor de oorzaken 

van dczc gevaarlijke ontwikkeling te 

vinden, dan zal de Unie -tcgen de in 

hct Verdrag van 1\laa<,tricht om.,chre

ven doelstelling in, die een <,teed'> hech

tcrc aancensluiting heoogde- onom

kccrhaar vcrandercn in een weinig 

hechte groepering van Ianden die zich 

vooral tot t:nkclc ecunomische aspec

ten heperkt en uit ver<,chillende '>Uh

groepcn is samengesteld. Len dergelijke 

Lime zou niet meer zijn dan een 'vere

delde' vriJhandel<.a<,sociatie en zou noch 

de essentii'lc interne problemen van de 

Europese <,amenlevingen kunnen oplos

scn, noch aan extcrne uitdagingen het 

hootd kunnen hieden. 

De bcbngrijkstc oorzaken zijn 

- Uitrekking' van de Luropese institu

tie'>. Deze werden vuor zcs lidstatcn in 

het Ieven geruepcn en moetcn ondcr

tussen voor twaa\1 en binncnkort waar

schiJnliJk voor zestien \idstaten dienst 

doen. 

- De bcbngen van de lidstaten \open 

door ver.,chillcn in het socio-econo

misch 'untwikkelingsniveau' steeds ver

dcr uitcen. Consensus over gemeen

schappelijkc belangen komt daardoor 

in de verdrukking 

(I lV 1. '!5 

- Ver<.chil van opvatting over interne 

en vooral externe prioriteiten (bijvoor

heeld l\ lagreb/Oost- en Midden

Europa) in een Unie die zich van de 

Noordkaap tot Gibraltar uitstrckt. 

Len economische crisi'> ten gevolge 

van fundamentcle vcranderingcn hecft 

ma'>Sawerkloosheid tot gevolg die op 

kortc tcnnijn niet op te hetfen valt en 

bedreigt de a! overbelaste sociale stcl

se\., en de stabiliteit van de samenlcvin

gen. De economische crisis is ccn 

deebspect van de algemene culturele 

crisis waarin de Westerse maatschappi)

en verkeren. 

- De groci van ccn 'rcgressicf nationa

li<.me' in (hijna) aile lidstaten. Dit natio

na\i.,me komt voort uit dicpgaandc 

gevoelens van angst en onzekerheid hij 

mensen die zich met de twijlelachtige 

resultatcn van de culturele ontwikke

ling en met de hedreigingen van de mi

gratic gccontronteerd zien. Angst en 

onzekerheid brengen memen in verlci

ding om naar oplossingen of tenminste 

11aar be<.cherming te zoeken in 'het na

tionalc' en de nationalc <,taat. 

- Nationale regeringen en parlemcntcn 

zijn overhelast door de enorme in.,pan-

* Vertaling van 'Llherlei}Hili}C11 zur Euro

fldisclm1 Politik', een notitie/document 

van de C:DL\/CSU-fractie in de Duitse 

Bondsdag, door B. \) l'Aounier. 
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ning die genoemde problemen verei-

sen. 

Het open vraagstuk van de opname 

van (Omt-) en Midden-Europa in de 

Unie. 

1-

l)eze vraag ~~ in icdcr geval nog open 

wat betrdt e<,senticle punten als toetre

dingstijdstip en -modaliteiten en vormt 

voor de lidstaten van nu een uitdaging 

en een toetssteen, niet aileen wat he

trdt hun vermogen en hun hereidheid 

tot het lcveren van matcricle prestaties, 

maar ook aangaandc hun idecle en mo

rele zcllheeld. Hct antwoord van de 

Unie zal mocten aantonen of zij in 

staat en hereid is om de bclangri)kstc 

drager van de continentale orde tc wor

den - naast een weer gestahiliseerd en 

gcdemocratiscerd Ru.,land en in vcr

bondenheid met de Vcrcnigde Staten. 
0 

1-

II De belangen van 
Duitsland 
l)oor zijn gcograti~chc llgging, zip1 

omvang en zijn geschiedenis hedt 

Duitsland in het hiJzonder er helang hij 

te voorkornen dat Europa naar verschil

lcnde kanten uit elkaar drijlt AI-, dit 

zou geheuren, zou Duitsland op zijn 

oude middenpositie in 

Een destabiliserend 
worden 

vacuum, een soort 

tussen-Europa, mag 

geen tweede keer 

ontstaan. 

tcruggeworpcn. 

Deze positie hedt het in het 

verlcden voor Duitsland 

moeilqk gemaakt om aan zijn 

interne ordc duidelijk rich-

ting tc gcven en on1 in zijn 

huitenland-, heleid een duur

zaam evenwicht te vinden. 

De J)uitsc poglllgen om dezc kwetsba

IT po<,itle in het centrum van aile 

luropcsc contlictcn op te hcllcn door 

cen hcgcn1onic tc vc:,tigcn, zijn gc

strand. De militairc, politickc en morc

lc ramp van 1945 die uit de laatstc van 

deze pogingen voortkwam hecft 

Duitsland niet aileen doen inzien dat 

zijn krachten hiervoor niet tocrcikend 

zijn, maar hecft Duitsland er vooral van 

overtuigd dat veiligheid aileen in een 

Europees statensysteem kon worden 

hereikt waarin de hcer<,chappij van ccn 

staat over de andere noch rnogeliJk 

noch wen-,elijk lijkt Deze overtuiging 

werd de hockstcen van de Duitsc poli

tiek. Op deze manier kon het Westerse 

prohlccm 'hcveiliging tegcn Duir-,land' 

worden opgclost door cen n1euw sys

teem van 'beveiliging met J)uir-,land' tc 

vestigen. Dit nicuwe <,ysteem cornhi

neerde de controle over Duibland door 

zip1 partners met de controlc van de 

partners door Duitsland. len voorwaar

dc voor dit sy-,tcem wa<, dat West

Duitsland onmishaar werd al., huHer 

tcgcn de Sowjet-Unie en dat de NA

VO, met de Verenigde Staten als lci

dendc macht. de taak op zich nam om 

Duit.,Jand militair in het nieuwe sys

tecm te integreren. Op ecunomisch en 

in tocnemende mate ook op politiek 

te1Te1n werd het prohlcem opgelmt 

door de integratie van Duitsland in de 

EC/EU. Dit kwam ovcreen met de he

hodte aan gemeenschappelijkc institu

tle'> om de steeds nauwere vcrvlcchting 

van de (West-) Europese Ianden vorm 

te geven. llinnen dit systeem had het 

relatieve economische overwicht van 

Duitsland geen dominerend effect maar 

werkte in hct voordccl van aile lidsta

ten. Op dcze manier wcrd Duitsland 

of tcnminste het grool'>te deel ervan in 

de vorm van de Bondsrepuhliek - voor 

het eer'.t in de geschiedenis ecnduidig 

ecn dccl van het We-,tcn, zowcl wat 

zijn interne rnaatschappelijke ordening 

als ook wat de orientering van zijn hui

tenlands helcid hetrdt. Er bcstond voor 

Duitsland geen altcrnatid voor dit hui

tcngewoon stabicle en succesvollc na-



oorloog-;e -;y~.,teem. Ten gcvolge van de 

Omt-We'>t-controntatie en door zijn 

to talc nederlaag in 1945 waren de op

tics om ccn onafhankclijk buitenlands 

bckid ten opzichtc van het Omtcn tc 

vocren ot zclfs om naar een bondge

nootschap met hct Oosten te zockcn 

eenvoudig niet aan\vczig. 

Nu na hct cinde van hct Omt-Wc<;t

contlict i'> hct noodzakelijk ook voor 

hct (Hhten van het continent een sta

bick orde tc vinden. Daarbij heeh 

vooral Duil'>land be lang, omdat het we

gens zijn gcograh:-,chc Jigging gcvocli

ger is dan anderen voor imtabilitcit in 

het Oosten. De enigc oplo'>'ing om de 

terugkeer naar het oude, imtabielc 

vooroorlogse sy'>teem tc voorkomcn, 

waarin Duitsland zich opnicuw in het 

midden tussen Omt en West zou he

vinden, i'> de integratie van Duitslands 

Omt- en Middencuropese buren in het 

(West- )Europesc naoorlogse systeem 

en het crccren van een veclomvattend 

partnerschap tussen dit systccm en 

Rusland. len de'.tahiliserend vacu(im, 

ccn snort tus~cn-Europa, n1ag geen 

tweede kecr or1staan. Als de (West)eu

rope'>e integratie naar het Oo.,ten niet 

door zou gaan, zou men van Duitsland 

kunnen vragen, of zou het om rcden 

van zijn ergcn vciligherd kunncn probe

ren, de stabilisering van omtelijk 

Europa aiken en op de traditionek ma

nicr tot stand te brengen 1\laar dat zou 

zijn krachten ver tc hoven gaan en zou 

tcgelijk de saamhorigheid binnen de 

Ell uithollen, met name omdat nog 

nicmand vergeten i'> dat de vooroorlog

sc Duit'>e 'Ostf>olllirk' in hootdzaak daar

in bestond dat Duitsland met Rusland 

samen ging wcrken ten koste van de 

tu<;<,en hen in liggende Ianden. 

Duitsland hcdt dus een hmdamenteel 

belang btJ uithreiding van de Llnie naar 
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het Oostcn. 1\laar hct lweft ook een 

even groot helang bij de vcrdicping en 

versterking van de Llnie. Verdicping is 

zelfs een voorwaarde voor uithreiding. 

Zonder een dergclijke innerlqke ver

sterking zou de Llnie de zware taak uit 

te hrciden in Oostelijke richting nict 

aankunncn en zou zij weer uiteen kun

ncn vallen in ecn losse groep staten die 

stabiliteit niet zou kunncn waarborgen. 

Aiken als men cr in slaagt het nieuwc 

naoorlog'>e '>y'>lccm voor de bcheersing 

van contlicten, voor het alstcmmen van 

belangen, voor hct wederzijds stimule

ren van ontwikkeling en voor zelfhand

having verder te ontwikkclen en over te 

dragcn op Duitslands buren in ( Oost-) 

en Middcn-luropa, aileen dan hedt 

Duitsland een kam hct rustige midden 

van Europa tc worden. Dit Duitse be

lang bij stabiliteit valt wezenlijk samen 

met het Europcse helang. 

Ligging, omvang en de nauwe verbon

denheid met Frankrijk schcppen voor 

Duitsland een bijzondere vcrantwoor

deliJkheid voor de intcgratie van hct 

Omtelijk dee! van Europa en hieden de 

kans om ecn bclangrijke bijdrage te lc

veren aan een ontwikkcling die voor 

Duitsland en voor Europa pmiticl is. 

Met het overnemen van her voorzitter

schap van de Llnie op 1 juli 1994 is 

voor Duit-,land een grote inspanning op 

lange termijn begonnen om dit doe) tc 

bcreiken.' 

III Wat moeten wij 
doen? Voorstellen 
Het doel kan aileen dan worden bereikt 

als er ver<,chilknde rnaatregelen wor

den gecombineerd: aan de enc kant op 

het gebied van de instituties en aan de 

andere kant op verschillcnde beleids

terreinen. Het volgende voorstel omvat 
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vijf punten die elkaar vooronderstellen 

en een geheel vormen. 

I Verdergaande ontwikkeling van de 

EU-instituties en effectuering van het 

subsidiariteitsprincipe inclusief het te

ruggeven van hevoegdheden die de EU 

achterat gezien ten onrcchte naar zich 

heeft toegetrokken 

2. Verdcrgaande vcrsteviging van de 

kern. 

3. Verbetcring en intensivering van de 

Duits-Franse betrckkingen 

4. Versterking van de vaardigheid van de 

Unie om eftectiel te handelen inzake de 

de huitenland-;e en veiligheidspolitiek. 

5. Uitbreiding van de Unie naar hct 

Oostcn 

Het is vanzelfsprckend dat, vooral voor 

de acceptatie van de Unie door de bur

gers, ook de volgende punten van 

doorslaggevcnd belang zip1 hcstrijding 

van de georganiseerdc criminaliteit, een 

gemcenschappelijk migratiebeleid, he

strijding van de werklomheid, een ge

meemchappeliJk sociaal helcid, 

veiligstelling van luropa als vestigings

plaats voor bedrijvcn en bescherming 

van het milieu. Wij wcrken de eerstge

noemde vijf voorstellen hieronder na

dcr uit. 

I. Verdergaande ontwikkeling 
van de instituties 
l:lesluitvorming over de verdergaande 

ontwikkeling van de EU-instituties 

door de lntergouvcrnementelc Confe

rcntic in \99() zou de volgcnde princi

pes tot lcidraad moetcn nemen: 

- Doelstelling moct zijn de ,Jagvaardig

heid van de EU k verstcrken en haar 

<,tructuren democratischer en kderalcr 

te maken. 

- Hiervoor is het noodzakelijk het lun-

damentele vraagstuk van de constitutie 

- wie doet wale - te beantwoorden. Dit 

zou moeten gebeurcn in een grondwet

achtig document waarin de verdcling 

van de bevoegdheden tussen de 

[uropese Unie, de nationale lid<;taten 

en de regio's in duidelijke taal is be

schreven en de tundamentelc waarden 

waarop de Unie is gegrondvcst zijn ge

ddinieerd. 

Het document zou geent moeten 

zijn op het model van cen fcderatieve 

staat en op het principe van sub,idiari

teit. Dit gcldt nict aileen voor de verde

ling van de politicke bcvoegdheden 

maar ook voor de vraag ol puhlickrech

telijke institutie,, inclusicf die van de 

Unie, hepaalde taken op zich zouden 

moeten nemcn of deze over moeten Ia

ten aan maatschappelijkc groeperingen. 

Het subsidiariteitsprincipe is op ver

zoek van Duitsland opgenomen in het 

Verdrag van i\\aastricht en Duitsland 

beschikt over vee! ervaring met de toe

pa<,<,ing t:rvan. Daarom i' het in het hij

zondcr aan Duit,land om concrete 

voorstcllcn te doen, over hoe het -;uhsi

diaritcitsprincipe moct worden toege

pa'>l, niet aileen op toekomstige 

maatregelcn van de EU maar ook op 

reeds geldende voorschriften. 

Aile hestaande instituties de Raad, 

de Commissie, hct Voorzitterschap en 

het Europese l'arlcment - zijn aan hcr

vorming toe. Doe! van deze hervormin

gen i-; ecn betcr evenwicht tussen 

instituties binnen de EU tot stand te 

brengcn. Talrijke voorstellen van deze 

<,trekking liggen a! op talc! sommige 

ook ingcbracht door de Duitse parle

mcntairc CDU/CSU-fractie. Dat bcte

kent dat het lurope'>C l'arlcment zich 

stapsgewijs tot een echtc wetgevende 

instantie zou moeten ontwikkelcn - met 
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dezeHde rechtcn al<. de Raad, de Raad 

zou - naa'il andere taken vooral op in

tergouvcrnementeel niveau - de taken 

van een tweede dat wil zeggen van een 

Lid<;tatenkamcr op zich moeten nemen; 

en de luropese C:ommissie zou de trek

ken van een Europese regering aanne

men. 

Naa<;t een verbetering van de doelma

tigheid moet democratisering als lei

dend principe voor aile hervormingen 

worden erkend. Dit i<; natuurlijk in eer

<.te JmtantJe van toepassing op het 

Europese l'arlement, dat van begin af 

aan in ccn ~tccr van gocde sanlcnwcr

king bij de voorbereidingen van de 

lntergou- verncmentclc Contcrentie in 

I 'J96 zou moe ten worden 

tie<. tlcxibel genoeg zijn om de spannin

gen in cvenwicht te brcngen die inhe

rent zijn aan ecn gemeenschap die zich 

uitstrekt van de Noordkaap tot 

Gibraltar, en geditferentieerd genoeg 

om rekening te kunncn houdcn met 

vcrschillende gradcn van vcrmogen (en 

bcrcidheid) tot integratie van de lidsta

ten. 

Om dit te berciken zou de aanpak 

van 'variable geometric' of 'verschillcn

de snelheden' zo ver als mogelijk door 

het Verdrag van de Unic of door een 

nicu\v grondwetachtig docurr1cnt ge

sanctioneerd en g6nstitutionalisecrd 

mocten worden, ondanb de aanzienlij-

ke juridische en praktische 
betrokken. [en even hoge 

pnoritcit - gecn hogerc -

hebhen de inspanningcn 

om de nat10nale parlemen

ten hij de luropese poli

tick<: wilworming tc 

hctrekken. Toegepa<.t op 

de Raad hetekent demo

cratisering: hct verkrijgen 

Het Duitse belang problcmen die er mee gc

moeid zijn Cebcurt dit 

niet, dan zullen onvermij

delijk de bewegingen rich

ling cen F.uropa ,) Ia untc 

worden vcrsterkt, omdat 

Europa dan bli,tt steken in 

intergouvcrnementele sa-

bij stabiliteit valt 

wezenlijk samen met 

het Europese 

be lang. 

van een hcter evenwicht tussen het 

principe van de principicle geliJkwaar

digheid van aile lidstaten aan de ene 

kant en het principe van de evenredig

heid tu<;<,en bevolkingsgrootte en her 

stemgewicht in de Raad aan de andere 

kant 

- Fen verdergaande ontwikkeling van 

de Europe" instituties moet samen

hang en consistentie aan de ene kant en 

elasticiteit en flcxibiliteit aan de andere 

kant met elkaar verbinden. 

Aan de ene kant moeten de instituties 

stcrk genoeg zijn om her verrnogen tot 

gemeenschappelijk handelen van de 

Unie te verzckeren indien zich buiten-

gcwoon grote uitdagingcn voordoen. 

Aan de andere kant moeten de institu-
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tllen'A'crki ng. 

Hierbij hoort ook de vraag of het in ar

t ike I N van het Verdrag van 1\laastricht 

verrnelde unanimiteitsprincipe voor 

verdragswijzigingen niet vervangen zou 

moeten worden door een nog nader te 

bepalen quorum. Van doorslaggcvende 

betekenis is dat de Ianden die bereid en 

in staat zijn om in hun samenwerking 

en intcgratie verder te gaan dan ande

ren, nict geblokkeerd mogen worden 

door de veto-rechten van die andere 

lidstatcn. 

De verruiming van een flexibelc inte

gratiemcthode - zoals deze reeds is 

voorzien voor de totstandkoming van 

de tvlonctaire Unie in het Verdrag van 

Maastricht en zoals reeds in praktijk 

gebracht buiten dit Vcrdrag om in het 

0 

< 
p. 

z 

0 



0 

z 
<t 

> 

I-

0 

0 

1-

kader van het Akkoord van Schengen -

blijkt extra dringend te zijn omdat hct 

tham al, bij de ondcrhandelingen over 

de toetreding van de EFTA-Ianden, hui

tcngcwoon moeiliJk i'> gcblcken om cen 

verdergaande ontwikkeling van de 

Luropesc institutics in de hicrboven hc

schreven zin tot stand te hrengen met 

aile staten die tegenwoordig lid zip1. 

Deze moeilijkheden zullen nict gerin

gcr worden als de Unic wordt uitge

breid met nieuwe lcden. Het zou al cen 

grote winst zijn als stilstand, en daar

door fcitelijk achtcruitgang van de inte

gratic, onder aile omstandighcden zou 

kunnen worden voorkomen. 

2. De harde kern verstevigen 
Om dcze redenen is hct noodzakcliJk 

dat - naast ecn vcrgroting van de dti

cientie van de hesluitvormingsproccdu

res en naast democratiscring van de 

politicke wilsvorming van de Unic -de 

vaste kern van Ianden die tot vcrdcr-

gaandc integrati~ en szm1enwcrking he

reid zijn zich vcrstevigt. !:en dcrgelijke 

harde kern is a! uitgckristalli<,ccrd en 

omvat nu vijl a zcs Ianden. De kern 

mag zich niet alsluiten maar moet open 

staan voor elk lid dat bcrcid en in staat 

is aan de eisen van het kernlidmaat

schap tc voldoen. 

De harde kern heeft de taak om temid

dcn van de ccntrifugalc krachtcn, die in 

ecn '.teeds groter wordende Unie werk

zaam zijn, cen krachtig centrum tc 

plaatsen Hierdoor moet worden voor

komcn dat de Unie uit elkaar valt in 

twec groepen: een Zuid-West-groep 

met Frankrijk in een of andere leidende 

rol, die meer ovcrhelt naar protectio

ni-,me, en een Noord-Oost-groep met 

Duitsland in een ol andere lcidende rol, 

die zich sterker gebondcn heeft aan de 

vrije wcrcldhandel. 

Om een dergelijke verwijdering tussen 

deze grocpcringen te voorkomen is het 

noodzakelijk dat de kernlanden niet ai

leen vanzelfsprekend op aile bclcidstcr

reitlen meewcrken, maar dat zij 

bovendien samen herkenbaar sterker 

dan andcren communitair-gcorii'ntecrd 

handelen en gcmecnschappclqkc initia

ticven ontplooien om de Llnie vcrdcr te 

ontwikkelen. Belgie, Luxemburg en 

Nederland zouden daarom stcrker biJ 

de lrans-Duitsc samcnwcrking rnoeten 

worden hctrokken, vooral ook orndat 

Nederland zijn vroegere sccptische 

houding ten opzichte van de beslist no

digc aandrijf-functic van die twcc ian

den hedt herzicn. De kernlanden 

zouden in de eerste plaats op die he

lcidsterreinen moctcn samcnwcrkcn, 

die door hct Vcrdrag van t>.laastricht 

aan hct Vcrdrag van Rome zijn toegc

vocgd. 

Ook op monetair terrein tekent de om

trek van een harde kern van vijf Ianden 

zich a! duidclijk al. De Vijl voldocn (sa

men met Dcncmarkcn en lcrland) het 

111eest aan de convergentie-criteria van 

het Verdrag van Maastricht. Dit is bij

zondcr belangrijk orndat de Monetairc 

Llnie de harde kern van de Politieke 

Unic vormt (zij is dus niet, zoals zij 

vaak in Duitsland wordt opgcvat, ecn 

additioneel element van de intcgratic 

dat lm staat van de Politieke Llnic) 

Een Monetairc Unic binncn her voor

zicne tijdsschema zal naar aile waar

schijnlijkhcid in ccrste instantie aileen 

maar in kleine kring gerealiseerd kun

nen worden dit in overecnstemming 

met hct in het Vcrdrag van Maastricht 

gebodcn alternatief En ook de 

Monetaire Unie in klcine kring zal ai

leen dan tot stand komen als de hardc 

kern van Vijf stelselrnatig en vastbcra

dcn naar dit doc! toewcrkt. Hiervoor 
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zouden de Vijf hun 

monetair beleid 

fiscaal en budgettair beleid 

econornisch en sociaal beleid 

nog nauwer dan tot nu toe op elkaar 

rnoetcn af<;temmen of een begin moe

ten maken met coiirdinatie zodat hun 

impanningen op dezc terreincn daad

wcrkelijk in een gemccnschappelijk ge

coiirdincerd beleid resulteren, opdat zij 

- los van de forrnelc bcslissingcn die in 

I 'J'J7 of I 'J'JCJ worden genomcn tot 

die datum in ieder gcval de lcitelijke 

basis voor een Monetaire Unie met el

kaar zullen hehben gelcgd 

De kcrngroep moet het principieel 

voor aile FU-lidstaten geloofwaardig 

makcn -in de cerste plaats voor het op

richting<;]id Italic, maar ook voor 

SpanJe en natuurlijk voor Croot

llrittannic - dat de kern zonder enigc 

hcpcrking hereid is hen op tc nemen, 

zodra deze Ianden bepaalde thans nog 

aanwczige problcmen hebben opgelost 

en indien zc hcreid zijn om zich in de 

gcnocrndc richting in te zetten. De 

vorrning van een kerngrocp i<; gecn 

doe] op zich, rnaar een middel om lwee 

op zich tegenstrijdige doelstellingen 

verdicping en uitbreiding - rnet elkaar 

te vercnigen. 

3. lntensivering en verbetering 
van de Frans-Duitse betrekkin
gen 
De kwaliteit van de Frans-Duitse hc

trekki ngen moct sterk vcrbeteren orn te 

voorkornen dat het historisch proces 

van de Europese integratic verzandt 

voordat het zijn politieke doelstelling 

heeft bereikt. Daarom mogen er geen 

belangrijke acties op hct tcrrein van de 

buitenlandse politiek of de Europese 

politick ondernomen worden zondcr 

dater een Duits-Franse afstemming aan 

vooraf is gegaan Nu, na de beeindiging 

van het Omt-West-conflict, hedt de 

Duits-Fransc samenwerking niets aan 

betekcnis ingeboet maar is nog belang

rijker dan vroeger. 

Duitsland en Frankrijk vormcn de kern 

van de hardc kern. Zij waren vanaf het 

Em goede relatie tussn1 Frmmjk en Duitsland is ahsoluut noodzc1kelijk (Jato ANP] 
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begin van de Europese integratie de 

motoren van het integratieproce'>. Hun 

hijzondere relatie wordt op de prod 

gesteld omdat een van de cerdcr ver

melde oorzaken voor een uit-elkaar

grocicn -, namclijk tcgcnstrijdigc bc

langen en verschillen in waarncming -

ook aan de orde i; in hun verhouding. 

In Frankrijk bestaat de vree; dat de uit

breiding naar het Noorden (en nog 

meer de toetreding van Oostenrijk) en 

later naar het Oosten zal lciden tot cen 

lo;se formatie van ;taten, 

Een voorlorig antwoord is te vinden in 

de aanwijzing- die ook voor Duitsland 

belangrijk is - dat de wcm om ccn al tc 

grotc alhankelijkheid van Duitsland te 

voorkomen in nict onbelangrijkc mate 

mcde de reden was voor de oosterbu

rcn van Duitsland (even als daarvoor al 

de EFTA-Ianden) toe willen tredcn tot 

de ELI. Maar dit docl kan aileen wor

den bereikt binnen een gcmeemchap 

die mccr is dan een vrijhandels-associa

tic 

waarin de positie van 

Duitsland zodanig ver

sterkt zou worden dat er 

;prake i; van dominantie. 

Daarom is het voor Frank

rijk van vitaal belang dat 

de Unie eerst vcrdicrt 

wordt, voor uitbreiding 

plaatsvindt Nu Duitsland 

is herenigd en - in dit vcr

band nog belangrijkcr -

het Oosten er in hct bui-

Landen die bereid 
Van doorslaggevendc be

tekcnis is natuurlijk dat 

Duitsland door z1jn poli

tick het bcwijs Ievert, juist 

nC1 onverkort vast te hou

den aan de doclstelling 

van een krachtig en slag

vaardig integrcrend Euro

pa. (Duitsland is van 

mening, dat dit bcwijs al 

lang is geleverd, maar zo

als de kritiek or de Duitse 

handelwijze bij de uitbrei

ding van de Cemcenschap 

naar hct Noordcn en met 

Omtenrijk heeft aange

toond, wordt deze orvat-

en in staat zijn om 

in hun 

samenwerking en 

integratie verder te 

gaan dan anderen 

mogen niet 

geblokkeerd worden 
ten lands bclcid van 

Duit'>land weer bij hoort 

en Duitsland op dit terrein 

evenveel speelruimte heeft 

als de andere partners, 

komt het oude vraagstuk 

door de vetorechten 

van die andere 

lidstaten. 

weer naar hoven: hoc kan de kracht van 

Duitsland gdntcgrecrd worden binncn 

de Europese structuur' Dit vraagstuk 

hccft aan de basis van het proces van 

de [uropese integratie gcstaan en is 

toen in cerste instantic beperkt geble

ven tot West-Europa. Nu duikt hetzelf

de vraagstuk weer op in ecn nicuwe of 

ook in zijn werkclijkc bctckcnis. 

Het is in het bijzonder voor de Duits

Fransc relatic noodzakclijk dat dit pro

bleem du1delijk wordt omschrcvcn om 

misverstanden en wantrouwen tc voor

komcn. 

ting niet door allen 

gedeeld.) Het bewijs zou moeten wor

den gelcverd door voorstellen ter ver

dieping in te brcngen, die de verder

gaande ontwikkeling van de instituties 

en van de politiek van de Unie bevor

deren, nog voordat er een nieuwe uit

breiding plaatsvindt Maar ook bij dczc 

voorstcllcn moct rekening worden ge

houden met een toekomstige uitbrci

ding. 

Als Duitsland duidelijke en ondubbel

zinnigc voorstellen doet, dan is het aan 

Frankrijk om op even duidelijke en on

dubbclzinnigc wijzc besluitcn tc nc-
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men. Frankrijk moet de twijfels over 

zijn principiele bereidheid tot integra

tic wcerlcggcn. Dat i., tot nu toe niet 

gebeurd Hoewel Frankrijk niet toe

staat dat er gctwijlcld wordt aan zijn 

bereidhcid tc integrcren, hlijkt iedere 

kccr weer dat het toch aarzelt bij het 

ncmcn van concrete stappen. H ierhij 

speclt het idee van de onopgeefbare 

soevcreiniteit van de 'Etat Nation' nog 

<;teeds ecn rol, hoewcl dat begrip allang 

niet nwer aan de werkclijkheid rcfe

recrt. 

Vooral voor de relatie Duibland

hankrijk is de i'v1onetaire Unie van bij

zondere hetekcni'> en daarom zoudcn -

naa'>t de voorhercidingen in het kadcr 

van de harde kern - impanningen moe

ten worden verricht om de fundamen

tcle verschillen in opvatting tussen 

Duitsland en Frankrijk inzake economi

'>chc politick uit de weg te ruimen. 

Hiertoe behoren de inhoud van het 'in

du.,triebelcid' en de mededingingswet

geving. Het zou in dit verband 

bijzonder wenselijk ziJn als men hct 

eens zou kunnen worden over een 

Europees Kartclbureau Noodzakelijk is 

ook ecn discus.,ie over de doelstcllin-

gcn op lange tern1ijn, van cen gcnH:Tn

schappelijk agrarisch beleid en over het 

gcraamtc van het toekomstige financie

le systeem van de Unie. 

Hetzelfde geldt voor de frequente ver

schillcn in zienswijze van Frankrijk en 

Duit.,land met betrekking tot het cen

trale vraagstuk van de Europese dcfen

'>ie en haar verhouding tot de NAVO 

( zoals bijvoorbeeld onlangs is gebleken 

tijdcns het overleg over de concretise

ring van de be.,luiten van de NAVO

top van januari 1994 met betrekking tot 

de zogenaamde 'Comhincd Jo1nt Task 

Forces' I C)TF) 

Het ligt voor de hand om voor de be

spreking van beide probleemvelden 

eindelijk een keer gebruik te maken van 

de Duits-Franse Raden (de Raad voor 

Fconomische en Sociale Vraag'>tukken 

en de Raad voor Dcfen.,ievraagstukken) 

om dergelijkc lundamentele onderwer

pen ook op een grondigc en omvatten

de manier, onbevooroordeeld en 

ong6ndoctrineerd, te kunnen behande

lcn. 

Mecr dan ooit is voor Duitsland de re

latie met Frankrijk de beslissende 

graadmcter voor zijn innerlijke verbon

denheid met de politiek-culturele waar

dcngerneenschap van hct Westen. 

Dcze wcg '>taat haaks op hct vooral in 

intellectucle kringen herlevende stre

vcn naar cen Duitse 'eigen weg' 

('SondenPC!J} Een goede relatie tu'>scn 

beide Ianden is temeer van belang, om

dat de Verenigde Staten na becindiging 

van de Oost- Westconfrontatie hun tra

ditionele rol nict Ianger op dezelfde 

manier kunnen vervullcn. Het is nood

zakclijk ecn serieuzc en open dialoog te 

voeren over de houdingen die aan hct 

genoemdc streven ten grondslag liggen 

en over de wederzijdse 'sentiments' en 'res

sentln~mts' in de Frans-Duibe relatie. Dit 

is even noodzakelijk als de kwalitatieve 

verbetering van de politieke '>amenwcr

king tussen beide Ianden. 

4. De Unie slagvaardig maken 
in haar buitenlands en haar 
veiligheidsbeleid 
Het is van vitaal be lang de Unic in haar 

buitcnlands en veilighcid.,hcleid slag

vaardiger te maken. 

De Europese nationale staten zijn, ieder 

voor zichzelf, niet meer in staat hun ex

ternc veiligheid te waarborgen 

l:lovendien hebben veilighcidsproble

men, die a is allang overwonncn wcrden 
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be,chouwd, weer de kop opgestoken 

En nadat de Oo<;t~ West~confrontatie is 

beeindigd, is het thans niet Ianger ze~ 

ker dat de Verenigde Staten in elk '>oort 

conflict hulp zuilen verlenen. 

Het vermogen van een staat om zich~ 

zelf te kunnen verdedigen i'> een voor~ 

waarde voor en maakt het wezen uit 

van zijn <;ouvereiniteit. Dit geldt du'> 

ook voor de Ell als een gemeenschap 

van staten in die zin dat de lidstaten ei~ 

genlijk aileen nog zo, door de gemeen~ 

schap, hun 5ouvereiniteit kunnen 

bchouden. Omdat het beck! dat een 

volk van zichzelf en van andere volken 

heeft in belangrijke mate wordt bepaald 

door het bewustziJn van de eigen sou~ 

vereiniteit, blijkt hct gemeenschappe~ 

lijk ddensievermogen van deze 

luropcse statengemeenschap ook een 

onmisbare factor voor de '>tabili5ering 

van een eigen Ell~identiteit tc zijn, 

waarin eveneens ruimte is voor de door 

elke individuclc staat ingebrachtc eigcn 

identiteit. 

In de korte periode na beeindiging van 

de Oost~ West~confrontatie is gcbleken 

dat een gemcenschappelijk buitcn~ 

lands~ en veiligheichbeleid van de llnie 

nog zecr vee! belangrijker en dringcn~ 

der i'> dan in het Verdrag van J\1aa<;~ 

tricht tot uitdrukking komt. Zelfs de 

grotere lidstaten zijn niet in staat om 

zonder hulp van andcren aan de nieuwe 

cxterne uitdagingcn aileen het hoofd te 

hieden. Aile enquctes tonen aan dat de 

grote mecrdcrheid van de burgers om 

cen gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligbeidshelcid vraagt. De reactie van 

de llnic op de dramatische ontwikkc~ 

lingen in het oosten van Furopa was 

ontocreikend. en dit hectt ecn duidelijk 

negatieve invlocd op de acccptatie van 

het Europese integratieproce'> door de 

burgers gehad. Het vraagstuk van de 

veiligheidspolitieke 5tatu5 van toekom~ 

'.tige !eden' i<> van door•;laggcvend he~ 

lang voor het politieke karakter en voor 

de gchele politieke ordc van het conti~ 

nent. 

Aan het huitenlands en veiligheidsbe~ 

leid van de Ell moct een <,trategisch 

plan ten grondslag IIggen waarin de ge~ 

meenschappelijke hclangen en doelen 

duideliJk zijn gedefinieerd en de voor~ 

waarden, procedures en de politieke, 

economische en financiclc middclen 

zijn omschrcven. 

De politieke helcidsdoclcn met een ho~ 

ge prioritcit zijn: 

- Ecn gemeenschappclijk beleid ter 

stabili-;cring van .~1idden~ en Oost~ 

Europa 

De ontwikkeling van de betrekkin~ 

gen met Rusland met ak doc! ccn vee!~ 

omvattcnd partner-;chap, 

~ Een gemeemchappeliJk heleid ten 

aanzicn van het l\liddellandse-Zee~ge~ 

hied. Niet aileen de ocver<,tatcn maar· 

ook Duit-;land hebben een fundamen~ 

tee! helang bij stabilitcit in dit gebied; 

De ontwikkeling van een strategisch 

partnerschap met Turkije, 

Herbezinning op de transatlantische 

hctrekkingen De tramatlanti'.che be~ 

trekkingen zijn inzoverre van bijzonder 

bclang omdat aile onderwerpen die 

spelen in het gemeemchappelijke bui~ 

tenlandse en veiligheidsbeleid van de 

llnie aan dcze hetrekkingcn rakcn. 

Daarom mocten de Ell en de 

Vcrcnigde Staten samcn een gemeen~ 

5chappeli1k belcid formuleren. Hoven

dien moeten zij beginncn hun 

in-,panningen bij mondiale uitdagingen 

te coiirdineren. 

Het schcppcn van ecn gcmeenschappc~ 
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lijke Furopesc vcrdcdiging is veel drin

gendcr dan is voorzien in het Verdrag 

van l\1aastricht. Het tijdstip daarvoor is 

nu al aangehroken. De urgentie van dit 

vraagstuk wordt onderstreept door de 

moeilijkheden die ontstonden tussen de 

Europc'>e staten onder elkaar en met de 

Verenigde Staten over de oorlog in het 

voormalig loegoslavic. De inspannin

gen voor een gemeenschappelijke 

Europese vcrdediging mocten daarom 

worden gc'i'ntensiveerd. De Furopeanen 

nweten een vecl groter dee I van de ver

antwoordelijkheid voor hun eigen vci

ligheid up zich nemen. Dit gcldt aan de 

ene kant voor de vredebewarende en de 

vredealdwingendc maatregelen. Aan de 

andere kant gcldt het prin-

Staten en Canada hctzelfde gewicht 

tockomt en zij een slagvaardige een

heid vormen. In deze zin moct de 

lntergouvcrnementele Conkrentie van 

I'J'Jo de relaties tussen de Ell en de 

WEll reorganisercn volgen-; Artikel )4 

lid 0. 

Met hetrekking tot het actuele vraag

'>luk van de reorganisatie van de betrek

kingen tussen de WFll en de NAVO 

wat ben-eft taken die niet vallen onder 

artikel 5 van het NAVO-Verdrag 

( C:JTF) moet een oplo'>'i ng worden ge

vondcn die op basis van een hesluit van 

de NAVO-Raad in ieder afzonderlijk 

geval len daarmee natuurlijk met deel-

name van de Vcrenigde 
cipieel en nog meer voor 

de vraag wclkc veilig

hcidspoliticke status toe

De vorming van een Staten) hct aan de 

Europeanen toe.,taat zelf

'>tandig te bandelen met 

gebruikmaking van NA

VO-middelen en van de

len van de NAVO-staven. 

Zoals ook de laat'>te rede

voering van President 

Clinton in Parijs weer dui

delijk heeft gemaakt, be

groeten de Verenigde 

Staten de schepping van 

cen Europese verdedi

gingsidentiteit niet aileen, 

maar eisen haar zelfs. 

kerngroep is geen 
kOJw;tigc leden van de 

llnie zullen kri)gen In een 

gemcenschap van staten 

doel op zich, maar 

een middel om 
die zichzelt als een llnie 

hetitelt, moeten aile ledcn 
twee op zich 

dezelfde statu'> hebben wat tegenstrijdige 
hun vedigheid betrelt. Dit 

i'> een voorwaarde voor 
doelstellingen -

het lidmaatschap Maar als verdieping en 
men van de Verenigdc 

Staten verwacht dat zij 
uitbreiding - met 

elkaar te verenigen. niet aileen hereid ziJn hun 

verplichtingen voor hct te

gcnwoordige territorium van het 

Verl1ond na te komcn maar dcze ver-

plichtingen ook uit te brcidcn tot (mi

nimaal) die Ianden die lid worden van 

de llnie, dan moct Europa wat bctrdt 

de n1ct-nucleaire verdcdiging bet lecu

wcdeel van de last van zijn verdediging 

zelf dragen 

Vooruitkijkcnd betekent dit, dat de 

NAVO wordt hervormd tot een ver

bond waarin Europa en de Verenigde 

CIJV 1 <Jo 

Een acticf en eftectief gemeenschappe

lijke buitenlands en veiligheidsbelcid 

vereist een flexibcler en eftcctiever sy

'>teem voor sturing en coordinatie. 

Hiertoe zou een kleine zwaar bezette 

taakgmep moeten worden opgezet, die 

over directe tocgang tot de nationale 

beleids-makers beschikt en exclusief 

met prognose en planning wordt belast. 

Het voorstcl om een kern-Europa te 

formeren en de Duits-Franse samenwcr

king te intensiveren, betekent niet dat 
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de hoop is opgegeven dat Groot

Brittannie zijn rol 'in het hart van 

Europa' en daarmee in de kern op zich 

zal nemen. lntegendeel, deze voorstel

len komen voort uit de overtuiging dar 

vastberadcn inspanningen om Europa 

verdergaand tc ontwikkelen het bcste 

middcl zijn een positieve invloed uit te 

oefcncn op verheldering van de relatic 

tw,sen Groot-Brittannie en Europa en 

op zijn bereidhcid dee! tc ncmen aan 

vcrdergaandc stappen tot i ntegratic. 

5. Uitbreiding naar het Oosten 
Polen, de Tsjcchi.,che en de Slowaakse 

Rcpubliek, Hongarije (en Slovenic) 

zouden ongeveer in hct jaar 2000 lid 

van de EU moeten worden. Hun toe

trcding zou afhankelijk mocten zijn van 

de implementatie van de hier voorgc

steldc maatregclen en zou ook het doc! 

van dezc maatregelcn moetcn zijn. 

Zekerhcid over de mogelijkhcid lid

staat te worden en nog mecr de toetrc

ding zell zijn zecr vee! betcr gcschikt 

de politieke en cconomischc ontwikke

ling in deze Ianden te bcvorderen dan 

Er mogen geen 

welkc vorm van cxterne hulp 

ook. Los van de duidclijk po

iltick-psychologische voor-

belangrijke acties op delen zou cen toetrcding op 

het terrein van de 

buitenlandse of 

Europese politiek 

plaatsvinden zonder 

dater Frans-Duitse 

afstemming aan 

vooraf is gegaan. 

dat tijdstip 
1 

echter tot een zo 

zware economische bclasting 

van de nieuwe en de oudc 

lidstaten lciden, dat cen der

gelijke stap vergezcld dient 

te gaan van een breed pakkct 

maatregelen. Dit omvat niet 

aileen de harmonisatie van 

wetgeving in de Ianden van 

de aspirant-lcden, zeds reeds 

voorzien in de Europese 

Vcrdragen, maar ook vcran

deringen op verschillcnde belcidsterrei

nen van de Unie, in de eerstc plaats de 

landbouw. Daarnaast mocten er voor de 

economische aanpassingen zeer lange 

ovcrgang'>perioden worden uitgetrok

kcn (waarschijnlijk per land een andere 

periode), waardoor het model van de 

'variabele gcometrie' tocgepast zal moe

ten worden. Hct rcsultaat moct zijn dat 

de kostcn voor bcide partijen niet bo

ger mogen zijn dan bij latcre toetrc

ding Hicrbij client bcdacht te worden 

dat hoc later de toctreding plaatsvindt. 

hoc hogcr de kmtcn waarschijnlijk zul

len z1jn. 

De toctreding van deze Ianden moet 

'>tapsgewijs plaatsvinden en moct wor

den bcgeleid door een vcrdergaandc 

verdieping van de samenwerking. 

Hiervoor gelden de volgendc voorstcl

len: 

- conscquente implcmentatic van de in 

de Europesc verdragen overeengcko

men opening van markten, 

- gecoiirdineerde handelspolitiek, 

- bevordering van de vrije handel en 

samenwerking met de nieuwe dcmocra

ticcn in l\1iddcn- en Oost-Europa, 

- vcrdcrgaande participatic van dezc 

staten aan deel-hclcidsterrcincn van hct 

gemeenschappelijke buitenlandse en 

veiligbcidsbeleid, dat wil zeggen multi

laterale samenwerking, 

- implemcntatie van de veiligheidspo

liticke samenwcrking zoals overeengc

komen in de verklaring van Kirchberg 

over het 'geassocieerd partnerschap' 

met de WEU, 

bctrckken van de aspirant-lcden bij 

de samenwerking op de tcrreinen van 

binnenlandse zakcn en justitic: bij 

vreemdclingen-, migratie-, asicl , en vi

sa-bcleid en EUROPOL 

De integratic van de (Oost-) en 

l\1iddencuropese staten in de EU moet 

vergezcld gaan van cen strevcn naar 
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ecn vcclomvattcnd partnerschap tusscn 

de Unie en Rusland. Zo vee! als van 

bu1tcnat mogeliJk is, moet dit beleid 

aan Rusland de zekerheid geven dat het 

- naast de EU - erkend wordt als het 

andere politiekc centrum op het conti

nent. De overcenkomst over partner

schap en samenwerking met Rusland is 

een eerste belangrijke stap in dezc rich

ring. Hij moet worden gevolgd door 

veiligheidspolitiekc afsprakcn samen

hangend met de toetreding van de ian

den van Midden- en Omt-Europa tot 

de EU/WEU en de NAVO. 

De implcmentatie van hct voorgesteldc 

programma biedt de beste kanscn om 

de onzekcrheden van de burgers over 

het proces van de Europese intcgratie 

te overwinnen. Anders dan sommige 

intcllectuclen - en soms ook politici, -

die voorstcllingcn uitcn die nict aileen 

lichtvaardig zijn en van onkundc getui

gcn maar ook ver van de werkcliJkheid 

afstaan, zuivcr thcoretisch-juridisch en 

politick gcvaarlijk zijn, ziet de grote 

mcerdcrheid van de burgers de nood

zaak van de Europese integratie zeer 

duideliJk in. Maar zij verwacht tcrecht 

mcer democratic, opcnheid en transpa

rantic en in de eerstc plaah ecn succes

vollc politiek van Europa op de 

genoemde terreincn. De Duitse burgers 

wctcn cigcnlijk precics dat de Duitse 

belangen aileen in, met en door Europa 

kunncn worden gerealisecrd en dat de 

natic hicrbij niet aileen gccn gcvaar 

loopt, maar in haar grondslagen wordt 

hcveiligd omdat zo haar toekomst 

wordt bevciligd. 

No ten 
Stnd<, I J<Il1U<Ht 19()5 t:. FranktiJk voorztttcr van 

de Luropc'>c Raad 1 noot van de vcrtaler 1 

Htertllcc \\·ordt gcdocld op de vraag ol lllt'li\VC 

!eden met hun !tdnElahchap von de Ell ook 

toctrcdcn tot de NAV() en-'ol \XTLI en rccht 

C llV l 'J5 

knjgcn op de daarhq hchorende vciltgheidsgJ

rantlc.;; 1 noot van de verraler) 

Htermce wordt gcdoeld or het jaar 2000 1 noot 

van de verraler). 
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H 
et CDA lijkt de weg om~ 

hoog uit het dal te zijn 

begonnen. Niet aileen ge~ 

ven opiniepcilingen voor 

onze partij reeds enige ti)d het hceld 

van stabiliteit en een Iicht herstel te 

zien, ook de atmosker binnen het 

CDA heeft een pmitieve kecr gcno~ 

men. De ti)d van kritische zelfanalyse 

en interne verwarring ligt inmiddels 

achter om en hedt plaatsgemaakt voor 

een nieuwe rase van inhoudelijke bezin~ 

ning en een hernieuwd gevocl van 

<,aamhorigheid 

Dat het CDA over zijn dieptepunt 

heen i-,, blijkt vooral uit de grote activi~ 

teit die momenteel op aile niveaus in de 

partiJ zichtbaar is. De betrokkenheid 

van de !eden biJ de partij is groot. 

Zelden ziJn partijbijeenkomstcn en 

conferenties zo druk bezocht als in de 

laatste maandcn. De partij op haar 

beurt heclt de le'> van het rapport 

Cardeniers ter harte genomen, getuige 

de wijze waarop actief contact wordt 

gezocht met de eigen achtcrban. l\1et 

het recent van start gaan van een zoge~ 

naamd Strategisch Bcraad, waarvan in 

de laatste Periscoop in het februarinum~ 

mer melding werd gemaakt, zal hct 

proces van herstel op termijn cen ver~ 

dere impuls moetcn krijgen. 

De weg naar herstel is dus ingezet. F.en 

revitalisering van het volkspartijkarak~ 

ter van het C:DA enerzijds en de verde~ 

re ontwikkeling van visies op het type 

samenlcving dat ons voor ogen staat 

andcrziJds, zijn daarbij van essentieel 

be lang 

Maar daarrnee zijn we er nog niet. De 

toekormtige positic van het C:DA in 

hct Ncderlandse politieke krachtenveld 

hangt ook ten nauwste samen met het 

vermogen van het C:DA aamluiting te 

houden bij de verandcringen die zich 

in onze samcnlcving voltrekken. De 

grate uitdaging waarvoor het C:DA de 

komende tijd <;taat is om het concept 

van de vcrantwoordclijke samenleving 

binnen de context van de huidigc 

Nederlandse samenleving concreet ge~ 

stalte te geven. 

Geen bedreiging maar kans 
Ecn ecrste vereiste daarbij is dat we die 

huidige <,amenleving goed ana!y,er-cn 

en op waarde weten te schatten. In lijn 

met het Program van Uitgang<,punten 

concentreren analyses van christcn~de~ 

mocratische zijde zich tot nu toe voor~ 

al op een positionering ten opzichte 

van de hoofdtendemen die zich in on~ 

ze samenleving voordoen. Wat daarhiJ 

opvalt, is de toch vaak wat negatieve 

toonzetting. De uitdagingen waarvoor 

de christen~democratie zich gesteld 

ziet, lijken vooral opgcvat te worden 

als bedreigingen Het beeld wordt op~ 

geroepen van een partij die vanuit de 

ddensie zou moeten opcreren, die 

steeds tegen de stroom in roeit. Zonder 

nu de in dergelijke analyses vaak te~ 

recht gcschctste schaduwkanten van 

ontwikkelingen zoals secularisatie en 

individualisering te willen ontkenncn, 
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zou ik toch voor ecn n1ecr genuanceer

de hcnadering willen plciten, waarin we 

on'> Iicht meer Iaten schijnen op de 

nieuwc kamen en mogelijkheden van 

vcranderingen. Van Cent heeft hiertoe 

in het tchruarinummer van CDV reeds 
I 

ccn aanzetgcgevcn 

Oug hchben voor de nieuwe kan<,en en 

mogeliJkheden van verandering'>proces

'>Cn, hetekent mijns inzien<, vooral dat 

cr van chri<;ten-democrati5che zijde 

mecr aandacht muet worden ge'>chon

ken aan de concrete denk- en leefwe

reld van memen in onze huidige 

samenlcving. Het gaat er dan om te 

ana]y<;eren wat burger<; in onze samen

leving heweegt, welke idealen zij na

'>treven, wat zij van waarde vinden in 

het Ieven, op welke punten zij zich un

zeker voelen over de tockom'>t. 

Wanneer we bi)voorheeld in het rap

port van Sociaal en Cultureel 

l'lanbureau (SC:Pi over informelc zorg 

lezen dat jaarlijks I ,3 miljoen mensen 

op deze manier hulp vcrlenen aan hun 

naasten, lijkt het met de veronderstelde 

teluorgang van de underlinge solidari

teit nog niet zo erg gesteld. Een goede 

analyse van de leefwereld van burgers 

kan een bclangri)ke aanvulling vormen 

op onze macro-analyse<, van dominante 

trends. Het gaat er hierbij ook om te 

bepalen hoc groat de afstand tussen 

ons denk- en begrippenkader enerzijds 

en de beleving<;wereld van burger<; an

dcrzijd5 is. 1\lijn <;telling is dat het met 

deze af<;tand nog wei eens zou kunncn 

meevallen, mit'> weer in slagen op een 

eigentijd<;e manier invulling te geven 

aan onze opdracht als politicke partij 

Een pleidooi om aansluiting te houden 

bij de veranderingcn in onze samenle

ving is nog geen pleidooi voor accom

modatie, met bijbchorend identi-

UlV l·'J5 

teitsverlies. Wei is het een waar<,chu

wing tegen een te grate mate van di<;

tantie. Aileen wanneer het CDA 

voeling hecft met de hedendaagsc sa

menleving in de zin dat zc weer wat 

men<,cn bewecgt en hierop in weet te 

spelcn door een eigentijd5e koppcling 

tc leggen met het eigen gedachten

goed, zal het zijn aantrekking<;kracht 

behouden. Als christen-democrati<;che 

partij, die in het hart van de 

Nederlandse <;amenleving wen<;! te 

<;taan, moeten we zoeken naar centrale 

punten waarop verankering mogelijk i'>. 

Eigentijdse, herkenbare 
the rna's 
Wat '>taat ons in dit opzicht te doenc 

Hct CDA staat vour de taak het chri<;

ten-democratische ideaal in ccn eigen

tijdse, herkcnbare themakeuze te Iaten 

duorklinken. 

De nmiselljke maal 

Ecn voorbeeld van zo'n thema waarop 

het CDA zich de komende tijd zou 

kunnen profilercn is het thema van de 

mcnselijke maat. In de Periscoop in hct 

fcbruari nummer is er reeds op gewczen 

dat we in Nederland or hct punt van 

de schaalvergroting tc vcr zijn doorge

schoten. Waar de schaal van een struc

tuur nict aamluit bij de belevingswercld 

van mensen, dreigt een lege huls te ont

staan die nict Ianger hcrkenbaar is en 

waarhij burgers zich niet betrokken 

voelen. Met name de anonimiteit van 

structuren, denk hijvoorbeeld aan de 

grate scholengemcenschappen in ons 

land, creeert een zodanige afstand dat 

mcnsen steeds minder aanspreekbaar 

zijn op hun actievc inbrcng en verant

woordelijkhcden. Het CDA zal in dit 

pcrspectief de noodzaak van voort

gaande schaalvergroting ter discussie 

moeten stellcn, ook a]<; aan een mcer 

0 

0 



c.... 

0 

0 

u 

op de menselijke maat toegesneden sa

menleving een huger prijskaartje is ver

bonden. Daarmce kiezen we bewu'.t 

voor de meerwaarde van een vergroot 

verantwoordelijkheidsgevoel hij bur

gers en een waarschijnlijk meer pluri

forme samenleving. 

Het modemc gczm 

Ecn andcr thema waarop het CDA zich 

op grond van de eigen mens- en maat

schappijvisie en in het Iicht van de ge

noemdc noodzaak om aansluiting tc 

zoeken bij veranderingen in de samen

leving zeit, bij uitstek zou kunncn pro

fileren, is het thema van het gezin. 

In het denken van het CDA heeft het 

gezin steeds, expliciet dan wei impli

ciet, een belangrijke plaat<; ingenomen. 

Waar in ons mensbeeld het relationele 

en verantwoordelijke karakter van de 

mens centraal staat en het bclang van 

de overdracht van normen en waarden 

het christen-democratisch denken 

doordringt, vormt hct gezin in onze 

optiek met recht een helangrijkc hoek

steen van de samenleving. 

In onzc huidigc samcnleving waarin 

zich grote veranderingen voltrekken, 

wordt alom het proces van individuali-

----------- sering als een van de meest 

In Nederland is op dominante ontwikkelingen 

gezien. Door het SCP wordt 

in hct Sociaal en C:ultureel 
het punt van een 

modern Rapport 1994 dit hegrip toc

gezinsbeleid nog 
gespitst op 'de fase waarin 

het proces in onze maat

schappij sinds kort is geraakt, 

nameliJk de fase waarin tot 

een lange weg te 

gaan. 
op zekcrc hoogte een over

gtlng plaatsvindt van hct gc-

zin naar het individu als hasiseenheid 

van de samenleving'
2 

Waar het SC:P te

vens vaststelt dat het proces van indivi

dualisering een autonome factor in 

onze samenleving is, lijkt het gezin ziJn 

langste tijd gehad te hehhen. Lijkt in

derdaad, want enkele pagina's verder 

moet datzclfde SC:P vervolgem op 

grond van cijfermateriaal va'>l<,tellen dat 

'de exclusieve tweerelatie met kinderen, 

dus een samenlevingsvonn die in e55en

tie met het kcrngczin overeenkomt, 

nog steed., het uiteindclijke doel (is, 

MC)'
1 

Wat stelt het SCP nu eigenlijk 

vastc Niet dat de Nederlandse samenlc

ving een zodanige graad van individu

alisering hereikt hecft dat zelf., de 

meest primaire relatievonn - het gezin -

geen he<,taansrecht mecr heeft, integen

deel zelts zo hlijkt uit de cijlcrs, wei dat 

deze samenlevingworm qua vcrschij

ningsvorm (samenstclling en taakverde

ling) diverser is gewordcn. 

AI metal du., gecn enkcle reden tot on

gerustheid op dit punt. Nogmaals het 

SCP citerend: 'De bevolking is nog 

steeds in hoge mate gericht op gezins

vorming en investeert hierin in emotio

nelc zin wellicht meer dan ooit, niet 

aileen in de partnerrelatie maar ook in 

het ouderschap'". Desalniettemin vonnt 

de toegenomen diversiteit rond gezins

vorming en het functioneren van gezin

nen, - waarin een andere vonn van 

individuali'>ering aan de oppervlakte 

komt, namelijk de wens tot individuelc 

ontplooiing - , voor het CDA wei een 

aanknopingspunt om zich hernicuwd te 

bezinnen op de pmitie van het heden

daagse gezin in onzc samenleving. 

Waar het CDA zich voorhecn kon be

perken tot uihpraken over het belang 

van een gocd gezinslcven en de aan

dacht primair uitging naar de e<,<,enticlc 

functies van het gezin, vraagt een nieu

we maatschappelijke situatie om aan 

deze tljd aangepastc antwoorden. Het 

zal dan onder andere moeten gaan om 

het vinden van een gocde balan<, tussen 

de legitieme wens tot persoonlijke ont

plooiing van heide partners enerzijds 
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en hct belang van hct tot z'n rccht ko

men van de wczenlijke functics van het 

gczin (de zorg voor elkaar, overdracht 

van normen en waardcn) anderzijd'>. 

Keuzevrijheid in gczamcnlijke vcrant

woordelijkheid en cen centrale plaat<, 

voor het kind dicnen hierbij uitgangs

punten tc zijn. In Nederland i'> op het 

punt van een modern gezinsbeleid nog 

cen lange weg te gaan, ontwikkelingen 

in Ianden a[<, Duitsland en Zwedcn zou

den ons tot lering moetcn strekkcn. 

Het is gocd tc kunnen comtateren dat 

hct CDA zich, getuigc de recente inzet 

van Heerma en Hirsch Ballin 
1

, bewust 

i'> van de mogelijkheid die zij heeft hij 

dit thema een voortrckkersro[ te vervul

len. 

Solidariteil 111el zwakkcn 

Een dcrde thema waarop het CDA de 

komende tijd het eigen protie[ nader 

zal moeten neerzettcn is het thema van 

de solidariteit met de zwakkcn in onzc 

samenlcving. Hierbij gaat hct er in ecr

ste instantie om cen eigentijdse invul

ling aan hct begrip zwakke tc gcven. 

Elke tijd kent zijn eigcn achtergestel

den. In onze tijd zijn dit bijvoorbecld 

degenen die hct tempo van onze snelle, 

high-tech samenlcving niet kunnen bij

benen, dcgenen die linancieel rond het 

bestaansminimum Ieven, zij die nood

gedwongen in een afhankclijke situatie 

verkcrcn, niet maatschappelijk kunnen 

participeren De klassicke doelgroepcn

benadering lijkt in dit verband aan mo

derniscring toe. Tocnemende diversiteit 

binnen specifieke doelgrocpen zoals 

bitvoorbecld ouderen en allochtonen, 

maakt diHercntiatie noodzakelijk, wil

len we tenminste onzc christen-demo

crati<,che plicht voor de ccht zwakkcn 

en bchoeltigen in onzc samcnlcving tc 

<,taan, gestand doen. Vcrvolgens diencn 

vanuit de expliciete keuze op te komcn 

(DV 1 'J' 

voor de hcdendaagse zwakkcn, be

staande arrangemcnten van onze vcr

zorgingsstaat tegen het Iicht gehouden 

tc worden. Hier raken we aan een van 

de meest belangrijke rode draden die 

het werk van hct Strategisch Beraad zal 

moe ten doortrekkcn. 

Valkuilen 
Cenoemde dric thcma's van de mcnse

lijke maat, hct modernc gezin en de so

lidariteit met de zwakken, zijn slechts 

voorbeelden van onderwerpen die zich 

goed lcnen voor de verdere ontwikke

ling van de christcn-dcmocratische vi

sic in relatie tot de vcranderings

proces<>en in de Nedcrlandse samenle

ving zelf. Wannecr het C:DA op deze 

bcnadcring in zou zctten, en daarvoor 

zou ik willen pleitcn, ben ik terug bij de 

vraag: flct CDA ee11 moderne {larti)' 

lnderdaad het CDA moet een modcrne 

partij (durven) zijn die vanuit de eigen 

christen-democratische visic naar con

tactpunten met ecn vcranderende sa

menleving zoekt. Niet om het vaak a! 

tc gemakkclijke verwijt van con<>ervatis

me te ontlopcn, maar om vanuit een 

positicve keuze invulling te geven aan 

ecn partij die van dcze tijd wil zijn en 

bij de tijd wil blijven Daarbij zullen we 

crvoor moeten waken om nict in een 

van de volgende valkuilen te stappen. 

I Het is verleidelijk voor een politieke 

partij om in dezc tijd, waarin de groep 

kiezers groeit die niet Ianger een vaste 

politieke stek bczet, maar boven het 

politiekc krachtenveld zwecft, met de 

mode mee te gaan. Mijn pleidooi meer 

aansluiting tc zocken bij de lccf- en 

denkwercld van mcn<,en is gcen oproep 

tot modieus gedrag waarbij we de gc

sprckken aan de borrcltafcl als uit

gangspunt voor onze politieke inzct 

zouden moetcn nemen. Het CDA moet 
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het juist hebbcn van zijn consistcntic 

en gcdegenheid, van het fcit dat we op 

grond van een integrale visic op mens 

en samenleving komen tot een ecrlijkc 

afweging van deelbelangen 

2. Daarnaast kan het CDA ook te rna

ken krijgen met de valkuil van het con

scrvatisme. Het grootste gevaar schuilt 

in dit opzicht wellicht nog in (de angst 

voor) bet stcmpel dat anderen ons op

plakken In dit verband is een opmer

king van oud-minister dr. B de Vries 

eerder in dit blad illustraticf: '\k hcb 

weleem de indruk dat de angst om tc 

worden be<.chuldigd van conservatisme, 

christen-dcmocraten afremt om over 

zo'n onderwerp (gezin en individualise

ring, MC) frank en vrij de discussic a an 

te gaar/'. Het CDA zal zich er inder

daad in deze paarsc/grijze periode te

gen moetcn wapenen niet in de hock 

gezet te worden. Een mccr often<,ieve 

benadering waarbij we inzetten op gc

nocmdc nieuwe, eigen thema\ hiedt 

daartoe de hcste kam van slagcn. 

3. Tot <,\ot zou de partijcultuur en -

structuur ccn potentiele derdc valkutl 

kunncn vormen, namclijk wanneer de 

partij haar huidige verwortcling in de 

samenleving kwijt zou raken. Kart sa

mcngevat gaat het cr dan om: het 

volkspartijkarakter van het CDA tc he

houden en waar mogelijk te verstcrken; 

de diversitcit van onze partij als ccn hc

langrijk kwaliteitsclement te blijven be

schnuwen; en tot slot het aangezicht 

van het CDA mccr in overeenstemming 

te brengen met de hevolkingssamen

stclling. Wat betreft de ecrste twee 

punten, hct volkspartijkaraktcr en de 

diversiteit, zou ik er slechts vnor willcn 

waarschuwen de oude schocnen niet te 

snel weg tc go01en, zeker niet wannccr 

nog allerminst vaststaat of de nieuwe 

schocnen om goed zullen passcn. Op 

het punt van de spiegeling van de partij 

in pcrsonelc zin aan de samenstelling 

van eigen achtcrban en samcnleving als 

gehecl, moet daarentcgcn nog wei een 

heleboel gchcuren. Centraal daarin 

<,taat dat het CDA de hereidheid moct 

hebben scrieu'> werk te maken met de 

instroom van nieuwe mensen. Niet ai

leen zal de partij daartoe meer kennis 

omtrent het eigen potentieel moeten 

opbouwen, ook zal ze in de tockomst 

cen groter herocp moctcn doen op or-

gani-,aties als hct C:DJA, het 

Vrouwcnhcraad, maar onk het 

Stcenkampinstituut om op actieve wij

ze nieuwe menscn voor te dragen en in 

de partij te bcgelciden 

Slot 
Onze kaartcn ziJn op dit moment niet 

slccht. Het CDA hcschikt over ecn 

sterk conceptuccl denkkader, is nog 

steeds goed gewortcld in de <,amenle

ving en verkecrt momcnteel in een lase 

van relatievc ru'>t waarin ruimtc is voor 

bezinning op de eigen rol en koers. 

Wannccr vve er in <;\agcn ccn goede 

themakcuze gcpaard te Iaten gaan met 

ecn voor burger<, concrete en hcgrijpe

lijke vcrtaling van onze uitgangspun

tcn, zal het CDA ccn partij zijn die in 

haar strevcn naar de verantwoordcliJkc 

samenleving, velcn aan haar zijde zal 

vinden. 
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H 
et warcn spannende tijdctl 

voor het hogcr onderwtJS, 

die laatstc maanden van 

1994. De paarsc coalitic

partncrs hadden ten bchocve van de 

spaarpot van de minister van Financii'n 

cen brieiJe van 500 miljocn uit de por

temonnec van het hogcr ondcrwijs ge

haald. En dit alles om de kcnni-.-inlra

structuur in on-, land te vcrbctcrcn en 

de kwalitcit en doclmatighcid van hct 

hogcr onderwiJ'> te bevordcrcn. Dat de 

instcllingcn nog volop bczig waren om 

met noodverbandcn en dnorschuilopc

rattes vcrtwijlcld oplos<,ingcn tc zoeken 

voor de vermindering van de riJkshij

drage ad 630 miljncn, opgclcgd door 

hct dcrdc kabinct-Lubbcrs, 

was bij de lormatic kenne

lijk over het hoold gczicn 

Dat binncn de bcstaande 

arbcidsvonrwaardcn -algc

sprnkcn tusscn ovcrheid 

en hondcn van personccl

gecn opcrationt'le ruin1tc 

is voor dczc majeure aan

passingcn in zo'n korte tijd 

was wcllicht wei bekend 

maar daarvoor werden de 

goed nivcau hcbbcn. En wclkc organi

-;atic zou na 15 jaar hczuinigingen nog 

kunnen ovcrlcvcn als de doclmatigheid 

nict aanzienli1k zou zijn opgcvoerd~ 

I )it soon argumcntcn als dekmantcl 

voor ondoordachtc voornemcns onder

tnijncn het gczag van ovcrhcid en rar

lcmcnt. Zij makcn hct politick bcdrijl 

ongcloolwaardig en lcidcn tot crnstige 

vcrstoringcn van de vcrhoudingcn tus

scn politick en hogcr onderwiJs. 

l\1octcn de ovcrhcid en de politick -zo 

vraag ik mij at- wei in ccn positic wor

den gebracht om uitsprakcn tc doen 

over kwalitctt en doclmatighctd van or

gani~atic<.;~ 

Op grond van welkc gegcvens hcclt 

men aangetoond dat onzc 

instcllingen van hogcr on

derwijs slccht en ondocl

matig zouden lunctin

ncrcnc Welke maat<;tavcn 

worden daarhij aangclcgd. 

wat is het vcrgclijking<,

materiaalc Worden tckort

komingcn niet buitcn pro

portics belichP De over

hcid kan factorcn als kwa

litcit en doclmattghcid in 

ogen geslotcn. Hct argu- lr W C.i\·1 thlll Llr.IIJOut onderwijs en ondcrzock 

mcnt dat dezc hezuiniging nodig was nauwclijks beoordclctl, laat staan stu-

om het hoger onderwiJs nog betcr en rcn. Fn de burgers ct·varcn dit soon 

clfccticvcr tc maken, slocg cchtcr in als 

cc11 bum. WiJ hebhcn immcr<, ecn sy

.;;tccm van kwalitcihzorg, dat intcrno

tionaal grotc \Vaardcnng gcntct l)c 

openbare rapporten van commissics 

van experts ondcrstrcpcn dat wiJ cen 

kritick op organisatics steeds mccr als 

ccn cxu1us van de politick voor cigen 

fa len 

1'\cc, de vcrhoud1ng ovcrheid instel

lingcn dcugt ntet. De ovcrhcid ts gc

vangcn in ccn aZJnt<::d tahoe~ en poli-
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ticke dilemma\ en wentelt die af op de 

univcr<,itcitcn: 

ecn hrcdc tocgankelijkhcid vcrsu<, de 

vorming van toptalcnt; 

dillerentiatie in oplcidingen regen

over intcrnationalc vergelijkbaarheid 

van diploma\ 

ccn hogc begclcidingsgraad van stu

denten tegenover afncmendc middc

lcn: 

de ei'> van voldocnde weten<,chappe

lijk onderzoek en het verwaarlozen 

van de matcricle infrastructuur; 

het onthreken van een zakelijke rela

tic tus-.en taken en middclcn; 

politieke opvattingen over interne 

democratic en de hcstuurbaarheid 

van complcxe organisatie'>; 

de cconomi-.che zelf,tandigheid van 

de '>tudent ver<,u<; het uithollen van 

de '>ludiefinancining; 

de groeiende di<;crepantie tu<;<;cn on

derwijsaanbod en vraag van de ar

hcid-;markt 

lk constatecr: de overheid wil tc vccl en 

kan tc weinig. De dcrcguleringsoptic is 

niet aileen de conscqucntie van de we

reldwijdc comtatering dat de maat

scbappij -.lcchts in bcperktc mate <,tuur

haar is. Het i-. cen gcvolg van hct bcsef, 

dar dcze complexe wereld door vclerlei 

factoren en actoren hdnvloed wordt en 

grotendcels nict beheer<,baar i'>. 

De <,panningen tu<,<,cn politick en over

heid encrzijd'> en het hoger onderwijs 

andcrzijds, escalerend in hct najaar 

1994, zijn nict specifiek voor dezc <;ec

tor maar vceleer ccn markante demon

'>lratic van nict mcer aan de tijd 

aangepaste vcrhoudingcn tussen ovcr

heid en maat'>chappclijke organisatics 

met cen publicke functie 

De opstelling van de politick in de ko

mcnde pcriodc ten opzichte van hct 

C llV 1 'lo 

hoger onderwijs kan, gezicn het publie

kc belang van de instellingen, de he

<;taande vcrgaande hcmoeienis van de 

ovcrhcid en het inadequate bekosti

gingssy'>tccm, cen voorbeeldtunctie 

vervullen inzake de wijze waarop wij in 

Nederland invulling gevcn aan hct be

grip 'terugtredendc overheid' Vragen 

over technische haalhaarheid, relevan

tie, organi-;atic, werkwijzc en doelma

tigheid mocten primair het domcin zijn 

van de burger-. en hun organisaties. De 

onderlinge concurrentie zal daarbiJ ccn 

sturende factor zijn voor het realiseren 

van kwalitcit en doelmatigheid De 

overheid moct zich hierbij afstandclijk 

opstellen en zal waar belangen en gel

den van de gcrneenschap in hct geding 

zijn toezicht mocten houden. Zij kan 

biJ doclorganisatics vanuit het alge

meen belang ten hoogste tinancicle in

centives geven. 

Juist bij het hoger onderwijs heeft het 

CDA de kans vanuit zijn beginselen 

'soeverciniteit in eigen kring' en 'rent

rneesterschap' een duidclijke, ecnvoudi

ge en aanspreekbare boodschap uit te 

dragen. En hebben wij hij de statenver

kiezingen nict geleerd hoe belangrijk 

dat isJ 

In de column gwm de ledm ua11 de miactie ln111 

persoonlijke opuattiHqrn weer. ZIJ !Joflm daar

mee rr11 aa11zel le gevf11 voor reflectie of dehat. 
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Het duurzame Nederlandse belang in Europa ligt bij een open in

terne markt en bij een politieke constellatie waarbij aile lidstaten 

gelijkwaardig deelnemen en niet een of twee Ianden een machts

overwicht hebben. 

I 
n Nederland 1'> ecn waar Europa

debar ont'.taan Vo01 het cerst 1n 

vele Jaren worden de Ultgangspun

ten van het Ncderlandse Europa

beleid op hoog politick nivcau ter 

discussie gestcld. Dcze discus'>ie loopt 

vooruit op twee helangrijke evcnemen

ten: dit jaar nog zal de Nederland.,e re

gering hct buitenland., beleid herijkcn 

en in 1996 zal een lnter

gouvernementele Confc

rentie worden gehoudcn 

die tot doel heeft het 

Unieverdrag waar nodig te 

herzien. 

De Nederlandse discussie 

betrof in het begin voor

namelijk de interne ver

houdingcn binnen de 

Unie en de conscquenties 

voor Nederland als zoda-

de orde. De di,cussie ver-,chuih 1n kite 

van de vraag hoe we de Unie moeten 

Iaten voort<;chrijden op de tot nu toe 

gevolgde wcg naar de vraag (if wij dit 

welmoeten docn. 

Zijn de doelstellingen van de Unie nog 

wei vercnigbaar met elkaar en zqn dcze 

nog wei verenighaar met hct Ncder

lands belangJ 

Doelstellingen en helan

gen bestaan er legio en liJ

kcn <;chier onverenigbaar. 

Ecn klassicke tegen.,telling 

is die tu<;scn de wens tot 

'verdieping' 

verdergaande 

(doorgaans 

ontwikke-

ling van de instellingcn. 

van het democrati.,ch gc

halte van de bcsluitvor

lning en van de bevoegd

heden van de Ullle) en de 

nig bij cen voortschrijding A1r. P WL Russell wem tot 'vcrbreding' (toe-

van de Unie in de lijn van het treding van nicuwe lid.,taten) 

Unieverdrag van 1992: federali<;mc, Voorstanders van verdieping zien in 

.,uhsidiariteit en Nederlandsc identiteit 

beheer<,ten hct debat. 

Op dit moment komen langzaam as

pecten van verdergaande uitbreiding, 

de twce-snelhcden, het nationalc be

lang en de financiering van de Unic aan 

verbreding een vcrwatcring van de in

tegratic - iedereen heeft nu eenmaal an

dere ideei'n. Voorstanders van 

verbreding leggen hun prioriteit bij het 

scheppen van veiligheid'>garanties voor 

jonge dcmocratici'n (en daardoor ook 
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voor de ELIJ of hiJ het uithreidcn van 

de douane-u11ie. Vcrdieping i'> in hun 

ogcn ofwel ccn verkecrd excuus om 

nieuwclingen huiten de deur te houden, 

ofwel ccn op zich verkcerd doel. 

In Nederland gaat de discu"ie op dit 

moment n1ct aileen meer om dit theo

reti"_hc vraagstuk, maar ook om geld 

c11 machc om het Nederlands hclang. 

1\ let name de di,cu"ie roncl de <,telling

name van VVD-tracticvoorzitter Bolkc

stcin ti1dens ec11 VVD-confcrentic tc 

Noordwijk d.d. 25 fcbruari I 'J<J5 hedt 

de pers gehaald I 

llolke<,tcin hedt de retori'>chc vraag op

gcworpcn ol NcdcriJnd genocgcn 

moct nenwn met een verm i nderde in

vlocd in de FC gekoppeld aan een rol 

al'> netto-hctalcr. Nederlanclmoet stre

vcn naar het hchoud van posities, een 

recel '>y'>tecm van financicle vcrhoudin

gcn, -;ancring Vlln -;ub..,idic~ en nlacht'->

evenwicht hinnen de Llnie 

De lran-,-Duit'>e a<, i'> niet zaligmakend 

en aamchurken hij deze J'> nog minclcr 

In plaats van een te \erviclc' op<,telling 

icgens deze a'> client Nederland zich 

meek te hll)ven richten op het 

Vercnigd KoninkriJk 

Kritiek op llolkestein's vi'>le (zie Van 

Schendclcn 111 'lntermcdiair' d.d. 'J 

maart I 'J'J5) richt zich vooral op het 

fcit dat h11 111 het gcheel niet duidelijk 

hedt gcmaakt waar het Nederland'> he

lang ligt, zodat hclangenpolitiek niet 

:1111111 ddnul tlhrl my tho~~e;hts reslf>rim!lrily 011 Eurofle- there

--,-,r/ of the <}lory of Eurof>e, the fl!lrelll-colllllltllt of the modrnr 

-illtl/1\ <llrd of cwdiZalioJJ. II<Ini !IS it 11 lo say 11011', !trust that 

·, f~trofrtdJI /11111ily 111<1)' <lei 11111lrdly 111 o11c 1111drr a Cou11cil of 

·'"'''/'t /look fonl'ard to 11 Uuilcd St11lrs of Euroflr i11 which the 

·./11/C/1 /Jriii'CIII ihr 11al1011\ wifl he !}Willy 111i111111iUd 1111d lii/ICS

.-rcit</irdl'cf ll'i/1/J{' flossihlr' 

(I lV I'" 

valt uit tc stippelen. lndien her helang 

ligt bij de af-,prakcn over een grotc, 

open markt- kortwcg· regelgcving- dan 

rnoet Nederland zich niet tc druk ma

ken om '>ub-,idie'> en netto-hetakT'>chap 

Nederland krijgt daar irnmer'> op eco

nonli.;;ch gebicd hct nndigc- voor tcrug. 

Het C:DA vindt dat hct begimel van 

communautaire <,olidariteit, dat zich 

verzet tegen cen dergelijke opstelling, 

van toepa'>'ing moet hlijven I )at neemt 

niet weg dat Nederland wei degeliik 

hct Nederland'>e bclang mag en zells 

moet Iaten meewegen hiJ de ontwikke

ling van een visie op de luropese inte

gratie. In het vervolg zal ik een sclwt'> 

geven tot wclke pmitiehcpaling een 

dergelijke henadering leiclt. lk doc dat 

door te rcagcren op het Schjuhlc

Lamers document dat in het vo1·ige 

nummer van dit tijchchrift in vertaling 

i'> afgedrukt 

Schauble-Lamers document 
Tcrwijl in Nederland de discuS'>ie over 

Nederland'> bclang, Fran'>-Duitse as als

mcde uithreiding en verdieping zich 

eer<,t recentclijk ontwikkelt is de Bomk 

republick Duitsland ons voorgegaan 

De CDLI/CSU-fractie in de Duitse 

Bond.,dag hecft onder redactic van frac

ticvoorzittcr W. Schauble en huiten

land'>peciali'>t K. Lamer'> in augu-,tu'> 

1994 een discu<,<,ie-,tuk gclanceerd on

der hct op<,chrift 'Lilmb;ungw zur cu

rof>iilsclren Polilik' 

Het uitgang'>punt van het document is 

het Duitse belang enerziJds heeft 

Duitsland helang hij de vcrankering van 

Duit'>land in een hecht Europee<, vcr

band, anderzijds biJ de uithrciding van 

de Unie naar de Ianden in Oost-Europa 

en een hechte sarnenwerking rnct de 

Russi.,che Federatie ter voorkorning van 

een machtsvacu(irn. 

llitbrc1ding kan cchter de hechte inte-
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gratie doen vcrwateren en van Europa 

niet vee! meer overlatcn dan een -al 

dan niet veredelde- vrijhandelszonc 

Het bovengenocmde Duitse belang van 

economisch-politieke integratie en po

litieke stabiliteit aan de Oostgrens is, 

zo stellen Schauble cs in hoofdstuk II 

van hun document, ook ccn luropces 

belang. Wei leggen zij een volgorde 

va<,t: verdicping is voorwaardc voor uit

breiding. 

Schauble c.s. trachten het geschctste 

dilemma van het Europe<,e llltegratie

proces te ontwijken door een snort 

'vijf-puntcnprogram'. In de ecr<,te plaat<; 

kiezen zij voor versteviging van de in

stellingen en voor een federaal model 

Daarhij hoort ovcrigens 6ok de toepa<,

sing van het suhsidiariteit.,begimelmet 

als conseCJucntie het teruggeven van 

hevoegdheden indien die ten onrechtc 

aan de Ell zijn tocgekend 

Daartoe dient, ten twecde, een harde 

kern van vijf of zcs Ianden te ontstaan 

welkc de integratie kan t~-ckken en 

daartoe ook over bijzondere bevoegd

heden beschikt. De Europcse kern

groep, onder Ieiding van Duitsland en 

Frankrijk zou met verderc integratie op 

gehieden zoals de Economische en 

Monetairc Llnic (FMLI) en ol het 

Cemeenschappelijk Buitenlands en 

Veilighcidsbelcid (CBVB) moeten 

doorgaan. 

Als derde moeten de hans-Duitse he

trckkingen verbeterd worden. Deze bc

trekkingen zien zij a!-; 'kern van de 

kern' LctterliJk wordt gesteld " ... er mo

gcn (geen) belangrijke acties op het 

terrein van de buitenlandse politick of 

de Europesc integratic ondcrnomen 

worden zonder dat cr een Duits-lrame 

at~tcn1t11ing aan voort~f i~ gegaan'l 

Ten vierdc client de buitenlandsc en 

vciligheid.,poot van de Llnie vcrstcrkt 

te worden. lerst dim kan de uitbrciding 

naar het Oosten - het vijfde pro

grammapunt- plaatsvinden. 

Vanuit Ncderlands oogpunt bevat her 

document vee! behartenswaardig'>. Hct 

is bijvoorhecld van essentieel bclang 

dat hi) een toekomstige verdere uitbrei

ding van de Furopese Llnie de tegen

woordigc <.;tand van intcgratic tcn

minste gehandhaafd hliJft en de ledera

lc structuur en denwuatJSche grondlcg

ging van de Llnie verhcterd worden. 

Tcven-; is hct in het helang van Neder

land dat J)uihland ook in de tockomq 

maximaal hctrokkcn hliJft 111 een zoda

nige verdieptc Europese Llnie. Ook IS 

het wcrkclqk in praktiJk hrengen van 

het suhsidiaritcitsbcginsel van grout 

he lang 

OnvoorwaardeliJke instcmming met 

het voorstel om een Europcse kcrn

gruep van vijf Ianden onder l'rans

Duitse Ieiding te vormcn, i-, echtcr 

minder vanzellsprekend. Daarom wil ik 

vooral op dit controversicle voorstel 

nadcr ingaan. 

Belangen van Nederland 
In hct document wordt cen llltrigercn

de opmerking over de houding van 

Nederland gemaakt Als decl van de 

kerngroep worden naast FrankriJk en 

Duit'>land uitdrukkelijk Nederland, 

Belgie en Luxemburg gcnocmd. BtJ 

Nederland wordt toegevoegd dat het 

"zijn vroegere sceptischc houding ten 

opzichte van de beslist nodige aandrijl

functie (van Duitsland en Frankrijk)" 

zou hebben herzien. Dcze opmcrking 

kan hier niet onhesproken blijven. 

De Ncderlandse gevoelens Jegens hct 

lrans-1 )uitse lciderschap worden in de

zc tocvocging tc po-;iticl weergcgcvcn. 

Het is inderdaad zo, dat Nederland 

ztch het laatste Jaar ook politick mecr 

op de continentale grootmachten 

Duitsland en hankrijk is gaan richten 

(I JV 4 '!5 



en z1ch niet mecr hootdzakelijk richt 

nJar l.ondcn en Wa-,hington. Om land 

'>trcclt <;crieu'> naar vcrhctering van de 

hctrekkingcn met hcide <,taten. 

Hct kit dat vcrwaarlomde hetrekkin-

gcn worden gcnornlali.:.;ccrd n1oct cch

tcr aan Duit'>e zijdc niet worden ovcr

'>chat en dadelijk orgevat al<; het 'in

trckken' van hezwarcn tegcn cen cxclu

<;id h-an<;-[ )uit'> lcidcr<;chap 

Nederland hedt cc11 C<;<;cnticel hclang 

om rolitick ol ccrlllOilli'>ch nict uit<;[ui

tend van Duit<;\and ot wclk andcr land 

athankeliJk tc worden. Hct Ncdcr

land<;c helang plcit dJn ook voor een 

<;terk gc"lntegrcerdc Euro-

thJm dric 1-'LI-\id ziJn, aan haar zijde 

Nederland hedt vcrder altijd nauwe 

handen ondcrhoudcn met de Vcrcnigde 

Staten en Croot-Hrittannic tcncindc 

zijn vcilighcid gcwaarhorgd te zicn. 

Het i<> in hct Ncderland<;e helang dat 

i\mcrika zich nict volkd1g uit Europa 

tcrugtrekt, en dat Croot-Hrittannic hin

nen de luropc<;e Llnie niet verdcr gc"l"

'>olcerd raakt. Aangczien de Wc<;t

europe<;c Llnie (Wlll I nog gcen alter

natid i'> voor hct vciligheid.,patroon 

van de NAVO, en hct nict wcnselijk i<; 

de Europc<;c Llnic alhankelijk te makcn 

van de Frame 'Force defmf'f'c', hlijlt ccn 

tysiekc aanwezighcid van 

pe<;c interne markt al<;mc

dc voor de vcrankcring 
lndien het belang de Vcrcnigdc Staten 

noodzJkclijk, zolang de 

vei I ighcidshclangen raral

lcl loren 

van DuJt<;land 1n een 

Eurorl'e<; vcrhand dat zo

vecl mogclqk '>upranatio

noal gcorgani~ccrd 1s 

waardoor ccn macht<;con

centratJc wordt voorko-

ligt bij afspraken 

over een grate, 
De noodzaak van econo

mischc integratic en roli

ticke <,tahilitcit hinnen 

Europa hrcngen hoc dan 

ook met zich mcc dat 

Nederland hclang hcelt 

hij die grotc economischc 

zilnc van de Noordkaap 

open markt dan 

moet ons land zich 

lllCll. niet te druk maken 
In zi j n <;trcven naar her 

controlcrcn van de Duit<;c 

macht or hct continent 

door middcl van ecn poll

om subsidies en 

netto-betalerschap. 

tickc <;tructuur, en het waken voor he-

houd van taal en culturclc identitcit, 

vindt Nederland met name een gelijk

ge<;temdc rartncr in F,·ankrijk. 

Nederland i<; cconomi<;ch cvenccm at

hankcliJk van de vrijc wcreldhandel 

Nederland i<; ccn handel<;- en tran'>itna

tie met navcnante infra<;tructuur 

I 1-\avcngchicd Rotterdam/ Am.,tcrdam/ 

llmond, Schiphol, lktuwclijn, Di.,tri

huticiJndJ Hct i<; du., in het Ncder

land,e hclang te voorkomcn dat de 

Europc<;c Llnic zich ontwikkelt tot een 

rrotcctioni,ti.,chc 'vc'>ting Furora' 

Ncdnland vindt h1cr hondgenoten a\<; 

het Vcrcnigd Koninkrijk, Duitsland en 

de Scandinavi.,chc Ianden, waarvan er 

([lVI'J' 

tot aan Krcta en van de 

Atlantische Oceaan tot aan de Udcr, 

zells a\<; dit gepaard gaat met hct he

'>taan van rartners die aileen interc<;<;c 

in '>Llh.,idiariteit ol '>Lil)<;idie l1jken te 

hehben. 

Hoewcl Nederland - ander., dan Duit<;

land, OmtemiJk en de Scandinavi<;che 

Ianden - nict direct hctrokken i'> hi) de 

omwentelingen in i\\,ddcn- en Oost

EuropJ, zal ook Nederland zich nict 

kunnen onttrckkcn aan de realiteit dat 

op langerc tcrmijn polit1ekc en econo

mi.,chc <;tabilitcit aileen op het gchelc 

continent hereikt kan worden, en dar 

daartoe uithreiding met ccn aa1llal 

vonrmaligc omthloklandcn noodzake

lijk i<, 

z 
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Frans-Duitse Ieiding 
Nederland noch Europa zijn om reden 

van hovengenoemde evenwicht.,poli

tiek en veiligheidsdocl<;tellingcn gchaat 

hij een geformali.,eerd cxclusicl lcidcr

.,chap2 van twee Ianden. Hct gcvaar van 

desintegratie is dan reeel. MiJn'> inzien'> 

is een dergelijk exclusief en alonwat

tcnd lciderschap ook niet wen.,elijk 

Het succes van de Europese integratie 

is gehasecrd op de ([ngelse'i hegrippen 

'lwei flloyilll} field' en 'dmks !llld lhd!lllce\' 

icdcre Staat kan vanuit een taire uit

gang'>positie invloed hehhen op de he

sluitvorming. Vanal de oprichting der 

Furopcsc Cemcenschap voor Kolcn en 

Staal (FCKS I in 1951 was geen dcr ian

den ahsoluut de stcrbte; de grote '>Ia

ten eerst drie, later vier, nog weer 

later vijf- hicldcn elkaar in cvcnwicht; 

de klcinc Ianden konden nict worden 

'overruled' noch gezamenlijk domincrcn. 

Dit idee wordt doorhroken door welk 

geforma!i.,eerd leider.,chap dan ook. 

Het '>Ucces van de Llnie i'> geha.,eerd op 

onderlinge solidaritcit, op de kracht 

van ideccn en afspraken en de afwezig

heid van cen dominante staat. In dena-

hije tockomst kan het succes 

Nederland heeft in 

de eerste plaats 

belang bij een 

ook nict gcbaseerd zijn op 

enkele dominerende '>taten. 

Nederland heelt dan ook in 

de ccrste plaats helang hij 

cen systeem van 'checks 1111d 

systeem van 'checks hlliomr~'. Het is in econo-

and balances'. 
misch opzicht nauw met zijn 

grootstc buurland Duitsland 

vcrhonden en hecft Duits

land derhalve a!., economi.,che en poli-

ticke hondgcnoot nodig 

Tcgengeworpen kan worden dat poli

tick lcidcrschap van Frankrijk en 

Duit.,!and nu ook a! he.,taat. Dat is jui'>t, 

maar tormali.,ering maakt dit onom

kecrhaar e11 plaatst politieke tLI'>sen

schotletl die mocilijk tc vcrwiJderen 

zijn, en die in a! hun duidelijkhcid zul

len worden opgemcrkt. De invlocd op 

de puhliekc opinie mag hicr niet wor

den onderschat. 1 

Reali'>ti<;ch uitgang<;punt is evenwel dat 

de ver'>tandhouding tussen Duitsland 

en Frankrijk '>ind., hct begin van de ja

retl vijltig de voorwaarde en driJfkracht 

bij uil'>tek van hct Europesc eenwor

dingsprocc'> gewee'>t zip1. Dit geldt 

voor het Schuman-platl in 1'!50 net zo 

als voor de imtclling van hct luropesc 

Monetatn: Stel.,el eind Jarcn zeventig 

e11 uiteindelijk ook voor het Verdrag 

van tvlaa'>tricht. Het " ook zo - hoewel 

men dit kan hetreuren - dat er voorlo

pig geen alternatict he.,taat voor de 

Frans-Duitse 'tandem', aangczicn 

Croot-Brittannic voorlopig niet wil 

en/of ntet in '>taat i-, zelf een actieve rol 

op het vlak van de Europese politiek te 

'>pelcn. 

Ook zijn er voldoende gehieden waarop 

Duitsland en FrankriJk in helangrijke 

mate van mcning vcr'>chillen. Zo hccft 

hijvoorheeld FrankriJk steed., een sterke 

neiging gcvoeld voor intergouverne

mcntelc samcnwcrking. Het hcctt zich 

dan ook in t\1aastricht (samcn met 

Croot-Brittannic) met '>UCCC'> verzet om 

nog mccr hcvoegdhcdcn aan hct 

luropee'> Parlcment te vcrlenen" Op dit 

punt l1ecft Dutt.,}and altijd een positie 

ingenomen die meer met de 

Ncderlandsc overeenkomt, nameliJk 

aandringen op een vcr-,t<:rking van de 

democratische grondlegging en federale 

structuur van de Ell. Fen onder aile om

standighcdcn ecnsgczind hlok hcstaat 

niet, terwijl anderzijd., dcze meningsver

schillen in de meeste gevallen werden 

overhrugd door middcl van gcmecn

schappelijke initiatieven en nieuwe im

pu!.,en aan de Furupe'>c ccnwording. 

Vcrder stcmmen de Nederlamhe be Ian

gen in zoverre met die van Duitsland 



overcen, dat zowel Duitsland als 

Nederland alti)d gepleit hebben voor 

cen zo groot mogelijke openheid van 

de [uropese Llnie tcgenover de rest van 

de wcrcld, en tegen een protectionisti

<,che alsluiting van de luropese markt. 

Zondcr de Duit<,-Franse -.amenwerking 

zou het gcvaar bestaan dat FrankriJk sa

men met de Zuidcuropese lidstaten ecn 

protcctionistisch hlok zou kunnen vor

men die ecn open handelsheleid van de 

Furopcsc Llnie onnwgelijk zou maken. 

hankrijk en I )uitsland zijn de gcmatig

dc vertegcnwoordigcrs van de twcc 

reclc machtshlokkcn ( Noord en Zuidl 

hinnen de Llnic. 

Vandaar dat Nederland in principe 

gccn hczwaren zal kunncn uitcn tcgen 

een nauwc .;,;anlCll\Verking tu.;.;.;.;cn 

Duitsland en hankrijk 

Voorwaarde i'> cchter dat die zich niet 

ontw1kkelt naar een soort hlijvcnd di

rectorium, waar in Ieite aile belangrijkc 

hcslissingen in de Europcse Llnie wor

den gennmcn en dat niet voor uithrei

ding vathaar is. 

Fr valt nicts tc zcggcn tcgen gezanlen

lijk door frankrijk en Duitsland genn

mcn initiatievcn, mits de uitcindelijke 

hesli.,sing plaatsvindt onder geliJkwaar

dige deelneming van aile lidstaten bin

ncn de luropcsc instcllingcn en 

volgcns de procedure zoals in de 

Furope<,e vcrdragcn voorzicn. 

Kopgroep 
Vcrder kan het niet in het praktische 

Ncderland<,e bclang zijn, indien voor 

onhepaaldc duur een kcrngrocp van 

.,Jechts viJf of zes Ianden wordt ge

vormd waarhiJ de toetredingsrcgels 

vaag zijn Door Schauble is nict gemo

tiveerd waarom de enc staat wei, en de 

andcr niet tot dcze groep kan hchoren. 

Wilfried Martens stelde in een toe

spraak voor de Konrad Adenauer-

UlV 4 'J5 

stiftung op 20 september 1994 al vast, 

dat Spanje ondanks haar inspanningen 

buitcn moet hlijven om cconomische 

moticven, lerwijl niemand aan de 

Belgische staat.,.,chuld cruciaal bclang 

toekenl. ltalie heeft altijd een fcderalis

tische politick gevoerd terwijl het wei 

geselecteerde Frankrijk o6k volgen., 

Schaiiblc c.s. op het gcbied van inte

gratie en soevereiniteitsoverdracht eerst 

maar eens kleur moet hekennen. Het i'> 

nok niet duidelijk of de 'grncp van 

Schauble' een juist gedelinieerde kcrn

groep is waar de neuze11 dezellde kant 

op staan. Hct lijkt erop dat er zich in 

hct Noordwesten meer een cconomisch 

sterkc en vrijhandelsgezinde kcrngroep 

aftckent (inclusicf Duitsland) tegcnover 

een meer protcctioni'>tische groep in 

het Zuiden (inclusief FrankriJk) Het 

CDA moet ervoor waken dat hier met 

name econon1ischc argun1enten gaan 

overhecrscn. Nederland zou juisl ook 

op andere gchiedcn zoals het milieu, 

het Europecs Verdrag van de Rechtcn 

van de Men<, en ontwikkelingssamen

werking cen rol kunnen vervullen. 

Het is echter duidelijk dat het model 

van ccn 'Europa van twcc (of mccr) 

snclheden' tot nu toe het cnige rcalisti

sche voorstel is om vcrdere uitbreiding 

van de Europcsc Llnic mogelijk te ma

ken en te vnorkomen dat de ontwikkc

ling van de integratie binnen de grotcre 

Llnic stopt of wordt teruggcdraaid 

Vandaar dat onk het CDA zich voor dit 

model - zij het aileen als tijdelijke op

lossing -hcelt uitgesproken, afgczicn 

van het fcit dat het Verdrag van 

Maastricht wat betreft de Economische 

en Monetairc Llnie feitelijk al voorziet 

in een luropa van twee snclhedcn. 

Het model van een Furopa van mccrdc

re snelheden kan in principe gcstcund 

worden, mits het zodanig wordt uitge

werkt dat elk land dat dit wil en daartoe 
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in qaal is, mee kan docn in de Europese 

kcrngroep, etl de principiclc gelijkwaar

digheid van aile ltd<>talen hinnen de 

<>upranationalc in<>tcllingen van de FU 

wordt gcwaarhorgd. ()ok n1ag lT nrct 

aileen maar ccn gc<>lotcn 

Het duurzame Nedcrland<>e helang ligt 

hij cen polttickc con<,tellatic waarhij 

handel en diemten aile ruimtc wordt 

gcgeven bij voorkeur door middel van 

ccn vcrrcgaJnclc cconon1r.:.,chc ...,arncn-

\Vcrking. I )czc n1oct gc-

kcrngrocr zijn, maar n1oct 

er de mogclijkheid he<,taan 

dat zich ook andere con

'>tellaties van Ianden vor

men, die op hepaalde 

gehiedcn voor wtlkn gaan 

in nauwcrc san1cnwcrking. 

Tenslotte moct cr een ge

zamenlijk 't~u!uis umtiiJIIIItlll

ltlm' hli)ven hestaan die 

voor aile lidstaten vcrhin

dend i'>; eetl 'EurofJc ,) L1 un

tc', waarbij elk land zijn 

Bij een 
waarborgd worden door 

een <;tcrke internationak 

recht<;orde die zich over 

ccn zo groot n1ogcli_jk gc

hied uitstrekt. Len zodani

gc recht<;orde is 111 F.uropa 

hi<>lorisch gezien slcchts 

mogeliJk gehlckcn indien 

gccn bnd ccn nlachhovcr

wicht krceg 

geformaliseerd 

exclusief leiderschap 

van Duitsland en 

Frankrijk is het 

gevaar van 

desintegratie van de 
Wie dtt onderkent. he<,elt 

cbt Nederland cen soort-Unie reeel. 

eigen keuze u1t het Europe'><: menu katl 

maken, mod worden voorkomen. 

Conclusie 
Nederland heelt t·nlcn om de vom<,tel

kn van de CDU/CSU-hondsdagsfrac

tie met kriti-,che maar construct1eve 

hltk te bcnadcren. Naar aankiding van 

de crvaringcn met hct Vcrdrag van 

i\IJaqricht, waar een puhliek debar pas 

op gJng kwan1 nadJt hct vcrdrag \Va<.; 

gctckcnd en du.:., nict nlt-er gcwijzigd 

kon worden, kan met het oog op de 

lntcrgouvcrnementelc C:onlcrcntie I 996 

iedcr inittatiel om een dergelijke pu

hlieke di<>Cu'>'>ie zo vroeg mogelijk uit te 

Iokken aileen maar worden tocgeJuicht. 

Het SchJuhk/Lamers-document i<> ecn 

roging on1 - \vcli~waar vanuit hct per

spectief van ccn land - voorstellcn te 

doen om trent de gewemtc toekomstige 

ontwikkeling van de Luropc'><: Llnie. 

Hicrbij tracht het diver'><: helangen 

puur nationaal helang, vcrdieping en 

(daarna) vcrhreding- met elkaar te ver-

cnigcn. 

gclijke kcuzc 

CU LI/C:S Ll- B<md-,dagfractic voor 

de 

he-

houd en verdieptng, Ctl nadien vcrhrc

ding zalmoeten makcn 

fl WL Russell JS /lei P£111 de Co111111t\\IC lluilc11-

l<i11d c11 PO<nzillcr 1'1111 de IPcrb;roef' Eumflil 1'<711 

f,cl (/)A 

No ten 
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I )1-,lll..,..,llTOlllk lkrllklng BuilCJJL111dc. hclc1d 

Noord\\'11k z.Jtcrda.!.!. :2 S lchruJII I 'J()"i 

Z1c p Iii en 114 1111 hct \'CrlJJidc SLh,whk
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Er moet gewerkt worden aan een gezonder regelgevingsklimaat in 

de Europese Unie. Meer gespreide verantwoordelijkheid bij de 

voorbereiding en uitvoering van regelgeving zal leiden tot meer 

praktische oplossingen die minder geld kosten, de concurrentie

kracht van ondernemingen niet overmatig belasten en daardoor 

een positieve uitwerking op de werkgelegenheid hebben. 

D 
e Organi,atie voor 1-:cono

mi'>che Samenwerking en 

Ontwikkeling iOFSOi 

m<1akt zich in toenemendc 

mate zorgcn over hct rcgclgcving~kli-

111<1Jt in de wc'>ter'>e wereld. In hct rJp

port 'ln1f110I'ill<} the Cluality of 

1.1111'5 dlld f<.e,;ullltiolls' qcJt 

dczc orgoni<.,atic onder 

meeL "( :ol'el11111ellts thro1u}h

out the 1Porld eJU}ili}e ill t/,-ce 

11111ill ac/11'itJes, t/,ey t11x. they 

s/lrll<i, dll,i they m;ulate 

l<.e,;ul,Ji10il is t/1e least ullder

stood of t/,ese flo/icy illstruJ11ell/\, 

hut ill 1111111)' coulltries II has 11 

lnoa,!a <llld 111ore Jar-1-cc1chin1} 

keling lcidt tot '>tijging van de admini

'>tratievc lasten v<1n ondcrnemingen, 

achteruitgang v<1n de produktiviteit en 

cen vcrtraging van innovCJtic. 

De bezorgdheid wordt gedeeld door 

cen aJnt<ll Jid,taten van de Lll Dit 

hedt er toe geleid dat on

der meer in hct Vcrenigd 

Konlllkrijk, de Hond'>

rcpuhliek, Dencmarkcn en 

ook in om land dcrcgulc

ring()opcraties van qart 

gegaan zijn. C~ezien hct 

fcit dat vee! regclgcving in 

de lidstaten rechtstrceb 

dan wei indirect ontleend 

J'i aan Ell-regclgcving, i"' 

i1n/Jac/ Oil ecollOJ11Jc 1}r011'th, Oil door de Europe'>c Raad op 

the ,lePcloJn11mt of the rule o/ /),- L /)oom C:orlu in JUni I 'Jl)4 heslo-

/,111'. alld Oil I}OI'U11111e11t effectil'cllcss th,m ,!o ten, dat ook de Europese Commi,,ie de 

t11x ""dfisca/;,olllies" regelgeving van de Furope'>e Unie maar 

I )e hczorgdheid geldt met name de ccns kriti'>ch tege11 hct Iicht moet hou-

toenamc van de hocvcclhcid regelge- den. 

ving in We'>t-Furopa, voorJI op milieu

en '>ociaal gebied, en in hct bi]zonder 

de ~lcchte kwalitcit van die regelge

ving De OFSO '>felt dat deze ontwik-

lnmiddel'> i'> door de Furope'>e Com

mi<;~ie een \Vcrkgroep van vooraan

staande deskundigen ingesteld, die 

moet onderzockcn welke Luropcsc re-
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gelgeving voor vereenvoudiging of de

regulering in aanmerking komt. Her 

mandaar van de werkgroep hecft ook 

hetrekking op de omzetting van EC-re

gelgeving in narionale wergeving. De 

werkgroep wordt in het Hrusselse jar

gon aangeduid als de wcrkgrocp

Molitor, naar de voorzittcr va11 de 

werkgroep: Dr Hernhard Molitor, voor

malig directeur-generaal van het mtnts

terie van Economische Zaken in Bonn 

De leden, waaronder de voorzitter van 

de Vereniging VNO-NCW, ziJn af

komstig uit de EU-Iidstaten. Het gaat 

daarhij om vertegenwoordigers van 

werkgevcrs- en werknemcrsorganisa

tie-;, rcchtcrs, professoren en enige 

voormalige hoge amhtenaren van de 

Furopese Commissic. Het hijzondere 

van het mandaat van de werkgroep

Molitor is dat speciale aandacht ge

vraagd wordt voor de eHecten van 

regelgeving op de competitiviteit van 

ondernemingen, in het hijzondcr van 

klcine- en middelgrote hedrijven, en de 

daaraan verbonden gevolgen voor de 

werkgelegenheid. 

Her eindrapport van de werkgroep-

1\lolitor zal 111 JUni 1995 aan de 

luropese top in Cannes moeten wor

den gepresenteerd. 

De werkgroep heeft als prioritaire ter

reinen van ondcrzoek aangewezen: mi

lieu, arheidsomstandigheden, voedsel

hygicnc en machinebouw. Eind I 994 

hedt de werkgroep aan Europese orga

nisatie'> van werknemers en werkgevers, 

branche-organi-;aties en consumenten

organi~atie~ een vragcnlij~t tocgczon

den waarin nadcre inlormatie gevraagd 

wordr over de gcnoemdc terreinen, als

mede informatie over andere FC-regel

geving en daarmce samenhangende 

nationale rcgclgeving die een negatieve 

invlocd hecft op de concurrentiekracht 

van ondernemingen en op de wcrkgelc-

genheid De werkgrocp heelt gezien de 

heschikbarc tijd besloten fiscalc rege

lingen en regelgeving op her gchied 

van landhouw huiren bcschouwing te 

Iaten. 

Uit de talrijke reacties blijkt dat afge

zicn van de genoemde tcrreinen pro

hlcmen ge'>ignaleerd worden ten 

aanzien van onder mecr overheidsaan

hesrcdingen. vcnnoot-;chapsrechr, han

delspolitiek, consumenten- en lcvens

middclcnwetgeving, hiotcchnologie, 

cnergic, vcrvocr en houwprodukten. 

De klachtcn komen hoofdzakcliJk necr 

op tc grote gcdetaillccrdheid van voor

<,chriften, overlapping en tcgenstrijdig

heid, ondoelmatigheid, disproportio

naliteit, <,trqdtgheid met suhsidiaritcits

bcgin-;c\, rcgclgcving die nog -,teed~ gc

handhaafd wordt, tenvijl nieuwc 

voorschriften al van kracht zijn, het cu

mulaticvc effect van vcrschillende soor

tcn voorschrilten en gebrekkige im

plementatie en onvoldoende tuezicht 

op naleving. 

Regelgeving, 
concurrentiepositie en 
werkgelegenheid 
De Ell hezit op het terrein van regelge

ving een omstredcn reputatic. 01 het 

nu gaat om gehaktballcn, de hygiene in 

slachthuizen, de etiketten op de jam

potjes in de supcrmarkt, de lengte van 

hananen of de veiligheidsvoorschriften 

in bcdrijven, de invloed van de EU-rc

gelgeving laat zich overal gelden. De 

karikatuur van de bedillerigc Hrusselse 

bureaucratic die de ene na de andere 

gedetaillcerde richtlijn op de lidstaten 

afvuurt doct het goed aan de borrelta

fcl. [en beeld dat wei enigc correctte 

hehoelt. Veel van deze Europese maat

regclcn hlijken nu cenmaal nodig voor 

het goed lunctioneren van de interne 

markt. Neem bijvoorhceld het Withock 
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van de Europese Commis<>ie inzake de 

voltooiing van de interne markt. ])e 

daarin opgenomcn driehondcrd maat

regelen hehhcn ten doc] nationale oh

>takcls uit de weg tc ruimen die de 

tot<;tandkoming van de interne markt 

vcrhinderen. Rcgclgcving van de EU 

kan dcrhalve ook ecn deregukrend ef
fect hebben. Zo bevat de ontwerp

richtlipl met betrekking tot de 

veiligheid van machines op de werk

pkk voorschnften ter hescherming van 

de werkncmcr bij het gehruik van de 

machine. Op dit tcrrcin bestaan talrijke 

nationalc voor>chriften die op zich bc

lemmcrend kunnen werkcn voor hct 

vnje vcrkeer van machines binncn de 

EU. Het hcdt immers wcinig zin ma

chines aan te schaften in land X die 

wei in land Y mogen worden ingevoerd 

maar vervolgens van de nationale vci

lighcidsinspcctic daar niet in gehruik 

n1ogcn worden gcnon1cn. 

Ecn voorbceld uit de voedsc]<;cctor Een 

-;erie zeer gcdctailleerde horizontale en 

verticale richtlijncn geven voorschrif

ten omtrcnt de hygiene in de vleesvcr

werkende industrie, zoals slachthuizen 

en <;]ageriJcn Op zich ccn hclangwek

kend onderwerp We willen allcmaal 

graag gezond hlijven, vandaar dat ook 

op dit punt talrijke nationale voor

schriften van kracht waren, die een he

lemmcring vormdcn voor het vrijc 

vcrkeer van vleesprodukten. 

In beidc gevallen IS de noodzaak van 

rcgclgeving aanwezig, dit wordt ook 

door de hetrokken scctoren onderkend. 

Toch hli1kt de genoemde regclgeving in 

de praktijk tot grote problemen tc lei

den. Zo hepaalt de ontwerp-richtlijn 

met hctrekking tot de veiligheid van 

machines op de wcrkplek, dat niet ai

ken nieuwc machines aan de voor

schrilten mocten worden aangcpast, 

maar ook het bestaande machinepark. 

])e vraag i<> of dat nu wei ccht nodig is. 

Het argument van hct vrije verkeer van 

goederen speelt hicr geen rol. De na

lionale veiligheidsvoorschriftcn zouden 

in dergclijke gevallen, totdat het ma

chinepark aan vervanging toe is, toch 

gewoon van toepassing kunnen blijvcn. 

llij de voedselhygicne-richtlijnen doct 

zich een vergelijkhaar problccm voor 

])eze rcgclgeving bevat zecr gedetail

lecrde voor>chriftcn over de verf die cr 

op de muren van slachthuizen en slagc

rijen moet, hoc hoog exact de tegeltjes 

moctcn rei ken, wat voor koelinstallaties 

gebruikt moeten worden, welke mate

rialen ahsoluut niet gehruikt mogen 

worden en hoe de hedrijven moetcn 

worden schoon gehouden. Allcmaal te

recht, de consumcnt moet er van op 

aan kunncn, dat vleesprodukten, waar 

zein de EU ook vervaardigd zijn, veilig 

zijn ])e richtlijncn maken echter geen 

onderscheid tussen ccn klein slachthui-; 

in de Franse Provence, dat uit<>luitend 

de directe omgeving van vlce<>produk

ten voorziet, en een grote exportslach

terij in Kopenhagen llij de eer>te gaat 

hct vlcesprodukt direct van de slachte

rij naar de consument, tcrwijl bij de ex

portslachterij het produkt vaak pas vee] 

later bij de consumcnt op ta-
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fcl komt. De noodzaak van 

hygiene is in heide gevallcn 

gegeven; de vraag is cchtcr 

gerechtvaardigd of het met 

hetrekking tot het klcitle 

slachthuis dat aiken voor de 

directc omgeving producecrt 

wellicht niet 'cen tandje min

der kan' 

Regelgeving van de 

Europese Unie 

kan ook een 

deregulerend effect 

hebben. 

Zeer praktische vragen die op dit mo

ment in de wcrkgroep-Molitor aan de 

orde ziJn. l'raktische vragcn die van lc
vensbelang kunnen zijn voor vee] 

Midden-en Kleinbedrijf (MKB)-onder

nemingcn. Beide voorheelden Iaten ook 
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zien dat aan aanpassing aan de richtlijn 

voor kleine ondcrnemingcn vcelal rcla

ticf hogere kosten zijn vcrhondcn dan 

voor grotc concurrcntcn. 'There are 17 

million smllll businesses in the U111on .lust 

imagine, if each one of limn could crwle one ex

tra )Dh ", aldus de voorzittcr van de 

Europcse Commissie, Santcr op 17 ja-

nuari 1995, in hct 

schrijden. 

Om hctcr te kunnen concut-reren moe

ten hcdrijven: 

* constant innovcren door nog mcer 

aan de wens van de klant te voldocn, 

* continu werkcn aan de vcrbctcring 

van efficiency en kwalitcit, 

* de capacitcit bezittcn om te kunncn 

her<,tructurcren 111 ant-

Europces Parlcmcnt. Aan 

hct cine! van de regelge-
Bijzondere aandacht 

woord op <,ncllc verandc-

rl ngen marktcn, 111 

vingsketen, de cumulatic voor de effecten van technologic en concurrcn-

van EU- en nationale 

voor<,chriften, <,taat ook de 

MK8-onderncmcr die ZIJn 

bedrijf draaiendc moet 

houden en tcgclijkerti)d 

z'n handen vol hecft aan 

de golf van regclgeving 

die onophoudelijk op hem 

neerdaalt. 

regelgeving op het 
tic. 

Midden- en Overhcidsregclgcving kan 

de capacitcitcn van hedrij

ven op ~011 van dezc gc

hicdcn direct hindercn. 

Om in de intcrnationale 

concurrcntie overctnd tc 

Kleinbedrijf is op 

zijn plaats, ook op 

Europees niveau. 

Hct Economische lnstituut voor hct 

Midden- en Klcinbedrijf (ElM) becij

fcrdc vorig Jaar de totalc kosten voor 

bedrijvcn ten gevolgc van admini'>tra

ticve lasten aileen al in Nederland op 

I 3 miljard gulden Enige bijzondcre 

aandacht voor de effcctcn van rcgclgc

ving op MKB-onderncmingen is dcr

halvc wei op z'n plaab, ook op 

[uropee<, nivcau. 

h is cchtcr nog ecn ander aspect dat 

bij ccn onderzock naar EU-rcgclgeving 

niet uit hct oog mag worden vcrloren. 

De OESO wee<, cr al op: de gevolgen 

van de kwantiteit en vooral van de kwa

liteit van rcgclgeving voor de concur

renticpositie van West-Europa op de 

wcreldmarkt. 

Hct Europc'>e bedrijlslcven concurrecrt 

op de wcrcldmarkt. De internationalisa

tic van bedriJven wordt '>teeds intcnsic

ver en zclls kleinc hcdrijven worden 

hicrdoor bc'!'nvloed als ecn decl van 

complexc aanbodkctcns die de nationa

le grcnzcn zondcr problcmcn over-

kunnen hlijvcn moetcn hc

drijvcn, klein en groot, lokaal en inter

nationaal, llexibcl en <,nel zijn 

Wannccr het bedrijlsklimaat <,tcrk gerc

gulccrd is en de overhcid zich drrcct 

opdringt op een groot terrcin van he

sluitvorming van hedrijvcn, kan dat cr 

toe lciden dat hcdriJven conscrvaticf en 

afkcrig worden van het ncmcn van risi

CO'>. De concurrcntic ztt intusscn niet 

stil. 

Tegen dczc achtcrgrond i'> de stelling 

gercchtvaardigd dat de mogelijkheid 

van hedrijvcn om in de toekomst te 

kunncn concurrcrcn niet aileen van hun 

cigen concurrenticvcrn1ogen afhangt, 

maar ook van de <,tcrkten en zwakhe

den van het sociaal-economische '>Y

<,tccm waarin zij operercn. 

Gespreide 
verantwoordelijkheid 
Overhedcn op nationaal en luropees 

nivcau zien zich geplaat<,t voor ccn niet 

ccnvoudig op te losscn dilemma: cner

zijds wordt de <,amcnleving steed<. com-
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plcxcr wat vraagt tllll u;mplexe rcgcl

geving, anderzijds lcgt diezeltdc com

plcxitcit de grenzcn hloot van de 

centrale sturingsnwgeliJkhcdcn van de 

sam en levi ng Sturingsmoge\ijkheden 

die vcrder h\ijken af te ncmcn naarmatc 

de rcgionalisering en mondialiscring 

van de cconomie tocncmen. 

Het C:DA kiest in zijn Program van 

Llitgangspuntcn voor een duurzame 

economische groci. Het model van de 

'krimpcconomic' wordt afgewczen voor 

zover dezc stijging van arheid.,produk

tiviteit en welvaart als zodanig ver

werpt Dat model houdt te wcinig 

rekening met het draagvlak dat nodig is 

voor milieubeleid. maar ook voor soci

aal hcleid en de overige kerntaken van 

de overhcicL 

Fen rcgclgevingsklimaat dat duurzame 

cconomische groei bedreigt verdient 

dcrhalve ecn knti-,chc hcschouwing. 

Het landeliJk C::DA-verkiczingspro

gramma 'Wat echt tclt' plcit in dit vcr

hand voor een 'Program Flcxibiliscring' 

dat onder mecr moet leiden tot vermin

dering van regeldruk en het doorhrcken 

van stropcrigheid van procedures. 

Lliteraard gcldt ecn aantal randvoor

waarden voor clkc operatic die ten doc[ 

heeft het regelgevingsklimaat tc vcrhc

tcren. Hct is de taak van de ovcrheid 

hi) haar heleid de verschi\lcnde en mo

gc\ijk bot<,ende gcrcchtvaardigde be

bngen te harmoniseren 'naar de 

maatstal van het rccht' Dercgulcring 

die de hescherming van de zwakkcrc 

I zowel burgers a is hedriJven I ondcr

llll)nt, zou hiermcc in strl)d zijn. 

i)crcgulcring en vcrccnvoudiging nlo

gcn derhalve twoit leiden tot het te

loor gaan van met moeite bcreiktc tT

sultaten op hclangrijkc tcrrcinen zoak 

mi I ieuhe,chcrm ing, arheidsvoorwaar

den en consumentenbcscherming. 

[)aarnaa<,t kan marktordenende regcl-

C IJV ~ "' 

geving hijdragcn aan een verbetcrde 

marktwerking en een gczond sociaal

cconomisch klimaat. Een acticf, op de 

praktijk gericht, mcdedingingshclcid, is 

hicrvan een voorheeld. 

Waar het om gaat is het verwijderen of 

aanpas-.en van directe ovcrheid.,regcl

gcving wanncer de doe len van deze rc

gclgeving niet Ianger gcldig zip1, of 

wanneer ze etfcctiever kunnen worden 

hereikt door altcrnatievc mcchani-,men, 

zoal-. door de markt of zcllregulcring. 

De overheid moet kiczen voor die be

lcidsinstrumcnten die hct meest bijdra

gen aan doeltrdlcnd overhcidsbeleid 

en die het stcrkst appellercn aan de ver

antwoordeliJkhcid van burgers en bc

drijven Het gaat om de kwaliteit van 

het regelgcvingsklimaat 

Ce,preide verantwoordclijkheid in 

plaat-, van centrale sturingsmechanis

men. Het is vanuit die optiek dat ook 

op Europccs niveau naar overheidsrcgu

lcring moet worden gekekcn Een up

tick die een oplmsing kan hicdcn voor 

enerzijds de noodzaak tot regulcring en 

anderzijd, de llexihilitcit die ondcrnc

mingcn nodig hchhen om in de inter

nationalc concurrentiestriJd overcind tc 

kunncn hlijvcn. Fen optiek die ook mo

gc\ijkheden hiedt voor de spccifieke 

positic van het 1\ 1KB-bedrijf 

Gezamenlijk kwaliteit 
regelgeving verbeteren 
Onvolkomenhcden in rcgelgeving dic

nen zowel op communautair als op na

tionaal nivcau te worden aangepakt 

Len van de onderwcrpen die tn 

Nederland op de agenda van het pro

ject 'Marktwerking, dcregulering en 

wetgcvingskwaliteit' staan, i'> de ARBO

wetgeving. Op het terrein van arheids

om-,tandigheden zi)ll dertig vcrschil

lende FC-Richtli)ncn van tocpaS'>ing 

die elkaar op een aantal terreincn over-
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Iappen met daarnaast nog twintig aan

passingsrichtlijnen met talrijke bijlagen 

Het is dan zeker geen ovcrbodige luxe 

daar eens heel kritisch naar te kijkcn. 

Dit zal zcker niet tot gevolg hehben 

dat de bescherming van de werknemcrs 

op de tocht komt te staan, integendeel. 

Het kan er wei toe leiden dat door her

codificatie en stroomlijning een over

zichtelijk en helder wetgevings

instrumentarium geschapen wordt, dat 

de omzetting in nationalc wetgeving, 

de toepassing en de handhaving aan

merkelijk vereenvoudigt 

In juni zal de werkgroep-Molitor ver

slag uitbrengen over haar bevindingen. 

Laten we hopen dat de Europese 

C:ommissie desnoods in overleg met de 

betrokken Europese organisatie voor

stellen uitwerkt die meer tegemoet ko

men aan de eisen van de praktijk. Het 

woord is daarna aan de politiek, het 

Europees Parlcment en de lidstaten, om 

akkoord te gaan met de voorgestelde 

aanpassingen van EU-regelgeving. 

Daarhij zal ook de vraag aan de ordc 

mocten komen, wclke lering we uit dit 

helc proces trekken met het oog op de 

regelgcvingscultuur in de toekomst. 

Ook op Europees nivcau zou de wetge

ver zich, alvorens over te gaan tot nieu

we regelgeving, uitgaand van het 

principe van gesprcide verantwoorde

lijkheid, cen aantal principicle vragen 

moeten stellen, 

* Is overheidsinterventie noodzakelijk 

of wenselijk, of kan de regulering aan 

de markt of aan zelfregulering door 

marktpartijen worden overgclatenJ 

* Wanneer de overheidsintervcntie 

noodzakclijk geacht wordt, moet dit 

dan op Europees of nationaal niveau 

plaatsvinden (suhsidiariteit)? 

* lndien overheidsi n terven tic op 

Europees niveau gewenst is, wat is dan 

het mcest geschiktc mechanisme? Zijn 

cr alternatievcn voor de traditionele 

'command and control' regelgcving, bij

voorhccld een door de F.uropese 

C:ommissie gcregisseerde wedcrzijdse 

erkenning van nationale voorschriftenJ 

* Wanneer EU-regelgeving het nood

zakelijke mechanisme van overheidsin

terventie is, hoc kan dan door opzet en 

handhaving van de regelgeving hcreikt 

worden dat de economischc kosten zo

veel mogelijk bcperkt hli)ven en de 

doelmatigheid in de uitvoering gega

randeerd is; 

Regelgevingscultuur 
veranderen 
Tot slot nog een aantal aanbevelingcn 

om de gespreide verantwoordclijkheid 

in de regelgevingscultuur op luropee<, 

niveau verder gestalte te gevcn, 

* De Europese regelgcving is niet hct 

werk van de Europese C:ommissie, haar 

ambtenarcn of academici in 'splendid iso

lation' Belangrijk is dat betrokkcncn, 

zoals bedrijfsleven, Europesc werkge

vers- en werknemersorganisaties en de 

nationalc wetgevers actief bij de tot

standkoming daarvan bctrokken wor

den. Nieuwe voorstellen zullen tegen 

de achtcrgrond van de hierboven gcfor

muleerde criteria moeten worden geha

seerd op een zeer weloverwogen en 

duidelijk aanwezige noodzaak. De 

Europese C:ommissie zou er verstandig 

aan doen om met Green en White P,1pcrs 

een breed dcbat op gang tc brengen 

om recht te doen aan de ratio van hct 

subsidiari teits-, proportionaliteits- en 

eftectiviteitsbeginscl. Een goed voor

heeld is de manier waarop de Europese 

C:ommissie omgaat met het gcvoelige 

vraagstuk van de concentratie in de me

dia versus de gcwenste pluriforrniteit en 

objectiviteit van de media. In een 

Croenboek wcrden eerst de verschil-
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lende mogclijkhcden voor communau

tairc intcrventie naast elkaar gezet: wei 

of gecn intcrventie door de EU, en zo 

Ja langs welkc wcg, regelgeving danwcl 

zelfregulcring. Via hoorzittingcn en cn

quetes worden de bctrokken scctorcn 

hiJ de hcsluitvorming hctrokken. 

Uitcraard hlijlt het primaat van de be

sluitvorming bij de politick, die na af

weging van de betrokken belangcn, 

dchniticvc kcuzes zal moetcn maken. 

' Om tc voorkomen dat, - zoal-; bij

voorheeld hiJ arhcidsomstandigheden

richtliJncn en levensmiddclcnwetgeving 

hct geval is. richtlijn op richtlijn gc

stapeld wordt tcrwijl oude 

<,u]tatcn van deze onafhankelijkc toct

sing worden in het Publicatieblad gepu

hlicccrd. Een dergclijke publieke 

toet.,ing kan cr toe leiden dat de dfcc

ten van rcgclgcving voor het hcdrijfslc

ven betrokkcn worden bij de politickc 

hesluitvorming. 

* BiJzonderc aandacht geldt de hand

having en de uitvoering van EU-regel

geving door de lidstaten. Vee! klachtcn 

hebbcn hetrekking op hct nict naleven 

of nict-tijdige of niet-corrcctc imple

mcntatte van Europcsc richtlijnen. 

Vanuit hct Vcrenigd Koninkrijk wordt 

de invoering van onafhankelijke '11!JC11-

cys' bepleit, die per lid-

rcgclgcving van kracht 
Onvolkomenheden 

hlijft en inmiddcls nieuwc 

staat in opdracht en onder 

toczicht van de Europese 

Commis'>ie, de uitvoering 

van EU-regelgeving con

troleren. Een idee dat hct 

voorschriften gepublicccrd 

ZtJn, zoudcn ook EC

richtliJncn van horizon

clausules moctcn worden 

voorzicn. Na cen periodc 

van biJvoorbccld viJf jaar 

moct hezicn worden of de 

rcgclgcving nog -;teed-.; Jan 

haar oorspronkelijke doc! 

voldoet. 

in regelgeving 

dienen zowel op 

communautair als overvvcgcn waard is. 

op nationaal niveau 
Speciheke aandacht zal 

hij de totstandkoming van 

te worden 

aangepakt. 

rcgclgcving gcgeven nloc

ten worden aan de positie 

van het I\1KB. Waar mo-

* Er client ccn permanent 'comite'

l\1olitor' van onafhankclijkc dcskundi-

gen te komcn, dat voorstellcn tot 

rcgclgcving aan de bovengenocn1dc 

cntcria toctst. Daarnaast zullen door of 

in opdracht van dit comitc via een he

drijl:,dfectcntocts de conscquenties van 

de rcgclgcving voor bcdrijven in kaart 

moeten worden gcbracht. Een 'huitcn

landtoch' zou moetcn aangcvcn wat 

hct effect is van de voorgenomcn rcgcl

gcving op de concurrcnticpositie van 

de EU ten opzichtc van de hclangrijk

stc handelspartners. Ecn cerstc aanzct 

in deze richnng is de in<,tclling door de 

LU van de nieuwe 'Co111fJclliiPillm Cormcil' 

die moet waken over de internationalc 

concurrentiepositic van de EU. De re-

CIJV -l '15 

gelijk zal via 'bagatel-clau

sules' getracht moeten worden de 

cffcctcn van voorschrihen voor MKB

ondernemingcn tc 'verzachten'. 

Kortom, cen, uiteraard niet uitputten

dc, reeks voorstellen om te komcn tot 

cen gezonder regelgcvingsklimaat in de 

Europcsc Unie. Ter illustratic nog cen 

voorheeld uit hct land van Kafka, om 

aan te gevcn hoe het vooral niet moct. 

Ergem in Nederland staat een bcdrijf 

dat onkruidbestrijdingsmiddclen ver

vaardigt De autoriteiten hebbcn de on

dcrncming aan een reck.., naar vcrluidt 

op EU-regelgeving, gehasccrde veilig

hcids- en milieuvoor<,chrihcn ondcr

worpen Zo diencn de wcrknemers 

voor aanvang der werkzaamhcdcn ccn 
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sluis te passeren. Voor de sluis dienen 

zij zich te ontdoen van hun kleding In 

de sluis client men zich te douchen en 

na de sluis wacht de werkkleding Na 

afloop van de werkzaamheden volgt 

dczelfcle procedure, maar dan in omgc

kecrde volgorde. Het water waarmce 

het reinigingsproces voltrokkcn wordt, 

client tc worden opgevangen in umtal

ners en moet vervolgens worden vcr

brand(') De containers worden daartoe 

naar Rotterdam gehracht, alwaar het li

ter voor liter in verbrandingsovem 

wordt gespoten. Niet tc veel tegclijk, 

anders gaan de oven-, uit. Atncmers van 

de bestrijdingsmiddelcn zi;n agrarische 

ondernerncrs, die daarmee volstrekt le

gitiem het onkruid op hun landerijcn te 

lijf gaan. 

Zo zijn er vele voorhcelden te gcven 

van regelgeving die op zich qua doel

stelling door ieder ondcrschreven zul-

len worden, zoals in dit geval de be

scherming van de werkncmcr-, en het 

milieu. Door de tc vergaandc detaillc

ring van de voorschriften, zowcl ten 

aanzien van het doel al-, van de daartoe 

in te zetten rniddclcn, wordt de toepas

sing in de praktijk een hachelijke zaak 

I)aardoor i~ regelgcving in vclc gcval~ 

len nict docltreHcnd voor de ovcrheid, 

en appellccrt niet aan de verantwoorde

lijkheid van de bedrijvcn. Mecr gcsprei

de verantwoordelijkheid biJ de voor

hereiding en de uitvoering van de re

gelgeving zal leiden tot mcer prakti

'>chc op]o.,.,ingen, die minder geld 

kosten, de concurrcntiekracht van on

dememingcn niet overmatig helasten, 

en daardoor een positieve uitwerking 

op de werkgelegenhe1d hebben. 
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Om zijn positie te herwinnen zal het CDA ongebaande wegen 

moeten vinden en betreden. De partij zal (nieuwe) bondgenoten 

moeten zoeken. 

K
oers en missie van de partij 

hebben onder .. andere te ma

ken met de rclatie met het 

maat<,charrcllJk midden

veld. Deze blijkt u1t het lood geslagen 

en is aan herijking toe, zoals dr-,_ C 

Bremmer in C:DV nr 12 ( 1994) comta

tccrt. 

DuideliJk lijkt dat in de tockomst met 

mcer zorg moet worden omgegaan met 

het hestaande rcstercnde dec! van 'de 

momentecl in het C:DA aan het terug

keren zijn. Het gaat niet om restauratie, 

maar om de roging om in de eenen

twintigstc eeuw in tc hrengen \Vat 

waarde hedt en bctekenis. 

Het CDA behocft zich voor de lamilic 

niet te schamen, het zou meer kunncn 

'omzien naar clkaar' Kritische opmer

kingen die J !lr(ining en Cammaert 

(CNVJ in C:DV 7/8 (19941 hebben ge

maakt over de inhoud van de contacten 

met de partij lciden hij 

Bremmer tot enkele 

huog<;t noodzakelijkc en 

tcrechte ormcrkingen 

over verbetering van het 

relatieheheer. 

lamilic', zoals dr-;_ P Buk

man hct chri<;tclijk mid

dcnvcld in C:DV nr 7/8 

i I 'J'J4 I heelt aangeduid 

Een dcrgeliJkc zorg is ui

teraard ook de vcrantwoor

delijkheid van degcnen die 

in organisatic-; bestuurlijke 

vcrantwoordelijkheid dra

gen, maar van het C:DA 

llldg ccn acticv~ en -;tinlu

lcrendc rol worden ver

wacht. Het zou zich wei f\1. Schouten 

Ze komen wat laat. De 

positie waarin vee! christe

lijke organisaties zijn ko

men te verkeren <;tak 

schril al bij die van hct 

imachtigc) C:DA en dat 

wat mecr dan Bremmer stelt, hoeder 

mogen weten van klassieke identitcih

gebonden organisaties meek omdat 

het hier gaat om vnbanden waarop 

mense11 betrokkcn zijn, waar identiteit 

met belang en actie wordt verbonden 

en <>chaal en maat die van de mensen 

zeit ziJn Dat laahte lqken waarden die 

betekende in de achtcrliggende jaren 

dat het niet altijd goed mogelijk was 

om op het arpel vanuit de cigen orga

nisatie de weerklank van het CDA te 

krijgen Daarnaast hehben suh-;idiehe

lcid, schaalvergroting, 'clu5tering' en de 

politieke agenda ertoe geleid, dat het 

CDA, over een reeks van jaren gezicn, 
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is opgeschoven naar en politick mede

verantwoordelijk is voor het ontstaan 

van eerst de 'gevulde algemeenheid' die 

uiteindelijk uitmondde in een term als 

'i dent i tei tsgebonden 

Daarmee is een ontwikkeling gestimu

lccrd die, altham op het christelijk erl, 

hlJzonder maakte wat gewoon was. De 

'lamilie' is ongetwijfeld zowel door ei

gen toedoen als, geconfronteerd met 

politieke bc,Juitvorming, ermtig uitge

dund. 

Convent uitbreiden? 
Het i'> dus van groot helang, dat het 

CDA, wil her in ieder geval ten aanzien 

van het christelijk middenveld een rol 

van betekcnis kunnen spelcn, investeert 

in herstel van vertrouwen en in consis

tent gedrag. 

<>itie-,, eigen verantwoordelijkheden en 

zeggingskracht zozecr verschillend zijn 

geworden. Nog onlangs heeft ook mr 

CC van Dam daarop in Trouw' te

recht gewezen 

Zo'n Convent wordt niet aileen vrijhlij

vcnd maar brengt a\ dan nict met een 

omweg hiJvoorbecld ook de onversne

den liberaal aan tafcl. 

Het CDA moet zich voorts niet vergis

sen in de weerstand die de Convents

partners bleken te kunnen oproepen in 

tlangclcgenhedcn waarin zi_j - lo:-, van de 

algen1cnc organi~atic.., - tot 1nitiatievcn 

kwamen. Er zip1 bepaald minder vlcicn

dc opn1crkingen gcn1t1akt over inltiatic

ven van 'de C:-organi<,atics' Hiermee 

wd gezegd zijn dar dit tcmeer een re

dcn is om een toekom'>tig hera ad 'zui-

vcr' te houdcn 

Bremmer stelt, daarhij aan

hakend aan de suggesties 

van llalkenende en 

\lr(ining, her cen gocdc ge

dachte te vindcn het 

Convent van christelijk

~ocialc organi-,aties uit tc 

hrcidcn met andere nict

~outlal-cconomi...,che orga

nisaties. I )eze weg zou 

nict n1octen \Vordcn gcko

zcn omdJt hct Convent 

Met christelijke 
Tenslotte moct worden 

bedacht, dat h<:t C:DA nict 

vanzeltsprekend de na

tuurlijke bondgenoot van 

hct middenveld is, zoals 

Brcn1n1cr dat graag zict. 

De partij hecft ni<:t altijd 

\Varn1c gcvoelens opgcroc

pen bij (delen van) het 

!christcliJkl middenveld 

instellingen en 

organisaties zou 

naar een nieuwe 

vorm van overleg en 

contact kunnen 

worden gestreefd. 

straks in ware zin nog slecht<, bestaat 

uit het Christe\iJk Nationaal Vakver

bond (CNV), het Nederlands C:hris

telijk Werkgeversverhond (NC:W) het 

Nederland; ChristeliJk Ondernemers 

Verbond (NCOV) en confcss1flflcle 

hocrcnorganisaties zijn nagenoeg gctu

seerd - en omdat wij niet mocten do<:n 

'al,of' 

W1e in een dcrgt:liJk verhand immers 

vanuit de gcfusecrde algemecnhcid par

ticipeert hrengt daarmec andere part

ner' (Ices christelijke ze\1-;tandige 

organisatics) in verlegenheid omdat po-

dat, gelet op de voortgang 

van bestuur ol het voorthc<;taan van de 

coalitie, met alrijd tot ecn open en die

pc gedachtenwisseling kon komen of 

haar nodcn, zorgen en idt:alcn heelt 

kunnen voorlcggcn 

Op hun appel onthrak soms de weer

klank. Lr rnoct du-, vcrtrouwcn worden 

herwonnen. 

Nieuwe vorm van contact of 
overleg 
Met chrisrclijkc imtellingcn en organi

"iatics zou naar ccn nicu\vc vorm van 

ovcrleg en contact kunncn worden gc-
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streeld. Zonder een enthousia<;t aan

hangcr tc zijn van luisterheurten zou ik 

mij niettemin kunnen voorstellen, dat 

het opnieuw tekenen van de kaart van 

het christelijk middenveld zou kunnen 

lei den tot de volgencle acties: 

- lui<;tcren naar wat dat middenveld te 

herde hrengt, naar hun noden, activitei

tcn, in<.p1ratic en visie; 

- open evaluercn wat 'we' in het verle

den aan elkaar hehben gehad en welke 

verwachtingen we nu in redelijkheid 

van elkaar kunnen koesteren; 

analyseren wat hct C:DA met aange

dragen gcdachten kan in zell-corrige

ITnde, onder-.teunendc, oppo<,itionelc 

en toekom<,lstrategischc zin; 

zcggen w<1ar hct op staat dat here

kent vanuit C:DA-visic samenhangen Ia

ten zicn, pnoritcitcn aangcvcn en in 

openheid duidclijk maken welke poli

ticke kcuzen worden gcmaakt; 

- str·evcn naar permanente rclaties, pe

nodieke we1·kconlerenties en werkhc

zockcn en llH>gcli_jk naar ccn 'gcor

gani<.ccrd overlcg' al dan niet geclusterd 

in tcrrcinvcrwantc organil.,atic-..; 

- alzien van ecn voortrekkcrsrol zoals 

Bremmer hcoogt, maar sa men met an

dcren optrekkcn want juist dat houdt 

ons met de vocten op de grond en met 

het gezicht naar de wcrkelijkheid 

Omdat het C:DA thans een andere poli

tieke rol speelt zal veel gc'investeerd 

kunncn worden in het ophouwen van 

zuivere, duurzame relaties. Aileen langs 

die weg zal geloolwaardig optreden 

mogeliJk zijn l\1islukt dat, dan zal het 

C:DA de 'greep' op en contact met het 

christcliJk middenvcld voor een reeks 

van jaren gaan missen, omdat het mid

denveld cr zip1 immers bclangen aan 

ck ordc gewoon zakcn doct en moet 

docn met 'paars' en wie weet valt datal-

lcmaal welmee. Hier schuilt een van de 

grootste hedreigi ngen voor de toe

komst. Deze kan worden algewend 

door het roer radicaal om te gooien. 

Lukt dat niet dan zal het stil blijven in 

de oppositiekamers aan het Binnenhof. 

Bondgenoten worden met anderen, 

daar gaat het om. 

Contacten met one-issue
organisaties 
Bremmer toont zich voorstander van 

het aanhalcn van contacten met de zo

geheten 011c-issuc-organisaties. Er sprcekt 

enige koudwatervrees uit zijn bijdrage 

als het gaat om de aansluiting bij het 

nicuwc n1orele cngagen1cnt. 

Nieuw7 lcdere Nederlander die hij ver

huizing het vcrhuisbericht gebruikt dat 

op zijn postkantoor te halen is, vindt 

daarop enkelc van de door Bremmer 

genocmde organisaties vermeld. Het 

gaat zogczcgd, on1 hurgcrlijke organi

saties waaraan honderdduizenden mee

docn en die dat als even vanzell

sprckend hcschouwen al-; het bestellcn 

van de catalogus van een postorderbe

drijl (ook al genoemd in dar verhuishe

richt) 

Zcker, de ollc-issuc-organi<,alie heelt veel 

van de actiegroep. De eenzijdighcid die 

zowel grote deskundigheid al-; (hinder

lijkc7) bevlogenheid kan voortbrengen 

Nogal wat mensen die ziJn gctroHen 

door de jongste water-,nood zijn gc

neigd dat richting milieugroepen te be

amen. Maar aannemend dat het C:DA 

de gave des onder-,cheids hezit moet 

zinvol handelen hier mogclijk zijn Het 

lcit dat dcrgelijke contacten kennelijk 

niet ol nauwcli1ks hestaan baart meer 

zorgen. 

Fn van de hevlogenhe1d kan wellicht 

een vonkje overslaan naar de partij, die 

dat best kan hebbcn_ 
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Uitdagingen 
Het gaat de komende jaren om het vin

den van een zodanige houding en op

stelling dat het belang van de ander in -

uiteraard- politieke zin aan de orde kan 

komen. Dat vraagt diep door de kniecn 

gaan tot aan het lokale niveau toe, zo

als Bremmer terecht stelt. 

Zoals de oude wijken niet het exclusic

ve domein van de PvdA zijn, i'> her do

mein van het CDA hreder dan hoeder 

van identiteitsgehonden organi'.aties, al 

heeft het op dat terrein een biJzondere 

verantwoordelijkheid die mi)llS inziem 

sterker moet worden ingevuld. 

De belangrijke vraag voor de toekomsl 

is of vanuit het lokale niveau en verder 

Contacten met 

jongeren 

( organisaties) zijn 

nodig om 

verbanden kunnen worden 

gelegd met de burger en met 

zijn organisaties en of er een 

open oog en oor 1s voor het 

scala aan problemen, teleur

stellingen, initiatieven en 

idealen van mensen. 

aansluiting met de Stijl van optreden, openheid, 

toegankelijkheid, werkelijke 

ge1nteresseerdheid zullen hct 

dan van onze bestuurlijke 

'oude Adam' moeten winnen. 

toekomst te 

houden. 

Zo bezien is er vee! werk te 

doen en weer een wereld te winnen. 

Bondgenoot worden van en met vele 

anderen zal dan blijken minstens zoveel 

op te leveren als het nog te schrijven 

rapport van het Strategisch Bcraad. 

Wie micro met de samenlcving bezig 

is, zal ook macro niet vee! anders waar

nemen, het hooguit anders formulcren. 

Het gaat om een activerende aanpak en 

om bij wijze van spreken, uitputtend 

contact met mcnsen, oude en nieuwe 

organi<>aties en verbanden. In begin-;el 

kent het terrein geen beperkingen en 

heeft aile, prioriteit 

Op voorhand zou ik echter een lans 

willen breken voor contacten met jon-

gcren(organi<.;atic-;). l)ezc zijn nodig 

om aansluiting met de toekomst te 

houden, met I hun I denkhcelden en 

ideecn, maar evenzeer om vanuit CDA

visie te helpen en te hemoedigen, het 

dchat atln te gaan. werk tc genc-rcrcn 

enz. 

Hier, maar ook op vee! andere terrei

nen liggen zoveel uitdagingen voor de 

volksparti) die het CDA is en moet blij

ven, dater werk in overvloed is. 

Ongebaande wegen liggen in het ver

schiet. Het zal enige moeite vcrgen om 

ze tc vinden en te betrcden maar het is 

mcer dan de moeitc waard om op dezc 

wijze een positie te hcrwinnen. 

N. SchoutCI1 Iilii\ dir·ecteur lhlll l1et Nedcr-lands 

( .'lnistcli;k ( )uderncllleiwerhond llmncn /Jet 

CDA !Pill l11j ondn cmdnc uoorzilln Pilll de 

St!l!Jtnu} K11dn- c11 Vonliiii!}SIPerk T/JdiJS is In; 

zclfstcmdiy o!-i)<ll1isatic-ilduiscui-

Forum 
In deze rubriek passen kortere hij

dragcn waarin kort en krachtig ar

gumenten gegeven worden voor 

een bepaalde opvatting. Bijdragen 

zijn welkom die in niet meer dan 

2000 woordcn een prikkelende 

kwestie neerzctten. De opinie moet 

passen in de opzet van CDV: hct 

dient te gaan over de strategische 

vragen achter de politieke actuali

teit. Bijdragen die discussie uitlok

ken verdienen de voorkeur. 

( llV "qs 



De kloof tussen burger en politiek kan overbrugd worden. Maar 

dan moeten de politieke partijen functieherstel nastreven door op 

een andere wijze te recruteren en te socialiseren en door in de slag 

te gaan met sociale bewegingen en actiegroepen. Bovendien moet 

een Kamermeerderheid het ook financieel mogelijk maken dat par

tijen adequaat functioneren. Een boekbespreking. 

I 
n de vorige kahinetspcriode is er in 

de Tweedc Kamer uitvocrig nage· 

dacht over staatkundigc, bcstuurlij

ke en staatsrechteliJke vcrnieuwing. 

Len van de daartoe ingestelde cornmi<>

'>iC'> was de Tweede Lxtcrne C:ornmissic 

Vraagpuntcn, naar haar 

voorzittcr cornrni'>'>ie-De 

Koning gcnoemd. De 

hooldconclu.,ic van De 

Koning C.'>., die onder 

rnecr advisccrden over de 

gckozcn minister-presi

dent, wa<, dat vcranderin

gen in de politicke struc

tuur weinig zoden aan de 

dl)k zouden zetten. l )e 

kern van het probleem lag 

hun-, inzien-, hij de politic- /)r ( 

kc partijcn en hun intcrrncdicrende rol 

tu">cn burger en ovcrhcid. De cornrnis

'>ie achtte zich cchter niet bevoegd om 

over het functioncren van de partijen 

uihpraken te docn. Wei reikte de com

nlissJc-[)c Koning, in ccn weinig opge

mcrkt laat<,te hoofd.,tuk van haar 

adv1es. de parliJen een aandacht.,pun-

tenliJ<;tjc aan, orn hun cigen functione

ren te evalueren ('Het bcstel bijgesteld', 

1993, 70) Hct is in dit Iicht niet zo 

verbazingwekkcnd dat de door de 

Cornmissie Staatkundigc, Bestuurlijke 

en Staatsrcchtelijkc Vernieuwing gc

trokken conclusies en aan

gereiktc aanhevclingen als 

weinig opwindcnd zijn cr

varen. Zij raaktcn de kern 

van het vraagstuk irnrners 

niet. Met dit liJ'>tjc is ech

ter, voorzover ik het kan 

ovcrzien, evcnm1n veel 

gebcurd De in 1994 door 

de politiek-weteJl'>chappe

lijke institutcn en de 

Vereniging Thorbeckc ge

Klof' houden confcrentic 'l'arti)

en bij de tijd •' leidde hepaald niet tot 

ecn bredc irnpuls voor partijvernieu-

V\1ing. 

In hct CDA was reeds de cornrnis.,ie

Klaassen actief. Haar rapport 'Herken

baar en .,Jagvaard1g', dat vooral de 

aandacht trekt door de voorgestclde in

passing van de Bestuurdcrsvereniging 
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en het Vrouwenberaad in de centrale 

partijhicrarchie, moet op de partijraad 

van 10 juni a.s. tot conclusies lei den. In 

de Partij van de Arbeid ligt er het rap

port- Van Kemenade, Ten partij om te 

kiezen' uit 1991 In de praktijk vigeert 

daar echter het Creenpeace-model, dat 

berust op een oligarchie van partijbe

stuurders enerzijds en leden als dona

leurs andcrzijds. Het krijgt daar 

vooralsnog het voordeel van de twijtcl 

Buiten de partijen, in universitaire 

kring, is inmiddel., wei veel nagedacht 

over de crisis in het politieke systeem. 

De Twentse emeritus-hoogleraar politi

cologie dr. A. Hoogerwerf lcgde zijn 

wetenschappelijk testament vast in 

'Politick als evenwichtskunst' De 

Leidse hoogleraren dr H.R. van 

Cunsteren (Wijsbegeerte van het recht 

en de politieke theoriecn) en dr. R.l:l. 

Andewcg (bnpirische politicologie) 

zellen in 'Het grote ongenoegen' aile 

redeneri ngen over een kloof tussen 

ovcrheid en burger op een rij en toet

stetl die aan de beschikbare empirische 

gegevcns. l:lij het Centrum voor 

Levensbeschouwing & Ethiek van de 

Katholieke Univer-,iteit Brabant ver

scheen de neerslag van het Studium 

Cenerale onder de titel 'Burgerschap in 

een vergruizelcnde samenlcving'. 

Tot voor kort waren empirische politi

cologen nog tamelijk relativerend over 

een crisis in het politiek systeem. 

Ondanks de teruglopende participatie

graad hleef de door sociaal-weten

schappelijk ondcrzoek verhaal gemeten 

lcgitirniteit van het systeern al'> zodanig 

intact. Fr zou veeleer van Partciell

PcrdrossCI!!Jeit sprake zijn dan van Politik

Perdromnllcit. Uit de hier besproken 

publikatie'> blijkt echter een kentering 

in het tij Het burgerschap is wei dege

lijk in diskrediet en cr wordt gezocht 

naar remedies. Het is van belang dat de 

partijen daar scrieus naar kijken. 

Diagnose en remedies lijken namelijk 

het kadcr van afzonderlijke partijen tc 

overstijgen. Dat zou kunnen betekenen 

dat zij met therapiecn op het niveau 

van de rapporten -Klaassen en -Van 

Kemenade ook niet voldoendc ade

quaat opgepakt kunnen worden. 

Het grate ongenoegen 
Van Cunsteren en Andeweg brcngen 

de kloof tussen burger en overheid em

pirisch en theoretisch in kaart. Tu"'en 

1967 en 1995 daalde het lidmaatschap 

van politieke partijen van 8 '){, van het 

electoraat naar :l % en steeg het inscha

kelen van een politieke partij slechts 

van 7 naar II 'Yt,. De deelname aan de

monstraties stecg echter van 9 naar 27 

%, aan actiegroepen van 5 naar 20 % 

en aan handtekcningenacties van 4:l 

naar 62 % van de kiesgercchtigde he

volking De laatste jaren zi)ll hovendien 

de mogelijkhedcn van rechtsbeschcr

ming tegen overheidsoptreden enonn 

tocgenon1cn en daarvan is grctig ge

bruik gemaakt van 13.000 zaken in 

1950 naar 51.000 in I<J<JO lpagina 33) 

Per saldo is de politicke participatic 

niet afgenomen, maar verschoven naar 

geindividual iseerde, probleemgerichte 

en vergelcken met het taaie proces 

van hesluit- en compromisvorming in 

partijen - relatiel kortlopende activitei

ten, die soms wei ideecl gemotiveerd 

zijn, maar geen blijvende binding ver

gen. Het is in politicologisch onder

zoek niet gebruikelijk om een 

principieel onderscheid te maken tus

sen de klassieke en de moderne partici

patiewi)Zen. Toch dringt in toe

nemende mate het hesef door dat dit 

onderscheid er wei is. Het kenmerken

de verschil is dat aileen politieke parti)

en in staat zijn tot integralc afweging 
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tussen botsendc lcgiticmc belangen 

naar de maatstaf van een normatieve vi

sic op het recht. aile andere vorrnen 

voldoen niet aan die eis. Maar in die 

transformatie van deelbelangen tot al

gemeen be lang ligt nu juist wei de kern 

van hct politieke (pagina 83) 

Voor een ontkennend of rclativcrcnd 

oordccl over het probleem van de poli

tiekc participat1e is gcen reden meer, 

het burgcrschap in de vorm van het 

aanvaardcn van medeverantwoordclijk

heid voor hct wczen van de politiek i'> 

wei degelijk zorgwekkend. Wcts

ontduiking, cen calculerende belasting

moraal en matigc dcmocratische parti

cipatie zijn signalcn van een dieperlig

gend rrobleem. Van Cunsteren karak

teriseerdc dit elders als volgt was de 

aandacht de algelopen tijd gericht or 

bevrijdingsrraktijken (de toegang tot 

burgerschar l. thans moe-

litiek teveelmet zichzelf bezig zou zijn 

en ondoorzichtig voor de burgers om 

wie het werkelijk gaat. De remedie die 

hicrbij wordt aangeraden, luidt dat de 

rolitiek ccnvoudiger en dichter naar de 

burger moet: laat ze ophouden met het 

scherren van complicatie'>, met bek

vechten en comrromissen sluiten bui

ten de openbaarheid van de vergader

zaal. Laat ze zich democratisch en 

klantgericht orstellcn (pagina 81 ). 

De auteurs verwerren dezc diagnose en 

achten derhalve ook de oplossing maar 

van betrekkelijke betekeni'>. Politieke 

verwerking van maatscharpelijkc pro

blcmen vercist huns inziens een inge

wikkcld intern-rolitiek rroce'>. Wie dit 

ontkent laat de politick zelf vcrdwij

nen. Er i<. meer nodig dan heldcrheid 

en burgergerichtheid. Politici hebben 

om hun taak goed uit te oefenen intern 

onderling verkeer en extern uitoefening 

van leidcrschap nodig 

ten wij ons buigen over de 

vrijheid'.prakti)k, hct com

retent, verstandig en vcr

antwoordcliJk uitocfenen 

lndividuen hebben 
Natuurlijk moetcn demo

cratische rolitici luisteren 

naar burgers. maar als zij 

zich hiertoc beperken ver

zaken zij hun ordracht 

Soms mocten zij 'nee' zeg

gen, leiderschar uitocfc

nen, een lijn aangcven 

waaromheen mensen zich 

kunncn grocreren of die 

zc kunnen alwijzen. 

Politici die met burger-

niet de ervaring dat 

van vrijheid (in J BD 
hun politieke 

Simonis e.a. (red.), 'De impulsen effectief 

kunnen worden 
staat van de burger' 

(l\1eppel 1992. pagina 45) 

Thans worclt dezc vrij

hcidspraktijk tezcer bc

opgepakt door 

paald door een ruilrclatic 
deelname aan 

tussen kiezers en gekoze politieke partijen. 
ncn, met a], inzet wel

vaansbehoud voor de burger en 

machtsbehoud voor de roliticus. zo ci

teren de auteurs de voormalige Duitse 

rresident Von Wciszacker (pagina 82) 

Het mislukken van pogingen om de po

litiek te hervormcn wijten Andeweg en 

Van Cunsteren aan een onrealistische 

bccldvorrning over de politiek Dit on

reali<.tische beeld suggcreert dat de po-

wensen meezwalkcn. vcr

liezen hun positie of ontwikkclen zich, 

erger, tot volksmenncrs (ragina 82). 

De remedie die beide auteurs aanreiken 

om de kloof te dichten is een verschui

ving van tyre lciderschap. In plaats van 

tnwsactionalleadcrship. dat bestaat uit ecn 

ruilrelatic tusscn !ciders en volgelingen. 

bepleiten zij een transjonnali01wl lwder

ship, waarin de relatie tu<,<,en Ieider en 

volgelingen een resultaat heeft dat de 
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individuelc belangcn van politici en 

burgers ovcrstijgt en vcrandert. De 

waardcn die met dit type lciderschap 

gcassocieerd worden, ziJn geen imtru

mentclc waardcn die hct proccs moctcn 

regulcren, maar telcologische waarden, 

doelcn zoals vrijheid, gerechtigheid en 

gelijkhcid Procesmatige waarden zon

dcr doel-waarden zijn als cen spcl zon

der knikkers. er IS cvenwicht nodig 

tusscn hcide. Politiek hccft cigcn en 

hi)zondcrc taken. Leidcrschap is het cr

kcnncn, uitocfencn, zichtbaar maken 

en door de burgers aanvaard krijgcn 

hicrvan. De democratischc Ieider laat 

hct oordcel over de continucring van 

zijn taakuitocfening biJ de burgers, 

maar hij is niet hcreid allcs te docn wat 

een toevalligc mecrderhcid van de bur

gers op ccn hcpaald moment wens! (pa

gina il3 I 

Remcdie en diagnose klinkcn plausibel 

De vraag die rijst, maar door de auteurs 

niet wordt heantwoord, is, kan ccn met 

de waarden vrijhe1d, gcrechtigheid, gc

lijkheid en duurzaamhcicl gcassociecrd 

lransjonnali01wl lmdcrshi{l nog wei zodanig 

appellcrcn aan waardcnhescl bij de 

gc'I'ndividualisccrde en gesecularisecrde 

hevolking, dat daarin een draagvlak 

voor politicke lcgitimitcit kan worden 

gcvondcn 7 

Politiek als evenwichtskunst 
Onder andere op die vraag gaat het 

hock van Hoogcrwcrt in. Voorop

gcsteld zij clat zijn hock een algemccn 

handhock is, waarin politick ge'i'nteres

scerdcn een schat aan politicologische 

informatie vinden over aile mogclijkc 

vraagstukken rond politiek, staat en 

macht. Hct behandclt de overhcid, de 

markt en hct particulicr initiaticf en 

schetst de voor- en nadelen van elk van 

dczc hcsluitvorming<,mechanismen. 

Maar het gaat ook diep in op politick 

als het na<;trevcn van ccn 'evcnwicht 

van \vaardcn', n1ct nan1c van de waar

den vrijheid, geliJkhcid en solidaritcit. 

Hij brengt dezc waardcn in verband 

met de genocmde hcsluitvormingsmc

chanismen van markt, staat en particu

lier initiaticf en met de politicke 

stromingen liberalisme, sociaal-dcmo

cratie en christen-democratic ( pagina 

12) Zclf kicst hi) zijn uitgangspunt niet 

in cen van dezc waardcn, maar in hct 

mcthodisch waardenrclativismc. van

waaruit hiJ cen onbevangcn oordcel wil 

vorrncn over dit waardengchondcn ka

raktcr van politick lpagina 221 ). 

Fvenals Van Cunsteren en Andcweg 

concludeert Hoogcrwerf dat politick 

tcveel ccn zaak van calculatic is gewor

dcn, van 'no-nonscmr' en van marktden

ken. Ook hij beplcit eerhcrstel voor 

politick als het met behulp van macht 

nastrcven van waarden. 

Op de vraag ol er onder kiczers nog 

draagvlak bn worden gcvondcn voor 

waardcn-gcoricntccrde politick, ant

woordt Hoogerwerf dat wcliswaar oude 

ideologieen aan kracht hcbben ingc

hoet, maar dat men de nicuwc niet 

moet onclerschattcn. Hij vcrwijst naar 

de opkomst sinds de Twccdc Wcrcld

oorlog van hct Furopese fcdcra!Jsme, 

het kminismc, de milieuhcweging, de 

vredcsbeweging, hct postmodernisnw. 

cxtrecm rechts en hct islamitisch funda

mentalismc. Ook de ideologic van hct 

marktdcnken in de jarcn tachtig en ne

gentig past in cleze reeks van min of 

mecr ideologischc <;tromingen, zij gc

looh in het succes van de markt en hct 

talcn van overhcid en politick Hooger

wert vcrwerpt de vooronderstcllingcn 

van de cconomische keuzctheorie 

waarop dit marktdenkcn gebascerd is, 

die bchelzcn dat de kiezcr onwetcnd en 

hcbzuchtig is en dat politici, amhtcna

ren en helangengroepen het politickc 
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proce<; 111anipukren met het oog op 

hun eigen gcwin. De trend in de 

Ncdcrland<;c politieke cultuur gaat zijns 

inztcm niet in de richting van <,leeds 

mccr ho111ogcnitcit en een atnc111end 

bclang van idcologi'>chc tcgcnstellin

gcn. Hct Nedcrland-,e electoraat ver

toont ccn stabiele idcologi'>che op

bouw. [r is ccn '>Uctaal-politieke tcgen

<;tclling tu<;<;en linh en recht<; en cven

ecm cen cultuurpolttiekc tcgenstelling 

tusscn vrijheidszin en autoritaire upvat

tingen (pagina 201) 

De grote idcologi-,che <;trol11ingen van 

de Nederland'>c en Furope<,c politick. 

nameli1k de liberalc. chri-,ten-democra

ti<;che Ctl <;ociaal de111ocratischc bewe

gJngcn, hc"itaan reed~ n1ccr dt~n ccn 

ceuw. Zij zip1 <;tevig gcwortcld in poli

ticke waardcn en dus in betrckkclijk 

'>labiek elcmenten van de politteke cul

tuur. De politieke strijd speelt zich na

nwlijk at hinncn het kadcr van cen 

bepcrkt aantal tunda111entclc waarden. 

Voor zover een politieke ideologic zich 

op t't'n ot 111ecr van die waarden ba

<,cert. hccft ziJ kan-, langdurig tc hlijven 

hc-,taan. De genoc111dc stromingen zip1 

in <,taat gehlekcn 0111 zich aan verande

rcnde om<,tandigheden aan te pas-,en. 

De ongekend grote ncderlagen die 

l'vdA en CDA hehben gcleden, vallcn 

altham gcdeeltelqk te verklaren uit het 

lcit dat ziJ volgcm ccn deel viin hun 

achtcrhan in het belcid te weinig ge

'>talte hebben gegcvcn aan hun tunda-

111entclc waarden. Hct hueft nict tc 

hctekenen dat de huidige politiekc tde

ologicC;n tot de ondcrgang zijn ge

doemd. De politick hccft behodtc aan 

ontdckker'> en uitvinder<; die er in -,]a

gcn door conlrontatie van oudc waar

dcn met ntcuwe '>ituatie'> tot nieuwc 

idcccn tc komen die ook uitvuerbaar 

zip1 (pagina 202) 

Hoogcrwcrfs <;tandpunt dar de idcolo

gi.,che <;cheidslijncn onder de burgers 

in ons land de atgelopen decennia ta

melijk constant zijn gehleven, duct in 

het Iicht van onze vraagstelling geru<;t

stellend aan. Tegclijk duet de dagelijk'>e 

realiteit anders vermocden. Fr zijn ook 

wei vragcn tc stellen bij zip1 argumen

tatie. Om te heginnen baseert hij zich 

up empiri'>ch ondcrzoek uit de pcriode 

I 970-1985. Dat wa<; de tijd van polari

satie tu<;<;en Van Agt en Den Uyl. l'vlaar 

de tijd is niet stil blijven staan. Het is 

de vraag ot dcze gegcvens than'> nog 

gelden Het is mueilijk 0111 daar achter 

te komen. De ideologie-vorser<; hantc

rcn uverwcgcnd een links-rechts

schaal, c.q. een verdeling van kiezers en 

partijcn over de cunservatid-progres

sicf-dimensie. Hoogerwerf was daarvan 

in zijn procf-,chrilt dertig Jaar geledcn 

('Prote-,tantisl11e en progre'>Siviteit', 

Mcppcl 1964) zelf al ccn voorbeeld en 

i'> dat nog. ProgreS'>id-conscrvatief 

hlijft voor de auteur ccn zinvulle inde

ling van politiekc opvattingen (pagina 

202) 

Progrcssief ut links staat ovnwegend 

voor het streven naar vcrmindering van 

ongclijkheid In die zin kunnen aile 

partijcn progre'>Siet ziJn: liberalen (ge

lijkheid voor de wet). christen-demo

cratcn (geliJkheid voor bijzonder 

onderwij-,) en <;ociaal-dcmocraten (gc

lijkheid in inko111en en bezit) Het be

grip kan cvenwel ook worden toegepast 

op bijvoorbecld de cultuurpoliticke po

lcn libertarisl11c-autoritari<,me. terwijl 

de auteur op pagi na 3 8 nog zeven an

derc hcgrippenparen noemt die cen re

latie vertonen met de indeling in links 

en rechts. Aan de hand van cen van de

ze bcgrippcnparen. de verhouding pu

hlick-privaat, kan het C:DA als links 

he-,chuuwd worden omdat het meer ge

lijkc kansen voor het maatschappelijk 
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middenveld wil. Het wekt dan geen 

verhazing dat de historisch gegrocide 

politicke partijcn oak niet cenduidig en 

nict onverdccld links of rechts zijn (pa

gina 206) Maar kan die door de ondcr

zoekers ovcrwegend met het gclijk

hcidsheginsel en het lihcrtarisme ver

ecnzclvigde tweedeling dan wei cen 

goede maatstaf ziJn om de ideologische 

vcrhoudingen te beschrijven in het po

litiek mecrstromenland, dat Nederland 

en F.uropa volgens de auteur zijn 7 Is er 

nict tenminste sprake van een idcologi

schc driehoek, waannee hct heeld van 

twee polen en daartusscn 

ting van de werkelirkc ideologischc ver

schillen tussen de aanhangers van de 

verschillende politieke stromingcn in 

Nederland nog in de kinderschoenen 

staat. 

Burgerschap in een 
vergruizelende samenleving 
Een beter zicht, hocwcl niet cmpirisch 

sociaal-wetenschappelijk gefundecrd, 

op de idcologischc realiteit van dit mo

ment gccft mijns inziens hct hockje van 

het Centrum voor Levensbeschouwing 

en Ethiek uit Tilhurg Met name de hij-

dragen van P. Thocnes 

een middenpositie niet 

overccnstemt ' Welke bc

tckenis hecft de constatc-

Als sociale ('De burger Terughlik, 

stand van zakcn en prog

nose') en F..M.H. Hirsch bewegingen en 
ring dat de links-rechts

verdeling onder de Neder

landsc kiezers de afgelo

pcn decennia stabiel is 

gcblevenJ Op die vraag 

gecft het bock niet werkc

lijk antwoord. 

actiegroepen zich Ballin ('Staatsburgcrschap 

als rocping') in deze hun

del schetsen de huidige 

culturele vcrhoudingen in 

Nederland Naast hen 

schreven ook P.A. van 

richten op het 

overheidsbeleid 

dienen de politieke 

lr worden oak wei afzon

derlijkc hoofdstukken ge

wijd aan vrijheid en 

gelijkhcid, maar nict aan 

solidariteit, broedcrschap 

of (puhliekc) gerechtig

partijen zich te 
Cennip, [) Loose, R. 

Beckers-De Bruyn, R 

presenteren als de Burggraeve en Th. Geurts 

waardcvolle hijdragen 

Thocncs beschrijlt hoe de 

burger in de algelopen 

ingang in het 

politieke systeem. 

heid. Aan politiek en religie wordt een 

rest-paragraaiJe gewird, waarvan de be

langrijbte stelling luidt dat godsdien

stige opvattingen nict zondcr meer 

hcpalend zijn voor politicke opvattin

gen (pagina 207) In de literatuurlijst 

ontbreekt stelselmatig aile wetcnschap

pclijke litcratuur die de laatste jaren 

over de christen-democratic en haar 

staatsopvatting is verschenen. Cccft dit 

al te denken over de conscquentie 

waanncc Hoogcrwcrf zijn cigen mc

thodisch waardenrelativisme in praktijk 

hrengt, belangrijker nog is de corl'>tatc

ring dat sociaal-wetcnschappclijke me-

eeuwen zijn '>tempe! heeft 

weten tc drukken op de <,amcnleving als 

geheel. Voor ons allen i-, er de burger

lijke democratie, de burgerlijke cultuur, 

de geldsamcnleving De hurgerdeugden 

lczcn, schrijven, rekenen, discipline, 

overleg, hetrouwhaarheid en vooruit

denken zijn op school bijgchrachte 

kwaliteiten. De burger denkt in termen 

van hczit en kcuzevrijhcid. Hij heclt 

een redclijk berekenbaar en cxtrapo

leerhaar inkomen en is scmi-automa

tisch verzekerd. Vrij direct zet h!J geld 

om in goederen en de wercld om hem 

hccn stimulccrt daten is hereid krediet 

te gevcn. Zijn lcvcnssti)i is zeker nog 

(I JV l.'JS 



veelal hurgcrli1k in de kla'>'>ieke zin, dat 

hi) dat krcdiet niet Iicht zal ovcr-.chrlj

den, maar al'> het hem goed gaat is cr al 

snel hct duurd<:JT huis, de mooicre au

to, de hoot, de vndcr<: vakantie. Als hi) 

nict tcvccl pcch hedt en zip1 vcr<,tand 

hij elbar houdt, kelt hij ecn aange

naanl hc~taan, \Vaarin in n1atcriCic zin 

veel mogelijk IS, waann hij r<:dcli)k vrij 

is, in icdcr g<:val zich weinig hoeft te 

Iaten gezeggen ( pagi na 2 7) 

Dit lj)kt e<:n ge<,laagde cultuur. Maar, 

z<:gt Thoen<:s, her heeld wordt tegelljk 

gekenmcrkt door een doordringcnde 

Iucht van pck en zwavel. Er i'> een enor

me milieuproblematiek, cr is ovcrcon

'>LIIllpti<:. Er i'> de vraag of deze be<>cha

ving nog exportecrbaar i<> naar de ovcr

hevolkte en ondervoed<: rest van de we

r<:ld, zoal<> zij vroegcr wei prclcn

decrdc. I<> zij daartoe voldoende voor

heeldig e11 on<>chuldig ~ En hoc koopt 

ziJ ck ni<:uwe ondcrkla<;<,e in eigen hui<> 

al 7 J, de demouatie tot dit aile-. nog 

wei in <,taat, m<:t ziJn gehrek aan hezie

ling <:n zip1 van <>port, rampen en pcrso

naiJa doordrenktc media Is het 

burgerlijk indJvJduahsme nog wei een 

maat<,chappeli)ke dcugd, als we kijken 

naar ck <,tatl'>ticken van de geestelijkc 

gezondh<:id'>zorg 7 Die wi)Zell veel 

mecr naar vervrocgd alhaken, tocne

mende lahiliteit e11 behodte aan zorg 

Modern hurgcr<>chap vergt een her

nieuwd hescf van zcllheperking, gcba

sccrd op de nu mondiaal belccfdc 

waardcn vri)hcid, gelijkheid en broc

derschap (ot tolerantie), zegt Thocncs. 

In pnncipc zou de burgerlijkc democra

tic daartne in staat kunnen zijn, maar 

'>0111'> hlijkt zein het kader van cen mil

jardenmarkt niet bij machtc de handel 

onder controlc tc bouden (pagina 34). 

Hir<>ch Ballin heschrijft de cultuur als 

een ideele leegte Zcllheschikking zon

dcr oricntatic en vcrgroting van zeg-

gcn<>chap zonder normatieve maat'>taf 

zijn de politieke vertaling van hct pml

modcrnc anythi11(j 1}oes. Christenen ko

men tcrecht op voor wetgeving die de 

strafbaarstelling van cuthana<>ic hand

haalt en in een vcrhctcrdc toctsing 

voorziet; d1e discriminatie van memen 

wegem hun godsdicnstige, levenshe

schouwclijke of fysiekc idcntitcil ver

biedt; en die ingaat tegen een tendcns 

van verzakelijking zelf, van de voort

planting. De tcgenkrachten zip1 echter 

nict Ianger gclcgcn in krachtige ideolo

gieen van liberalisme ot sociaal-demo

cratJe, maar ccrdcr in idcclc lccgtc. 

Elder'>, in Italic bijvoorbecld, i<; de poli

tick nog veel <.terker in een idcccl va

culim terecht gckomen. In Oost-Europa 

zoeken lege zielcn naar ecn idcologi-.ch 

houvast en dreigen in deze '>ituatie ge

manipulecrd tc worden door voonnan

nen die appelleren aan etnische 

-.uperioritcitsgevoelens Ook West

Europa kent zijn uitgcblu<>tc ziclcn, die 

hct morccl niet meer op kunnen hren

gcn zichzelf iet~ te ontzeggen. Ecn gc

brek aan per<,pccticf op een hoger 

lcvcnsdocl dan het genot van het ogen

blik i'> daar mede debet aan (pagina 5H) 

De vooruitzichten ziJn evenwel niet 

<>umber. Het Europese waardenonder

zoek laat zien dat de gerniddeldc 

Europeaan niet zover al staat van wat 

het christendom al<, pmitief beschouwt. 

De Furopeaan vindt gezin en arbeid, in 

die volgordc, bclangrijk Een grote 

meerderheid zoekt cen natuurlijkcr lc

vcnsstijl. Ook al zeggen enquctes niet 

alles, er zijn aanknoping<>punten voor 

een bewcging die nict aileen bij brood 

willeven, aldus Hir<>ch Ballin. 

De kloof overbrugbaar? 
lk kecr terug naar de vraag ol de klool 

tus<>cn burger en politiek te overbrug

gen IS. Aile drie he<>prnkcn hockcn op-
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tcrcn voor een <,lcrkere oricntatic op 

waarden, in plaal'> van de tunctionelc 

rationaliteit van de aulonomc zelthc

'>chikking, van de 110-llomcnsc-politiek en 

van de calculcrcnde rclatie tu55Cn bur

ger en politicu<, De huidige Ncder

lander !edt cchter a!<; hourgeoi<; in een 

zcllgenoegzame, gc"l'ndividualiseerdc en 

hezitgcricht<: culture of conlflll111ml. Zo 

lang hij met ru<;t gclaten wordt. ziJil cr 

bij hem geen politieke strijdvragen 

meer. We Ieven in cen liJd van ethische 

rcce<;<,ie, de c/Jif!JIIIdlichkcil voor lcvens

en wcrcldbe5chouwcliJke duiding van 

maat-,chappclijke vraag-,tukken i-, nict 

groot. De analyse<, van het Sociaal en 

Cultureel l'lanbureau wijzen uil dat 

burger<; weinig intcre<;<,c hcbhen voor 

het '>taal'>burger<,chap, maar wei al-, vrij

williger acticl zijn in het civielc hurger

'>chap. En volgen<, de enquctes '>pclcn 

daarbij hehalve eigen be lang ook ideclc 

moticvcn een belangrijke rol. Ont

zuiling hetckent in dit opzicht nict het 

wegvallen van zin-oricntatie in het 

maatschappelijk Ieven. Aileen, de aan

,Juiling tu<;<;cn de plckken wadi' deze 

zin belcefd wordt en de ovcrheidsmaat

rcgelen i'> vcrloren gcgaan. lndividuen 

hehhen nict meer de ervaring dat poli

tieke impul5en, die uit hun maatschap

pclijke inzct voortvloeien, elfectiel 

kunnen worden opgepakt door deelna

mc aan politieke partijcn 

l'v1en kan dit met enig optimisme wei 

!Jafrfry consumer cilizcrrslrifr noemen, maar 

men kan hel met ccn reali5ti5che hlik 

ook a!-, vcrvreemd typeren. C:ommer

cicel gemanipuleerdc leef,tijlcn fungc

ren als ulopiccn om de bureaucrati5che 

<;amenlcving ledhaar le houdcn. 

In zo'n cultuur worclt ook het <;tcmge

drag ecn kwe<,tie van zelfcxpres<,ic, die 

de ene kecr een gchcel andere kant kan 

opgaan dan de andere keer. De huidige 

politick moet ccrder al-; ecn markt met 

ondernemende aanhiedn<; en zappcnde 

con...;umcntcn, dan a]<..; ccn gcnlccn-;chap 

van vcrantwoor-delijkc burgers worden 

gekwaliticcnd De <;taat i'> ook vom 

libcralcn - cchter een puhliekrechteliJk 

gcorgani-,ccrdc gcn1ccnschap van over

herd en burger<,, tot welke genwen

'>chap zij gc't'mpirccrd worden door cen 

zedcliJk beset van gerechtigheid Voor 

een democratic met cen competent en 

verantwoordcli)k burgerschap i'> het 

noodzakelijk dat de partijen de aan5lui

ting met de zin-hcleving van de burger<, 

weer hcrvinden en omgekcerd dat de 

burger~ zich weer met de vragcn van 

her algemeen belang willen hezighou

dcn. Hct t<, veelzeggend clat drie voor

aanstaande Nedcrland5e politicologen 

Cn hvec vooraan-,taande vcrtcgcn\voor

digcr<; van christendom en humani<;me 

op dit punt allen dezelfde richting uit

wijzen. 

Het rapport 'Hcrkenbaar en slagvaar

dig' van de commiS'>te-Kiaa.,-,en hedoelt 

een '>lructuur te scheppet1 in her CJ)A 

die hct !eden mogelijk maakt invloed 

uit te oelcnen op het helcid van de par

til In die zin Ievert hct een wezenlijkc 

deel-hiJdrage aan de oplm'>ing van de 

kloot tussen burger en politick Ook ck 

l'artij van de Arheid zal ertoc over 

moeten gaan om de toegankelijkheid 

van haar be,[uitvorming voor lcdcn te 

hcr5tellen. Tcgelijk i'> cr mecr nodig 

Het rapport-Klaassen heweegt zich 

hinnen het kader van de tunctic'> dte 

politicke partijcn than<; vcrvullcn. 1\\aar 

in hct per5pcctid van een reali5ti'>ch 

participatie-aanhod aan welwillcnde 

kiezer·s zullen ook functie'> tcrugge

hracht moeten worden hiJ de partijen, 

die in hct verlcdcn ziJn afge'>taan ol 

verloren gegaan. Ln er zullen functies 

moeten bijkomen die door nieuwe om

<;tandigheden verei<;t worden 

(J)V 1 <J"i 



l'o!JtJckc partijcn zullen de wcg tcrug 

moctcn atkggcn uit de ovcrhcidshu

rcaucratic en de technischc dcskundig

hcid, waarin zij levee\ verstrcngc\d zip1 

ge1·aakt ZiJ zullcn het sociak hcwe

gingskarakter mocten hcrncmcn, dat zij 

levee\ hchhcn algelcgd. Fen tcncur in 

d1c richting is mcrkhaar Naast lwt 

populisme dat hi1 tcntoonspreidt en dat 

hcpaald nict voldoct aan de c1scn van 

lmll0orHJil/ioJJrd lradm/,ifl, kan hct plci

dooi van de lihcralc tractievoorzitter in 

de Twcede Kamer voor ccn op de waar

den vrijhcid, initiatid en 

menten he<,trijdcn, nict met een heetJc 

tocgcellijkheJd geappaiseerd moeten 

worden door de minister, maar door

verwezen naar de politieke partijen en 

hun fracties. Socialc hewegingen die

nen niet cc11 '>ymhiose aan te kunncn 

gaan met naar draagvlak strcvende di

rectoratcn van hct openbaar bc.,tuur, 

maar naar de politieke partijen vcrwe

zen te worden. \)aar vindt de integrak 

afwcging plaat<, tu"cn dcze belangen 

en andere en daar moeten die partijen 

ook door de kiczer op atgcrckcnd kun-

nen worden. Het i'> onjuist 

ri-,iconcmen gehascerdc li

heralc cultuurpolitiek wor

den he-,chouwd als het 

Het is noodzakelijk 
hen de gelegenhcid tc hie

den zulke confrontaties tc 

dat de partijen de kunnen ontwijken. Dit 

zou in de pol1ticke cultuur 

ccn Kamerhredc vanzc\1-

weer aansluiting zockcn 

hiJ de hrede moraa\ van de 

ooJ·.,pronkc\qkc socialc be

wcging, \vaaruit her ~taat

kundig \ihcralismc IS 

v<>ortgckon1cn. In de 

aansluiting met de 

zinbeleving van 

burgers weer 

hervinden en 

'>prckcndhcid moetcn 

worden Van hun kant 

zoudcn de sociak hewe-

gingcn n1ccr oog rnoeten 

hebben voor de eigcn in

terne plurilormitcit naar 

politickc opvattingen en 

de daarbij behorende mo

gelqkhcden voor b6n

vlocding van de politicke 

partijcn. De_ stereotype 

opvatting dat het a\., parti-

christen-democratic valt 

ecn tcndcn<, 11aar commu

nitari<,mc tc onderkennen, 

met nadruk op de mense

li)kc maat en de onderlin

ge vcrhondenheid van 

gcmecnschappen De l'arti) 

van de Arbeid tracht met 

dit type leiclcrschap haar 

omgekeerd dat de 

burgers zich weer 

met het algemeen 

belang willen 

bezighouden. 

draagvlak in de oudc wijken tc herwin-

ncn, maar ondervindt daarhij duchtige 

UJnCLJITcntJe van de Socia\i<,tische 

l'artiJ, die de oude <,entimcnten he

speelt. Op deze weg doorgaand zal er 

opnicuw Jan~.,luiting gcvondcn moctcn 

worden lu<,<;en hct civ1elc en hct staah

burger<,chap. A\s socialc hewegingen en 

actiegroepcn zich nchtcn op het over

hcidshelcid dienen de politiekc partijen 

zichzelt tc plT'>entcren a\., de ingang in 

het politickc systeem. Concreet houdt 

dit in dat hijvoorbeeld actiegroepen die 

hczu1nigingcn op collccticvc arrange-

cipant in een <,ociak he

wegJng politick correct is om links tc 

zip1, bchoort tc worden verlaten. Dat 

zou zowel hun eigcn effectiviteJt als het 

democrati.,ch staatsburgerschap in het 

algcmcen ten goede komen. 

Het voorgaande bctekent dat politicke 

partijcn functieherstel dienen na tc strc

ven door op een andere wijze tc recru

tercn en te socia\i.,eren en door in de 

slag te gaan met sociale bewegingen en 

actiegroep<:n. Het 1s zinvol daarbij ook 

andere alge<,tanc functics tc hcroverwe

gen, zoals inspraak, belangenheharti

ging (die zich thans vertaalt in de gang 
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naar de rcchter), ombudswcrk, organi

satie van publieke debatten en wcten

schappelijke bcleidsvoorhereiding. Zij 

mogen dat niet welwillend ovcrlaten 

aan anderen, want uiteindelijk komen 

zowel de burgers als de partiJen op de 

blaren te zitten van een verkokerde en 

dus slccht functionerende democratic. 

Ook dat vergt een Kamermcerderheid 

voor maatrcgelen gericht op een mccr 

adequaat functioneren van politieke 

partijen 

Tenslotte client rekcning te worden ge

houden met de soevereiniteitsovcr

dracht die heeft plaatsgcvonden tussen 

nationale lidstatcn en de Furopesc 

Unic. Uit het verhand van de natie

staat lckt voorts beleidseffectiviteit weg 

naar de mondialc verhoudingen, die 

zijn politieke aangrijpingspunt zou 

moeten hervinden in de Organisatie 

voor Fconomische Samenwerki ng en 

Ontwikkcling (OFSOJ, de World 

Trade Organisation (WTO) en de 

Verenigde Naties. Dat bctekent dat po

litieke partijen, willen zij een realistisch 

participatie-aanhod kunnen doen aan 

de verantwoordelijke burgers die nog 

wei een lidmaatschap zouden willen 

overwegen, zich internationaal moeten 

organiseren. Op Furopees niveau heh

ben zich inmiddels liberale, christcn

democratische en sociaal-democra

tische partijcn gcvormd Zij - en niet de 

lidstaten - worden in artikel 13ilA van 

het Verdrag van Maastricht uitdrukkc

lijk genoemd als de dragers van de 

Furopese volkswil. Tegelijk is duidci1Jk 

dat het zich ontplooien op dit intcrna

tionale vlak enormc kosten van vertalcn 

en rcizen met zich mcehrcngl, die de 

hnancicle draagkracht en de mens

kracht van de partijen ruim te hoven 

gaat. Daar ligt een helangrijk aangrij

pingspunt voor beleid van de 

Rijksoverheid Als men van mening is 

dat subsidie ccn hijdrage hehoort tc 

zijn in kosten die een redelijk draagvcr

mogen te hoven gaan, dan dicnen de 

gedachten in elk gcval uit te gaan naar 

ondersteuning van de Europese activi

teiten van de partijen. 

Aldus wordt h<:t politieke sy<,teem min

der individualistisch gestructureerd, 

mecr uitnodigend tot transformatie van 

helangentegenstellingcn onder het ge

zichtpunt van een normatieve visie op 

het algemeen helang en strekt het zich 

uit tot de intcrnationalc gremia waar 

evcnzeer ons algcmcen be lang hcpaald 

wordt als in Den Haag De politieke 

structuur en de, hij ecn modern, com

petent en vcrantwoordelijk hurgcrschap 

passende, politiekc cultuur sluiten dan 

hij elkaar aan. In dat perspccticf moet 

de kloof tussen burger en politick op de 

juiste wijze ovcrbrugd - nict gedicht -

kunnen worden 
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aaron1, waaron1 zijn cr 

oncbnks de klcinc vcr

kiczi ng~ovenvinning 

ten opzichtc van mei 

I 'J'J4 loch zo vel en nog niet teruggckn

men hi1 hct CDAc ZiJil het de 'I<Jslmill11-

tr' incidenrcn, waarop onzc parrij ccn 

soort monopolic lijkt re krijgen7 

Is hct hct onvcrnwgen om die ondcr

werpen, issttts, in het politickc dcbat in 

tc hrcngcn, die de mcmcn ccht aan

sprckcn, zodat het CDA weer - dat 

maatschappclijkc dchat kan richtcn? Is 

her her nier opgcwassen ziJil regen de 

SliJI, de selcctie van ondcrwcrpcn en

om her voorztchtig tc zcggcn - de '>im

plilicatic van de lcitcn, die door ccn 

van de hnuldrolspclcr<, in de vcrkic

zings<,trijd gehanteerd werd, en die met 

rccht een cultuurhrcuk in hct Ncdcr

landsc politickc dcbat mag worden gc

nocmd: Is hct hct gchrek aan hcrken

haarhcid i11 hct tijdpcrk van de tclcvi

'>ic-dcmocratie7 Is hct simpclweg het 

verdwijncn van de angst voor andere li

guren, zoals Den Uyl ol het vcrdwijncn 

van vrcc<.., voor andere gcvarcn, zoal~ 

her nco-pacihsmc van cind prcn zcven

tig, waartegen juist de christen-demo

cratic en cigcnlijk de christen-demo

cratic aileen ccn diJk kon opwcrpcn, en 

waardoor kiczcrs en nw~"e naar on~ wer

dcn gcdrevcn' Is hct de ovcrhodighcid 

van de chri<,ten-democratie, omdat ei

genlijk de grote inzet van cen gcmatig

dc, rationelc hcnadcring van de politick 

de centrumpo<,itie nu zo ongeveer 

door aile grotc .;;tron1ingcn gcacccr-

tccrd lijktJ Is hct de ongcwcnsthcid, 

omdat her dragcnd gcdachtcngocd en 

de impiratie door ecn steeds kleincr 

wnrdcnd gcclccltc van nnzc hevnlking 

gedccld worden) Is hct de wccrzin hiJ 

een gedeelte van de opiniemakers, om

dar die christen-democratic gewoon 

achterhaald zou zijn, zoals sommigcn 

zich zo graag tcgcn de cigcn opvoc

ding als achtcrhaald atzettcn7 Is hct de 

radicalc agrc:-,sivitcJt tegenover die 

christen-democratic, zolang zc nog 

meer i'> dan een relict, en ze dU', altijd 

opnieuw een vermaan is dat er andere 

nnrmcn, andere waardcn, ccn andere 

cultuur zou moeten zijn dan de nu clo

minanrc? 'fmlSCZ l'iHfclme' anno 1995' 

De Statenvcrkiezingen hcbbcn in icdcr 

gcval duidelijk gemaakt, wat de oor

zaak niet is: de inzet en vooral de trouw 

van onzc 'militantcn', zoals het kader 

zo trcffcnd hij onzc Zutdcrhuren wordt 

genncmd. De voile zalcn, de cnorme 

aantallcn activitciren, het enthousia<,me 

tijdcns de hiJccnkomstcn, maar ook de 

stijgcndc opinicpeilingcn, zc wczcn op 

de overtuiging biJ zovelen, dat een puur 

wcgsmcltcn van die christen-democra

tic verlies was, onhcrstclbaar vcrlie'> 

voor de kwalitcit van de samcnlcving, 

vonr menselijkhcid en hcrkenhaarheid 

in de politick, voor hehoud van dicrba

re waarclen en voorzieningen, voor een, 

ja zekcr, hcstuurscultuur van vcrant

woordclijkhcid en dicmtbaarheid. 

Dat alternatief, zoals ook verwonrd in 

het 'missioll si<JiemeHt' van de CDA-
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Tweede Kamerfractie 'voorjaar 1995' 

met zijn accenten op menselijke maat, 

durvcn praten over de waarde van het 

gczin, n1aar ook n1ct zijn nieuwc ..;;ocia

le agenda, zijn evenwichtige bcnade

ring tU'>'>en het defensieve- bchoud van 

vcrworvenhcden en hct oHcnsieve 

kritisch kijkcn naar die verworvenhc

den, om de C'>'>entics ervan tc hewarcn -

, dat alternatief i'> bij deze verkiezingen 

nog Jllct ccht doorgebrokcr1. 

Het klimaat 
In ons land, in Europa, in de gchele 

Wcstcrse samcnleving pmt- 19WJ treedt 

een '>panning op tussen 'de agenda van 

de tockom-.t', zoals onder andere ver

woord in het bock van Kennedy 

'Preflarill!J for the 21st Cent11ry' en de zorg, 

de onrust, de onlu-.t bij grote delcn van 

de kiczer., over de vcrlocdering, de on

zekcrheid, het gcbrek aan problcemop

lossend vcr:11ogen van de politiek, hicr 

en nu. 

Het is die spanning tu-,.,en de obJectivi

tcit wat is echt nodig voor behoud 

van humaniteit in onzc samenlcving 

met het oog op de toekomst -, en de 

subjectiviteit wat bewecgt 

De herpositionering mensen), wat verontrust bur

ger-.; -, die de ulticme uitda

ging aan het worden is van 

onze democratic in het algc

nleen en van bcwegingcn, 

die ccht verantwoordclijk

heid willcn dragen in het biJ

zonder. 

van het CDA moet 

tot stand komen op 

basis van een 

duidelijke 'bottum 

up' -benadering Kan de democratic de pro

blemen van het milieu, en al 

die andere tockomstproblemen aan, 

vraagt vice-president AI Core zich in 

zijn bock 'Earth in the hc!lmrcr- rcolo,;y 1111d 

the lmma11 sf>irit'- a f. en vc5c5r hem is rond 

hct Program van Uitgangspunten de 

vraag gcstelcl hoc gaan \vi_j on1 rnct een 

politieke agenda, die gericht is op nict-

'>tcmmers, namelijk de mensen die el

ders Ieven, of die nog nict Ievene 

De massale afwijzing van een vcrkie

zingsslogan als 'wcrk hoven inkon1cn' i-.. 

symptornatisch Nicmand in Den Haag 

twiJklt aan de noodzaak van bepcrking 

van de arbeidskosten als voorwaarde 

voor her.,tel van de wcrkgelcgcnheid, 

n1acn het ongclootwaardigc van die op

roep vanuit de politick heeft met twee 

zaken te maken: 

de politick wordt gezicn als de 

hoofdverantwoordelijkc voor de neer

gang van de werkgclcgenhcid en is du., 

de minst geroepcne om met de morali

screndc ondertoon van die slogan naar 

de burger te gaan en, 

wic werk hccft, hedt andere problc

men, zoals de onveilighcid of de vcr

loedering van de cigen lccfomgeving, 

of de overregulcring, en wie geen werk 

heeft, heeft de hoop, dat de politick 

daaraan iets kan of echt wil doen, al

lang orgegevcn. 

Lr wordt cen hoge rckening aan de po

litick geprcscnteerd vanwegc bijna ecn 

halve eeuw pretentic als allcsregelaar en 

allcsoplo-.ser, ccn pretcntie die overi

gcns door vclen n1aar a! tc graag gcac

ccpteerd wcrd, onder het motto van: 

'zc' n1oeten cr n1aar voor zorgcn. 

lr heerst in de Wester'>e dcmocratrccn 

ecn klimaat van afrckening, van onbe

hagcn, van onzekerhcid. In dat klimaat 

lcgt een positieve bood.,chap het heel 

gemakkelijk af tegen de verwoording 

van dat onbchagen, van het gcweld van 

de distantie. van de afwijzing In dat 

klimaat is hct onwaarschiJnlijkc ook 

mogeliJk, namelijk dat dcgcne die hij 

vclcn zo ongcvccr symbool staat voor 

'Rand'>lcdclijke arrogantic' anderen dat 

juist verwijt en voor dat ver.wijt door de 

publieke opinie ook nog beloond 

wordt. 

lr i..;; een vcrkiezingscan1pagnc gcvocrd, 
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waarhiJ de trouw aan ee11 chri'>ten-de

mocratie. die een n1euwe <,tart wilde 

maken. zwaar up de prod werd ge-;tcld. 

Verdccldheid, lmlippigheid, prolilc

ring-.;drang som~. rnaar vooral ccn onl

geving, die wil atrckenen stonden 

tcgcnovcr nrcu\v cnthou"iiJ.<.,IllC, grote 

inzet, aan<,prekende toonzcttingen en 

vooral trouw. 

In deze voor de chri<;ten-democratie 

besli.,sende ti)den is dat het helangrijk

ste en vorn de Ieiding en de organisatic 

hct mee<,t verplichtencle: die opnieuw 

gehlcken trouw van kadcrs en achtcr

han. f let is volstrekt hegrijpelijk dat 

dezer dagen de vraag naar het perspec

tld van de christen-democratic op

nieuw gesteld worclt. Maar het gaat nu 

even niet om de speculatie over de toe

komstige positie van het C:DA in het 

Ncclerlandse krachtenvelcl. om 'de na

tuurlijke grootte' ot de te spelen rol. 

Het gaat nu, juist nu om ieh veel he

langrijkcr~: de vraag, wt1aron\ waaron1, 

ondanks zo vecl dat misging, inzct voor 

die christen-clemocratie nodig is, waar

om menscn crhij blijven, doorgaan. Het 

is begrijpell)k, clat sommigen, velcn 

woedend zijn over aile, wat heeft tegen 

gezeten en waardoor het her<,tel nict 

echt doorbrak. Interne en externe fac

toren: woecle en eenzaamheicl Het 

gaat dezer clagen allereer<,t om trouw, 

trouw aan een heweging, die het om 

drie kapitale redenen waarcl is om 

trouw aan te hliJven, om op de sinds ja

nuari rngczcttc wcg ook door tc gJtlll. 

De mensen 
I har is allcreerst de weclcrkcrigheid 

van trouw. Duizcnclcn hebben zich in 

de afgelopen weken ingezet om die 

chnsten-democratie te redden. Ze wer

den hemoecligcl door lwt grote aantal 

medcstanckrs, tochtgenoten. De npge

voerde thcma's k wamen over; op een 

aantal plaahen in het land kwam hct 

vcrtrou\vcn van groepen agrariCrs en 

ouderen weer terug. Het canva<,<,en, de 

kraampjcs, de afliches, in het algemenc 

klimaat van clesintcresse was het CDA 

onclerscheiclend aanwezig. Ln er is 

mecr. Wat opluchtte in die atgelopen 

weken. wat manifest i'> op zovecl vcrga

clcringcn van lokalc afclelingcn en krin

gen, op conlcrenties en bijeenkomstcn 

is niet aileen die hogc graacl van parti

cipatie, maar ook clat nog steed-, aanwe

Zige ideali'>me, dat mecdnen en 

meewerkcn zondcr cigenhelang. 

Wie ons kader kent, weet hoc kostbaar 

het is. Mannen, vrouwen vooral, die er 

gewoon zijn, n1ccwcrkcn, doorgaan. 

llinnen het C:DA, maar zo dikwijls zijn 

juist zij hct. die in het tijclperk van het 

achterovcr lcuncn, geen nee zcggcn tc

gen allerhande ander herocpen op hen 

vanuit de hrede samenleving. Zij wer

kcn mee in de kcrk, in het vluchtelin

genwerk, het ontwikkelingswerk, in de 

vrijwillige dienstverlcning, in -,choolhe

sturen. Het C:DA was niet machtig om

dat het 'in het web' de maatschappelijke 

organisatie-, controlcerclc, ook op lo

kaal niveau, maar - precies andersom -

hct CDA en al die andere organi-,atie-, 

kunnen hliJven functioneren clank zij de 

meervoudige inzet van een heperkte 

groep in onzc stuncnlcving. 

We hoeven niet te ontkennen dat die 

'militanten' mecr haclclcn verwacht van 

de uitslag, en dat hun trouw na drie te

leur-,tellingen nu wei heel erg op de 

prod i-, ge<,teld Ln clat geldt natuurliJk 

heel hijzonder die kaclerledcn, die kon

den wijzen op voortreffelijke prcstaties 

van hun provinciaal C:DA in de afgelo

pen vier jaren. en die nu vanwege het 

nationalc klimaat vcrkleind in plaats 

van vergroot manclaat als dank kregen. 

Dat is hct kader, maar wat te zeggen 

van die kiezers. die weer tegen de mo-
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de in, tcgcn de hoon in, tegen de cegcn 

tclcurstcllingcn in ook, toch trouw blc

vcn. Dat ccewiJfdc tot een kwart dec! 

van de stcmmc11. Zij hchhcn opnieuw 

ecn mamlaat gcgcvcn, ccn vcrplichtend 

mamlaat vanuit hun trouw, hun nict 

tocgeven aan de vcrlciding om zich bij 

'het grotc ongcnocgen' te scharen, ot 

vooral om maar thuis te bliJven. Over 

hun twijfel hccn ook, ol hct CDA niet 

zclf <,tcrkcr hct ongenoegen had kun

ncn vcrwoorden, vanuit zijn oppositic

rol, bcter dan ccn Ieider van ccn 

rcgcringspartij. llij allcs wat we doen 

moet het beset van die trouw ovcrheer

scnd zijn. Trouw van kaders en kiczcrs 

die nicts hegrijpen of willcn bcgriJpcn 

van solo-actics, van - misschien hegrij

pelijke- frustraties, van die loslippighe

dcn, van wantrouwen, van cendracht 

vcmictigende amhitics. 

lcdcrc partij, die verlics tc vcrwcrkcn 

hecft, hccft met dit soort ver<,chiJmclcn 

tc maken. De hoeken over de l'vdA in 

de laatstc jarcn gevcn cen beeld van kil

te, \vantrouwcn, nai_jvcr en intriges, vee! 

ergcr dan hij hct CD A, maar van clms

ten-democratcn wordt icts anders ver

wacht. Noblesse ohlu}e' 
Zcker, we moctcn crkennen dat het 

niet allemaal oudc adel was, die op de 

'lJinJdwm}cm' van hct succe-. van eind JJ

rcn zcventig en begin jarcn tachtig gc

sprongen is. Sommigcn zijn toen lid 

geworden, omdat zc ccht ervan over

tuigd waren dat de christen-democratic 

relevant is in ccn moderne samenle

ving, maar er zijn er ook gcwcest - en 

dat is op zich gecn '>chande - die een 

grote en fatsocnlijkc partij aantrekkcliJk 

vonden al-. drager van macht en in

vloed. 1\laar soms hecft dat wei hi)gc

dragen tot die in het rapport

Cardeniers gewraaktc cultuur van tech

nocratic en afstand, tot onherkenhaar

hcid dus voor velen. 

llij cen bcpaald soort kadcr, hij ecn bc

paald vcrwachting-.putroon van kiczcr-. 

horcn hcrkcnharc bndidatcn. Hct mag 

hiJ ons nict aileen gaan om dcskundig

heid, hckwaamhcid. dadendrang, het 

hchecr,en van hct metier. De populari

tcet om icts in de gcschicdenis tcrug 

tc gaan - van mcnscn als De Quay, 

Ziilstra, De ]ong hestond cruit dat zij 

JUist die uitstraling hadden van inzct. 

nict zo hoognodig n1octcn. van alwe

zighcid van arrogantic, vooral van wat 

ik zou willen noemen 'mandaahhcwust

zijn' Fn dat gold ook mcnsen als De 

Koning en Kaland. Kilheid. laat staan 

arrogantie, hetwctcrighcid passcn niet 

hi1 on-., horen nict hiJ ons. 

We zicn heel duidelijk in rcccntc pcrso

ncelskcuzes. in recente opstellingcn de 

ovcrheersende wd om naar de wortels 

van de christcn-dcmocratie terug tc 

willen, naar de wortcls en naar de her

kcnbare -.tijl Dat is hct cnig JUi<,tc ant

woord op die ge<,taalde trouw van 

kadcrs en kiezcr-. Ieder van ons hedt in 

de laat<,tc jarcn zijn lidteken<, en frustra

ties opgelopen, maar ziJ mogen hct gc

zicht en de gcvoclcns van de partij 

nimmer dominen:n. 

De belangen 
De christen-democratic is ccn ceuw ge

lcden ook gcstart als cen hcwcging die 

opkwam voor bepaalde hclangcn. 

l:lclangcn van achtergcstelde of nict gc

noeg geCn1ancipccrdc gcloolsgroepcn, 

bclangcn van idcntiteitsgehondcn in

stellingcn, hclangcn van bcpaaldc hc

roep<,grocpcn al' kleine hoeren en 

arhcidcrs, helangen van bcpaaldc stre

kcn 

Als brccle volksparti) hcdt hct C:DA 

zich nooit volledig willen idcntificcren 

met bclangen van ecn hepaaldc grocp, 

ccn bepaalde streek, ccn hcpaaldc insti

tutic. !\1aar dat wil niet zeggen, dat uit 
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de op<,tel\ing van het CDA niet trouw 

mag hli1ken aan de kenmerkcnde belan

gen, waarvoor hct steeds sterk is opge

komcn. en waaraan hct ten dele zijn 

he<;taan hecft tc dankcn. Fn als uit vcr

kiczingsanalysc hlijkt, dat de trouw aan 

hct CDA jui<;t hij hcpaaldc groepcn tc 

vinden i.,, in hcpaalde <,treken, dan mag 

dar hlijken in de opstell1ng 

internationale hulpverlening, van ruim

te voor ons publicke omroepbestel; dat 

zijn belangen, die met de stichting en 

de geschiedenis van de christen-demo

cratie verweven zijn. 

Uiteraard niet kritieklom en niet iedere 

ooit gekozen vorm is het waard om als 

zodanig onder dezc noemer verdedigd 

te worden. En we wcten 

en helangenbehartiging. 

In concreto hetekcnt dit 

dat <,cherpc aandacht en 

alcrtheid nodig i'> voor de 

pmitic van maat-;chappc

liJke organisaties, ook al 

dclcn ziJ niet ot niet mecr 

onze identiteit. Oude en 

nicuwc hundelingcn van 

part1culier initiaticf, van 

Nude heme! wei 
ook dat belangenbeharti

gi ng in dcze sector naar 

haar aard of tcitclijkhcid 

allerminst uitzicht hiedt 

op dankbaarheid of een 

gevoel van verwantschap, 

maar toch .. 

verduisterd lijkt, 

gaat het allereerst 

om trouw aan 

uitgangspunten en 
Helangen zijn ook belan

gcn van streken, van lccf-idealen. 

samengaan van burgers, van gczamen

lijkc helangenhehartiging en zorg die-

nen zich hij ons veilig te weten. Oat is 

niet en zelfs niet op de eerstc plaats een 

kwcstic van subsidicring, het is vooral 

een erkenning van hun waarde en soms 

hun onmisbaarheid voor een hoge kwa

liteit van de menseliJke <,amenleving. 

Een bi)Z(mder be lang is op dit moment, 

JUist met het oog op de collegevorming 

en de vaststelling van het provinciale 

program, maar hclaas ook op nationaal 

niveau, de plaats van de identiteitsge

bonden in'>tellingcn, en iiherhaupt de 

pmitie van het christendom in het 

openhare Ieven. Het gaat ook hier, net 

als hi) de erkenning van de rol van 

maatschappelijke organisaties, niet om 

ccn bclangenbchartiging. die aan het 

CDA vergoed wordt. Maar zaken als 

gcc-.tclijkc verzorging in Ieger, gcvan

gcnissen en ziekenhuizen, behoud van 

pluriforrniteit en identiteit in de zorg

<,ector, onverkorte handhaving van het 

bijzonder onderwijs, volledige erken

ning van de waarde van identiteit in de 

tijdscategoriecn, van 

beroepsgroepen. Het is van grote bete

kenis, dat die categorieen die ons trouw 

zijn gebleven, wetcn, dat zc bij ons 

maximaal gehoor vinden, gehoor en af

finiteit, uiteraard in het Iicht van deaf

weging tegenover het algemeen belang. 

Daarom is het ook in het Iicht van de 

recente interne veranderingen binnen 

de belangenbehartigingsstructuur van 

de agrari-.che sector zo toe te juichen, 

dat fractievoorzitter Heerma heeft 

voorgesteld om te komen tot een nieuw 

plattelandsberaad, waarin de landbouw

sector zich herkent, maar waarin ook 

andere helangen zoals die van de na

tuur en het milieu aan bod komen. 

Oat voorop ge-.teld moeten we natuur

lijk ook analyscren waarom hepaalde 

groepen niet zijn tcruggekomen: waar

om zijn de ouderenpartijen zo sterk ge

bleven, waarom is de teruggang in de 

grote steden zo aanzienlijk. 

De ouderenproblematiek vraagt duide

lijke uitspraken en zowel de partij als 

hct Wetcnschappelijk lnstituut zijn 

sterk met deze problematiek bezig. 

De problematiek van de grote en mid-
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delgrote ..teden vraagt een nieuwe he

nadering. Wat dat hetrdt is het interes

sant om te zien, hoe iemand als 

presidenbkandidaat Chirac in Frankrijk 

hczig is de grotc steden terug te win

tlcn voor ziJn gaullistischc beweging, 

nict ten kmtc van het plattcland, maar 

juist in evenwicht daarmcc. Naast ziJn 

pleidooi voor een nicuw contract tus

sen Frankrijk en zijn platteland ( telc

werkcn, promotie /Vlidden- en Klcin

bedrijf, goede verbindingen) pleit hij in 

zijn recentc boek 'La Fraflcc f>our taus' 

voor hcrstel van de menselijke gcmeen

schap in de stad, een eigcn concept van 

veilighcid, ruimte voor de economic en 

ecn op de Franse situatie toegesneden 

inburgeringsbeleid van allochtoncn. 

Binnen hct CDA vraagt het rapport 

'Grootstedelijk bcsturen' van het 

Wetemchappelijk lnstituut cen duidc

lijk vervolg 

De idealen 
Hct CDA als belangenpartij Daar hoe

ven we niet voor wcg te !open, maar 

uitcindelijk is doorslaggevend de vraag, 

of de christen-dcmocratie het gcloof 

kan overbrengcn bij grote grocpen van 

de bevolking, dat het opnicuw een d

fccticf antwoord hccft op de hardnek

kige en fundamentele problcmen van 

onze maabchappij en cultuur. Dat is in 

hct Strategisch Beraad aan de orde. 

Maar daar gaat nog icts aan vooraf, te 

wctcn de vraag hoc de be Iangen van de 

toekomst in cvcnwicht gchracht kun

ncn worden met de belangcn van nu. 

De ongenadige afstraffing van de 

Democraten in de Vcrcnigde Staten 

heclt alles met dit dilemma tc maken. 

Wie niet in staat wordt gcacht de hon

depocp nu van de straat te houden, 

moet nict gaan zeurcn over de C02-

vcrvuiling in 2020' Of om hct in chris

ten-democratischc tcrminologic te 

vertalcn, wic onder het bcgrip rcnt

meestcrschap aileen milicuzorg vcrstaat 

en niet een sober hehecr van overhcids

middelen nu, zal zijn oproepcn op de 

rotsbodem zicn vallen. 

De vragcn van de tockomst tekcnen 

zich af, maar daarom mocten wij nu Ia

ten zien, vooral in de proeftuinen, waar 

we nog of weer hestuurlijke verant

woordclijkhcid dragen, dat onze oplm

singen werken. len ouderenzorg, die 

nict uitsluit en marginaliseert, maar in

tegrecrt en toerll',t. [en misdaadhcstrij

ding, die nict aileen macht tcgenover 

geweld stclt, maar hijvoorbeeld door 

hcrstcl van hct concept van de buurt

schap controlccrt, voorkomt, signal

eert. len werkgelcgenheidsbeleid, dat 

stoelt op een ondcrnemingsdoelstcl

ling, waar dividend- maximalisatic en 

arbeidsplaatsen met elkaar in evenwicht 

zijn, zoals op de Bildcrberg-confcrentie 

hepleit werd. Ecn sociaal intcgratiebe

leid, dat activecrt door een volgehou

dcn en creatief geloof in de zclf

rcdzaamheid van de mcnselijke per

soon, zoals op diezelfdc conferentic gc

dcmonstreerd werd door mevrouw 

Creemers van l'lanpraktijk. Fen ontwik

kelingssamenwerkingshelcid dat uitslui

ting voorkomt doordat hct de zclf

ontwikkclingsprogramma's assistecrt in 

plaat<, van ze over tc ncmen. Ecn aan

pak van de natuurbcscherming niet ai

leen door verstatclijking, maar door 

nieuwe vormen van samenwerking en 

cobperaties van mcnsen op het platte

land. 

De Bclgischc CVI' durft de uitdaging 

aan. Op haar Paascongres zal de direc

te lijn gedemonstreerd worden tusscn 

de uitgangspunten van vijftig jaar gclc

den, de succesvolle transformatie van 

de Belgische samenlcving op basis van 

die uitgangspunten en de rcaliteitswaar-
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de daarvan voor de problemen van de 

toekom'it. Llitgang'>punten, eHectiviteit 

crvan in het vcrlcden, nu en du., ook 

een Vl'>ie op de toekomst. In die zin 

moet de ruimte voor gelootwaardige 

idealcn hevochten worden. 

Vee\ maahchappijwetemchappcrs in de 

Vcrenigde Staten kiJken met jaloezie 

naar on<. \)e termen waarin hun com

munitari'iti'>che programma's zijn ver

vat, hebhen ecn hrede, enthou<,iaste en 

vooral jongc aanht1ng Tern1en als \iuil 

'ocicly' en 'socicd Ul/llidl' zijn kernwoorden 

in het dehat over de problcemoplos'iin

gen van de moderne '>amcnlcving. En 

wii, moetcn wij dan het hootd in de 

'>choot lcggen, omdat onze - ecrdcrc -

begrippen als vcrantwoordelijke <,amcn

lcving, maal'>chappclijk middenveld en 

hct relationclc mcn'ibecld nict meer 

zouden aan<,prckenc 1\loet ecr<,t de ver

locdcring nog vcrdcr hehhcn toege<,\a

gcn, zoa\<, in de grote 'iteden en op hct 

platteland van Noord-Amcrika, voordat 

de oricntcring en het regencrcrcnd vcr

mogen van onze aanpak hcrontdekt 

worden~ 

Trouw is gemakkelijk, a\<, het aileen 

maar voordelen oplcvcrt. Nu, nude he

mel wei vcrdui<,terd IIJkt, gaat hct allcr

ccr'-a on1 trouw aan uitgang"ipuntcn en 

idea len. 

Over de woede heen 
Op dit moment in de geschicdcni'> van 

de chri'iten-democratie zal bliJken, wie 

trouw i~., en wat trouw i-.;. 

Wic dat moct con<,equentie'> hehhcn. 

Nu er niet mcer de aantrekking-,kracht 

op de go\ven van '>ULCC'> i'>, nu de kring 

klciner i'> geworden, gaat het om hono

rering van de gchlcven betrokkenheid. 

De herpmitioncring van het CJ)A 

moet tot '>tand komen op ha'i' van een 

durdeli,kc 'holltllll uf,'-benadering Niet 

dat niet maxrmaal experli'>c moet wor-

den inge'ichakeld, waarover de partij 

nog steeds op unieke wijze kan hc

<,chikken, maar het i'> expertise ten hate 

van een hesluitvorming waarbij aile ge

ledingcn van de partij volledig betrok

ken mocten worden. In die zin zal ook 

een communicatieplan rond hct 

Strategisch Bcraad worden opgesteld. 

Wat: de woedendc vraag van velen, 

wanneer a\ die ongevraagdc adviesge

vers nu eens op tijd weten te zwiJgen, 

hun emoties behecrscn. de realiteit van 

democrati-,ch lcidcrschap accepteren en 

uitdragen. Wic op dit kritieke moment 

cigcn in1ago, eigen agenda, cigen trot:-,, 

zeit, eigen gclijk voorop stelt, wic zo 

hewust ot mindcr hcwust meewcrkt aan 

de ontlui<,tering van de christen-demo

cratic kan ervan verzckcrd zijn, dat de 

ge-,chicdenis een hard oordeel zal vel

len. I\ leer nog: het i'> biJten in de han

den, die gegeven hebhen, de handen 

van onze mensen, die ondank'i allcs 

weer aHiches geplakt hchhen, de deu

ren van vergaderzalcn geopend, de ver

kiezingskramen opgebouwd. 

Fr zijn enkelc andere helangrijke con

<,equentics tc trckkcn uit de geheurte

ni<,<,en van de laatste wcken: 

Op de eer'>te plaats \ijkt de decentrali

<,atie mohiliserend te wcrken en hcr

kenbaarheid tc hcvorderen. Dat zou 

wei eem mecr dan tactiek kunnen zijn. 

Wie zei ook weer, dat in een guerilla

onrlog, waarin de grotc oil icicle en bo

vengrondse krachten tegen je ziJn, 1e 

de klcur moet aanncmcn van de omge

ving, waarin je wei welkom bent. Het 

goede nieuw<, i<,, dat de provincialc par

tiJen in dre regio's waarin het C:DA zich 

duidelijk met een eigen provinciale 

identitcit manifcqcerde niet zijn door

gehroken t\laar, in \ijn met de Pcris

coop in het khruarinurnmcr van dit 

hlad zij ondcrstreept dat de vcr<;chui-
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ving naar dat provinciale en regionale 

karakter ook wei ecns zou kunncn cor

rcspondcrcn met cen dicpe behocftc 

aan nieuwe eigcnhcid, nieuwc nabij

heid. DuideliJkc provinciale herken

baarheid zou wei eens zecr uitnodigend 

kunnen blijken en icts van die hoge 

drempcl kunnen verlagcn die aan partij

politicke participatie vcrhonden is 

Op de tweedc plaats moet nu echt pri

oriteit worden verleend aan nieuwe 

methoden om het clectoraat, hct trou

we, hct weggclopcne en het potenticlc 

echt goed te leren kennen. Wat is het 

aantrekkclijke van de christen demo

cratic, en wal is de teleurstelling. Welke 

hehocfte is er in onze samenlcving aan 

een bewcging die blijft staan voor die 

combinatic van respect voor traditic en 

visie op de toekOJw,t, voor een belang

rijkc rol voor bepaaldc normcn en 

waardcn, voor ccn mens- en maat

schappijvi.,ie, die te maken hecft met 

chri'>telijke inspiratic, ccn hcpaaldc kijk 

op de geschiedenis en een verantwoor

dclijkheid voor moderne uitdagingen. 

Welke tcrmen horen daarbij, welke 

'>ti)i, wclkc prcscntatie. 

In het tijdperk van verzuiling was ach

tcrban en elcctoraal familic, echt bc

kcnd en was cr ccn open en intense 

communicatielijn. Dat moet nu vcrvan

gcn worden door nieuwe methoden van 

ondcrzock en dialoog Hct is hong tijd, 

dat naast hct Stratcgisch Beraad de par

tij over cen facditcit gaat heschikken, 

die her venster op cigcn clcctoraat wijd 

gaat open zcttcn. 

Tot slot: als het waar is, dat cr mcer aan 

de hand is dan het wcgdrukkcn van de 

chri5ten-demouatic, maar dat het gaat 

om de rol in de toekomst van de chris

telijk-sociale inspiratic in hct algcmccn, 

dan moct in de komende maanden ook 

aile encrgic gc'invcstccrd worden in de 

vraag, hoc nu vclc vcrtrouwdc Jnstitu

tics, waarin die traditie belichaamd 

was - aan het verdwijnen zijn, toch 

verzekerd kan worden dat ook een vol

gende generatie uit die inspiratie zal 

kunncn puttcn. 'De Cecst waait waar 

Hij wil.' Maar dat betekent, dat nu, jui'>t 

nu, aan nicuwc vormcn, nieuwc voor

zicningcn, nicu\vc hcrnocdiging ook 

gcwcrkt moct worden. 

De mohilisatieagenda is duidelijk voor 

hct CDA voor het Wcten'>chappelijk 

lnstituut en voor al dcgencn die niet 

willen dat een richtinggevende riJke 

traditic gemarginaliseerd wordt. 

Hct zijn deze vragen die ccntraal zullen 

staan op ccn symposium dat hct 

Wctcmchappelijk lnstituut op 12 en 13 

mei a.s. organiseert Wat kan de rol zijn 

van ccn christen-democratic, fcitclijk en 

normaticf, bij de grote hennrichtings

vragen van onzc san1cnlcving. I--loc vcr

zekercn we ook dat ecn herkenbare, 

moderne christen-democratic invloed 

hccft op de tockomst. Het is over die 

aanpak dat ccn echt gcsprek tot stand 

moct komcn tusscn dcgcncn, biJ wic 

trouw voor a lies gaat, de kern van onzc 

achtcrhan en degencn die systcmatisch 

met dczc vragcn hczig zijn, internatJo

naal en nationaal. Zc>'n gesprek als hct 

begin van een nicuw acticplan, over de 

woedc hcen, in trouw. 

Mr ./JA.i\1. Prill Ccmli/J 



INHOUD 

Ter inleiding biJ het jongcrennummer 

Samen met jongeren zoeken naar nieuwe wegen 

Luws Buitlng 

Naar ccn cigentijdse christelijk-sociale politick 

Ruth Peetoom 

De tweede doorbraak 

Arie utm de i\1aas 

Samcnleving heeft kritiek en engagement nodig 

Trudy Dljk 

Cultuur: Na de structuren nu de inhoud 

Petra van de Kwast 

Milieubeleid: Pleidooi voor een lange adem 

Rme Pews 

187-188 

189-192 

193-198 

199-205 

206-209 

210-2 14 

215-218 

Milieubelcid: Christen-democraten moeten politickc moed tonen 

LieshetbSpies 219-222 

Stclsel sociale zekerheid stapjc voor stapje verheteren 

Wiliem Jellc Ben; e11 Peter Stc/11 

J\kcr aandacht voor delinqucntcn nodig 

Pietcr um1 Rest 

Bouwcn aan een samenleving van wcrcldformaat 

I )/mill Kooi ell lm;ebon} Stadho11dcrs 

Tien stellingen over de chriqcn-dcmocratie 

223-227 

228-231 

2!2-234 

235 

,J 
!] 

'I 

:1 
'' I J' il i 1 

I! !:'· 
I!' r 





• 

D 
it nummer van Christen 

Democratische Verkennin

gen is hijzonder, omdat het 

is volgeschreven door jon

geren twaalf C:D(J)A-Ieden van begin 

twintig tot en met begin dertig. Hct 

verschijnt ter gelegenhcid van het sym

posium 'De christen-democratic als be

weging van de toekomst' dat op 12 en 

1 3 mei zal plaatsvinden en waarvan u in 

dit nummer het programma aantreft. 

De verkiezingsuitslagcn van de afgelo

pcn tijd hebben uitgewezen dat het 

CDA dramatisch weinig aanhang heeft 

onder jonge kiezers. Binnen het CDA 

lijkt het nict goed gesteld met de inte

gratie van jongeren. Dit blijkt bijvoor

beeld uit de rccente oprichting van 

PM30+, een groep van cx-CDJA-ers 

die duidelijk niet het gevoel hecft vol

waardig dcel uit te maken van het 

CDA. Het zou best eens zo kunnen 

zijn dat hct bestaan van het CDJA het 

verantwoordeliJkheidsgevoel van het 

CDA voor de integratie van jongeren 

ondermijnd hedt. Andere grcmia als 

hct Vrouwenberaad en hct lntercultu

reel llcraad lopen hetzcllde gcvaar. De 

integra tic van jongcrcn tnag cchter niet 

aileen de verantwoordelijkheid ziJil van 

hct CDJA Voor de toekomst van de 

christen-democratic is het van beslis

send belang dat hct C:DA en de daar

uan gcliccrdc organi~atic~ zich vanzclt

sprekend hczighouden met jongcren. 

Een aantal vuistregcls is gemakkelijk tc 

gcvcn: zic jongcren voor vol Jtln en 

geef hen verantwoordelijkheden Daag 

hen uit mee te doen en te denken. 

Neem hun bijdragen serieus, maar durf 

die bijdragen ook te bekritiseren als ze 

onder de maat zijn. Neem zeit ook kri

tiek ter harte. Steck tijd en energie in 

vorming en begeleiding. Oudere en 

jongere, mecr en minder ervaren lcden 

kunnen en mocten van elkaar leren. De 

integratie van jongeren moet voor het 

CDA een vanzelfsprekende opdracht 

worden. Zander de steun en de inzet 

van jongeren heeft de christen-demo

cratic geen toekomst. 

Nieuwe initiatieven 
Vanuit deze overtuiging heeft de redac

tie van Christen Democratische Ver

kenningen zich expliciet als taak 

gestcld meer jongeren bij CDV te be

trekken. Verschillende initiatieven zijn 

inmiddels gcnomen. In samenwerking 

met hct Steenkampinstituut is besloten 

dat kaderschoolstudenten de gelcgen

heid krijgen om hun afstudeerscriptie te 

schrijven in de vorm van een CDV-arti

kel. In cen openbare redactievergade

ring zal elk jaar het bcstc artikel 

worden verkozen. De auteur kriJgt de 

C:DV-priJs en zijn/haar scriptie zal wor

den geplaatst De redactie hccft zich 

bovendien bcreid vcrklaard om jonge 

auteurs actief te begclciden, indicn 

daaraan behocftc bestaat. Het nummer 

dat u nu in handen heett is een nieuw 

initiatic! om Jongeren bij de christen

democratic te bctrckken. Er ziJn dertig 

jongeren aangcschreven met hct vcr-
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zock om ccn hiJdragc tc <;chrijvcn over 

hoc ziJ aankqkcn tcgen de chriqctl-dc

lllOLratic a].., hcwcging von de toc

kom<;t. Llit de btnncngckomen hq

dragen zip1 de bcqc ticn gc<;ckcrecrd 

Deze wot-dcn hict· gcpuhlicecrd 

Bij plaat<..,ing t<.., nict nuar ccn ot dndcrc 

vorm van volkdighcid gc<;tredd ihij

voorhceld war hektd<;tcrrei nen hctt·cl t) 

Wei wil dit nummcr een tndruk gcvcn 

van hoc de nicuwc gcncratic tcgcn de 

cht-i<;tcn-democratie aankijkt 

Christen-democratie met lef 
Wclk beeld riJ<;t op uit de htcr verza

mcldc lien hi1dragen~ Het valt op dat 

hct ht<.:T nict gadt 0111 de ovctTompclcn

dc gcluidcn van ccn nicuwc gcncratic 

I k autl'LII-, vragcn vrijwel zonder Llll

zondering om een chri<;len-dcmocratie 

met let die er niet voor terug<;chnkt 

om op eigentijd<;e wi1ze uitdrukktng te 

gcvcn oan poltttck die gc·t·n-,ptrccrd i-. 

door htJhel etl traditie. Llit de meeqe 

hiJ(lragen <;preckt de wem dat het Cl )A. 

UlllctTte keuze' dudt te maken waJrin 

de ultgJng<..,puntcn voluit hcrkcnhaor 

zijn. In vee! gcvalkn doen de auteur' 

zell voor<;telkn op <;pectftl'ke helcick 

tcrreinen. t\lcn plctt voor een C:D.A. dot 

principieel en comi<;tent aamtuurl op 

vcrJndcringcn, lllJtlr dZtn wei 1 lang..., de 

lijnen dcr gelctdelqkhetd' t\lcn hecht 

aatl de chmteliJk-<;ocialc traditie Op 

popult<;llle li1kt men niel geqeld de 

ktczcr moct niel naM de mond worden 

gepraal. ,\len i<; kriti<;ch ten aJtlztcn van 

ck hecT<;ende cultuur. Vcrtri<;<;end i' dat 

de auteur<; optimi<;ti<;ch zijn over de 

toekomq In dtr llllllllller geen vennoci

de cyni<;che geluidctl Vrqwel clke htJ

dragc i-. gc~chrcvcn vanuit de ovcr

luiging dat her(]);\ ook itl een gc<;c

culari<;cerde <;<lfllenlcvtng volop kamen 

!welt.· dar een qcrk (])_A voor de <;J-

n1cnlcvtng von hclang t'-1 en dz1t hct 

vooral van hu CDA zcll olhongt of het 

weer een hclangt·ijke rol z;:li ktlllllCtl 

gaan <..,pclcn. 

Uitnodiging 
Llit dit llllllllller hli)kt dat jongcren ge

nwtiveerd zi111 mee te denken en tc di<;

Ut<;<;icrcn over de chri<;len-dcmouatie 

a!<; hewegtng van de tockomq I )e JOn

gcren die hrcr JJ!l hct \Voord gcwcc'-lt 

ZIJn, VOrtllen ll<llUUrlijk <;icchh een klc111 

ckel van de nieuwc generarte Hoc den

ken de andetTtl~ Wat zijn hun opvattlll

gen~ \V~artoc voekn ZtJ zich in de 

chri<;tcn-democrat ie aangetr<>kkcn' 

Zi111 ziJ in <;laat <llll hun hetrokkenlll'id 

in nJcuwe \\'oorden en vonncn Ull te 

drukken~ Aan aan<;prekencle nteU\I'e 

woordcn, idccl;n, '-llogan'-1 en vormcn 

he<;taat gmte hehocltc ;\an het eimlc 

van dit llllllllllet· nodtgt de tTc!Jcttc jon

gercn u1t om -aileen ol 111et andcrcn -111 

ttetl tn<;<;e krachtige <;tell111gen onder 

woorckn re hrengen wat men nu prc

cie<; vcrwacht van de chrt<;letl-denwcra

tie. Een voorheeld v0n zon pamllct " 

tcr in'-lpiratie JJn de uitnodig1ng tocge

vocgd 

De redactie cbnkt a! cltegcnen die zich 

ingczct hehhen 1·oor de tohtandko

llltng van dit llllllltller en hoopt dat dtt 

llllllllllLT te denketl geclt 0\'LT de lllle

grZltic VZlll !Ollgcren 111 hct (~! ),:\ en 

over de toekonl<;L van de chrt<;tcn-de-

llHHJJ.liC 

lr \\' ( ,\I t'dll f_,c,/nlltl. 

voorzitter rnbctte Chri<;tc·n I )emocra

lt<;che Verkenningen 

I )r,_ ,\\ ldlhtlt, 

rcdl!c t 1c- '-ICL retJri..., 



Het CDA kan in de toekomst een rol van betekenis blijven spelen 

als het er in slaagt christelijke uitgangspunten in algemeen maat

schappelijke waarden te incorporeren. Bovendien moet de partij 

jonge christen-democraten meer betrekken bij het uitzetten van de 

nieuwe koers, wil het in de toekomst oak voor jonge kiezers aan

trekkelijk zijn. 

A
I cn1ge JMen i' hct C:DA he

zig ZJ·c· h lc hcrorii'ntcrcn 
l)aar komt hct laat,tc Joar 

110g l111 cbt het U )A maar 

nict klln \\'Cnncn oon ZIJil rol al'-l oppo..,i

lieparlJJ. f let ,laagl er onvoldoendc in 

om ccn....,gczrnd en met ccn 

duidelqkc hood,chJp llJM 

hu1lcn le trcdcn. LIJtgc

lcktc hr1eiJe' en zecr pcr

<.,oonlijkc opvattingcn van 

voormZ1l1gc corvtccC;n r!J

lell oudc wondcn 'leech 

weer open. I )c loohle 111 

de riJ "'"' oud-prcmier 

i:Je,heuvcl d1e VJll Jlle' 

,lJil zi111 AR-woln gevocld 

mecnde le hehhen. Cccn 

tolcrJntJc nccmt gclcidclijk at 

I )oor de cnerg1c tc henullen die vriJ

komt h11 her ,lui len van de rijen zJI het 

C:DA cindelijk in qJJl zi111 ovcrtuigcnd 

nicuwc \Vcgcn in tc ...,]aan en op zock tc 

gJJn naar zowcl hct oudc Jl-.. hct aan-

komcndc kiczcr,puhlick 

en dat cr toe tc hcwcgcn 

C:l )_A le qellllllCil 

Nieuwe ronde, 
nieuwe kansen 
In he! Jlgcmccn zittcn cr 

aan ccn zaak twcc ot mccr 

kJntcn t\ let de opJ1C"i

tinol von her C:I)A i' hct 

al 11ct Zll. De parlij heel! 

nu mee1· cbn Jndcr' de 

wonder dat n van her Lllcd' illlrilllrl kJm ZILh le oricnlnen op 

C:l );\ op dczc manrcr gchokt wordt gc- hJor rol al' volk,pJrliJ de pmitie van 

lllJJkl 

I let wordt daon>m tiJd dot her Cl);\ 

kocr' hepJJit, de evJiuJticrJpponerl 

drcht ,fail! er1 zich weer al, eenheid 

gJJt gcdragcn t\lcnig kadcrlid en 

llouw kiezer hegirll nJrneliJk vennoeid

heJdwcr,chrJil'elcn te vertonen en de 

jonge chriqcn-democratcn hlllncn hct 

C:J);\ en her inlwud gevcn JJll de 

chnqcn -democratic rn ecr1 gc,ecuiJri

'ende wereld 

( )p dit moment wmdt cr door hct par

tqkadcr c-cn zccr hclangrijkc en allc,he

palcnde di,Lu"ic gcvocrd voor de 
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toekomst van de christen-democratie in 

Nederland. Die discussic hccft alles tc 

maken met de 'C van het CDA en vcr

deelt de partij in grofweg twee kampen. 

De discussie kent vee! meer nuancerin

gen dan ik hier kan weergeven maar 

komt in het kort op het volgende neer. 

Het eerste kamp 
Een eerste kamp is van mening dat de 

tijd voor hcrbezinning is aangebroken 

Zo het dat wil kan het CDA zijn rol als 

christen-democratische partij weer ten 

voile gaan spelen. Het kan zich, door

dat het in de oppositie zit, compromis

lozer opstellen, principieler zijn, en dus 

duidclijker dan ooit de Bijbel als toets

steen voor a! zijn politieke handclen 

nemen. Door een duidelijke en princi

piele houding zal het CDA de kiezers 

trekken die het wil. 

Als uiterste consequentie hiervan geldt 

dat een klein en principieel CDA de 

voorkeur verdient hoven een groot 

(groter) mindcr principiecl CDA 

De kracht van deze rcdencring is dat de 

kans bcstaat dat zo'n principieel CDA 

door zijn duidelijkheid meer kiezcrs 

trekt dan nu want de kiezer is niet dom 

en verkiest duidelijkheid hoven vaag 

principeloos geklets. 

De zwakte van de redenering is dat er 

onvoldoende rekening mee gehouden 

wordt dat we in een tijd Ieven waarin 

deconfessionalisering en ontkcrkelij

king aan de orde van de dag zijn (On

langs maakte de Cereformeerde Kcrken 

in Nederland bekend dat ze in 1994 

maar liefst 12.700 !eden heeft verlo

ren') In een <,amenlcv1ng die wezcnlijk 

anders is dan die van 25 jaar geleden 

bn JC dan ook nict teruggrijpcn naar 

rccepten van vrocger. 

De uitdaging voor de christen-demo

cratic in hct jaar 2000 ligt in hct incor

poreren van christelijke uitgangspuntcn 

in algemeen maatschappclijke waarden' 

Tenminste als je een volkspartij wilt 

blijven' 

Ter illustratie de discussie rond de 

Winkelsluitingswet. Het is tricst als je 

de inbrcng van het CDA ziet samenge

vat in de zin: 'Het CDA en de kleine 

Christelijke partijen hadden principiele 

bezwaren.' (Trouw'). 

Liever had ik gelezen dat het CDA een 

politieke overwinning had behaald 

doordat de verruiming van de Winkel

sluitingswet van de agenda was verdwe

nen of doordat er een eervol (SER-) 

compromis was bcreikt. Misschien was 

dat mogelijk gcwcest als het CDA zich 

meer had ingespannen de publiekc opi

nic te bespelen door in zijn betoog een 

groter accent tc lcggen op de algemeen 

maatschappelijke implicaties van de 

verruiming van de Winkelsluitingswet. 

Bijvoorbeeld door aandacht te vragen 

voor de moeil ijke positie van de in hct 

midden- en klein winkclbcdrijf werken

de tweeverdiener, de noodzaak van het 

hebben van rustpunten voor gezin en 

individu en de geschiedenis van de so

ciale arbeidswetgeving Tevcns had hct 

CDA de weerstand van de gcmiddeldc 

libcrale middenstander tegen de verrui

ming van de Winkelsluitingswet moe

ten benadrukken. 

Stuk voor stuk argumenten die, zo zc a! 

genoemd zijn, onvoldoende ziJn door

gedrongen tot het grotc publiek Dus 

ook nict tot dat dee! van de PvdA, 

VVD c11 D60-achterban dat zich in bo

venstaande maatschappelijke argumen

ten hadden kunnen vinden. 

Een argumcntie opgebouwd rond deal

gcmecn maatschappelijke gevolgcn van 

de verruiming van de Winkclsluitings

wet zou de kans hebben vergroot dat 

het CDA-standpunt zou hchben gc-

wonnen. 



Het tweede kamp 
13innen het partijkader kiest cen twcede 

grocp voor een algemener maatschap

pelijk CDA dat zich op het christclijke 

gcloof en de christelijke normcn en 

waardcn oricnteert maar dat voor zowcl 

christcnen a]<, andersdenkendcn aan

trekkelijk is. Hct zwaartcpunt zou val

gens deze groep gelcgd kunnen worden 

bij de niet naar de kerk gaande gelovi-

gc. 

Door een goede argumentatic kan zo'n 

brcder CDA ook in de tockomst aan

sluiting blijven vinden in een verander

de samenleving. 

Voor vcel jongeren is een CDA dat met 

bcide henen in de maatschappij staat 

een redelijk alternatief. Vanzeltspre

kend hoeft artikcl I van het Program 

van Uitgangspunten daarbij niet naar 

de prullenbak tc worden verwezen, 

hoogstens zou artikel 3 (dat aansluiting 

zockt bij kerk en maatschappclijke or

ganisaties) wat ruimer kunnen worden 

uitgclegd Steek je Iicht op bij Crccn

pcace, Amnesty en Artsen Zondcr 

Crenzen, en bind vanuit een breed 

maatschappelijk engagement de strijd 

aan met de 'one-issue' politiek. 

Het C:DA moet niet de illusie hebbcn 

kiezers wcg te trekken bij CPV, SCP of 

RPF Voor hen zullen we niet snel 

Hijbels genocg zijn Zijn we dat wei 

dan worden we tevens gemarginali

seerd. Mijns inziens zouden weer beter 

aan doen de VVD te attaqueren. Niet 

voor niets trekt deze partij veel stem

men hij jonge kiezers. Op dit moment 

is de VVD de partij die het politieke 

debat bepaalt. 1--let C:DA moet zich er 

echter niet toe Iaten verleiden de floret 

tc kiezen a]., de degen zijn specialiteit 

is! 

Om de gunst van de kiezer te (her)win

ncn is een politiek instinct en ecn goed 

gevoel voor communicatie met de pers 

en potentiele achterban van essentieel 

belang Op deze wijze kan het CDA 

weer de partij worden die initiatieven 

neemt en zich sterk en eensgezind ma

nifesteert. 

Zo'n partij heeft toekomst en is in staat 

om gesteund door een brede achterban 

principicle heslissingen bij te buigcn of 

initiaticfwetsontwerpen in te dienen. 

Of dat nu gaat over het bijzonder on

derwijs, de Winkelsluitingswet, de be

schermwaardigheid van het menselijk 

Ieven of om een goed sociaal- en eco

nomisch beleid. 

Jonge christen-democraten in 
het CDA 
Voor een gocde en gezonde structuur is 

het voor het CDA van be lang voldoen

de en intensief contact te onderhouden 

met jonge christen-democraten. Soms 

lijkt het er wei eens op dat deze groep 

binnen het CDA echter niet altijd seri

eus wordt gcnomen en te weinig als 

'Jong-maar-volwassen wordt gezien'. 

Het belang van jongeren moet echter 

niet worden onderschat. 

Ten eerste zijn zij de ogen en de oren 

van het CDA a is het er om gaat de ge

voelens van de jongere en aankomende 

kiezer in kaart te brengen 

Een helangrijke rol voor jonge christen

democraten is weggclegd bij het uitzet

ten van een nieuwe koers, wil het CDA 

tenminste ook voor de jongere kiezer 

aantrekkelijk blijven Bij de huidige ge

neratie spelen nou cenmaal 
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andere sentimenten. Ze zijn 

meer vertrouwd met 'high
tech', zijn vaak niet zo gelovig 

maar zijn wei op zock naar 

nieuwe vormen van solidari-

We zouden er beter 

aan doen de VVD 

te attaqueren. 

tcitsbelcving 

Voor het CDA ligt er dan ook een be

langrijke uitdaging om jonge christen

dcmocraten nadrukkelijk hij allerlei 
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lllltiiltlcvcn te hetrckken. S<1111en wegen 

zoe ken du'> 0111 de i Jonge 1 kiczer hi 1 het 

C:DA tc hetrckken' 

Ten tweede " her ju1'>l deze groep die 

hinnen de chri<;ten-democratie duide

liJk aan aanhang wint en cbarmee het 

kvende heWIJ'> vormt dat de chri'>lcn

democratie tockom<;t heelt. 

Zo i-; hct CJ)JA er het algelopen jaar in 

gc'>laagd maar liel'>t 20')(, nieuwc ledcn 

tc wnven. In Utrecht en Zeeland wa-; 

dat zell, meer dan 40%. Her <;tredper

ccntage nicuwe leden i<; dit jaar weder

om op 20% ge<;teld 

i\1-; hct CDA eenzellde enthml'>ia'>l11e 

aan de dag zou kggen dan zou het hui

dig kdental niet op 100 000 hoeven 

hliJvcn stckcn' llovenclicn vergrij'>t het 

lcclenhe'>lancl van het CDA in grote 

mate. Ecn ge<;tructurcerde lcclcnwert

campagne i-; clu'> ook voor hct C:DA 

met hct oog op de toekom'>t ah,olutc 

noodzaak< 

Voor het (_I )A i'> hct van be lang het 

U ))A n1ct al'> vcrlcngde van de partiJ tc 

z1en maar het C:[) lA ecn grotc mate 

vJn zclf,tandJgheJd te gunnen. Velcn 

hinnen het CDIA sympathi'>eJTn met 

het C:DA maar hehhen nict zovecl zin 

om Jls CDA-hulpJe te worden ingezet. 

Het Cf)A zou cr betcr aan docn hct 

C:DJA Jll"t zeit dingen tc Iaten organi

<,cren, ook 111 campagnetiid' Vanzcll

'prekcnd i'> de band tu<;<;eJl C:[)A e11 

CD I/\ <;terk Toch hehben heiden cen 

cigcn rol 

Hct Cf)IA houdt ook JOng' Veel oudcr'> 

en grootouder<; bliJVCn Jong al'> zc con

tact houdcn met hun kindcrcn of klcin

kllldcren. 1\ let het CDA i'> hct al nict 

ancler'> Zo hebben ook C:DA-poht1ci cr 

haat h11 0111 voor hct C:DIA te spreken~ 

Samcn met de Jonge chri<;tcn-dcmoua

ten wegcn zoeken om aa11 de chri<;ten

democratie ecn gezondc tockom'>t te 

gunnen' Dat i'> goed en noodzakelijk' 

Dit nummer van Chri'>ten-lknwcra

tische Vnkenn1ngen i'> n een school

voorheeld van Up allcrlci nlallJCITn 

k.an :zo de '-.JlllC!l\\Trking worden gc.{n

ten'>lvccrcl zonder de eigen ickntite1t 

van het CDIA op het '>pel te zcttcn. 

Voorhcclden ZIJll een duidel11k eigen 

rol in de campagne'>, aandacht voor hct 

(])fA Ill kamerknngen. hct niet tege

li)k plannen van grote eveneme11ten. 

l)aarnaa<..,t kan cr ruimtc \vordcn gc

crcl;crd voor iongc chri'-.tcn-dcmocra

ten in C:[),i\ctucel, Cl}Verkenningen 

de C:DA-Krant, en ruinlle worden ge

<;chapcn voor JongcrcnkandJdaten op 

verkiezi ng<,) i i'>len 

Conclusie 
Wil de chri<;tcn democratic 111 de toe

kom'>t cen rol van betckeni<; <,pekn dan 

zal ze de 1·ijen moe ten <,)uiten. I )c vr!J

gekomen encTg1e kan dan dliui_;ntn 

benut wo1·den hiJ het zoeken naar n1eu-

we wcgcn 

Bii hct zockcn naar die nicuwc wcgcn i-. 

de hulp van JO!lge chri<;ten-clcmouaten 

van groot hclang ZiJ '-.tZl(lll imn1cr<.., 

midden in de verandnde ge<;eculari

'>eerde wneld. Z11 zijn het ook d1e de 

chri<,te11-denwuatie in de toekom<;t cen 

gczicht n1octcn gcvcn 

Veel 111ecr clan vomhccn zal hct C:DA 

zich moeten richten op de hliJvendc 

geldigheicl en kracht van chri<;telijke 

normen en waardcn De nadruk zal 

cchtcr lllClT n1octcn kon1cn tc l1ggcn 

op hct algemecn maat'>chJppeiiJk nut 

dan op ee11 al te <,trikte 11llcrp1Ttat1e van 

Bijheltek<,tcn Dit hoclt echter niet in 

<;~rijd te ziJll nwt ccn du1ckli1k en pnn

cipiecl CDA lntegcndecl' 

Lucd\ lluiliiltJ 'lu,lccrl t]c\lfliCtfciri' <1<111 3c 

lilliPcr\ilril l!lrcc/JI, 15 kroouli3 Pd/1 3c /,ndcli;

kc OrtJtlili5tJII(Hlllllllll'll I'd /I /Jci ('/) /;\ Ill /i,/ 

Pdll /Jci <>it}CIIICCII /Jcsluur Ptlll I)( I ( I);-\ L/ircc/'1. 



In deze tijd is het verband tussen levensbeschouwing en maat

schappelijke opstelling zeker niet vanzelfsprekend. Heeft de chris

ten-democratie als beweging, die zich baseert op christelijk-sociale 

waarden, dan nag toekomst? Oat hangt af van de manier waarop 

het CDA zijn uitgangspunten, gerechtigheid, solidariteit, gesprei

de verantwoordelijkheid en rentmeesterschap vorm weet te geven. 

Aanbevelingen voor eigentijdse christelijk-sociale politiek zijn: 

identiteit, verantwoordelijkheid, eendracht en duidelijkheid. 

W 
ie c.hn'>len-dcmouiltle 

zcgt. zcgl hcgln"clpo

J,t,ek. Her CUA wil 

pol1llek 

hedn)ven op grond van 

al"cring hehhl'n de chri'>telijk-,oualc 

waarden van het puhliek domein naar 

het privclcven verdrongl'n. l)an ri)'>t 

<llwermijdei!Jk de vraag ol 

de chrisll'll-democratie, 

al'> politicke hewcging die 

zich hilsecrt op c.hri,tcliJk

-..ociak waardcn, nog toc

kOiw,t hl'ctt. 

Bezielend verband 

ZIJil uJtgong-.,puntcn gc

rechtigheid. "liidantell. 

gc.:...prcidc VlTJ n t woordc

l11kheid en I'Cill!lleeqer

<..,chop. I )Jc uttgang...,puntcn 

z11n niet toevallig ident1ek 

ililll de chr"telijk-,oualc 

waarden zoal'> het Chn'>

teiiJk Soc.i<1zli C:ongre'> in 

I <J<J I die opnieuw heelt 

ontkr,c.hreven Door de PutJ, Prctoo111 

Hct wils opmerkeliJk ge

nocg dat VVD-lcider 

Bolkeqein 1n hct voor)JJr 

vJn 19'J4 plcitte voor een 

'hcz1elcnd verhJnd' in de 

eeuwl'n hcen hehhcn zich in de chri'>lC

illkc tr<lditlc centrale notie'> onl\\'lkkeld 

WililrJan het maal'>chappelijk hJndelcn 

van c.hriqencn te hcrkennen zou moe

ten zipl ( lor,pmnkelijk wcrden die tllt

gang-,puntcn door vclcn gcdccld. ll1ZlZtr 

de tijden ZIJn vcranderd. Sec.ul<lri'>alie, 

plurali'>me in Zlllhelcvlllg en individu-

~an1cnlcving, ontlccnd aan en gcba

'>eerd op de c.hri'>lcli)kc en humJni<;ti

'>che trJditic. Len bcziclcnd verhJnd, 

een grond'>IJg voor vrijhc1d en clcmo

crJtle, voor de vcrantwoordelijke '>J

menlcving op men'>eli)kc lllJilt. voor de 

tockom'>l VJil iedneen. Chriqcn-demo

crJtcn klinkt zo'n plc1dooi voor een he-
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zielend verband vertrouwd in de oren. 

Maar in onze tijd van ont-ideologisc

ring en modernisering is het verband 

tussen levensbeschouwing en maat

schappelijke opstelling allerminst van

zelfsprekend 

Zo zei Louise Croenman, Tweede

Kamerlid voor 066 op 20 oktober 

1994 in Trouw, "Lcvcmbeschouwelijke 

vorming en discussie zijn belangrijk, 

maar het primaat van de politiek en de 

ovcrhcid is gegrondvest op een vee! 

brederc mcningsvorming."' Een andere 

D66-er, minister van Justitie Sorgdrager 

betoogde dat normen en waarden nict 

bcrustcn op levensbeschouwing, maar 

zich uitkristalliseren in het publiek de

bat. De angst dat het cxpliciet maken 

van levensbeschouwelijke argumenten 

ontaardt in zedenmeesterige betweterij 

zit er blijkbaar gocd in. Crocnman 

hecft ronduit ongelijk. In politieke dis

cussie en besluitvorming spelen altijd 

achterliggcnde waarden. Normen, de 

regels die je kunt naleven, zijn geba

seerd op waarden, de regels waar je 

naar kunt leven2 De keuze voor juist 

die waardcn en de prioriteit die aan de 

waarden onderling wordt gegeven, is 

gebaseerd op de levensbeschouwing. 

Lcvcnsbeschouwing moet hier sec wor

den opgevat als iemands bcoordeling 

en opvatting van het bcstaan. Hct is 

een visie, letterlijk een kijk op de din

gen Dat kan het christclijkc perspectief 

zijn, maar evengoed kunnen mens- en 

maatschappij-opvatting door ccn ande

re religie of een niet-godsdicnstigc 

overtuiging worden hepaald Om wclke 

levensbeschouwing het ook gaat, altijd 

werkt het zingevingskader door in me

ningsvorming en maatschappelijke op

stelling 

Wat betrcft de opmcrking van Sorgdra

ger resteert de component van hct pu

blick dcbat. Normen en waarden 

kristalliseren zich daar wcliswaar niet 

uit, maar worden wei met elkaar gccon

fronteerd In die confrontatie wordt het 

bezielend verband zichtbaar waar 

staan we als samenleving voor en waar

om7 Niet Ianger vloeit dat beziclend 

vcrband vanzelfsprekend voort uit het 

christelijk geloof Er heeft cen pluralise

ring van zingeving plaatsgcvonden. 

Daar is op zich niets op tegcn, icdcr 

mens hectt natuurlijk het recht om te 

geloven in wat hem waarheid en wijs

heid lijkt Maar als pluralisering van 

zingeving leidt tot pluralisering van 

waarden, komt het bezielend vcrband 

onder druk tc staan. 

Hoc gcvaarlijk dat is, -,chetst Van 

Deursen in zijn Huizinga-lczing, "Fen 

cultuur van schuivende normcn gccft 

zichzclf aan ontreddering prijs. Is een 

norm niet absoluut, dan hcstaat ze nict. 

Dan geeft de regel die wij zclf bcden

kcn de hoogste maat aan." 1 De waan 

van de dag gccft al tc gemakkelijk 

ruimtc aan o11e-issue-afwegingen en deel

bclangen. Die luxe kunnen we ons niet 

veroorloven. Daarvoor zijn de problc

men waarmcc we worden geconfron

tccrd te groat. De milieu-problematiek, 

de grote werkloosheid, de ombuiging 

van hct socialc zekerheidsstelsel, de 

aanpak van de criminaliteit en, niet in 

de laatste plaats, de grote kloof tussen 

rijk en arm en de groeiende migranten

stromen vergen een gestructurecrdc 

aanpak vanuit een samenhangende, 

breed gedragen visie. 

Versplintering in deelbelangen 
Het is niet toevallig dat hct juist de 

curoparlementariers MaiJ- Weggen en 

Oostlander warcn die hun stem verhie

ven tegen de uitlatingcn van Bolkestein 

in de verkiezingscampagnc voor de 

Provinciale Staten. Bolkestein betitclde 

de opstelling van Nederland ten op-



zichte van asiclzockers als tc gastvrij, 

heplcitte ccn grotere nadruk or natJo

nalc helangcn in het buitcnlandsc be

kid en zcttc 111 or een forsc hcrerking 

van Ontwikkelingssamcnwcrking Die 

uitlatingcn ZJ)n niet zomaar vcrkie

zing.,rraat, n1aar zi_jn a\., 

ning or lcvensbeschouwelijke vragcn, 

hoc willen wij Ieven, hoe kunnen wij 

clkaar begrijpen, wat vinden we waar

dcvol, wat gecft ons Ieven zin en in

houd) Fen ovcrheid moct goed 

bcsturcn en goed bockhouden, maar 

voor ccn visie i-; zc or le-

indicatie aan tc wijzcn dat 

voor de liberalcn hct deel

bclang van 'cigcn volk 

ecrst' steeds zwaarder gaat 

tcllcn. Hct protest van 

lvlaij-Weggen en Oost

bndcr komt voort uit crva

ring, zij zicn in 'Europa' 

hoc ontwrichtend dcrgcli)

ke idcecn kunnen uitwcr

kcn. Bolkcstcin breekt 

namelijk met ecn oude tra-

Op zichzelfstaand 

eigenbelang is een 

fragmentatiebom: 

vensheschouwing aangc

wczen.1':-> 

Dat is nou precie-; wat 

wordt hedoeld met het 

hcziclcnd vcrhand. En 

het 

gemeenschappelijk 

waardenpa troon 

wordt versplinterd 

in deelbelangen. 

daarin heeft Sorgdrager 

gclijk dat kri-;talliscert 

zich uit in hct publiek de

bat. Essentieel is dat daar

hij duidelijk wordt ge

maakt wat de oorsprong is 

van de norn1cn en vvaar-

ditic waann het eigcnhc-

lang wclbcgrcpcn is en hand in hand 

gaat met solicbritcit en gerechtighcid 

Dat is vollcdig in strijd met zijn eerderc 

plcidooi voor ecn bczielcnd vcrhand. 

Up zichzclfsraand cigenhclang is een 

fragmcntaticbom, het gcmccnschappe

li)k waardcnratroon wordt vcrsplinterd 

in dcclhclangen En JUi<;t dat gemccn

schappcliJk karakter is voorwaarde voor 

hct in <;tand houdcn van ccn rechtvaar

digc "it~nlcnleving. 

Bicdt de democratic dan nict voldoende 

beschcrming' Nee. helaa-; nict. Ook 

dcn1ocratic i"i opgchangcn aan ccn ho

gcr begimcl dan zij zeit bn voortbrcn

gcn. 1 llij mccrderhcid van stem men 

kunnen hcslissingcn worden gcnomen, 

die kcurig gclcgitin1ccrd, 111t1ar u1terst 

onrcchtvaardig zip1 - dat hccft de ge

schicdcnis wei gclcerd. De democratic 

is in wczc11 nict meer dan ccn wcrkwij

zc die vorm geeft aan ccn achterlig

gend waardenpatroon. Dat wcrd 

onlangs in heldcrc hcwoordingcn uit

cengezct door Henk Vroom, 'De nood

zakeliJkc ombuigingen vcrc~Sen bezin-

dcn die naar vorcn wor

den gcbracht Levcnsbcscbouwelijkc 

argumcntcn zijn alleshchalve achter

haald. lntegendccl, in bet Iicht van ccn 

helder debar en herkenbarc politiek is 

her zaak dat impiratie explicict wordt 

gcmaakt. 

Christelijk-sociale waarden 
Dat maakt een politicke beweging die 

zich op levemhc-;chouwing ba-;ccrt ook 

voor de tockomst noodzakelijk Hcdt 

de christen-democratic dus toekomst7 

Dat hangt at van de wqze waarop we 

de christelijk-socialc waarden, gercch

tighcid. solidariteit, vcrantwoordelijk

hcid en rentmccstcrschap, vorm wctcn 

tc gcvcn. 

Wat betreft de christclijk-socialc waar

dcn wil ik om te bcginncn twee mogc

lijke miwattingen uit de wcg ruimen. 

Allcrccrst wordt met de term christc

lijk-sociaal nict bcdoeld dat die waar

den -,pecifick chri5telijk zijn Hct zijn 

algemeen-mcnselijke waardcn, die in 

ccn christelijk pcrspcctid kunnen wor

den geplaat-;t. Zo hebben de gcnocmde 
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waarden in de christelijk-sociale traditie 

een hijzonderc bctckcnis gekregen. 

Solidariteit verwij<;t bijvoorbeeld naar 

het Rijk van Cod, zorg voor het milieu 

naar Gods schepping De waardcn zijn 

hinnen een christelijk pcrspectiel tot 

een geheel geintegreerd- aangcduid a is 

het christelijk-sociaal denkent' Ten 

lweede moet men nict de fout begaan 

om christelijk-sociaal getintc politiek te 

verengen tot de christen-democratic. In 

bijna aile politieke stromingen zijn 

mcnsen te vinden die zich verbonden 

voelen met het christelijk-sociaal ge

dachtcngoed en die van daaruit werken 

- de Woodhrookers in de PvdA biJ

voorbeeld en De Linker Wang in 

Groen links. 

Ontkerkelijking, 
individualisering en pluralisme 
in zingeving 
Op grond van de cijlers li)kt het draag

vlak van chri'>teliJk-sociale politiek hc

hoorlijk onder druk te staan. Volgem 

het rapport 'Secubrisatie in Nederland, 

1966- I 991' van het Sociaal en Cultu

recl Planbureau is 54 procent van de 

Nederlanders onkcrkelijk Dat percen

tage zal rond het jaar 2020 opgelopcn 

zijn tot 75 procent. Ontkerkelijking, 

individualisering en pluralisme in zin

geving zijn in dit blad veel besprokcn 

ver<,chijmelcn. Toch houden dcze ont

wikkelingen nog niet in dat het christe

lijk-sociaal gcdachtengoed als geac

cepteerde basis voor de christen-demo

cratische politick wegvalt Ontkcr

kelijking is allcrccrsl cen indicatie dat 

de behoelte aan ge1nstitutionaliseerd 

geloof afneemt. Dat is geheel in lijn 

met het individuali'>eringsproccs indi

viduclc kcuzen worden aantrckkelijker 

gevonden dan je vastleggen op een le

vensbeschouwing die op dogmatischc 

wijze gcdrag voorschrijft c Verder moet 

de culturele hetckenis van het christen

dom niet worden ondcrschat. Christen

dom en de Wester<,e cultuur zijn samen 

groot gcworden en hehhen elkaar over 

en weer bc'invloed. De zichthaarheid 

daarvan in ons recht<,<,ystecm, in sociale 

codes en in de publieke moraal is voor

lopig nog niet vervaagd 

Over pluralisme in zingeving heh ik hier 

hoven al iets gezegd Voor aile duidelijk

heid pluralismc kan gepaard gaan met 

pluralisering van waarden maar hct 

hoeft niet. Memcn komen vanuit ver

schillcndc inspiratie tot dezelfde conclu

s!cs. Uit humani'>tische hock komen 

pleidooien voor het in stand houdcn van 

maatschappclijkc verantwoordel ijkhcid 

en ook de Koran roept op tot gerechtig

heid en de zorg voor de naastc. 

Er is dus niet direct reden tot wan hoop. 

tvlaar dat betekent nog niet dat de 

christelijk-socialc bcwcging en waar 

het ons hetrdt, hct CDA, zich er gecn 

rckcnschap van hoeft te geven dater in 

de randvoorwaarden waarhinncn chris

telijk-socialc politiek vorm moet krij

gen, hct ccn en ander is vcranderd. 

OntkerkeliJking mag dan niet direct 

het failliet van het chri'>telijk-sociale 

denken hetckenen, wei is de hand met 

de kerk doorgcsncden Dat zct de 

waarden los van hun vocdingsbron. 

Het is logisch dat dat up termijn ten

minste accentverschuivingen tot gevolg 

zal hehbcn. Ook i'> het waarschijnlijk 

dat de ontkerkclijking consequcnties 

heeft voor de aanspreekhaarheid van 

memen op hun maatschappelijke ver

antwoordelijkheid Dat zal in ecn ander 

kadcr moeten, en op ecn andere wijze, 

die beter aansluit biJ de gc'individuali

seerde mens van de Jaren negentig. 

Voor die men<, i'> de ti)d van de vanzell

sprckendheid voorhij, die mens moet 

worden overtuigd van het waarom. 

Daarom kan de aloude waardenovcr-



dracht, in de zin van het overdragen 

van zekerhedcn, beter plaats maken 

voor waardencommunicatie. Waarden

communicatie wil zeggen het uitwissc

len van eigen ervaringen, kennis, over

tuigi ngcn en vragen tu:-,sen ouderen en 

jongeren Dat vraagt om duidelijke 

standpuntcn en ccn ovcrecnstemming 

tusscn uitsprakcn en gcdrag. Wat bctreft 

de pluraliscring van zingcving: om tot 

een 'bczielend verband' te komen is hct 

noudzakclijk om uit de bclangrijkstc lc
vcnsbcschouwingcn ccr1 gcmccnschap

pclijk waardenpatruun te de<.tilleren, dat 

als basis kan dicncn voor het samenle

ven. Dat kan in hct publick debat. 

Christen-democratie als 
beweging voor de toekomst 
Fn nu conc.rect: de christen-democratic 

als bewcging voor de tockom'>t. In va

riatic op hct motto van de Vrije 

Univcr<.itcrt vrer aanbcvclingen voor 

ccn cigenti)dsc christcli)k-socialc poli

tick 

1 Dezc tijd vraagt om idcntitcit. De sa

menlcving kan niet zunder een integrc

rcnd zinsvc:rband. C:hristclijk-<,ocialc 

waardcn hlijvcn daarvour cen gocd uit

gang'>punt. Omdat cr mcnscn zijn die 

uit ovcrtuiging kiczcn voor dat waar

denpatroon, maar ook omdat die waar

den zijn ge"incorporccrd in onze 

cultuur. ldentiteit i<. voor politieke par

tijcn helangrijker dan ooit. In de inge

wikkcldc samcnlcvingsstructuur brcngt 

de politick kader<. aan; kaders waarbin

nen mensen tot hun rccht mocten kun

nen komen. Dat vcrgt fundamentclc 

kcuzen. Politickc partijen onder<.chei

dcn zich in de uitgangspuntcn op 

grond waarvan die kcuzcn plaatsvin

dcn. ldcntitcit ondcrscheidt. Het CDA 

moet in de afwcgingen die het maakt 

vonr z'n drijfvcrcn uitkomcn. 

2. Dczc ti)d vraagt om verantwoorde-

lijkheid. Overheid, maatschappelijkc 

organisaties en afzondcrlijkc mcnscn 

hebben allen een eigcn wcrktcrrcin. 

Hct gaat ons hicr om de vcrantwoorde

lijkhcid van de politick<: partij CDA. 

Dat is betrouwbaar besluur- gccn nicu

we taak, al is hct goed dat hct C:DA het 

via artikel 23 van het Program van Uit

gangspunten nog eem expliciet heeft 

onderschreven. Maar daarnaasl wordt 

gegcvcn de maatschappclijkc ontwik

kclingcn de appcl-functie van de poli

tick steeds bclangrijker Het CDA 

mnct crop wijzcn dat individualiscring 

en pluriformiteit van zingeving best sa

mcngaan met hct nakomcn van verant

woordclijkhcid, ook bij burgers Niet 

dat de partij zedenmeester moel gaan 

spelen: ze moet nict bcleren, maar 

ovcrtuigcn. Cccn ovcrdracht, maar 

cummunicatie van waarden. Concrecl

heid en operationaliteit zijn daarbij 

heel bclangrijk - wat het CDA naar vo

ren brcngt moet men sen aanknopi ngs

puntcn hicdcn voor de kcuzen waar ze 

vnor staan. Naast hct motiveren van 

menscn, is hct ook bclangrijk dat zc 

hun verantwoordelijkheid daadwerke

lijk kunncn ncmcn. Hct C:DA moet 

I 

m 

n 

n 

z 

m 

:n 

n 
-1 

m 



f

u 

w..J 

z 

u 

f-

w..J 

I 

dan ook al het mogcl1jkc doen om 

daarvoor voorwaarden tc scheppen. 

:l. Dczc tiJd vraagt om ecndracht. 

Vanouds heclt de chri<,ten democratic 

goede bandcn met het maatschappclijk 

middcnvcld. In eerste instantic zijn we 

geneigd orn te kijken naar natuurlijkc 

bondgcnotcn - de andere organisatics 

in de christelijk-sociale bcwcging Maar 

ook nict-traditionele bondgcnotcn zijn 

belangrijk Oat zijn organisaties die 

werken vanuit ccn andere inspiratic, 

maar die zich bf herkcnncn in de waar

den die het C:DA voorstaat (ik nocrndc 

als voorhccld al de islam), tlt zich kun

nen vinden in concrete standpunten die 

het C:DA innccrnt. Dat biedt perspcc

ticvcn voor een bredere sarncnwerking. 

De ervaring die het C:DA hedt in het 

onderhouden van contacten is daarhiJ 

buitengcwoon functioneel. 

4. Dczc tijd vraagt om duidclijkheid 

Het C:DA i'> ccn volkspartij In hct dis

cussicstuk ten behoevc van het interna

tionaal syrnpmiurn 'De christen-dcrno

cratie als bewcging van de toekomst' 

wordt dat omschreven als 'een partij die 

wcct lweft van wat rncnsen heweegt in 

hun verschillende maatschappelijke po

sitics en die hen vandaaruit verenigt op 

basis van een eigen en hcrkenbaar alter

natief De visie van hct C:DA hedt her 

in zich goede antwoorclen te geven op 

de problernen van vandaag, rnih hct 

C:DA de waardcn op tran.,parantc wijzc 

vorrn weet te gcvcn in zijn politiekc 

opstelling. Dat hetckcnt con.,equcnt rc

dcneren en een hclderc besluitvorming 

op grond van een open discussie en in

zichtelijkc argurnenten. Wat ccht telt 

koppclcn aan wat mcmen beweegt. En, 

heel helangrijk, in het eigen gcdrag Ia

ten zien dat leer en Ieven sarncngaan. 

Dat rnaakt christcn-democratische poli

tick gcloolwaardig. Aan de vruchten 

herkent men nog altijd de boom. 

Ruth Peetoom student thra/oi)ic ili711 de Vrqe 

L/JJiurrsitrit i11 ;\ms/rr,ldm c11 is lid """ de 

lJJitiattefqroef' !'ill! de SticlJtiJJi) DoonPrrklluj 

Christr!Ijk Soci£1£11 Congres 

No ten 
1 Crocnmun dr<:. I S .1\ll'iVCf'>Ldmlcn - ol (Til 

underc dcnkncht111g', Troll II' 20 oktohc1 1 CJL)..J-

1 )crksc. \V 'Opc!Jt 111 J!ln Cod-. lot \Trkond1gcl 

wordc' n:{nd!ll Cl/l h(l 'OII1}1l'· '/)otliU'Ciklli_rf l'dli Lhn<.

lcil)k-,oddlc l!'d.tdc11 tl! IILlllllti! ·'I) f,cl fiiiO/ld Pdn llltll

,;w 11-1 'i IJllUJn )l)l)..J-, ~BI Doorn 

3 Dcur'>cn, A Th VJ!l f-1111ZI!i1}d u1 ,It 1/l't'\l ,/u l'CIIII' 

I llllzlllg<l-lczlflg 1 lJl)-t 1 i\m'>Lcrd(llll I lJ<J-t 2() 

Ovcngcn'i hJ11teert Von Deurscn hct norm-he

gnp h1er op ccn andere monwr dan 1k doc VJn 

Ucur<,en du1c_lt met normcn' JJil wat d,, onder 

wttardcn' versto 1 ZIC ook noot 2 Voor de zcg

glllg-,kracht vJn hct JJngchoJidc utJJL mttJkt 

d1t vcrschd 111 11llerp1Tl<lt1C cchtc1 gccn vcr-,chd 

-1- S1crksmJ P '()n-, doel zJI lllet aileen '>llllpcl 

ZIJil, lllaJr ook lxschc1den' lllltTVIC\\' lllCt ,..\ 

Th vJn Ucurscn. Tio11rP, 25 mJarl I (J<J5 

V1oom H .\1 Zonder lcvcmhc-,LhouwJng 

gccn Vl'>lc' TrtJH!I', 2 novcm!){_.r I()().~ 

(J HcrnlJll'>, ( ,..\ ,\1. \'c11111111_,; 111 flt'!~flccJ[(/ 'Ucn 

HaJg BJJrn 19rn :2hS 

~ Hazd,t11np I L Tohhcn oJ plcztcrq_( [)e rol 

\'Jil de '>thoo] Ill hct ic\Cil \'Jil IOilgClC!l 

.1\..lwdemJ, S. en Killman. ll ( i'lli'ICI\rk· t%/rll!'ll' 

111 (1/illl'rkkcln:i} Kampen I (J!J 1' ()/ 

Forum 
In deze rubriek passen kortere bij

dragen waarin kort en krachtig ar

gumenten gegevcn worden voor 

een bepaalde opvatting. Bijdragen 

zijn welkom die in niet mccr dan 

2000 woordcn een prikkelcnde 

kwestie neerzetten. De opinie moet 

passen in de opzet van C:DV: hct 

client te gaan over de strategische 

vragcn achter de politieke actuali

teit. Bijdragen die discussie uitlok

ken verdienen de voorkeur. 

( llV 5 'J' 



De toekomst van het CDA is er bij gebaat dat binnen kerk en 

theologie opnieuw de overtuiging gaat groeien dat het versterken 

van de christen-democratische beweging een goede mogelijkheid is 

gestalte te geven aan een cultureel reveil en zich tegen het oude li

beralisme in een nieuwe gedaante te verzetten. Daarbij is het van 

groot belang de christelijk-sociale wortels van de christen-demo

cratie opnieuw vruchtbaar te maken. 

D 
c mate waarin de christen

democratic cr in zal slagen 

om een politick rclevantc 

heweging van de toekomst 

tc zijn, hangt mede at van de mate 

waarin zij met name !eden 

van de verschillendc ker

ken er opnieuw van wcct 

te overtuigcn dat de chris

tet1-democratie een gc

-,chikt instrument is om 

hijhcl-, gc"Jnspireerde poli

tick gcstaltc tc geven. r\ let 

name in de vijftig jaren na 

de Tweede Wcreldoorlog 

i-, de christen-democratic 

de min of mecr vanzelf-

vanzelfsprekende koppeling tussen 

christelijk geloof en christen-democra

tic te vcrkrijgen. Wei om de draag

kracht en de waardering voor de 

christcn-democratie binnen kerk en sa-

nlcn levi ng tc vergroten. 

In dit artikel wil ik enkele 

ontwikkelingen in de 

voorbije vijf decennia 

aangeven die er op wijzen 

dat de tijd rijp is om de 

mogelijkheid en de wcn

sclijkheid van chri<,ten

democrati-,chc politick 

opnieuw en nadrukkelijk 

ter -,prake te hrengen in 

het veld van kcrk en theo-

sprekendc loyaliteit van Aric l'il11 de A1mzs Iogie. In het hiJz<mder wil 

kcrklcdcn kwijtgeraakt !)it geldt voor ik kort tcrughlikken op overwcgingen 

kcrkledcn in hct algcmecn, maar in nog 

<,tcrkerc mate voor vclc theologen en 

andere lcidinggcvcnden hinnen de we

reid van kcrk en theologie. !let is daar

om van helang cen dee! van dat 

vcrlorcn gcganc tcrrcin terug te vvin

nen. Niet om te trachten opnicuw ecn 

en standpunten zoals die een rol specl

den hij de zogenoemde 'Doorhraak' in 

de jaren veertig en vijftig en betogen 

dat de christen-democratische hewc

ging van de toekomst zich zou kunnen 

profileren als een 'tweedc doorhraak' 

1-lierbij gaat het mij dan, vanuit miJn ci-
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gen achtergrond en werkterrein, onder 

andere om de discussie die met name 

ook binnen de Nederlandse Her

vormde Kerk in die jaren gevoerd werd 

omtrent de noodzaak en lcgitimiteit 

van de vorming dan wei voortzetting 

van christelijke politieke en maat

schappelijke organisaties. 

Met deze heschouwing hoop ik met 

kracht van argumentcn theologen en 

andere kerkleden uit te dagen zich ten

minste de vraag te stellen of het in de 

huidige siluatie niet de voorkeur ver

dient zich opnieuw of voor het eerst te 

engageren hinnen de christen-demo

cratische heweging 

De 'Doorbraak' 
Kurt na de capitulatie in mei 1945 gaf 

de 'Urgentiecommi.,.,ie van de 

Algemene Synode der Nederlandse 

Hervormde Kerk' (een commissie die, 

als een soort 'nood-synode' in januari 

I 945 in het toen reeds bevrijde zuiden 

van Nederland was ingesteld om Iei

ding te geven aan de meest dringcnde 

taken van de kcrk) ecn Pinkster

boodschap uit die in belangrijke mate 

de toon zette voor een aantal politieke 

en maatschappelijke ontwikkelingen in 

de periode van wederopbouw na de 

Tweede Wereldoorlog. Zo sprak zij tot 

het Nederlandse volk "Bouw Uw socia

le Ieven op de grondslag der christelijke 

gerechtigheid en der onderlinge verant

woordelijkheid" En in naam van deze 

gerechtigheid vrocg zij onder andere 

"van heel het volk. in her hijzonder van 

werkgt'vers. kapitaalhezitters en arhci

dcr<,, dat zij niel zullcn terugkeren tot 

de .,chrijnende k]a<,<,etegen<,tellingen en 

fclle klasseqrijd van het verleden .. " 1 

Een inzicht dat in hclangrijke mate ver

worvcn was in de bczcttingsjaren en 

dat cen exponent wa., van een veel hre

der reveil dat in de Nedcrlandse Her-

vormde Kerk was ingezet. Op het ter

rein van zowel 'Kerk' als 'wereld' zou 

veel dienen te verandcren en allerlei 

vooroorlogse tegenstellingen zouden 

worden overwonnen. Voor de kerk re

sulteerden de hervormingen als gevolg 

van dit reveil in de kerkorde van 1951 

als symhool van kerkelijkc vernieuwing. 

Wat de 'wencld' hetrcft speelde een aan

zienlijke groep hcrvormden onder wie 

W. Banning, H. Kraemer en JJ Buskes 

een grote rol hij de oprichting en werk

zaamheden van de Nederlandse Volks

beweging (NVB) BelangriJkste doel 

van deze heweging was om het voor

oorlogse verzuilde politieke stelsel te 

'doorbreken' en te komen tot een nieu

we grote volkspartij waarin met name 

de idealen van het 'personalistisch so

cialisme', zoals die door onder andere 

Banning in het gijzelaarskamp te Sint 

1\lichielsgestel waren gelormuleerd, de 

toon aan zouden geven. Het concrete 

resultaat was de oprichting van de 

Partij van de Arbeid in 1946. Dat dezc 

partij vanaf het begin minder breed van 

opzet was dan aanvankelijk de hcdoe

ling was (voornamelijk toch een voort

zetling van de SDAP aangevuld met de 

Vrijzinnig Democrati.,che Bond en de 

Christen Dcmocratische Unie) en elcc

toraal hij de eerste verkiezingen voor 

de Tweede Kamer slcchts 29 in plaats 

van de gehoopte 40 zetels (op cen to

taal van honderd) haaldc, doet op zich

zelf niets af aan her idee dater aan ten 

grondslag lag. llintlcn de kcrkcn ont

stond toch ccn torst' discussie over de 

verhouding kerk en <,taat, gelool en po

litick. en dan vaak vooral tocgcspitst op 

het a! of 111ct toctrnlcn van heltJdende 

christenetl. <lnclcr wic pt-cdikanten en 

vooraan<,taandc roonls-katholickcn. tot 

de PartiJ van de Arbeid. In de Rooms

Katholickc Kcrk lcidde dczt' hcrontng 

utteindt'liJk tot het hisschoppcltjk man-



dement van mei 1954, waarin de geza

menlijke Nederland5e bi.,schoppen zich 

onomwonden uitspraken voor ge.,]oten 

katholieke organisaties op politick en 

maat<;chappelijk terrein. Zij waren van 

oordecl "dat het voor een katholiek on

gcoorloofd is lid te zijn van sociali<>ti

<,che vcrenigingen, zoals het NVV en 

de daarhij aange<>loten verenigingen, of 

regclmatig de socialisti-

aanbiedcn van het herderlijk schrijven 

'Christen-zijn in de Nedcrlandse sa

menleving' in 1955 nadrukkelijk vcr

klaarde dat dit schrijvcn zeker niet 

!outer een rcactie op het mandcment 

was, nam de synode met dit herderlijk 

schrijven echter wei duidelijk stelling in 

de ontstane discussie .1 

De strckking van 'Christcn-zijn in de 

Nederlandse <,amenlcving' 

5che pers tc lczen of regel

matig de VARA te 

helui-,teren" 2 Dit allcs on

der de bepaling dat de sa

cramenten en de kerkel ijke 

Er is sprake van een 
is tweclcdig. Allcreerst is 

dat de helijdenis dat Jezu'> 

Christus Hccr is van de 

wereld en daarmee van 

het gehclc, ook politieke 

en maatschappelijke Ie

ven. Deze belijdenis hecft 

consequcntie<, voor de 

wijze waarop we ons Ie

ven, zowel pcr5oonlijk als 

ook maatschappelijk, ge

stalte gcven. Met andere 

woorden: cr is een funda

mentele ecnheid tussen 

geloof, belijdeni'> en Ie
ven. Het koning.,chap van 

antithese in 

spiegelbeeld: bij een 

hegratenis gewcigcrd groat dee! van 
moeqcn worden aan hen 

die zich hier niet aan hicl

den. Dezc sancties wcrden 

niet vcrhonden aan het 

lidmaatschap van de l'arti) 

van de Arbeid, dit wcrd 

echter wei duidelijk ontra

den. Voor de toenmaligc 

K vr wa<; hct mandement 

een wclkome steun in de 

theologisch 

Nederland is een 

tahoe ontstaan met 

de christen-

democratie te 

sympathiseren. 

clcctoralc rug, maar ook de heren 

Schouten en Tilanu5, in die tl)d fractie-

voorzittcr'> in de Tweede Kamer van 

re-,pcctievelijk ARP en C:HU, konden 

instcmmen met de <,trekking van deze 

hoodschap Voor de ARP lag dat in de 

liJn van de tot dan toe voluit geprakti-

5eerde 'antithe5e politick' Voor de 

C:Hll was het cigenlijk toch min of 

mecr cen verloochcning van haar theo

cratischc traditic en het eigcn hegimel

progranlnla v.:aarin de 'antithc~e' n1ct 

zoveel woorden werd algewezen. 

'Christen-zijn in de 
Nederlandse samenleving' 
Tot vrcugdc van <..,on1n1igcn en crgcrni'-; 

van andcren rcageerde de Ceneralc 

Synode van de Nedcrlandsc Her

vormde Kcrk andcr5. Hoewel ziJ hij het 

Christu<> gaat over alles en allen. In de 

twcede plaats wordt cen sterkc nadruk 

gelcgd up de erkenning van de vrijheid 

van Cuds Woord, waardoor iedcre ma

nipulatie van dit Woord ten gunste van 

de cultuur, in casu politieke standpun

ten, wordt tcgengegaan. ,~let andere 

woorden: hierdoor wordt stelling gcno

men tegen hct 'euvel' of de 'zondc dcr 

vcrccnzelviging' van hct Evangelic van 

lezus C:hristus met mcnsell}ke, vaak al 

tc menselijkc aspiratic<>. 

Vooral dit laatste wa5 een steun in de 

rug van dcgencn die warcn 'doorgcbro

ken' en zich niet Ianger gehondcn acht

tcn aan de tradittonele confcs5tonelc 

kadcrs. Het hcrdcrlijk schrijven waar

schuwde duidclijk tegcn de antithe5e 

en gaf ruimte voor politick en maat

'>Lhappclijk engagement hinnen alge-
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mene partijen en organi<,aties. De chri<>

ten hcdt tot taak "waar maar enigszins 

mogelijk, de opdracht Gods te vervul

len midden in de wereld. tezamen met 

anderen arbeidend aan de opbouw van 

een verantwoordelijke samenleving .. 

De uiteindelijke keuzc zal van geval tot 

geval moeten worden bepaald"-" 

Opvallend is dater dan toch enkelc al

gcmene aanwijzingen worden gegeven 

waarbij een uitzondering wordt ge

maakt voor die gebieden die inrniddels 

'zeer ontkerstend' zijn. Daar kan het, 

volgens het herderlijk schrijven, toch 

de voorkeur genieten om zich binnen 

christelijk verband te organiseren 

Euvel der vereenzelviging 
Wanneer we nu, in de jarcn negentig, 

de discussics van de jaren veertig en 

vijftig overzien kunnen we een aantal 

vergelijkingen trekken maar ook enkelc 

opmerkelijke ver<,chillen waarnemen. 

Allerecrst rnoet gezegd worden dat het 

zo luid en duideliJk proclameren van de 

heerschappij van ChristLIS over het ook 

politieke en maabchappeliJke Ieven 

nog slechts door een kleine minderhcid 

in de Nederlandse samenleving geprak

tizcerd wordt. Dan denk ik met name 

aan de kleine conservatieve christelijke 

partijen Ook door Nederland i'> een 

grotc golf van <,ecularisatie gcspoeld en 

er heeft een massalc deconfessionalise

ring plaatsgevondcn Ondanh deze de

confessionalisering ziJn de drie groot<,te 

christelijke politieke stromingen inmid

dels vijftien jaar geleden gduseerd Van 

die tusie kan gczegd worden dat die in 

icder geval in de eerstc twaalf jaren in 

elcctoraal opzicht ecn succes is gewor

den. Het ontstaan van het CDA uit de 

voormalige C:HU, KVP en ARP, wat 

misschien gezien kan worden als een 

stukje gepraktiseerde oecumene, i'> ech

ter wei gepaard gegaan met een vee] 

grotere terughoudendheid, zo men wil 

verlegenheid, om ingenomen en te ont

wikkelcn politieke standpunten te pre

senteren als dirccte ei<, van het Woord 

van Cod. Als het gaat over het ge

nocmde 'euvel der vereenzelviging' dan 

Theologm cn kerkledw louden ziclJ moelen eng,1gere11 met de christen-democratic 



is dJt euvel in de decenniJ dtc achtcr 

on<.., !iggcn, noa-..r deal gcnocn1dc d1rcc

tc koppellllg hi1 pMltJcn al, SCI'. CPV 

en RPI. ecrdcr wa<:~rtlccmhaar hi11ncn 

kringen waat' hewccrd wcrd dar linbe 

socialistt<,chc politick in kite de enige 

VJillllt hct chri<,tc]IJk gclool te recht' 

vaardtgcn kcuzc i<,. Otwcl: de antithcse 

in spicgclhceld, bi1 cen groot dccl van 

theolog~<,ch Nederland is t:cn tahoe 

ontstaan om met de chri<,tcn,democra, 

ti~chc hcwcging tc I)Yillpathi~eren. 

llinncn het C:DA zeit " de 'Kuy, 

penaame Jntithcsc politick' loch moei, 

li1k nog Ianger tc ontdckkcn 

Daarcntcgen is men cchtcr hinnen het 

CDA , cbanoc de-. Lc mccr gcmotiveerd 

door de oppmiticrol die de partij 111 hct 

parlcment is tochcdecld. hczig om zich 

te herbezinnen op de cigen tdcntitcit 

en tc trachten de tundamentcn waarop 

de chri<,ten,democratie is gebouwd en 

het uitcindcli1ke doel waarnaar men 

qreclt opnieuw en duideliJker tc lormu, 

lcren. Fen proccs wJJrhij mi1ns inzicn<, 

de thcologic dicmthaar zou kunnen 

ziJil Iui<,t omdJt het hij hct herontdek, 

ken en Olltwikkclctl van de pJrtij,ideo' 

logic ihoe vtes dit woord ook in de 

men van vcel thcologcn zal klinkenJ 

zen nJuw luistcrt hoc dit geschicdt en 

wat het rc<,u]tJat is. Wordt het cen op, 

nicuw vruchthaJr makcn van de cht'iqe, 

li1k , socialc traditic met hct oog op de 

prohlcmcn en uitdogingcn van de 21 c 

ccuw ol <,taat hct concept van de 'vcr' 

antwo<ll'dcliJkc sJmenlcving' met de 11a, 

druk op her hcr<,te] van normcn c11 

waJrdc11 voor een hcrlcvcnd re<,taura, 

ttcl denken met vecl 'IJhoemrakkcriJ' 

ovcriJden met ccn religieus saus1c' ()I 

om een h!crmec vcrhonden <1spect. met 

hehulp van hct hcgrippcn<1pparaJt van 

her C:DA zeit, tc nocmen. zal cr vo], 

docmk h<:~lam en cvcnwicht hliJven he' 

st<1<1n tu<,<,cn de vier kcrnhegnppcn die 

hct uitgJngspunt vormcn voor het po]i, 

tieke h<1ndckn ol zullcn hcgrippcn Jls 

'gercc11ttghcid' en 'solidariteit' blijvcnd 

in de <..,chaduw kon1cn tc stJJll van 'gc

spreidc ver<:lntwoordcliikheid' WJJrdoor 

met nJmc cen tcrugtrcdendc overhetd 

vcrdcdtgd bn worden' 

t\1ijn<, inzien<, is cr ccn opdracht voor 

kerk en thcologie om da<:~r waJr ccn zo 

grotc grocp christcnen hezig is met zu], 

kc vragen nict atzijdig tc bliJvcn maar 

te Jssistcren en kritisch tc hcgclciden. 

Voor hct CDA ligt cr een t<:~ak om met 

kcrk en theologic in gesprck Lc gaan en 

h<1Jr hicrtoe uit tc dagcn. 

lliJ deze overwcgingen kunncn we ho, 

vendien in hcrinnering roepcn dat in 

hct herdcrlijk schrijvcn 'C:hristcn,ziJn 

in de Nederlandsc samenlcving' uit 

1955 een uitzondering were! gemaakt 

voor 'zeer ontkcr<;tcnde gchicdcn'. 

WJJri11 de keuzc voor cigcn chri<,tcliJkc 

organisJticvcrbanden wcllicht de voor, 

keur zou verdiencn. Doorgetmkkcn 

naar de jarcn ncgcntig waJrin scculari

satie en ontkcrstcning hijnJ overal zecr 

vcr ziJTl doorgczct, wcrpt dit weer een 

nicuw Iicht op de pJrticipatte in Jlgc

mcm· ol chri-,telijke orgJnisatics e11 

moct wcllicht het IJJtste opnicuw door 

vclcn ovcnvogcn worden. \Xlannccr 

christcncn zich hinnen ccn partij orga

nisctTn, wJkcnd tegcn her 'euvcl dcr 

vcrccnzclviging', kunncn zi1 clkaar hin

tlcn de partij op hun christcltJkc roc

ping ClJn<,prckcn en zich gczamcnli1k 

Iaten in,pircrcn door hi,hcl en traditic, 

noor huncn toe daJr verantwoording 

over zll lcggcn en in parlcn1ent en <..,J

mcnlcving zoekcn 11~Jr ccn zo breed 

mogcliikc ~Jn1cnwcrking n1ct andere 

partJ)en en grocperingcn 

Maatschappijkritiek 
Tot htertoc hen ik voorJI ingcgaJn op 

de mccr lormclc aspectcn VJil politick 
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en maatschappelijk engagement, al of 

niet binncn 'chri'>telijke' kader<, Er zijn 

echtn ook 'inhoudclijke' ontwikkelin

gen 111 her maatschappelijk Ieven die er 

miJns inziens toe lciden om kerk en 

theologie uit tc dagcn ccn engagement 

hinnen de christen-democratische be-

weging serieu~ in ovcnvcging tc nc-

lllCJl. 

Zoal., hct zich laat aanzicn ontwikkelt 

de samenlcving zich steeds men in li

heraal individualiserende richting en 

lijkt het pohtieke spectrum de ver

trouwde indeling en karaktensering 

'van links tot rechts' te gaan vcrliczen. 

Er dicnt zich, gewcnst ol ungewen'>t, 

n1in ot lllCCT ccn twccdcling aan n1ct 

aan de ene zijde de chri<,ten-dcmocratie 

en aan de andere kant de, de overgrote 

mcerdcrhc1d vcrtegcnwoordigende, co

altttc ial ol nict geconcrctisccrd in 

'paarse' kabinettcn en colleges) van 

PvdA, D66 en VVD. Wat 

duelc overstijgen 

De Verlichting hcdt, gelukktg, ecn 

cmancipatie teweeggebracht van tallo

zc bevolking<,grocpcn Dit cmancipa

tiestreven is ecn wortel van zowcl het 

sociall'>mc ide arbeidcrshewcging) a is 

de chri<,ten-democratischc partiJcn 

!Kuyper en Z!Jn 'klcine luyden', het hcr

stcl van de bisschoppelijkc hierarchic in 

18531 maar JS mmiddels zovcr gcreali

sccrd dat zich nu andere trontcn aan

dicnen om zich op tc richtcn. 

t\laatschappij-kritiek houdt nu in dat 

dit liheralisme al., vcrwording van de 

Vcrlichting aan de kaak ge'>lcld wmdt 

en hcstrcden. I let is echtcr tc vrczcn 

dat de Partij van de Arhcid deze kcuze 

uiteindeliJk ntct zal maken, n1aJr hct 

ovcrgrote dec! van haar achtcrhan zal 

volgcn dat jarcn gcledcn a! ma<,<,aal de 

VARA voor gczicn hicld en lid wcrd 

van omrocpcn als TROS en Veronica. 

Als hct cr om gaat (Tn 

!)(,(, en de VVD hctrdt 

behodt dczc typcring ci

genlijk gcen vcrdcrc wc

lichting Zq warcn, iedcr 

n1ct hun cigcn occcntcn. 

liheraal zip1 lihcraal en 

wcmcn dat tc blqvcn ook 

Voor de Partij van de 

Arheid zal het crvan at-

Maatschappijkritiek 

houdt nu in dat het 

liberalisme als 

kritischc partiJ te vorn1ct1 

dan zal het zaak zijn om 

een sociaal vernteuwcnd 

tcgenwicht tc hieden te

gcn deze nco libcralc en 

individualiscrcndc tenden

scn. Ecn culturcel revet! en 

hct opnieuw in de samcn-

verwording van de 

Verlichting aan de 

kaak wordt gesteld. 
hangen hoc de dhcu<,<,ic 

die nu al gcruime tijd htnncn de partij

gelcderen SJWelt, hcslccht zal worden. 

Kort gczcgd: ccn ':.lrakkc voortzctting 

van het emanciperendc vcrlcdctl in een 

modcrne I i bna;:d i ndtvtdual isncndc 

koers, waarhq de winstpunten van de 

Vet·lichting in extremo worden doorgc

vocrd met aile on-socialc conscqucntics 

vandicn, ol cen herlcving van hct <,ocia

lc en cultuur-kt-itischc cdgocd, hiJvoor

hecld in de lijn van hct 'pcrsonali<,ttsch 

~ociali-,nlc' van Banning, waarhi_j ck gro

tcrc sociale verbandcn hct !outer indivi-

levi ng tcr <..,prakc hrcngcn 

van cthischc normen en waarden iwcl

licht zclts met aile vrijnwcdighctd en 

hescheidenheid ook christcliJkc nm

men en waardcn i zoals ondet· andere 

llirsch Hallin en, met andere acccntcn 

Oostlandet·, hctogcn is daaron1 dt·in

gend gcwcn')t. len culturccl rcvcil \\'tl"i 

ovcrigcn'-. ook de dragcndc gcdJLhtc in 

het 'personalistt<,ch socialisme' van 

llanning C'> Her " opmcrkei!Jk zckcr 

in hct Iicht van de maatschappelqkc 

ontwtkkclingen en opinies op dJt tcr

rcin, hoc vaak hiJ Banning hct plctdoot 



tcrugkccrt voor huwcliJk en gezimlc

ven· "\ luwcll)k en gczin vormcn hct bc

gin-,c\ van ccn morclc hcrwJJrdering 

vJn de maat'>chJppif' 5 Toch ccn klein 

hock-,tccntjc vJn de '>Jmcnleving~ 

\)c tock01mt vJn hct CJ)A i'> cr bij gc

baat dat hinnen kcrk en theologic op

ntcuw de ovcrtuiging gaat grocicn dat 

hct vcr-,tcrkcn van de chri<;tcn-demo

crati')chc hcwcgtng ccn gocdc nlogc

liJkhcJd i-, om JJn dit uiltureel rcvei\ 

gc..,toltc tc gcvcn en zich tcgcn dit oudc 

ld-,cTali'-Jnlc in nicu\vc gccbantc tc vcr

zettcll \)aarbiJ i-, her dJn wei VJn be

lang on1, zoa\-, gczcgd, jui~t de 

chn,telqk--,ociale wortel'> VJ11 de chl-i'>

ten-denwcrJtJe opnicuw vruchthaar te 

maken, want mJilt'>chappiJ-kritick here

kent onder andere ook ingaan tcgcn 

her puur handhavcn van we\-,tJnd en 

comtort Len behoudzucht WJJrVJn 

ook de chri'>ten-democratic. met 11J111C 

ook vanu1t de kcrken, nog wei een<; he

'>chuldigd wordt. Want ondank-, het lcit 

dat de e111ancipat1e van de Jrbeider<;

k\a.,.,c voltooid i'>, dienen de overheid 

en de <.,ztnlcnlcving 111 hun gchccl zorg 

tc dragcn voor grocpcn zwakkcn en 

kan .... armcn die cr opntcll\\' ot nog 

'>teed-, zip1 

I )c idee Viln de 'verilnrwoordcliJke <;J-

111cnlcving' zoJI'> die hinncn de chri'>

tcn-de111ocratic " ontwikkcld, ccn 

gedachtc d1e ook J! 1n de genoc111de 

l'ink<,terhood-,chap van I 'J-+5 een rol 

<,peclt evena\-, biJ de oprichting van de 

\X'neldraad van Kcrken in A111'>tcrda111 

in I 'J-+H i' nu en 1n de toeko111<;t een 

gocd uitgang-,punt voor ccn polit1ckc 

tcgcnhcwcging Len polittck waarhij 

lcdcn van de -,amcnlcvJng weer gcmo

tJvccrd worden 0111 hun vci·Jntwoordc

liJkheid tc aaJWJardcn voor de grotne 

'oualc vnhanden, ccnvoudign· de 

111el1'>en 0111 zich heen. Het i-, cchrer, 

juisr in die vcrJntwoordclijke -,amcnlc

ving, de tJJk van de ovcrheid om de 

rJndvoorWJJrden tc creercn (ook de 

matericlc 1) waarhinncn de burger zijn 

ol hJJr verantwoordelijkhcid kan waar

maken. 

HJndhJving vJn we]<;tand en comfort, 

liberalc individualiscring 1 hct ziJil in 

Ieite eigcnschappen wJJr wiJ allen tot 

in onzc bottcn mcc zijn bchcpt. Het 

kJn dJn ook nict zo zijn dJt vernicuw

dc maatschJppiJkntiek, z(JJ!, Hir,ch 

Bollin die in zijn 'chri-,tcn-democrati<;ch 

contrapunt' in hct januarinun1n1cT van 

C:hri 'ten -Dcmoc rJ t i schc Vnkcn n i ngen 

terecht verwoordt, gaat lciden tot ccn 

nicuwc 'anri-the<;c politick' Het zijn 

cultuurvn<;chqn-,elcn die dwars door 

onze -.an1cnlcving en thvar~ door on~

zelf hccnlopen, 111JJr waarnJJ<;t we te

gelijkcrtijd, a\-, gcroepencn van 

profcten en Jpo<;telen, JJn onze vcrant

woordc\qkheid worden herinnerd vuor 

en in onzc ~an1cnleving 

Anc 1'1111 ,ic 1\ l11111 15 flrc<libllll 1'1111 3c 
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Als volkspartij die in het hart van de samenleving wil staan moet 

het CDA cultuur een veel belangrijker plaats in het eigen denken 

geven. Het CDA zou de actieve participatie aan kunst en cultuur 

moeten bevorderen en actief contact moeten zoeken met cultuur

kritische, geengageerde kunstenaars. Onze samenleving heeft kri

tiek en engagement nodig. 

D 
c grote politieke partijen 

zijn kumt en cultuur sind, 

de jaren ze:-,tig gunstig ge

zind. Kumt moet, kunst is 

goed en dat op zichzelf vormt voldoen

de reden voor puhlieke linanciering op 

advics van onafhankclijke 

dcskundigen Onk de 

hoofdllJnen van het te 

voercn hclcid <,laan al zo'n 

dertig Jaar va<,t: kwalite1t. 

ver<,cheidenheid. vrije pro

duktic en distrihutie van 

cultuurgoederen en een at

standelijke ovcrheid. Als 

gcvolg van dczc ccn-.;gc

zindhcid zip1 prinupii.'lc 

vcrschdlcn tu<,<,en partijcn 

aile partijcn er tnt de J<:ll"Cn zestig np na 

hielden. Zij waren vooral van mening 

dar de overhe1d - 111 hct kader van cul

tuurzorg - over de goedc zcdcn dicndc 

te waken en uinngen van lmhandigheid 

in lilms. podiunwoorstcllingcn. etc. 

moest hctcugclcn 

Onk het (:J)A wcrkt sinds 

eind jaren zevcnt1g llll't de 

hovcngenoemde hoofdli)

ncn. Tcven<, hccft het z1ch 

de ncutraal welwillendc 

op'itclling uangcn1ctcn 

Hct i'> echter zecr de vraag 

of kunst en cultuur niet te 

helangn1ke waarden z11n 

voor de <..,(l!llcnkving om 

cen dergcllJkc houding tc 

over d1t onderwerp met Trudy I Jiik rc·chtvaMdlgen Voorts kan 

een lampje te zoeken. f let kunst- en de vraag worden !-!estcld ol het Cl JA 

cultuurhelcid heperkt zich 1 war gechar

!-!Cerd gesteld 1 tot ccn belcidstcchnl

sche aangele12enheid, waarhiJ de 

vcrdcling van gcldcn ccntrZJ.ZII -.,taZJ.t 

Dezc als 'neutraal welwillcnd' tc karak

terisercn houding staat in scherp COI1-

trast tot de betuttelende houding die 

n1et de pi1rtll b11 Ullstek "om cultuur 

ec11 hiJZOildcrc plaats in ziin maat

<.,choppiiopvutting tc gcvcn. 

Het CDA en de confessionelen 
lr ZIJn twee helangr1Jkc rcdcncn voor 

het ontbrcken van een <,terk prolileren-



de visie op kumt- en cultuurhelcid. Ten 

eerstc hehhen de tractics van de grote 

partl)cn in de T\vcede Kamer de strate

gic gckozcn 0111 hun <..,ttlndpunt zovccl 

mogelijk underling al te '>tt'tllmen om 

de kumten voor hezuinigingen te he

hocden Ten tweedc hcstond len he

staat I er in de parti) nauwelijks princi

piclc di'>CLI">ie over de tunctic van kumt 

en cultuur. 

Hct ligt voor de hand tc verondcr'>tel

lcn dat het cetl met het ander te maken 

hedt: de overecmtemming tus<;en par

tijen hedt de uitwerking van het van de 

conlcssionelen ovcrgennmen gedach

tengoed niet hevordcrd. Sinds de jarcn 

zcvcntig hcch cr hocgcnaan1d gccn 

principicle discu'>Sic meer plaat<.gevon

den. 

Dat is Jammer Het had intere<;<;ant kun

nen worden, want er hlijkcn zeer vcr

'>chillcnde, zeit, tcgengesteldc, opvat

tingen hinnen het C:l )Ate be,taan over 

het te voerctl kumt- en cultuurhelcid. 1 

Als voorheelden htcrvan kunnen wor

den genoemd: wei ol niet hevorderen 

van n1arktwcrking, ')prcid111g ot conccn

tratie van culturele itlstelllllgen, wei of 

geen inhoudeliJke, nwrclc hcnweicni'> 

met kun'>t. vcrnteuwitlg ot cultuurhe

hcer .~kn blijkt nog nauwclijks een he

gtn te hehben gemaakt met hct 

onderzoek ol en hoe de eigcn kcrnhc

grippcn op dit hclctd<;tcrrein toegepast 

zouden kunnen worden 

Cultuurbeleid en de toekomst 
Kumt etl cultuur ontwor-;tcldcn zich in 

de jaren zestig aan de hetuttelende he

voogding van de politick. De ncutraal 

welwillcndc houdtng van partijcn die 

daarvoor in de plaats i'> gekomen, is 

mip1s inziem even slccht als hevong

ding. Kunst en cultuur zijn wczenlijke 

tuccttcn van de -,anlcnlcving die gcbaat 

zijn bij maat'>chappclijke discu<;<;ic Hct 

zou gocd zijn a].;, vertegcnv·.roordigcr-; 

van politieke stromingen zich onk in 

die discussie zouden mcngcn. Niet he

vnogdcnd znals vrocgcr, maar prikke

lcnd en uitdagend 

Zn'n hi1drage aan de maatschappelijke 

discu<,sie over kunst en cultuur mag 

juist van het CDA verwacht worden. 

llij her deelnemen aan culturele activi

teitcn is naast vermaak, per<,oonlijke 

heleving en het zellstandig ontwikkelen 

van oorspronkelijke gcdachten immer-; 

sprake van waarden als ontplooiing, 

zingeving, mystiek, religiositeit, har

monic, betrokkcnheid bij en delcn van 

ervaringcn met andere menscn. Het is 

verbazingwckkend dat het CDA met 

name de kunst nict een vccl helangrij

kcr plaats in her eigen dcnken en han

delcn hedt gcgeven. 

Uitgangspunt voor christen
democratische cultuurvisie 
In zijn artikel 'Chri'>ten-democratisch 

contra-punt' hedt Hirsch Hallin tcrecht 

gc,ignalcerd dat cr in Nederland een 

cultuur van genoegzaamheid hecr'>t. 

,~len maakt zich over vrijwel nicb mccr 

maat<,chappijkritisch of cultuurkritisch 

druk. Hij heeft her C])A npgeroepen 

om een contrapunt te vormen ten op

zichte van de heersende cultuur. Dat 

hetekent wat mij hctrdt tenminste 

twcc dingen. Ten cerstc dat het C:DA 

de actieve participatie aan cultuur dui

dcliJk dient te stellcn hoven de passieve 

cultuurconsumptie. In ziJil kunst- en 

cultuurbelcid moet her CDA het zell 

docn, het actief meemaken stimuleren. 

Dit bn onder andere ccn alternattcf 

gaan vormcn voor hct 'voor de tclevisie 

hangen', maar ook voor de intellectu

ali-;ering van de kunst. Ten twccde 

moet de aandacht van het CJ)A vee] 

meer uitgaan naar cultuurkritische kun

stenaarr.;. 
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Vormi11g O/J jonge leeftijd in !Jet lcren ke1mt11, hcocfenC1l en !lfl/mcii:rC/1 uan bmst c11 cul
tuur is cmuoorwnnrde uoor ilclicue deelllame op llltere lceftijd. (foto ANP] 

Ten ecr<;Lc du-; de hcvordcring va11 ac

tieve participatie. lk doc ccn aantal <;ug

ge-;ties Ten eerste moet het Cf)A 

bcvorderen dat kun-;t- en cultuureduca

tic (wecrl cen vast ondcrdeel gaat uit

mab:n van het curriculum Vnrming np 

jongc lccltijd in het lcren kcnnen, he

oclcnen en apprecicren van kunst en 

cultuur is een voorwaarde voor aLtieve 

dee! name op latere lecltijd 

Het C:DA moet zich ook sterk mak<:n 

voor de vele vri)williget-., en 'bij-,tand<;

kun-,tenaars', die de cultuurscctor voor 

een belangrijk dee! draaiendc houden. 

Dit draagt cchter nict hij aan hun cco

nomi<;che zell-,tandigheid Hun arheid 

laat zich enerzijd-, moeilijk uitdrukken 

in geld en anderzijd-, hiedt de markt 

hen gcen emplooi Het C:DA moet de

ze onmi-,bare, niet in geld uit te druk

ken creatieve arbeid honoreren. Hct 

moet zich al-, bondgenoot van deze 

vrqwilliger<, en kumtenaar<, opstellen. 

Llitkering-,gcrechtigden moeten demo

gelqkhetd krijgen om als vrijwilliger ac

ticl tc zijn in de kunstemector .11.\aat

regelen om kumtenaat-., in de hij-,tand 

de mogelijkheid te gevcn eigen inkom

qcn tc gcncrcrcn zijn ook van bclang 

Zodoende moet de pmitie van de kun

stenaar door marktwerking worden ver

stcrkt zondcr de -,ocialc be-,cherming 

volledig al te hreken.' 

Voorts moet het CDA de aan-,luiting 

tu"cn amatcuri-,ti-,che en prolc.,-,ionclc 

cultuurbeodening gcricht vcrsterken. 

luist met hct ong daarnp i<; sprciding van 

culturelc voorzicningen over hetland zo 

belangrijk. CotKetl!ratic van culturelc 

vomzieningen in de Rancl<,~ad i-, niet ge

wemt. lr moet JLii<,t ccn ondcr-,chcid 

aangebracht worden in de voorzientn

gcn naar lokaai/rcgionaal nationaal en 

internationaal nivcau. waardoor het 

rccht doet aan de <,pecihekc waardc dtc 

imtellingen op deze niveau., veJvtdlen 



Hct C:DA client zich ook te buigcn 

over de <,amen<;tclhng van de advicsor

gancn. Op dit moment hebbcn met na

me 'ingewiJde' deskundigen hicrin 

zitting. lnerzijds i-, hicr het gevaar aan

wczig van ecn '-.oort corpnrati~n1c: ccn 

verstl-cngcling van overheid en kun

<,tcnwereld. Andcrzijd-, i-, er het gevaar 

dat door de eenzi1dige <,amen<,telling de 

hclangcn van hct puhliek hq hct kumt

aanhod te vee! utt hecld verdwijnen. 

1-lct 'smaakoordcel' van 

engagement aan de kaak stcllen Onze 

<,amcnlcving heeft kritiek en engage

ment nodig Het CDA moet de vanzclf

<,prckendhcid van avant-gardi-,tische 

criteria als formelc vernieuwing aan de 

orde stellcn. Hct '>timuleren van de aan

dacht voor de morelc en gccngageerde 

dimcnsic van kumt en cultuur moet ge

bcuren in ecn open dialoog. du-, zonder 

tcrug tc vallen in de hetuttelcnde hou

ding van voor de Jaren ze-,tig. Dit zou 

uiteindelijk ook gcvolge11 

proh:~-,...,ionak gaat in1n1cr..:; 

lang niet alti1d gelijk op 

met dat van het publiek, 

De huidige neutraal 
kunnen hehhen voor de 

cntcna die gehruikt wor

den in de adviesorgancn. welwillende 
zeit-, nict van het al in 

kumt gdntereS'>cerde pu

hliek. Het C:DA zou moe

ten heplctten dat in de 

advie'>L01111lltssie<, ook tcn

min<,tc amateur'> cen pbats 

krijgcn. Vcrruin1ing van de 

hcoordehngsuitcria moct 

ook aan de ordc worden 

gesteld. Bovcndien zou de 

lllltlt<,ter meer in di-,cu<,<,ie 

n1octcn gaan n1ct de ad-

houding ten Epiloog 
opzichte van kunst I)cze overwcgingcn zijn 

niet mecr dan een aanzet 

die nadcre uitwerking ver

diencn. Het is niet meer 

dan een mogelijke invul

ling van een christen-de

mocrati-,ch cultuurstand

punt. Cetracht is dUidcliJk 

te maken dat het C:DA. als 

en cultuur is even 

slecht als de 

betuttelende 

bevoogding van 

vroeger. 

vic'-.orgtlncn over de door hen gcgcvcn 

adviczcn. Hct zou aardig zrjn wannecr 

de minister zijn/haar reactie laat kleu

rcn door de politiekc <,troming waartoc 

hiJOzij hehoort. 

Tot zovcr de hevordcring van acticve 

participatic lk kom hi) de twecde mo

geli,khetd om het chri'>ten-democra

ti-,ch contt·apunt vorm te geve11. Het 

CD/\ moet actid contact zoeken met 

cultuurkritr-,chc, gcCngagccrdc kunstc

naar'>. De kritische vragen die Willcm 

I an ( )tten en Andrea'> Burnier hijvoor

hec!tl zetten hq het vcrdwi)llen van het 

tahoe op de dood, kunnen het CDA 

niet onver<,chillig Iaten. Het C:DA zou 

maat'>chappcliJk aandacht moeten vra

gen voor kunstenaar<, en critici die de 

dominantie van het tonnalisme en non-

volk-,partij die in hct mid

den van de -,amcnlcving wil staan, cul

tuur ecn veel helangriJker plaats in hct 

cigcn dcnken lllOl't gcvcn. 

Trudy /),jk is /Jrhb~trdru'ctkcr 1'<111 hrt C/);\

Vrouwrllllflildd r11 is hrl11sl 111rl f,rt Poorol13rr

zork 1'1111 3r studir '( 'lnislcll-3rntoc l'<llisch 

ku11st/Jrlrid', ffll sl11<lir 1'1111 hct Wrlrllsch<l{l/lriiJk 

lllslllutd Poor f,rt ( DA 

Noot 
1 l )It \'()rml ccn v<tn de Lom \u..,IC<, dtc llll ~cc.pll-k

kcn met dc-,kund1gc ( I ),\-lcdcn over hct kun<.l

hclcid nttJr \'Olen 1<., gd.(JilWn 

R I nghct-.cn. 'Nttu..,t '-nhud<.ctho-. ho01l zorg

cn ( ultllliiTLlw..,· 111 >;Li.th(ltildlll 2 -.,cptcmhcr 

J()IJt, en R Cnglwr<,cll Kun'>lhclctd gchJ<H h11 

{_OilljH(lJl11c,' ~lddhLOIIIdi:/ '}() ]Jilll<111 1 <)<)'>; 

n '·!' ~-
c 

I. 
11 

r I 
:!1 

i I __, 
IIIII; ·t c .I 

1\1 

!I 
'': c " i 

:;a 



In het verleden heeft cultuuroverdracht in christen-democratisch 

perspectief geleid tot structuren waarbinnen organisaties hun visie 

of levensbeschouwing beleven. Na de verzuiling en met de intrede 

van de markt is het de vraag hoe cultuuroverdracht gestalte te ge

ven. Het publieke omroepbestel vraagt om maatwerk en het on

derwijs eist een actieve invulling van de grondslag van de school 

door ouders, docenten en bestuur. 

W
elke mogell)kheden 

hedt de cht ~<;ten de 

moualtc om cultuur

en waardenoverdracht 

in ccn -;an1cnlcving waarin de n1arkt 

riclc welvaart en ecn tcchnologisch 

hoog ontwtkkclde samenlevlllg die 

n1en~en voor <.,teed~., nieu\ve uitdagingcn 

stelt. Dit zijn verworvenheden waarva11 

vclc mense11 gcnietcn. Tcgclijkerttjd 

hedt de markt ook een 

aantal rcgels die ertoe lei

den dat niet aile mcn>en n 

in dezellde mate van kun-

ee11 helangrijke rol vcrvult, 

gcstaltc tc gevenc lk zou 

het C:DA graag zien al<> 

politieke partij waar een 

.ltscollrs plaal<; vindt, ccn 

ontnloeting~plaat-; \Vaar 

men<>en impiratic op docn 

om het maat<>chappclijk 

handelcn richting te ge

vcn Dat is helaas niet 

>teeds hct geval Het C:DA 

moel zichzcll aanpassen 

a an de zwcvendc kiczcr-, Petra "'"' da Ku,ast 

ncn gcnictcn. Ander-; ge

zegd: de markt wil 'kopcn 

ot vcrkopen' en al-, dat niet 

lukt, i<> hct prudukt u! de 

matcrie waardcloo<; gcwor

dcn. De lilmolie van 'ko

pen ot verkopen' werkt 

<>lccht als het gaat om de 

ovcrdracht van \VJ.arden 

De kiezcr moct worden ovcrtuigd door 

het kcunnerk van het C:DA, de tnhoud. 

Cultuuroverdracht 
lk he<>prcck de inhoud van cultuurovcr

dracht in cen marktgcoricntcerde sa

menleving De markt hedt vccl 

gcbracht en hrengt steeds me cr. 1\ late-

en cultuur In ee11 samcnlcvtng waar de 

regels van de markt domineren, "wei

nig ru1n1te voor vcrbceld1ng, voor zin

geving, vuor het weerloze, voor het 

'waardcloze' l.in de economische hcte

keni<> van het woordi. 

Tegenover een <.,anlenlcving die ont

menselijkt, dat wil zeggen een >amcnlc-

C llV s 'iS 



ving die vcrder kon1t at te ~taan van de 

mem mel z11n ot haar hchocltcn, kan 

hcl CDA ecn samcnkving naslrcvcn 

waann de men..., mcer tot ziin ol haar 

rcchl komt. In hct hock 'J)c mcmclitkc 

mens' heschri1lt Van Acker 11'!94! hoc 

de dominantc cultuur cruit ziet. 11ct IS 

een cul1uur waarin de ratio de overhand 

hcclt, waarin urgll!nenten aileen geldcn 

als ze kunncn worden bewezcn en her

haald. 1\ \aJr daarmcc wordl de mcme

litke suhjeuiviteit en unicitcir ovcr

geslagen Her hardc gegeven 'je lcdr 

maar CCil kecr' stimuiccrt mcnSCil, in de 

zicnswijzc van Van Acker, om cruit te 

halcn wal cr inzit. llit je cigen Ieven en 

niet u1t ol voor dat van cen andcr 

Tegcnovcr hel 'ik'-gerichte met aile ver

schiplingwormen die daarhi1 horen, 

'>tl'ir Van Acker de hypothese, ''Stel nu 

ct'm dat Cod bcstaat" Als Cod bestaat, 

is et'n andere orde in de helangri1kheid 

dcr dingu1 denkhaar Bii dczc stelling 

denk ik aan de llcrgrede uit de !lithe! 

waarin de vervolgdcn, de zachtmocdi

gcn, de bannhartigcn en de urn1en van 

geest een '>tcm krijgcn Met amlcrc 

woorden, we Ieven nu in een wercld 

van 'meemaken, erbij zijn voor de sncl

lc )cllcs' maar er is een andere orde 

denkhaar Len orde waarin ieder mem 

lot z1jn ol haar rccht komt, waarin de 

ccn niet hoven de ander wordr ge<,teld, 

waann de maatschappelijkc dominantie 

gecn doorslaggevende rol hcdt. Er zijn 

cchtcr steed-, mindcr men<,cn aan wic 

het appcl van de 13ergrcde vnorgelecld 

lletekcnt dit nu dat het CDA maar een 

klcine geluigeni-.partij moct worden, 

die verdcr niet<, met de koers van de sa

menlcving te maken hcdt maar wei 

zuivcr op de graar is als hct gaat om de 

wcrkelijke waarden in het Ieven' Ja en 

nee lcen typisch C:DA-antwoord! Nee, 

omdat de waardcn die de chn-,ten-dc

mocrutie \Vii uitdr<Jgcn n1en-;en Janel

kaar vcrbindt, omdat je JC ier-, gelcgen 

n1oet btcn l1ggcn aan de tnedcn1ens. 

dichthij en vera!, en dat draagl hi1 aan 

de cohc<.ie en de steer in de samcnlc

vmg. Daar heell iedereen haat hi1. Even 

rerug naar het twecslachtige antwoord 

van 'nee' en '1a' ]a, omdal met zo'n stel

ling je jc ervan hcwusl moet zijn dat je 

inzwemt tegen de ri1dgce<;t, dat de 

mecrderheid, som'i noodgcdwongen 

van\\'egc de ovcrlcving~drang, kie~t 

vonr zichzelt zondcr het perspectid 

van de naaste. Ia, omdat her alternarief 

van je cigcn relativircit in hct 

Tegenover een 

samenleving die 

ontmenselijkt kan 

het CDA een 

,""'. 

c 

___, 

c 
c 
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grotcr gehcel aan de orde is 

En dat willen we liever niet 

Omdat het individualisme in 

ons allen is ge-.ctteld en de 

pluritormitcir ook 111 het 

C:DA welig licrt. Toch lijkl 

het niel nodig dat het C:DA 

zichzclt marginaliseert. Het 

gcdachrengoed zou tot uil

wcrkingen kunnen lciden 

waarbit hcl C:DA bondgeno

tcn uit nnverwachte hock 

samenleving 

nastreven waarin de 

ontmoeL 

Media 

mens meer tot zijn 

of haar recht komt. 

De vertaling van het gcdachtcngocd 

naar het maatschappelijk handelcn 

wcrk ik uit in twce thema's, de media en 

hct onderwijs 

Allcreerst de media. 1\\ijn generatie en 

lalcrc generaties zijn van na de verzui

ling We hchben nict meer geleerd dat 

we lid van de KRO ot de NCRV moe

ten worden en ook niet dat we naar de 

christelijke tiersenmaker moeten gaan. 

De lictsenmakcr moct cen gocdc fiets 

levercn en de omrocp moet ecn pro

gramma makt'n dat bocit. Dat is de ra

tio van 'kopen ol verkopen' ,\\aar zoals 

eerder hcschrcven, wordt met deze re-
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alitcit gccn rccht gcdaan aan waardcn 

die bij communicatie tU'>'>en mcn<;en 

van bctckcni'> i'> De media houden 

zich, impliciet of explicict, nadrukkeliJk 

hczig met cultuurovcrdracht. Hct gaat 

om taal, om traditie, om kun'>l, om nor

men en waarden, om communicatJc en 

om dialoog. De cultuurovcrdracht in 

diverse ver<;chl)ningwormen hcclt toc

kom<;twaarde De plurilormiteit van de 

<;amenleving vraagt om ver<;cheiden

heid in hct aanhod, ict'> waaraan de 'ko

pcn ol vcrkopcn'-norm nweilijk kan 

voldoen. Voor zovcr we llll kcnni'> heh

hen kunncn ncmen van de concretisc

ring van dczc norm bctckcnt dit een 

grotc tocnan1c van hct 'cnloticgchaltc', 

sensaticlust. hct afwezig zijn van di'>

Cll'i'iie-. over zingcving of gcrnccn-.chap

pelijk helcven c11 nict tc vergeten een 

groci van de 'bruodnodige hood,chap

pen' (Icc'>: reclame). De organi<;atie van 

de cultuuroverdracht in de media langs 

c h ri <;ten -democra ti sc he ankerpuntcn 

vraagt om een puhliek hestel. Ecn he

<;tel waMin nict aileen de 'itructuren uit 

de traditie ccn rol spclen, maar waarin 

'maatwcrk' wurdt gelcvcrd pa'iSend hij 

de vcr'>cheidcnheid in de samenleving. 

De hetekcni-, van de vcrzuilde omroe

pcn a!, organi-,atieprincipc zal afne

men. Aileen al omdat hu1dige gene

ratie'> niet mecr zi1n opgevoed met de 

camaliteit: room'>-katholiek. dus KRO. 

t\ bar hct aanbod van ecn altcrnatief 

voor de dom111ante ti)dgcest heel t ecn 

waarde in zichzclt. Dat aanhod heelt 

toekom<;twaarde. Het is cen aanbod 

waarin nict de n1t1eht van hct gctaln1ag 

dormncren maar- waari11 de kracht van 

het argument de door,Jag moet gcven. 

Naast de commcrcie die de ki1ker en de 

lui-.tcraar voor de voctcn worcit gcwor

pcn, vcrdient het puhlick he<;tcl ecn ei

gcn rlaat'i. 

Dric mogelijkheden voor de toekorw,t 

van het publiekc hcstcl tckenen zich at. 

De cerste JS de ontwikkeling die lcidt 

tot de 'groot<,te gemenc delcr', ccn 

hcctjc 'nik,erighcid' du' dtc het gevolg 

zal zijn als bclanghchhcnden in hct 

De kijkcrs ll'ordcn lci]e111ooordiq i}econfrontecni met em zen qroot cumhod 1)(111 telwisie
fnogwmmo's {jato ANP) 



veld in de loopgravcn hliJVCil \iggcn. 

1-'cn optic die door hct C:J)A krachtig 

moet worden afgcwczen. omdat mi<;

''-hicn de omrocpen nog wei be<;taan 

maar de tnhoud t'> vcnvaterd (\cc<;, de 

<;truuuur ovcrellld h\ijlt) en du<; dele

gitJ!llZltlc voor hct bc<..,tttan'-.rccht wcg

valt 

[)c tweedc optic zou kunncn liggcn in 

het cne nationalc puhliekc he<;tel met 

wellicht mllldcr netten waar kwalitatic-

VC rrogrZ\nllllZ\,~ worden gclllZlJkt, WJZlf

in de 'kiJkcijlcr< of andere loop- en 

vnkoopnormen' nict gclden. In dit mo

del zou kwaliteit kun11en worden be

ptt(tld door ccn raad van progrZlllllllJ

dc,kundigcn of ccn raad waarin vcrtc

gcn\voordigcr<., van vcr-,chillcndc <.;rro

llllllgcn 111 de -,anlcnlcving zitting 

hchhetl 

Ook dit model zie ik niet zttten. Het 

model hcdt geen prikkc\<; in zich om 

de pluritormitcit van de <;amcnleving, in 

gcdZlchtcngocd en in vcr..,chijning~:.

vormcn. op een breed toegankeliJke 

wijze uit te dragen. Wellicht dat een 

culturelc eltte nva11 '>lllllit maar dat i'> 

niet ieh wat een volbpartij moct na<;t

revcn. Fen chriqen-democratt'>ch ant

woord zou nwetcn voldoen aan de 

volgende normcn plurifonnitcit die i'> 

geworteld in de <;amcnlcving. draagvlak 

du'> toegankelqkheid voor bredc groe

pen. t·utmtc voor tdcnttteit<;bclcving 

ook a\<; hct tltct vernieuwend i'> maar de 

tt·adttie bevc<,tigt en herkcnhaarheid. 

cen <;oort keurmerk du'> 

Temlotte i'> ver<;cheidcnheid ook in or

gani...,atori;.,ch opzicht gc\vcn<.,t on1 

ltaliaan<;e Ber\u,coniaamc toc<,~anden te 

voorkomen 

I kze benadering vraagt nict om een 

groot Jlomvattend model maar om 

qaJ"gewiJ' 'maatwerk' lk ,\uit nict uit 

dat de confessionelc omroepcn de han

den inccn ,\aan omdat uitcindelijk de 

joods-christelijke traditte hen mecr ver

bindt dan vcrdeelt. Ook vcrgaandc sa

menwerkingwormen met humani-,tisch 

gc'ln~pircerdc organi':.atic~ kunncn wor

den aangcgaan. De joockchri<;te\ijke 

en humani<;ti<;che traditic hecft worte\<; 

in de <,Jmenlcvtng. ook nu iedereen er

van ovcrtuigd i~ dat we zo ZIJ!l gc~ecu

lari-,eerd. Die secularisatie zou wei eens 

n1ccr n1ct de organi"'aticvornlcn tc nla

ken kunnen hchhen cn minder met de 

inhoud van de institutie<;. 

Onderwijs 
Ook hct ondcrwijs i' cen setting waat·in 

cultuurovcrdracht plaat<; vindt. Ionge 

n1cn~cn krijgcn hagagc n1cc voor de 

toekomq en worden ingckid in hclang

riJke hetekenissen van het Ieven. 

Alhoewcl hct CDA ecn grote traditic 

heel t in de discu">ie over opcnhaar en 

hiJzondcr onclerwijs gaat het hier niet 

zozccr over de structurcn. Ook hicr 

geldt het verhaal van de het-,enmaker 

en de KRO en du' van keuzegedrag 

van oudcr'> voor ,chnlcn die niet ts gc

ha,eerd op cen traditionelc binding'>

lactor 

Ondcrwijs lccrt kindcren dat cr mccr is 

dan kcnnis aileen. dar Je mens bent in 

re\Jtie tot Je mcdcmcns en hct geclt 

kindcren ecn prima odenplaat'> voor de 

'amcnleving. Onderwij' moet dus gJan 

over 'hoold' I kenni'>), 'hart' 1 voelcn. gc

loven I en 'han den' I vaardighcden I. 

Yom vee\ scholcn i<; daarbiJ een mi">iC 

aan de orde. Een mi'>'>ie, gcrclatcerd aan 

de gronc\,\ag van de ,chool, gedragcn 

door ouder'. docentcn en schoolhcqu

rcn. die hct verdtcnt om tot zijn recht 

tc komen. Ook hicr kan de miS'>ie. hct 

keurmcrk von de ,chool, kwaliteits

critcrium voor bctrokkcncn zijn. De 

vriJheid van ondcrwiJ'> en de vriJheid 
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van inrichting vinden hun rechtvaardi

ging uitcindclijk aileen in de grond-,]ag 

van de -,chool Deze grond<;lag nwct 

kenbaar worden gemaakt [C'n naam

bordje ol <,ticker zegt nog ntet5. 

Daarmec bedoel ik niet dat de overheid 

de meetlat naa<,t de identiteit<;hclcving 

van een <;chool moct lcggen. \)aar hcclt 

de overheid geen vcr<;tand van en dat 

zal zc ook nicl kriJgcn. Hct is onmoge

lijk om criteria te be5chriJven waaraan 

identiteit moet voldoen 

Het criterium in de Crondwet. artikel 

2 3. I id 3. geldt voor de opcnbare 

-,chool: hct i<; cen school waarin met JT

.,pect voor 1edn-, god-,diemt ot lcven<,

ovcrtuiging ondcnvijs \Vordt gcgcvcn. 

In kringen van openhaar onderwij'> di5-

cu~siccrt men over de acticvc invulling 

van dcze opdracht. Noopte deze ci-, 

van de Crondwct in het vcrlcdcn tot 

neutraliteit en terughoudendheid. nu 

wordt een appel aan openbare scholen 

Een christen-

democratisch 

antwoord voor de 

toekomst van 

publiek bestel: 

pluriformiteit, 

toegankelijkheid 

gcdt1an on1 op acticvc \Vijzc 

inhnud tc gevcn aan de np

rncp van de Crondwct. zoda

nig dat 5prake " van 

waardcnovcrd rae h t. 

01 het nu gaat om openbaar 

ol bijznndcr nndcrwij<;, in 

beidc stelscls zal de ovcrhcid 

zich terughoudend moeten 

opstellen in de identiteil'>dis

cu5'>ie. Dat i'> en blijft een 

zaak van ouder5. docenten en 

voor brede groepen, schoolbesturen. Zij zullen 

ruimte voor 

identiteitsbeleving 

en herkenbaarheid. 

gezamenlijk aan de pedago

gi-,che opdracht van de 

5chool en de mi55ie die hen 

voor ogen <,taat. inhoud moe

ten geven. Wellicht dat er in 

de tockom<;t minder 5pecifiek 

katholieke en prote5tant5e 5cholcn zul-

len be5taan. lk hoop dater in plaat5 van 

de lJ·aditionele vier zuilen vele inter

contc55ioncle scholcn zijn e11 5cholcn 

iongcacht hct naamhord)ei zu\lcJ1 ZJJn 

waarin de he5chrC'ven mi<;<,ie ook daad

wcrkclijk wordt uitgedragcn 

Tcmlotte. cultuuroverdracht in chri<;

tcn-dcmocrat"ch per'>pectJd zal na de 

vcrzuiling minder via de <,tructuren en 

mccr via de inhoud gcstalte moetcn 

krijgcn. Hct vraagt 0111 'n1aatwcrk' in de 

n1cdia en on1 ccn acticvc invulling van 

de grond-,\ag van de -,chooll)at i-, geen 

eenvoudige opgave maar om met ,\lark 

Twain te besluiten "Doc gcen al-,tand 

van je idealcn. A\, je al5tand gedaan 

hebt van je Jdcalcn. hcb jc opgchnudcn 

te be5taan " 

Pctr11 ''"" du KtP£111 11 oJJdcnuijshlldu}c c11 

\(/1/iJfi dii illlikcl or {lmooJJ!i)kc lite/ 

Aan de redactie 
Brieven van lczers kunnen worden 

geplaatst in deze rubriek , indien zij 

kort en bondig ingaan op een in 

CDV vcrschcncn artikcl. De rcdac

tie behoudt zich het recht voor om 

bricvcn nict tc plaatscn of om dczc 

in overlcg met de auteur - in tc 

kortcn indicn dcze te lang zijn. Ecn 

brief telt maximaal 500 woorden. 



Psychotogen kennen het verschijnsel. Mensen negeren graag pro

blemen die te moeilijk voor hen zijn. We concentreren ons op wat 

we aankunnen. Zo kan een blinde vlek ontstaan voor ernstige pro

blemen. Het milieu kent vee! moeilijke problemen. Maar als de 

christen-democratie zichzelf ziet als een beweging met toekomst, 

moet ze Iaten zien welke antwoorden ze daarop heeft. En die ant

woorden anna 1995 weten te verkopen. 

D 
e klimaatvcrandering vormt 

<;lcchh een illu-,tratie van 

de hardnekkigheid van 

mondialc milieuprohlemen. 

De wereld i<; de laat<;te weken getrac

tecrd op recente onder

zock<,t-c<,ultaten. die Wltzen 

op ecn dramati<;che ver

<;nelling 111 het pmce<; van 

k\ inlJJt vcrandcri ng. 

Progno"c"' voor decennia 

hl11ken 111 enkelc maanden 

vcrwezenlijkt. Het zou 

mekeloo<; zqn om er n1eh 

aan tc doe11. Succc<, " 

dringcnd noodzakelitk 

tal bctoren en ver<;chillcnde helangen 

groeit. worclt het moeilijkcr om IT<,ulta

tcn te hcreiken. 

De noodzaak van <,amcnwcrking i<; 

zichthaar al, nooit tcvoren. En jui-,t nu 

litkt het 111 Nederland 

steed-, legitiemer om om 

te conccntrercn op de 

prohlcmen die we wei aan 

kunnen· we trekken on<, 

terug achter de dijken 

J\\ondialc <;amenwcrking 

kan wei. maar 'u'l'11t's iu il for 
111,· Crute prohlemen bliJ

ven onbeantwoord. 

:\laM hct hl11kt ongcloot- De concentrJtle op hct el-

litk nwciliik <lilt- zcker hij !<.rue l\1!ls gen crl wordt ook 111 de 

cuJnom~<,chc tcgcnwiml 1cn wJnnecr i<, binneniJnd<,e politick z1chthJar liet 

d1c cr nou nict~! ~ 111 intcrnationaal vcr

hand vecl mccr dan pJplcr te oog<;tcn. 

( lvcr de re,ultaten van de klimaatcon

lcrcntie in llerliin warcn de vcrwJchtin

gcn ;:1ln1ct hooggc..,panncn. Zc z1jn nict 

overtmlkn Naarn1atc het <;chazliniveau 

van cen prohlcem tocneemt en hct aan-

worclt normalcr om politick te organi

<;cren op declhelangen ( ludercn. hoe

ren en tcgcn<;temmer' onttrckken zich 

n1ct -,uccc..., aan de jarcnlangc traditic 

van con...,cn..,u-; en algcnlcTn hclang. 

Onder druk van de <;teed<; grotere aan

tallcn zwevcnde ktczcr<;, worden poli-
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tickc partijcn gcvocliger voor deelbe

langcn. Hct draagvlak voor onpn:ttigc 

maatrcgelen die houdbaarhl'id (van de 

<,ocialc zckcrheid, van de oudnenzorg, 

van hct milieu) voor de toekomst vcr

zckcren, ncemt merkbaar at Dl' AOW

cn'>i'> <,taat ni<:t up zichzc\1 De 

hetrokkcnheid hi) maabchappclijkc 

proh\cmen krijgt CCil Stl'rker een-di

men<,ionaa\ karakter. Dat is slccht 

nicuws, nnk voor her milieu, dar im-

111CP1 i,;;, gchaat hij ccn ahvcging in 'ia

nlcnhang. 

Een beweging met toekomst? 
Chnstcn-dcmocratie zict zich graag a\<, 

hcwcging n1ct tockonl'it. Zo'n hcwc

ging gaat grotc en ccHllpkxc probk

lllcn niet uit de \Vcg, lllJ(.H hrcngt ict'i 

lcwccg en draagt dat ook utt. Hectt de 

christen-democratic ccn aansprekend 

antwoord op grotc milicuprohlemcn, 

ccn antwoord dar he'>tand i' tegen 

maahchappe\ijke trends' 

Dat is de vraag. OilS heeld op mem en 

schcpping is in thcorie helcler: als rent

mee<,ter<, zijn mensen verantwoordelijk 

voor wal hen is tocvcrtrouwd. Her i' 

ccn cis van gcrcchttghctd dJt mcn-,cn 

rckcning houdcn met de gcvolgcn van 

hun handelen voor anderen. Vanuit dar 

idealtSme \edt de chri<,ten ckmocratie 

Onze polttick vergt meer dan het gc

wotlc .. '-leer zeit'> dan her wclhcgrcpen 

eigcnbclang Wij vinden die bood'>chap 

gocd. t\1aar hoc hrcngcn we haar'1 

Kcnn1crkcnd voor onzc bcniJdcring van 

grote prohlcmen is ook de gesprcide 

vnanlwoordc\ijkhcid. Wij verwachten 

niet van de overhcid dat zc zellstandtg 

de milicuprohlcmatick voor haar reke

ning tlccmt. De cultuuromslag die 

noodzakeltJk "· maakt in onze ogcn ai

leen een kans als de vnanlwoordeli)k

hcid van burger..; haar tcwccghrcngt. 

Maar wal nu, wanncer we mocten vast

stcllcn dat de cigen verantwoordclijk

heid te kort <,chiet~ In de <,aml'nleving 

worden immcrs ontwikkelingen zicht

baar die op gcspanncn voet staan met 

de visie van de christen-democratic op 

memen en vcrantwoordclijkhcdcn [en 

tcstcase voor een moderne volkspartij is 

hoc \VC on1goan n1ct ontlopcn vcrJnt

woordeliJkheid 

Een nieuwe jas voor 
engagement 
Laten we oppa<,<,en voor ecn voot· de 

hand liggendc valkuil. Want hu is vn

lcidcliJk om hij hct constalcren van po

litickc organi<.,Jtic op grond vJn hct 

cigcnbclang bevestigd tc worden in ecn 

a\ te calvini'>tisch mcnsbccld. \)Jl zou 

tc kort door de bocht zijn Natuurli1k is 

niet in her atgl'lopen ckcennium aile 

cngJgcnlcnt wcggc~n1oltcn. lntcgcn

decl hct idcaal van cc11 hctcre wercld i'> 

<.,tcrk gcnocg om ccn krJchtig onC;ntJ

ticpunt tc hicden aJn velc 'mcmcn van 

goedc wil' \)at hll)kt uit grotc hocvcel

heden keurig gcschcidt:n alva\, 11lJJr 

ook utl 1\orcrcnde maal'>chappelijke or

gJni..,atic~, uit..,luitcnd ge\viid JJn natuur 

en milieu ol Jan ontwikkeling""Jilll'll

werking. In chri'>tell)k-soualc puhlib

tics worclt de laatstc ti1d vaak met cntge 

ja\oczic vnwczen nJar de '(Tndimen

sionalc ·1 toewijding van nlcn-;cn aJn 

clubs a\, Ct·ccnJ)CJCc en Amnesty Inter

national. Begrl)pell)kc nal)ver \Vat " 

toch de kracht van deze hewegingen' 

Allcrccr<,l de eenduidige heldere docl

stclling. Ander'> dan tradtttonclc poli

tick<: pJrtijen hchhctl acticgrocpen 

gee11 enke\ prohlccm met hct vcrko

pcn vJn hun bood,chJp Nict J!!eetl 

de wcrcldvcrhctcraars onder de actie

grocpcn trouwctl'>. Ook hct rcccnte 

hocrenprotcst i' in zijn doclstelling 

J(l(l'){, duide\ijk 



Club-, a\-, Amnc<,ty International en 

Crccnpcacc Lomhincrcn die hclderheid 

met orwcrdund idcalismc Hun hood

schap i-, aanstckclrJk Zc 

Vcrantwoordelijkheid is gccn wonder

middcl, maar wei cen nog te vaak ver

waarlomd aangrijpingspunt. \liJ 
milieubclcid <,taat of vall 

lcggcn de vingcr op de zc

rc pick en vocren actie 

voor vcrhctcring Fr zijn 

n1aar ccn paar "'illCLC<..,'-,Cll 

nodig om in de media dui

dc\ijk tc makcn dat actic

vocrcn tol resultaat lcidt. 

Acticgrocpcn slaan de 

hrug tu.,-,cn droom en 

Juist de christen

democratie kan op 

het terrein van het 

succes met de tocwijding 

van mensen. Fen beter mi

lieu bcgint waar n1cnc.cn 

hereid zijn zeit hct hell in 

handen lc ncmcn. Door· 

de bu, lc pakkcn Door de 

thenno:-,taCJt wat lager tc 

zctlcn. Fen hctcr milieu 

milieu een krachtig 

profiel verwerven. 

daad, zondcr zich a\ tc vee! zorgcn tc 

makcr1 over wetten en praktisLhc he-

zwarcn 

Tcnslotte hestaal onder Ollr-i,sur-hcwc

gingcn ecr1 hcgriJpelqke voorkcur voor 

conuTle aangrijprngspunten. Schri)t

avonden worden gcricht op ccn politicke 

gcvangcnc. Ruhbcrhootjcs varTn onder 

zecr LOrKrclc vaten en C:O'-hc<,trijdcr<, 

k\in1mcn gocd zrchthaar in <,Lhoorslc

rlen Arl-,cn zonder Crenzcn danken 

hun populantcit oun aanwibhZlrc ttctic...;. 

Lventuelc succe<,<;en zqn herkcnhaar en 

genereren maatschappeliJke stcun. 

Lessen voor de 
christen -democra tie 
.\!aatschappeliJke hewegingen rnsprre

rcn. I )oor hurl heldcrc doelcn. onvcr

snedcn idealcn en concrTte actre<, Vra 

octtcgrocpcn gcvcn n1cn.:..,cn graag ui

ting JZ\11 hun cngagcn1cnt. Wat kan de 

chri<,ten-denwcratie leren van deze 

maahchappeli,ke organisatie<,~ Allcr

eer<,t natuurliJk dat het <,tcrkc hondgc

noten kunr1er1 zijn hij het werken aan 

gedeelde rdealerl .. \bar we kunnen ook 

iets lcren van de tlair en de stijl van 

wcrkcn van n1odcrnc onc-ISS!IC- hcwcgi n

gen Een politreke parti1 die wrnt aan 

helderhcid. idea\i-,me en concreetheid 

zal overtuigen. ,\\it<, de hoodschapmct 

zorg wordt uttgczocht en uitgcdragcn 

hegint \vaar colkga''-; vcr

anderen in cdr{'oo/rr1. Waar socialc part

ncr-,_ consumentcn en produccntcn 

Iaten zien dat hcl milieu meek hun ver

antwoordelijkheid i'> r\ lodcrnc chris

tcn-demucraten dagcn daar voortdurend 

wcuit. 

Wat nodig is. i-, cen polrtiekc partij die 

ccn prikkelcnde rol blijtt 'pclcn Het 

helcrd i' klaar De rcducticpcrccntage'> 

zrJn va<,tgc<,te\d. We hevrnclcn ons in de 

lcvcnsgcvJarliJkc la<,e van de uitvoc

ring. Want de resultatcn van individu

clc Jn-,panning zi1n nagcnocg onzicht

haar. 1\\i\ieu i' gecn zaak van sncllc suc

ce<,<,cn. Te\cur<,telling ligt op de Iocr. 

lui<,t de christcn-demou-atrc die het 

rcntmcc<,ter-,chap van men<,cn en hun 

organi-,atics wd hcvordcrcn - kan hicr 

een krachtig proliel venvervcn. Allcr

cerst door concrete thcma's te krczer1. 

Wat is cr crgcnlijk tcgen wanncer een 

parti) concrete doelcn stelt over zalmen 

in de RiJn. over het hehoud VJil het 

Croenc Hart. ot over de aanleg van de 

Zuidcrzcespoor\ijn~ Wee<, helclcr in je 

doelcn en wcrk zichtbaar aan <,ucce'-

'-,CTl 

Cocde chri<,ten denwnaten zcttcn ver

vui\cr-, aJrl het dcnken. We kunnen de 

creatrvitert er1 het vcrJntwoorde\qk

herd-,gevocl van hcdriJistakken. ol het 

nu gaat on1 de intcn-,icvc vcchoudcrij ol 

de pctrochemi<,che indu<,trie. hetcr he-
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nutten door· de vcrei<,te reductic te Ia

ten vcrzorgcn door en onder vcrant

woordelijkheid vJn hedrijven zell J)Jt 

,Juit JJn htJ he<,tJJnd heleicl i\1aJr te 

\vcinig worden de ~uccc<..,o..,cn vJn crc

aticvc hcdrijvcn z1chtbaar gcn1t1akt. 

Srreek ecn<, tot de vcr-hcelding~ 

DaornJJ'>t worclt hct tijd dot we over 

onzc trJditionelc beduchthcid voor h

nJncicle imtrumentcn heen<,tarren. 

WiJ moetcn hewu'>t ktezen voor instru

nlenten die vrijwilligc inve:-,teringcn in 

de eigen milieuzorg uitlokken. Dat kar1 

door de aankondiging van ccn suh-,ran

ticlc verhoging van de encrgierrijs over 

vqt Jaar, ol door het 

,\ 1oderne ch r·i<;tcn-demouaten actual i · 

<;et-en hun prot iel voortdurend Nu hct 

milieuprohlcen1 ce11 optel,om vormt 

vJn de tJIIoze handelingen vJn indivi

ducn. vom1en dte de slcutel tot verhcte

ring Het CDA moct ztchthJor rwrken 

dot het men<,el1 de bm gee It het hdt 

in eigen hand te 11emen. ,\let een nJuw

keurigc ,clcctie VJI1 doclgroeren, met 

gcvocl voor de d1rectc lcclon1gcving 

vJn men<;en, thuis ol or het werk. 

Pleidooi voor een lange adem 
Ecn heter mtlieu is ecn groot en Otl· 

grijpbJJr doel Te moeilijk om de Jan-

dacht lang vJst te houden 

zwaardcr hclJsten VZ\11 IT· 

latiel vuilc rrodukten ol 

diemtcn. Waar· ccn wil is, 

i' een wcg. Her woord 

'ecotJx' i'> de IJJtstc 111JJI1· 

den nauwclijh mccr ge

vallcn Her wa<, 1n onze 

kring ook gccn populair 

bcgrip NatuurliJk gaat 

hct niet om de term. maar 

Een testcase voor 
Psychologe11 weten dar 

IJke concrete uitwcrking 

biedt een kans om cr iet<; 

JJn tc doe11. Hetzelkle 

ideJ]i,mc, dezcllde con

creetheid en de zcllde JC· 

t1cgerichrheid d1e maat· 

<,chilppelqke orgJni<;Jtic' 

een moderne 

volkspartij is hoe 

we omgaan met 

ontlopen 

verantwoordelijkheid. kcnmcrkt, ka11 tyrcrend 

wei om een herkenhJre tnzet. Politici 

die de lcdomgeving '>ericus nemen, be

vordcrcn de reiJtle tu<,<;en belastingcn 

en milieubeiJ<;tendc gocderen en dien

sten. 

Als wi1 <;\JJn voor een overheid die 

voortdurend vcrJntwoordcliikheid Ltlt

lokt, hlokbde' wegnccmt lvJn Juridt

'>Lhe er1 linJI1LJl1lc aard' hutTJucrat1e 

tcgcngaZlt en produccntcn en con-.u-

111Ct1tel1 atreketlt op de door hen hc

rciktc rc...,ultotcn, nHJctcn we \\'J.J.l 

nwgcl t 1 k de m·crhcid zeit J I r·ekenen op 

w,H cbJrJt1 i'> hcretkt. Opposttic \'Ol'ITt1 

1'-. ccn hc1Z1ngriik.c tJak. in ccn c.,tropcr1g 

lwlcrdweld 

'lcnslottc mocten we vcel mecr wcrk 

nlakcn van onzc n!cuwc, nlJJr tcrcchtc 

lolzJng op de kk111C vcrhamkn 

zijn voor de op<,telling VJn 

christen democriltcn bij maatschappe

liJke vt'JJgstukken. ook op her gebicd 

van n1ilieu 

1, cbt voldoende~ Dat bliJit de vrJJg, 

gelct op de omvJng van de prohlcmcn 

~\1ilicu i.:; ccn zaak van lange adcn1 

1\ 1aar al-.. weer !net goed gekozcn voor

hcelden in ,JJgen men<,en tc vnkiden 

tot vcrantwoordcliJkhcid. " de ha<;is 

voor vcrhctcnng gelcgd. ( )nc., gedach

tcngocd ic., cbarvoor uitcrn1atc gcc.,L hikt 

~u komt hct aan op doorzctttngwcr-

111ogcn 

Rc11r P11d1 j, "'IPrccllr f,ir ll/ )() ( '""/"( )fm, 

,\ Ln!dt/UJJCJJ/ ( 'on'-.ultilnl~ en /d Pdll 3c t/CII!CC!I

tcrddJi Pilll ( ,roJJIIli}C!! 

([)\'''I' 



Op grond van haar ideologische orientatiepunten mag juist van de 

christen-democratische beweging worden verwacht dat zij zich in 

het bijzonder inzet voor het milieu en de kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving. Het milieubeleid bevindt zich in de fase waarin inte

gratie met andere beleidssectoren vorm moet krijgen. Bij het maken 

van keuzen om deze integratie vorm te geven heeft de christen-de

mocratische beweging de kans om een herkenbaar geluid te Iaten 

horen. Hiervoor is wei een flinke dosis politieke moed nodig. 

E 
nkelc joren geleden, ten tijde 

von het uitkomen van het eer

<,\e Nationool Milieubeleids

pbn. werd de 

oantosting van het milieu 

als cen van de helangrijk

ste maot'>chappelijke pro

blemen gcz1en. Onder 

aanvocring van cen aantal 

liberolc ministers is hct mi

lieuhelcid met grote voort

vorcndhcid in de <,\eigers 

gczet en zijn de cerstc re

sultatcn gehoekt. 

lnmiddcls is verdcre reoli-

Nijpels noemde dit het 'internoliseren 

van milieu', de huidige mini'>ter De Boer 

duidt dit aan met her bcgrip 'milieu-in

clusicf' dcnken. 

Dcze externe intcgratie 

van hct milicuhelcid moet 

plaatwinden in een perio

de waarin het milieu dui

delijk mindcr in de he

langstelling staat dan en

kelc jaren gelcden. 

<,cring van de ovcrecnge- Licshcth Sf>ics 

Het christcn-democrati

sche gedochtengoed hicdt 

belangrijke handvotten om 

dezC' <,\ag op een succes

vollc monier te makcn. 

knmen milicudoc\-,tellingcn in helang-

njkc mote alhankelitk van de vroog in 

hoevcrrc hct milieu-aspect wordt ge'in

tegreerd in kcuzen die in andere secto

rcn gcn1aakt worden. Hct gaat erorn 

dat milieu intcgraal ondcrdecl wordt 

von hesluitvonmng in andere sectoren, 

door moct hct gebeurcn. Oud-mini-,tcr 

Twee christen-democratische 
handvatten 
De kwoliteil van de lecfomgeving, de 

zorg vnor bet milieu, vormt hij uitstek 

ecn ondcrwerp waarbij de christen-de

mocratic een brug kan '>loon tu'>'en 

maat<,chappclitkc prohlcmcn en ecn 
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vanuit idecle opvattingen ingegevcn 

oplmsing van die problemen. Het 

christen-democratisch gedachtengoed 

bcvat twee pijlers die als kader kunnen 

dicnen bij het definicren van het pro

bleem en het zoeken naar oplossingcn, 

Rentmeesterschap en het appel op de 

eigen verantwoordelijkheid. 

Nog maar kort gelcden heclt het 

Wetenschappelijk lnstituut voor het 

CDA hierovcr een bijzondcr aampre

kend rapport uitgebracht 'Schepping 

en rentmeestcrschap' Hierin wordt een 

kader ontwikkeld waaraan mcnselijk 

handclcn kan worden getoetst. Het 

vruchtdragend vermogen van de natuur 

is bepalcnd voor de maximaal toelaat

hare milieubelasting. Dit komt erop 

nccr dat schade die wordt toegcbracht 

aan het milieu steeds binncn ecn gene

ratie (circa 25 Jaar) opgelost moeten 

kunncn worden. lc zou dit een systecm 

van evenwichtshelasting kunnen nne

men met als einddoel het 

weging een actieve inzet mag worden 

verwacht bij de zorg voor heelheid van 

de schepping Kunnen zij ook gehruikt 

worden bij concrete beleidskeuzcn' 

Crensu>aardw ot' maal 

Om het vruchtdragend vermogen van 

de natuur niet ontoelaatbaar aan te tas

ten kunncn grenswaardcn worden he

noemd. Per sector, per gchied of biJ 

wijze van sprcken per stof kan de maxi

maal toelaatbare milieuhelasting worden 

bepaald Op deze wijze vastgcstelde mi

lieunormen mocten kaderstellend ziJn 

voor het mcnselijk handelcn. 

Het is een misvatting om te vcronder

stellen dat hct benoemcn van grens

waarden een puur waardevrije, tech

nischc handeling is. De vaststclling van 

normen, het toetsingskader voor men

selijk handelen, is uiteindelijk altijd een 

bestuurlijke keuze, een politieke alwc

ging. Dit is ook goed, het vcrgroot de 

legitimiteit van de ge

realiseren van cen duurza

mc samenlcving. Het rap

port sluit hiermcc nauw 

aan bij de centrale doel

stelling van duurzame ont

wikkeling uit het Natio

naal Milieuheleidsplan 

Elk individu hccft een ei

gen verantwoordelijkheid 

waar hct gaat om het voor-

De heffing voor 
maakte keuzcn. Hct biedt 

bovcndien de mogelijk

heid voor maatwerk. Een 

puur technische vaststel

ling van grenswaardcn he

tckent dat in natuur

gebieden in hqvoorheeld 

hct oosten van Nederland 

dczclfde normen zouden 

gelden als in hct Rijn

kleinverbruikers is 

slechts een eerste 

stap op weg naar de 

ecologisering van 

ons belastingstelsel. 

konlcn van aanto-;ting van hct n1ilieu en 

nlol't daorop Jangc..,prokcn worden: n1i

J,euhcwust handelen al<. algemccn aan

vCJalll ethisch prinupe Len dergclijke 

vcrgaamlc vcnnnerlijking van hct m1-

!1euhewustzi1n is de lx:ste voorwaank 

om tc komen tot ccn claadwcrkclijk in

tcgralc a!vvTging VZlll hclangcn. 

Praktische toepassing 
De geschctste hanclvatten gcven aan dat 

juiSl van de christen-democratische be-

mondgehiccl. Dit 1s een keuzc die niet 

houdhaar 1-, en waarvoor gcen draag-

vlak lwstaat De maximaal toclaathare 

gcluidshelast111g en hela<;ting van de 

Iucht mag 111 cc11 stcdelijk ol <,tcrk gc'in

dustriai!Secrd gehicd best hoger Zl)n 

dZtn 111 ccn natuurgcbicd 

Tcgcn'-.tondcr.., van de gcdachtc von 

'grcn..,waardcn op 111aat
1 

zullcn ongc

twijlcld direct rocpen dat dit het begin 

" van ecn glijdcnclc schaal en clat we 

hlllncn alzienhare tijd tcrug ziJn hij at 

(I lV 5 '" 



De kcuze uoor grenswcwrden met dezelfde nomte11 voor ee11 natuurgebied en bijtJOorheeld 
bet Rijmnondgebied ts niet boudbaar Cfoto ANP) 

Dat kan cchter worden vermeden door 

pijnlijke keuzen niet uit de weg te gaan. 

Op die plaatsen waar milieubelastende 

activiteiten op geen enkele manier in 

evcnwicht gehracht kunnen worden 

met het her'>tellingsvcrrnogen van na· 

tuur en milieu zal ingegrcpcn moeten 

worden. Een voorbeeld waar dit op 

korte tcrmi)ll onontkoomhaar lijkt is de 

landhouw. Jui<,t een chriqen·dcmocrati· 

<,che bewcging moet dcrgelijke kcuzen 

durvcn maken. Cc,.lnspireerd vanuit 

haar idcologi<,chc grond,!agcn kunnen 

dcrgelijkc keuzcn hcrkcnhaar gcargu· 

mcntcerd en omkrbouwd worden. Ook 

a\<, dit hctckcnt dat dcrgcliikc kcuzcn 

piJillijk zijn voor hcpaaldc maat'>chap· 

pclijkc grocpen waarmcc \'Jil oudsher 

nauwc rclatics hc">LttJ.n. 

Trchno/o,}ilrhr Prti!ICtltl'llli} 

Hct tormulcrcn van 'grcnswaarden np 

maat' maakt hct mogclitk de kla<,<,icke 

tegenstelling tussen ecologic en econo· 

mie tc verkleinen. Hct wnrdt hong tijd 

dat we dezc polariserendc discussie 

over de schijnhare onverenighaarheid 

van ecologic en economic ecns en 

vnorgoed achter ons Iaten. 

Natuurlijk komt het vnor dat ccnno· 

misch handclen zich nict laat vcrenigen 

met grenzen die vanuit de zorg voor 

heelhcid van de schcpping aan dat han· 

delen gesteld moetcn worden. Milieu 

kan cchter ook huitcngewonn stimule· 

rend zijn vnor de economic. Het reali· 

scren van rcductiedoelstellingcn kan 

cen helangriike impuls gcven aan tech· 

nologische vernieuwing, kan de con· 

currentiepositie van Nederland op de 

langcre tcrmi)n versterken. Bovendien 

kan, zoals onlangs ook hct Wercld 

Natuurfclllds nog hedt hctoogd, het re· 

aliscren van de doclstellingen op het 

gehied van encrgichesparing goed zijn 

voor de werkgelcgenheid. 
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EcologismniJ helmtmgstelscl 

Het beginscl van de 'vervuiler betaalt' 

kan worden heschouwd als de door-

vcrtaling van de cigcn vcrantwoordc

lijkheid De 'kosten' van milieu

belastend handclen worden tot uitdruk

king gebracht in de prijzen van goedc

ren. Krachtig moet gestimuleerd 

worden dat het marktmechanisme ook 

op dit terrein gaat werken. We !Iicht dat 

het instrument van vcrhandelhare emis

'>ierechten hieraan eveneens een bijdra

ge kan leveren. Een andere variant van 

het begin'>el 'de vervuiler betaalt' is de 

ecologisering van het belastingstelsel 

Hicrmcc wordt simpclwcg gczegd, 

'goed gedrag wordt beloond' en 'slecht 

gedrag wordt gestraft' De aanstaande 

cncrgiehcffing kan worden bcschouwd 

als ecrstc stap op wcg naar cen ccologi

scring van ons bclastingstclscl 1\laar 

nadrukkclijk nog slcchts als ccn ccrstc 

stap voorlopig wordt de hcffing aileen 

aan kleinvcrbruikers opgelegd Op tcr

mijn zal ook een hefting voor grootver

hruikers ot hct loslaten van hct lage 

taricf voor hcpaaldc grocpen onont

koombaar zijn. 

Rol van de overheid 
Uitgaande van de twee pijlers uit het 

christcn-democratisch gedachtengoed 

al'> bouwstenen voor de verdere reali<,a

tie van milieudoelstelling kan vervol

gens de vraag worden gesteld wat de 

taak van de overheid is. 

De ovcrheid hedt in de eerste plaats de 

taak de kaders te stellen waarbinnen ac

tiviteitcn kunnen en mogen worden uit

gevocrd. De ovcrhcid moct de grenzen 

definieren van wat maximaal toelaat

haar is, uitgaande van heelheid van de 

schepping en evenwichtshelasting. 

Binnen de door de overheid gestelde 

kaders moct de markt aangesproken 

worden op de eigen verantwoordeli)k-

heid en die verantwoordelijkheid ook 

nemen. Dit gcbeurt bijvoorbecld al in 

de vorm van afgcsloten convenantcn en 

hct versterkcn van zcllrcgulcring door 

het bedrijlslcven. 

lndien echter de gestelde normen wor

den ovcrtrcden, is de overheid gchou

den krachtig in te grijpen Dit is _qood 

govenumce. Op deze manicr krijgt de sa

menleving de overheid die ze verdient. 

Deze hijdrage is in hootdzaak gcricht 

op het nationale schaalniveau. lnter

nationaal is het vraagstuk van hcelheid 

van de schepping nog complexer. Dcze 

complexiteit mag echter geen alibi zijn 

om nicts te hocven doen, internationa

le dynamiek begint met nationale ini

tiatieven. 

Ook in intcrnationaal verhand mag van 

de christen-democratic vcrwacht wor

den, dat ze ge'fnspireerd door haar uit

gangspuntcn, ecn substanticlc hijdrage 

Ievert aan het zockcn naar oplossingcn 

die bijdragen aan duurzame ontwikke

ling op mondiaal niveau. 

In de internationalc verhoudingen moet 

zcker de christcn-dcmocratische hcwe

ging, uitgaande ook van de zorg voor 

de naaste, h1jvoorhecld stimulcren dat 

kcnnis en kunde vanuit Nederland tcr 

beschikking worden gestcld, dat mi

licubelastende activiteitcn niet worden 

geexporteerd en dat biJ het heschikhaar 

stellen van ontwikkelingshulp milieu

aspecten een integraal onderdeel vor

mcn bij de bcsluitvorming Fen 

dergelijke opstelling draagt minimaal 

bij tot meer gelijkwaardigheid en daar

mee tot meer stahiele verhoudingen in 

internationaal verhand. 

Liesheth SJ1ies 1s coordmc~lol· mil1e11 bi) het Inter 

PwP111Ciii,If ()perle-') 
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Het stelsel van sociale zekerheid moet niet met sprongen, maar 

met kleine stapjes verbeterd worden. De werkgelegenheid moet 

worden bevorderd en de uitkeringen op minimumniveau verdienen 

bescherming. Door het inbouwen van prikkels dienen de verant

woordelijkheden beter zichtbaar te worden gemaakt. 

R
llllll hondcrd Jaat geleden 

pro beet den rooms-btholte 

ken en protestanten een ant

het stelsel van sociale zekerheid dat in 

de afgelopen periode mede onder ver

antwoordelijkhcid van christen-dcmo

woo r d t e g cv c n ,~l,l'PJ:¥!!~01;,;· ;:,,,,,,, .,;,,.,,.,;-;;;. ;:, ... :,· ;:,>i!'.!r[?~; 
or de socialc prohlcmatiek 

van de harde economische 

wcrkelijkheid in de negen

tiendc ecuw. Tastcnd en 

zoekend namen ze afqand 

van her \iheralisme dat 

dreigde te vcrworclen tot 

ruur karita\i-,me Celijk

ti,dig zochten ze niet hun 

heil in cen aile-, rcgelende 

overheid. Samenwerking 

tu.,-,ctl mensen. het delcn 

van verantwoordeliJkhe

den. wa'> hun antwoord. 

Nu. ruim een ecuw na 

l<.rnilfl :\loPdrlllfl en hct eer

ste C:hristelitk Sociaal 

(:ongrc~, i-; Cf CCll niCLI\VC 

sociale kwe<;tic. Vee\ men

sen <,~aan aan de kant ter

witl de grenzen van de 

vcrzorgingo.,-;taat ter di~

cu.,-,ie staan. De roer om 

een uitgeklcde verzor

ging'><.taat wordt sterker. Is 

Wlllnit.TclleBetl/ 

Pelcr S1ei11 

craten is opgehouwd. nog 

houdhaar: Waar ligt de 

balans tlt',sen solidariteit 

met hen die op de socialc 

zekerheid zijn aangewe

zen en activering van hen 

die zouclen kunncn wer

kcn~ 

In dit artikel wordt eerst 

een waarschu\ving gcge

vcn: \\'Ce~ voorzichtig en 

maak klei ne stappen. 

Vcrvolgcns wordt de 

meest noodzakelijke voor

waarde voor ccn houdbaar 

stel-,el hesprokcn, bevor

der werkgelcgenheid. Tot 

slot wordt de richting aan

gegeven verduide\ijk ver

antwoordclijkhcden 

Waarschuwing 
vooraf 
ledcreen die wil houwen 

aan het sociaal zeker

heidsstelsel moet beden-
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ken dat dit letterlijk werken met men

sen is. l\1ensen die belastingcn en pre

mies opbrengen, maar ook mensen die 

afbankelijk zijn van een uitkering. 

Mensen, gcen nummers. Dczc men<,e

lijke maat moet voor cbristen-democra

ten bepalcnd zijn En bet betreft veel 

mensen. Naast twee miljoen AOW'ers, 

zeker 900.000 personen met ccn ar

beidsongescbiktbeid,uitkering en min

stem 750.000 werklozen in de 

Werkloosbeidswet (WW) of bijstand 

Aangevuld met mcnsen in de Algemene 

Weduwen- en Wczenwet (AWWl 

(200 000 personen), in de Zicktewet 

(300.000 arbeidsjaren) en mensen met 

kinderbijslag. Als je stil <,taat biJ de 

mem achter deze getallcn, realiseer jc 

jc dat riicksiclltlos implementeren van 

een ideaal <,telsel nict gaat k kunt geen 

blauwdrukken van een stclsel als een 

procrustesbed over de huidige rcgelge

ving en uitkeringsontvanger'> leggen. 

Het stelsel is te ingewikkeld voor mak

kclijke en snelle oplossingctl. Door ve

le onderlinge dwarsverbanden kunnen 

grote ingrepen lciden tot niet gcwenste 

of verwachte reactics. Met stapJe'>, niet 

met sprongen, moet je bet systcem ver

beteren. Te beginnen waar verantwoor

delijkheden niet belder zijn weggelegd 

Z6 kan richting gegeven worden aan 

Er is een nieuwe 

sociale kwestie. 

een stel-;cl dat betcr inhoud 

geeft aan cbristen-democra

tische beginselcn als solida

ritcit, gerechtigbeid en 

ge<,preide verantwoordelijk

beid. Ook de ingrijpcnde maar nood

zakeliJke maatregelen die al door de 

kabinctten-Lubbers genomcn zijn en 

onder Kok nog genomen worden om 

bet stelscl bctaalbaar te bouden en de 

activerende werki ng tc vergroten, 

dwingen tot enige bescbcidenheid. 

Fen oprocp voor kleine stapjes en he

scheidenbeid lijkt misscbien <,aai. maar 

is bet degelijkst, zo lang je weet waar jc 

been stapt. 

Werkgelegenheid bevorderen. 
Arbeid, betaald of onbetaald, becft al

le!·eerst een waarde in zicbzelf. Her is 

in de christcliJk-sociale traditie een op

dracht. Een opdracht om je talenten te 

gebruiken. ook als je wat mindcr bc

deeld bent met talenten. Arbeid zorgt 

voor zingeving, scbept de mogcliJkheid 

verantwoordelijkbeden te dragen, geeft 

een gevoel van eigcnwaarde en geeft de 

mogelijkhcid een bijdrage aan de sa

menleving te lcveren. Aileen gerecbtig

heid vraagt christen-demouaten al om 

zicb in tc zetten voor mecr werkgelc

genheid 

Her strcven naar een houdbaar stclsel 

van socialc zekerheid versterkt deze in

zet voor mecr werk. Sociale zekcrheid 

<,taat immers nict op zich, maar is een 

decl van het <,ociaal-cconomisch belcid. 

Celijktijdig zijn de resultatcn van dit 

bclcid bcpalcnd voor het bcroep op het 

stelsel. De houdbaarheid neemt toe biJ 

meer werkenden en minder uitkering-;

gerechtigden 

Dit betekent gcricht beleid op uit

stroom, en met name gcricht bekid op 

bet onderste <,egment van de arbeid'>

markt. Hier komen immers aile plagen 

van lgyptc bij elkaar bier is de werk

loosbeid her hoogst en langdurigst, hier 

is bet aantaluitkeringcn groter dan waar 

dan ook op de arbeid-,markt, hier is de 

verbouding tussen werkenden en uitke

ringsgerechtigden drie maal zo ongun

stig als elders en hier is bet belcid van 

de kabinctten-Lubbcrs het minst succes

vol gc\vce~t. Zo ging in de _jarcn tachtig 

minder dan 15'){, van de ruim I 00 000 

nieuwc banen per Jaar naar mensen met 

cen uitkcring En de problcmen zullcn 

in de komende jaren steeds groter wor

den. De sterke toename van bet alloch-



tone arbeid.,aanbod i<; voor ccn groot 

dec\ geconccntrecrd aan de ondcrkant 

en ver<,chcrpt de problematiek 

Du'> moet het sociaal-economische be

kid arbeichparticipatie met cen pakket 

van maatrcgelcn, gericht op de onder

kant van de arbctdsmarkt, bevordcren. 

Hct gaat dan om gerichte scholing, in

temicve begcleiding en het verlagen 

van loonkosten door het inzettcn van 

de ruimte voor \a<,tenverlichting in hct 

onder<,te <,egmcnt van de arbeidsmarkt. 

.~laar ook om een extra be\a<,tingahrek 

voor wcrkenden zodat werk zoeken 

cerdcr loont. 

NatuurliJk i<, er mecr dan de onderkant. 

Coede inlrastructuur i'> zeker noodza

kelijk en het hnancicel kader van de 

Maa'>tricht-normen i'> hard. 1\ laar dear

beichmarkt be<;taat natuurlijk uit mecr 

dan de onderkant. De kern hlijft: werk, 

en zcker richten op de ondcrkant. 

Nieuwe wegen naar een nieuw 
sociaal zekerheidsstelsel? 
Tot nu toe hehhen we randvoorwaar

den he-,proken. Nu het <;te\<;c\ zclf We 

beginnen met vragcn tc stellen bij radi

calc nicU\VC vvegcn. 

Zo i'> in onze ogcn het hasisinkomen 

een onbegaanhare weg. Zo'n <,telscl 

lijkt mooi. ledereen kriJgl een basi,Jx

drag van de overhcid, en daarmec 

houdt hct mee op. Voor de rest ligt het 

btj het indivtdu. Een bcetje bijklmsen, 

ecn voile baan: jc mag kiczen. Dui

delijk, hcldcr, eenvoudig en lraudehc

<;tendig. Echter: het principe dat men 

onvoorwaarde\ijk recht heeft op ecn in

komen van de ovcrheid, mag christcn

demouaten nict aan<,preken. Tegcnover 

cen inkomen moet een tegcnprestatie 

<;taan Hct idee dat de collcctiviteit de 

man van een goedverdienende tandarts 

een basi,inkomen garandeert, druist in 

tcgen iedere chri<;tcn-democratische in-

vulling van het begrip gc<,preide verant

woordelijkhcid. Wannccr een partner 

aanwezig i<; die zijn of haar vcrant

woordelijkheid wil en kan dragcn, mag 

en moct de overheid geen rol willcn 

spelcn. [en twecde, minder principieel, 

hezwaar is de hoogte van het ha<,isinko

men. Is het te laag, dan zal de overheid 

in onze visie moetcn blijven biJsprin

gen voor hen die het ccht nodig heb

bcn, zoals ernstig gehandicapten ol 

allecn<,taamk moedcr'> met jongc kin

deren. AI., sneeuw voor de zon verdwij

ncn daarmee de voordelcn (duidelijk

heid, hclderheid, ecnvoud en lraudehe

stendigheid). Is het ha'>isinkomen te 

hoog, dan verwordt het tot een nict 

cerder vertoonde vorm van rondpom

pcn van geld met aileen ongewenste 

gcdragsrcactic~. 

Ook voor de verschillcnde vormcn van 

cen mini-<;telscl hebhen we enige 

schroom. De ovcrhcid garandecrt cen 

inkomenshescherming op minimumni

vcau, werkgevers en wcrkncmers vcrze

keren tndividueel de eigen risico's van 

werkloosheid, ziekte, of arheidsonge

schiktheid bij In dezc optie maakt hct 

individu zijn eigcn keuzc. Eigen verant

woordelijkheid in oJ>Iinw fomtil, maar so

lidariteit onthreckt. 

HierbiJ kunnen dan ook enkcle kantte

keningen geplaatst worden. De markt 

wcrkt immers nict altijd perfect, zeker 

niet de verzekcring<,markt. De dckking 

van het 'WAO-gat', ondertussen a\ weer 

twce jaar gelcden, is een voorbeeld. 

Het betrof tocn de aanvul\ing op een 

'gat' in de uitkeringshoogte dat pas na 

cnige jaren uitkering uit de collecttvi

teit zou optredcn. De terugtredende 

overhcid wcrd toen echter direct ver

vangen door collecticve aanvullcnde 

verzekeringen, die ook nog cens algc

meen vcrbindcnd wcrden verklaard. 

Ook bleek dat -,ommige risico\ nict tc 
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verzekcrcn zijn. En dit zijn jui'>t risico\ 

van mensen die de bescherming hct 

hardst nodig hebben. llij de Wet op de 

Arbci dsongesch i ktheidsverzekeri ng 

I WAO I waren het de chroni5ch zieken. 

1\let ccn particuliere WW zijn het de 

werknemers bij Fokker. De 

heid ecn Jaar of vijf gelnkn duidelijk 

"'rrakc \va-; van ahventeling van ri-;ico's 

op de collectlviteit, i-, hicr in de afgelo

pcn tijd a! vee! vcranderd I van Lubber'> 

Ill, tot mogelijk privati5ering van 

Limchoten/ 1\lclkertl. Nu is ru'>t op dit 

front gewenst. Eer<;t eens 

eerstc verzekeraar die hij 

Fokkcr polissen verkoopt 

tegen ontslagrisico kent 

een risico ontslagcn te 

worden. Acccptatieplicht 

voor deze risico\ hetekent 

ingewikkelde en mocilijk 

te controlcren regelge

ving. Een laatste problecm 

kan, in navolging van de 

pensioenbreuk, de socialc 

zekerheid,hreuk zij n Per 

<,ector of per individu wor

den hoven op de mini

llllltll-waarhorgen 

Het belangrijkste 
kijken hoe aile'> uitwerkt 

voor direct weer volgendc 

<,tappen te nemen. Bij 

ovcrdracht van het werk

loosheidsrisico is het ech

tcr de vraag of er echte 

voordelcn tc behalcn zijn. 

Afwenteling op de collec

tiviteit komt hicr mindcr 

voor, cnkcl hct collccticf 

ontslag van oudcren i'> 

mi"chien een voorhecld. 

Een strak tocpa">en van de 

oudcrenrichtlijn bij ont-

bezwaar tegen 

overdracht van 

werknemers-

verzekeringen naar 

sociale partners is 

dat het deels bijna 

een gepasseerd 

station is. 

verzekeringen afgcslotcn. len andere 

baan betekent andere ri'>ico's, andere 

poliwoorwaardcn e11 ee11 socialc zekn

heidsbreuk. 

A! met al een aantal vragen die we mo

gen stellcn voordat een dergelijke rich

ting ingeslagen wordt. 

De ovcrdracht van de werknemersver

zekeringen naar de socialc partner'> lijkt 

op de vorige optie. De overheid stelt 

n1inin1un1-wJ.arhorgcn. Per "icctor nla

ken werkgevers en wcrknemers vervol

gen> afsprakcn over de invulling van en 

aanvulling op deze waarborgen. 

Verantwoordelijkhcden in klcine ver

banden, dit moet christen-democraten 

toc.h aansprcken 1\laar de hierhoven 

be5chreven bezwaren, met name de so

ciale zekerheidsbreuk, komen ook nu 

voor. Het belangrijk-,te bezwaar tegen 

de overdracht naar socialc partners is 

echter dat het deels bijna een gepa5-

secrd station 1s. Want hoewel bij het ri

sico van ziekte en arbeidsongc5chikt-

slag i'> dan waar>chijnlijk 

makkelijker uitvoel-baar en eerder sue-

cewol dan overdracht Want iJf is er 

ook na de overdracht sprakc van grote 

verbanden, ilf overdracht i-, de druppcl 

die 5lcchter lopende ondernemingen de 

da> om doet: wcgcns het grotc onr-,lag

risico moeten de 5ociale premies te fors 

ornhoog. 

Waar het dan wei heen moet 
Om recept klinkt mindcr uitdagend, 

nameliJk beginnen bij her huidigc stcl

<,e] en dit >tapje voor 5lapje vcrbctcrcn 

De kern moct bli)ven dat uitkeringen 

op minimumniveau be>chermd worden, 

een Jaarlijkse daling voor dczc uitke

ringsgerechtigden die het stelscl ccht 

nodig hebhen, mag niet de toekomst 

worden. De overheid bli,lt ccn schild 

voor de zwakken. Wclmoet het huidi

ge stelsel verbeterd worden en moeten 

verantwoordelijkheden beter zichtbaar 

worden gcmaakt Dit hetekent prikkcls 

inbouwen. 
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Dus werken extra financieel en fiscaal 

aantrekkelijk maken zonder dat het ten 

koste gaat van sociale minima. Ook 

mag je je afvragcn of je iederecn gclijk 

wilt koppelcn. Zclfs al' de huidige wet, 

Wet Koppcling Aanpassingsmecha

nismen (WKA), dit verplicht. Zolang 

de daling voorkomen wordt, hoeft de 

stijging niet te groot uit te vallen. 

Zeker niet voor groepcn die rclatief 

dicht hij de arheidsmarkt staan. 

Ook hij werknemersrisico's als arbeids

ongeschiktheid en werkloosheid zijn 

juiste verantwoordelijkhedcn, prikkels, 

van belang. Werknemers mogen best 

geconfronteerd worden met ecn lager 

loon of minder vakantic-uren tijdens de 

ecrste dagen in de Ziektewet. Werk

gcvers mogen best een financiecl be

lang hebhen bij cen kort ziekteverzuim, 

zoals het nu al ingevoerde cigen risico 

van een paar wcken. Hicr is maatgeving 

belangrijk Wordt dit risico te groot en 

daarmcc tc onoverzichtelijk, enkele 

maanden of Ianger, dan bcstaat de mo

gelijkheid weer dat dit risico direct 

wordt herverzekerd 

Ook verzckeraars, de huidige uitvoe

nngsorganl~atic'>, n1ogcn mcer verant

woordelijkheden dragen. Zij rnogen 

voordelcn kenncn van rc"integratie op 

de arbeidsmarkt van arbeidsongeschik

tcn en wcrklozen, bijvoorbeeld in di

recte samenwcrking met uitzend- en 

arbeidsbureaus. 

In de bi)stand kunnen uitvoerders op 

verantwoordelijkhcden gewezcn wor

den. Zodra gcn1ecnten cen grotcr eigen 

bclang hebben bij reintegratie, zal hier 

ecrder en betcr aan gewerkt worden. 

Maar dit is eigcnlijk allernaal niet 

nicuw. In de afgelopen jaren is deze 

weg al ingeslagen, aileen moeten we 

hier op doorgaan. 

Ook moct, zekcr op het tcrrein van de 

hijstand, mcer gewerkt worden met we-

derzijdse verplichtingcn. Dit klinkt 

voor de hand liggcnd en er wordt al in 

sommige gemecnten aan gewerkt. 

Een cerste slap is dat individuele en 

concrete afsprakcn gemaakt worden 

met mensen die al langdurig op de bij

stand aangewezen zijn. Tegenover een 

uitkcring staat intensief zoeken naar 

werk. Christen-dcmocraten zicn arheid 

immers als ecn opdracht. Als dit werk 

vinden niet lukt, bctekcnt dit afsprakcn 

maken over scholing, het opdocn van 

werkervaring in vormen van banen

pools, maar misschien ook in zorgvcr

plichtingen. Dezc afspraken zijn van 

twee kantcn bindend. Voor de gemeen

te, maar ook voor de uitkeringsgcrech

tigde. Niet nakomen heeft gevolgen 

voor de hoogte van de uitkcring. Stap 

voor stap toewerkcn naar cen 'cen-lo

ket-henadcring' is daarbij nodig 

Boodschap 
In dit artikel zijn gcen hemelbe.,tor

mende idceen naar voren gcbracht. 

Wel is een randvoorwaarde aangcge

vcn: meer werk. Er is ook een richting 

aangegevcn: meer verantwoordelijkhe

den. 
De grote boodschap is misschien de 

bood.,chap nict te grote stappen te zet

ten, de boodschap van de memelijke 

maat zoals die nu opgeld doet. Zoekend 

en tastend, en dan mag dit zocken en 

tasten zichtbaar zijn. Op de slotbijeen

komst van hct laatste Christelijk Sociaal 

Congres haalde de langstzittende pre

mier Lubbers de woorden aan van de op 

ccn na langstzittende premier Ruys de 

Beerenbrouck: "Credo dum fnu}rw: lk ge

loof, dus ik knok." 

Willcm .lellc Berg en Peter Stein 

De ecrste auteur is oud-1rd vmt het Dagcli;ks 

Bestuur van het CDJA tenuij1 de tweedc auteur 

werkzamn is in de amhtelrjke Haagsc IPcrcld. 
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Het CDA is eenzijdig gericht op een kant van de veiligheidsme

dialle: de repressie en het verbeteren van (rechts- )systemen. 

Vanuit onze bijbelse grondslag moet onze aandacht meer dan nu 

het geval is uitgaan naar de positie van delinquenten. 

V
llllgheld en hc,liiJdlng v~11 

de LIII11111JiltCit hct ZIJn 

thcmJ' d1c 1 ced' IJngc tiJd 

hoog op de rolltlekc agcn· 

dJ q~~n Ook het CUi\ heelt met nJ-

me in de tltgclopcn jJrcn wJonn 

rcgenngwerJntwoordeliJkheid were! 

gcdrZigcn. volor n1ccgcdt1an in de '-.triid 

voor ccn vciligc en zckcrc '-,tllllC!llcving 

WJt mij daJrbij echrcr op-

valt, i' dJt vceiJI 'tcrk de 

n~druk i' gclcgd op re

prc"le en het verhcrcrcn 

vJn 1 rcchh)wqcmcn. 

,\leer bcvocgdhcdcn. cen 

-.trcngcrc aJnpak, n1ccr 

ccllcn, mcer 'trJtbaar,tel

lingcn, tcrme taaL in een 

zccr hoog tcn1po ztin n1ct 

n~mc op initiatld vJn de 

voornlJligc nlini<.,tcr van 

Juqitic Hir,ch IJJIIin, vccl 

initiaticvcn gcnomcn en vccl \VCt'iont~ 

wcrpcn aan de Twccdc KanllT attngc

hodcn, tcncindc clkcticvcr tcgen 

vcrqoringcn vJn de recht,ordc tc kun

nen optrcdcn. De bc,trijcling van de 

zwarc gcorgani"ccrdc crinllnalitcit i..., in 

dat vcd)Jnd dikwijl, ccn toverwoord. 

.\\ip1 qcJiing i' clat her C[)A te zccr gc-

focuq "'"' en " op ccn ZIJdc van de 

'vcilighcld,mcdaillc' De ~nclcrc kant. 

de mcmci1Jkc, " Jlgcz1e11 van hct 

,JJchtollcr, onvoldoendc in het viz1cr 

1 gcwcc,l). DJt i' nict Jllccn onvc-r,tan

clig mct hct oog op de Olllwlkkcling 

von de ...,Jmcnlcving llltlar c.bt .... raat 

n1ijn<., lllZlcn-.. hovcnd1cn op gc<..,pZlnncn 

voct mel onzc gronci,!Jg, de hidx·l. Ti1d 

voor vn~nclenng du,_ Len 

ple1dooi voor aandJc ht 

voor rncn-;cn. 

In hct ondnqJJnclc zal 1k 

ccrq kort de bcick bntcn 

vJn de mcc!Jillc ,chchen 

Vcrvolgem probccr 1k JJn 

rc gcvcn hoc hct Cl);\ 

naar llllJll mcn1ng VJill!lt 

zijn grond...,lag hicrmcc 

zou rnoctcn omgzlJn l)c 

JJndJcht voor mcmcn zJI 

dJarhij al<. ccnrraal themJ fungnen ll11 

wijzc van voorhccldcn zJI ih. ccn JJillJI 

conu-ctc zakcn noemcn d1c nict 'rro

kcn met de hcnadcring zoJI' ik d1e 

voor-.ta en die nJar mijn n1ening tot de 

concJu,ie Jc,dcn dat her CJ)A ccn Jn-

der accent n1oct lcggcn JJndacht voor 

llll'Jl'-,ell! 

( I l\' ' ,,, 



De 'veiligheidsmedaille' en de 
grondslag 
Fen vcdtgc <..,JillCI1lcving j<.., van cnorn1 

hc\Ztng Hct 1.., dan ook ccn gocdc zJak 

dat veel aamlacht worllt ge,chonken 

J,111 de he,trwling en het voorkomen 

van inhreuken op d1c vcilighcid. wat 1k 

gcnlJk..,hzdvc lllJJr critntnalitcit zJI noc

mcn (:nnlllltllitcit vcroorzJokt inli11LT<., 

veel matericlc en immatenclc ,chade 

het hepcrkt ml'men in hun 

gelding, <..,pcc__izdc en gcncrztlc prcvcntic 

en hcvciliging, kan hct -.trzdtcn VZlJk 

nict uithliJVell AndcrziJd' nwetcn deze 

mcml'n ook de kan' kr1igcn hun bond 

met de 'amcnlcvlllg te hcr,tcllcn. LiJ 

mocten weer volwaardige lcdcn VJil d1c 

-,anlcnlcv111g kunncn worden. Zi! vcr

dicnen aandacht 

J)c hiJhcllccrt om over Cod<, onvoor

waardcll)kc J,eldc voor de men<,, met 

zqn nloo1c kantcn, n1aar 

nwgeliikhedcll, etc Het 

hclJng VJn ccn gocd toe~ 

gcrLt<..,t JU<.,tlticcl appZlrtttlt. 

VJil het betrekkcn VJll par

ttcultLTC organt..,atic..., en in

-.tcllingcn en VZlll burger-. 

hiJ Jll·cventie en JJllpJk, 

\'Zlll tnccr zorg voor ...,\ocht-

Het denken in 'wij' 
ook met ziJn gchroken

lwid. Vanuit vcrbonden-

en 'zij' (de 

'criminelen') 

bevordert de 

hcid met de Vader, de 

Loon en de flcillgc Cee<,t 

i' zip1 opdrJcht cr een van 

lielde voor clbar. vJn 

zorg voor en hetmkkcn

heid met elbar DJt geldt 
onveiligheid en is 

oiler' van delicten, hehodt bepaald niet bijbels. in het b1jzonder voor die 

daaron1 gccn hctoog 

Lr" cchtcr ook cen Jndere kant JJll de 

medaillc nameliik de kant van dcgene 

die de veiligheid hedrcigl, de bnt van 

de deiJnquelll. luiq dezl' zitlk i' <;terk 

ondcrhelicht gehkven e11 hehoelt onzc 

JJndacht. Len echt vcdige <,amenlcvlllg 

vraagt in1mcr<.., 0111 vcrtrouwcn van de 

memen, in dezc <;Jmenlcvlllg \Vanneer 

mcn'-.cn worden huitcngc..,\otcn huttcn 

'pel gezet. zullcn ZIJ hun vcrtrouwen in 

de '"menlcving vcrlJezcn, hugeen de 

cllwedigheld vergroot Het denken in 

wi1' en 'ziJ' 1dc 'criminelcn''. wal Jchtcr 

de hcmlige eellZJJdJge hcnJdcring ,chuil 

liikt te gaan hevordert derhalvc de Oll

vedigheid, en " bovendien - en dat i' 

nog heiJngrijkcr- hcpaald niet hijhek 

( )nzc grond...,\ag vraagt du-.. on1 ccn an

dere houding In het hiJZonder ten JJll-

Z!Cil VOI1 lllCil"iCll 

Aandacht voor mensen 
,\ kn<,en d1e inhrcuken maken op de 

rcchhordc kunncn daarop ZlJngc<..,pro

ken worden. l11t een oogpunt van vn-

memen die het nwcill)k 

hehhen 111 o11Ze 'Jmenkving. 

len partiJ die de hidxl al, gromhlag 

voor hJar hJndekn JJilVJardt, zal VJil

uit dat per,pcctlcl aanclacht moeten 

hehben voor delinquenten en nict ac

ccptercn dat ze JJn de zijlipl komen te 

"itaan. l-lct Z!Jil n1cn~cn d1c cloorgaon<.., 

ccn hoop ellcnde in hun Ieven hebhen 

meegcmJakt. en nu dikw1d' vcr,laJid 

ziin aan drug<;, alcohol ot gokken. Dat 

neenlt hun verJntwooJ·deliikheid voor 

de dlllgen die ze doen uJterJard niet 

weg, maar maakt hct vaJk wei hegr1Jpe

ll)k lui'l van het C[)A verwacht ik 

hicrvoor JJndacht. In de nota 

'We1·kzamc detentie van I cyq· WJJI'

vooJ· oud-mini<;tcr van lu'>tltie J-~Jir'>ch 

Ballin medeverantwoorckliik "'"'· 'tJJll 

1nooic \voordcn zoz!l..., nlcn-..waordig

held. rc'>OCJJii<;Jtic en dcrgeliJke lllJJI' 

wat wordt hicrvt~n waDrgcnlJJkt in de 

prakl1Jk~ 1 Hoc worllt daadwcrkeliJk 

n1ct nlcn-.;cn 'onlgc...,prongcn'.., Hocvccl 

geld hehben we daar voor over' lk 

Jloem een JJlltJI voorheelden: 
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- In de gevangenissen laat de psychi

sche gestcldhcid van de meeste mensen 

vee! te wensen over. Ongeveer drie 

procent van de gedetineerden is feite

Iijk detentie-ongeschikt; minstens ze

ven procent heeft een ernstige 

persoonlijkheidsstoornis2 Ruim de 

helft van bet aantal gedetineerden be

hoort tot de zogenaamde probleem

groepen in bet gevangeniswezen. Circa 

50% van deze groep Ievert risico's op 

voor anderen; ten aanzien van de ande

re helft is bescherming geboden vanwe

ge de kwetsbare positic of persoon

lijkheidl De ombudsman heeft recen

telijk gewezen op bet gebrek aan 'des

kundigheid van onder meer peniten

tiaire inrichtingswerkers ten aanzien 

van de medische kant van de verzor

ging van gedetineerden, de bereikbaar

heid van inrichtingsartsen en de 

accommodatie voor de verzorging van 

zieken'" Het is echter voornamelijk 

pappen en nathouden. Voor echte hulp 

is geen ruimte en vooral geen geld. Er 

bestaat een wachtlijst voor terbeschik

kinggestelden llijna honderd mensen 

wachten in de gevangenis, soms wei een 

jaar, op een plaats in cen inrichting waar 

ze behandeld kunnen worden. En die 

lijst lijkt aileen maar te gaan groeien ... ' 

- Twee mensen op ccn eel is niet Ianger 

We moeten meer 

dan ooit op zoek 

naar alternatieven 

voor de 

vrijheidsstraf. 

onmogelijk Daarbij gaat het 

niet aileen om personen die 

hechtenisstraf (korte vrij

heidsstraf) of vervangende 

hechtenis ondergaan en om 

in bewaring gestelde vrccm

delingen, maar ook om sinds 

20 juli 1994 vcroordeelde en 

onveroordeelde mensen in 

het Huis van llewaring, waar

bij niet wordt uitgesloten dat twee 

mensen in een eenpersoonscel worden 

ondergebracht Cedreven door de zorg 

om het personeel van de inrichtingen 

( op zich belangrijk) en de kosten van 

compenserende maatregelen, wordt -

ook door bet CDA - voorbijgegaan aan 

de belangen van de gedetineerden. De 

kritiek van 'buitenstaanders' waaron

der de beroepscommissie van de sectie 

gevangeniswezen van de Centrale Raad 

- is niet mals: lnhumaan, criminogeen 

en 'in strijd met een fatsoenlijke en 

menselijke behandcling van de gedeti

neerde mcdemens'(; 

- Ongeveer 50')(, van de gedetineerden 

is buitenlander. Dat is cen groep die bet 

vaak extra moeiliJk heeft in verband 

met taalproblemen en cultuurverschil

len. Schrijnend is de situatie van een 

grotc groep vrouweliJke drugskoeriers, 

die jarenlang hun kinderen en partner 

nict zien en naar wic weinig aandacht 

uitgaat, omdat zij toch niet meer terug

keren in de (Nederlandse) samenlcving, 

maar zullen worden uitgezct. Is dat een 

menswaardige behandeling? 

- Een punt dat met bet voorgaande sa

menhangt is dat ongeveer de helft van 

de criminaliteit drugsgerelateerd is. Dat 

is voor de meeste buitenlanders de re

den van detentie. Toch blijft ook het 

CDA onverstoord hamcrcn op een bar

de strafrechtelijke aanpak van 'alles' wal 

met hard drugs tc makcn heeft, terwijl 

het een illusie is te denken dat daarmee 

het probleem ooit zal worden opgelost 

Ik vraag mij af of dus niet sericuzer dan 

ooit naar aiternatieven voor de aanpak 

van dit probleem moet worden ge

zocht. De huidige aanpak veroorzaakt 

immers vee! leed bij men<,en: slacht

offcrs van inbraken, berovingen en der

gelijke en de verslaafden zelf. Op welke 

wijze wordt aan deze mensen recht ge

daan? 

- Tot slot- er is nog vee! mccr te zeg

gcn. maar de ruimte laat hct niet toe -

nog iets over dienstverlening In deja

rcn zcventig werd er vanuit idcclc over-

CllV 5•'>5 



weging mee geexpcrimenteerd. 

Vandaag de dag wordt voornamelijk 

vanuit ecn financicel oogpunt - het 

werkt kostenbesparend naar de 

dienstverlening en andere alternatieven 

gekeken. Ook het CDA hamert op het 

strafkarakter en hct aantal mislukkin

gen. Maar moeten we juist niet meer 

dan ooit op zoek naar alternatieven 

voor de vrijheidsstraf. Oat memen 

doorgaans slechter de gevangcnis uit

komen dan ze erin gaan, staat als een 

paal hoven water, maar wat doen we 

daar meeJ Wees Juist blij wanneer ie

mand de structuur die de dienstvcrle

ning hem of haar hecft gcboden 

uiteindelijk als plezicrig heeft ervaren 

en cr mogelijk zelfs een baan aan over 

heeft gehouden. Dan ziet de rcchter 

deze persoon misschien niet meer terug 

en heeft de betrokkene wellicht nieuw 

pcrspectief gekrcgen. En is dat niet 

waar het juist om gaat. 

Maar het strekt verder 
Met de aandacht voor gedetinecrden is 

het cchter niet afgelopen. Er is mecr 

wcrk aan de winkel: Aandacht voor de 

opvangmogelijkheden van psychiatri

sche patienten, die bij gebrck aan op

vang niet zelden met justitie in 

aanraking komen. Huisvcsting, werkge

lcgenhcid, hct hecft er allemaal mee te 

maken. Toch is ook daar de aandacht 

vaak gcricht op cijfertjcs en structuren. 

Dat het om mensen gaat wordt vaak 

vcrgelen. Mensen vragen niet aileen in 

de gcvangenis aandacht, maar (juist) 

ook 'daarvoor' en erna. Hoc komt hct 

dat vee! cx-gedetinecrdcn haast onver

mijdclijk weer in hct oude milieu te

rechtkomcnc 

Slot 
I iet is litd voor bezinning Nieuwe lij

nen moeten worden uitgezct. Voor mij 

is daarbij onzc grondslag opnieuw in

spiratiebron. Het gaat niet om de syste

mcn en structuren, maar om mensen, 

geliefd door Cod en ieder met zijn ei

gen verantwoordelijkheid. Aan die 

mens moet recht worden gedaan. Oat 

betekent dat ook mindcr populairc kan

ten van het verhaal een rol dienen te 

spclen en dus niet aileen goedkope ver

halen van meer cellen en meer politic 

(Heerma onlangs in Eibcrgen) de we

reid in worden geslingcrd. Het CDA 

hccft naar mijn mening lef en moed no

dig om tegen aile tendenscn in met 

het risico voor 'soft' versleten te worden 

prioriteit te geven aan menscn in de 

verdrukking Niet aileen de bedreiging 

en schending van eigen huis en haard 

vraagt aandacht, maar juist ook de posi

tie van de delinquent. Voor mij is dat 

noodzakelijk voor ecn partij die zicht 

wil houden op Gods bedoeling met 

mensen en de wereld. 

Pieler uan Rest is tmiversitair docent straf- en 

strafproccsrecht amt de Rijksuniucrstteit Gro-

11tngw en rechter-plaatsvervanger i11 de Rccht

hank Cronin_qw. 

No ten 
Belc1dsnota voor hct gevangeni'>Wczen \Vcrkzaw 

detwt1e, HHTK, t9tn-t994, 229<)t), nr<:.. 10"11 

H'nkz.w1c dflr111!c, o L , 20 
\Vetkt.Jmc detenilc, o L , 51 [)c nota flsyd11~d' i}C

'toorrlc l)edellncnthn, ,\.-1~rll'>tene van Ju'>title, de

cember Jl)lJ.f, bat t.'Cn nog verontru~tendcr 

heeld z1en 

Z1e her ldilrPersLr~j NdiiOIIill'r OIJJ/JJd'JIIdll 1091 van 

22 maan 1995, BHTK. 1 lJ94- I qr)5. 2-1 125 nr.;; 

1-2. 200 

5 Vgl. P~ydnsd1 !)c'/o(•dc r}c,letrJrcu,lcli o L, IS 

(J l:h::roepsumlllli'->~IC 7 tcbruan 1 (J<J-! SdiJLIJc, o 1-

22 Z1c nnk \Xll-. VJI1 Hcltlulll, 'Celdel111g I'> on

\VCttlg' Deitkt e11 Dd111kr1'c1il, mJJrt 1CJq5, }0{}-211 
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Heel maken wat gebroken is, dat geldt ook voor de noodzaak te 

bouwen aan een mondiale samenleving. Ondanks het feit dater mo

menteel allerlei andere geluiden te vernemen zijn, moet het CDA 

het concept voor ontwikkelingssamenwerking overeind houden en 

streven naar verdergaande verdieping van Europese samenwerking. 

D 
c huidige rntcrllJli<lllJic 

politiekc '>iluJtie gcdt rc

dcn tot zorg. Vndceld

land,c politick hntond ecn grote mate 

VJil L01l'-,CJ1<..,U<.., 

Hct hqqcllcn van vmm en inlwud van 

her ontwrkkclrng">amcn

wcrking,hclcid vond 

plaah in de luwle van de 

politiekc '>tr11d 

( )p rnlcrnalion,lal nivcJu 

"'"' t\cdcrland ccn vJn de 

wcrnrge Ianden die daJd

wcrkciiJk de daad hit her 

woord wr I den vocgcn en 

de intnnatronJJI Jlgc,pro

kcn norn1 vZln (J./{\1 Bruto 

Natronaal l'rodukt rllN1'1 

herd en hc

,Jurtcloo<,llCid rn de nJlio

nJle en intcrnJtionJic poli

tid. hclcmmcrcn c-cn 

daadkrJchtig optrcdcn te

gcn orn1ocdc oor!ogcn en 

ondcrdnrkkrng en vcrhirl

dcrcn her hicdcn vJn hulp 

;\J, chr"tcn-dcmocrJlcn 

mogcrl we hicrrn nicl he· 

ru'>len. Vanurt de chri'>lcn

dcrnocrali'>chc gedachtc 

vJn gc.,prcidc vcrontwoor- /)/""" Koo1 no-,trcvcJl 

dcliikhcid hchhen wiJ de 

opdracht te wcrken JJil 

ccn -.anlcnlcvtng, WJJnn 

iedn nJJr crgcn hacht 

vcrantwoordcl i tkhcid 

drJJgt 

J)c atgclopcn decennia 

heel t Nederland cen reb

tiel aulonomc rol kunncn 

'>pelcn op hct terrcrn van 

de onlwrkkeling">JI11Cil

werkrng. In de t\cdn-

I k inten"vnir1g vJn de 

internJlionJic verplichtin

gcn llJ Jl)HtJ en de ccono

llli'>chc pmhlcmen 111 

eigen IJnd. hehhen de d"

LLI"ie over ontll·rkkelrng'>-

'-lZllllC1l\VCrk1ng l!ll de 

politreke luwte gchaald 

( lpmcrkclitk i'> dJt rnenrg

ccn prohcen om op ha"' 

van !inane. it.:Jc Jrgun1cntcn 

de lcgitimiteil vJn her 

concept 'ontwrkkclrng"J-

< I)\' " 'Jl 



nlcnwcrk111g C\C\11 tc tCl<;tCil. Hct CD.'\ 

moct hH:rtcgcn actic ondcrncnlcll 

f-l1crmee i' n1et gezcgd dat geen tundel

mcntclc di<;LLI"Ic over de ilwulllllg vJn 

cJntwikkclJng<.,'-.Jilll'll\\'Crking llHJCt wor

den gcvocrd. Steed.., opnll'Ll\\' n1oct gc

zocht worden llC\Clr ck mee<;t clkuieve 

wcg om IClnden in ontwikkeling te on

dcr<;teullell 

In de chrt<;tell-dcnwcriltie i' de mem 

hct vertrekpull\. Dit bctekc11t 111 hct ge

val van ontwikkc\Jng-,-,anlcnwcrking, 

helcid cbt gcrtcht i' op de vcrgmt1ng 

viln de ontploollng<;~nogeliJkheden VJ!l 

mcn-.;cn. Lr dicnt pnontcit gcgcvcn tc 

worden C\C\11 proJeUell die tot docl heh

hcn hct verhetc1-cn VC\Il voorzicningen 

op hct tciTCI!l VC\Il omlcrwiJ' <;choling 

en oplc1d1ng gczomlheld,zorg en hc

volklllg,hclcid I k C\Jnklcd1ng van het 

nZlZlktc hc'-.taon J'-l voorwJttrdc voor hct 

!le!llell VC\n \'CrJiltWOOrdcltJkheid 

Maatschappelijke organisaties 
Hct Cl )A" alt11d vomvechter gewee<;t 

VC\11 ccn <;tcrk !llC\Jt<;chappelijk midden

veld. I let i<; gczien de knt1ck d1e de 

lilJt<;tc JiliTll wordt geu1t op de reprc

..,cntotJVJtcit en de rol \'Zlll nlaJhchap

peiiJkc mgilllt<;Jtle' n1ct genlilkkcliJk 

on1 Vel<;\ te lwudcn C\Jn het concept vC\n 

ecn ·lll'tl so,1cly Toch nwctcn chn,tcn

dcnwcriltell zich h1crvoor in hlijve11 

zcttcn Lr n1oct gc.lnvc...,tccrd worden in 

·zo I'OIIItrn /'1\J!>illlllll d" ,!1 lltrndn·,,l 111 ,/c 
l>1ci/Jrt,/ I'd II ,/, "1><)'/1111</ />dtru/111, nirlltl'< 

1111/lltl,rn ,1111 t'tldllitPOOI,/clul:iJCi,l it' ,lclr11 E1 

:1111 ,;c/11kb; ook IIIC/111'1 IIIO</clitkill·drn ,l1r 

P<Tdlliii'OOI,Iclitl:i'l,/ it' ,lclr11 ' Ruud l.uh

hcr...,, Ill \dJJIL'II O!dCIJill'_i/ ( )r 1 Cf iiCIIIOlfd/JC, 

Ll111~1ndour en ~di1U!1icPtl1£/, cumoJHIC w 

ulltnldi/Ondlt 1 1 1ddl)~lukbn, uitgC\'lTl! 

Spectrum ,zwolle I'J'll 1 270 

het mtddcn'lltVcJu klcin,chaligc <;J

tncnwcrking<-.vcrha ndcn, \VJJn n vcran t

woordeiiJkhetd wordt gedeeld. 

7ondcr de l'.iedcriJnd<;c <;Jmenlcvtng<;

ophouw tc idcal"ct-cn en op te dnngen 

JJn andere IClnden, willcn wij ondcr

<;\1-cpen dat ccn maal'>chilppclijk mid

denvcld cruciaJI i'> voor de ophouw van 

ec11 dcnwcratic en ce11 cchtc <;Jmcnlc-

Vlllg Zoo\~ de crvJnng on<-. in 

1'-.icdcrland gclccrd hcclt. bn hct cen 

hclangrijke hiJdrJgc lcvcren JJn cman

upatic lli11nen lllC\Jl'>chJppcliJke orga

ni<-.Jtic<-. worden n1cn<-.cn in de 

gclcgcnhctd gc<,teld om hun talcntcn tc 

ontplooicn en vcTantwoordciiJkhetd 

voor de mcdcmcn'> tot uttdrukking te 

hrcngen. ,\bJhchappcliJke orgJni<;Jtie<, 

<;tJJil tmmcr<; dichtcr hiJ de lllen<;en dan 

ovcrhcid<;organi<,Jtie<;. 7iJ ,chJttcn de 

hehocltcn viln de memcn hctcr in en 

zcttcn dJardoor de he,ch1kharc middc

icll gnichter in. 

Participatic van lllC!1<-.cn lll de ontwik

kcling van de <-.Jnlcnlcving i<-. ncHHJzokc

IIJk om van nicuwc dcnwuat1cn cen 

'-.LILLC"i tC lllJkcn. 

Het 1'-iedcrlJnd'c Olltwikkcltng<;<;Jillen

wcl·king<;llCictd nwet cbJrolll gericht 

zijn op vcr<;tcrking vJn lllJJhchJppcliJ

kc organi<-.Jtic<-.. 

Europese verantwoordelijkheid 
Hct i' mi"chicn wJt vrecmd om Jlil' 

hJivnwcge d1t Jrtikel de ovcr<;tJp te 

milkcn nilJr Luropil. 1-'chter de prohlc

nlcn van FuropJ n1octcn ook in ccn 

nwndiJJI kJdcr worden geztcn. De 

prohlcmcn 111 LuropJ h0ngc11 on' 111-

ZlCn<-. voorol <-.amen met ccn gcbrck oan 

hct ncn1cn van ccn gczanlcnll]kc vcr

antwoordeiiJkhetd voor de toekom<;t 

van Luropo 

De vJI VJil de 1\luur gJI VIJl JJJr gelc

dcn redcn tot groot optllllt<;llle Nu 

~~ 

IIi c :I 
II 

il ....J 

11

1 

I 

~ 

1'1 

'l 
7 1: d 

I 

> 

z 

v 



0 

z 
mocten wij echter constateren dat de 

val van de Muur de start van een zeer 

roerig tijdvak is gcworden De opbouw 

van een nicuw evenwicht in de wereld 

blijkt niet ecnvoudig te zijn. 

Het is heel duidelijk geworden dat 

Europa mcer dan voorhcen een eigen 

huitenlandse politieke verantwoorde

lijkheid moct nemen. Het bcvorderen 

van de vredc en veiligheid elders in de 

wcreld zal immers ook bijdragen aan de 

eigen <,tabilitcit. Daarenbovcn, het 

Europese continent is gezien zijn hoge 

mate van welvaart en welzijn moreel 

verplicht een bijdrage te lcveren aan de 

vrede, veiligheid en gerechtigheid el

ders in de wercld. 

Europa is echter nog niet in staat om 

eensgezind verantwoordelijkheid tc ne

men. De pijlers van de Europese Unic 

zijn nog onvoldoende dicp geslagen. De 

lidstaten kruipen in hun hoi terug om 

zich te beschcrmen tegen drcigend on

hcil. Het optrcdcn van de Europese 

Unic in het Colfconflict in 1990, als ook 

in het slcpend conflict in het voormalig 

Joegoslavie, laat zien dat er nog heel 

vee! moct gebeuren voordat de Europcsc 

Unie werkelijk gcwicht in de schaallegt. 

De geluiden, die op dit moment in 

Nederland opgaan, om te komen tot een 

onafhankelijk buitenlands- en veilig

heidsbeleid zijn niet reeel. De positie 

van Nederland in de wereld, is die van 

een klein radertje in een grote machine. 

De globalisering versterkt de noodzaak 

om te komen tot samenwcrking. Als in

dividuecl land i' het niet mogclijk om 

enigc invloed te houdcn op de interna

tionale ontwikkclingen. Fen cornmunau

tair hllltenlands- en vciligheidsbclcid is, 

in onze optiek, ecn noodzakclijke voor

waarde voor cen optimale invulling van 

de Ncderlandse en luropese mondialc 

verantwoordcltjkheid. 

Het is op het moment niet 'in' te plci

tcn voor een nog verdergaande verdie

ping van de Europese samenwerking 

dan nu het geval is. Toch moctcn chri'> 

ten-democraten zich hiervoor hard hlij

ven maken. Hoe populistisch het ook 

moge klinken, de toekomst van Neder

land ligt in Europa. Vergaandc samen

wcrking is ook van cruciaal be lang voor 

stahiliteit en welvaart in Nederland. 

Ecn Europese Unic is, on'> inziens, ccn 

op realistische gronden gebouwd ide

aal. De haalbaarheid ervan hangt af van 

de mate waarin de Europese Ianden he

reid zijn hun soevereiniteit onderge

schikt te rnaken aan gezamenlijk tc 

dragen verantwoordclijkheid. 

Wanneer uit onderzoek blijkt dat het 

draagvlak onder de Europese burgers 

voor Europa afbrokkelt, kun jc twee 

dingen doen: mcedeinen of prohcren 

het tij te keren. Cezicn het voorgaandc 

betoog is wei duidclijk waarvoor wiJ 

kiezen. Wij delen niet de pesstrnistischc 

gedachtc dat de negaticve spiraal niet 

kan worden doorhroken. 

Heel maken wat gchroken is, dat is on

ze taak voor de toekomst. Het met el

kaar nemen en dclcn van verantwoor

delijkheid is hicrvoor een randvoor

waardc. Wij makcn dec! uit van een 

mondiale <,amenlcving. We moeten ecn 

omslag rnaken in ons denken, waarbiJ 

wij onze aandacht niet fixeren op de 

kmten van de otkr'> die we moeten 

brcngen, maar op hetgeen dat we cr

mee tot stand hrengen: een mondiale 

samenleving. 

/)iclltll Kooi i' poorztttcr 1'1111 ,/c /3uilcllld11d

cotnt11issic P<lll /1c/ ( ·1 )/A 

illl}chorr} St,d/Joudm is t>tcc uoorziltu 1'<711 !Jrt 
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Tten stellingen over de christen-democratie 
Aan n1euwe woordcn, idceen, <;]ogan'> en vormen i'i grote behodte. De redactie 

nodigt icdcreen die zich jong voelt ecn<, te probcren- aileen of met andcrcn- in 

lien fri<;<,e, krachtige 'itellingen onder woordcn te brengen wat hij/zij nu prccies 

verwacht van de chri'iten-dcmocratic. Ter prikkcling i'i hierondcr cen voorbceld 

afgcdrukt i'vlen !welt zich daar niets van aan tc trekken. De opge'>omde lien 'itcl

lingcn hebhcn -,lcchh de <,latu-, van voorbecld(en). Zc worden door nicmand die 

aan dit nummcr hceft mcegewcrkt volledig onderschrevcn. Fvenmin is het ecn 

weergave van opvattingen in de redactie. Sommige stcllingen zijn uitvergrotin

gen van opvattingen die in d1t nummer te vinden zijn, andere zijn zell'> nict eens 

gc'in'ipircerd door hqdragen in dit nummer. 1\\i.,.,chien herkcnt men z1ch erin, 

mi'i'ichicn ook niet. Stuur cen 'pamllct' met lien 'itellingen voor dondcrdag 1 ju

ni aan de redactie. Hct mcc'it aan<,prckende pamtlct zal worden geplaatst. 

Bovendien zullen de pamfletten onder de aandacht worden gebracht van de cen

trale werkgroep van hct Stratcgi-,ch llcraad. 

Wij jonge christen-democraten wensen: 

I. fell dmslrll-dC1110( rcllic die illl'Cr ((11 lmi'e!}i11<} ll'Or.li, die ziciJ dl717diuerkclijk lliCI politick ill 

lll<i<ilsclhi/'/'lJ lm11oeil 

2. fc11 <Jcd111jcl clmslcll-dCIItocr<Jllsch Ollliuerp Poor ,lc fwsl-ucrzui/dc 1<1111CIIiCPilli}, iP<I<Irill iPlJ 

1/!0c/Cil /cPCII. 

3. (:cell ,1olliiii<IIIIC f'/<i<iiS POOr ,lc lll<lrki, iPI7lli d17i/cicJI lol CCII 5<1111Cli/CPilltJ die ll'ij <}Ci/1001lll'Ci} 

11irl ll'illcll N1rl ,Jiles 111<11} lc koof' zijll 

-+. Dt~IIHilicu c11 ccollolllic clbu11· slimu/errll fcoiiOIIIIC Cll ccoloqic /njlc11 clk<111r llicl 

5 /)<II hclilr/Jcidshcslcl en de soc i<1lc zckuheid worden <1]!Jcslc11d of' liPCC fl<il'iJJcrs ,lie /Jeiclc11 wcr

kcll, II'OIICJJ ill liefhchl>cll. 

6. Wcit}CPIII<J ,lie 17<111\f>Oorllol idet~lcn Cll idc,Jiii111C \fcrhiJZOJidcrin<J 1'<111 a/ hcl 011<1cnPijS. 

( :cCJi<]<I<}Ccr.Jc Cll t}ocde Ollli'Oefl, 11ici ,Ji/cm 1T11fiiy-IP, 1'<1111/ICil CJI 5/'0ri 

7. /lcicrc f>olilu'kc /Jilrli;cll en mcu lmnjm ,lie lid iPor.ICil 0111 /JOiiliu lc iliS/Jirmn en lc controlcrrn 

Stof'f'cn 111cl ZI7/'/'CII 

H fell opcrhci.i ,{,c eel> I hciiiiOIIO{'ollr op <}CINid hccjt Cll de ll'ci h<111<lh,llljl C:ec11 s,/mifl<ii'IIJCII of' 

~lrddl C,n'll 11111]]it1. 

'J I l<1i kllnslelld<ll'l die ,{c 111odcme zcl}<;eiiOCI}Z<I<IIIIIJCi,l en de lm]lc <11711 de b111k durue11 stcllc11 11irl 

111 de lt~hoes/ccr iPor,lcn <}C/'I<Iillsl .loor ,lc lnnscll,lc culturclc clilc 

I 0. fc11 cLhic Eumpesc m}crill<], ,/ic door hct Eurof,ccs P11rlc111CIIIiPonll <Jccollirolcml 
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Symposium 1De christen-democratie 
als beweging van de toekomsf 

Programma 

Vrijdag 12 mei: De christen-democratie en Europa 

/),ll}voowllcr mr. I.JAA1. 1'<111 C:c1111ip 

13.00 lmchrijving en ontvangst deelnemers 

14.00 Opening, door prof. mr. H. Franken (voorzitter Wetenschappelijk lmt!luut 

voor het CDA) 

14 I 0 Eerqe lnlciding, door prof dr. H. KLing (hooglcraar Oecumcnische theologie 

a an de univcrsiteit van Tcibingen) Ondcrwerp: veranderingcn in hct geeste

lijk klimaat van Europa 

14.40Tweede lnleidmg, door dr. H. Eggert (minister van Bmnenlamhe Zakcn van 

de deelstaat Saksen) Onderwerp: een vergelijking tu"en West-Europa en 

Midden- en Omt-Europa. 

15. I 0 Pc:uzc 

15.30 Derde lnlciding, door _I C /uncker (minister-president van Luxemburg) 

Onderwerp de Jnternationalisering van de economie, de technologJschc 

vcrnieuwing en de informatiscring en de gcvolgen daarvan voor de actualitcit 

van het concept van de souak markteconomic. 

15.50 Vierdc lnleiding, door dr. W .• ~lartens lvoorzitter van de 1-'uropese Volks

partij! Onderwerp: de doorwerking van de veranderingen in omgeving en 

cultuur in de ge.inclu5trialiseerclc wcreld op de Europese Llnic. 

16.10 I )iscussie met de inle1ders 

De discussie staat onder Ieiding van mevrouw J H.R .. ~laij-Weggen (voorzittcr 

van de C:DA-dclcgatie in het Europees Parlcment) 

17 00 Aperitiel en aansluitend diner 

1 <J.45 t-lcrvutting vJn hct programma 

door prol mr. PH. KooiJmam ihouglcraar intcrnationaal recht aan de 

Rijk..,univcr..,itcit Lcidcn). Samenvatting van hct gcstclde in de vier inlc1dingcn 

en de di':.cu-,..,ic en J.J.nzct tot dchat 111 de vorm van vier o;,tc\lingcn. 

!11.011 DiscusSie met lorum en zaal onder Ieiding van mr. H. van den llmck 'lid van 

de luropcsc C:tllllmissie!. Dcclncmcrs aan de discussic: mgr dr. Rl'h llar 

prot dr I';\ van Ccnn1p, pmt dr. A.C:: Lijderveld en dr I Zqlstr,1 

22 IIIJ At,luiting en ,Jotrcdc door mr. H. van den Brock 

llc lwcr Van den Brock zal de lorumdiscu"ic sarncnvatten Onderwcrp van 

zijn slotrcdc is. de positic van Europa in de wercld. 

Voertaal in het nl!Cidaggedeelte: Engels en Duit' 



Symposium 'De christen-democratie 
als beweging van de toekomst' 

Programma 

Vrijdag I 2 mei: De christen-democratie en Europa 

Dagvoorzitter: 111r. J.J.A.M. van Gellll ip 

13.00 Inschrij ving en o ntva ngs t deelneme rs 

14.00 Ope ning , door pro f. mr. H . Franken (voo rz itter We te nschappelijk Instituut 

voo r het CDA) 

14. I 0 Eerste Inleiding, door prof. dr. H . Kün g (hoogleraar O ecume nische theolog ie 

aa n de uni versite it van Tübingen ). Onderwe rp : veranderingen in he t gees te

lij k klimaat van Euro pa. 

14.40Tweede Inleiding, d oor dr. H. Eggert (mini ster van Binne nl andse Zaken van 

de dee lstaat Saksen ) Onderwerp: ee n ve rge lijking tussen W est-Europa e n 

Midde n - en Oost-Europa. 

15 . 10 Pauze 

15.30 D e rde Inleiding, door J .C junc ker (mini ster-preside nt va n Luxemburg) 

O nde rwe rp: de inte rnationali sering van de economi e, de technologische 

ve rni euwing en de info rmatisering e n de gevo lgen daarvan voor de actua lite it 

va n het concept va n de sociale markteconomie. 

15. 50 Vi erde Inleiding, doo r dr. W. Marte ns (voorz itter van de Europese Volks

partij ) Onderwe rp : de d oorwerking va n de veranderingen in omgeving e n 

cultuur in de geïndustri a liseerde we re ld o p de Euro pese Uni e. 

16. I 0 Discuss ie met de inle ide rs 

D e di scuss ie staat o nde r leiding van mev rouw J .H R. Ma ij-Wegge n (voorzitte r 

va n de CDA-del ega ti e in het Europees Parlement) 

17. 00 Ape ritief e n aansluite nd diner 

19.45 H erva tt ing va n he t p rog ramma 

doo r pro f. mr. P.H. Kooijmans (hoogle raa r internationaa l recht aan de 

Rijksuni versite it Le iden ). Samen vatting va n het geste lde in de vie r inle idingen 

e n de d iscuss ie en aa nzet tot debat in de vo rm van vie r ste llingen. 

20.00 Discuss ie met forum e n zaa l, o nder le iding va n mr. H . va n de n Broek ( lid va n 

de Europese Commissie ). Deelne me rs aa n de di scuss ie: mgr. dr. R.Ph . Bä r, 

pro f. d r. P. A. va n Ge nn ip , prof. dr. A.C Z ijderveld e n dr. ). Z ij lstra 

22.00 Afs lui ting e n slotrede , doo r mr. H . van de n Broek 

De hee r Van de n Broek za l de forum d iscuss ie same nva tte n . O nderwerp va n 

z ijn slo tred e is: de pos iti e va n Europa in de we re ld . 

Voe rtaa l in he t middaggedee lte: Enge ls e n Duits. 

INHOUD 

Column 

Prof dr. EJIM. Kimman SJ 

Ter introductie 

Dwarrelwinden rondom Brussel 

Drs. JJM. Fenders 

Voorstellen voor de Intergouvernementele Conferentie 

Stadsprovincies: vloek of zegen? 

Mr. dr. A.IE. Havermans 

Brieven aan de redactie 

238-239 

240 

2 4 1-248 

249-250 

251-259 

260-262 

Aanze t tot christen-democratische herijking buitenlands beleid 

Drs. Th . B.FM. Brinkel 263-269 

Periscoop: Herijking buitenlands beleid: een redenering over 

vier cirkels 270-279 

CDV 6/95 
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V
riendschap verandert met 

de maatschappij mee. 

Encrzijds is het waar dat 

onze samenlcving verzake

lijkt, maar van de andere kant gaan we 

steeds asserticver met elkaar om. 

Vriendelijkheid en informele omgangs

vormcn zijn kenmcrkcn van onzc hui

dige cultuur. De grenzen tussen 'U' en 

'jij' vervagen, maar de schuttingen tus

scn de sfeer van hct wonen, de sfcer 

van hct werken, de publieke sfccr en de 

sfeer van <,port en ontspanning worden 

hogcr. Typeert hct gcbruik van voorna

mcn onze relatic met elkaarc Zijn we 

echt vricndschappclijkcr gewordcn of is 

vriendschap een instrument gcworden 

in onzc zakclijkc omgang7 

Hcnk Woldring stclt in 

'Vriendschap door de ceu

wcn heen' dat mensen nu 

hun gevoelens uitdrukken 

in gediffercntiecrde vriend

schappen, die slcchts be

paalde aspecten van 

icmamls pcrsoonlijkheid 

hetreflcn. Die gcdiffcrcn-

tieerdc vriendschappen 

mede bij me op naar aanlciding van de 

onvriendelijke manier waarop politieke 

lciders bij hct CDA verdwijnen eind 

1978 Aantjcs en najaar 1994 Brinkman. 

Vriendschap is hclangrijk doordat ze 

morele groci sterk kan bevorderen. 

i\ 1orclc overtuigingskracht hang! niet af 

van de status maar van hct karakter van 

bcpaaldc personcn. De rnorelc invlocd 

van de Koningin, van een minister, van 

ccn hurgerneester, van een wpidiJ1 of i11-

dustry, van een gelauwerdc sportvrouw, 

van ccn kunstenaar, van ecn leraar, van 

wclke gczagsdragcr dan ook is nict in al

gemenc of absolute tcrmen aan te geven. 

Zij be'invlocden hun omgcving in de 

mate dat zc gewaardccrd 

worden, aardig hevnnden 

worden en als integer wor

den hcschouwd. Kenmcr

kcn voor morelc autoritcit 

zijn authenticitcit, intcgri

tcit en zoicts als nahijhcid 

Vricndschap ligurecrt daar 

nict in cerste instantic hij. 

i\•1aar 111 rclatics tussen 

vrienden zullen deze ken-

worden gevormd op grond 

van affcctic, van een gc

meenschappelijkc helang-

Prof dr. EJJA1. 
n1crkcn intens aanwcz1g 

ziJn. Als politieke vriend

schap voortkomt uit intc

cen gcmcen- schappelijk 

Kimnum SJ 

stclling, van ccn rcligieuze interesse of 

ecn andere gcmcenschappclijkc erva

ring. De vraag is of ecn gemeenschap

pelijke politicke belangstclling ook 

vricnd<,chappen kwcckt en, - stcrkcr 

nog -,of cen politiekc heweging mcdc 

op vriendschap stoeiP Die vraag komt 

rcssc voor 

politick ideaal, hecft die vricndschap 

dan ook die kenmcrkcn van authentici

tcit, van intcgriteit en van nahijhcid7 

Wil de politicus ol politica daadwerkc

lijk morclc invloccl hchben en du<> de 

idcntiteit van staatsman ontwikkelcn, 



dan moet het iemand zijn die tot 

vricndschap in staat is. Moree! gezag 

en politiekc macht kunnen wei geschei

dcn worden, maar dan wordt politick 

een pokcrspcl om de macht. Het gc

heurt veelvuldig, maar daarom is het 

nog nict gocd te praten Die keuzc tus

scn macht of gczag is een helangrijke 

wissel in de politicke '>tijl Wie eenmaal 

die keuzc gemaakt heeft, zal er ook de 

vrienden hiJ vinden. 

Hct CDA bevindt zich nu in de geluk

kigc omstandigheid dat hct opnieuw 

kan kiezen, een come back al-; macht'>· 

partiJ of cen ontwikkeling als politieke 

bcweging die streeft naar morele in

vlocd' lk mik op het laatste. Dat 

strookt met de hijbel, vanwaaruit ons 

volk ceuwcnlang impiratie, lcring en 

vertroosting hcdt geput. !-, die inspira

tic nog relevant voor onzc ge·indu~tria

liseerdc <,amenlcving~ Fn zo ja, hoc 

wordt die rclcvantie zichtbaarc Het 

CDA is een politieke, geen morcle bc

wcging, n1aar hceft in zijn naan1 va-;tge

lcgd zich te inspircren op het chris

tendom. Die inspiratie zou ten ecr<,te 

tot uiting moeten komen in de princi

pes en in de programma's. Ten twcede 

zou die in~piratic de on1gang~vorn1cn 

kunnen kleuren van de mensen die zich 

inzetten voor de idealcn. Ten derek 

hedt die inspiratie tc makcn met de 

kiezcrs, die chri.,tendom en burger

"chap proberen te vcrbinden. 

Het C[)A vindt niet slechts insp1ratic, 

maar dient ook zeit in-,pirercnd te zijn. 

Een voorbeeld mag verwacht worden bij 

degenen die het politieke heeld van de 

partij bepalen. Zijn dat mensen, gete

kcnd door vnend-,chap, door mcdemcn

selijkheid, door dialoog, gein-,pi- reerd 

door de verman111gen van de bijbelc 

Dat moet inderdaad ons strevcn zip1. 

Ook in een tijd van geditkrentieerde 

vriendschap Waar in een politiekc be

weging menscn bevriend rakcn om ecn 

zclfde ideaal, bestaat het gevaar dat 

politieke oncnigheid ook de vriend

schap raakt. Dat hoeft niet, als er in de 

partij een cultuur van ware vriend

schap en open discussie geschapen 

wordt. 

In het hoek 'Ecclesiasticus' of de 

'Wijsheid van Jezus Sirach' (ccn apo

crief hoek volgens sommigen, een echt 

dee! van de Schritt volgens andcren) 

zijn enkelc zinncn als waarschuwing 

gekoppcld aan de beschrijving van de 

ware vriendschap, "Menigeen is uw 

vriend, zolang hct hem goed uitkomt, 

maar hij blijft niet trouw op de dag van 

de rampspocd. Menigcen is uw vriend, 

maar wordt uw vijand en brengt tot uw 

schandc de ruzie op straat. Menigeen is 

uw vricnd en zit met u aan tafel, maar 

hij blijh u niet trouw op de dag van de 

rampspoed. In voorspoed staat hij aan 

uw kant en gaat hij gen1ccnzaan1 n1et 

uw bcdienden om. [\bar gaat hct u 

slecht, dan keert hiJ zich tcgen u en laat 

hij zich niet meer bij u zien." Uezus 

Sirach 6, 8- 12) 

De vermaning van Jezus Sirach treft 

ons waar we door kliekgeest bevangen 

zijn, maar ook waar ieder voor zich 

partijpolitiek bcdrijlt. Laat de wijsheid 

van diezcllde )czus Sirach ons echter 

aanzettc11 tot een nieuwe cultuur van 

vriendschap waarin partijledcn weten 

heen te stappcn over hun eigenbclan

gen en hun persoonlijkc carricrcwen

<.cn. 

Pro{. dr. EJ.f i\ I. K111111111" S I 

/11 de colum11 ljePell de ledCll 1'1111 de ,.cd,Jctle lnm 

JlerSOOlllijke ortJillillll}ell weer l!J /JofJC11 daar

mee ee11 llilliZel le .<}etJell Poor reflectle of dehat 
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et is nog nict zo lang gelc

den dat men van het klei

ne, het vertrouwdc, naar 

het onbekcndc, het mon

diale toeging. Thans komt hct mondia

le op ons af, we zijn ermee vcrtrouwd 

en wetcn dat weer alhankclijk van zijn. 

Hct internationalc is voor ons alom tc

genwoordig geworden. We kunnen er 

nict aan ontkomcn, we behorcn tot de 

globalc wereld' Aldus de heer F. 

Andricssen, voorzittcr van de centrale 

werkgrocp van het Stratcgisch Beraad 

op het symposium 'De christen-demo

cratic als bewcging van de tockomst' 

dat op 12 en 13 mei te Den Haag ge

houden is. llij dezelfde gelegcnheid be

nadrukte drs. R.FM. Lubbers het bclang 

van 'een identitcit waarin wij ons hcr

kennen ( .. ) ons thuis. onzc school, onze 

wijk, onze kerk, onze vereniging, of ge

woon soms \vij'. De Nedcrlandse natie 

wordt gevormd door de rijkdom van a! 

die 'wij's'. Dczc uitspraken kunncn iets 

illustrercn dat op het symposium op

vicl: de spanning tussen noodzaak tot 

bestuurlijke -,chaalvergroting cnerzijds 

en de bchoefte bij de burger aan her

kenbare verbanden anderzijds Of het 

nu gaat om de Furopcsc integratie of 

om de stadsprovincic: vee! burger<, blij

kcn te hechten aan de oude vertrouwdc 

klcine schaal. De politicus zit daardoor 

in ccn moeilijk pakkct Hoe juist de 

analyse ook mogc zip1 dat bcstuurlijke 

schaalvergroting noodzakelijk is, de 

burger laat zich cr nict gauw van over-

tLllgen. 

In de seric 'De toekomst van Europa' 

analyseert drs. JJM Penders hct skch

tc imago dat bij de burgers bestaat van 

de Europese Llnic. Voor cen dec! hlijkt 

dat gchaseerd le ziJn op misverstandcn; 

voor een ander dec! op werkelijke pro

blemen die opgelost zoudcn moeten 

worden. De zogenaamdc lntergouver

ncmentele Confcrcntie d1e voorzicn is 

voor 199o zal misschicn enkele obsta

kels uit de weg kunnen ruimen. 

Treffend is het dilemma dat geschetst is 

te herkennen in de heftige discussies 

die losgebarstcn ziJn over de vorming 

van de <,tadsprovincics. In een opzicn

harend referendum hebbcn voldoende 

Amsterdammers hct plan voor de stads

provincie aan de kant gcschoven. In dit 

nummer houdt de hecr mr dr. AJ .E 
Havermans, burgemeester van Den 

Haag, ccn warm pleidooJ voor het tot

standkomen van stadsprovincics. HiJ 

mccnt dat dezc bcstuurlijke schaalvcr

groting naadloos aansluit op het thema 

van de menselijkc maat dat in het CDA 

de laatste tijd opgang maakt. 

Tcnslotte speclt hct dilemma een grotc 

rol in de discu<,<,ie die de paarsc coalitie 

hccft aangezwengcld over de herijking 

van het buitcnlands beleid. Opccns 

wcrdcn stemmen gchoord die vondcn 

dat hct 'nationaal belang' cen van de 

bclangriJke criteria hicrhij zou moctcn 

zijn In hun hiJdragen gaan drs 

Th.B.I.I'v\. Brinkcl en mr JJ A .~1van 

Cennip hicrop in. 



De Europese Unie (EU) steekt momenteel ongemakkelijk in haar 

vel. Scepticisme zo niet cynisme doen de ronde. Sommige hoofd

steden zien in de EU een welkome zondebok en bliksemafleider 

voor de eigen problemen. De Unie moet open staan voor nieuwe 

!eden maar kan een Mammoet-Unie van dertig !eden ook een per

spectief bieden van effectiviteit en vitaliteit? Klinken de parolen van 

openheid, transparantie en dicht-bij-de-burger-staan niet een beetje 

hoi? Dwarrelwinden omcirkelen Brussel. 

B 
russel loopt op tegen vijandig

heid, onverschilligheid en on

zekerheid. 

Een vijandigheid 

die trouwcns soms niet 

mecr is dan zeer stevige 

oppositie. Die hoort bij 

een politick hedrijf zoals 

hijvoorbeeld de protestcn 

van producenten van dol

lar-banancn in Latijns

Amerika wegens veronder

steldc protectie van Cana

rische en Afrikaanse bana

nen; of het optreden van 

beroepsgrocpen aan gewend zijn dat 

hun lot in Brusselse handen ligt7 Of 

zien de industriele bedrijfstakken, of 

het nu wcrkgevers dan wel 

werknemers betreft, bete

re mogelijkheden voor hct 

verwerven van nationale 

steun in moeilijke tijdenJ 

Vijandigheid is er ook van 

de zijde van al diegenen 

die nog steeds hopcn dat 

de wereld niet grater is 

dan de eigen vertrouwdc 

(nationale) omgeving; het 

hetrcft hicr, om de Duitse 

Canada tegen visserij-af- Drs . .J.J.M. Pmders minister van Buitenlandsc 

spraken schcndende Spaanse vissers. Zaken Kinkel te citeren, "Neo-

Ronduit vijandig zijn de maatschappe- Bicdermcier". Die laatstc uiting van vijan-

lijke groeperingen die zich door de EU digheid krijgt tegenwoordig iets 

in hun bcstaan hedreigd achtcn, waar

bij het opvalt dat de agrarische sector 

zoveel luider protcsteert dan de indus

trie. Waar ligt dat aanJ Komt dat omdat 

de agrariers er al vee I Ianger dan andere 

vehements wanneer hij verbondcn 

wordt met aspecten van afkeer van 

asielzoekers en migranten. 

De onverschilligheid heeft te maken 

met de moeizaamheid waarmee het 
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Verdrag van Maastricht hijgerig en 

zonder cnig enthousiasme over de 

eindstrcep geraakte na een paar span

nende doch verscheurende referenda 

(Denemarkcn, Frankrijk), een moei

zaam en langdurig parlementair debat 

(Verenigd Koninkrijk) en een constitu

tioneel-rechtelijke uitspraak (Duits

land) 

Onvcrschilligheid omgaf ook de start 

van de nicuwe Europesc Commissic on

der Ieiding van een voorzitter die niet 

de eerstc keus was, zijn mede-commis

sarissen bekwaam aan portefeuilles 

hielp maar moet vaststellen dater in de 

Unie een klimaat aan het ontstaan is 

waarin menigeen wil morrelen aan hct 

exclusieve initiatiefrecht in communau

taire zaken van de Commissie. 

Tenslotte de onzekerheid. Die neemt 

vaak de vonn aan van een afreageren 

op de EU terwijl hij in essentie een uit

drukking is van vee! algemenere onlust

gevoelens. Wat blijft er over van de 

verzorgingsstaat? (Een lichtelijk cy

nisch maar daarom nog niet minder 

juist antwoord zou zijn: 'Zander EU in 

elk geval minder dan met EU') Wat be

tekent de globalisering van de econo

mie, Prof. Lubbers, voor het behoud 

van mijn baan? Blijven de nationale va

luta en economiecn overeind onder al 

die supersnellc en gigantische kapitaal

verplaatsingen? Een onzekerheid die 

ook wordt opgeroepen door het bizarre 

verschijnsel dat het verdwijnen van 

Koude Oorlog, Sovjet-Unie en com

munisme werd gevolgd door een anar

chisering van de gezagsverhoudingcn 

in de vorm enerzijds van burgeroorlog, 

etnische zuivering en schending van 

rechten van mensen en minderheden 

en andcrzijds van triomfen van georga

niseerde misdaad en maffia. 

De onzekerheid wordt compleet ge

maakt door de aanblik van de politiekc 

en economischc chaos in Italic, de ver

deeldheid van de Britsc Tory-regering 

inzake Europa terwijl de situatic bij 

Labour in wezen niet anders is, de na 

de Duitse Bondsdagverkiczingen van 

oktober 1994 toch verzwakte positie 

van de zccr pro-Europcsc llondskanse

lier Kohl en de - zckcr voor de EU 

grote onduidclijkheid over de te vol

gen koers van de nieuwe Fransc presi

dent. 

Unfaire verwijten 
Sommigc verwijten die de EU op haar 

dak krijgt zijn nict steeds even fair De 

Nederlandsc rcgering wijst op de voor 

ons land ontstane positie van netto-be

taler aan de EU voor wat betreft de 

Rijksbegroting terwijl wij op de wcl

vaartsladder een aantal treden gczakt 

zijn. Akkoord, het is gocd dat zulks in 

dit stadium, voordat nieuwe en kostba

re politieke besluiten over uitbreiding 

van de Unie worden klaargestoomd, 

gesignaleerd wordt en het is nog beter 

dat kritisch wordt gekeken naar het uit

gavcnpatroon van de EU. Maar er 

wordt een wei erg schraal spotje gezet 

op de omstandigheid dat de Neder

landse economic en de Nederlandse sa

menleving een enorm profijt haddcn en 

hebben van de Europese markt, nog 

daargelaten dat de Europese integratie 

nu al weer vier decennia politieke en 

maatschappelijke stabiliteit aan West

Europa heeft gebracht. Een kostbare 

gave als we random ons heen kijken. 

Dan was er laatst een overschot op de 

EU-rekening Nog voor we van de 

schrik daarvan bekomen waren, eiste 

Nederland zijn aandeel op voor de ei

gcn schatkist. In beginsel niets op te

gen, maar het was een beetje bitter om 

als argumentatie daarvoor onder de 

ncus te krijgen dat de EU maar eens 

een voorbeeld moest nemen aan die 
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lidstaten die hun tinancieringstckort 

tnmmcn, terwijl nota bene EC en ELI 

nooit een linancieringstekort mochten 

en mogen hcbben' 

Dubbcl zijn ook de aanmerkingen op 

het talenrcgime in de ELI. Cewezen 

wordt op de spraakverwarring in een 

llnie met vijftien leden en elf gclijk

waardige talen. Wat cen papicrverspil

ling' Hoeveel bomen moeten daar nict 

voor om' Wat kosten al die tolken en 

vertalcrs' Doch wee degene die prakti

sche voorstellcn doct- niet leidend tot 

uit-.chakeling van welke taal dan ook -

om etficienter met het ta

Zondebokken 
Erger nog dan de unfaire vcrwijten zijn 

de gevalkn waarin rt:ele problemen aan 

de Ell worden tocgedicht hoewel die 

er als zodanig buiten staat. lk bcperk 

mij tot twee voorbeelden. 

Alk lid-staten hebhen zo hun moeiltjk

heden met asielzoekers, migranten en 

illegalen. De campagne voor de 

Statenverkiezingen liet zicn dat zulks 

zeker ook voor ons land geldt. Een 

enorm knelpunt daarbij is hoe de toe

stroom van asielzoekers en migranten 

kan worden behcerst en afgcremd. Elk 

land worstelt daarmec. Toch hoor jc 

vaak dat de grote vnoor

lcnproblcem om te gaan. 

Dte staat modt:l voor het 
Er is wei een erg 

zakcr van de problematiek 

Europa is wegcns zijn stre-

technocratische en bloe

delozc karak- ter van 

Euro-Katka. Die bewijst 

dat de Linie crop uit is om 

haar samcn-,tellende delen 

te heroven van vaak eeu

wenoude talcn en cultu-

schraal spotje gezet 

op de 

omstandigheid dat 

Nederland een 

enorm profijt had 

vcn naar open grenzen. 

f--lier is men echt op zoek 

naar een zondebok. Men 

client toch te wetcn dat de 

open grenzen open bin

nengrenzen zijn en dat de 

pendant van het wegval

len van de grcnzen tussen 

de lid-staten juist hct aan

scherpen van controle aan 

de buitengrenzen behclst. 

rcn. Zo'n dispuut valt 

natuurliJk niet te winnen. 

len laatste unfair vcrwijt. 

de te grote Furopt:Se 

en heeft van de 

Europese markt. 

C:ommissit:. De C:ommissie telt thans 

twintig C:ommi<,Sarissen. Dat roept vra

gen op naar ht:t functioneren van de 

C:ommi"ie als college alsmede naar de 

mogcli1kheden om voor elke 

C:ommissan<. cen voldoende inhoudsrij

kt: portcfeuilk tt: scheppen. Fen ELI 

mt:t dcrtig lid-staten zou volgens de 

hutdtgt: rt:gcls uitkomen op een 

C:ommissie van ze-.endertig Ovnal 

wordt ovn dit problcem nagcdacht, 

ovcral vcr-,chiplcn -,ugge')ties, ook in 

ons land. Steeva-.t echter wordt elk 

voor-.tcl de grond ingt:hoord dat nict 

nin voorzict dat Nt:derland in aile om

'>tJndtghcdcn zijn cigen (~onltni"~:.aris 

houdt. 

Zie de llitvoeringsovereenkomst van 

Schengen die op 26 maart 1995 in wer

king is getreden. Daarnaast is het goed 

te bescften dat de Ell op dit punt (nog) 

geen eigen regelgevi ng kent en dus fei

telijk niets kwalijk te nemcn valt. Het 

gaal steeds om nationale wetten. Men 

zou de Ell natuurlijk nalatigheid bij het 

ontwerpen van die rt:gelgeving kunnen 

aanwrijven maar dan moet men zich 

toch eerder tot de regeringen van dt: 

lid-staten wenden dan tot llrussel. 

llovendien, de desbetrefknde titel van 

het Verdrag van J\laastricht, die op dit 

vlak mogelijkheden schept, is eerst in 

werking sinds 1 november 19'B. 

Hct tweede voorbeeld: de chaos en het 
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geweld in ex-Joegoslavie. Hecft Europa 

hier dan niet vrcselijk gefaald? 

lnderdaad hebben enkele regeringen 

van lid-staten aanvankelijk de indruk 

gewekt dit varkentje ecns even te zul

lcn wassen. De Luxcmburgse EC

Raadsvoorzitter minister Poos riep uit: 

"This is the hour of the Europeans, this is not 

the hour of the Americmts" Duitsland for

ceerde de erkenning van Slovenie en 

Kroatic en toen was de party over. 

Maar niet Brusscl hccft gefaald, dat 

hccft ten aanzien van ex-Jocgoslavie 

nauwclijks bevoegdheden. Ncen, het 

waren de hoofdstcden die het niel ecns 

kondcn en kunnen worden over een be

leid dat mecr omvat dan heloning van 

de agrcssor en humanitaire hulpverle

ning. 

Obstakels 
Voor wij ons gaan buigen over moge

lijkhcdcn tot verbetering van hct beeld 

moet eerst nog gewezen worden op 

twee obstakels die het voor de Ell heel 

moeilijk maken om heldcr en overtui

gcnd over te komen. Dat is ten eer<,te 

de doorgaans indirecte werking van de 

lll-regelgeving en ten twcede de ge

mengde vorm Commis'>ie/Lid-Staten 

waarin de naderc rcgelgcving, de uit

vocring en het hehccr plaatsvinden 

Die mengvorm staat bekend onder de 

term 'comitologic' Hij zorgt voor een 

troebel beeld, nu reed'>, laat staan straks 

bij ccn Llnic van dertig lid-staten. Dczc 

obstakels lijken erg tcchnisch maar zij 

staan hct schcppen van transparantie, 

ovcrzichtelijkheid en dus mecr demo

cratic in de weg en trckkcn ecn schcrm 

op tu<,sen Brussel en de burgers. 

Eerst icts over de indirecte wcrking van 

de EU-regelgeving. Een belangriJk dee! 

daarvan geschiedt in de vorm van richt

lijnen. Richt!Jjnen omschrijven hct re

sultaat van de rcgelgeving maar Iaten 

aan de nationale instanties de hevoegd

heid vorm en middclcn tc kiezen. In de 

praktijk moeten richtlijnen na vaststel

ling in nationalc wetgeving worden 

omgezet. Daar gaan vaak jaren over

been, ook a! omdat - dat is hijvoorbeeld 

een Nederlandse gewoonte - bij de om

zetting andere wetsvoorstellcn worden 

mcegenomen. Wanneer het eindresul

taat eindelijk het Staatsblad heeft ge

haald is hct huitengewoon lastig om 

dan nog de EU-origine van de maatre

gel aan tc geven. Aan dezc omstandig

heid valt vooralsnog niel vee! te 

sleutelen. De trend is om het begrip 

subsidiariteit handcn en voeten te ge

ven en daar hoort zeker bij dat de uit

werking van centraal genomen maat

regelen zoveel mogclijk gedecentrali

seerd wordt. 

Vervolgens de 'comitologie' Een defini

tie valt daarvan niet te gcven, wei een 

omschrijving Ll had wellicht gedacht 

dat wanneer eenmaal cen verordening, 

die rechtstreeks toepasselijk is in elkc 

lid-staat en ook rechtstrceks de burgers 

bindt, door de Raad van 1\linistcrs op 

voor<,tel van de Europesc Commiss1e i'> 

vastgestcld, de Europe<,e Commissic als 

cnigc met de uitvocring is belasn Dati'> 

dan ecn miwcrstand. De uitvoering van 

verordcningen vereist vaak nadcre rc

gclgcving en ook hij de tocras~ing 

moctcn prakti'>che hobbcls worden ge

nomen en knopen doorgehakt. Dat gc

beurt in comites- vaak beheerscomitc'> 

genaamd - <,amengestclcluit ce11 vertc

genwoordiger van de Europesc Com

n1issic en vcrtcgcnwoordigcr~ van aile 
liclstaten. Volgem ver<,chillendc typcn 

procedures - er zijn zeven houldtypes -

wordt beleicl gcmaakt Hct Bru<,<,c]<,e 

belcid is clus een gemengcl bclcicl 

Commissic/lid-statcn. Voor het Euro

pees Parlemcnt, dat gcacht wordt de 

Europcsc CommiS'>ie te controlcren, 



wordt het zo zecr lastig zijn taken goed 

te vervullcn. Over de burgers hebben 

we het dan maar licver niet mecr. 

Hoe verder te gaan 
Hoc vinden we weer aamluiting bij de 

oorspronkclijke drijfveren van de 

Europese intcgratic? Wat betekent de 

EU voor de opbouw van vrede en een 

internationale rechtsorde, voor solidari

tcit zowel binncn de EU als tussen de 

Unic en de haar omringcnde Ianden 

waarvan velen later zullen toetredcn? 

De Europcse integratie en de [U zijn 

voor ons, als Nederlanders en als !eden 

van het CDA, nog steeds en opnieuw 

lundamentelc ankerplaatscn. Zonder 

Europa is cr voor Nederland geen toe

komst. LJaarbij passcn twee kanttekc-

ningen: 

1) Het integraticproces is gcstart als 

t'Cn procc~ van vcrzocning en vredc 

tu<,<,en Frankrijk en Duitsland. Die notie 

~'> springlevend gctuige aile palavers en 

papieren over hans-Duitsc asscn, kop

groepcn etc. Wat bredcr uitgelegd kun 

je met rccht <,tellen dat gewapende 

strijd en oorlog tussen !eden van de EU 

uitgeslotcn is. Dat leek tot voor korte 

tl}d een gratuitc opmerking maar ge

zJen de in-,tahiliteit en onru<,t in de we

reid na het einde van de Koudc Oorlog 

kri]gt dczc Furopcse vcrworvenheid het 

karakter van een kroonJuweel En tcn

-;lottc 1'- h1ermee nog een<, het beWIJ'> 

gelevcrd dat hct Europese eenwor

ding-;proccs meer is dan ecn economi

sche lormule, <,terker nog, Europa hli]ll 

.,!ccht'> hij elkaar als het cen politick 

amhiticnivcau hoog houdt. 

21 De Europesc integratie moct ab-;o

luut vasthoudcn aan het idee dat zij 

mecr i-; dan kla'>Sieke inter-,tatelijke <,a

mcnwerking. Laten we voorzichtig zip1 

met hct kwistig hantcren van termcn 

a!-; 'Verenigde Staten van Furopa' en 'fe-

deraal Europa' Zij roepen verwachtin

gen op die nog vele jaren lang nict 

waargemaakt kunnen worden en stijven 

daarmce anti-Europese krachten. Maar 

de Europese eenwording is wei ecn on

derneming sui goJCris' met een suprana

tionaal, bovenstatelijk karakter waarin 

de dcelnemcnde lid-staten dclen van 

hun soevereiniteit 'tJOolcll' in een 

Europesc souvereiniteitslaag die dan 

ook democratisch gecontroleerd moel 

worden. Een terugvallen naar cen peil 

van intergouvernementele samenwer

king op basis van consensus zou op den 

duur ook hct bereikte, namclijk de gc

mcenschappelijke markt, uithollen en 

doen verdwijnen. 

T wee hoofdlijnen 
Tcgen deze achtcrgrond moet vervol

gcn<, heel nuchtcr gc<,tcld worden dat 

voor Nederland de [U volstrckt essen

rice! i'> voor het berciken van twec 

hoolddoelstcllingen behoud van wel

vaart en bevorderen van interne en ex

tcrne stahiliteit. Dat vergt enige toe

lichting 

I) [erst iets over hct hehoud van wel

vaart. Reeds in de tachtiger jarcn werd 

door onder andere de hooglcraren 

Albert en Ball in cen rapport voor het 

Europces Parlement, door Philips' 

Wissc Dekker. door lacquc'> Dclors en 

vele andcren betoogd dat Europa aileen 

economi-;ch zou kunncn overlevcn bij 

hct .,!echten van de barriercs die de 

vorming van ecn Furopese hinncn

markt blokkecrdcn Dat leiddc tot hct 

project Furopa '92: het scheppen van 

een ruimte met een vriJ vcrkccr van 

pcr<,onen, goederen, dicnstcn en kapi

taal Dat project hecft gocd gewerkt en 

gezorgd voor een scherpe tocname van 

de handel tusscn de lid-staten en voor 

cen for-;c werkgclegenhcidscrcatic waar 

zondcr de werkloosheid nog vee! gro-
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ter zou zijn Sedertdien heelt de gloha

lisering van de wereldeconorme ver

sneld doorgezet waardoor de noodzaak 

tot Europcse hundeling aileen maar 

scherper werd geaccentueerd. Echt 

profiteren van de ene markt vcronder

stelt verder dat de valuta van de Ell-le

den in onderling vaste en onverander

hare verhoudingen worden gchracht en 

die star gaat er weer vanuit dat indivi

duelc lid-<,taten de handen afhouden 

van de bankbiljettenpers Eenmaal zo 

ver gckomen is het praktischer om tot 

ccn Europese munt en een Europe<,e 

centrale bank over te gaan. Kortom de 

Monetaire llnie. 

Voor het bovcnstaande is gecn recel al

ternatid voorhanden. Dat kan niet ge

noeg herhaald worden. Wellicht is enig 

uitstel nodig en niet iedereen zal me

teen mee kunnen of willen doen, maar 

een weg terug is uitgesloten. Dat zou 

ook hct einde van de gemeenschappe

lijke markt inluiden en het verdwijnen 

van de Ell uil hct economisch-relcvan

te wereldgebeuren. 

2) Het hevorderen van de interne en 

externe stabiliteit. De burgers in de Ell 

voelen op het terrcin van de interne 

stabiliteit goed aan dat de hereikte 

Europese schaalvergroting cen welkom 

speeltje is geworden van de georgani

seerde misdaad en de maffia. De men

sen verwachten met name op dit terrein 

prestaties van de Ell. Het hetrelt dan 

de strijd tegen terrorisme, drugshandel, 

men<,enhandel, proliferatie van nuclcai

re en chemische materialcn en techno

logiecn a\<,mcde van rakettecl111ologie. 

witwassen van geld enzovoort. Llit

bouw en versterkmg van Furopol, ook 

voor wat hetreft opsporingshevoegdhe

den, en een goed functioncren van het 

Schengen lnformatie Sy.,teern (SIS) zip1 

hicrhij onontbeerliik 

Len twecde component van de interne 

stahiliteit hetreft de noodzaak om op 

[uropese schaal afspraken tc maken en 

heleid te voeren betreHende de toe

'>troom en onderlingc vcrdeling van 

asielzoekers. De discu<,<,ie in cigen land 

voor en na de Statenverkiezingen hedt 

vee! te weinig duidelijk gemaakt dat 

oplossingen slechts in Europees ver

hand enige stevigheid kunnen krijgen 

Het integratie- en inhurgeringsbeleid 

zal overigens een nationale hevoegd

heid hlijven. Het valt te voorzien dat 

een strikt intergouvcrnementele aanpak 

(dus vo\<,trekt cotv;ensushelcid) otwol

doende effecticf zal ziJn Echte commu

nautarisering is thans niet haalhaar; 

men zal moe ten zoe ken naar een heleid 

tussen het communautaire en intergou

vernementclc in, de <;teen der wijzen. 

Overigens, juist op dit gevoelige ge

hied i'> het bijdragen aan externc <,tahi

liteit in de periferie van de Ell bij 

uitstek een voorwaarde voor een ge

slaagd intern helcid. Stahielc politieke, 

economische en maabchappclijke ver

houdingen in Midden- en Oost Europa 

en verder oostwaarts alsmede ten zui

den en zuid-omten van de Ell 

(1\\iddelland'>e zee, Midden-Oostcn) 

verminderen de migratiedruk op het 

ELI-gehied In het politieke en econo

mische vlak is de Ell zeer acticf 

[uropa-akkoorden (tvliddcn- en Omt

Europa ), partnerschapsakkoordcn (Ru<,

landl. douanc-unie iTurkije) en grote 

planncn ten aanzien van Middellandsc 

Zee-gehied en ,\\idden-Oosten 

Toch is dat niet genocg om op afdoen

dc wijze '>tahtlitcit vanuit de Fllte pro

jcctcren ll<l<lr haar pcrifcre gchiedcn. 

De vciligheidscomponcnt in engcrc 

zin en de daarhii horcnde militaire 

component is ccn zorgwckkende attai

rc. De in ,\\aa<,tricht afgesprokcn com

plcmcntantctt Ell - Noord Atlantisch 

Verdrag<, Organisattc (NAVOI - We<,t 
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Europc<;e Unie (WEU) ontwikkelt zich 

zeer mocizaam. Het Cemcenschap

peliJke Buitenlands en Veiligheid'>

helcid (CBVB) van de EU moet door 

middel van diplomatic met militaire 

middelcn als rugdekking verder reiken 

dan de hnancieel-economische compo

nent. Wij staan hier a\<; EU nog in de 

kinder-;choenen. Trouwens ook hier 

geldt dat de intergouvcrnernentele me

thode ontoereikend is, de cornmunau

taire onhaalhaar en dat derhalve een 

tu<;Selworrn uitkomst zal moeten bren

gcn. Nau\vkeurige lczing van Franse en 

Dui t<;e suggestie'> (Lamers- Schauble, 

llalladur, Chirac) duiden in deze rich-

ting. 

Welvaart en '>tabiliteit, dat zijn de on

rnisbare hasisingredienten van een vita

le LU. Zijn die in hoofdzaken op orde 

dan kan de EU reclc bijdragen leveren 

aan de hevordering van de intcrnatio

nalc rcchtsorde. Daarhij staat vooraan 

op de agenda de uitbreiding van de EU. 

Uitbreiding van de Unie 
Het is zonneklaar dat de EU in de ko

mende jarcn meer lcden aan boord gaat 

nemen. Nauwkeurige lezing van de 

communiques van de Europese Raad 

toont aan dat wij afstevenen op een 

Unie met ongeveer dertig \eden. Vele 

Europese <;taten hunkeren naar aanslui

ting. De prearnbulc van het Unie-ver

drag klinkt voor hen als een klaroen

;,toot In het verledcn zijn bittere en 

tevens hout snijdende - verwijten geuit 

dat de EG-EU uitbreidingen slcchts kan 

verwerken hij daaraan voorafgaande of 

minstens gelijktijdigc vcrdieping. Er is 

nict naar gelui;,terd maar omzien in 

wrok hclpt niet Het gaat er nu om de 

toekom'itige uitbreidingen goed voor te 

bereidcn. Dat hctckcnt dat nieuwc toe

treders aan voorwaarden van een goed 

minderhedenbelcid, wetgevende toena-

dering tot de EU en econornische di<;ci

pline en organisatie mocten voldoen. 

Daaraan wordt door vele aspiranten ge

werkt. Dar betekent ook dat de huidige 

lidstaten zich zowel qua organisatie en 

werkwijze (institutionele aanpassingen) 

als qua beleidsinhoud en financiering 

(gernecnschappelijk landbouwbeleid en 

structuurfond-,en) moeten instellen op 

ecn gans andere Unie dan de huidige. 

Als het even kan rnoeten we die weg 

met zijn allen zien af te lcggen. Lukt 

dat niet dan moet de mogclijkheid ge

crecerd worden dat een ore11-e11ded kop

groep het voortouw neernt Solidariteit 

binnen de Unie eist dat de lcden van de 

kopgroep latere aan-,\uiting door ande

ren niet afwijzen en dat (hopelijk tijde

lijke) achterblijvcr'> de ontwikkeling van 

de Unie niet afrernmen of blokkeren. 

De onmiddellijke stappen 
De EU en ook Nederland staan voor de 

taak de lntergouvernementele Confe

rentie van 1996 van een goed gesternte 

te voorzien door een gedegen voorbe

reiding en positieve begeleidende <;tap

pen. De voortekenen zijn voor wat 

betreft Nederland hoopgevend. De re

gering beloofde vier nota's en lijkt he

reid het pad te verlaten dat Neder

landse regeringen in het verleden auto

rnatisch insloegen door te bemiddelen 

tusscn de Europese grotere Ianden. Als 

Frankrijk en Duitsland indcrdaad voor

uitgang bij de Europese integratic wil

lcn boeken en als Londen, orn welke 

reden dan ook, dat niet mee kan of wil 

rnaken dan moet Nederland bereid zijn 

keuzes te maken in het helang van de 

Unie en van ons zeit. Het parool voor 

ons land lijkt mcedoen onder behoud 

van verstand eerder dan afwachten op 

het vinkentouw. 

In de tussentijd kan het nodige gebeu

ren op het terrein van de transparantie. 
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De comitologie kan niet op korte ter

miJn ter zijde worden geschoven maar 

wei moet het mogelijk zijn hct begimel 

van de subsidiariteit zodanig houvast tc 

gcvcn dat geaccepteerd wordt dat de 

bovennationalc (Brusselse) souvereini

tcitslaag zo min mogelijk met de natio

nale souvereiniteitslaag door elkaar 

gchusscld wordt. 

Dat betekent twee dingcn. In de eerste 

plaats moet vastgehoudcn worden aan 

het heginsel dar de medewetgeving en 

de controle binnen de Brusselse laag in 

handen hlijft van her Europese Parle

ment en verder wordt verbeterd. Aile 

uitlatingen over een sterkere rol van de 

nationalc parlementen in de commu

nautaire pijler van de EU vcrradcn on

helder denken, hetzij opzettelijk hetzij 

uit slordigheid De nationale parlemen

ten zullen de handcn vol krijgen aan 

Europesc zaken in de dialoog met en de 

controle op hun eigen regeringen. In de 

tweede plaats is uiterste prudentie ge

boden bij het gestalte geven aan de 

Unie-vorm tussen het communautaire 

Voor Nederland is 

de EU volstrekt 

essentieel voor het 

bereiken van twee 

en supranationale in. Die for

mule duikt her en der op. Zij 

verraadt de goede intentie 

om tot mecr meerderheids-

hoofddoelstellingen: 

behoud van 

besluiten te komen daar waar 

een echte communautaire 

aanpak (nog) niet tot demo

gelijkheden behoort. Wever

keren dan uiteraard in de 

pijlers 2 (CBVB) en 3 

(Justitie-Binnenlandse zaken) 

van Maastricht. Een bottleneck 

van fonnaat wordt hier ge

vormd door de vormgeving 

van de parlementaire contro

le. Besluitvaardigheid en 

effectivi- teit dreigen hier te 

met democratic. Ontwik-

welvaart en 

bevorderen van 

interne en externe 

stabiliteit. 

botsen 

kelingen in het Frans-Duitse dehat zijn 

niet gans geruststellend. 

Ten allerleste, er zijn nog twee velden 

waar de EU onmiddcllijk voortgang 

kan maken buiten de ICC: om. 

De eerste is het op exemplarische wijze 

gebruik maken van de mogelijkheden 

die de inwerkingtreding van de 

Uitvocringsovereenkomst van Schen

gen biedt. lk durf dat te zeggen on

clanks de perikelen met betrekking tot 

Schiphol. Het verdwijnen van de con

troles aan de binnengrenzen, ook op de 

vliegvelden, is voor de Europese burger 

een tastbaar bewijs van de voortgang 

van de Unie. Een goede werking van 

het Schengcn lnformatie Systeem zal 

een dubbcl doel dienen. Enerzijds, en 

in combinatie met voortgang ten aan

zien van Europol, een stap voorwaarts 

hij de misdaadbestrijding en anderzijds 

een veel socpeler afhandelen van asiel

verzoeken met minder vcrkeer tusscn 

veilige Ianden en veilige derde Ianden 

annex mecr kansen voor het voorko

men van uitbreiding van het illcgalc 

circuit. 

Hct tweede veld bestaat uit een veel 

energiekere aanpak door communautai

re en nationale autoriteiten van de be

strijding van fraude met en misbruik 

van EU-regelgeving Daarbij is het een 

illusie te denken dat nationale controle 

van EU-regelgeving voor voldoende cf
fectiviteit zorgt. lnternationaal samen

gestelde vliegendc brigades moeten 

voor een aanvullende stok achter de 

deur zorgen. Primair van be lang hierbij 

is nict of de fraudebestrijding vee I ople

vert maar wei of de Europese burger 

vertrouwen krijgt in de handhaving van 

de EU-regels en het de pas afsnijden 

van internationaal opcrercnde gladde 

jongens en meisjes. 

Drs. JJA1. Penders 

oud-delcgatielcider CDA in Europees 

Parlement 
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De EVP-werkgroep 'lntergouvernementele Conferentie 1996' heeft 

onder Ieiding van de vice-voorzitter van de EVP-fractie in het 

Europees Parlement, Hans-Cert Pottering, op donderdag 1 8 mei 

jongstleden een notitie vervaardigd met voorstellen voor de ICC van 

1996. De voorstellen worden nu verspreid onder de nationale EVP

lidpartijen, waaronder het CDA, waarna er uitvoerig over gediscus

sieerd kan worden. Op het EVP-Congres van 5 tot 7 november 

1995 te Madrid zal de definitieve inbreng van de christen-democra

tische partijen van de EU-lidstaten worden vastgesteld. 

Standpunten EVP inzake ICC 
1996 
1. De Europese Unie krijgt internatio

nalc rechtspersoonlijkheid 

2. De Vcrdragen over de Europese 

Unie worden voorafgegaan door 

een lij<>t van grondrechtcn en men· 

scnrechten. 

3. Het Europecs Parlcrnent en de 

Raad van Ministers hebben bij wet

geving gelijke rechten. De bestaan

dc wetgcvingsprocedures dienen te 

worden vereenvoudigd. 

4. Hij wijzigingen van de Verdragen 

waurop de Europese Unie is ge

grondvest, is de instemming van 

het Europees Parlement vereist. 

5. De Raad van de Unie (Ministerraad) 

vergadert hij het nemen van wetge-

vingshe-.luiten in het openhaar. 

6. De wetgevende besluiten van de 

Raad van de Unie dienen princi

pieel met meerdcrheid van stem

men te worden genomen. 

7. Voor de benoeming van de Corn

missie worden twee alternatieven 

voorgcstcld: 

a) De voorzitter van de Commissie 

wordt door het Europees Parlement 

voorgedragen en door de Raad he

vcstigd. De voorzitter van de Com

rni-.sie stelt de Cornmissie met 

inachtncrning van aile lidstaten sa

men uit cornmissarissen en junior

Cornmissarisscn en onderwerpt 

zich vervolgens aan een rnotic van 

vertrouwen in Parlemcnt en Raad. 

11l tenw ti ef 
h) De voorzitter van de Comrnissie 
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wordt door de Europese Raad na 

raadpleging van het Europccs 

Parlement voorgedragen Hct [uro

pees Parlemcnt stcmt na een motie 

van vertrouwcn in met de benoc

ming. De Commissie wordt in haar 

totaal goedgekcurd na individuelc 

hoorzittingcn in aile betrokken par

lementairc commissies en na cen 

motie van vertrouwen in de plcnai

rc vergadering. 

8. Bepaaldc gebieden van binncnlands 

belcid en justitie, bijvoorbeeld het 

asielbeleid, hct visum- en integra

tiebelcid, worden gelcidelijk onder

worpen aan een communautaire 

procedure. Met name ten aanzien 

van de van opcrationele bevoegd

heden voorziene Europese politie

macht (Europa!) is het optreden 

van de Commissie onderworpen 

aan de parlementairc controle door 

het Europce<> Parlement. 

9. De Westeuropese Unie wordt gein

tegreerd in de Europe<>e Unie. Alle 

EU-lidstaten aanvaarden een bij

stands- en solidariteitsclausule of 

artikel 5 van het WEU Verdrag. 

10 De Europese Unie moct bij on

rechtmatig gebruik van Europese 

gelden, met name in geval van frau

de, sancties tegen individuelc staten 

kunnen treffen en over instrumen

tcn beschikken om deze sancties 

kracht bij te zetten. 

1 1 Er moet een Europese kaderwetge

ving worden geschapcn die het mo

gelijk maakt bij gelijke overtre

dingen van hct Europees recht in 

de vijftien EU-landen eenduidigc 

en gelijkc straffen op tc lcggen. 

12. De rechtcr<> van het Europccs Hoi 

van Justitie worden alleen door vcr

tegenwoordigers van de nationale 

regeringen benocmd, na advie'> van 

het Europces Parlement. 

13. Het EC-Verdrag, het Euratom

Verdrag en het ECKS- Vcrdrag die

nen in ecn enkel Verdrag te worden 

~an1engcvat. 

14. F.r moet cen duidelijk ondcrscheid 

worden gemaakt tuS'>cn de be

voegdheden van de Unie, de Lid

staten en de regia's, daartoe client 

een lijst van bevoegdhcden te wor

den opgestcld, rekening houdend 

met het subsidiaritcitsbeginsel Het 

subsidiariteitsbeginsel 1s ook van 

toepassing op de relatie tussen de 

Unie en de plaatselijke en regionale 

lichamcn. 

15. De nationale parlementen moeten 

icder door hun c1gen regering, 

voordat er wetgevende besluitcn 

door de Raad van de Unie worden 

gcnomen, stelselmatig en tijdig 

worden hetrokkcn bij het wetge

vingsproccs van de Europese Unie. 

1o In bijzondere gevallen kunnen aan 

de Lid-staten hepaalde termijnen 

voor de uitvoering van richtlijnen 

en verordeningen worden toegc

kcnd. De omzetting van richtlijnen 

en verordeningen client altijd bin

nen een vastgestelde termijn plaah 

te vinden, die voor alle lid.,taten 

geldt. Dcze basisprincipcs moeten 

ook voor die heleidsterreincn gel

den die (no g) niet a an de Unie-pro

cedures onderworpen zijn. 
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De stadsprovincies zijn een zegen, en dan vooral voor de burgers, 

nu en in de toekomst. Ze zijn er voor de adequate aanpak van de 

grootstedelijke problematiek, maar ook schaalproblemen, een goe

de democratische controle, het aankunnen van de internationale 

concurrentie en het uitgangspunt van maximaal drie bestuurslagen 

zijn redenen voor de vorming. Nu opnieuw gaan twijfelen en ver

tragen werkt averechts. 

I 
n bestuurlijk Nederland is de laatste 

jaren hct fenomcen stadsprovincie 

opgedoken. Hct Rijk voorzag in 

Bcsturen op nivcau 3 (BON 3) zc

ven gebicden die in aanmerking komen 

voor onworming tot ccn 

stadsprovinue. Hct paarsc 

kabinct heeft die zeven in

middels tcruggebracht tot 

drie: de gebicden rond 

Rotterdam, Amsterdam en 

mijn eigen stad Den Haag. 

De discussie over hct 

fcnomeen stadsprovincic is 

niet van de laatste tijd AI 

twintig Jaar wordt gedis

cu<,sieerd over de mccst 

zonder dat een nicuw bestuurlijk model 

noodzakclijk is! 

De Nederlandse grate steden 
Het grootstc dee! van de Nederlandse 

adef1uatc bestuurliJke indc- !Vir. dr. AJE Havermcms 

bevolking leeft in een ste

delijke samenlcving en 

ongcveer 2 miljocn Ne

derlandcrs woncn in cen 

van de vier grate steden 

(Amsterdam, Rotterdam. 

Den Haag of Utrecht). 

Eeuwcnlang zijn de grote 

steden de motor van de 

Nedcrlandse economic en 

nog steeds lcveren zij een 

relaticf forse bijdragc aan 

het Bruto Nationaal Pro-

ling in de groot-stedelijke gebieden 

Ecn indcling die slagvaardig kansen kan 

benutten en bcdreigingen het hoofd 

hiedcn. Alvorcns dicper in tc gaan op 

de achtergronden van de stadsprovin

cic, wil ik de positic en prohlematick 

van de Nedcrlandsc grote stcdcn nader 

hekiJken Wat maakt die stedcn zo bij-

dukt. Naast cconomisch zijn de stcdcn 

ook - en dat geldt niet aileen voor 

Nederland - centra van onderwijs en 

socialc en culturcle ontwikkcling en 

vernieuwing. 'Cezonde' steden vormen 

voor icder land een levcnsvoorwaardc. 

Kortum in de steden gebeurt 'het' 

Aileen hecft dat 'hct' duidelijk twce 
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kantcn. 'Hct' is een januskop. De gezel

ligheid en levendigheid worden maar al 

te vaak hedreigd. Het functioneren van 

de grote steden staat onder een steeds 

grater worden de spanning door de con

centratie van werkloosheid en uitkc

ringsafhankelijkhcid, woningtekorten, 

segregatie/i n tegra tic- prohlcmen, vcr

keerscongestie, vandalisme, verloedc

ring, ruimtenood. Als we niet oppasscn 

maakt vcelvorrnighcid plaats voor op

splitsing, verscheidenheid voor geschei

denheid, vitaliteit voor cmveilighcid cr1 

verdraagzaamheid voor polarisatie. 

De genoemde prohlemen komen in de 

meeste gemccntcn van Nederland wei 

voor. Wat de grote steden van de ovcri

ge gemeenten onderschcidt is de grote 

omvang in comhinatic met concentratie 

en cumulatie in delcn van de stad 

Die combinatie maakt dat de grote ste

den de problemen binnen de huidigc hc

<,tuurlijkc structuur en rcgelgeving nict 

adequaat kunnen aanpakken. Adequaat 

werken aan war we gemakshalve samcn

vattcn onder de kop grooHtedclijke 

prohlcmatick vergt cen onorthodoxe, 

vernieuwende aanpak die zich niets aan

trckt van schotten tussen dcpartemcnten 

ol scheiding tussen geldstromen. Het 

heter kunncn aanpakken van de groot

stedclijke problema tick is cen van de be

langriJkste redenen voor de vorming van 

stadsprovincies. De groot-stedelijkc pro

blematiek vormt de kern. 

Om aan te geven waar we concreet 

over pratcn, gccf ik ter illustratic cnkclc 

cijfers over werkgelegenheid, werkloos

heid, inkomen en bevolkingssamcnstcl

ling. 

Werkloosheid en 
werkgelegenheid 
De grotc stedcn tezamcn herbergen 

ccn kwart van aile werklozen in Neder

land. Tusscn 1982 en 1 1) 1)0 is in heel 

Nederland de werkloosheid iets ge

daald. In dczclfdc periodc is de wcrk

loosheid in de grote stcdcn hijna 

verduhheld (zie grahck I). Sinds I 'JCJO 

is de werklooshcid weer gestcgen, ook 

landclijk, maar in de grote steden stijgt 

de werkloosheid hct snclst. 

Binnen de groeiende groep werklozen 

ncemt het aantal langdurig werklozen 

toe. In I 1)94 is in de Regionaal 13estuur 

Arbeidwoorziening (RI3A- )gebicdcn 

rond de grote steden het aantal perso

ncn, die Ianger dan een jaar werkloos 

zijn, gcstegen met gemiddeld 2 I% en 

atgezien van Den Haag gcldt hctzelfde 

stijging'>percentagc voor men<,en die 

Ianger dan :l jaar zonder werk ziJn. 

Van aile werklozen in het stadsgewcst 

Haag Ianden - dit gebicd ornvat I() ge

meenten en bijna een miljocn inwoner<; 

- woont twecderde in Den Haag en 

85'){, in een van de drie steden (Zoeter

meer, Delft en Den Haag). Den Haag 

tclt 8 kccr zovccl wcrklozen als Zoeter

meer, tcrwijl Den Haag slcchts 4,3 kccr 

zoveel inwoners hecft. 

Tussen werklooshcid en oplcidingsni

veau ligt cen duidelijke relatie. Ruim 

70% van de werklozen in Haaglandcn 

hccft een oplciding op maxirnaal lager 

beroep.,onderwijs (ibo)-nivcau. 

Ook aan de aanhodkant van de arhcids

markt zijn verschillen waarneembaar 

tussen de grote steden en de orn I iggcn

de gemeenten. In de vier grote stcden 

hlijft de groei van de wcrkgelegenheid 

achter bij de landelijke groei Tussen 

1')87 en I'JCJI groeide de wcrkgelcgen

heid in de grote steden met 4,2%, tcr

wiJI het landclitke percentage in die 

peri ode I 0.4% hedrocg. 1 De gemeen

ten rond de grote stcdcn Iaten daaren

tegen een groeiperccntagc zicn dat 

hoven de landelijkc groci uittorent. De 

wcrkgelcgcnheid in de gemeenten rond 

Amsterdam groeidc drie kccr zo sncl als 
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Crcljiek 1: OJJ!u>ikkeli11_q wcrkloosheid lHSSCJJ 1982-1990 (bro11 SCP) 

landelijk' Ook rond Den Haag zien we 

dit heeld, mel Zoetermeer a\<; korlopcr: 

hip1a een verduhheling tu'>'>en 19S3 en 

llJ'J .i 

De werklooshcid in de grote stcden 

wordt niet aileen vcroorzaakt door een 

achterhliJvendc groei van de werkgelc

genheid. maar ook door ecn kwalitatic

vc di...,crcpantic tu~-.;cn vrt~Jg en aanhod 

op de arbcid.,markt. De groei van de 

wcrkgelcgcnhcid in de grotc <,lcden is 

voora! te vinden in de dienstvcrlcnendc 

sector. Over hct algemccn zijn dit tunc

tic'> voor hoog-gckwalificcerde mcck

werkcrs. Hct arheidsrcscrvoir in de <,tad 

hcvat in hclangriJkc mate JUi<,t mcnscn 

met ccn laag-oplcidingsnivcau. In Den 

Haag '>pcclt dit kwalitatieve gal mel na

me, omdat Den Haag een mecr cenzij

dige cconomische -,tructuur heelt dan 

Amsterdam en Rotterdam. De Haagsc 

eulllOmie i'> in fcitc een monocultuur 

en gcconcenlrcerd in de dJenslverlc-

nende sector ( mecr dan 60'){, l. lndu<;trie 

is nauwclijk'i aanwczig. 

Bijna 40'!1, van de wcrkgclegcnheid in 

Den Haag en Amsterdam wordt hezet 

door mcnsen van buiten de stad. Voor 

hct grootste gedeelte zijn dit hoog-op

gcleidcn en draagkrachtigen. In deja

rcn zevcntig zijn de draagkrachtige 

inwoner., ma<;<;aal de stad uit gctrokkcn, 

doorgaan~ naar de rcgiogcn1ccntcn. 

Ovcrigcns i-, Den 11aag in ver'>tcrkte 

mate gctrollen door die massalc trek, 

aangczien de stad a\ decennia-lang 

kamrt met ruimtenood. Rond I 'JhO tel

de Den Haag mcer dan 600 000 inwo

ners, nu nog 440.000. 

,\leek hierdoor is in de stcden een 

zwakke sociale structuur ontstaan. Llit 

tahcl I hli)kt dat de draagkracht van de 

stedelingen in de atgcloren twintig jaar 

tlink is gedaald Het gerniddeld bc

stcedbaar inkorncn per jaar ligt in de 

grote stedcn a\ Jaren rond de f 2.400,-
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pcru:ntage van de bevolking in elk 

van de gen1ccntc-categoricCn 

Buurten naar sociaal- laag gemiddeld hong 

cconomische status 

vier grote steden 1970 1,7 71,9 26,5 

19CJO 39,0 54,4 6,5 

randgemeenten grote 1970 1,7 62,6 35,5 

steden 1990 1,7 57,7 40,7 

Tahel 1• socianl-economische status van huurtbeuolki11g ' Bron SCP 

lager dan het landelijke gemiddeldc En 

dit zijn gemiddclden' Een derde van de 

Hagenaars moet rondkomen van een 

inkomen van minder dan f 19.600,

Er dreigt een tweedeling te ontstaan in 

de steden; sommigen zeggen dat die 

tweedeling reeds een feit is. Dat er 

sprake is van concentratie lijkt me evi

dent. Die concentratie vindt telkens in 

dezelfde buurten plaats, waardoor een 

cumulatie van problemen in die buurten 

optreedt 

De grote steden zijn multi-culturele sa

menlevingen geworden. In Amsterdam, 

Rotterdam en Den Haag was in 1992 

respectievelijk 16,7%, 13,4% en 12,4% 

van de bevolking van allochtone kom

af 4 Dat multi-culturele is ecn van de 

charmes van de stcden en dat moet zo 

blijven Het is een kwestie van eenheid 

in verscheidenhcid en geen van beide -

noch de ecnheid, noch de verscheiden

heid mag gaan dominercn. Op dit 

punt wordt geleidelijk een tendens 

zichtbaar die mij en andere bestuurders 

zorgen haart. De onderwiJsresultatcn 

van een tlink dee! van de allochtone 

lccrlingen blijlt achtcr hij het landelijk 

gemiddelde. In het voorgaandc kwam 

de kwalitatievc discrepantie op de ar

bcidsmarkt reeds naar voren. De grotc 

stcden moeten zich grote inspanningen 

getroosten om hct opleidingsniveau te 

verhogen En binnen de kaders doen zij 

dat ook. Het alternaticf is dat grote 

groepen kanslozen ontstaan en dat de 

scheidslijn tussen arm en rijk langs etni

sche lijnen gaat !open In de grote ste

den is deze tendens al zichtbaar. 

Waarom stadsprovincies? 
De problcmen waar de grate steden 

mee worden geconfronteerd, het sa

menspel van omvang, concentratie en 

cumulatie, maken het noodzakelijk de 

huidige hestuurlijke structuur en regel

geving aan te passen. In feite gaat het 

om socialc en economische verdelings

vraagstukken waarbij op regionaal ni

veau de onderlinge solidariteit wordt 

georganiseerd. lk hedocl hiermec niet 

te zeggen dat het aileen ecn kwestie is 

van geld, dat zou een enorrne versimpe

ling van de tciten zijn. Ncem de con

centratic van mindcr draagkrachtigen 

in bepaalde wijken D1c heett allcs te 

maken met de besch1khaarheid van 

goedkope woningcn in die wijkcn en 

het ontbreken daarvan op plekken el

ders in stad of regio. Rcgionalc solidari

teit betekent dan concreet dat op de 

Vinex-lokatics in ruimc mate in de 

goedkopc sector wordt gebouwd. 

Solidariteit, ot het nu op regionaal ni

veau is of op wcrcldschaal, gaat alti)d 

'bovcn-over' Het opkomen voor de 



zwakkeren, voor degenen met minder 

kansen en perspectid, voor dcgcnen 

die in de knel dreigen te komen, is de 

basistaak van de overheid. In mondiaal 

verband regelen de Verenigde Naties 

(VN), de Wereldbank en de Non

Couvernementcle Organisaties (NCO's) 

die solidariteit. Binnen Europa kennen 

we de structuurfondsen voor 'armc' rc

gio's en op nationale schaal zien we in

komcmbeleid en herverdeling van 

middelen. In de groot-stedelijke gebie

den gaat het om solidariteit tus<,en wel

varende en minder bevoorrechte 

stadswijken, zowel door hct tegengaan 

van de dreigende tweedeling waar ik al 

eerder op wee<, als het gezamenlijk ver

antwoordelijk zijn voor en bijdragen 

aan de gehele stedelijke gemeenschap 

In de '>tedelijke gebieden 

sen als de gestegen mobiliteit, de indivi

dualisering, kleinere gezinnen, mcer 

een- en tweepersoons-huishoudens heb

ben bijvoorbeeld het karakter van de 

woningmarkt veranderd. Een regionale 

woningmarkt is allang een feit. Maar 

ook op andere gebieden - verkeer en 

vervoer, milieu, cultuur, economic, etc -

sluit de bestuurlijkc schaalnict mccr aan 

op de maatschappelijke schaal. Dat on

derkennen we in het openbaar bestuur 

al jaren en we los<,en het op met een 

woud aan gemcenschappelijke regelin

gen. 

Op zichzelf is ecn gemcenschappclijke 

regeling som<, ccn prima oplossing. 

Nadeel is echter dat zo'n regeling ei

genlijk aileen goed werkt bij niet-con-

troversiele 

gaat het ook om solidari

teit tussen stad en rand. 
De ontwikkeling 

onderwerpen waar geen 

tcgcngcsteldc belangen 

spelen. Zodra er sprake is 

van belangentegenstelling 

stokt de besluitvorming. Ook die solidariteit moet 

'hoven-over', via de stads

van stadsprovincies 

provincies. Het belang van 
sluit naadloos aan 

Democratisch tekort 
de stadsprovincic voor de op het concept van Ecn nadccl dat met dit 

woud aan gerneenschap

pelijke regelingen sarnen

hangt en dat ik persoon

lijk zwaar vind wcgen, is 

het ontbreken van recht

streekse democratische 

sociale problematiek moet 

zich uiten op gebieden als 
de 'menselijke maat' 

de inkomenwerdeling, het 

arhcidsmarktbeleid, socia

dat de laatste tijd in 

lc integratie en scholing. 
het CDA is 

Het adequaal aanpakken ontwikkeld. 
van de groot-stedclijkc

problematiek is weliswaar een belang

rijke, maar nict de enigc ratio achtcr 

regionalisering en de vorming van 

stadsprovincie-. Ook schaalproblemen, 

een goede democratische controle, in

ternationale concurrentie en het uit

gangspunt van maximaal drie 

bestuurslagcn spelen een rol. 

Schaalverschilie11 
Op allcrlci tcrrcinen is in de afgelopcn 

decennia een flinke schaalvergroting 

opgctreden Maatschappclijkc tcndcn-

controlc. Op hct nivcau 

van het huidige stadsgewest worden nu 

al dermate veel en voor de burger in

grijpende beslissingen genomen, en 

gaan zulke bedragen om, dat dernocra

tische controle door een rechtstreeks 

gekozen bestuur op korte tennijn abso

luut noodzakelijk is. Hierdoor vcr

dwijnt ook de dubbele legitimatie die 

voor raadsleden een steeds rnoeilijker te 

hanteren probleem wordt. Bovendien 

kunncn allcrlci functionele regio's in 

dezelfde dernocratisch gekozen be

stuurslaag worden ondergehracht. lk 
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denk aan het RBA, de Politie, Brand

weer. Amhulancevervocr, Jeugdhulpvcr

lening, hasiseducatie en de vervocr

regio. In Haaglanden vallcn a! deze re

gio'~ al san1cn. 

ln ternati01wle COI1CU rren tie 
Met het wegvallen van de luropese 

hinnengrcnzen en de internationalise

ring van het bedrijlsleven ziJn andere 

vcrhoudingen ontstaan. De concurrcn

tie neemt toe, de Westerse Ianden gaan 

in het hnancieel-economische belcid 

dat zij voeren mecr op clkaar liJkcn met 

als gevolg dat infrastructuur en leefkli

maat belangrijkc concurrentiefactoren 

worden. Twee factoren die hij uitstek 

de verantwoordeliJkheid zijn van re

gio's en gemeenten. Rcgio\ hcconcur

reren elkaar direct en in een inter

nationaal pcrspccticf. Voor Nederland 

als geheel is het belangrijk dat de stede

lijke regio's hun sterke positic uitbou

wen. Dit vraagt om een slagvaardig 

bestuur. Persoonlijk ben ik ervan over

tuigd dat de stadsprovincies beter in 

staat zullen zijn de kansen die er liggcn 

tc benutten. In samenwerking met het 

bcdrijfsleven in de Randstad zullen zij 

de concurrentic met het buitenland 

vee! beter aan kunnen. 

De agribusiness is bijvoorbeeld een van 

de economische peilers van de toekom

'>tige stadsprovincie Haaglanden en ik 

denk dat de stadsprovincie voor deze 

sector meer kan betekenen dan de hui

dige hestuurlijke structuur. Dat varieert 

van etfccticver en sneller inspelen op 

noodzakelijke aanpassingen in de in

frastructuur tot economische analyses 

of bclangenbehartiging. lk dee! de me

ning die minister De Boer (PvdA) on

langs over het Westland ventileerde 

dan ook niet Allereerst vanwege het 

belang van de tuinbouw voor de ex

portpositic van ons land. Maar ook met 

hct oog op de werkgelegcnheid voor 

laag-opgelciden waaraan binncn Den 

Haag dringend hehoeftc is, is de agn

business van groot helang. De randstad 

tnag nict cen te cenzijdigc cconon1i

sche structuur kriJgen Aileen divcrsitcit 

en werk voor zowel hoog- als laag-op

geleiden houdcn de steden gezond. 

Stadsprovincie 
llrJ dczc ontwikkelingen heelt hct Rijk 

als uitgangspunt dat in de Nederlandse 

situatie drie bestuur-,lagen voldocndc 

zijn en meer bestuurslagen aileen maar 

bureaucratic in de hand werken en geen 

daadkracht tocvoegen maar vecleer de 

slagkracht vermindert. In hun onderlin

ge samcnhang vormcn deze drie aan

dachtsvelden - grootstcdeliJke problc

matiek, schaalverschillen en internatio

nalc concurrentie - de bepalende facto

ren voor de stadsprovincie, met clien 

ver-,tande dater verschillendc acccnten 

worden gclcgd 

De weg van de stadsprovincie is na 

langdurige discuS'>ie totstandgekomen. 

Dc-,ondanh duiken geregeld schijnha

re alternatieven op. Alternatieven die 

reeds zijn gewogen en te Iicht bevon

den. De agglomeratiegcmcente, dat wil 

zeggen de centrumgemeente annexeert 

de randgemeenten, i'> er een van. 

Waarom i'> dit een schijn-alternatieh 

Nog afgezien van de weerstanden die 

met de totstandkoming gepaard zou

den gaan, lost de agglomeratiegemeen

tc de regionalc problemen niet op. 

Tenzij je praat over een vee! groter ge

bicd dan het -,tedelijke, maar dat is in 

de praktijk cen onhegaanbaar pad Het 

is hovcndien zelfs de vraag of de groot

stedelijkc prohlcmatiek adequaat kan 

worden aangepakt in een agglomeratic

gemecnte, aangezien ook de randge

meenten tegenwoordig vrijwcl vol

gebouwd zijn. Dat geldt in icder geval 
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Monster 

voor de Haag<,e buurgemeenten. 

llicdt de huidige provincie dan gecn 

uitwcg~ Nee, omdat dan een belangriJk 

-,tuk he'>tllltrliJke vernicuwing die nu 

door het unieke takenpakket van de 

<,tad-,provincie tot <.tand kan komcn, 

wcgvalt. In hct begin van mijn bctoog 

zci ik reeds dat de kansen en bcdreigin

gcn vragen 0111 ccn onorthodoxc en 

vernieuwcndc aanpak. 

Naar mip1 mcning i-, de weg van de 

stadsprovincie de cnige Jlli'>te Op dit 

moment - aan hct, naar ik hoop, cind 

van een discu'isie van decennia is de 

-,tad-;provincie ook het enige model dat 

in de politieke realiteit aan de orde is 

Die weg zijn we inge<.lagcn c11 dte moe

ten we voortvarend volgen. 

De stadsprovincie Haaglanden 
Op I januari I ')98 start de stadsprovin

cie Haaglanden, tegelijk met de stads

provincte Amsterdam. De stadspro

vincie Rotterdam heeft cr dan een jaar 

opzitten. Voordat het zover i-; moet er 

nog vee\ gcheuren. De hcsluitvorming 

door de wetgever vergt ongeveer twce 

Wassenaar 

Leidschendam 

Den Haag 
Voorburg 

Zoetermeer 

Nootdorp 
Rijswijk 

Wateringen 

's-Gravenzande 
NaaJdwijl< Delft 

Pijnacker 

De Lier Schjpluiden 

Maasland 

De stadsprovi11cie Haoglo11dm. 

jaar. In die tijd buigen ministcries, kabi

net, Tweede en [erste Kamer, de Raad 

van State en diverse adviesraden zich 

over de wctgcving. Voordat het cerste 

ontwerp van wet opgc-;teld is, moeten 

binncn de regio nog enkelc fik'ie dis

cussics worden gevoerd. De reorganisa

ties van ambtelijke diensten van 

provincie, stadsgewcst en gemeentcn 

zijn ook geen sinecure, evenmin als het 

inlormeren en overtuigcn van de bur

ger<.. Uitcindelijk moet de stadsprovin

cie op lange tcrmijn leiden tot ccn 

<;]agvaardigc, klcinere en efficicnte be

stuurslaag. 

Over de kansen en problcmen die de 

nicuwe stadsprovincie moet oppakkcn -

de sociale en economische vraagstuk

ken, de schaal van bc<.tuur en voor

zieningen en de internationalc concur

rcnticpositie - bestaat binnen Haag

landen overeenstcmming. Haaglanden 

zit nu in de lase dat dit concreet han

den en voetcn rnoet worden gegcven. 

Wclk takcnpakket hccft de nieuwe 

stad-,provincie nodig, hoe gaan we dat 

takenpakkct financierenJ De volgendc 

stap is dan - maar daar zijn we nog niet 

aan toe - hoc ga je het apparaat organi-

<;eren. 

Takenpakket 
De kracht van de stadsprovincie ligt in 

het bijzondere takenpakkct dat zij krijgt 

De combinatie van taken die nu nog bij 

de regulierc provincie, de gcmeenten of 

het Rijk bcrusten maakt de stadsprovin

cic uniek. Het is daarbij logisch dat er 

ook tussen de stadsprovincies underling 

de nodige verschillen zullcn optreden 

Logisch omdat de gebieden naa<,t vee\ 

overeenkomstcn denk aan de groot

stcdclijke-problematick- ook verschillcn 

kennen. Zo is de extreme ruimtenood 

van Den Haag ccn probleemvcrster

kende factor die bcide andere stcden in 
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vee! mindere mate kennen en heeft 

Den Haag geen vliegveld of haven, 

maar wei een sterke positie in interna

tionalc dienstverlcning In het voor

gaande heb ik a! duidelijk gemaakt dat 

de noodzaak tot een stadsprovi ncie be

paald niet aileen te maken heeft met 

hct al dan niet bezittcn van een main

port. Haaglanden wordt bovendien in

dringend geconfrontecrd met de 

afslanking van de ovcrheid. In 1987 

nam de ovcrheid 31% van de werkgele

genheid in de regia voor haar rekening, 

in 1993wasdat21,2%5 

De nicuwe gemeenten bchartigen de 

belangen van de lokale gemecnschap 

Dit zijn taken die te makcn hebben met 

de directe zorg voor de inwoners (on

derwijs, welzijn, gezondheid etc), het 

beheer en onderhoud van de openbare 

ruimte en allerlei loketfuncties. De 

stadsprovincie voert met name sturende 

en ordenende taken uit op strategische 

beleidsterreinen, maar ook enkele 

grootschalige uitvoerende taken. 

Op de meeste terreinen, bijvoorbeeld 

Verkeer en Vervoer, Economische 

Zaken, Milieu, Natuur, etc, bestaat bin

nen Haaglanden overeenstcmming over 

de wenselijke taakverdeling. De discus

sie spitst zich met name toe op de ta

ken die verband houden met het 

oplossen van sociale problematiek van 

de centrumgemeente. Hoe het taken-

pakket er precies uit komt te 

De agglomeratie- zien is binnen enkele maan-

gemeente lost de 

regionale problemen 

den hekend. Voor de zomer

vakantie is het eerste ant

werp van de Lex Specialis 

Haaglanden gereed Een 

niet op. tweede punt van di.,cussie is 

het hnanciele statuut van de 

<,tadsprovincie. Hoe worden de taken 

gehnancierdc Die discussie is inmiddels 

teruggebracht tot twee modellen. 

Van geheel andere orde is de discussie 

over de gemeentegrootte en dan met 

name de groottc van Den Haag die ge

regeld opduikt Regelmatig wordt ge

pleit voor het opdelen van de gemcente 

Den Haag, net zoals Amsterdam en 

Rotterdam zich hebben voorgenomen. 

De regio zal daar zeker <,erieus over 

praten, maar eer<,t moet het takenpak

ket en de financiering van de stadspro

vincie duidclijk zijn. Naast voordclen 

heeft opdeling ook nadelen en aileen 

wanncer de stadsprovi ncie sterk genoeg 

is om de potcntiele nadelen op te hef

fen, wordt een discussie over gemcen

tegrootte zinnig. Dat geldt voor de 

hele regia en niet aileen voor de cen

trumgemeente. 

Stadsprovincies en de 
menselijke maat 
De directe zorg voor de burger en het 

lccfklimaat is en blijft dus de verant

woordclijkheid van de gemeentcn. In 

het nieuwe model zal cr een vee! nau

were samenwerking ontstaan tussen 

stadsprovincie en gcmeentcn. Ce

meenten blijvcn voor de burger de 

meest herkenbare en voor het individu

ele welzijn de mee<,t belangrijke over

heidslaag, met ook binnen de stads

provincies een zwaar takenpakket. De 

ontwikkeling van stadsprovincics sluit 

in mijn ogen dan ook naadlom aan op 

het concept van de 'menselijke maat' dat 

de laatste tijd in het CDA is ontwikkeld. 

Taken die de burger direct raken zijn de 

verantwoordelijkheid van een bcstuur 

dat zich op die taken kan concentreren 

en dat herkcnbaar i'> De herkcnbare 

taakverdeling maakt op beide bcstuurlij

ke niveaus een vernieuwende aanpak 

mogelijk. Cekozen vertegenwoordiger<, 

hebben strah de taak daadwerkelijk 

vernieuwing tot stand te brengen. 

Dat moct ook de lcidraad zijn voor de 

di.,cussie over de wenselijkc omvang 



van de toekomstige gemecntcn. Door 

een heldere taakverdeling tussen stads

provincie en gemecnten, die zich weer 

meer en vooral kunnen richtcn op de 

taken, die het individueel welzijn van 

de burger, de directe woonomgeving, 

de veiligheid, het onderwijs, de hand

having van rechtsregels en in het alge

meen de dienstverlcning dichtbij, 

hetreffen, zal de participatie, op zowel 

gemeentelijk als stad<,provinciaal niveau 

toenemen. Het zal beter mogelijk zijn 

socialc zekerheid, werk en inkomen in 

onderling verband al te stemmen op 

wie daartoe nog van de overheid afhan

kelijk zijn om aldus aan de eigen ver

antwoordelijkheid van burgers bij te 

dragen Het middenveld is daartoe al 

op stadsprovinciaal nivcau georgani

seerd. Dat geldt eveneem voor het mi

lieubelcid. Ook hier gaat het ·om met 

directeur .los van Cennip van het 

Wetenschappelijk lnstituut voor het 

CDA op het (])A-symposium in Den 

Haag van 1 3 mei jongstleden te spre

ken om participatie, solidariteit, toe

komstgerichtheid en eigcn verantwoor

delijkheid 

Het CDA en de steden 
De titel van mijn betoog luidt 'Stads

provincies vloek of zegen'. Het zal u 

duidelijk zijn dat ik de stadsprovincie 

beschouw als zegen, en dan vooral een 

zegen voor de burgers, nu en in de toe

komst. Na decennia-lang discu'>'icren 

over mogelijke varianten is de richting 

van de stadsprovincie gekozen en ik 

acht dat een goede richting Op die in

geslagen weg moeten we voort. 

Opnieuw gaan twijfelen en vertragen 

werkt naar miJil <,tellige overtuiging 

averechts. Rcgio en parlement moet 

hlijvcn vertrouwen in de eerder ge

maakte kcuze. Voor onze partij acht ik 

hiertoc de komende maanden een nauw 

contact tussen Kamer-, Staten- en de 

gemeenteraadsfractics van groot be

lang Het CDA hecft in de steden · en 

niet aileen in de vier grate · vee! ( terug) 

te winnen. Het bcleid en de positie van 

het CDA in de steden moet in mijn 

ogcn ook hetrokken worden bij de stra

tegische discussies in de Commissic

Andricssen. Tenslotte gaat het bij het 

grote-steden-beleid in ruimerc zin . en 

dan denk ik naast het ontwerp-conve

nant dat nu door staatssecretaris 

Kohnstamm op tafel is gelegd, ook aan 

zaken als de herverdcling van het ge

meentefonds, de Vinex-lokaties, meer 

politie-sterkte en vooral de vorming 

van stadsprovincies · om het aanpakkcn 

van prohlemen en het benutten van po

tenties die met name in onze partij 

steeds speerpunten van belcid vormen, 

het voorkomen van tweedeling, zorg 

voor de zwakken in de samenleving, 

ouderen, gehandicapten, milieu, werk, 

inkomen en sociale zekerheid, solidari

teit. Ook voor de gemeenten en de 

burgers in de toekomstige stadsprovin

cie geldt wat Ruud Lubbers ons voor

hield op 1 3 mei in Den Haag, "het gaat 

niet om ik, het gaat om wij". Daarom 

moeten er stadsprovincies komen in de 

groot-stedelijke regia's. 

Air. dr. AJE. Haverm11115 

burgemeester van Den Haag 

No ten 
Bron, CRS 
\'m/11!} Prw de confcrcnltc Crotc Stflie~ddctd lllllll:.tene 

van Hinnenlund<:.e Zaken !995· 15 

3 De '>OCiaJI-economJ<,che <:.lJlll':> t<, el'll comhina

lle van het 1nkomcnsnivcJu en hct percentage 

Lutkcrrng<;ontvangcr<, in de bcvolking. 

CBS-uder'> over I (){)2 

Dczc cider'> ZIJil gcha-.ccrd op het Hoagbnden

gcbJcd voor de toctrcdtng VJn het \X'e'>tland tot 

f-baglandcn op I janucm 1995. 

0 

0 

-l 

0 

m 

r 

m 

0 

r 

m 

m 



z 

> 
LlJ 

z 

z 
,c 
iN 

u..: 

z 

Academische vrijheid 
is geen academische 
blijheid 

Een aanzet voor reflectic was de co

lumn van ir W.C.I\1 van Lieshout in 

Christen Democratische Vcrkcnningen 

4/95 (pagina 146-147) over de over

heid, politick en hct hoger onderwijs 

voor mij niet, wei cen aanzet tot onder

staande reactic. 

De heer Van Lieshout plcit voor een te

rugtrcdende ovcrheid om burgers en 

hun organisaties (lees: studentcn en 

universiteiten) zelf organisatie, werk

wijze en doelmatighcid te Iaten rege

len. 1\ lijn reactie is heel simpcl: doe dat 

dan ook' 

Hij icdere gulden minder van de over

heid worden nu de handen in de Iucht 

geheven en rolt men over elkaar hcen 

om tc zeggen dat bezuinigcn echt nict 

kan. Het zou ten kostc gaan van de 

kwalitcit van hct onderwijs en onder

zock en daarmce ook de studenten be

nadclen. Een voorheeld van een rcde

ncring waarhij men de fout en de uitda

ging niet hij zich zelf zoekt. lk durf de 

stclling aan dat bij een groot deel van 

de instellingcn voor hoger onderwijs de 

produktiviteit van mcdewerkers met 30 

- 50% omhoog kan, de studenten hcter 

gemotivcerd moeten worden om echt 

onderwijs tc volgen om het dan ook te 

krijgen. De amhtelijke bureaucratie aan 

de instcllingen moet te lijf worden ge-

gaan en de medezcggenschap van de 

studenten moet echt inhoud krijgcn in 

plaats van de 'radcnstructuur' nu. 

Luister naar de klant en specl in op de 

wcnsen. Mecr markt in het ondcrwijs 

staat niet haaks op \oeverciniteit in ei

gen kring' en 'rcntmeesterschap' 

Hoc dit nu te bereikenc Alhoewel het 

verleidelijk is, zal ik geen hlauwdruk 

aanreiken voor ecn etfiucnter bedrijfs

vocring. lk wil volstaan met te zcggen 

dat er met simpelc systemen die lijken 

op de gehanteerde outputnormcn, die 

grotc dienstverleners als accountants en 

advocaten gebruikcn, binnen korte tijd 

aanzicnlijke resultaten bercikt kunncn 

worden. Bij cen zorgvuldige implemen

taire en evaluatie gaat dit niet ten koste 

van lundamenteel wctenschappclijk on

derzoek noch ontstaan cr leerfabrieken. 

Het ovcrgrote decl van de medewer

kcrs en de studenten is nog blij met de

ze systemcn ook. Zij die niet blij zijn 

doen er gocd aan hun heil elder<> te 

zockcn: academische vri)hcid is helaas 

gccn acadcmische blijheid. 

Op deze wijzc zelf werken aan een efh

ciente hcdrijfsvoering i., hcter dan zich 

tc begeven in de middcnveldachtige 

sferen en met adviseurs, overheid en po

litiek tc zoeken naar consensus. Er 

wordt dan misschicn bereikt dat 

bezuinigingen iets minder groot uitval

lcn en dat bcdrag komt er dan hct daar

opvolgende jaar wei bij tot de onver

mijdelijkheid volgt dood door conscn-



<,us. Overleg met elkaar heett pas zin 

wanneer men elkaar ieh te hieden hedt 

en als de instell,ngen dat echt willen 

dan hehhen zij dat. Dwing respect af hij 

de overheid door zelf resultaat te herei

ken - in infer geval er aan te werken - in 

plaats van in de verdediging te gaan 

Hoe dan uit de huidige impasse te ra

ken~ Van Lie.,hout hedt gelijk daar 

waar hij stclt dat ons systeem van kwa

litcit~zorg intcrnationoal grotc \Vaarde

nng gen1ct. De overheid heeft de 

hasisvoorwaarden neergelegd in cen 

wet en door vi'>itatiecommissies wordt 

achterat de kwalitcit van opleidingen 

hcoordecld. len dergelijke heonrdeling 

gaat redclijk diep. Nict aileen wordt er 

gekekcn naar bet onderwijs en onder

zoek, maar ook naar de doccnten, stu

denten en afgcstudeerden Vul de 

heuordcling aa11 met een 'goedkeurende 

vcrklaring' voor de organisatic van de 

opleiding. Fen snort llllllldgcmwtletler 

waarhij uok financiccl-cconomi<,che ra

tio's meegenomcn worden. Voeg speci

fick voor dit keurmerk een deskundige 

(kan niet uit eigen kringl aan de visita

ticcommi<,<,ie toe. Start hij verschillendc 

imtellingen en opleidingen tegelijker

tijd en leg na drie maanden de rcsulta

ten hit elkaar Waar cen wil is een wcg. 

lk verzeker u dan men de smaak tc pak

ken kri)gt 

Zeker bet CDA moet opkomen voor 

bet onderwiJ'., bet heeft er min of 

mecr zijn hestaan<,recht aan ontleend. 

l.aat dat ccn impuls zijn om bet he

staan van bet boger onderwijs tc ga

randercn en de kwaliteit ervan zelf 

inhoud tc gcven. 

i\1r. LJ Verhulst 

sccretaris van Universiteit Nijenrode en 

gemeenteraadslid voor bet CDA in 

Utrecht. 

Het CDA en de 
christelijke 
organisaties 

J\linstens evenzcer ui de coeur over bet 

verlcden, als hespiegeling over de toe

komst, zo komt op mij over hct artikel 

'Naar ongehaande wegen' van N. 

Schouten in Chri-.ten Dcmocratische 

Verkcnningen 4/95 (pagina 163-166) 

Mij lijkt bet artikel voor kamerleden en 

andere flolicy-lllukcrs de moeitc waard. 

Laten zij zich afvragcn wat cr mis is ge

weest in de contacten met gelijkgezin

den. Schouten gecft op meer dan een 

punt stof tot nadenken. Bijvoorhccld 

over hoc het kon geheuren dat mcde 

onder verantwoordelijkhcid van een 

christelijke partij ook via overheidshe

leid identiteitsgebonden organisaties 

tot uitzonderingen werden in plaats van 

normale maatschappelijke uitingen van 

samenwerking van burgers op grond 

van bet dicpste wat hen bindt. 

l'luriformiteit, betrokkenheid en initia

tief werden hiermee teruggedrukt. 

Toch is er cen gedachtengang die mo

gclijk bestrijding behoeft om misver

standen in de toekomst tc voorkomen. 

Dat bctreft niet Schoutens klacht dar 

bet CDA "niet altijd warme gevoelens 

opgeroepen heeft bij (delen van) bet 

(christelijk) middenveld dat, gelet op 

de voortgang van bestuur of bet voort

bestaan van de coalitie, niet altijd tot 

ecn open en diepe gedachtenwisseling 

kon komen of haar noden, zorgen en 

idealcn heeft kunnen voortleggen". 

Persoonlijk heb ik ook uiting gegcvcn 

aan mijn zorg dat er in de voorbije ja

ren in ons land soms golven stroomden 

over de politici, die doof bleken voor 

tegengeluiden. Bijvoorbeeld de mode

golf die overdrevcn vee! van de markt 
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verwachtte. (Zic de column in Christen 

Democratischc Verkenningen 7/8/94 

'Over de 'heilige' concurrentie'). Het 

CDA heeft daarbij de kans gemist 

voorop te lopen bij de thans gestarte 

bezinning op die modegolf. 

Wat ik wei bestrijden wil is de gedach

tengang die samcnhangt met het be

grip 'hoeder van identiteitsgebondcn 

organisaties'. Wannecr daaronder ver

staan zou worden dat een CDA-fractic 

in haar politick op verzockcn moet in

gaan omdat ze komen van ccn even

eens met C aangeduide organisatie, 

dan zou mijns inziens cen verkccrde 

richting worden ingeslagcn. Het CDA 

heeft uitsluitend hct algemeen belang 

te dicnen en zich daarbij te Iaten lei

den door een eigen visie op de samen

leving, ncergelegd in Program van 

ui tgangspunten, verkiczi ngsprogram 

en herkenbare traditie. 

Wei is ecn kostbaar voordeel dat dia-

Aan de redactie 

loog met eveneens christelijk gebaseer

de organisatics gedachtengangen op ta

fcl kan hrcngen waarin CDA-ers 

zichzelf hcrkennen en die passen in 

hun uitgangspunten Die veelal gc

mcenschappclijke uitgangspuntcn moe

ten christelijkc organisaties het recht 

geven op entree en dialoog, nict op het 

bij voorbaat overnemen van hun vcr

langens. 

Hct CDA kan cvenmin als met bctrek

king tot zichzelf de invloedcn van de 

dcconfessionalisering, die ook ncgatief 

kunnen inwcrken op de bestaanskracht 

van christelijke organisatics, kunstmatig 

tegengaan. Wei kan het samen met 

door dezelfde inspiratiebron gedrevcn 

organisatics ideei'n ontwikkclcn en 

houwstcncn voor algemeen hclang aan

dragen 

Dr. H.A CM Note~1boom 

Bricven van lczers kunncn worden geplaatst in deze rubriek, indien zij kort en 

bondig ingaan op een in Christen Democratische Verkenningen verschenen ar

tikel. De rcdactie behoudt zich het recht voor om brieven niet te plaatsen of om 

deze - in overleg met de auteur - in tc korten indien deze te lang zijn. Een brief 

telt maximaal 500 woorden. 

CDV !>·'15 



De internationale ontwikkelingen kunnen niet meer beantwoord 

worden met een simpel denken in termen van nationaal belang en 

balance of power. Centraal ijkpunt van het buitenlands beleid is 

het scheppen van voorwaarden om de eigen samenleving naar in

zichten van rechtvaardigheid in te richten en tegelijk het op effec

tieve wijze uitdragen van deze inzichten in het internationale 

verkeer. Een aanzet tot een christen-democratische herijking. 

K
ern van het buitenlands be

leid naar christen-democra

tisch inzicht is recht te doen 

aan de waardigheid van de 

mens. Zowcl door hct garandercn van 

de mogelijkheden hiertoe 

in de cigcn <>amcnlcving, 

als door de bevordering 

ervan in de internationale 

verhoudingen. Die opvat

ting is niet vanzelfsprc

kend. Dat blijkt uit de 

discu'>'ie over de zogehc

ten herijking van hct bui

tcnlands beleid. Het is 

veel modieuzer om uit tc 

gaan van het zogenaamde 

13reder is de pretentie van VVD-fractie

voorzitter Bolkestein. Hij wil een 'cul

tuuromslag' in het buitenlands beleid. 

Een cultuuromslag die ertoe moet leiden 

dat "het nationaal be lang de plaats krijgt 

die het toekomt" Het be

tekent volgens hem: niet 

meer de gehcven vinger, 

niet meer de afkecr van 

machtspolitiek, niet meer 

het nationalisme in de ver

dachtenhock, niet mecr 

een na·ieve kijk op de we

reid, niet meer zendings

drang, niet mccr hct 

vrijwarcn van ontwikkc

lingssamenwerking van de 

nationale belang Drs Th./3 FM Brinkel bezuinigingen, niet mecr 

Zo onderschcidde minister Zalm van behoren tot de relaticf grootstc hetalcr 

Financien zich door de ontdekking dat aan de Furopcse llnic. Wei wil hij mccr 

Nederland mcer betaalt aan afdrachtcn realisme in het [uropcse hclcid. Wei wil 

aan de Europese llnie dan wat ons land 

ontvangt aan subsidies. Het Nederlands 

helang is voor hem linancicel belang. 

Met de vroegerc Britse prermer 

Thatcher zegt hij: "lrPalllllly rrror1cy hack'" 

hij vergroting van de Ncdcrlandsc in

vloed binnen Furopa. Bolkestein: "Wat 

wij dus nodig hcbbcn is wat mindcr in

stitutioneel denken en wat meer gevoel 

voor Rwlpolitik "1 
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Geen nationaal belang maar 

recht 
De gedachte dat het internationale to-

neel bevolkt wordt door nationale sta

ten die (vrijwel) ui tsluitend hun eigen 

belangen nastreven is al oud en is zeer 

liberaal. Optimistische liberalen ver

wachten dat algemeen welz ijn vanzelf 

opbloeit wanneer iedere staat afzonder-

tuil/ of their OWII and n~sh over lhe board i11 

tmexpected dit·ec lioi1 S. Ki11gs a11d q11w1s have 

always i11 sisled !hal the player is !heir sewat11, 

1101 iln other way aro1111d. Bishops a1HIOI.II1Ce 

i bat they take !hei t· orders, 110t front the player, 

hJi frolll SO JIIeOI'Ie who is 110t i11 tbc 1'00111 at a//. 

K1tigh1s deuelop absurd poit11s of bot1our. 

Nowadays, worsl of all, the paw11 s aswt tbe 

righls of lhe 'co niiiiOII 111a11 ', and ittsist 01'1 

haui1·1g the ntoues explai11ed to tbent , befare they 

wil/move al all. and i ban ofiw move iu quile a 

difJm11l direcliott. Tbe dipiontalie player 

ahuses bis pieces, declam that foreigl1 policy is 

intpos sible i11 a demouacy, mtd refttses lo ac

cep t the resportsihilily of the outco111e He ex

pecls lo lo se; and In re111ai11S disgrw1tled eue11 

lijk z ijn 'welbegrepen' eigenbelan g na

jaagt Pessimisten vrezen dat idealen 

nooit bere ikt zu ll en worden, maar dat 

macht h et laatste woord heeft. Als 

machten elkaar- in een situatie va n ha

lat1Ce of power - in eve nwicht houden ont

staa t stabilite it en dat is het mooiste 

wat in de internationale verhoudi ngen 

bereikt kan worden. 
De Engelse hi storicus AJP. Taylor, in 

dit verband een onverdachte bron , 

heeft met betrekking tot dit onderwerp 

een prachtige verge li jking gemaakt: 

"Euery diplomatisl drea nt s of iudepmdence. !11 

a11 ideal tuorld he i111agines , he tuotdd he pitled 

agail'lst tbe represeltlaliue of a riual poum in a 

gante of chess. He wotdd hefree to make bis 

moves witho11t attyot·te al bis sho11 lder sllgges

ting olher lilODeS OI' eue11 forbiddit·tg ibe moves 

that he wo11ld like lo tnake. Then , he sttpposes 

(qu ile wrongly), he tuo11ld always wi11. B11t 

this ideal si l11aliott bas nevel' existed. Nol only 

do speciators collllllflll attd i11le1jere. Ttt tbc dip

lomatic gaute of chess lhe uery pieces have a 

These are tbe days of tHimcle and wo t1der 

This is lhe lottg disla11Ce cal/ 
The way the ca nt era follow s ti S i11 slo-mo 

Tbc tuay we look lo liS all 
The tuay we look lo a dislanl co nsl el/atio11 

That is dying in a con ter of the sky 

Time are the days of tniracle and wonder 

AHd don'l cry baby, don't cry 

Don't cry. 

Paul Si mon , The Boy in thc Bubble , Warner 

Bros inc. 1986 

whel'l he wit-ts."' 

Is het uitgangspunt van h et nationale 

belang e igenlijk wel realistisch? Het is 

reëel om het verschijnsel macht te er

kennen in de internationale ve rhoudin

gen. Het is echter ni et reëel om te 

verwachten dat het algemeen welz ijn in 

de were ld als va nzelf ontstaat, wa nneer 

staten ieder maar hun eigen belang na 

streven. De liefh ebbers va n na tionale 

machtspolitiek suggereren een tegen

stelling tussen realisme aan de ene kant 

en idealisme anderzijds. Idealisme in de 

zin van voortdurende 'herijkin g' van de 

feitelijke ontwikkelingen aan ideële 

waarden. De feitelijke situatie va lt al

leen te begrijpen als er een normatief 

kader is , als er criteria z ijn om goede en 

kwade ontwikkelingen van elkaar te on 

derscheiden. Natuurlijk zijn er in de in

ternationale verhoudingen grote be

langen te ve rdedigen en te bevorderen. 

Maar de vraag welke belangen dat zijn 

is niet te beantwoorden zonder de kriti

sche werking van waarden. De voor

standers van de reali stische school 

va ll en dan terug op de stelling dat sta

ten hun welbegrepen eigenbelang moe

ten vo lgen Dat klinkt al een stuk beter. 

cov 6/95 

De vraag is natuurli jk wat dan 'welbe

grepen' is. 

In dit verband mag in herinnering wor

den gebrach t dat alle optreden in het 

kader van de staat gericht is op de 

waarde va n he t recht. Het is althans te 

hopen dat ook de voorsta nders va n na

tionale belangenbehartiging daarvan 

overtu igd zijn. Niet het 'recht' van de 

sterkste, maar h et recht waarmee uit 

eindelijk de menselijke waardighe id ge

diend is. Voor de binnenlandse politiek 

lijkt dat vanzelfsprekend, maar h et 

ge ld t evenzeer voor de politiek in de 

internationale verhoudingen . Daarbij 

spee lt macht ee n rol. Het gaat er om 

die macht dienstbaar te maken aan het 

recht . Zo zou het woord 'welbegrepen' 

uitge legd moeten worden Dan ontstaat 

er ruimte voor een evenwichti ger bena

dering, waarin realiteitszin en kritische 

idealen met elkaar in verband worden 

geb racht. Buitenlandse politiek is, zoals 

het verk iezin gsprogramma van het 

CDA terecht aangeeft, een combinatie 

van die twee: H e t scheppen va n voor

waarden om de e igen samenl evin g naar 

inzichten van rechtvaardigheid in te 

ri chten en tegelijk het op effect ieve 

wijze uitdragen van deze inzichten in 

het internationale ve rkeer De benade

ring van h et buitenlands beleid moet 

aan de hand va n deze dubbele doelstel

lin g geschieden . 

De context: 
internationalisering 
Het is dan ook aanbevelenswaardig de 

herijking va n het buitenlands beleid 

aan te grijpen om serieus naar de veran

deringen in de internationale omgeving 

van Nederland te kijken. En daarbij het 

oog voora l ee ns te richten op het pro

ces van internationaliserina en de ae

volgen ervan voor de mo.,gelijkhe;en 

om de eige n samenlevin g naar inzi ch-

CDV 6/95 

ten van rechtvaardigheid in te ri chten. 

Inte rn at ionalisering betekent dat terri 

toriale gre nzen om het grondgebied 

van sta ten poreus z ijn geworden. 

Samen levingen z ijn steeds nauwer met 

elkaar verweven. Het Program van uit 

ga ngspunten van het CDA geeft al dui

delijk aan hoe de marges va n de 

nati onale politiek zijn beperkt door de 

factor van de internati onaliserin g. Dat 

ge ld t niet alleen voor Nederland, dat is 

een gegevenheid voor alle staten. 

Heel ver in de beschrijving van de ge

volgen va n de in ternationalisering gaat 

Jean-Marie Guéhenno met het beeld 

dat hij schetst van de komst va n het 're

lati onele tijdperk'. Daarin is de trad itio

nele staat een overleefd verschijnse l. In 

de plaats daarvan komen <al van gefrag

mentariseerde netwerken , die interna

tionaal vertakt z ijn en hun eigen logica 

vo lgen. Guéhenno schildert 
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een complex va n functionele 

verbanden zonder ce ntrum , 

waarbij het recht ni et meer is 

Het gaat er in het 

buitenlands beleid 

dan een verzameling regels om macht 
en procedures om de ve rban

den zo soepel mogelijk te la dienstbaar te maken 

ten functioneren. Geld is de aan het recht. 
en ige universele maatstaf . De 

poli tiek is niet lan ger het or

ganiserend principe van de ge meen 

schap, maar een tweederangs activite it , 

waarin beslissingen niet genormeerd 

worde n aan unive rse le waarden. Het 

toekomstbeeld va n Guéhenno is uitei n

delijk somber: "We kunnen slechts ra 

den dat de soc iale structuur over een 

ongekende kracht beschikt, als een 

monster dat is ontsnapt aan zijn schep

per. Deze kracht is echter stuurloos en 

daarom is het even moeilijk de richting 

ervan te bepalen als te mene n dat het 

mogelijk is deze kracht te beteugelen 

nadat hij in beweging is gekomen."3 



De vraag i'> natuurlijk wat dan 'welhe

grcpcn' is 

In dit verhand mag in herinnering wor

den gehracht dat aile optreden in het 

bder van de <,taat gcricht i'> op de 

waarde van het recht. Het i'> altham te 

hopen dat ook de voorstanders van na

tionalc helangenhchartiging daarvan 

overtuigd zijn Niet het 'recht' van de 

sterbtc, maar het recht waarmee uit

eindelijk de menselijkc waardigheid ge

dicnd i<; Voor de binnenlandse politick 

li1kt dat vanzclfsprekend, maar het 

gcldt evenzecr voor de politiek in de 

internationalc verhoudingcn. Daarbij 

spcclt macht een rol. Hct gaat cr om 

die macht dicnsthaar te maken aan het 

rccht. Zo zou hct woord 'wclbegrcpen' 

uitgelcgd moetcn worden. Dan ont<;taat 

cr ruin1tc voor ccn cvcnwichtigcr bcna

dering, waarin rcalitcitszin en kritische 

idealcn met clkaar in verhand worden 

gchracht Buitcnlandse politick is, zoal-, 

hct vcrkiczingsprogramma van hct 

CDA tcrccht aangcdt, ecn comhinatic 

van die twee: Het <,cheppen van voor

\Vaardcn 0111 de cigcn san1cnlcving lltJtJr 

inzichten van rechtvaar-digheid in te 

r·ichten en tegelijk het op dfcctieve 

wiJze uitdragen van deze inzichten in 

het intcmationale vcrkcer. De bcnadc

ring van hct huitcnlands bclcid moct 

aar1 de hand van dezc duhhclc doclstel

ling gcschicden 

De context: 
internationalisering 
Het is dan ook aanbcvelcnw;aardig de 

hcrijking van hct huitcnlands beleid 

aan tc grijpcn on1 ~cricu~ naar de veran

dcringcn in de intcrnationalc on1gcving 

van Nederland te kijken En daarbij het 

oog vooral eens te richten op het pro

cc~ van intcrnationali~cring en de ge

volgcn ervan voor de mogelrjkhcden 

on1 de cigcn ~an1cnleving naar inzich-

ten van rechtvaardigheid in te richten. 

I ntcrna tiona! iscri ng hetekent dat terri

toriale grenzen om hct grondgcbicd 

van staten poreus zijn geworden. 

Samcnlevingcn zijn steeds nauwcr met 

elkaar verweven. Het Program van uit

gangspuntcn van het CDA gceft a! dui

dclijk aan hoc de margcs van de 

nationalc politick zijn hcperkt door de 

factor van de internationalisering. Dat 

gcldt nict aileen voor Nederland, dat is 

ccn gcgevcnhcid voor aile staten. 

Heel ver in de heschrijving van de ge

volgen van de internationalisering gaat 

lean-Marie Cuehenno met het beeld 

dat hij schetst van de kom<,t van het 're

lationelc tijdpcrk'. Daarin is de traditio

nelc staat een ovcrlecfd verschiJn'>cl. In 

de plaats daarvan komen tal van gefrag

mentariseerde netwerken, die interna

tionaal vertakt ziJn en hun cigen logica 

volgcn Cuehenno <,childert 

cen complex van functionele 

vcrbandcn zondcr centrum, 

waarhij hct rccht nict mccr is 

dan ccn vcrzan1cling rcgcl~ 

en procedure<, om de verban

Het gaat er in het 

buitenlands beleid 

om macht 
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den zo <,oepel mogeliJk te Ia dienstbaar te maken 
ten tunctioncren. Geld "' de 

enige univer<,e]e rnaatstaf De 
aan het recht. 

politick is niet Ianger het or

gtlni-;crcnd principc van de gcn1ccn-

schap, maar ecn twccdcrangs activiteit, 

waarin bcslissingen niet genorn1eerd 

worden aan universelc waardcn. ]~Jet 

toekomstheeld van Cuehenno i'> uitein

delijk <,omber: "We kunnen <,]echt<, ra

den dat de sociale structuur over ccn 

ongekende kracht be,chikt, als een 

monster dat is ontsnapt aan zijn schep

per. Deze kracht i'> echter stuurlom en 

daarom is het even moeilijk de richting 

ervan te bepalen als te menen dat het 

mogcli1k is dcze kracht tc hctcugclcn 

nadat hij in beweging i'> gekomen "1 
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Ceen enkel land, ook Nederland niet, 

kan zich in het tijdperk van de interna

tionalisering nog heschouwcn als de 

hoy 111 the hu/Jhlc, gc'fsoleerd tegen vreem

de virusscn en infecti". Zoveel i<; wei 

duidclijk. De opkomst op het interna

tionale toneel van private, non-gouver

nementelc organisatics is geen recent 

verschijmel. Maar de rol die zij tegen

woordig spelcn, in a! hun verscheiden

hcid en huiten het hercik van staten en 

regeringen om, is kwalitatief grotcr dan 

in voorbije jaren Een rcalistische kijk 

op internationalc verhoudingen heeft 

oog voor deze dimcnsie. Daaraan zitten 

zowel positieve als negatieve kanten. 

Aan de positieve zijde moet op de eer

ste plaats de inzet genoemd worden 

van ontwikkelingswerkers, van mensen

rechtenactivisten, van gepensioneerde 

managers in bedrijven in Midden- en 

Oost-Europa. De revolutie in de mo

derne middelen van communicatie rna

ken een internationale dialoog moge

lijk, die onafhankelijk van staten ge

voerd wordt. Een proces dat sinds het 

einde van de Tweedc Wereldoorlog een 

hogere versnelling is ingegaan en prak

tisch de hele wereld omspant. In dit 

verhand wordt zelfs gesprokcn van ecn 

{jlohal associatio11al rcvolutio11', een opval

lcnde opkomst van private organisa

tic'>. 1 

Positicf te waarderen is cveneens de ge

ringere waarschijnlijkheid van grote 

oorlogen in de traditionele vorm. Als 

gcvolg van de groeiende verwevenheid 

van staten en samcnlevingen, dwars 

door de grenzcn heen, wecl een poten

tiele agres<;or dat ook de eigen samenle

ving op onaanvaardbaar zwarc wijze 

gctroffen zal worden door de gevolgen 

van zijn schendmg van de vrcdc. Dat is 

ecn heel wat wenselijkcr vorm van driu

mtt dan de dreiging met wederzijds ver

zckerde t<Hale vernietiging. 

Tegelijk getuigt het van werkelijkheids

zin om de negattevc kanten van de in

ternationali<;ering te analyseren. lm

mers, niet aileen mensen met de beste 

hedoelingcn maken gcbruik van moge

lijkheden van de open en poreuze gren

zcn. Niet aileen organi<;aties, met 

gcrechtigheid en solidaritcit als docl

stelling opereren op het internationale 

toned Niet aileen staten hc'invloeden 

met hun optreden - of hun nalatighcid -

de internationale vredc en veilighcid. 

lntcgendeel, steeds meer is sprake van 

vormen van geweld en ondcrdrukking 

met een 'informeel' karakter. Dat wil 

zeggen dat niet een staat kan worden 

aangesproken, maar vee leer groepen als 

gewapende rebellen (de 13osnischc 

Serviers), van de staat losgekomen ge

heime dicnsten (de zogehetcn Third 

Force' in Zuid-Afrika) of bevrijdingsbe

wegingen (Lichtend Pad in Peru) De 

poreuze grenzen leiden er medc toe dat 

contlicten tussen Turken en Koerden 

niet aileen in eigen land, maar ook in 

bijvoorbeeld Duitsland worden uitgc

vochten. Ook anti-democratischc stro

mingen als religieus fundamentalisme 

of politiek nationalisme verspreiden 

zich geheel onafhankelijk van nationale 

grcnzen. 

Het meest dreigend is echter volgens 

de publiciste Claire Sterling de wereld

wijde expansic van de gcorganiseerde 

misdaad. In haar studie 'Cn.llte wtlhout 

Frontim' beschrijft ziJ hoc na hct val len 

van de 13erlijnse Muur de grote mis

daadsyndicalen als eerste de voordclcn 

van de intcrnationalisering hebbcn aan

gegrepen om hun krachten tc bundc

lcn. De Siciliaanse, Amerikaan<.c, 

Colombiaanse en Aziatischc mafia\ 

zijn aangchaakt hij hun Ru<,<,ische col !e
ga's om een internationale criminclc 

ondergrondse op te richtcn die de helc 

wereld omspant. De nationalc rcgenn-



gcn hechten echter zozecr aan hun 

soevereine hevoegdheden, dat er val

gens Sterling nog geen begin van ge

coiirdineerdc aanpak is Niet in de 

[uropcse Unie, laat staan mondiaal. En, 

schrijft zij, binnen die Unie is Neder

land, "amony the most ciuilizcrl of sovereign 

sidles", de lavoriete plaats van optre

dcn.' 

Aanzet tot christen
democratische herijking 
Dcze ontwikkelingen kunnen met een 

'>impel denken in categoriecn van na

tionaal belang en bcdm1ce of flower niet 

meer beantwoord worden. Met deze 

negat1eve kenmerken van het proccs 

van internationaliscring is de mogelijk

heid van staten om de eigen samenlc

vi ng in te richten naar i nzichten van 

rechtvaardigheid onder druk komen te 

staan. Zij zijn een nieuwe 

rapport van het Wctenschappelijk lnsti

tuut voor het CDA In dat rapport 

wordt gesproken van het 'aanspraakka

rakter van de publickc gcrechtighcid'. 

Burgers mogen aanspraak maken op ac

tid ovcrhcidsoptredcn, in de zin van: 

1) het handhaven van de rechtsorde en 

het streven naar internationale gerech

tigheid, en 2) het scheppen van de ma

tcriclc voorwaarden voor de verant

woordelijke samenleving(' 

Hirsch Ballin werkt dit aanspraakkarak

ter als volgt uit: De zin van de soeve

rcinitcit van staten is gclegen in hun 

vcrmogcn de vrijhcid van de burgers te 

beschermen. Als gevolg van de interna

tionalisering kan ook de staat (natio

naal, Europees) de burgers nog maar 

gcdeeltclijk die bescherming bieden. 

Het feitelijke politickc integraticniveau 

loopt achter op het vereiste integratie-

niveau. "Heeft de mens-

dimensie van vrede en vei

ligheid in de wcreld van 

vandaag Daarom kan het 

proces van hcrijking van 

hct buitenlands beleid niet 

om deze ontwikkelingen 

heen. Voorwaarde is ech

ter de crkenning dat vei

ligheid meer is dan 

stabiliteit en eigenbelang, 

maar gebaseerd moet zijn 

op het besef dat menselij

ke waardigheid niet straf

fcloos verwaarloosd kan 

worden 1n een klciner 

wordende wcreld. 

Het onverkorte 
heid, zonder dit tc 

beseffen, niet meer echt 

een reden als wereldbur

gers een effectief functio-

pleidooi om de 

hoogte van de 
ncrcnd intcrnationaal 

Defensiebegroting rccht te vcrlangen dan op 

dit moment kan bestaan?'', 

zo vraagt hij zich af 7 

Dat is de theoric. De 

praktijk van de hcrijkings

discu">ie vraagt om con

crete keuzes. Hecft het 

bijvoorbeeld zin om de re

gcri ng van een land a an tc 

spreken op '.chendingen 

te handhaven kan 

niet anders worden 

beoordeeld dan als 

een voorbereiding 

op de vorige 

oorlog. 

Wie daar oog voor heeft is Ernst Hir'>ch 

Ballin. In zip1 aanvaarding<;rede als 

hooglcraar internationaal recht kendc 

hij aan burgers in de wcreld zckere e11lil

lm1e11ls toe. Fen term waarmee hij aan

sluit bij ccn van de kenmcrken van hct 

begrip publieke gerechtigheid, zoal., 

die zijn bcschreven in het gelijknamige 

van de mensenrechten, als 

dczc primair worden geplccgd door in

stanties die buiten de controlemogelijk

heden van die regering vallen? Zoals 

drugsorgani sa ties, guerri llabewegi ngen 

of 'verzelfstandigde' gchcime dicnsten? 

Wat te doen als de garantie van de 

openbare orde wordt ovcrgenomcn 

door private veiligheidsdiensten, die 
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ook internationaal opercrenc Is over

dracht van delen van de nationale soc

vereiniteit op het terrein van justitie 

aan ecn eftectievere Europese Unie 

met aile consequcnties van dien voor 

de nationalc beleidsruimte op dit ter

rein - niet verre te prefere-

hct We.,ten aan te vallen. De dreiging 

komt niet mecr primair van staten, die 

hun belangcn met militaire middelen 

willen nastrcven. De nieuwe dreiging 

is intormeel en speelt zich voorname

lijk buiten het bereik van '>taten af. 

Hct is het monster, zoal-, 
ren hoven het risico van 

Het ministerie van Cuchcnno dat noemt, dat 

Justitie moet 
verlies van nationale soc

vereinititeit aan de gcorga

niseerdc intcrnationalc 

misdaad7 
betrokken worden 

is onbnapt aan zijn schep

per [chter, in tcgen<,tel

ling tot wat Cuehcnno 

verwacht, is dat monster 

wei dcgelijk gestuurd Zo 

komt ook de wens om de 

inzichten van rechtvaar

digheid op het internatio

nalc toneel op etfecticve 

wijze uit te dragen duide-

In aansluiting op het 

Cl)A-verkiezi ngspro

gramma kan veiligheid 

gedcfinieerd worden als 

het scheppen van de 

voorwaarden om de sa

menleving naar inzichten 

bij de 

herijkingsdiscussie 

en de uitkomsten 

ervan. 

van rechtvaardigheid in te richten. 

Dan is het zaak goed te bestudcrcn 

waar de bedreiging van dezc mogelijk

hcid vandaan komt. Hierboven is al 

geconstateerd dat de veiligheid niet 

mecr primair onder druk staat door 

traditioncle militaire bedrciging van 

de buitengrenzen. De nieuwe bedrei

ging is vee leer van 'informelc' aard: va

rierend van de intcrnationale georga

niseerde misdaad tot rivaliserende 

groepen in een ander land, die hier 

hun mcningsverschillen uitvechten. 

Door de openheid van de modcrne sa

mcnlevingen zal de garantie van de 

veiligheid dan ook nieuwe accenten 

moeten krijgen 

Het vasthouden aan de traditionele in

richting van Defensie en hct onverkor

te pleidooi om de hoogte van de 

Defensiebegroti ng op het afgesprokcn 

peil tc houden kan in dit vcrband nicl 

ander'i worden beoordeeld als ecn 

voorbereiding op de vorige oorlog. De 

bedreiging van de veiligheid komt niet 

mccr primair van het Russische Ieger 

dat heimelijk zou overwcgen massaal 

lijker in beeld. De vraag 

naar grotere internationale samenwcr

king van staten is gerechtvaardigd. De 

wereld kan het zich niet veroorloven 

dat de politiek zou afdalen naar een 

tweederangs activiteit waarin beslissin-

gen niet mccr genorrneerd worden aan 

universele waarden. Vandaar dat hier 

het volgcnde wordt voorgesteld 

het met kracht inzetten op interna

tionale samenwerking, zeker op het 

gebied van justitic en veiligheid, 

mecr middelcn voor intcrnationalc 

vrcdcsoperatics en ondersteuning 

van de internationale samcnwerking 

op het gebied van de veiligheid en 

ter versterking van de garantie van 

de vrede en veiligheid in de handen 

van overheden in plaats van informc

le groepen, 

het bctrekken van het ministerie van 

Justitie bij de herijkingsdi<,cussic en 

bij de uitkomsten ervan, 

mcer middelen voor de be<,trijding 

van infonneel geweld en informele 

criminaliteit. Deze middelen zouden 

gevonden kunnen worden door her

schikking van die onderdelcn van de 



Defensiehegroting die gericht zijn 

or verdediging van de vorige oorlog. 

Conclusies 
Het huidige kabinet is druk bezig met 

de herijkingsoreratie. Vee! energie 

wordt hesteed aan de organisatie van 

het huitenlands beleid en de toedeling 

van vcrantwoordelijkheden tussen en 

binnen lluitenlandse Zakcn, Defensie, 

Ontwikkelingssamenwerking en Eco

nomi<>chc Zaken. Vee! blijft stcken bij 

de vraag wat de machtigste staten zijn 

in onzc on1gcving en vvelke even

wichtskunsten Nederland moet Lonen: 

inspelen or de as Frankrijk-Duitsland, 

vasthouden aan de Atlantische relatie, 

het horen op een alliantic van klcine 

Ianden tegen de grate. Het duidelijkste 

geluid van de kant van de coalitiepart

ners is tot nu toe hct pleidooi voor het 

vooror<>tellen van het zogenaamde na

tionalc belang Tenslottc zijn van kabi

netswege nog steeds niet de ijkrunten 

gcnocmd, waaraan hct belcid getoetst 

zou kunnen worden. 

l\1et dit artikel is beoogd vanuit chris

ten-democra ti<>ch rerspectief het cen

trale ijkpunt van het buitenlands belcid 

aan te geven: Het scherren van de 

voorwaarden om de eigen sa men levi ng 

naar inzichten van rechtvaardigheid in 

te richten en tegelijk het op effectieve 

wijze uitdragen van die inzichten in het 

internationale verkeer. Daarmee wordt 

ecn maatstaf geboden waannee het 

proccs van internationalisering or rc

alistische wijze kan worden bcoor

deeld. De christen-democratie heeft 

een rijke, internationalistisch georicn

teerdc, traditie hoog te houden. Een 

traditie die gekenmerkt is door kcnnis 

van de fciteli,kc omstandigheden en te

gelijk het voornemen om dcze met 

rraktischc inzet voortdurend te corri

geren Een traditie die mede gedragcn 

wordt door sterke internationalc be

trokkcnheid, waarin niet het zoge

naamde nationale belang de doorslag 

geeft, maar de bekommcrnis om men

sen. [r staat vee I op hct spel. Wat jam

mer dat het C:DA niet in de regering 

zit. 

Drs. Th.ll. Fi\·1. llri,,kel 

stafmedewcrkcr Wetenschappclijk ln

stituut voor het C:DA 
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H 
elaas lijkt het erop dat de 

herijkingsoperatie van on'> 

huitenlands beleid hoofd

zakelijk In cen richting 

gaat: hoe verdelcn wij de centen en de 

competenties. Als hct op dit niveau 

blijft steken zijn wij met een heel ver

keerde henadering hezig Want dan 

concentreren we ons aileen maar op 

een uitgesteld hoofdstuk van de kabi

netsformatie, terwijl er uiteraard vee! 

meer aan de hand is. 

In het zomernummer van Fom{J11 Affairs 

hccft Charles Meier het over de morelc 

crisis waarin de Weslerse samenleving 

na 1989 is heland. Dit is niet aileen een 

politieke crisis, maar een diepgaande 

desorientatie over doelstellingen en 

zingeving in de hele samenleving 

Vergelijkbaar met de periode van stuur

loosheid van een land al'i Duitsland na 

de oorlog van 1870-1871, maar ik denk 

ook aan de Verenigde Staten na 1918. 

Dit lijkt telkcns te geheuren na het be

reiken van centrale doelstellingen waar

voor naties zich in grote mate van 

eensgezindheid of in zwaar bevochten 

meerderheid'icoalities hehbcn ingezet. 

Terwijl Meier het voor wat de Westerse 

samenleving betreft over 1989 hecft, is 

voor Nederland eerder 1987 te noe

men, het jaar waarin het meest contro

versiele onderwerp in ons buitenlands 

bcleid sinds de dekolonisatie, de kwes

tie van de kruisraketten, werd ingehaald 

door de Perestroika. Sindsdien hecft de 

niet op de revolutionaire ontwikkelin

gen voorbereide Nederlandse buiten-

landse politick, gecn kans gekregen om 

scenario\ te ontwikkelcn voor de over 

elkaar heen rollcnde gehcurtenissen 

Dat was voor vrijwel aile Ianden en po

litici het gcval; zelfs voor vee! buiten

landse politicke strategen was bet 

tcvcel gevraagd, met uitzondering van 

nota bene 'de provinciaal' Kohl. En ze

ker gold dit voor de Nederlandse Staat

kunde, die nooit een traditie hecft 

gehad van een continentaal helcid, af

gezien dan van een typisch isolationis

tisch antwoord. Op een spocdcon

ferentie van onze amhassadeur'> in 

Wenen in het voorjaar van 1990 over 

de nicuwe Ncderland'>e opstelling ten 

aanzien van de ontwikkelingcn in 

Midden- en Oost-Europa is het woord 

etniciteit niet aan de orde geweest. 

De concentrische benadering 
Hct post-koloniale, post-isolationisti

sche huitenlandse beleid van Nederland 

had in de afgclopen veertig-vijftig jaar 

dric pijlers: 

* Ten ecrste uitcraard een stcrk Atlan

ti'ich veilighcidsengagcmcnt, mcdc als 

reactie op isolationalisme en zorgeloos

hcid in het interhellum. Het was de 

'Bilderberglohby' (de Bilderberglohhy is 

genocmd naar de bijeenkomsten die 

oorspronkelijk op De llilderberg wer

den gehouden onder Ieiding van Prins 

Bernhard en waar slcutclfiguren uit de 

Noordamerikaan'ie en Europese samcn

lcving elkaar troffen, red ) die zo sterk 

het naoorlogsc bcleid hcpaald hecft. 

* De tweede pijlcr sinds mr. Beijen, mi-



ni<,ter van lluitenlandse Zaken in deja

rcn vijftig, was de eenduidige omar

ming van het Europese ecnhcids

streven. Dit strcvcn werd sterk ge

stcund door de christen-democratic, 

maar had ook <;tcunpunten daarbuiten. 
8 Het dcrde element, sinds hct Nicuw 

Cuinca-avontuur, was onzc sterkc inzct 

voor de internationalc rcchtsordc en ar

moedcbcstrijding vooral belichaamd in 

de verlichte erfgenamen van de missic

cn zendingsijvcr en van hct socialisti

schc internationaal engagement. 

Deze drie pijlers hebbcn ons land een 

buitcngewoon eminente positic be

zorgd, die bij ti)d en wijle uitstak boven 

ons norrnalc gewicht in hct internatio

nalc bcstcl en die weerspiegeld were! ir1 

een min of mccr gelijktijdig leiderschap 

in verschillende van de hoogstc intcr

nationale organen Witteveen bij hct 

lnternationaal Monetair Fonds (IMF), 

Van Lennep biJ de organisatie voor 

Europese Samenwerking en Ontwik

keling (OESOJ, Boerma bij de Wereld

landbouw en voedselraad (fAO), Luns 

hiJ de Noordatlantische Verdragsorga

nisatic (NAVO) en - gcdurende ene bc

paalde periode Mansholt bij de 

Furopese Economische Cemccnschap 

iEEC) 

Nict aileen de intensiteit van ons enga

gement was zo npvallend, 'het be<,te en 

braafste Jongetje in aile klassen', maar 

ook nog icts anders. Het andere was, 

denk ik. het centrale punt: de concen

trischc bcnadcring van onze buiten

landse politick. Om Europees, ons 

Atlantisch, ons multilateraal beleid 

imultilateraal in de zin van de Ver

enigdc Natic-; (VN) en de Bretton 

Wnods-instcllingen) hadden cen stcrke 

inspiratiebron in on<, verzet tcgcn de 

totalitairc dreiging van buitcnaf en de 

strijd voor ecn vrije wereldgcmeen

schap waarin de vier vnjheden van hct 

Atlantic Charter zouden prevalcren. 

Ons eigenbelang en onze eigen identi

teit werden in dat nieuwe engagement 

niet bedreigd; zij kwamen cr zelfs het 

beste tot hun recht. Zolang de Euro

pese eenheid een <;chil was van het 

Europe<,e continent, gelcgen aan de 

Atlantische Oceaan, vielen onze belan

gen samen als intermediair tussen 

Europa en andere continenten, onze 

orientatie op Engeland en de Verenigdc 

Staten en onze vrije toegang tnt het 

Duitse en Frame achtcrland. En die 

conccntrische bcnadering kreeg bij

voorbeeld een heel curicus symbnol in 

het besluit van onze ministerraad om 

Italic ecn gascontract tcgen gereduceer

dc prijs aan te bieden. Daarin viel bijna 

allcs samcn: 

ons belang van een bijna-energiemo

nopolie in Europa; 

het argument dat wij met een verkap

te betalingsbalansstcun Italic van het 

communisme konden wegkopen; 

en de vcrsterking van de economic 

van Italic en daarmee dus ook van 

ccn groeiende vrije afzetmarkt vonr 

onze landbouwproduktcn in hct ka

der van het Europccs landbouwbe

leid. 

[r was derhalve een concentrischc be

nadering van ons buitcnlands belcid 

mngclijk waarin eigenbelang, Europccs 

bclang en Atlantisch veiligheidsbelang 

samenvielen, elkaar minstcn<, overlap

ten. Hoczo dan 'eigenbelang eerst'~ 

Er was sin1pelwcg gccn tcgcn.;;tclling 

tussen Nedcrlands belang, Europe<,e 

eenwording, Atlantisch engagement en 

multilateraal perspectiet. Er kwam eer1 

directoraat-generaal voor lntcrnationale 

Samenwcrking en nict vnor Ontwik

kclings<,amenwerking. I ntcrnationalc 

<,amcnwcrking bedoelt eigenlijk de uit

bouw van de multilatcralc structuren, 
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icts wat v66r de zorg voor anne Ianden 

kwam. Vclen hebben tot hct eind van 

de jaren zeventig onzc Ontwikkelings

samenwerkingbegroting meer hc

schouwd als een entreckaartje van 

Nederland tot het multilaterale (vooral 

VN-)systeem dan als armoedebestrij

ding 

Met de kreet 'Johnson moordenaar' tij

dens de Vietnam-demonstraties werden 

de eerste scheurtjes zichthaar in die 

concentrische benadering van het na

oorlog<,e buitenlands beleid. En nu, na 

1989, na Maastricht, na de Uruguay

ronde, na de reeks van mislukte pogin

gen van benoemingen en vestigingen 

om iets terug te krijgen van onzc ont

wikkelingshulpmiljarden, en nu ook 

hlijkt dat een vrije wcreld geen veiligc 

wereld is, nu zit niet aileen het Westen, 

maar speciaal ons land in een vaculim, 

wat onze huitcnlands-politiekc oriente

ring hetrelt. 

De hcriJking - wat een vresclijk wnord 

als er geen echte ijkmaat voorhanden is -

zou dcrhalve veel meer moctcn zijn dan 

ecn hcrhaling van discussies en een her

aanpassing van ccntcn en con1pctcntic~ 

tussen vcrschillcnde departemcnten. 

Aan de nrde zijn nict mindcr dan de 

motiveringen, doelstcllingen. stratc

giecn en instrumentcn vonr ecn herpo

'>itioncring van on'> land. En dat op 

basis van een fundamcntcle analyse die 

mijns inziens zal uitwijzcn dat een 

heetje aanpassing, ecn hectj<: ver<,chui

ving vnlst1·<:kt onvoldoende is. 

De concentriciteit van een halve eeuw 

is vcrbroken. Als wij kijken naar de 

Europesc ccnheid: de externe hedrei

ging is als stimulans weggcvallen. de 

herinnering aan de oor<,pronkclijke 

doel<;tclling is verhlcekt en Nederland 

lijkt van ecn centrum in Europa naar de 

marge te verschuiven. Het Atlantisch 

veiligheidsarrangement: wij ervaren het 

zecr snel terugtrekken van de Verenigde 

Staten, wij zien hct verval van de oor

spronkelijke doelstelling en wij zien de 

incffcctiviteit ten aanzien van de nieuwe 

opdrachten Het multilateralc systcem 

de Bretton Woods-instellingen worden 

ouemded door de internationale financic

le mark ten. Europa vult het vacuC1m dat 

de Verenigde Staten in het VN-systeem 

achterlaat niet op. Men is ineffectid ten 

aanzien van de nicuwe dreigingen. 

Maar vooral zien wij dat wij de echt ar

me Ianden in dat multilateralc systeem 

niet meer nodig hebben: die kunnen 

wei een tijdje opzij staan, de wcreld 

draait toch wei door. 

Vier cirkels 
Als dit allcmaal juist is, moet eerst hct 

horloge helemaal uit elkaar gehaald 

worden. Dan zal blijkcn dat wij voor de 

analyse van ons buitenland'> helcid van 

de concentrische henadering toe moe

ten naar een hcnadering van cirkels, die 

elkaar hooguit zo nu dan zullcn ovcr

lappen, maar die ook tegen clkaar aan 

zullen hotsen ol zich van elkaM zullcn 

verwiJdercn. Draai de zaak om. l'rohecr 

te analyseren waar wiJ staan en kijk dan 

pas hoe in concrete situatic'> die cirkels 

elkaar raken ol overlappen om dan tot 

een coherent huitcnlands hclcid tc ko

men. F.n dan komt men onvermiJdclijk 

tot vier cirkcls. 

Op de allcreer<ac plaat<, komen wij bij de 

histon<,chc cirkel aan. nict die van het 

verlcdcn, maar die wclke ons door de 

geschiedenis wnrdt opgelcgd. Hct gaat 

om een vraag, een opdracht: hoc om te 

gaan met hct streven naar de Furopese 

eenwordingc Die inspiratie voor de 

Europe<,e eenwording was immers niet 

primair de verdedig111g regen een nieuw 

total1tair systeem, maar de dclinitieve in-



kerkering van het duizend jaar oude 

heest van de hroederoorlog en het natio

nalisme. Wie dacht dat het dood was, 

hoeft maar twee uur te vliegen. 

De twecde cirkel is die van de toc

komst. Vrijwel ieder hoofdprohleem in 

onze eigen samenleving is onoplosbaar 

a is het nict aangepakt wordt vanuit ka

ders en afspraken die dikwijls de natio

nale soevereiniteit overschrijden: be

strijding van criminaliteit, milieuvervui

ling ol aidsvcrbreiding, maar ook de 

heschcrrning van een opgroeiendc ge

neratie tcgen een overdosis van geweld 

of de aantasting van de waardigheid 

van de vrouw. 

De dcrdc cirkel, die hicr duidelijk naast 

'>taat, is de solidariteitsopgave. De gro

tc culturclc revolutie in positieve zin 

van de laat-,te dric decennia is hct ont

staan van wat de Duitse thcoloog Kling 

noemt 'Wcltcthos'. Dit wil zeggen het 

nicuwe lenomeen dat die enc gcrnartel

de C:hinecs voor mij cen gezicht en cen 

naarn krijgt en dus referccrt aan het 

Ontu,ikkelim;slmlp is assistentie. 

concept van hroederschap of zuster

schap, ook al hcb ik hem of haar ner

gens voor nodig. 

En dan tot slot de vierde cirkel: de legi

tieme opdracht tot hehartiging van hct 

cigenbelang Er lijkt geen rechtstreekse 

causaliteit meer tc bestaan tussen onze 

inspanning op het terrein van die ande

re agenda's en onze eigen helangcn. 

Wij zien dat wij netto-hetalcr zijn ge

wnrden aan de Europese Unie. Wij 

rnerken dat hct multilateraal systeem 

aanzienlijk meer van Nederland lijkt tc 

nemen dan teruggegeven wordt: denk 

aan de consequentie van de CATT

Uruguay ronde voor de agrarische sec

tor. Voor wat de solidariteitscirkel 

hetrcft zien wij dat dankbaarheid en 

sympathie zelden of niet vertaald wor

den in effccticvc steun of in het gunnen 

van order-;. 

Vier cirkels die niet meer in elkaars vcr

lcngde liggen, die -;oms contrair zijn. 

Er is nog iets anders aan de hand rnct 

deze vier opdrachten De directc relatie 
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tthsen de cinddoclstellingen en de mid

denlange-termijn-oplossingcn is cven

eens verbrokcn. En ook dat leidt tot 

enorme verwarring in onzc buitenland

se politieke strategie Het duidclijkst is 

dit op het tcrrcin van de historische 

agenda Ons tederale concept als eind

docl voor Europa zou wei 

dat gcldt ook voor de eigcnhclang

agenda ten aanzicn van Oost-Furopa. 

Daarom vcrdicnt de VNO/NCW-bena

dering om regionalc situaties als uit

gangspunt te nemen ondcrsteuning, 

uiteraard voor de opdracht terzake van 

het eigenhelang, maar ook straks ten 

aanzien van hijvoorbceld 

eens het meest in gcvaar 

kunncn komcn door recht-
Voor de herijking 

lijnig de weg daarnaar af te 

lcggcn De internationalc 

orde, zoals wij die post-

19S9 zagen groeicn door 

middel van regionale al

lianties, zou wei eens de 

betere weg kunncn zijn 

om uitcindclijk bij een 

geldt dat een beetje 

de solidariteitsagenda De 

herformulering van ons 

internationaal bcleid vergt 

dcrhalvc niet aileen een uit 
aanpassing, een 

beetje verschuiving 
elkaar trekken van die vier 

cirkels, maar binnen die 

vier cirkcls cen herbezin

ning op de motieven, de 

doelstellingen, de strategic 

volstrekt 

onvoldoende is. 

mondiale alliantie uit te komen. En wie 

zegt dat de solidaritcitsagcnda ook par

ticipatie in een mondiaal vrijhandclssy

teem inhoudt, kan niet om de realiteit 

hccn dat soms tijdelijke protcctic nodig 

is om Ianden wccrbaar te maken voor 

competitic. 

Vier grote cirkels die niet meer in el

kaars verlengde liggen en binncn die 

cirkels ook telkens golven die tegenge

steld zijn aan de langc-tcrrnijngolf Dit 

blijkt het duidelijkst in onze discussie 

over \vat leidt tot die Europcsc eenwor

ding', als we de realiteit op om Iaten in

werkcn dat president Chirac in frankrijk 

aan hct bcwind is, en dat aileen wij, de 

Bondsrcpubliek en Belgic. voorstander 

zip1 van hct federale concept. 

Dan is er nog een dcrdc clement dat 

het zo mocilijk en ongewenst maakt 

om CCn fraaie bJauwdruk van OilS inter

nationaa] beleid te makcn. Die cirkcls. 

d1e agenda's verhouden zich per grocp 

Ianden anders tot elkaar; ze bcwegen. 

Lo vcrhoudt de Furopese agenda zich 

met de solidaritcitsagcnda wezenlijk 

verschillend in Afrika dan in Azic en 

en het instrumentarium en 

dat weer afgczct tegen clusters van Ian

den en gebicdcn, elk met eigen problc-

men en kansen. 

De cirkel van de 
solidariteitsagenda 
Het zou boeiend ziJn ecn rollcnspel op 

tc zctten ten aanzien van a! die op

drachten en tc kiJkcn waar zij elkaar af

stoten of ovcrlappen, maar dat zou in 

dit hcstck te ver voeren. Laten we om 

concentrercn op de vraag naar ontwik

kelingssamcnwcrking, naar solidariteit. 

Dan moct gcconstaleerd worden dat op 

de vier invalshockcn. de motieven, de 

doelstellingen, de strategic en het instru

mentarium, van cen duidelijke cri<,is<,itu

atie sprake is. Zodanig dat geluiden van 

vermindering, zclfs tijdclijke stopzetting 

van hct solidaritcitsbudget plotscling 

huitcngewoon vee! steun kunncn krij

gen. Dat is nict onhegrijpelijk 

Te beginncn met de motieven. Er 1s 

duidclijk -;prake van erosic van de dric 

pijlcr, van on<, ontwikkclingssamenwer

kingshelcid de vcrblckendc chri<;tcn

democratischc stcun, die te kampcn 



hccft met ccn wcgcbbcndc vcrtrouwd

heJd met de problematiek door middel 

van afnemende missie en zending, de 

sociaal-democratischc steun, die te 

kampen heeft met de concurrentie tus

sen nationalc en intcrnationalc solidari

teitsclaims, en het breedgedragen maar 

intus<,en achterhaalde motief dat de 

marsroute naar New York en Brussel 

van Moskou via Peking, Accra en 

Havanna onderweg met zilver versperd 

moest worden. Die motieven zijn gee

rodeerd of volledig obsoleet geworden 

De dreigende wereldheerschappij van 

hct communismc via de domino's van 

de Derde Wcreld is omgcdraaid in ccn 

razendsnelle proliferatie van het vrije 

marktdenken tot in de armste Ianden. 

De doelstellingen De twijfel of met fi

nanciele injccties armocde kan worden 

opgeheven. Daarnaast speelt het ernsti

ge probleem van de vermenging van 

motievcn en doelstellingen Wie als ge

hcimc agenda, als docl<;tclling van ont

wikkelingssamenwerking, de bestrijding 

van het communisme had, kwam daar

bij uit bij een generatielange steun aan 

iemand als Mobutu en dus bij verspil

ling. Hetzclfdc gcldt voor de directe 

koppeling met exportbevordering of 

verwcrving van internationale steun of, 

om een ander voorbeeld te noemen, 

voor de afremming van de bevolkings

groei. Als ontschotting z6 verstaan 

wordt dan zullen wij een nieuwe golf 

van kwaliteitsverlies in de ontwikke

lingssamcnwcrking tegemoet gaan. 

De strategic. Hicr is, denk ik, het meest 

om tc docn de laatste tijd. De drie do

minantc stratcgiecn hcbbcn allemaal 

beperkte resultaten te zien gegeven. De 

strategic van de multilaterale, althans 

de Bretton Woods-instellingen ver

wacht aile hcil van ccn Angclsaksisch 

kapitalistisch model. Dat hecft het mul

tilaterale kanaal gedomineerd De stra

tegie van de belangrijkste donorlanden, 

in iedn geval de like mi11ded group, maar 

ook de Franse en dus van het EOF zit

ten sterk op cen extrapolatie van het 

plansocialisme van Tinbergen en 

Myrdal, het etatistische maakbaarheids

concept. Dat denken heeft sterk het bi

laterale kanaal beheerst. Als vertegen

woordigers van het 'derde kanaal' redu

ceren vee! non-gouvernementele orga

nisaties (NCO's) ginds en hier de 

armoede-problcmatick tot die van on

dcrdrukking, binnenlands of van cen

trum versus pcriferie, imperialisme, 

bevrijding en empowerment. Dat was soms 

de dominantie van het niet-gouverne

mentele hulpkanaal. 

Wat het instrumentarium betreft, is in 

ons land de twijfel recent weer opge

laaid over de vcrhouding landcnkcnnis, 

sectorale kennis, beleidsdeskundigheid 

en controle. Daarbij rollen de ideeen 

over elkaar heen van integratie, Rijks

dicnst, of ccn nicuw apart ministeric 

van internationale economische samen

werking. lk ga voorbij aan de interna

tionale discussies over donorcoiirdi

natie, verhouding hoofdkwartier tot In

kale aanwezigheid en de zeer boeiende 

discussie controlc/kwalitcit. 

Kortom onzekerheid, zware kritiek, 

erosie op aile vier de componenten van 

een ontwikkelingsconcept De revitali

sering van dit concept moet dan ook a! 

die vier componenten beslaan. 

Motivering 
Als men kijkt naar de nieuwe beweging 

voor wereldsolidaritcit, die zich uit in 

de populariteit van mensenrechtenbe

wegingen, de respons op humanitairc 

noodacties en in de populariteit van 
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ccn aantal NCO's, dan is er ruimte voor 

een bclangrijk humaniteitsmotief. 

Daarnaa<;t is het volstrekt legitiem om 

de solidariteitsacties breder dan op hu

maniteits-overwcgingen te grondves

ten; zoals het milieumotief, in de vorm 

van het tafelzilver niet hoeven te ver

kopen omdat het voor ons overleven 

(tropisch woud enzovoort) noodzake

lijk is; of door het mogelijk maken van 

een andere lijfrente dan in de vorm van 

een groot kindertal. Dat perspectief 

bieden is als motief lcgiticm. Ook in re

I a tie- het derde motief- tot de indam

ming van de migratiestroom. 

Tot slot is er de relatie tussen armoede 

en onveiligheid (wij hebbcn allemaal 

die ervaring): de ongelooflijke, de ver

pletterende goedkoopte van cen bur

geraorlog. Er is niets zo goedkoop als 

in een land met meer dan 70/80 pro

cent wcrklozen een burgeroorlog te 

beginnen Dat aileen al wijst op de re

latie tussen ontwikkeling en veiligheid 

Doelstellingen 
Uiteraard blijft de hoofddoelstelling 

opheffing van armoede. Maar het ge

groeide inzicht in de oorzaken van die 

armoede kan ons specifieker doen zijn 

bij de formulering van die doelstelling, 

optimistischer ook en wellicht beschei

dener Het gaat om het opheffen en 

voorkomen van de uitsluiting. Of posi

tief geduid: van bevordering van parti

cipatie en van de krachten en middelen 

die tot bescherming en vergrating van 

menswaardigheid leiden, economisch, 

sociaal, cultureel. Participatie van men

sen, menselijke gemeenschappen en na

ties. Dit is gebaseerd op de voor

onderstelling dat in beginsel voldoende 

bronnen voor dat menswaardig bestaan 

aanwezig zijn of geschapen kunnen 

worden. Dat is dus iets anders dan de 

herverdelingsprablematiek. 

Strategic 
De participatiedoelstelling bicdt ons de 

mogelijkhcid om een overstap te maken 

naar hct mecst bekritiseerde, het meest 

onder druk staande punt namelijk het 

strategischc punt. Op dit terrein client 

de grootste vernieuwing plaats te vin

den. 

Het is niet zo dat de drie boven ge

schetste benaderingen, het Angel

saksische model, het plansocialisme, 

het bevrijdingsmodcl, geen grate resul

taten hebben opgeleverd: lndonesie, 

het uitblijven van het Azie-drama, zelfs 

Bangladesh. Korea wordt in de discus

sics opgevoerd als een success story zon

der ontwikkelingshulp Waar is ons 

geheugen geblcven? Want als er een 

land in de jaren vijftig, zestig met mil

jarden dollars overspoeld is dan is het 

Korea geweest. Zelfs in Afrika veran

dert er vee!: loop maar eens rand in een 

dorp in Tanzania en zic de kliniek, het 

schooltje, de landbouwcooperatie 

Sinds het Human Dwelopmwt RetJOrt heb

ben wij zovecl bcter zicht dan via de 

BNP-cijfers op die dramatische verbete

ring van lccfomstandigheden in zoveel 

Ianden. De logenstraffing van de 

Darwinwet heeft in de laatste vijfcn

twintig jaar plaatsgevondcn. Nooit in 

de mensclijke geschiedenis werd een zo 

grate bevolkingsgroei gecombineerd 

met een zo sterk gestegen aandeel, par

ticipatie dus, van de mensheid in wel

vaart. De geaggregeerde statistieken en 

de cijfcrs van 1,3 miljard mensen die er 

wei bovenop gekomen zijn, zijn on

weerspreekbaar En de rol van de hulp 

daarin; De gcnoemde voorbeelden als 

Taiwan en Korea zijn aan te vullen met 

lndonesic, Pakistan, en een hele reeks 

andere Ianden. 

Aan de andere kant zien we echter de 

realiteit van die andere 1,3 miljard 

mensen en de hardnekkigheid van de 



Jrmoede, JUist in sommige Ianden die 

oversroeld werden met hulpgeld. 

Zowel de succesverhalcn ols de misluk

kingen lcveren een duideliJke les op: 

hulp is JSSJstentJe Het mag als een 

'>chok klinkcn voor dcgcncn die bij

stand in hun naam hehhen vcrvJngen 

door samcnwcrking, maJr hulp is Jssis

tcntic. Hulr kan nooit eigen insrannin

gcn vcrvJngcn. In positievc gcvollcn 

sluit die aan biJ cigcn inzct, cigcn 

spaarzin, eigen creativiteit en in nega

tieve gcvJI!en blijkt forcering onmoge

lqk Dat is lcs ccn. 

Les twce is dat ols de eerdcre stelling 

waar is, dan is ook de omgekeerde cor

reiJtie verklaarbaar tussen onze kwali

tcits- en specrpuntopvJttingen en het 

succes, hct rcndcmcnt, de investering 

ginds. Ecn samenleving is niet maak

haar, nict hier, nict ginds en zeker niet 

van hier naar ginds. 

ming is een e<.sentiele voorwaarde, ui

teraard op hosisniveau, mJJr ook op het 

niveJu von hogc orleiding en clitcvor

ming en niet aileen op technisch niveau 

maar ook terzokc van woardcn ols gc

mccnschapszin, onkreukbaarheid, inzet. 

[n de derdc drager is voor en na de 

vrije markt. Ecn markt die, hoc tegen

strijdig ook, ook binnenslands dikwijls 

heel vee! bescherming vcrdient tcgcn 

staats- en particuliere monopolies, te

gcn gcd\vongcn \Vinkclncring, n1aar 

ook met crkcnning van normen en op

vattingen die niet altijd de onze zijn 

Dit hetrcft bijvoorbecld inschakeling in 

het arbeidsproces op een vee! jongere 

leeftijd - ik heb het niet over kinderar

heid - dan wij gcwend ziJn, heel andere 

werkuren en dus ook een erkenning van 

het gegeven dat de informele sector 

wei ccns de dominante sector kan zijn 

en de formele het 'FremdkorfJer' (Dat is 

een analyse van een bestaand ontwik-

kelingspotentieel in de 

Zowel de 
Een derde les: er zijn vier 

drager., voor ontwikkeling. 

Er is de nationalc over

heid. Ook onze Ianden 

hehbcn zich nicl bevrijd 

uit armoede en crisis met 

een tot het hot uitgcklede 

regering en overheid. Juist 

in hct aangezicht van gro

succesverhalen als 

commercicle sector en dat 

rotentieel client directc en 

royolcrc steun te krijgen.) 

En dan de vierde drager. 

De ciuil society, van de 

grootfamilie en van de 

vakbeweging tot de buurt

schap, van kerken tot kre

dietorganisaties, alles mits 

authentick gewortcld in, 

de mislukkingen 

leveren een 

duidelijke les op: 

hulp is assistentie. 

te uitdJgingcn post een sterke overhcid 

en daJrom ziJn zaken ols good <Joueni<WCe, 

infrastructuur, cen goed piJnbureJu, 

cen goede exportpromotie en vooral 

investeringen in de sociJ!e intrJstruc-

tuur en in ondcrzoek, allcmoal nodig. 

De luxe d1e cen Angelsaksisch en kapi

talistisch model zich misschien kan vcr

oorlovcn is zcker niet voorhanden in 

Ianden von Jrmoede. 

De twcede drager, de tweede actor is de 

individuclc pcrsoon. Zijn of haar vor-

gedragen door en voortkomend uit de 

cigen sJmcnleving Aileen als die vee! 

verwaarloo.,de vierde actor maximaal 

ingeschakeld wordt, worden ook de 

echte krochten voor ontwikkcling ge

mobiliseerd. Dat hetekcnt vee! mcer 

dan de mcdcfinancieringsorgani.,aties 

een groter budget geven, ook al zijn cr 

nu hiJvoorbecld stcmmen in Duitsland, 

die een rleidooi houden voor verduh

hcling von hun aandecl, op grond van 

goede resultaten in vergclijking met de 
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etatistische benadering. 

Dit plcidooi hier gaat wezenlijk verder. 

Het gaat 0111 inschakeling van aile vier 

de actoren, dus je niet scha111en, ook 

niet voor de 111arkt en niel voor de ci · 

viele sa111enleving. Het gaal 0111 een be

leid dat assisteert en dat niet vervangt, 

het gaat 0111 een assistentie die 111eer 

proces111atig en progra111111atisch dan 

project111atig is en het gaat om een con

ditionaliteit en een subsidiarileit die het 

cigenaarschap (oumershif') van de aclivi· 

teiten bij de uitvocrdcr laat en hem gc· 

woon straf als dat maximale vcrtrouwen 

niet gehonoreerd wordt. Straft in de 

vonn van sluiten van het loket en niet 

in de vor111 van lelkens opnieuw al dan 

niel middels korte missies bijsluren. Dat 

zouden de elementen kunnen zijn van 

een nict zo rcvolutionaire, maar toch 

wei nieuwe ontwikkeling"trategie, het 

model voor autonome maalschappij· 

ontwikkeling, zoals het Program van 

Llitgangspuntcn dat noemt 

l11s lrumenlarium 

Hct instrumentarium, dat wil zeggen de 

organisatie waarmee dat belcid uitge

voerd wordt, client hicrvan afgelcid te 

ziJil. Dat wil zeggen als het aanwezigc 

ontwikkelingspotentieel gind<, het uit· 

gangspunt i'>, dan gaat het hij de uit· 

voering van dat belcid om 

Een dramatische 

beperking van het 

aantal Ianden dat 

hulp krijgt is noch 

waarnemcn, luisten:n, antcn· 

ne<, hebben om signalen op 

te vangen, in plaals van doel

<;tellingen, laat <;taan modali

teiten, hier te formulcren. 

Dat betekcnt atscheid nemen 

van veel kwantitatieve en 

kwal1taticve doclstellingen, 

van veel plannenmakerij en 

nodig noch 

gewenst. 
prioriteitenstcllingen Het 

gaal om vcrplaatsing van bevoegdhe

den naar het veld. Luisleren. waarne

men, anlcnnes hcbben is geen mono-

polie van dcskundigen Het is een af

hniteil en een discipline die ook op an

dere basi'> ontwikkcld kan worden. 

Daarvoor heb ik geen aparte lm van 

het ministerie staandc zogenaamdc 

Rijksdien<,t nodig die weer een enormc 

atstand kan scheppen tussen de minis

tcriele verantwoordelijkheid en de dik

wijls indringende politieke keuzes die 

in het ontwikkelingswerk gedaan moe

ten worden. len Rijksdienst hoort 

mijns inziens veel meer bij het af le wij· 

zen model van cen maakbare samenle

ving dan bij een benadering van 

assistenlie, handreiking, bij een autono

me maatschappij-ontwikkeling 

Het is wei duideliJk dat de clemenlcn 

die zes Jaar geleden zijn voorgesteld, in 

de nota-Bukman, voor een kwalitatief 

hoogwaardigc organisatie voor de bc

leidwoorbereiding en -uitvoning nog 

steeds actueel zijn en hclaas nauwelijks 

gerealiseerd Dit zijn een twaalf· a vijf. 

tienjarig loopbaanper<,pectief voor bin· 

nenkomende diplomaten 111 deze 

sector (en bij sommigen cen levenslan

ge carriere). cen verlcngde plaatsings

duur, verruimde mogelijkheid van 

'laterale' instroming idit i'> het aantrek

kcn van experts in de lluitenlandse 

Dienst op latere ledtijd met vaste aan

<,tellingl, een goede mix tu'>Scn landen

kennis, vakkcnnis, bclc1dskcnnis c11 

controlc, vooral de opbouw en Ill· 

standhouding van een collectief geheu

gen en cen nadrukkciijker aamvezig· 

heid ter plckke lk kan en mag op 

grond van n1ijn ervaring ook niet zcg

gcn dat diplomaten in die conceptie 

per definitie slcchte ontwikkelingswer

kers zouden zijn en dat bijvoorbeeld 

ontwikkelingswerkers dus pn sc betcrc 

representanten zouden ziJn in ontwik

kelingslanden Nee, het gaat vee I mecr 

om die cultuuromslag. die affinitciten, 

die attitudcwijziging 
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Met de afwijzing van een Rijksdicmt 

komt ook ccn ander voorstel aan de or

de waarmee ik JUist vanwcgc dczc an

dere benadcring zovccl moeite heb, 

namelijk de drastische bepcrking van 

hct aantal Ianden, waarmce wij <,amen

wcrken. Dat voor<,tel past wei bij dat 

verwcrpclijk idee van de maakbare sa

menlcving, de gedachtc dat wij hier de 

ontwikkcling van de samenlcvingcn 

ginds richten, maar het past nict bij de 

strategic van de handreiking aan auto

nome initiatieven en bewegingcn. In 

het maakbaarheidsconccpt ben ik als 

donor een inucslmC11l hanker en zo' n in

stelling kan per ddinitic maar cen be

pcrkt aantal dcelnemingcn bchandelen. 

Maar als ik wat afstand neem, veel min

der mee wil sturcn, dan ben ik ook vee I 

mccr ecn hypotheekhank die heel vccl 

initiaticven aileen maar toctst op de 

waardc van hct ondcrpand en de bc

trouwhaarhcid var1 de pandgever Die 

zrch nict bcmoeit met de klcur van de 

gordijncn of de keuze van de schildcr. 

Welnu, de realiteit van ontwikkclings

landen is dat er '>ituaties ziJn die ccn 

sterk interventronisti<,ch engagement 

vragen, maar dat crook vele andere si

tuatrcs zitn en velc initiatieven die ik in

tcgraal kan honorercn en waar ik wei 

op basis van kcnnis, maar niet van in

tcrvcntic assistentie aan kan vcrlcnen. 

Nog algczicn van hct kit dat politick 

cen radicalc hcpcrking van hct aantal 

Ianden niet haalhaar rs. 

Conclusies 
1-lct huitenlands helcid n<l Bcrlijn, n<l 

Maastricht en n<l de laal'>tc vcrkiezin-

gcn vraagt on1 ccn gchccl nicuw con-

cepe 

a. de conccntrische benadering dient 

vervangen tc worden door vier afzcm

derlijkc, gcscheiden beleidscirkcls; 

h. of die cirkcls clkaar ovcrlappen hangt 

af van de autonomic van de uit die cir

kels naar voren komende prioriteiten; 

c. die prioriteitcn kunnen in sterke ma

te bcpaald worden door de clusters van 

Ianden waar ons bclcid zich op richt; 

d. in hct ontwikkelingssamcnwcrkings

debat gaat hct vooral om een verande

ring van strategic van ecn maakbaar

heids- cr1 ctatistisch model naar een 

bredere aanpak waarin hulp assistentie 

is met als centrale actor de civiele sa

menleving; 

e. daarnaast lcidt de kcuze voor dit mo

del naar cen duidelijke ondcrschciding 

in de bcnadering van de verschillcndc 

categoriccn van Ianden. Een dramati

schc hcpcrking van het aantal Ianden is 

daarbij noch nodig, noch gewenst, 

maar wei een bcperking van de secto

ren en de financiclc tussen-doelstellin-

gcni 

f. hct in.,trument ter assistcring van ons 

ontwikkelingsbeleid behodt radicalc 

verandering van taakstclling, maar de 

inkadering hinncn hct ministeric van 

Buitcnlandse Zaken moet gchandhaald 

bliJven; 

g. op her terrcin van solidaritcit, 

Europcsc samcnwerking en cigcnhclang 

is ccn -;an1envallend nicuw cngagcrncnt 

terzake van Midden- en Omt-Furopa 

in hogc mate gcwenst; 

h. de vcrmenging van motieven en 

doelstellingcn lcidt tot aanzienlijk kwa

litcitsvcrlics. Wei is in een groot aantal 

gevallen een overlapping van de ver

schillcndc agenda's tc constateren. als 

ccn gcvolg van de autonon1c invulling 

van die agenda\. 
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CDA-Partijraad 
Op zaterdag 10 juni aanstaande zal de CDA Partijraad plaatsvinden in 

de Reehorst aan de Bennekomseweg 24 te Ede. Hct programma begint 

om 09.45 uur met het huishoudelijk gedeelte en wordt om 15.30 uur 

gesloten. 

In het huishoudelijk gedeelte komen achtereenvolgens aan de orde; de 

Jaarrekeningen en de Jaarverslagen 1994. Verder zullen er een aantal 

benoemingen plaatsvinden. 

Om 10.15 uur start het politick gedeelte met een toespraak van partij

voorzitter Helgers. 

Daarna gaat de Partijraad uiteen in 5 parallelsessies, te weten: 

I. Parallelsessie 'Herkenbaar en Slagvaardig' 1: Landelijke Bestuurs

organen/positie gelieerde organisaties voorstellen 3-7; 9-13 en 24-26 

II. Parallelsessie 'Herkenbaar en Slagvaardig' II: Versterking betrokken-

heid !eden/basis; het middenniveau voorstellen 1-2; 8, 14-23 

III. Parallelsessie Strategisch Beraad 

IV Parallelsessie De toekomst van de Europese Unie 

V. Parallelsessie Orgaandonatie 

De lunch vindt plaats tussen 12.15 uur en 13.15 uur. Tijdens de lunch 

kunnen verschillende 'corners' worden ingericht waar met een Tweede 

Kamerlid op informele wijze gesproken kan worden. 

's Middags staan op het programma een plenaire discussie over actuele 

politick en Strategisch Beraad alsmede discussie en besluitvorming over 

de ingediende resoluties. 

Verder zijn er toespraken van J.R.H Maij- Weggen, Euro-delegatielei

der, prof. mr. FH.JJ Andriessen, voorzitter Strategisch Beraad en drs. 

E. Heenna, fractievoorzi tter in de T wee de Karner. 

De kosten voor het bijwonen van de Partijraad bedragen f 35,00 (inclu

sid lunch) off 15,00 (exclu!>ief lunch) 

Voor nadere inforrnatie en aanmelding kunt u bellen met mevrouw 

M Knol, telefoon 070-3424812. 
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hcclt ZOJUI'>t het zomer-

nummer van Christen 

Democrat"che Verken-

ntngen opengeslagen. Elk 

jaar brengt de rcdactie een dubbeldik 

zomernummer uit. Vorig jaar was dat 

gewijd aan 'Het CDA crisis en per

spectid' Dit jaar hedt de redactie be

sloten de kolommcn open te stelkn 

voor een integraal verslag van het hc

langrijke '>ymposium 'De christen-de

mocratic a is heweging van de toekomst' 

dat op 12 en 13 mci jlin de Nieuwe 

Kcrk aan het Spui te Den Haag plaat<,

gevondcn hedt. 

Belangrijke momentopname 
In de per'> i'> aandacht hcstccd aan de 

inhoud van het '>ymposium. Nog meer 

aandacht is echtcr uitgegaan naar inci

dentcn rondom dit door het 

Wctenschappelijk lnstituut in samen

werking met de CDA-delegatie in hct 

Europecs Parkment gcorganiseerde 

symposium Deze vcrslagbundel hiedt 

cen iedcr de mogelijkhcid de twccdaag

se hqcenkomst in aile rust op zijn in

houdeli)kc waarde te hcoordelen. Dat i'> 

van hclang omdat het symposium als 

een hclangrijkc momentopnamc kan 

worden gczicn van hct hczinningsprcl

ce<, waannee het C:DA volop hczig is. 

In die ztn is dit nummcr bcdoeld als do

cument. Daarom zijn aile hiJdragcn aan 

hct symposium in deze hundel te vin

den, in de volgordc waarin zij op 12 en 

I .i mei zip1 uitge<,proken. Voorzovcr 

nodig zijn de inlcidingen vcrtaald en 

bewerkt voor puhlikatie Daarbij is wei 

gcpoogd zovcelmogclijk de oor<,pron

kelijke lijn en de sfccr van hct hctoog 

va<,t te houden. In sommige gevallen 

hetekende dit dat het gcsproken karak

tcr van een inlciding bewaard moe<,t 

blijvcn; in andere gcvallen is ervoor ge

kozen deze dimensie zovcel mogelijk 

wcg te werkcn. 

Leeswijzer 
Het is wellicht zinnig hicr ccn korte 

lceswijzer te geven Dcze verslaghun

del bcgint met een uitgcbreide impres

sie van het symposium door Jan Willem 

Wits onder de titcl Tu.,.,cn ethos en 

Europa'. In dezc impressic is niet ge

streefd naar een uitputtend vcrslag Dat 

zou de leesbaarheid ervan nict ten goc

de gekomen zijn. Deze impreS'>ie is ecr

der bedocld als 'smaakmaker' Daarna 

volgt de discussienotitie die de inlciders 

voor het '>ymposium haddcn ontvangcn 

en waarop een reactie was gevraagd. 

Daarna volgcn de ver<,chillcnde inki

dingen. De hundel besluit met reflecties 

op wat hct symposium nu eigenlijk 

hecft opgelcvcrd aan gezichtspunten en 

standpuntcn. 

De in elk nummer van Christen 

Democrati.,chc Vcrkenningcn aanwezi

ge column van cen redacticlid is op dc

zc plaats te vinden. Onder de titel 'Ecn 

vulgaat voor de burgers' reflectecrt me

vrouw Laning-Bocrscma op de hcteke

nis van hct symposium voor het CDA. 

De hundel besluit met een analyse en 

cvaluatic van het '>ymposium door de 
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auteurs van de oorsrJronkelijke di'>cus

sienotitic )an Peter tblkcnende en 

Theo Brinkel. 

'Jungenbrun' 
Tot <,]ot van dcze inleiding is het zinvol 

de kunstzinnigc ambiance van dit num

mcr kort toe te lichtcn. De scric van 

vijt cornputertekeningen. heginnend or 

de cHw,lag en voortgezet in deze bun

del. zijn gemaakt door de ir1 Rotterdam 

wonende kumtenares Karin Voogd. De 

illu'>lr·aties zijn gc't'nspireerd door een 

rniddeleeuws <,childerij uit 1546. dat 

toege<,chrevcn wordt aan de schilders

lamilic C:ranach en dat in het staatsrmr

seum voor Prui<,isch urltuurbczit te 

Berlijn te vindcn is. Hct schilderiJ hcdt 

geen olliciele titel. maar wordt aange

duid in het Duits als '}w,_gwhrull·. te ver

talen met 'bron der verjonging' ol 

'fontcin van de jeugd' 

In ecn brid beschrijft de kunstcnares 

het oor<,pronkelijke <,childcrij 'Or dit 

<,chrlderij zie je links de ouden van da

gcn in karretjes en op de schouder aan

gevoerd worden en uitgekleed worden. 

In hct midden '>tappen zij de fontcin in. 

Waar zij eerst nog geholpen moeten 

worden, bcginnen zij gaandeweg tc 

spartclen om er uiteindelijk aan de 

rechterkant jeugdig en herboren uit te 

stappen' De suggcstie van de kunstcna

rcs was om de scric in de volgende 

volgorde te plaatsen: 'Or de voorkant 

cen "vrolijk, spetterend paar" Binncnin 

als eerstc illu<,tratie cen overzicht van 

het gchele oorspronkclijke <,childerij, 

maar dan wei in vrijc wccrgave. Als 

tweede de prent waarbij een oude 

vrouw door een ander gcholpcn wordt 

hi) het uitkleden. Vervolgcm (3) ecn 

oudcre in de fontein aan de hand van 

een jongcre. Tot slot ( 4) een herborene 

die parmantig op de kant stapt' 

Dcze suggestie voor plaatsing is hier 

gaarnc gevolgd Het leggen van bete

kcnisvolle verhanden tu<,<,en de serie at

beeldingcn en het syrnpmium wordt 

gaarne aan de verbeelding van de lczer 

ovcrgelaten. 

/)r\. 1\ I .lilllSCII 
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"In de neo-liberale, paarse receptuur van een mix van markt en 

overheidsinterventie, ontbreekt de rol en plaats van de gemeen

schap, gemeenschapszin en gemeenschapsbeleving", stelde politiek 

Ieider drs. E. Heerma vast. Structurele veranderingen en een te 

sterk accent op vrijzinnige trekken dwingen tot een kritisch ant

woord, vonden ook de organisatoren van het symposium. Een im-

pressie. 

D 
rieho1.1dcrd declnemer'> ke

kcn uit noar ccn grocn pcr

'>jKCtlel Fen alternatid 

voor een paar'>geklcurd 

land'>chap waarin het chri'>relijk-'>ociale 

gedachrengoed al'> mi-,tige Hard van het 

vcrlcckn wordr he'>rempeld 

Weed>ar-,rige grond voor de wcrkcr-, 

van her elide uur. zo lijkt het. 

Toch hlccl cultuurpe'>'>illli'>me uit 

lllauwdrukken 01lthrakcn en hcimwce 

naor vrocgcr krccg gccn kan~. J\'1ccgc

neuried met de kakolonic van de mo

derne cultuur werd er echtcr cvcnmin. 

lluitenland-,e en hinnenland.,e top-'>prc

kcr-, zochten naar een contrapunt. om 

met prolmr l..~1H Hir-.ch l:lall1n te 

'>preken. in de partituur voor een chri'>

tcn-dem<HJati'>che toekom'>t. 1\lct zelt

vnzekerde he.,cheidenheid herijkten ZIJ 

de politieke agenda voor morgen Een 

toekom'>t waarin hct lormulcrcn van 

ee11 verhindend etho., voor de <,amcnlc

ving en ccn hcrn1cuwd vcrtrcnl\vcn in 

l'uropa ck hovcntoon voeren. Fen toe

kom'>t ook die '\vij in eigcn handen 

hebben', benadrukte Wiltried Martens, 

en gerichr moet zijn op ''het oprichtcn 

van tckem van hct komcndc konink

rijk" lprolmr I'.H. KooijmansJ. 

01 cr Cibcrhaupt een toekom'>l voor de 

chri'>ten-dcmocratic i'>, vond de voor

zitter van het bcstuur van het Wctcn

'>chappelijk lmtituut voor hct CJ)A 

IWIJ, prolmr H. Franken, cigenlijk 

niet aan de orde. "C:hri'>len-democrarie 

i'> ecn rcaliteit in hct politieke '>pcc

trum", <,telde h-anken in zijn opening'>

woord optimi-.ti'>ch. "maar wij zijn 

gcdwongcn om grondig na tc dcnkcn 

over nieu\vc '-.tratcgicCn orn nicuwe en 

mecr '>lcun te krijgcn voor onzc 

idcccn." Toch wilde Franken nict vcrhc

lcn dat de tijden warcn verandcrd -;inds 

her ontstaan van de chri'>ten-dcmocra

tischc bcweging aan het hcgin van dcze 

ccuw. Sccularisatie en individuali-,ering 

baarden de calculcrcndc burger Deze 

herekcnendc -,olist maakt weliswaar cen 

afgewogen kcuzc. rnaar n1ist verant

woordelijkhcidsgevoel in zip1 tomeloze 

'>treven naar zcllvcrwcrkclijking. "De 

.-n 
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mondige mens heeft naast rechtcn ook 

plichtcn tegenover de ander", hicld de 

Wl-voorzitter zijn gehoor voor. 

Vera n twoorde I i jkhcid, gerechtigheid 

en solidaritcit bieden het noodzakclijke 

tegcngcwicht Dat de sterbte schou

ders de zwaarste lasten dragen, volstaat 

volgens hanken niet. "Jc moet er ook 

naar streven om tot de sterken tc heho

ren." De hoodschap en de strategic om 

dcze boodschap te verkopen vallen 

cchter niet altijd samen. Met name ou

dercn en jongeren licten de partij in de 

sleek, zodat christen-democratcn zich 

moeten afvragen ol ziJ nog wei aanslui

ting hcbben met de samenleving De 

overdracht van waardcn kan niet zon

der dialoog Luisteren dus, en het let 

hebben om je boodschap werkelijk in 

de praktijk te brengcn, raadde Franken 

a an. 

Zelfde medaille 
Ook Europa kwam prominent naar vo

ren in de eerste woorden op het sym

posium. En dat zou zo blijven tot de 

laatste wegst1erven in de Haagse 

Nicuwc Kerk. De co-produktie van hct 

Wetenschappelijk lnstituut voor het 

CDA en de Europese C:DA-fractie 

maakte dat de duhhelc draden van het 

congres - de politieke agenda voor het 

CDA en de noodzaak van Europese sa-

De toekomst van 

het CDA en de 

toekomst van 

mcnwerking voor de toe-

hoorder soms wat verstrikt 

raakten. Toch hlcek dit niet 

gehcel toevallig Zoals EVP

voorman dr. W. Martens sig

naleerde, toont de burger 

Europa lijken twee zich tegenwoordig "onver-

zijden van dezelfde 

medaille. 

schillig, om niet te zeggen 

vijandig" ten aanzicn van de 

Europesc droom. Europa en 

'Het grote tegenverhaal van 

verlossing' (WI-dirccteur mr JJAI'v1 
van Ccnnip) drcigcn heide aan overtui-

gingskracht in te boctcn. De tockomst 

van het CDA en de toekomst van 

Europa lijken derhalve twee zijden van 

dezcltde medaillc. 

'Restauratieve utopie' 
De toon we1·d dan ook gczet door vier 

buitenlandsc inlcidingen 'Europa, 

Europa' luidde het onvermijdclijkc ref

rein in aile betogen. De vermaardc 

theoloog prof dr. H. KLing, wiens toc

spraak een van de hoogtepunten op 

vrijdag vormde. plaat<;te desalniettcmin 

kritische kanttekeningen hi) het reilcn 

en zcilen van de Eurocratie. Het con

cept van een !outer lunctionalistische 

economic en politick, dat hij regelma

tig 'llrus-;else technocraten en hclangen

behartigcrs' hoort propageren, kan 

volgens K(ing nooit het prcdibat 

'christelijk' dragcn Maar hct alternatief 

van een 'restauratieve utopie van een 

spintuele eenheid van Europa' trok de 

heroemde theoloog evenmin. 1\lct na

me de propagandist voor een dergeliJke 

'hercvangelisatie van Europa', pau'> 

Johannes Paulus llmoe<,t het ontgclden 

in Klings sums bittere bewoordingen. 

Alhocwel Kling de Rooms-Poolse waar

schuwingen voor een dcsintcgratie 

door scculari-.atie, pluralisme en indivi

dualiscring op punten kon delcn, 

nocmde hij dezc proce<;<;en lievcr een 

ambivalentc ontwikkeling Zander twij

fel vol risico's en gevaren, maar ook 

met kanscn en voordelcn. Tu-.sen hct 

seculier-tcchnocratisch paradigma en 

het voormoderne-sacralc ideaal client 

een derde wcg gezocht tc wmden. 

Ethos 
"Wat houdt de modernc samenlcving 

bijcen", vroeg Kcmg zich at. Hct ant

woord ligt niet voor de hand. 

Ccmeenschappclijke waardcn, overtui

gingen en tradities zijn grotendeels 



gecrodccrd Zelf<, als de staat dcze aan 

de burger zou willen orleggcn ot over

dragcn, dan hlijh het prohlcem dat uit 

nict<; nict iets kan voorkomen. Noch de 

ovcrheid, noch de lilmohc is in -.taat 

tot hckcring Religie wei. mit<; deze 

zich vcn-c houdt van lundamcntali'>me 

ot 'moreel rigorismc' I inderdaad, zoals 

de raus rredikt 1. In het i'.olement 

<,chuilt geen kracht Rcligie kan echter 

haar <,amenhindende lunctic hervinden 

door het ontwikkelen van cen 'pcrbindli

d,cs und PfiiJindrn,Jcs Ethos' (verrlichtende 

en vcrhindcndc ethiekl. Fen dcrgcliJk 

cthm mag nooit beperkt hlijven tot de 

lllllrr crou>d van gelovigen. "De democra

tic kan nict overlcven zonder een coali

tic tu:-,-,cn gelovigcn en nict-gelovigen, 

in wederzijds tT'>J)ect", aldus de theo

loog uit Tlihingen "Aileen een ge

mccnscharrelijk ethos houdt uitein

deliJk de moderne samenlcving bij el

kaat-'', bcantwoordde Kling zo zijn hc

gtnvraag. Dat geldt cvcnzeer voor 

Eurora. De Furopese gemeen'>chap 

moet een 'waardengcmeenschap' zijn, 

een '[urora met een ziel' (oud-voorzit

ter Eurorese C:ommis-.ie, ]. Dclorsl. 

Twee Iangen 
"Ais Eurora nict bestond, znudcn chri'>

ten-democraten het moeten uitvindcn. 

Zonder kunnen ze niet nverlcven'', 

meende Saksens minister van Binnen

landse Zaken dr H. Eggert De samen

hang tussen Omt en West wordt 

volgens hem door l'vliddeneuroreancn 

nadrukkclijk gevoeld, maar door 

Westerlingen vaak ondcrgewaardeerd. 

De oostelijke dimensie van de Eurorese 

eenwording vormde dan ook het be

langrijkste clement in het betoog van 

de eveneem gndgelccrde Eggert Wie 

in Europa niet uit beide longen ademt, 

dreigt een stevige longontsteking op te 

\open, zo leek Eggert paus Johannes 

Paulus II na te zeggen. Democratie, 

memelijk -.amenleven en vrede vormen 

de kern van het christen-democratische 

bijdragc aan het intcgratieproces. 

Echter, immatericlc waarden bieden 

Oost-Europa weinig als ziJ nict gepaard 

gaan met economische ontwikkeling. 

Essentieel is de strijd regen de ontwaar

ding van de mens, waarbij een zeker 

welzijnsniveau een voorwaarde is. 

Noch door de burger te ondervragen, 

noch door hem te overvragen, maar 

door een beroep op de waardigheid, 

vervullcn christen-democraten hun ro

litieke roeping 

Technologisch reveil 
Voor velen i'> het juist de memelijke 

waardigheid die door technologi-.che 

ontwikkelingcn onder druk komt tc 

staan. Dar de on'>tuitbare aanlcg van de 

elcktronische snelweg vnor problemen 

zorgt, beaamde Luxemburgs minister

rrcsident JC Juncker Toch waakte 

luncker voor een pessimistisch betoog. 

Europa kan haar cnorme technologi

sche achterstand niet negcren. Pro

Europese christen-democraten diencn 

zich dat aan te trekken en koudwater

vree'> te overwinnen. Een technologisch 

reveil is nnodzakclijk, maar hoeft niet 

met oogkleppen op te gebeuren. 

Technologic moet ten diemte staan van 

mcnscn, zei Juncker later. economic en 

ethos vragen om een verbinding. 

Zonder organi'>atie en socialc inkadc

ring kecrt de techniek zich tegen de 

mem. Mngelijkhcden voor nicuwe 

werkgelcgenheid, volgens juncker het 

centrale thcma. bieden wei kansen om 

het persrccticfloze pad van dercgulc

ring en arbeidstijdverkorting tc verla

ten. De premier vond echter dat de 

chri'>ten-democratie eer<,t aan zichzclf 

moest werken. lnternationalc samen

wcrking en Europa als rnlitiek vertrek-

m 
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en eindpunt zijn d;JMhiJ cs-,cntieel, 

maar ook hct hewarcn van de ccnheid 

in de eigcn nation;Jic gcledcrcn vormt 

topprioritcit. Luistercnd naM de r;Jdio 

op \Vcg naar f)cn Haag verhaa~:idc 

}uncker zich over de oncnighcid onder 

Ncderlandsc C:DAcrs. "Hoc kan ccn 

partij leidcrsamhities hcbben. zondcr 

d;Jartoc de kw;Jiiteitcn te toncn" hield 

Juncker zijn Ncdnlandsc collcga'-, voor. 

Ecn koor dat slccht<, uit solisten bestaat, 

zingt vals. Ecn contr;Jpunt in mincur7 

'Saamhorigheidspartij' 
Dat de chri<,tcn democratic ook voor 

de samcnleving een \aamhorighcid-,

partif behoort te zijn, bracht mtd-prc

mier van Hclg1c dr. W ,1\lartens naar 

vmen. "Het problccm van de christen

democratic liJkt mij ccrder tc liggcn in 

het kit dat wiJ - mccr dan andere pM

ti)cn- ook volksp;Jrtij zijn", analysccrde 

de Vlaamsc politicu-, "De christen-de

mocratic kan gcen voorhoedc of splin

terparti_j Z!Jn, zc kan en mag gcen 

polM!'>crcnde !actor zijn ten aanzicn 

van hrede grocpen in de samenlcving." 

In het zip1 van ccn brcde. maat,chappc

lijkc, ja zclls transnJtionale heweging, 

schuilt de hacht van de christcn-demo

cratcn. Dom aan tc sluitcn bij het hcr

nicuwd vcrlJngen naar gchorgcnhctd 

en engagement enerziJds, en ccn bctcr 

werving~vcnnogcn andcrzi_jJ~, kunnen 

chri<,ten-dcmocratcn de winst incassc

ren die voor het gnjpen ligt. Structurelc 

obstakcls zag 1\ lartcm dcrhalve nict, a! 

valt cr conjuncturcel nog wei W;Jt putn 

te ruimcn. "We kcn11en de cigenhcid en 

de kracht van ons gcdachtcngocd", be

zwccrde de voorzittcr van de EVI', "de 

toekomst van de christen-democratic 

hchben we in ctgcn handen." 

Komende koninkrijk 
lthos, mcnselijke wJarclighcid, nicuwe 

kanscn door t<:chnologischc ontwlkkc

lingcn en hct transnationalc kMaktcr 

V;Jn de chnstcn-democratic vormdcn de 

;Jangclcverdc bouwslt'ncn voor her 

avondge'>prck 1\ let het 'oprichtcn van 

tckens van hct komcndc koninkrijk" 

naar cen \Voord van de lllJ',.:.;ioloog 

Vcrkuyl vattc oud-mini-,tcr Kooipll;Jns 

van lluiteni;Jndse Zaken de christen-dc

mocrati-;chc inzet samcn. 1'\ict de vcr

koophaarhcld van de boodschap 

centraal stcllcn, maar Iaten mceklinkcn 

war ons ten dicpstc hcwecgt, vond ook 

oud-premicr en di-,cussicdeelncmer dr 

_I_ Zijl-,tra. Vanuit ecn gemeen-,chappc

lijkc consensus over basiswaardcn ont

staat een vcrtrouwensbasis tusscn kiczcr 

en gckozenc, legdc ZIJJqra uit Fen 

politiekc bcweging als hct C:DA client 

hovendicn "mccr tc w1llen zijn dan lc

verancicr van ovcrhc1dsambtenaren" 

vond dr. P.A. van Cennip lsecrctans 

Katholieke Raad voor Kcrk cn 

Samenlcvingl. Dar bn onder mecr 

door het cxpl1citcren van lcvensbc

'chouwclijkc grondcn voor <.-en politiek 

program Oud-bisschop mgr Rl'h. Jljr 

wee<, crop dat een lcven-,hcschouwing 

altijd impliciet gegcvcn is. ook zonclcr 

cxplicicte vcrwoording. Kcrken gcven 

ccn gezindhcid door die al-, ccn dngc

iiJk funci;Jment kan clienc11 l'rol.dr 

A.C Zijdervcld waarschuwde cr wei 

voo1· om de chr"tcn-democratic als ccn 

kcrkeliJkc bewcging tc bc,chouwcn 

Hct CDA client plaats tc bicdcn voor 

'postkerkclijke christencn', zoals hijzcll 

Lnige arnhivalcnt1c i'> onvcrmijdell)k, ,,_ 

Ptl rclit}ion, a]<.., ecn vorn1 van ccn nict

gcinstitutionalisccrd christendom, kan 

de kerk met rccht als ccn 'nicuw hci

dcndom hcschouwcn. Voor hct C:DA i-, 

ccn dcrgeli)kc 1-elig1ositcit cchtcr gccn 

problecrn, aldus Zijdcrvcld 

Ook over de menseli)kc waardigheid 

wildc de Rotterdamse hooglcraar wei 



wat kwijt Die waardigheid diencn 

mcnscn lc hehhcn en tc kunnen vcrwc

zcnliJkcn in concrete in-,tituties als hct 

gezin. ck -,chool en de vakhond. kdcrc 

<..,(lJllC!llcving ondcrvroagt wannccr dczc 

institut1cs cmtbrckcn. maar de ovcrhcid 

ovcrvraagt door zeit de rnl van dergeli)

kc '>ocialc vcrhanden tc gaan spclen. De 

mcmcliJke waardighcid <;taat onder 

druk a\<, de persoon wordt helcmmerd 

in zijn ontplooiing, vatte 111r H. van 

den Brock de di-,cu<;<;ic op dit punt <;a-

men. 

Seigneurs 
Later krccg hct lid van de Furopesc 

C:oml11i<;<;ic vrq <;pel voor ccn hcschou

wing over de nicuwc uitdag1ngcn van 

l:uropa Het politieke belang van cen 

stahiel en vrcdig l'vlidden-[uropa vraagt 

0111 vcrdcrc uithrciding van de Llnie, al

du-, Van den Brock. "Cecomplicccrd en 

onontkoomhaar", noe111de hij dit pro

u·-,_ Hct gaat 0111 111ecr dan economic 

Net a\-, in de hcginJaren vor111t ccono-

mischc integratic het 111idde\ om poli

tiekc doclcn te hcrciken. Hct C:DA 

dicnt in de voorhoede tc staan 0111 

[uropa als cen waardengemcenschap 

onder de aandacht te hrcngen, "de toe

komst van Nederland ligt in Furopa" 

'Wij hcbhen wedero111 cen unickc kans 

om ecn een<; door de gcschicdenis op

gcdragen kun~tn1atigc dcling nu voor 

altiJd ongedaan tc makcn", aldu-, ecn vi

<,ionaire Van den Brock. 

Dat ook de huid1gc [uropese Llnie nog 

nict al is, <;tcldcn de volgendc morgen 

Hir-,ch Ballin en mr. FH I I. Andrics

sen. De laatste wees op lacune<; rond 

monetairc, infrastructurclc en socialc 

integratie 'Ordening is nodig" hcr

haalde Andriessen de observatie van 

luncker. "lnternationaal is er ccrdcr te 

wcinig dan te vee\ ovcrheid." Hovcn

dicn mccnde de voorzittcr van het 

Stratcgi-,ch llcraad dat cr <;prakc i-, van 

tocnemcnde twcedelingcn: ccono

mi-,ch, raciaal en tu<;<;en jongcren en ou

dercn. "De senioren moetcn weer mccr 

Ro11dc tlljeltjcsfnek ofl zatcrdm;middm;. Vl.1u Vtm de lleetm, \lerhurq, Sc/Ji11kclshoek, 
llilll Ce1111ifl, RobhertsCII, Va11 den A1uizC11hen; e11 Schocfl 

Cfoto A1ieke Schlmncm) 
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de seigneurs van onze samenlcving 

worden", vindt Andricsscn. 

Zelfgenoegzaamheid 
Volgem Hirsch Ballin stuit Europa met 

name op hct gebicd van de rccht<.hand

having op mocizaam tc slcchten gren

zcn. Ook 'grcnsovcr<,chrijdend burger

schap' blijft een illusie zolang "hct recht 

mcc te hcslisscn over de aangelegenhe

den van de staat" uithlijft Hct veelbe

sproken 'democratisch gat' ir1 Europa 

maakt dat dcmocratische controle op 

intergouvernementele besluitvorming 

heperkt blijft tot hct recht om 'nee' tc 

zeggen. "Europese actic is nict aileen 

icts dat atgcweerd moet worden, maar 

ook iets dat positid gcwild en uitge

wcrkt moet worden, op elk tcrrcin waar 

de nationalc <,taat tekortschiet, du-; ze

ker ook op die van immigratre en 

rechtshandhaving", aldus Hirsch Ballin. 

Een voorbarige tevredenheid over hct 

bereikte, typccrdc hij als politieke zelf

genoegzaamheid Hir-;ch Ballin conclu

deerdc "dat de politick nog lang niet 

klaar is, maar als gevolg van dezc zelf

gcnoegzaamhcid het idealisme mist om 

haar taak naar de eisen van de tijd ter 

hand te ncmcn. l'dijn bood-,chap is heel 

simpel", zei Hirsch Ballin, "Iaten we 

daar wat aan doen, de taken hepalen 

die voor ons liggen en klare wijn schen

ken over onze motieven." Voorstander<; 

van ccn meer seculiere, neutrale koers 

voor het CDA vinden Hirsch Ballin te

genover zich. "Wie zo weinig vertrou

wen hcdt in de toekomst van de 

chri.,telijke boodschap, bn zich ook 

maar beter niet onder de C van de 

naam van de Heer organi<;cren. Ook 

niet op zondagen van hun politieke b

lender." 

Meningsverschil 
Aan vertrouwcn ontbreekt het in elk 

geval de voorzitter van de Weten

'>chappelijke Raad voor hct Rcgering'>

beleid, mr. )I' H. Donner gcenszins. De 

inzet van het CDA dient uit niet min

der te he<;taan dan de "zckerhcid dat we 

docltreffcndcr oplossingen hebben 

voor de prohlcmcn van <,amen Ieven" 

.11.1ct zijn cnthousiasmerende betoog 

nam Donner ogenschijnliJk atstand van 

de mccr hcschciden koer<, van Hirsch 

Ballin. Rondom de 'C van het CDA 

werd het omgekccrdc zichthaar, onder 

andere door Donners overtuiging dat in 

de tockom<,t "minder plaats is voor bc

vlogenheid, ethick en verontwaardiging 

over de slechthcid van de wcreld" 

Alhoewcl van een -,cherpe tegcnstclling 

tus-,en fundi's en realo's gccn sprake 

was, werd in de accenten ccn ondcrlig

gcnd mcningwcrschil zichtbaar. Hcbas 

bleef deze mildc tcgenstelling wat aan 

de oppervlakte en slaagdc men cr ook 

in de discussic nict rn om een duidelijke 

keuze hieromtrent hoven tafcl tc kriJ-

gen. 

Schapen 
Tegenover de mccr principiele, ethi

schc liJn van de Aantjes en Hirsch 

llallins, hcnadruktcn mcnsen als 

Zijdcrveld en Donner het belang van 

ccn dogma-arm pragmatisme. In de dis

cu<;<;ie spitstc het verschil van inzicht 

zich toe op de 'morele' kwaliteit van de 

politick Hir-,ch Ballin meende dat deze 

kwaliteit een co11dilio si11c qui/ 11011 is, "an

dcrs deugt ze niet" Donner koos voor 

een mcer torrncle benadering, al richtte 

hij zich vooral op de ovcrhcid. Cchcel 

waarde-vrij is deze niet, maar een over

heid die mensen tot deugdzaamheid 

dwingt "vervalt in de ergste tirannie" 

Het gaat cr nict om de kuddc in de 

stcck tc Iaten voor het ene, verloren 

schaap "De ovcrhcid i<; cr in de ccrste 

plaats om die 99 andere schapcn uit de 



wildcrni<. te halcn. Dat i<. het vcrschil 

tll',scn christclijke ethick en christen

dcmocratische politick". aldus Donner. 

Wcliswaar steundc hij later de christc

lijkc optic voor de armcn, 

Het problccm is evenwel dat dczc bin

dingcn vloeiender worden en nauwe

lijks meer in <,laat zijn om onderlinge 

zorg en verantwoordelijkheid te gene-

reren. Ecn dcrde oorzaak 

maar met Zijdervcld waar-

schuwdc l)onnervoorccn 
Alhoewel van een 

vindt Donner in de wijzc 

waarop de samenleving is 

ingericht "Crocpen of 

waardcn (milieu) zijn als 

voorwerp van zorg en be

schcnning wettelijk afgc

schcrmd van de dynamiek 

van de samenleving" 

Dcze hokje<,gccst lcidt er

toc dat het streven naar 

te nadrukkclijk ideolo-

IT tcgcn'-;tclling 

Hirsch Ballin en Donner 

scherpe 

tegenstelling tussen 

fundi's en realo's 
ging cchttT on1 rnccr dan 

ecn tnhoudeliJke kcuzc 

De vcr<,chillcndc benade-

geen sprake was, 

werd in de accenten 
ringcn hingen nauw '-;JillCn 

met de zeltddin1tic van 

hct CDA. Uaarin ligt ook 

de hrug tussen hcide. 

Waar Hir'>ch Ballin met 

een onderliggend 

meningsverschil 

zichtbaar. 

tocncmende individuclc 

vrijheid en collccticvc ver

antwoordclijkhcid omslaat 

in het verlie'> van individu-

nan1c pcr-,pcctlcvcn voor 

her (oppmitionclc?i politicke functio

nc- re11 schetst, <,taat Donner in de tra

ditic van het CDA al<, he<,tuurder'>partij 

In ziJn hctoog ging hi) dan ook met na

me in op de taak van de overheid om 

de verhrokkcling van de <,amenlcving 

tcgcn tc gaan. 

Hokjesgeest 
"De <,amenlcving is niet maakbaar'. stel

dc Donner, "maar dat hetckent niet dar 

onze keuzen cr allemaal niets toe 

doen.' De hedendaag<;c samenleving 

typccrdc hij als 'centrifugaal". waar ten 

minste drie oorzaken aan ten grondslag 

liggen Als eerste nocmde Donner "hct 

cumulatieve effect van de technischc, 

economische en dcmografi.,che veran

deringcn die steeds mccr over elkaar 

hcenschuivcn" Belangcn liggen vcr uit 

clkaar. memen rakcn gc't'solcerd en voor 

velen staat de kwalitcit van hun hcstaan 

op de hclling. Fen tweedc proccs is de 

individuali'>ering, al vond hij dit nauwc

lijks cen goede omschrijving Sociaal 

geengagccrd zijn n1en':>en nog .;;;teed~. 

elc vcrantwoordelijkhcid 

en de vrijhcid van het <..ollcctid. Een 

tcrugtredende ovcrhcid hiedt voor dezc 

prohlcmcn geen oploS'>ing. Waar het 

op aankomt is de "samcnleving zelf in 

staat te stellen de vcrschillende waar-

den en bclangen op geintegrccrde wij

ze met elkaar in overeenstemming tc 

brengen" Ecn politieke parti) bn hicr 

een begin mcc maken door "ccn plat

form tc hicden voor her met clbar ver

cnigen van de hcterogcne belangen en 

groepcn". Ook Donner hcplcittc een 

hrede d1aloog en ccn luisterend nor 

Cclct op de instcmmencle reactie'> na 

Donners voordracht, geldt dcze hood

schap als de meest praktische opdracht 

die het symposium aan de parti) mee

gaf Het CDA als beweging hctckent 

vooral in heweging komcn. Fen acticvc 

opstelling dus. 

Een nieuw CDA 
Door de deelnemers aan het rondetafcl

gesprek onder Ieiding van drs. J 
Schinkelshoek (hoofdredacteur Haag

sche Courant en oud-voorlichter CDA-
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Tweede Kamcrtractic I werd de oprocp 

van Hir·-,ch Hallin om de politieke zclt

gcnoegzaamhcid te donrhreken van 

harte onderschreven. Her zou een vcr

gi-;.,ing zijn die genocgzaamhcid aileen 

hij anderen te zoeken. Het C:DA moct 

jui<;t de striJd durven aan te binden met 

de eigen zelfgenoegzaamheid. die ge

groeid is doordat hct jaren aan de 

macht gcwee-,r i'>. Om daarmcc te bre

ken is het ten eer<;te noodzakelijk dar 

her CDA zich mecr richt op dienen, 

dan op heersen IC. Verburg. be-,tuur<,

lid CNV) Dat betekent dar CDA-be

'>tuurder<, vecl men dan 

beleid gelcid heel t 'rot een ovcnnaat 

aan verzakelijking en ecn urt het oog 

verliezen van lundamentelc waarden' 

Veldslag 
Daarmee was cen encrverende twee

daagse marathon volhracht die trekken 

vertooncle van een vroegcre veldslag 

Temidden van hct vcrbalc wapcngc

klctter was menigccr1 het spoor som'> 

hijster. Een onvcrwachte mcdia-aanval 

op de tlankcn vertroehelde het ovcr

zicht nog mecr l'a-, nadat de stohvol

ken optrokkcn, krecg hct re<>Lrltaat 

contouren. Strategi-;che 

vroeger tot zich moeten 

Iaten donrdringen wat bc

paalde maatregclcn hetc

kencrl voor burgers. 

Het CDA als 
hoold- en bijzakcn schcicl-

den zich en los-;c eindJCS 

vondcn .:;amenhang in ccn 

per<,pectid voor de chri'>

ten-dcmocratic a]-; hcwe

ging voor de toekom'>t. 

Hct hreken met de eigen 

en de elders hecr<,ende 

beweging betekent 

Ten twecde is her van he

lang dat het CDA zich 

ideologi-,ch prolilecrt op 

nieuwc thema's. Onder an

dere de volgende thcma's 

werden gcnoemd: de hou

vooral in beweging 

komen. 

Een actieve 

opstelling dus. zcllgcnoegzaan1hcid en 

hct aanvaarden van ecn 

'exodus' om de gren-; naar de andcr 

over te stekcn !Hirsch llallin!. gelden 

ding van jongcrcn ten aanzien van de 

pen<,ioen- voorziening lmr. R.H. van de 

lleeten, advocaat en oud vice voorzitter 

CDA), de problcmen die oudcr<, heb

hcn bij het opvocdcn van hun kinderen 

in onzc plur·ilorme samenlcving (-;ecre

taris Unic KilO en voorzittcr· Wl-com

missic Ouderenbclcid. .~1. van den 

t\1uizcn-hcrgl: het vorn1gcvcn van cen 

<,amcnlcving waann hctaalde arbeid 

'>leeds mindcr bepalcnd is !Verburg! 

De uitgangspuntcn moetcn hij het aan

pilkkcn van dit <,oort themil's vee! dui

deliiker dan in lwt verlcden 

doorklinken. 

De oprocp om te breken met de oude 

zeltgenoegzilillllheid were! meteen na 

hct ronde tatclgesprck in prakti)k ge

bracht door oud-premicr drs. R.F.~1. 

l.ubbers die voorging in zeltkritick 

door vast te <,tcllcn d<1t zijn llO-IIOII5CII5f-

al-, voorwaardcn voor ccn gc-,laagd gc

<,prek met de samenlcving. Cccn va]<,c 

trots. maar ever1min zelfbeklag ot gc

veimdc hc-,cheidcnheid passen daarbiJ. 

Het gren<,over-,chriJclendc plcidooi 

voor ecn verhlfldend <,ociaal ctho-, en 

een krachtig Furopa vormt een indrin

gcnd contrapunt voor de neo-liherale 

wanen van de dag .. ~let dcze inbreng 

'>taat ol valt niet aileen de tockom<,t van 

de christen-democratic Zonder deze 

inbreng staat de tnckomst van de sa

menleving op het <,pel. 

1<711-WiiiCIII Wl/5 

-,tafmedewerkcr Thoma' .~lore-Academic 



De wereld van de toekomst wordt gekenmerkt door secularisatie, 

pluralisme en individualisering. De christen-democratie die sinds 

het sleuteljaar 1989 in een nieuwe historische fase is terechtgeko

men moet op zoek gaan naar een antwoord op de uitdagingen en 

problemen van de moderne cultuur. Dit artikel is een bewerking 

van de discussienotitie die ten grondslag lag aan het symposium 

over 'De christen-democratie als beweging van de toekomst'. 

D 
e politieke en maat<.chap

peliJke omgeving hi.jgt 

ee11 ander aanzien in de 

toekorw;t. De vcrandenn

gen ZIJn dee]<, cultureel van aard. 

Daarnaa'>l crvarcn menscn ingrijpende 

ontwikkelingen in de fysieke lccfomgc

ving. Vooral tecl111ologischc vernicuw

i ngen werken door op vclcrlei tcrrci n. 

Op de economie hijvoorbeeld. lnno

vatid vcrmogcn, het gcncreren van 

nieuwe kcnnis en het omzetten van die 

kenni'> in produktcn die commerciecl 

relevant zijn gaan de concurrcntiekracht 

van de economic sterk hepalen. De toe

name in kennis is ccn ontwikkeling die 

in de hele wereld aan de gang is, ook in 

Ianden en regio\ die tot voor kort al-, 

ontwikkelingsland wcrden gezien Om 

hi) te hliJven zijn inve<,teringen in tech

nologischc vernicuwing noodzakelijk. 

Het gcldt voor ondernerningen en voor 

overheden. Ook aan hct onderwijs wor

den zware eisen ge'>leld. Wanneer der

gelijke in<>panningcn uithlijven, here

kent dat op termqn verlie<, van ccono-

mische <,]agkracht. Voor Europa en voor 

Nederland. 

Tcchnologische vernieuwing is nauw 

verhonden met de snel voortschrijdcn

de informatisering van de internationa

lc samenlcving. Nieuwe communicatie

technicken en rnogeliJk- heden hehhen 

van de wereld een dorp gemaakt. Door 

'>atellietverbindingcn. telefoon en fax 

ont<,taan gcheel nicuwe communicatic

pratronen en nieuwe vcrhoudingcn tu'>

sen in'>titutie-, en mcn-,en. Nict mindcr 

helangrijk is de sterk verbeterendc toe

gankelijkheid tot kennis, via CD-I, CD

Rom en andere kcnnisbronncn. Wie die 

hronnen wcct te henutten, hcschikt 

over een breed <>cala aan rnogeiUkhc

dcn. Kennis wordt cen helang- rijkc 

politieke machtsfactor 

In de negcntiende en twintigstc eeuw 

gaven politieke en militaire krachtsvcr

houdingen tusscn staten de doorslag in 

de internationalc betrekkingen (en ook 

nu komt dat voor, cen verwijzing naar 

de hurgeroorlog in Bmnie-Herzcgo-

c 

z 
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wina i'> wat dit betreft voldocndc) Na 

de Twccdc Wcrcldoorlog kwamen daar 

economische vcrhoudingen bij. Zo 

heer<,te gedurendc mccrdcrc decennia 

het bccld van een F.erste, Tweedc en 

Derde Wereld. Dat bceld i'> inmiddels 

danig vcrandcrd. Delen van de Eerstc 

Wcreld verkommeren, terwijl sommige 

Ianden van de Derdc Wereld een aan

zicnlijke economische groei kennen. 

'Overzichtelijkhcid' hceft plaats ge

maakt voor 'Pownsbtft' en mondialc con

currentie van grote economischc 

hlokken. Fen van de helangrijbte, zo 

niet de helangrijkste factor daarbij 

vormt het hebbcn van kennis. Kennis 

van wetenschap en technologic, van 

concurrcnticfactoren, van politieke en 

maat5chappelijke factoren in andere 

Ianden en regio's. van con<,umenten

voorkeuren en van priJsstcllingcn. Wie 

geen of onvoldocnde kenni<, bezit, ge

raakt op het tweede plan. 

Kennis draagt bij aan internationalise

ring van het maat5chappelijk Ieven, 

opcnhcid en groeiende onderlingc af

hankelijkheid van staten en samenlevin

gen. Croeiende internationalc econo

mische concurrentie stelt nieuwc ci5cn 

aan het hcvorderen van werkgelegen

heid. Onderlinge afhankelijkheid staat 

ook ondcrlingc be'invloeding toe. 

Openheid in de internationale hetrek

kingen heeft een niet te verwaarlozen 

bijdragc gelcvcrd aan de golf van de

mocratisering van de jaren tachtig en 

negcntig in de wereld. Staten zip1 geen 

gesloten eenheden mccr - zo ziJ dat 

cJOit geweest zijn noch economisch. 

noch <,ociaal. noch cultureel. Dat gcldt 

ook voor de Europc'>c llnic. De ver

strcngcling van samenlevingcn hinncn 

de llnie is zo hccht dat oorlog als mid

del om conflicten te beslechten on

denkbaar is gewordcn 

Europa is al'> culturele eenheid herken-

haar, maar ook hier i' 5prake van open

heid naar de werelcl. Openheid i'> niet 

aileen een zaak van technologic, van 

opvattingen of van economische con

currentie. maar ook van nH'n<,en. De 

grotc 5tromcn politieke vluchtclingcn 

zijn een ramp van de ecrste ordc. Voor 

de betrokkenen zclf en- zcker waar on

recht de oorzaak i-,- voor de intcrnatio

nale gcmecnschap Openhcid schept 

daarnaa<,t mogelijkheden voor migratic 

om economi-,che motieven. Er ontstaan 

migratie'>tromen van prohlccmhaarden 

van welke aard ook in de wereld naar 

de len waar men-,en een verbetering van 

hun lot hopcn te vinden. 

Dcze radicalc vcrandering van nmge

vingsfactoren is een proccs van nicuwe 

kansen maar ook van nicuwe bedreigin

gen. Kennis, technologie en communi

catie kunncn menscn, organisaties en 

rcgio's ten goede kon1cn, n1aar zij \Vor

den evengoed - en intcnsiever ge

bruikt voor criminele doeleinden. Tech

nologic kan ook gebruikt worden voor 

de ontwikkeling van verhjnde wapcn

systcmen of nauwelijh te detectcren 

werktuigen voor terrorisme. Openheicl 

kan leiden tot multiculturelc verriJking, 

maar ook tot onoploshare intcgratic

problcmcn. Zondcr de 'beschutting' van 

grenzen waait het harder. Dat hoeft 

geen prohlccm te ziJn, mit'> de verwor

teling in de samcnleving sterk gcnocg 

is. Bomen die niet stcvig geworteld 

zijn, worden omgelegd door een stevi

ge wind. In rcactie op hct guurder ge

worden klimaat kan politiek nationa

lismc nicuwe aantrekkingskracht kriJ

gen. 

Veranderende cultuur 
Tcmidden van aile turhulente omwente

lingen kan houvast in de vorm van nor

maticvc orientatie dan ook nict worden 

gemist. Omgevingslactoren, zoals hier-



hoven he-.chreven, gaan ten dierste te

rug tot opvattingcn van n1cnscn over 

hun verantwoordelijkhcid en over de 

ontwikkeling van de samenleving Zij 

gaan tcrug up de vraag hoc tc rcagercn 

op ohjectieve veranderingen als het 

wcgvallen van grenzcn en de constante 

inlormatiestroom door de media die ge

bruik maken van de 'elcLironic hi_qllll'ily' 

Veranderende omgevingslactoren ko

men voort uit menselijk handelen en 

menseliJk geweten. 

Drie ontwikkelingen zijn van essentieel 

helang voor de wereld van de toe

komst. 

In de eerste plaats maakt de Wcsterse 

wereld ecn proces van <,ecularisatic 

mee. BrJ velen is de band met levensbe

<.chouwing losser geworden of zells 

doorgesneden. Ook verruilen mensen 

de cne levensheschouwing voor een an

dere. Kerkgang is in vcel Westerse ian

den ongchruikelijk geworden, terwijl in 

andere delen van de wereld christelijke 

en andere religics in opkorw,t zijn. Het 

hestaan van christelijke organisatie'> 

staat ter discussie. Kennis van llijbelse 

verhalen en symbolen (velen in Europa 

kcnnen niet meer de betekenis van 

christelijke lcestdagcn) is nict vanzelf

sprekend aanwczig. Vooral echter ont

breekt hct mecr en mecr aan een 

integrerend levensbeschouwelijk per

spectiel, aan een samenhangende visie 

or men<, en maatschaprii. De seculari

satic heeft voor een dee I het hart uit de 

~an1t'nkving vvcggcnomcn. 

In de tweede plaats is er- nauw vcrbon

den met de seculari'>atie een toene

mend plurali'>me in de vraag naar zin. 

Wcrcldkerken ver<,plinteren tot groe

pen, kleine geloofsgemccnschappen, 

autonomc instituties. Christelijke gods

diensten concurrercn met Oosterse reli

gies, Ncu' Aqc, fundamentalistische 

groeren, maar ook met het vooropstel-

len van zeltontrlooiing en materialis

tisch gcnot. Het verstaan van de zin 

van het Ieven wordt op zeer uiteenlo

pende manieren ingevuld. Problema

tisch is niet zozeer de veclvormige 

invulling van leven-.be-.chouwelijke vra

gen, als wei het risico dat dergelijke 

groepen en bewegingcn geen opdracht 

voor zichzelf zien in de inzet voor 

men<, en wcreld. 

In de derde plaats worden <,ecularisatie 

en pluralisme in de beleving van zin ge

voed door de individualisering Mensen 

zijn mondiger geworden, hebben eigcn 

orvattingen, maken zeit hun keuzes en 

zijn wars van bevoogding door maat

schappelijke imtitutie'> lndividuali

sering als benadrukking van de verant

woordelijke rersoon moet worden toe

gcjuicht. l\1aar men-.en moeten wei 

bood.,chap aan elkaar houden. De auto

nomic van de menselijke rede heelt 

langzamerhand haar hoogtepunt be

reikt. Deze individualisering <,peelt een 

rol bij - positief geduid doorbreking 

van vastgerocstc leef- en denkpatronen, 

maar is tevens gerelateerd aan het uit

cenvallen van maatschaprelijke verban

den, vereenzaming van mcnsen ook als 

gevolg van werkloosheid, lossere bin

dingen aan institutie'> lndividualiscring 

betekent in het Iicht van de grotere 

keuzemogelijkheden dat mensen ge

neigd zijn te kiezen voor andere opvat

tingen, voor andere instituties of voor 

lossere relatie-.. 

Seculari'>atie, pluralismc in zinbeleving 

en individualisering werpen mensen te

rug op het eigen lot, maar leiden ook 

tot het beset dat mensen hehodtc heb

ben aan geborgenheid, aan idecle per

spectieven, aan oricntatiepunten die 

houvast hieden. Dat laatste kan op een 

breed terrein worden waargenomen. De 

individualisering als concept van maat

schappelijke ordening heeft een aan-
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Het fonnn tljdms de discussie op zatcrdaqochtwd Vl1u. Do1111er, Hirsch Bill/in, 
Von Gmnip, Vm1 Rooy e11 A11dricssC11 

zienlijk dec! van haar aantrekkclijkhcid 

vcrloren. Het i'> opvallcnd dat gemeen

<;chapszin en gemecnschapsdenken de 

laahtc tijd sterk in opmars zijn. Er zijn 

nicuwe socialc bcwcgingen opgekomcn 

van mensen die wei willen omzicn naar 

de ander. Ornwille van zorg voor de 

menseli)kc waardigheid in bi)voorbeeld 

rnensenrechtcnbcwegingen. Ornwillc 

van zorg voor het behoud van de 

-;chepping in bijvoorbeeld milieu-orga

nisaties. De toegcnorncn internationalc 

openheid blijkt gepaard te gaan rnet 

cen groeiendc betrokkenheid bij wat cr 

in de wercld gcbcun 

Na een periodc waarin waardenvrijheid 

voorop stond i'> thans weer ruirnte voor· 

rnoreel beset en rnoreel beraad, ook 

waar de politick en de overheid aan de 

orde zijn Hct is opvallend dat na hct 

staatscollcctivisme van de jarcn zeven

tig en het rnarktgcrichte individualisrne 

van de jaren tachtig thans de herstelde 

verantwoordelijkheid, de pmitic van 

Cfoto i\1ieke Scblmflllf1) 

het rnaatschappclijk initiatrd- particu

licre organisatie'> en instanties, ciPd sour

ly - volop in de bclangstclling '>taan. 

Kritiek op tendenzen in de 
moderne cultuur 
De twintigstc ceuw rnag worden alge

<;]otcn met een pmiticve balans. Na het 

fasci'>rne rs ook hct communismc ovcr

wonncn. De totale controlc van het 

Sowjet-sy<;tccm "' opziJ gezet. De vcr

starde verhoudingen die daar hct gc

volg van waren, zi)n opcngcbroken. 

Vraag<;tukkcn, die te lang in de vricskist 

zijn bcwaard, komen nu in aile hevig

heid naar hoven. De toekomst i-; open. 

Daarmee is '>ind'> hct sleutel)aar I CJH'J 

de christcn-demouatie in ccr1 nieuwe 

histori'>chc tasc gckomen. De christen

democratic wil op zoek gaan naar een 

nieuwe rol met ccn nieuwc opdracht. 

De chrrstcn-democratie wrl, aan het be

gin van het derdc millennium, ecn ant

woord ontwikkelcn op de modernc 



cultuur, op de uitdagingen en proble

men die daarin worden opgcroepcn. 

Een beweging met toekomq zal de ge

boden kansen aangrijpen Tegelijk kan 

ZIJ er niet omhcen goede nota tc nemen 

van lundamentelc kritiek die op de hui

dige cultuur wordt uitgeocfend. Zo 

wordt gecon<;tateerd dat de afkeer van 

totalitaire cxperimenten hecft gelcid lot 

een voorkeur voor het tegenovergestel

dc, namclijk ccn markteconomic die 

geen weg mecr wcet met het <,ociale. 

Een samenlcving, waaruit ecn gedrags

cultuur, die gecnt is op hct omzicn naar 

de ander, is weggcdrongen Zonder dat 

cr een andere cultuur van waarden voor 

in de plaats is gekomen, waarhij nor

men worden gerespecteerd om dcze 

waardcn in de praktiJk te hrengen. Het 

is niet verwonderlqk dat er zovecl ge

'>proken wordt over zingeving en vcr

lie-; aan oricntatie. 

De voorrnalige Amerikaanse veilig

heid.,adviseur Zhigniew Brzezinski 

drukt het al., volgt uit "In lmcf, tl1is ccnlll

ry ihl\ swt lll<lnkind 11lOPc from cxf1crimcl1tatiol1 

IPiiiJ cocrciuc utof1ia, from a flassiol1<ilc cmln<Jcc 

of <i/Jsolulisl 111Cldmylhs lo c<Irclcss toyi1u} rl'ilh 

rclatir>islic di}lioslicism "1 

Vaclav Havel voegdc daar als vroegere 

Tsjechi<.che dissident de volgende 

waarschuwing aan hct Westen aan toe: 

Hct totalitaire sy<.tcem is in uitcrste in

'>tantie cen holle spiegel van de gehele 

nwdcrnc civili.,atic en een harde- mis

schien wei laatste - oproep tot ecn alge

mene herziening van haar zelfbeeld In 

zijn eS'>ay 'Politick en geweten' maaktc 

hij de volgende analyse: "De men<, 

hecft de absolute horizon van datgene 

waartoe hij zich verhoudt afgeschaft. 

hi) hecft zijn pcrsoonliJke 'pre-oh)ectic

vc' crvaring van de wereld ontkend, ter

wijl hij zijn per<,oonlijke geweten en 

hewustzi)ll ergcm naar de badkamer 

van zijn woning verbanncn hecft al., 

iet<, dar zo prive is dat het niemand iets 

aangaat. Hij heeft zijn persoonlijke ver

antwoordelijkheid niet willen dragen, 

als was het een 'subjectievc illusie' - en 

schiep in plaats daarvan een nieuwe il

lusie die van aile illusie'> de gevaarlijkste 

is de fictie van een ohjectivitcit die vrij 

is van allcs wat concreet menselijk is, 

de constructie van een rationele opvat

ti ng van de kosmos, het abstracte sche

ma van een vennoedelijke 'historische 

noodzakelijkheid' "1 

De mogelijkheden van de technologi

sche ontwikkeling worden nict geleid 

door bewuste keuzen, die zijn ingege

ven door morele waarden. Maar zij ver

tonen een eigen dynamiek. Mensen 

zijn geneigd zich die ontwikkelingen te 

Iaten aanleunen, zolang het hun ten 

voordcle strekt. De cconoorn _lohn 

Kenneth Calbraith wees op het arrnza

lige van de 'clllturc of co!1lcnl-

11tc11t' Een cultuur van 
De toekomst is 

open. Daarmee is 
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zelfgenoegzaarnheid, waarin 

de geslaagden en de rijken 

zich alscherrnen; hun eigen -

rnaar dan ook aileen die 

boontjes doppen en van de 

rcgcring hcschern1ing vragcn 

tegen allerlci vorrncn van cri

rninaliteit en ongericf Aldus 

zou, in de visie van vee! kriti

ci, in her openbare Ieven 'zin' 

niet rneer zijn dan doelma-

sinds het sleuteljaar 

1989 de christen-

democratie in een 

nieuwe historische 

fase gekomen. 

tigheid. nut, de bcvrediging van mate

rick behocftcn. Zellverwerkelijking en 

zellontplooiing zouden in een dergelij

ke cultuur de voornaamstc dri)fvercn 

worden. Zin zou niet meer ecn oproep 

van buitenaf zi)ll, die mensen in hewe-

ging brengt. 

Is er wei rcden tot de zelfgenoegzaam

heid, zoals Galbraith haar lwschreven 

hceltc In zijn analyse van genoemde 

ontwikkeling 'telt de econoom en 

voorn1alig minister-president van 
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Belgie Mark Eyskens de vraag hoe de 

mens de grote veranderingen van de 

tijd zal doorstaan. De moderne maat

schappij herbergt aile risico's in zich 

van vervrecmding. Vervreemding van 

de mens ten opzichte van de maat

schappij en haar functioneren. Ver

vreemding van de mem ten opzichte 

van zijn of haar eigen bestemming. Hij 

vat dit sluipende proces samen met de 

term 'vermcnning' ' Onvermijdelijk 

moet dat cffecten hebben. Is de mens 

hereid om verantwoordelijkheid te ne

menc 1-. er ontvankelijkheid voor het 

appel dat op de mens wordt uitgeoe

tcnd: 

i'vloet dat geen consequentie-. hebben 

op de vi<,ie op de samenlcving van vriJe 

en verantwoordelijke mensen, zoals de 

chri-.ten-democratie die voor-.taat' 

i\loct de christen-democratic kritisch 

contrapunt worden tegenover een cul

tuur waarin zeltgenoegzaamheid domi

nant isc Zo hecft Ernst Hirsch Ballin 

het verwoord tijdens het -.ympmium 

'Zingeving en verantwoordelijkheid' 

van het Wetemchappelijk lnstituut 

voor het CDA. De term 'contrapunt' is 

ontleend aan de muziek. Het is een an

dere noot dan de hootdtoon, maar waar 

beide klinken ont-.taat harmonie. De 

christen-democratie zou dan het kriti

-.che tegengeluid Iaten horen-" 

Het antwoord van de christen
democratie 
De veranderingen in de omgevingsfac

toren en in de cultuur hchben onver

mijdelijke gevolgen voor de plaats en 

taak van de christen-democratie als po

litieke beweging De chri-.ten-democra

tie wordt teruggeworpen op haar 

be<,taansreden. Lr ziJn twee verleidin

gen bij het zoeken van een nieuwe rol 

voor de christen-democratie Het CDA 

kan zijn verlies nemen, zich aanpassen 

aan dominante culturele veranderingen 

en meer in het bijzonder de ontkerke

lijking Dan zou de partij de christelijke 

grondslag Iaten varen en proberen op

nieuw kiezers te werven in hct politicke 

midden. t\lct als grote risico de politic

ke overhodigheid Het C:DA zou ook 

kunnen kiezen voor het aflcggen van 

een christelijk getuigenis, vanuit de rol 

van hinderlijk moralist. Dat is de gc'f<;o

leerde positic waar klcin-rcchts voor 

kiest. 

Zwichten voor een van hcide vcrlcidin

gen hoeft niet, wanneer de christen-de

mocratie zich met vernieuwde kracht 

bcwust is van haar eigcn mi'>Sie. 

Wanneer zij met nieuwe energie in

haakt op haar inspiratiebron en haar ci

gen karakter, waar zij vanouds haar 

vitaliteit aan ontlcent. Wanneer zij 

"haar eigen identiteit sterker laat door

klinkcn in helcid en opstelling van haar 

politici en hestuurder<, in aile gelcdin

gen", zoals de re-,olutie van de C:DA

Partijraad van 19 november 1994 het 

aangaf En dat vanuit een houding van 

openheid en dialoog en van vertrouwen 

in de toekomst. 

Er is aile reden de diepste drijlvercn en 

de eigen missie van de oprichters van 

de christen-democratische politiekc hc

weging in Nederland in de negcntiende 

eeuw te memorere11. Zij stondcn voor 

een uitdaging in de toenmalige cultuur 

dte !llet minder zwaar was dan de hui

digc A. Kuyper lcverde 'architectoni

sche kritiek op de maatschappij'. H. 

Schaepman were! door de histoncus 

Rogier al-, 'vrqbuiter-voortrekkcr van 

een zich omhoogwor-,telcnd volksdeel' 

gekenschet'>t.' AT de Savorni11 Loh

man benadrukte het recht<,<;tateli)ke as

pect van dczc strcvingen. Zij kozen 

niet voor cen houding van atkcer van 

de wereld, maar waren hereid er midde

n in te staan. Onbehagen over een -.a-



menleving en een <;taat die doordrenkt 

was met vrijzinnige waardcn zettc hen 

aan tot de organisatic en mohilisatie 

van hun mcnsen. Zij eisten een rublie

ke rol voor het Coede Nieuws van de 

llijhcl terug. Zij lieten zich niet dwin

gen in een rol van marginalen. En zij 

hielden evengoed alstand tot het 'beer

send' liberalisme. zoals dat gehruikelijk 

was in de hogere kringen. i\laar zij ac

u·rteerden het kader van de rarlcmen

taire democratic en zij zetten zich in 

om via de instellingcn die deze hun 

hood hun rrogramrna van cmanciratic 

van de kleine luydcn en hun achterge

stelde geloolsgenotcn aan te vatten. 

Daarbij kozen de voormanncn voor 

hun mensen en hun gemccnscharrelij

ke idealen. Zo drocgen zij bij tot een 

rlurilorme sarnenleving waarin ook de 

christelijke maat, toon en cultuur her

kenhaar konden zijn 

In de cultuur van vandaag, rnet al haar 

kansen en bedreigingen, hcclt her 

Cocdc Nieuws volor betekenis. In de 

Bijbcl gaat hct orn de mens in zijn rela

tie tot ZiJn Schepper, om rnensen en 

nict om systcmcn. Zoals hierboven is 

gcconstatcerd, is het aanbod aan alter

natieve verklarendc verha-

de ervaringen en de lotgevallcn van 

mensen tot onderwcrp te ncmen. 

Wellicht heeft de christen-democratic 

zich in de beleidsrraktijk van de afgc

lopcn jaren tcveel gericht op hct op

bouwen van systemen, waardoor de 

mensen -om wie het uiteindelijk gaat

aan het zicht zijn onttrokken. Zij heeft 

haar talent om in contact tc staan met 

mensen verborgen. 

Fen politicke hcweging die vanuit de 

cigen drijfveren hernieuwd contact met 

mensen aangaat, staat middenin in de 

samenleving. Zij kiest nict voor het iso

lement. noch past zij zich aan aan 

heersende trends. Maar zij grijpt posi

tievc kamen aan die daar geboden wor

den: de vraag naar zin, de hcrnieuwdc 

belangstelling voor maatschappelijk 

initiatid, de ongekende mogelijkhcden 

van kcnnis en techniek, de democrati

sering, de culturelc ver-,cheidenheid, de 

toegenomen mondigheid van mensen. 

De christen-democratic heeft hct in 

zich om zich sterker dan voorhecn te 

verplaatsen in de concrete leefsituatie 

van mensen, in hun werk, hun gezin, 

hun buurt, hun vrijetijdsbestcding Zij 

moct in staat worden gcacht aansluiting 

te vindcn hij de manier 
len tegenwoordig groot. 

Er is orenheid voor hct 

Cocde Nieuw-, als ecn mo

gelijk antwoord voor ie

dcr. Een mogelijkheid 

voor wtc zich oricnteert 

op gcloof, hoop en lieldc 

De vijandighcid van ecn 

De christen

democratie heeft 

waarop mensen acticf zijn 

in modcrne <,ociale bewe

gingen e11 daaraan zin 

ontlenen. 
haar talent om in 

contact te staan met 
Dat zou een moderne uit

lcg kunncn zijn van het 

begrip 'volkspartij' Ecn 

partij die wect heeft van 
mensen verborgen. 

aantal Jaren geleden ten 

opzichte van het Cocde Nicuws is 

gocddcels voorhiJ. Cod i'> nict meer het 

vanzellsprckende antwoord, maar een 

mogclijkheid Aan de christen-demo

cratic de taak om die mogelijkheid voor 

de roliticke zaak aan de ordc te stellcn. 

Aan de chnstcn-democratic de taak om 

wat mcnscn hcwccgt in 

hun verschillende maatschappelijke po

sities en die hen vandaaruit verenigt up 

basis van een eigcn en herkcnbaar alter

naticl Zein partij zoekt nict de politie

ke zuivcrheid in afzijdigheid Ook valt 

zij niet voor de verlciding zich aan de 

modernc cultuur aan te pas<,en door 
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haar wezenskenmerk, de inspiratie door 

het Cocde Nieuws, tc Iaten varen. 

Maar zij gaat de dialoog aan met men

sen en de cultuur waarin zij vcrkcrcn. 

Vragen voor het symposium 
In hct voorafgaande zijn de thema's ge

formuleerd die op het symposium over 

de christcn-dcmocratie als beweging 

van de toekomst centraal zouden staan. 

In hct kort gingcn inleiders en deelne

mers - icder met zijn of haar eigen ac

ccnten en invalshoeken - in het debat 

in op de volgendc vragcn, 

I. Welke zijn de wczcnlijkc vcrandcrin

gen in cultuur en maatschappelijke om

geving? Hoe ziet de wereld van de 

tockomst er uiP Wat zijn de mogelijk

heden van tcchnick en inforrnatiscring; 

Zijn wij in staat de positicvc elcmcntcn 

daaruit tc gcbruiken? Kunncn wij de ne

gatievc bijver<,chijnselen in toom hou

den? Wat is onze indruk van de 

tcndcnsen van secularisatie, pluralisme 

in de helcving van waardcn en individu

aliscring) Op welke kenmerken van die 

ontwikkelingen kunncLl wij inhaken' 

2. Als de christen-democratic hcr

nieuwd contact met mcnscn moct aan

gaan, hebben wij dan weet van wat 

menscn bcwcegt) Waar zijn zeltstandi

ge en mondigc mcnsen op aan tc sprc

ken) Hoc kan de christen-democratic 

de lotgcvallcn van menscn tot onder

werp nemen) Wat hcclt de christcn-dc

mocratie hun tc biedcn) In de sncl 

veranderende omgcving en de modcrne 

cultuur zoeken menscn met hun mogc

liJkhcdcn en hun zorgcn naar orienta

tie, naar gecstclijke ankcrs. Kan de 

christen-democratic ccn brug -,laan tus

sen de vcrandcringcn in de maatschap

pcliJke omgeving en de behoelte aan 

ideele orientatiepunten) 

3 Wat bctckcnt de bcantwoording van 

dczc vragcn voor de opstelling van het 

CDA de politieke exponent van de 

christen-democratische beweging in 

NederlandJ Wat houdt het versterkte 

bewustzijn van de eigen missie con

creel in) En hoe kan hct CDA daanncc 

opnieuw bezieling uitstralen? Wat ziJn 

de conscqucntics voor de hclcving van 

grondslag en uitgangspuntcn van de 

partij? Hoe moet het CDA zich in de 

huidigc politickc vcrhoudingen opstel

len) 

De christen-democratie is in een nieu

we historischc fasc gckomcn. De ant

woorden die zij nu formuleert op de 

vragen van deze tijd bepalen de moge

lijkheid voor de christen-democratic 

on1 ccn bc\vcging tc zijn van de toe

komst. 
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De christen-democratie heeft toekomst, maar om de christen-demo

cratie werkelijk betekenis te geven is het noodzakelijk dat onze 

kernbegrippen gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, rent

meesterschap en solidariteit goed gecommuniceerd worden. Prof. 

mr. dr. H. Franken, voorzitter van het Wetenschappelijk lnstituut 

zei dit in zijn openingstoespraak tot de deelnemers aan het sympo

sium. Hieronder is de tekst van deze toespraak afgedrukt. 

N 
am ens het Wetenschap 

pell)k lnst1tuut voor het 

CDA heet 1k 1eder van 

harte welkom op d1t sym 

posium over 'de christen-democratie a!<, 

beweging van de toe

komst'. Welke opdracht 

voor dit symposium ligt 

besloten in deze titcl? 

Er zijn twee mogelijkhe

den. Ten eerste zou de ti

tel kunnen betekenen dat 

wij ons de vraag moeten 

stcllen of er nog wei een 

toekomst is voor de chris

ten-democratie als politie

ke bewegingJ Ten twcede 

lk ben ervan overtuigd dat wij de twee

de stelling als opdracht kunnen aan

vaarden: de christen-democratie is een 

gegeven in het politieke '>pectrum, 

maar we zijn gedwongen diep na tc 

den ken over nieuwe <,trate

gieen om nieuwc en bre

derc stcun tc verwerven 

voor onze ideeen. Tegelij

kcrtijd moeten we vragen 

over hoe onzc bcweging 

er op het ogenblik voor

staat, nict ontwijken. Wij 

dienen kritisch na te den

ken over ons eigen gedrag 

en over de positie van en 

de opdrachten voor de 

zou de titel als ecn vJst- Prof. mr. dr. H. Fumkm christen-democratie in de 

stclling kunnen worden opgevat: de 

christen-democratic hecft tockomst; on

ze opdracht zou dan zijn om na te gaan 

hoe die toekomst kan worden verwerke

lijkt. De vraag is dan evenwe!: wat moe

ten we doen om de christen-democratie 

werkclijk betekenis te geven in de Ian

den van de Europese Unie? 

nabije toekomst. 

Wanneer wij over politick nadenken 

kunnen wij ons tegcnwoordig niet meer 

beperken tot ons eigen land. Nederland 

maakt dee! uit van Europa Het sprekcn 

in tenncn van op zichzelf staande 

Europese staten is inmiddcls achter

haald. Het concept van de natie-stJat is 

C llV 7 H '!' 



relatid jong Sinds de zcstiende ecuw 

were! de natie-'>taat be.,chouwd als 

knoorpunt van activiteiten. Dit beeld i'> 

zich aan het wijzigen EnerziJd<; wordt 

er <,teeds meer belang gehecht aan klei

ne, mecr compacte regio\, anderzijds 

blijken grotere gehelen dan de natie

staat gewenst. De natie-staat is onder 

grote druk komen te staan door onder 

andere de volgcnde ontwikkelingen de 

explmicve bevolking<;groci, de aan.,\a

gen op natuur en milieu, de intcrnatio

nalc vcrdeling van arbeid en rroduktie

faciliteiten, de intcrnationale druk op 

de tinanciclc en monetaire vcrhoudin

gen in afzonderlijke staten en de niet 

aan formele of juridische grenzen ge

bonden criminaliteit samenhangend 

met drugs en terrorisme. 

Afzonderlijke natie-staten kunnen deze 

problemen niet bcheersen. Daarom 

mocten deze ontwikkelingen worden 

aangepakt op internationaal of suprana

tionaal nivcau. Dat betekent dat wij 

niet Ianger kunnen sprckcn over de 

Nederland.,e chri<;ten-democratie, maar 

moeten <>prcken over de chri<>tcn-demo

cratische heweging in Europa. Daarom 

prijzen wij ons gelukkig met de aanwc

zigheid van enkele prominente voor

mannen van christen-dcmocratische 

parti)en uit andere Furopese Ianden. lk 

hen ook verheugd om onder a\ diege

nen die een belangrijkc bijdrage hcb

ben geleverd aan de basisfilosofie van 

onze beweging, de man te kunnen wel

kom heten die onze partij gedurende 

meer dan een decennium Ieiding heeft 

gegeven en die ook aan dit symposium 

een belangrijke bijdrage zal levcren: 

onze voormalige minister-president 

Ruud Lubber'> 

Samenhangende veranderingen 
Zoals wij allen weten, wortelt de chris

ten-democratischc beweging in de so-

cialc omstandighcdcn van het begin 

van deze eeuw. Fr is sindsdien vee\ ver

anderd. In het bijzonder na de overwin

ning op het fa.,ci'>me en het commu

nisme horen wij steeds vaker dat aile 

ideologieen hebben afgedaan Naast ai

le veranderingen in onze fy<>icke omge

ving door demografische ontwik

kelingen en technologische en indu

striele innovaties is er sprakc van cultu

rclc verandering Het is waarschijnlijk 

dat a\ deze veranderingen samenhan

gen. De demograhsche verschuivingen 

leiden tot een flinkc bcvolkingsgroci 

verschillcnd per land of regio en tot 

sociale onrust en gevoelen'> van onvei

ligheid. llitingen van nationalisme en 

onverdraagzaamheid nemen toe. De 

technologische innovaties en de me

thoden voor groot'>chalige produktie 

belasten natuur en milieu en de infor

matietechnologie maakt een wereldwij

de uitwisseling van in forma tie mogelijk. 

Diegenen die zeggenschap over de me

dia hebben, kunnen de informatiestro

men beheersen en daardoor de keuzen 

en beslissingen in het politieke domein 

in hoge mate sturen. llovendicn kan het 

misbruik maken van informatie op vee\ 

grotere schaal gebeuren dan voorheen. 

Voor de mi.,daad zijn er ook geen geo

grafische of temporele grenzen mecr. 

Een bclangriJk element in a\ deze sa

menhangende veranderingen i'> de wij

ziging die de cultuur ondergaat er zijn 

geen strikte en duidclijkc regels meer 

die zijn ingebed in ecn breed gedragcn 

overtuiging of gcloof Secularisering en 

individualisering hebben de calculeren

de burger geschapcn. Dezc ontwikke

ling wordt niet ongedaan gemaakt door 

allerlei nieuwe sociale bewegingen die 

in de afgelopen jaren zijn ontstaan. 

Deze leggen de nadruk op slcchts ccn 

politick thema, zoals mensenrechten, 

het milieu of de emancipatie van een 
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groep door positieve actie. Over het 

gcheel genomcn blijft bet welbcgrepen 

eigenbelang bepalend. 

Verantwoordelijke 
samenleving niet gedateerd 
Op zichzclf genomen is calculerend ge

drag nict kwalijk Vaak hchben hande

lingcn die uit opwellingen voortkomcn 

meer ncgatieve gevolgen dan 'bereke

ncnd' gedrag dat is gcbaseerd op de be

wuste keuze van een duel en een 

zorgvuldige afweging van de middclcn 

om het doc] tc bereiken. Hoc het bere

kenende gedrag beoor-

Wanneer het welbcvinden van de gc

meenschap doe] van hct menselijk han

delen is, dan is wiskundig gezegd -

het gcheel van mcnscn meer dan de 

som van de individuele dclcn. Vanuit 

deze ovcrtuiging is het concept van de 

verantwoordclijkc samenlcving - niet 

een gedateerd concept. In het veri eden 

i'> dit bcgrip levee! ingcvuld van bovcn

al (lop-dow11), vanuit de staat. Aileen de 

'>taat zou opgezadeld zijn met plichtcn. 

Dat i'> cen onjui'>te invulling De in het 

Program van Uitgangspuntcn van het 

CDA opgevoerdc kernbegrippcn ge-

rechtighcid, ge'>preidc vcr

decld moet worden, hangt 

volledig af van de gekozcn 

doclcn en middelcn. Met 

de calculcrcndc burger he-

Er is meer 
antwoordcl ijkheid, 

belangstelling en 
rcntmce-,terschap en soli

dariteit zijn op deze wijze 

nict over- tuigend over het 

voctlicht gebracht De in

terpretatie van deze kern

begrippen moet geklcurd 

worden door de innerliJke 

ovcrtuiging dat hct gcza

mcnlijk lunctioncren cen 

opdracht is. Dat hetekent 

nadrukkeliJk dat de mon

dige n1cn-; naa"'t rechtcn 

ook plichtcn ten opzichtc 

van de andcr heeft Of om 

hct vanuit het pcr-,pectict 

van de solidaritcit te zeg-

doelt men mcestal de bur

ger die vrijwel uitsluitend 

zijn wclbegrepen eigcnbe

lang nastreclt. Zeltvcr

wcrkelijking en zellont

plooiing in materiele ot 

immatcriele zin zijn dan 

de einddoelen, die allcrlci 

middclcn heiligen ('her 

moct kunnen'). 

betrokkenheid 

nodig voor de 

dialoog met zowel 

de vertrouwde 

instellingen en 

organisaties, als met 

de verschillende 

Dezc houding lcidt cchter 

tot vcrvreemding, maar 

niet in de betekenis die 

J • , 

one-tssue-

bewegingen 

marxistische schriJvers gc-

durendc decennia in hun traktaten 

daaraan hcbben toegekend. ZiJ wezen 

de lllrichting van hct arbcidsproce'> als 

oorzaak aan. De mens zou zich hiervan 

nict mecr bewu'>l zijn of zou ziJil toc

vlucht nemen tot schiJnoplossingen als 

hct aanhangen van een god.,diemt. 

Hier bcdoelcn wij met vcrvreemding 

iel'> anders: de alstand tot de medemens 

(de naastel. Het gaat hier om het niet 

dragen van verantwoordclijkheid, het 

nict beantwoordcn van vragcn en be

hoc! ten van de andcr 

gcn: het gezcgdc 'de '>tcrk

stc '>choudcrs moeten de zwaarste 

]a.,ten dragcn' moet worden aangevuld 

met de opdracht: je moet crnaar strc

ven bij de stcrken tc horcn' De burgers 

mocten ook op deze opdracht worden 

aangesproken. Uit.,luitend wanncer 

rechten en inspanningsvcrplichtingen 

op deze manicr als onlmmakclijk ver

bondl"n worden gezien, kan publieke 

gcrcchtighcid gcrcali<;ccrd \Vordcn: ccn 

gen1enchc'-;t van burger;.;, "iociale orga

nisaties en overhcid samenwcrkcnd in 

wcdcrkerige vera n t woorde I i j khci d. 



De te volgen strategie 
Welke <,trategie rnoeten wij nu volgen: 

Hoe kan aan deze abstracte kernbe

grippen zo inhoud worden gegeven dat 

zij de burger aansprckcn7 Hct zou van 

overrnoed getuigen en ook aanmati

gend zijn ten opzichte van onzc ga'>ten, 

wannecr ik zou doen alsof ik deze vraag 

meteen zou kunnen beantwoorden. lk 

wil wei graag een hescheiden aanzet 

voor de disCLI'i'>ie geven. 

Bit de zwarc nederlaag van hct CDA in 

de verkiezingen van vorige jaar i<; ge

bleken dat de partijvertegenwoordigers 

gebrekkig voeling hadden met de cultu

reel-maatschappelijke ontwikkel i ngen 

en met vn'>chillcnde rnaatschappclijke 

grocpen. In het hijzonder de ouderen 

en de jongeren hehhen on<, in de steek 

gelaten. t\1cn hecft hierovcr opgemerkt 

dat de CDA-politici zich teveel hehbcn 

gencht op vcrouderde institutie'> en 

geen oog hehhen gehad voor nwderne 

netwerken en elcmenten 111 de samenle

ving lk denk daarentegen dat er mecr 

hclang<,telling en hetrokkenheid nodig 

is voor de dialoog met zowel de ver

trouwde imtellingen en organi'>aties. al-. 

met de verschillcnde 'our-issur'-hewcgin

gen die op hct ogenhlik actid zijn In 

cen dtaloog met hen kunnen wij tot he

sli'>SJngen komcn waarbij onzc uit

gangspuntcn en waarden als richtsnocr 

dicnen 

Deze uitgangspunten of waarden zijn 

het waard overgedragen te worden. De 

overdracht nwct nict autoritair v<Jn bo

vell<Jf plaatsvindcn. nnar uitnodigcnd 

zoals biJvoorheeld ouder<, WJ<Jrden aan 

hun kindcren overdragen door het vcr

tellcn v<Jn verhalen, niet aileen sprook

je<, n1<1ar ook bijhelverhalen. Her ga<Jt 

on~ on1 hct comn1uniccrcn van wJ.ardcn 

WJ<Jrhij de overtuiging d<Jt een 1edcr tot 

ziJn recht moet kunnen komen a], ge

rechtigheid, dat onderschciden t<Jken in 

de samenleving erkend moeten worden 

als gespreide verantwoordelijkheid, dat 

gcvolgen op lange termijn meebere

kend mocten worden als rcntmeestcr

'>Chi!p en dat men voor de naaste client 

op te komen als solidaritcit benoemd 

worden. Belangcloze wcderkerigheid i'> 

het hart van onze hoodschap. We moe

ten 'lef, dat is het Hcbreeuwse woord 

voor 'hart'. hcbben om de boodschap 

werkelijk in praktijk te brengen, w<Jnt 

soJidair verschiJt <,]echts een letter V<Jn 

solitair. Laten we ons daarvan zeer 

goed hewust zijn. 

Prof dr 111r H. Frankm is Poorzitter l!illl het 

Wetellscl1,1f>f>rlijk lustituut uoor het COA 
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Het gaat er om een derde weg te vinden tussen een seculier-tech

nocratische visie en een premodern-sacrale visie. Een wereldethos, 

de basisconsensus tussen gelovigen en niet-gelovigen over verbin

dende waarden, onherroepelijke maatstaven en basishoudingen, 

vormt die derde weg. Zonder een nieuw wereldethos zal er geen 

nieuwe wereldorde zijn. De bijdrage van de christen-democratie 

aan dat gemeenschappelijke ethos kan zijn dat zij 'christelijk' blij

ven wil, ja, zelfs 'nog christelijker' wil worden. 

D 
e grate Europe. sc revolutic 

van 1989 is door nicmand 

voorspeld. N1et door as

trologen, 

noch door politicologen, 

theologen of futurologen. 

Nu vragen zich de gocroes 

en de analytici van deze 

tijd ovcral ter wcreld af 

hoc het verder moet met 

Europa en de wereld. Ecn 

christelijk Europa? Is dat 

nog een inspirerend idee 

voor de tockomst' Wat is 

er van dat cens zo trotse 

Macher-. de planners en stratcgen nog 

een christelijk Europa' ln is een chris

ten-dcmocratische partiJ, als ze nog 

slcchts partij-van-dc-cco

nomie zou zijn, nog cen 

christclijke partij) Hoc 

staat dit continent er ei

genlijk in het algemeen 

geesteli1k voorc 

Het is duidelijk Achtcr 

zulkc vragen gaan twec to

taal vcrschillende voorstcl

lingen van F.uropa schuil. 

Er is in de eerstc plaats het 

beeld van een lunctionalis-

woord, dat een program- Prof dr. H. Kiing tische economic en poli

ma inhield, gcworden? Wie droomt tiek, zoals dat door mcnige Brusselse 

vandaag de dag nog de romantische 

droom van een Novalis waarin chris

tendom en Europa synoniemen zijn' 

Hccft christendom en daarmee ecn 

christen-dcmocratische partij in Europa 

eigenlijk nog wei een toekomst7 01 
omgekeerd, is het Europa van de 

tcchnocraat en belangengroep in de 

verschillendc Ianden wordt gepropa

geerd Europa is in dcze visic in de ecr

ste plaats markt, organisatie en 

cconomisch weefsel. Europa is een gro

te linanciele, economische en sociale 

ruimte, die met de modernste technic-



ken van produktie en handel, de rnoge

liJkheden van management en de in

vloeden van de vakbonden, vorm moet 

kriJgen AI, de chri5ten-democraten 

hun toekom5t in zo'n [urnpa zicn, dan 

moetcn zc naar rnijn idee hun r1aam 

veranderen en het aanhang<>el 'chri-.te

lijk' 5chrappen 

Het Europa-beeld van een functionalis

ti5chc econornie en politiek werpt on

dcrtussen zovccl vraagtekens op, dat 

men in principe zondermeer kan toejui

chen wat de pall', ons steeds weer over 

de gee<;telijkc situatie van Europa op 

het hart heeft gedrukt: Europa moet 

gcc<;tclijk-religieus vernieuwd worden' 

,'v1aar alles hangt cr vanaL wat men on

der dcze geestelijke-rcligieuze vernieu

wing vcrstaat. AI in I 982 had Johannes 

Paulus II in het middelceuwsc bede

vaartsoord Santiago de Compo-.tela 

zijn geheel andere visie op Europa uit

eengezet: de op herstel gcrichte utopie 

van een '<>pirituclc eenheid van Europa' 

en her door het katholieke Polen gcln

spireerde programma van een 'her

cvangelisering van Europa' [n de 

n1euwstc moraal-encyclieken en de 

Room'>e catcchismu<> makcn nu ook de 

conservatieve chri-,ten-dcmocraten dui

delijk wat allcmaal van hen verwacht 

wordt: een geheel en al op restauratie 

gerichte visie, waarrnee ze wellicht 

'Ridder van hct heilig graf' worden, 

maar waarmce ze zeker gecn dcmocra

tische verkiezingen kunnen winnen. 

Maar deze restauratie-visie roept ook 

fundamentele tegcnvragcn op. Want 

het pauselijke programma vnnr ecn her

ker5tcning van Europa gaat gepaard 

met een besliste afkeuring van de 

Wcstersc democratie, omdat die zou 

neerkomcn op consumentismc, hcdn

nisrne en rnateriali-,me. En a!-, men gocd 

luistcrt, dan is er geen <>prake van een 

onduhhelzinnig instcrnrnen rnet moder

nc waarden van gewetensvri)heid, de 

parlcrnentaire dernocratie, het plurali'>

me, de individualiteit en de tolerantic. 

Prncl op de -.orn zijn steeds weer de 

morelc vragen, van gebnortenbeper

king tot euthanasic: Europa moet in 

premndern-rniddcleeuwse gee-.t veran

derd worden, in overccnstemrning met 

het beeld van een man die de paradig

ma-verandering van de Reformatie 

noch die van de Verlichting werkclijk 

heeft hegrepen en geaccepteerd. Een 

gecstclijke vernieuwing van Europa, die 

in feite neerkomt op een herkatholisc

ring, beter gezegd op een herromani<>e

ri ng, waar rnensen rnet een andcr 

geloof en ongelovigcn, waar protestan

ten, orthoxcn en joden, waar twijtelaars 

en afvalligen op zijn hoogst worden ge

duld. lk hen nict de enige die een der

gelijke visie van de 'rcstauratie van een 

christclijke Europa' heschouwt als ecn 

dronrn, die in geen geval de weg kan 

wijzcn naar een chri-,ten-democratie 

die open wil staan voor de toekom<>t. 

En daarom heh ik me dan ook ver

heugd over de allcsbehalvc rcstauratie

vc analyse van de '>lructurelc veran

deringen in politick en sarncnleving die 

in de discussienotitre van dit symposi

um te vinden is. Wat hen-eft de geeste

lijk-religieuzc situatie wordt terecht 

vastge-.teld 

Wij Ieven in ecn tijd van versnelde 

-.ecularisatie, waarin hij vclcn de we

reldbeschouwelijk-religieuze hindi ng 

loS'>er geworden is of verhrokcn. 

2. Wij Ieven in een tijd van grocicnd 

plurali-,me wat bctreft zingeving de 

grote godsdicn<>ten splitsen zich steed-. 

mecr op in 5tromingen, groepen, kleine 

geloofsgemeemchappen en autnnnrnc 

institutcn, cr ontstaat een markt met 
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een bont aanbod aan religieuze ant

woorden en door miljocncn mcnsen 

wordt een soort patchworkreligie gc

praktizcerd 

3. Wij Ieven in ccn tijd van ecn radica

le gecstclijke individualisering, waarin 

ieder 'mondig' individu het rccht opeist 

een eigen mening te hebhen, zijn eigen 

heslissingen te nemen, om zich tegclijk 

af te zctten tegen de betuttcling door 

maatschappelijke instituten als kerk of 

staat, vakbond ot andere helangengroe

peo. 

4. Anders dan in de documenten uit 

Rome gebeurt, crkent men in de discus

sienotitie dat dit proces 

Wat bindt de moderne 
samenleving? 
Dit wa'> het thema dat behandeld wcrd 

op cen congres van de deelstaatsrcge

ring van Haden- Wlirttcmberg op 6 en 7 

april 1995. Op verschillende punten le

ken de sprckers van diver<,c pluimage in 

hun diagnose overeen te stemmen. 

t-,laar die diagnoses roepen hi) mij te-

genvragcn op. 

Diagnose 1 

Het tunctioneren van de modcrne staat 

is mogelijk door van alles dat de -,taat 

zeit niet in haar macht heeft. De mo-

derne samenleving hcclt 

van secularisatie, pluralise

ring en individualiscring 

een ontwikkeling is waar

aan twec kanten zitten, dat 

het ecn ontwikkeling is die 

zowel vele ri-,ico's en gcva

ren, a\-, kansen en voor

dclcn in ztch bergt: de 

men'> moct al'> vcrantwoor

delijke persoon handelen. 

Hij wordt daarmec ook op 

zi_jn eigcn lot tcrug gcwor

pen. In ieder gcval is daar

mec de hehoef te van de 

men-;cn aan gehorgenhcid, 

De pauselijke visie 
richtinggevende <,ociale en 

politieke ideecn nodig 

op 'de restauratie Die komen voort uit over

tuigingen, attitudes en tra

ditie'> die voorat gaan aan 

de vrijhcid, waardoor ze 

zich kunnen ontwikkelcn. 

Deze bronncn zijn nict 

vanzelt-,prekend aanwezig, 

maar moeten worden nn

derhoudcn, opgewckt en 

doorgcgcvcn door opvoc

ding (a\dus de rcchter 

F.W. Biickcntiirdc van her 

van een christelijk 

Europa' kan in geen 

geval de weg wijzen 

naar een christen-

democratie die open 

wil staan voor de 

toekomst. 

a an ideeel perspectiel, a an oricntatie

puntcn die houvast hicden, gegroeid. 

F.n hier tckcnen zich, meen ik, wellicht 

ook nieuwe mogelijkhedcn at voor een 

partij die zich nog steeds door de chris

tclijke hoodschap aangesproken voelt. 

Het znu du-; daarom mocten gaan, ccn 

derde weg te vtnden tussen een sec.u

lier-technocratisc.he vi'>ie op Europa en 

cen premodern-sacrale visie, die zich, 

simpcl gezegd, niet in de war laat bren

gen noch door Bru<;<;e\, noch door hct 

Vaticaan. 

Om concreter te worden, -.tellen we de 

vraag: 

cotlstitutioneel hotl. 

t-, laar mijn tegenvraag: ,\\aar wat, a is de

ze gemeen-;chappelijke ovcrtuigingcn, 

attitudes en tradities, die vooralgaan aan 

de vriJheid, blijkbaar verrcgaand zoek 

zijn geraakt~ \X'at niet mecr he'>taat, kan 

men niet onderhouden, en wic zal 'wak

ker maken' wat -;\apcndc liJklc 

/)iai}Hose 2 

De nwdcrne maatschappelqkc orde 

heeft lang kunncn vertrouwen op een 

dik '<,tootkussen' van voor-nwdernc zin

gevings- en plichtsy'>lcmcn, die than'> 

verslcten zijn. Dat stootku'>Scn zorgde 

dat het nu eenmaal noodzakelijke re<,-



pect voor hct gezag van de -;taat, de ge

hoorzaamheid aan de wet en een ethiek 

van fat<,oenlijk samenlcven in een maat

schappij in stand bled. ,'daar inmiddels 

zijn de traditionele bronnen van zinge

ving uitgeput (aldu<, de Frankfort<,e '>0-

cioloog H. Dubiel) 

Tegenvraag Zal de burger zell zulke 

bronnen van zingeving weer kunnen 

'uitvinden'; Dat is een vee! te zware op

dracht voor hem. De mens kan niet ai

le., opnieuw bedenken ( tcgenwerping 

van H. Ceisslerl. Waar zal de huidige 

memheid de rnorele en Juridische 

houw<,tenen voor <,amenleving en '>aam

horigheid vandaan halen, waar de nicu

we maat<,chappelijke con<,en-;u-; op 

kunnen houwen7 

Dilli}llose 3 

J'vlogelijkheden om bet bewustzijn van 

normen en waarden te verqerken ziJn 

aanwezig, maar op ieder van die moge

lijkhedetl werkt ook een tcgenkracht in 

(]= llitz) 

- ,\leer decentra]i<,atic het bestuur 

dichtcr hij de burger hrengen (maar in 

de praktijk worden <,teeds meer eisen 

aan de staat en regering gesteld). 

Vcrsterking van de gemeenschap 

(maar tcgclijk zijn er steeds brutalcre 

uitingen van ego·,·sme, a! op school). 

1-cminisering van de maat<,chappiJ 

(maar van et'n overwinning van de ma

chn-cultuur zijn we nog ver verwiJ

derc!J. 

- Het gezin weer tot ordcnend beginsel 

van de maat'>chappiJ maken (in Ieite 

echter wordt de maatschappiJ steeds 

mecr tot het ordenend principe van de 

gczinncn) 

- ,'v\cnsenrechtenpolitiek voorrang ge

ven hoven cxportpolitick (maar in Ieite 

wcgcn de economische helangen <;teed<, 

zwaCJrdcrJ 

Klcincre scholen lmaar het aantal te 

lxtalen leraren niet uithreiden . ) 

Dan de tegcnvraag: En de religie7 Er 

werd wcliswaar gesproken van gemcen

schapszin en 'Lil}aturm' (hindingen), 

maar religie were! in het gunstigste ge

val slechts zijdelings genoemd. 

Opmerkelijk was, dat een filosoof 10. 

Hoffe) in een van zijn stellingen meent 

te kunnen vaststellcn, dat de maat

schappij haar samenhang krijgt 'door 

taal, door school en hogeschool (uni

versitcitl, door kun'>t, wctenschap en fi

losofie' Nu zullen waarschijnlijk <,]echts 

wcinig mensen van mening zijn dat de 

huidigc maat<,chappij haar samenhang 

juist door filmofie vindt. Dat zells een 

filosoof van uitgesproken christelijke 

kom-af de religie volledig buiten he

schouwing laat, is zeer verrassend en 

vraagt om kritiek. 

De ambivalentie van de religie 
Als ik al-, theoloog ten gunste van de 

religie spreek, wordt mij ongetwijleld 

direct tegengeworpen: 'Rcligie ver

deelt'' lnderdaad, dat valt niet te ont

kenncn: wanneer jc de huidige toestand 

van de religie<, in de wereld be-;chouwd, 

kan je met de bcste wil van de wereld 

niet heweren, dat de religie overal de 

maatschappij bij elkaar houdt. lntegen

deel, er hehben zich twee splijtzwam

men aangediend die de maatschappij 

uit elkaar drijven en het verval vcrsnel

lcn. 

I Het religieuze fundamentali-;me. Dat 

wordt tegenwoordig vooral in moslim

landen op een schrikbarendc manicr vi

rulent: een verschijnsel met zowel 

-;ociale, politickc als religieuze wortek 

i\laar het fundarnentalisme i'> niet aileen 

een verschijnsel binnen de islam. Het i-, 

ook opgekomen en tegenwoordig wijd 

verbreid binnen het prote<,tantse chri'>

tendom. lntu<,<,en hcstaan er niet aileen 

in het chri-;tcndorn, maar ook in andere 
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religies als jodendom, boeddhisme en 

hindo6smc, varianten. Hct lundamcn

talismc i' een wcreldprobleem. [en in 

de christcn-democratische partijcn vecl 

minder besproken variant van het lun

damentalisme dan de islamitische is ei

gcnliJk van vcel grote bclang voor de 

christen- dcmocratie: 

2. Hct morele rigorisme van het katho

lieke leergezag. In concrete, zeer om

streden kwesties als anticonceptie, 

kunstmatige bevruchting, zwanger

schapsonderbreking, prenatalc diagnos

tiek ol euthanasie conlronteert het de 

samenlcving met ecn welhaast lanatiek 

extrcmisme. Dit lclle extremisme declt 

de samenleving op in een 'cultuur van 

het Ieven' en ecn 'cultuur van de dood', 

deelt de mensheid op in hen die het Ie

ven verdedigen en hen die cr tegen sa

menspannen en ziet de mensheid <,taan 

op een tweesprong vanwaar de wegen 

naar heil of vloek leidcn. Elke vrouw 

die de pil gebruikt. behoort volgens de 

nieuwe pauselijke cncycliek (1995) tot 

hen 'die tegen het Ieven samenspannen' 

en tot 'de cultuur van de dood' Zr1 is 

met haar 'voorbehoedingsmentaliteit' al 

op de weg naar de 'abortuscultuur', hoe

wei het in Ieite JUJst omgekeerd is: de 

vrouwen die voorbehocdsmiddelen ge

hruiken, willcn JUist abortus vermijdcn, 

terwijl de paus, die deze middclen ver

hiedt, in Ieite als geen ander het plegcn 

van abortus hevordcrt. Hier wordt niet 

aileen de katholieke kerk gespleten, 

hier probeert men de menshcid te splij

ten, zoals de wereldbcvolkingsconle

rentie in Cairo heclt Iaten zien. 

De hron van de roomse dogmatiek en 

moralisme is zoals altijd de aampraak 

op onlcilbaarheid het woord 'onlcil

baar' wordt in de jongste moraal-ency

click uit angst voor hcftige publieke 

reacties nauwgezet vermeden, de aan

spraak op onleilbaarhcid is echter on

verminderd aanwezig, in hct beroep up 

her gezag van Petrus, de Heilige 

Schrilt, de traditie en de consensus van 

het (bang gemaakte) episcopaat. /c 

De deel11emers munetJ i11tensiej deel mm de disctiSSie op het symposium. 
(Jato Micke Sch1mHm1) 



kunt je aileen maar alvragen hoe lang 

het eigenlijk nog door kan gaan met 

zo'n autoritair middelceuws systeem, 

waarvan de crosic met de dag tasthaar

der wordt. We hehhen dringend cen 

nieuw oecumenisch concilic nodig. 

,".bar wat moeten in de tussentijd de 

christen-democraten doen' 

In plaats van vrijblijvend 
pluralisme ethos dat hoven 
partijen staat 
1\kt het oog op dcze splijtzwam is het 

gecn oplossing de mens de laHe soep 

van de onverschilligheid en het vriJhliJ

vende pluralismc als nieuwe maat<.chap

pelijke con<,en<,us op te dienen. lui<;t in 

het We'>ten houdet1 talloze mcnsen, 

vooral ziJ die het zic.h kunnen permitte

ren, er een leven<,<,tiJI op na van onvcr

<,chiiligheid, consumentisme en hedo

ni'>me. Ook ZIJ houden de samenleving 

niet bij elkaar, omdat ze uiteindelijk 

slecht-, uit zqn op bevrediging van de 

verlangem van de enkeling: lofrede

naars van het hedoni-,me I zoals de 

vrocgc:rc revolutionair C:ohn-lkndit) 

geven in fcite de pau<, gelijk Socio

logcn <,preken van een 'fdclmJs,)mllsch<ljt' 
( Ccrhard Schulze) Het tndividu hehar

tigt zijn helangen en is aileen hereid tot 

engagement als dat bijdraagt aan de be

vrediging van zijn eigen behodte<, of 

lustgevoelens. lndividualitcit is hier tot 

een grcnzeloos individuali'>me verwor

den, dat hct individu niet gelukkig 

maakt en de samenleving ontwricht. 

Het i'> niet gemakkeliJk ee11 plcidooi tc 

houden voor ccn mtddenweg ten aan

zien van dit dilemma. lk zal dat wei 

doen door te hctogen dat de samenle

ving hij clkaar wordt gehouden door 

een verplichtend en verbindend ethm. 

dat voor de gelovtgcn in het geloot in 

Cod verankerd i-,, maar dar door niet

gelovigcn ook on1 hun1anc rcdcncn gc-

dragen kan worden, en dat dus boven 

de politieke partijcn staat. 

)ui'>t een partij die zich met her voor

voegsel 'christelijk' tooit, mag zich in 

de samenleving niet door cen ovcrdre

ven streng moralisme isoleren. [en e

thos zal een <,amenleving aileen dan 

biJeenhouden als de mensen het gevoel 

hebhen dat de ethische normen en 

maatstaven die de kerken/religie'> uit-

dragcn, 

geen ketetl'; ot bocicn zijn, maar 

<,tutten en <,teunen om steeds weer op

nieuw richting, waarden, houdingen en 

zin le vinden voor en te reali'>eren in 

het eigen Ieven. 

niet de uitdrukking ztJn van een 

ego'lstl'>che hclangenhehartiging door 

een kerkelijk apparaat, maar uitdruk

king van cen aile mensen verhindende 

en voor aile menscn bindende ha'>is-

overtuigi ng. 

nict buiten de orde wiilen plaatsen 

en wiilen veroordelen, maar juist wiilen 

uitnodigen en appcilcren. 

Dat wordt bedoeld met een bovcn de 

partijen uitgaand ethos voor de gehclc 

aardc en de gehele memheid (wcrcld

ethos 1. 

lk zou hiermec samcnhangende 'uttda

gingen' en 'antwoorden' kort en krach

tig in dric punten wiilen tormulcren: 

We Ieven in een wcrcld en een tijd 

waarin we nieuwe gevaarlijke <,pannin

gcn en polarisatie~ waarnen1en tus-,cn 

gelovigcn en niet-gelovigen, kerkelijk 

gebondenen en <,ecularisten, klcrikalcn 

en anti-klcrikalen - niet aileen in Ru<,

land, Polen en Omt-Duitsland, maar 

ook in frankrijk, in AlgeriJe en in 

Noord-Amcrika .. 

Op deze uitdaging antwoord ik de de

mocratic zal niet overleven, als gelovi

gen en nict-gclovigcn gcen coalitie 

aangaan in wederziJds respect' 
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Maar, zullen velcn zeggen, Ieven we 

niet in een periode van nieuwe con

frontaties tussen culturcnJ 

lazekcr: 

2. Wij Ieven in een wereld en een tijd 

waarin de mensheid bedreigd wordt 

door een 'clash of ciuilizations' (S. Hun

tington), een op elkaar botsen van cul

turen van de islam of het confucianisme 

en van het Westen. Weliswaar worden 

we niet zozeer bedreigd door een nieu

we wereldoorlog, maar wei door aile 

mogelijke conflicten tll',sen twee ian

den of in een land, een stad, ja zelfs in 

een straat of school. 

Op deze uitdaging antwoord ik: Er zal 

geen vrede tussen de culturen zijn zon

der een vredc tussen de godsdiensten~ 

En vrede tussen de godsdiensten zal cr 

niet zijn zonder ecn dialoog tussen de 

godsdiemten! 

Maar velcn zullcn tegenwerpen: Zijn er 

niet zoveel dogmatische verschillcn en 

hindemi"en tussen de verschillende 

godsdiensten, dat een echte dialoog 

een na'leve illusie is' )azeker: 

3 We Ieven in een wereld en cen tijd 

waarin bctcre betrekkingen tussen de 

godsdiensten vaak geblokkeerd zijn 

door aile mogelijke dogmatische opvat

tingen - en die zijn niet aileen in de 

De democratie zal 

rooms-katholieke kerk, maar 

in aile kerken, religies en ide

ologiecn te vinden. 

niet overleven als 

gelovigen en niet

gelovigen geen 

coalitie aangaan in 

wederzijds respect. 

Op deze uitdaging is mijn 

antwoord: Er zal geen nieu

we wereld-orde tot stand ko-

n1en zonder ecn nicuw 

wereld-ethos, een de hele 

aarde en aile planeten omvat

tend ethos, aile dogmatische 

mcningsverschillen ten spijt. 

Wat precies moet de lunctie zijn van 

zo'n wereldcthos~ Een ethos dat de aar-

de omvat is geen nieuwe ideologie ol 

superstructuur, het is er niet op uit het 

specifieke ethos van de vcr>chillende 

religies en hlosoheen overbodig te ma

ken, het is dus geen vervanging voor de 

Tora, de llergrede, de Koran, de 

Bagavadghita, de woorden van Boed

dha of de spreuken van Confucius Dat 

ene wereldethos betekent niet dat er 

maar ccn wereldcultuur kan bcstaan, en 

houdt zeker niet in dater maar een we

reldreligie mag zijn Positief gezegd

een wereldethos is het noodzakelijke 

mini- mum aan gemecnschappelijke hu

mane waarden, maatstaven en basis

houdingen Of, nog preciezer het 

wereldethos i'> de basisconsensus over 

verbindende waarden, onherroepelijke 

maatstaven en basishoudingen, die 

door idle godsdiensten ondanks hun 

dogmatische meningsverschillen wor

den gedragen, ja, die ook door ongclo

vigen kunnen worden meegedragen. 

De 'Verklaring' van het 
parlement van 
wereldgodsdiensten 
Zo'n consensus zal op heslissende wijze 

eraan bijdragen om de van Europa en 

Amerika tot aan Rusland en China ge

voelde oricntatie-crisis te overwinnen. 

Daarom is het zo ontzettend belangrijk 

het document te be.,tuderen dat voor 

hct ecrst in de geschiedenis van de 

godsdiensten een dergelijke minimalc 

hasisconsensus lormuleert: de 'Ver

klaring over het wereldethos'. die het 

parlcment van de wereldgodsdiensten 

op 4 september 1993 in Chicago heelt 

aangenomen. Hct is ondcrtckend door 

zowel de Dalai Lama als de kardinaal 

aartsbisschop van Chicago, door rab

biJnen zowel als door invloedrijke mos

lims, boeddhisten, hindoes en ook door 

vertegenwoordigers van klcine rcligieu

ze groeperingen. 

De tekst gaat uit van de basisgedachte 

geen nieuwc wereldorde zondcr een 



wereldcthos' Daarmee wordt cen heel 

rrakri'>ch anrwoor·d gegcvcn op de 

vraJg ol we crin kunncn ~lagcn on1 in 

onzc rlurall'>tische waardcn- en wcrcld

ordc algcmecn vcrhindcnde ethl'>che 

normen tc verankeren. In het document 

worden de ethischc richtlijnen gdun

dccrd tn de ba,isrlicht: Elk men' (wit 

of geklcurd, man of vrouw. riJk of Jrml 

moct men'>CliJk worden behandeld. Dit 

li)kt aileen maM ccn vanzeHsrrekcndc 

cis. maar dat ts hct niet. In de vcrkla

ring wordt deze ci'> nog ver<,tcrkt door 

ccn twcedc basi'>eis, de bekendc 'gnu

den rcgel'. die men '>inds duizendcn ja

ren in velc rcligieuzc en cthi,che 

tradrttes van de mcn<,hcid kan vinden 

en die haar hestaansrecht r·uim'>choot<, 

hcdt hcwezcn Wat ll niet wilt dat Ll 

gcschtcdt. doc dar ook een ander nict. 

Deze regel wordr door hct wereldparle

ment gczicn als de 'onverandcrlijke. ab

soluut noodzakeliJkc norm voor aile 

lcvcnl..,tcrrcincn', 'voor gezrnncn en gc

mccmchappcn, voor rasscn, natie' en 

rclrgic< r 

Up dit fundament stoelcn vervolgens 

vier 'onwrikhare geboden'. waarmee ai

le godsdicn'>ten kunncn instcmmen:' 

De plicht tot ecn cultuur van ge

weldloosheid en tT<,f1ect voor het Ieven 

I hct ocroudc gehod 'lc zult nict doden' 

ol 'Heh cerbied voor het !event') 

2. De plicht tot cen cultuur van solida

ritcit en een rechtvaardigc cconomi

schc ordc I het ocroude gebod 'le zult 

111et <;tclcn' ol· 'Handel rechtvaardig en 

ccrl i 1kr' I 

1 De plichr tot cen cultuur van tole

ranttc er1 cen Ieven in waarachtigheid 

ihct ocroudc gehod '}c zult nit'! liegcn'. 

of 'Sprcek en handel in waarachrig

hcid•) 

~- De plicht tot een cultuur van rechts

gelijkhcid en r;:u·tncrschap tusscn man 

en vrouw (het oeroude gebod 'Jc zult 

gccn ovcrspcl plegen' of: 'Acht en be

mint clkaar 1
') 

lui'>t cen christcn-dcmocratische partij 

zou het total haar primairc en dringcn

de gcestelijke en cultuurpoliticke opga

vc moetcn rekencn, het ethische 

bewustzijn te vcranderen. Want: uitcin

dclijk houdt aileen cen gcmeenschap

pelijk ethos de modernc samenlcving 

bij elkaar! De bijdrage van de chri'>ten

dcmocratic aan dit gemecnschappeliJkc 

cthm kan jui<,t zijn dat ziJ 'chri'>telijk' 

blijvcn wil. ja, zeit, 'rwg christclijker' 

wil worden. 

Aan deze centrale gedachte voeg ik 

door nood en tijd gedwongen in 't kurt 

toe: 

De politieke betekenis van het 
geloof in God en Christus 
a. Over hct geloof in Cod. Om het, 

met hct oog op de 'duurzame ontwik

keling' van de mensheid, provocerend 

te tormuleret1: waarom zuu zolang 

men daarhij zell geen gevaar loopt 

ccn n1i~dadigcr zijn gijzelaars nict mo

gen doden, ccn dictator zqn volk niet 

mogen ondcrdrukkcn. cen commerciclc 

onderncming een rropisch regcnwoud 

nicr mogen kappcn, een natie gcen our

log 111ogcn beginncn on1 vcrn1ocdc 

olie- en goudvoorradenc Zc dicnen 

daarmee toch volop hun cigenbelang 

en cr be'>laar toch geen rramcendent 

gezag dar onvourwaardclijk voor ieder

ccn geldt~ Waarom zouden ze be,list 

anders mocren handekn' Hcbben we 

voldoende vcrweer tegcn deze opvat

tingen en vragen met een 'bcrocp op de 

redc' (de 'menseliJke natuur'. de 'huma

niteit'l_ nu al zo vaak i'> gebleken dat 

met een dergcliJk heroep tcgenstrijdigc 

positie'> vcrdedigd kunnen wordenc 

De godsJiensten beroepen zich hier op 

<:en wcrkeli,kheicl die de lilmofcn te-
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genwoordig mec<;tal uit <;chaamte of 

verlcgcnheid buiten beschouwing Iaten, 

hoewel de hoofd-.troom van de filosohe 

vanaf de voor-Socratici en de vroegere 

lndi<;che denkers tot aan Kant, Hegel, 

Kierkegaard en zelfs Nietzsche rondom 

ecn middelpunt cirkelt het enc Abso

lute, bron van ecn alles overkocpelendc 

zin, dat de enkele mens en ook de men

selijke natuur, ja, de helc menselijke ge

meemchap, de keten van 

antwoordelijkheid te drJgen voor zijn 

handclen. Welbegrcpen i<> theonomie 

(Cod hcpaalt wat gocd en slecht i'> 

red.) du<; geen heteronomie (de men<; is 

ondcrworpen aan rcgels VJn buitenaf -

red ). Het is de grond. de garantie maar 

ook de bcgrenzing van de men<;e\ijke 

autonomic, die immer5 nooit in willc

keur mag ontaarden. 

Wie wil, kan het ervarcn, aileen de ver

bondcnheid met iets dat 

de gcneratie<; in verleden, 

heden en toekomst onwat 

en behecrst. 

Jezus geeft zicht op 
oneindig i-., <;chenkt vrij

heid tegenovcr a\ het ein

digc. In zoverrc is te 

bcgrijpcn dat men in de 

prcambulc van de grond

wet der Duitse Bondsrc

publiek na aile onmen

selijkheden van de nazitijd 

- vastgehouden heeft - en 

mijn'> inziens ook moet 

bliiven vasthouden - aan 

de dubhelc dimen'>ie van 

de verantwoordelijkheid 

een zinhorizon, een 
Dit Ab<;o\ute is geen <,taat, 

geen partij, geen kcrk, 

gccn lcidcr en gcen pau". 

Het is de IJatste, hoogste 

wcrkelijkheid zclf, die 

we\i<;waar nict rationeel 

bcwezen, maar in redelijk 

vertrouwen aanvJJrd kan 

worden - hoe deze wer

kclijkhcid ook in de ver-

nieuwe 

levensbestemming, 

een nieuwe 

fundamentele 

orientatie en 

grondhouding, 

schillende godsdien~ten 
nieuwe inspiratie en 

ten ovcr<.;taan van cen an

der, en, ten tweede, ten 

behoeve van een Jnder 
henoemd, verstaan en nieuwe deugden. 
gc'interpreteerd wordt. 

In ieder gcval gcldt voor de profcmche 

god,dienstcn, het Jodendom, her chris

tendom en de i<>lam, dat aileen deze 

werkelijkheid - dit enige absolute in 

een wereld die verder nict uit zichzelf 

kan bestaan - de basis kan zijn voor de 

universaliteit en de absolute gcldigheid 

van ethische eisen. Het hcstaan van de

zc oergrond, dit oer-houvast, dit ocr

doc\ van mens en wereld - die we met 

het mislcidcnde woord Cod aanduiden 

- betekent niet dat de mens onderwor

pen is Jan ecn vreemde macht. 

lntegendcel. deze fundering. veranke

ring en oricntatie openen voor de mens 

de mogelijkheid wcrkelijk zichzelf te 

zijn en vJn daaruit tc handelen, zc 

maakt het de mens mogelijk ten voile 

zichzelf wettcn tc stellcn en zeit ver-

Hct gaat om de 'verantwoordclijkheid 

voor Cod en de mcm' 

b. Over het gcloot in C:hristu<; 

Over wat 'christen zijn' hetekcnt, heb 

ik een heel bock geschrcven. lk kan dit 

thema hier maar kort JJnduidcn, 

Door Jezus i'> het beeld van Cod vcran

dcrd. Dat heeft gcvolgcn voor aile mo

gelijke kwc'ities in het indJviduclc en 

sociale Ieven -van anticonceptic tot eu

thamsie De Cod van Jczus C:hristus is 

niet eenvoudigwcg de <;cheppcr die 

<>oeverein over de mens, zijn knecht, 

be'>chikt, zijn absolute heer en mee'>ter, 

heerscr, wctgevcr, rcchter en eigcni!Jk 

uok heul. Nee, de Cod van lczus 

C:hristus is juist als scheppcr de vader 

van de zwakken. lijdcnden en verlorc-



nen, hij schenkt d, ml'ns Ieven en zorgl 

voor hl'm als l'en moeder; hij is de solc

daire Vnhondsgod, dil' wil dat de mens 

- als man en vrouw zijn evenbeeld - zijn 

vrije en verantwoordelijke partner is. 

Op grond van dat hesd is een pleidooi 

mogeli1k voor de eigcn verantwoorde

lijkhl'id van d, mens in alk kwesties 

van Ieven en handelen, lijden en ster

ven. 

Door )ezus is ook de houding jegen<, d, 

mens verandnd. Christcnen hebben in 

deze baanbrekcnde figuur uit de gl'

schcedcnis van ck mcnsheid cl'n nogal

tijd doorslaggevend hasismockl voor 

hun kijk op hun levn1 l'n gedrag t1.laar 

wat )czus van Nazareth hun voorhoudt, 

zijn geen wcttl'n waarmcl' ze hun le

Vl'n, de 5laat of de samenleving kunnen 

inrichtcn. Het zijn <,amcngcvat in de 

Bergrl'dc - uitnodigl'nde, appellecTndc 

en uitdagendc voorhcelden, exemplari

'>Chl' daden, waardcn die houva'>t hie

den, maat<,taven waarmel' mcnsen zich 

in hct Ieven kunnen orienteren. 

)Gus gceft zicht op iets dat men is dan 

een universeel etho•, op ecn zinhori

zon, ecn nicuwe levenshcstemming, 

cen nil'uwc fundanwntl'k orientatil' l'n 

grondhouding, nieuwe inspcratle en 

nil'uwc deugden Welke deugden7 

Lngageml'llt - zonder pretenties - voor 

mcdcmcnSl'n, solidair zijn ml't wie be

nadcclcl wordt, bereid zijn tot strijd te

gcn onrcchtvaardigc ~tructuren,. n1acu 

ook: dankhaarhcid, vrijhcid, gcnerosi

tcil, onhaatzuchtigheid, vrcugde, en tc

Vl'ns wat voor iedere vredespolitil'k 

van het hoogstc helang is d, hcreid

hcid andncn tc ontzil'n en gericht tc 

zip1 op verzocning, vngcving en 

diensthaarhcid. Ecn gczindhcid die ook 

haar waardc hcwijst in moeilijke pcr

soonliJkl' situatics en dil' mcnsen ertcll' 

hnl'ld maakt otkrs lc brengen, zichzelf 

wcg tl' ciJkrcn en zcch. ook als het nict 

dringend nodig is, dingen te ontzeg

gcn. En tenslottc de bereidhcid hun ei

genbelang opzij te schuivcn wanneer 

het om hogere be Iangen gaat. 

Dit alks is maar een schcts, maar mis

schicn toch een die de christen-demo

cratic in een mocilijke overgangstijd 

aanwijzingen kan geven voor de in de 

toekomst te volgen principiclc rich

ring' 
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Noch het proces van de Europese eenheid noch de hereniging van 

Duitsland mogen wij uitsluitend vanuit fiscaal oogpunt benaderen. 

De deur voor de Oosteuropese staten moet openblijven, en pre

cies zoals bondskanselier Kohl de Duitse eenheid gewild heeft, 

moeten wij nu de Europese eenheid willen. Wanneer wij er niet in 

slag en de behoefte aan werk en zekerheid van 3 20 miljoen 

Westeuropeanen met die van 3 80 miljoen Oosteuropeanen te ver

binden krijgen wij politieke problemen. 

I 
k wa<, zeer vereerd door de uitno· 

diging om op dit '>ympmium te 

spreken. Had icmand mij ict<; mccr 

moet ik nog <;teeds uitlcggen dat ik in 

een drielandenhoek woon, direct aan 

de Tsjechische en Poolse gren'>. lk moet 

crook altijd bij zcggcn dar 

achrer Dresden niet me

teen de Cobi-woc<;tijn of 

her nahije tvlidden-Omren 

begint OnvcrmijdeliJk 

hehbcn we aan deze grens 

ook ecn ieh ander per

<;pectid op datgene war 

zich in Duitsland en in 

luropa af-,peelt, dan le

mand in Den Haag of 

Bru<;<;e\ 

dan VIJf jaar gelcden 

verteld dat ik in Den Haag 

ccn lezing zou houden, 

dan had ik hem ongetwij

fcld voor gek verklaard. 

Nu behoet ik niet meer 

aan de wijkraad toe<,tem

nling te vragen on1 te nlo

gen reizen, maar kan ik 

Duihland zelf., verlaten 

zonder mijn paspoort te 

hoeven tonen. Dat laat 

trdlcnd zien in welk in- Dr f-1 Eggert 
griJpend veranderingsproccs we om in 

[uropa bevinden. 

Na de val van de Muur 
Tweehondcrd meter van de TsJechische 

gren<; wonen mijn gezin - dat zijn mijn 

vrouw. vier kindcren. twee honden en 

twintig konijnen -en ik. In her We<,ten 

len hlik op de kaart maakt meteen dui

dclijk dar de vriJ<;taar Sak<;en eigenli1k 

in hct hart van luropa en n1et aan de 

rand ervan ligt Niemand die de 

Furopese geschiedcni<; kent, zou durven 

" Deze in Ieiding is vertaald door de re

dactie-seuetaris. 



hcweren dat Praag en Warschau minder 

Europc-;c steden zijn dan tv1adrid en 

Li<;<;ahon. Voor ons eindigt Europa nict 

aan de Omtduitse grcm. Wij vinden 

dat Polen, de T-;jechische rcpubliek, 

Hongarije, Slowakije, de llaltischc <;ta

ten en nog een paar Ianden in Zuid

Omt-Europa ook daartoc hehoren. 

Wanncer ik over Europa sprcck dan he

doc! ik dus niet aileen West-Europa, 

maar Europa in haar gchccl. 

De Europcse Llnic hewoog zich in de 

laatste decennia steed, meer naar hct 

Zuiden, naar de t'\1iddelland'>c Zee. Pas 

door de hercniging van Duitsland is 

ook de hcreniging van geheel Europa 

weer denkhaar gcwordcn. 

lk hch ecn vricnd in Polen die mij in 

I 'Jil'J als volgt toc<,prak: "lou gun ik de 

Duit'>c hcreniging wei, maar jullie in de 

DDR gun ik haar niet. lullie warcn al

tijd communisti'>cher dan wij lullie 

hebben ons gcclurende veertig jaar van 

Wc-;t-Europa afgcsneclen, en nu i'> het 

jullic weer gelukr om crtoc rc hchoren." 

Zijn twccdc zin luidde "AI waren wij 

Polen I 00 jaar van elkaar ge'>cheidcn, 

dan nog warcn wiJ bli)vcn zeggcn dat 

Polen bij Polen horen, lang !eve Polen." 

Dcgcnc die zoiet<, in Duitsland zou 

zcggen, zou me teen in de ui terst recht

'>C hock gcplaaht worden. Toen ik hem 

dat zci, merkte hij op "Dan kan je ecns 

zicn hoc gck JUllie Duirsers zijn" En 

ook daarin -;chijnt hij weer gclijk te 

hchben. 

1\lct de hcrcniging van Duit,Jand werd 

voor hct ecr<,r cen dec! van het vrocgc

rc Oo-,thlok in de Europese Llnic opge

nomcn. Lkzc opname in de Furopc-;e 

Llnie hccft icts '>ymholisch en cxcmpla

ri'>ch en is daardoor bruikbaar voor de 

tockomst van Europa. Het hcdt sym

bolische waarde omdat her Duit'>e gc

val de hcrcniging met een al lang in 

Europa gdntegreerd dee! - niet algc

meen gcldig is. Hct heeft excmplari

schc waarde omdat geen enkel land in 

West- en Oost-Europa tot nog toe cr

varing had opgedaan met de ingrijpen

dc veranderingsprocessen waarin zij 

zich bevinden en die hen nog tc wach

ten staan. 

lk ben ervan ovcrtuigd dat wij in het 

Oosten van Duitsland een heel hijzon

dcrc verantwoordelijkheid hebben voor 

het - dicpcr Oost-Europa in - overdra

gcn van de kcnnis die wij in het veran

deringsproces hebbcn opgedaan. 

De situatie in Duitsland na de val van 

de l\1uur wcrd in zecr stcrke mate cr

door gekenmerkt dat de Westduitscrs 

en Oostduitser-; vee! te wcinig van el

kaar wistcn. Fn zij hadden eigcnlijk zo

veel van elkaar kunnen wetcn .. (Her is 

dczelfde situatie zoals die tegenwoor

dig bcsraat tu'>Scn verschillcnde 

Europesc Ianden) lntcrcssant is dat de 

deskundigen in de Hondsrepublick 

zichzelf voor de gck hebben gehouden: 

of hct nu cultuur. journalistiek of eco

nomic hetrof. Zij hebben ccn beeld van 

de DDR geschildcrd waarin zij tenslot

tc zclf zijn gaan gelovcn. Het door hen 

vcrspreidc hceld hcdt echter weinig 

met de werkelijkheid te makcn. 

De gevaarlijkste vorming is altijd de 

vorrning van dcgcne die zich voor gc

vorrnd homlt: wanneer men gelooft ai

le, te wercn en op grond daarvan zij n 

wcrcldbeeld inricht, en men zich in de 

ncstwarmte van de cigcn vooroordelen 

wentelt, moeten er wei misver<,tanclen 

optreden. 

Luie Oostduitsers. arrogantc Wcst

duitsers. Mijn indruk is dar de luilakkcn 

en arroganten relaticf evenwichtig over 

Duitsland gespreid zijn Hijzonder pijn

lijk wordt het wannecr de luilakken en 

arroganten samen in her builenland op

treden en hun eigcnwaarde verwisselcn 

m 
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met de waarde van de Duit'>e mark. 

Mijn ervaring met het communistische 

systeem is, dat de eerste schrede van 

demagogen op weg naar onderdrukking 

is: de ander zijn gezicht ontnemen. 

Hoe zien wij clkaar vandaag in 

Duitslandc Hoe zien wij elkaar in 

Europa? Hoe zicn de Nederlanders de 

Duitsers? Hoe zien de Fransen de 

Polen? Of hoc zien de Spanjaarden de 

Engel.,en? Hoc gevcn wij elkaar ons ge

spectief henadcrt. Toen de toenmaligc 

sociaal-democratischc kan<,e]ier<,-kandi

daat Oscar Lafontaine - en de sociaal-

democratcn kunnen in Duitsland hogcn 

op cen lange traditic in het naar voren 

schuiven van dcrgclijke kandidaten -, 

destijds precies uitrckende wat de 

Duitse eenheid zou kmten en wat zij 

kosten mocht, koos hij de volstrekt ver

kecrde invalshoek. Hoeveel mag hct ei

genlijk kosten om J() miljoen menscn 

te bevriJden uit ccn staatsbe<.tel dat gc

zicht weer terug? Wie de 

andcr in het gezicht kijkt, 

die doorgrondt ook altijd 

de angst en hoop van de 

ander. De weg naar Europa 

is een weg vol angsten en 

hoopvolle verwachtingcn. 

Het is cen gezamenlijke 

opdracht, de vooroordelen 

die Oust en West van el-

De hele discussie 
stoeld is op volstrekte mi

nachting voor de 

menselijke waardigheidc lk 

twijfel of alles werkclijk 

berekend, afgcmeten en 

opgcteld kan worden in 

Duitse marken of 

over de Duitse 

hereniging gaat 

eronder gebukt dat 

men vee! Nederland<,e guldens Aan 

Helmut Kohl komt in het 

bijzondcr de eer toe op 

dat moment zijn voet tus

sen de deur van de ge

schiedeni'> gcstoken te 

hebben, zodat de Duitsc 

hereniging mogelijk kon 

onderwerpen slechts 

kaar scheiden, aan de kaak 

te stellen en door te prik

ken. Hct is onze opdracht 

omdat daarvan zcer vee! 

afhangt voor Europa en 

voor de Europesc gcdachte. 

vanuit fiscaal 

perspectief 

benadert. 

West- en Oost-Duitsland 
Na de val van de Muur dacht ik: nu kan 

heel snel een programma voor geheel 

Duitsland in elkaar getimmcrd worden. 

AI diegenen die in de afgelopen veertig 

jaar rijker geworden zijn - de vakhon

den, de werkgevers, de kerken en de 

staat - gaan aan ecn grotc tafel zitten en 

een ieder geeft ccn heetje van wat zij 

kunnen missen. Allen kwamen en ik zat 

ook aan de tafel waaraan het delen zou 

plaatsvinden. Maar men was meer ge

richt op verdelen dan op gevcn. 

lk ben van mening dar de gehele dis

cussie over de Duitse hercniging eron

der gebukt gaat dat men vee! 

onderwerpen slechts vanuit fiscaal per-

worden. 

We staan in Duitsland nu voor de taak 

om lering te trekkcn uit de ervaringen 

en fouten van een fundamentcel mislukt 

systeem (de DDR) en de crvaringen en 

foutcn van een beproefd systeem (de 

Bondsrepubliek) Dat is een taak voor 

gcheel Duitsland. De DDR heeft door 

haar systeem schiphreuk gclcden en i'> 

cconomisch te gronde gegaan. Het zou 

cchter een gevaarlijke misvatting zijn te 

geloven dat met het bankroct van een 

staat ook al datgcne wat door afzonder

liJkc mensen binnen die staat is opge

bouwd, zijn waarde vcrloren hedt. 

Ook al laat iet<; dat een per<,oon in zijn 

Ieven heeft opgehouwd zich niet in 

Duitse markcn uitbetalen of uitdrukken, 

toch is en blijft het iets waardcvols. 



Hcstaat in de wc<;tclijke staten cigcnlijk 

niet de sterkc neiging aile menselijke 

hetrekkingcn vanuit ccn hedriJfsweten

<,chappclijk gezichtspunt te hezien7 

lk hen ervan overtuigd dat de 

Omtduitsers in de atgelopen vijt )Jar 

een enormc prestatie hehhen geleverd 

wat hetreh innovatie en omschakeling. 

Aan menig Westduiher moet worden 

uitgclegd hoc men zich voelt wanneer 

opeens aile normalc coiirdinatiemodel

len wegvallen, wanneer men van de ene 

op de andere dag niet mecr weet: is het 

diploma van mijn heroepsopleiding nog 

erkend?, waar zal ik morgen werken7, is 

het huis dat ik twintig jaar geleden ge

kocht heh, werkelijk van mip, wat is 

cen verzekering? F.n: wat is een vcrkla

ring voor de inkomstenbela-,ting7 In 

West-Duitsland hebben zich in de loop 

van veertig jaar de problemen opge

hoopt en aileen de cnorme impuls van 

de hereniging hecft de dreigende/ han

gende structuurcrisis nogmaals met een 

paar jaar kunncn afwendcn. 

Regelmatig verbaas ik me erover hoe

vee! socialisme de Hondsrepubliek zich 

veroorloofd heeh. lk denk aileen maar 

maar aan de subsidies voor de Duitsc 

hruinkool en de Duitse staalindu<;trie. 

AI dit snort vraagstukkcn - van de dere

gulcring van de zorgverzekering en de 

hervorming van het <,ociale zekerheid'>

<,tel-,cl tot de privatiscring van ineffi

cicnte staat-,bedrijven - had men in het 

Westen vroeger of later toch ook moe

ten aanpakken De problemen zijn door 

de hereniging echter aileen nog maar 

ict<, groter geworden. 

In de afgelopen vijt jaar is in Duitsland 

vee! bereikt. Ondanks aile moeilijkhc

den waarmee wij kampen, hcnijden 

vee! Ianden ons om onze prohlcmen. lk 

hen ervan overtuigd, dat de moeili)khe

den die wiJ vandaag de dag in Duits-
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land en F.uropa doormaken, ook de 

kansen van morgen zijn. Het proces 

van de Duitse eenheid is nog niet afge

sloten. Maar ook de Europese intcgratie 

is nog ver van haar doe! verwijderd. 

lk geloof dat het op de weg naar grote

re ccnheid in Duitsland en Europa 

noodzakelijk i'> over de waarde van de

mocratie nate denkcn, en over de wel

vaart die velen zo graag koppelen aan 

dit woord democratie. Wanneer men 

lang in een totalitairc staat gelcefd 

heelt, verkrijgt het woord democratic 

een andere gevoelswaardc. Hct zou, ge

loof ik, noodlottig zijn wanneer de 

Europeanen tot de conclusie zouden 

komen dat de democratic niet deugt, 

omdat enkel en aileen hun grenzelozc 

welvaartsbehoefte niet hevredigd kan 

worden. De stijging van het Hruto 

Nationaal Produkt (HNPl - die ons allen 

in de han houdt, hoewcl hijna niemand 

precies wect wat het is - is geen grond

waarde van de democratie. Het is een 

zcgcn in een land met een democrati

'>che rcchtsstaat gehoren te zijn. Maar 

men moet ook eens openlijk de vraag 

stellen of het voor een dergelijk land 

nog een zegen zou zijn, wanneer aile 

burgers en burgeressen dit als volstrekte 

vanzeltsprekendheid zouden zien. 

Ook in een democratische rechtsstaat 

zijn burgermoed en ruggegraat noodza

kelijk. Vaak verbaas ik mij erovcr hoe 

weing ruggegraat men in hct Westen 

heeh, en dat tcrwijl er geen rcprcssief 

staatsapparaat achter de mcnsen staat 

dat hen dwingt tot buigen 

De uitdagingen waar Europa 
voor staat 
De grootste uitdaging voor de 

luropcse Unie is naar mijn mening cen 

inhoudclijke orientatie op de recent 

ontstane Wcst-Oostdimensie. 1\ let de 

overwinning van de dcling van Europa 

Cl 
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ontstaan op allcrlei terreinen nieuwe 

structuren die nieuwe concepten en 

slagvaardig handelen van instituties en 

politici vereisen. Het niveau van de na

tionale staat aileen is niet meer toege

sneden op nwndiale uitdagingen. 

lk zou hier slechts enkelc pun ten willen 

aanstippen. Aile Westeuropese Ianden 

staat in de komende jaren een ingrij

pende verandering van hun economi

sche positie op de wereldranglijst te 

wachten. De Oosteuropese Ianden 

gaan met goed gekwalihceerde werkne

mers en aanzienlijk lagere loonkostcn 

de markt op. Waar het kwalihcatie

nivcau nog niet gehaald wordt zal de 

achterstand hinnen de kortste keren in

gehaald zijn 

De Saksische buurtregio's Bbhmen en 

Schlesic zullen gedurende lange tijd 

een zeer vee! lager loonniveau hehben 

dan wij. Bij een ongeveer vcrgelijkbaar 

opleidingsniveau kennen wij in Sakscn 

Het Westen kan 

niet jarenlang tegen 

op het ogenblik pakweg een 

tienmaal hoger loon dan in 

onze huur'landen' De ver

schillen op relatief kleine at

standen in Europa zijn 

enorm. Terwijl in [)(isseldod 

een werknemer per uur 40 

Duitsc marken plus 80'){, 

werkgeverslasten kmt, is dat 

net over de gren<, bij 111 ij in 

de huurt voor dezellde werk

nemer 28 Duitsc marken plus 

80%; drie kilometer verder in 

Tsjechic is het nog maar 5,20 

het Oosten zeggen 

'klop maar', en 

wanneer het Oosten 

dit dan werkelijk 

doet de deur 

vergrendeld 

houden. 

Duitse marken inclusid werkgeverslas

ten en in Polen nog slechts 4,70 Duitsc 

marken eveneens inclusicf Rijdt men 

700 km verder naar het Oosten, naar de 

Oekra'lne, dan betaalt men nog <;icchts 

'l3 p]nnll!J per uur inclusid werkgevers

lasten. 

BiJ de be,trijding van criminaliteit kan 

ik u als minister van l3innenlandse 

Zaken van een bondsland duidelijk 

zeggen: geen enkelc nationale staat kan 

nog in haar eent)e de veiligheid van 

haar burgers waarborgen. De criminele 

kartellen en drugsorganisaties zijn in

ternationaal georganiseerd. Een elfec

tieve hestrijding van de georganiseerdc 

misdaad is met nationale middelen niet 

meer mogelijk. Hiervoor is ecn ge

mcenschappelijke Europese bevoegd

heid dringend noodzakclijk. Mensen

cn wapensmokkelaars, drugshandelaars 

en autosmokkelaars wachten nict tot 

ook de laatste bureaucraten in Europa 

het eens gcworden zijn. Aileen door 

het sncl opzetten van Furopol kunnen 

wij deze u-iminele organi<;aties ctfectid 

hestrijdcn 

Het asiel- en migraticheleid moct ook 

dringend onder de gemeenschappeli)kc 

luropcse verantwoordelijkheid ge

hracht worden. We moeten cen mecha

nrsme scheppcn waardoor wij de 

golven vluchtelingen naar draagkracht 

over de verschillcndc lidstaten kunnen 

verde len. _luist na het sterk verminderen 

van de controle aan de grens door het 

van kracht worden van het Verdrag van 

Schengen zijn de nadelen van een on

gecoiirdinecrd naast elkaar bestaan van 

ver<;chillende nationalc tradities ten 

aanzien van asiel- en migratiebelcid, 

duidelrjk gewordcn 

Op de vaak bijna onverdraaglijk moei

zanlc pogingen on1 ten a.anzicn van 

moorddadige oorlogen tot ecn gemeen

schappelijk Europese opstelling te ko

men in de buitcnlanthe politick. zou ik 

geen commentaar wrllcn lcvercn. 

lk ben er zeker van, dat wanncer het 

ons niet lukt om de lcdwereld en de 

behoefte aan werk en zekerheid van 

320 miljoen Westeuropcanen te verhin

den met die van 380 miljocn Oost

curopeanen, wij in de nahiJe toekomst 



onvoorzienc problcmen krijgcn die dan 

wellicht politick onoplo.,haar zullen 

blijkcn tc zijn 

Noch hct proccs van de Europese inte

gratic, noch de hereniging van Duits

land rnogen wiJ uit'>luitend vanuit 

fiq:aal oogpunt hesprcken. De deur 

voor de Oo.,tcuropese <,tatcn rnoet 

open hlijven, en precic<. zoals Kohl de 

Duit'>e cenhcid gcwild heeft. moeten 

wii nude Europc'>e ccnhcid willcn. Het 

We<,ten kan niet jarcnlang teger1 het 

Omten zeggen 'klop aan', en wannecr 

het Omtcn dit dan werkclijk doet, de 

dcur vergrcndcld houden. 

De rol van geloof en christen
democratische beweging 
Het nadcnkcn over de waardighcid van 

de men'> hcdt miJ crtoe gebracht te 

hrckcn met de DDR. De staat kan de 

mcm - bchalve door repre'5ie - op twce 

Wt)zcn zijn waardigheid ontnemcn: 

doordat men hem voortdurcnd over

vraagt en dingcn van hen1 verlangt, 

waartoc hiJ nict in <,taat is; of doordat 

men hem voortdurcnd ondervraagt: 

hcn1 zijn cigcn vern1ngen.;;; doct verge

ten, door hem van zijn crcatieve kracht 

tc hcroven. De christen-dcnwcratie zou 

gckenmerkt moeten worden door re<,

pect voor de rnemelijkc waardigheid: 

zij ondervraagt de men-, niet voortdu

rend en hcrooft hem niet van zijn crc

ativitcit. maar wiJ<;l hem op zijn 

verantwoordelijkheid voor het alge

mcen hclang. Hulp van de '>laat moct 

hc'>chikhaar zijn voor hem die het no

dig hcdt. maar men moct de enkeling 

aansprckcn op ziJn eigcn verrnogcn~. 

Er is hct vcrhaal van de dric broden. 

Hoc ccn boer door ecn voorhi)ganger 

gcvraagd wordt voor wie hij de drie 

hroden aar1 hct hakken is. En de boer 

zcgl: het cer<,tc brood i'> voor mijn ou-

( I )V 7 H lJ5 

ders uit dankbaarheid voor wat zij voor 

ons gedaan hcbben; het tweede brood 

is voor mij en mijn vrouw zodat wij de 

kracht hehben voor hct dagelijksc Ie

ven, en het dcrde brood is voor onze 

kindcren, omdat wij ooit op hun hulp 

aangewezen zullen zijn. lk hen vaak 

hang dat wiJ vandaag al het brood van 

onze kindercn opcten, omdat we ons 

van aile'> veroorlovcn dat wij ons eigen

lijk nict zouden mogcn vcroorloven. 

lrnrners de politickc heslissingen van 

vandaag verbreden of bepcrken de be

sli'>sings- en hewcgingsruirntc van onze 

kindercn en onzc klcinkinderen. Wij 

kunncn aileen datgenc doorgeven wat 

we zeit hczitten. Degene die over 

idcalisme spreekt rnoet ook altijd weten 

wat hij door tc geven heeft. 

l'rokssor KLing heeft de vraag gesteld 

ot christcn-dernocratcn gccstelijk nog 

een kans hehhen. lk ben er zckcr van 

dat wanneer er gcen christencn en gcen 

dernocraten zouden zijn, de athe'i'>ten 

en de anti-dernocraten hen zouden 

moetcn uitvinden omdat zc ander<; de 

wercld niet zoudcn kunnen verdragen. 

En op grond van dit he'>cl moeten we 

krachtig cen discussie over waarden 

voeren. En overigen<, <,taat in de llijhel 

niet dat de dorninee op zondag om tien 

uur hij de kerk op de gelovigen rnoet 

wachtcn. Er staat in de llijhcl: ga naar 

de mcnsen. En wie naar de rnenscn gaat 

moet geen ondcrschcid rnaken tussen 

katholieken en protestanten, of naar 

een getal~n1atig cvcnwicht zoekcn. 

Nee, degenc die naar de mcnsen gaat. 

moet iets van hun angst en hoop wetcn, 

omdat het be<,trijden van de angst ook 

ieh te maken heett met hct hieden van 

hoop en vooruitzicht. 

IJr H. Eqqerl was lot Poor korl mi111sler Pillt 

13nntclllcmdlc Zilkcn Ptlll de dcclstaal Sakscn. 
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Christen-democraten zouden aan anti-apathieprogramma moeten 

opstellen. Bij een dergelijk programma horen in ieder geval: aan

sluiting zoeken bij technologische ontwikkelingen, het tegengaan 

van nationale tendensen en het bevorderen van 'internationalisme', 

het vechten voor de uitbreiding van de Europese Unie met de 

Midden- en Oosteuropese staten, en het voeren van een nieuwe 

werkgelegenheidspolitiek. 

I 
k zal ingaan op de weg van de 

christcn-democratie naar de ccnen

twintigste eeuw, cen thema dat met 

de nodige voorzichtigheid client te 

worden behandcld. Wie zich over een 

dcrgelijk onderwerp uit

spreekt, wekt immers de 

verwachting dat hij onge

veer weet wat er komcn 

gaat. Om ict'> te kunncn 

zeggen over de wcreld van 

morgen is het van belang 

om ccrst enkelc woorden 

te wijden aan de huidige 

wereld, hctgeen ook al 

geen ccnvoudige opgave 

is. lmmers, binnen hct per-

hevig, aangezien dcze zich gcheel vol

gcns eigen rcgels voltrckt en zich mcdc 

daarom onttrekt aan de greep van de 

politick Het hocft niet altijd slecht tc 

zijn wanneer de politick geen grip meer 

hccft op een bcpaald on

dcrdeel van hct Ieven. Hct 

kan echter tot anarchic lei

den, tot ongcwen'>t ge

drag, tot een politiek die 

met ordening nicts van 

doen hedt. AI met al ont

wikkclingen waar we op 

zijn minst even bij mocten 

stil-,taan. 

lngrijpendc veranderingcn 

De technologische revolu-

spectief van de beschrij- JC Juncker tic vernietigt kla-,sieke ar

vendc analytischc theorie bcstaan er al beidsplaatsen en traditionele produk-

zeer verschillende en vaak tegcnstrijdi

ge opvattingen, die op hun bcurt weer 

in ui teen lopende beschrijvingcn re-,ul

tcrcn. De wercld maakt op dit moment 

een dramatische omwenteling door 

Dat is weliswaar al vaker gcbcurd. maar 

dit keer is de omwenteling bijzonder 

ticmethoclen, maar schcpt ook velc 

nieuwe. De communicatic- en inlorma

tierevolutic zal de wcrcld in een dorp 

vcranderen en de werelcl zal moeten le-

*De inlciding is vcrtaalcl door Lmu)ll<I<Je 

Unlimited te U trccht. 



rcn om tc Ieven zoal<> men vroeger in 

cen dorp ledde. Over vijfticn jaar zal 

tw1ntig proccnt van de arbeidsplaatsen 

ecn telewerkbaan zijn. Tclcwerken 

wordt de snelst groeiendc marktsector. 

De meestc arbeidsplaat'>en ontstaan 

niet binnen de bedriJven, maar bij de 

mensen thuis. len ontwikkeling waar 

cnorme nadclcn aan klcven. AI., minis

ter van Arbeid maak ik me grate zorgen 

over het inspraakrecht van werkncmers. 

Hoc kunnen de mensen die thui'> voor 

ecn werkgevcr werken arbeidsrechtelijk 

zo worden georganiseerd dat niet ai

leen de werkgever bcpaalt wat cr ge

beurte Er zijn wcreldwijd 6il Ianden 

waar tclcwerken wcttelijk is geregeld 

en daarbij gaat het om de 68 minst ont

wikkcldc Ianden ter wereld. De verkla

ring daarvoor ligt in hct lcit dat thui<>

werk in die Ianden ccn lange traditie 

kent. De wijze waarop de wetgever 

daar dit soort kwesties gercgeld heeft, 

laat zicn dat thuiswerkers in teite twcc

dc- en derdcrang'>arbeider<> zijn Uit

gaande van hct gegevcn dat over 

twintig jaar elke vijfde arbeidsplaats 

ccn telcwcrkbaan zal zijn, moctcn er nu 

al, tcr voorbereiding op die tockomst, 

binncn het arbeidsrccht bepaalde zaken 

aan de ordc worden gesteld. De infor

matierevolutie zal tot gevolg hebben 

dat over twintig jaar ecn telefoongc

sprek tussen San Francisco en Den 

Haag drie cent per uur zal kmten. 

Rcken maar na hoeveel arbeid.,plaat<>en 

daardoor weg zullen val len en wat voor 

enormc gevolgcn die prijsdaling zal 

hebben op <>ociaal en economisch ge

bied. 

Fr i'> sprake van een verbazingwckkcn

dc, antithetische ontwikkeling. ])ewe

rcldcconomic is in hoge mate gegloba

li'>cerd. ])ar i'> bijvoorbeeld te zien bij 

her kapitaalvcrkeer dat ook wij in 

Europa gelibcrali<>cerd hebbcn. Per dag 

maken twaalfhonderd miljard dollar ecn 

rcis rond de wercld en wordt er met 

twaalfhonderd milJard dollar gcspccu

lcerd met als enige doe] het behalen 

van winst, en wei zo <,ncl mogelijk Als 

mini<,ter van Financicn in een land waar 

de nummer zcven van de wereldrang

lijst van financicle centra is geve'>tigd, 

ben ik niet de aangewezcn persoon om 

me daarover te beklagen Dar ik het 

loch doe, hccft daarrnec te makcn dat 

de elcmentairc omgang met geld nict 

meer op ecn doe] gericht is, 
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maar aileen nog maar op 

winst. Het i<> tijd om na te 

gaan hoc het komt dat de 

economic de politick heeft 

ingchaald, uit te zocken 

Er is sprake van een 

waarom de politick gcen en

kele invloed mecr kan hcb-

ben op gebeurtenissen 

verbazingwekkende, 

antithetische 

ontwikkeling. 

als 

bovengcnocmde. De economic is zoals 

gezegd geglobalisecrd en toch is de we

reid kleiner gcworden Hct aantal sta

ten i<> sinds hct interbellum vertwcc

VllL!digd De economic wordt steeds 

mondialer, tcrwijl de idee van de natio

nale staat in opkomst is en steeds duide

lijker vormen aanneemt. l)eze 

antithctische ontwikkcling hccft een 

stcrkc en gevaarlijke toename van hct 

nationalisti<>ch denkcn tot gevolg. De 

menscn zijn bang en het ontbreekt de 

politiek aan kracht om in te grijpcn. 

richting tc geven, er zijn te weinig poli

tickc architccten. De ang<;t, de apathie 

groeit omdat de klassieke, vcrtrouwde 

machtsccntra niet mccr functioncren. 

omdat de belcidsmakcrs van nu en 

vroeger de mogelijkhcid om daadwer

kelijk be.,]issingen te ncmen, beleid te 

maken, hcbben verspceld en daarmee 

bij de men<>en aanlciding hebbcn gege

ven voor het gevocl dat zij nict meer 

worden gelcid, waarmce steeds op

nieuw de behoefte aan Ieiding gewekt 
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wordt. Daarom staan er steeds weer zo

genaamde lciders op, die op dczc be

hoeften en verwachtingen inspclen. 

Daarom ontstaat cr fanati'>me, vreemdc

lingenhaat, wordt er naar nieuwe vijan

den gezocht. Kcnnelijk is het zo dat 

Westeuropeanen zonder vijandbeelden 

gedesoricntecrd raken. Als de commu

nisten nog veilig achter de muren zou

den zitten - die overigens niet wiJ, maar 

de mensen aldaar zelf hebben afgebro

ken - dan hoctden we onze vijanden nu 

niet in eigen land te zoeken. De op 

marxistisch-leninistische lcest ge<,choei

de planeconomiecn zijn uitgestorven, 

de bloeitijd van het mercantilisme in 

Latijns-Amerika en andere delen van 

Amerika is voorbij en dat alles leidt bit 

ons tot onzekerheid. len onzekerheid 

die door de politick 111et kan worden 

wcggenomen. De gcheimzinnighcid 

van de bipolaire dreiging waaruit we 

ons hebben losgerukt heeft plaatsge

maakt voor een multipolaire chaos vol 

bedreigingcn en contlicten, een wcreld 

waarin we hopeloos verdwaald zijn. 

Nieuwe problemen doen zich voor, 

prohlcmcn waar we ecn antwoord op 

moetcn vindcn, a\<, er maar icmand wist 

hoe. Wat doen we tegen 1ociol dumJlillg, 

een begrip dat tijdens de wereldhan

delsconkrentie in 1972 internationale 

hckendheid kreeg, wat doen we met 

het kit dat Europeanen qua produktivi

teit hopeloos achterlopcn bij de 

Amerikanen en Japanners. ln wat doen 

we, om even dichter bij huis te hlijven, 

met de almaar stijgende arbcidslonen 

die moeten worden bckostigd. Moeten 

we daaruit concluderen dat het sociale 

model zoals dat in Europa gehanteerd 

wordt aan revisie toe is, of moeten we 

gewoon afwachtcn en toekijken, zoals 

de Amerikanen, de Japanners, de 

Aziaten uit de Cllim}1119 cou11tricl dat ge

daan hehhen. Zetten we het Europe<,e 

model hij het grof vuil ol staan we er 

even hij stil dater naa'>t het eumomi

sche aspect ook nog zoicts be<,taat als 

het fundamentecl menselijke, de manier 

waarop mensen samenleven, de betekc

nis die we toekennen aan de waarde 

van arheid. De vuilnisophaler is niet 

minder waard dan de hankdirectcur. 

Ook de directeur is 'slcchts' ccn werk

nemer, hij krijgt zijn werk van kapitaal

hezitters en gcdt dat werk door aan 

anderen. Ook hij is maar cen heel klein 

steentje in een reusachtig moza·iek. 

Tegen de apathie 
Wie zich bczint op de taak van de 

christen-democraten moet naar mijn 

mcning in de eer<,te plaats atscheid ne

men van de larmoyante houding die 

decennialang wa<, voorbehouden aan de 

Duitsers, maar nu heel Europa dreigt te 

veroveren. Het zou goed zijn als wij 

voor onszelf een anti-apathieprogram

ma zouden opstellen. Want aileen dan 

kunnen we ook middelen vinden om te 

voorkomcn dat steed., meer mcnsen uit

geslotcn raken, hun haan verl1ezen. op 

allcrlei manicren prohcren te vluchten. 

flij een dergelijk programma hoort dat 

er een einde wordt gemaakt aan de ook 

in onze kring hccrsende viJandigheid 

jegens de moderne techniek. We moe

ten ons biJ de technologische ontwik

kclingen aansluiten e11 daar op een 

gegeven moment zell nok weer ecn stu

rcnde rol in gaan spclen en cr niet ach

teraan rennen om vcrvolgens te 

constatcren dat er anderen waren die 

harder liepen dan wiJ 

De wereld die nu in hct vcrschiet ligt, 

de intormatiemaatschappij, hiedt onge

kende mogelijkheden NatuuriiJk ziJil 

er risico's, zoals ongecontroleerd tclc- · 

wcrk, dat men<,en niet meer hiedt dan 

een onbeschcrmd quasi-arbeidscon

tract. Er zijn cchter ook kanscn. De in-



~ormJtie- en communicJtiemJJlschJp

pij j<.., ccn invc..,tcring in n1ccr dcnlocra

tic, ccn invc<..,tcnng die tot gcvolg hech 

dJt kennis voor 1edereen toegankelijk 

wordt. 1'\icmJnd hoclt mecr rijk tc zijn 

ol op de juiste p!JJls te wonen om toe

gang tc krijgcn tot kcnni'-; en intornla

tie, maJr men kan Jlle kennis gewoon 

nH:e nJJr huis ncmcn. Een investcring 

in de hoolden vJn mensen bergt im

mers grueimogeliJkheden in zich. Het 

i..., daaron1 aan on.:... 0111 con...,equcnt gc

hruik te maken van de bnsen d1e de in

tormatiemJatschappiJ hiedt. Zc/n H5 

procent vJn de totJic dien-.rverlening is 

in handen van mJJr vij~ticn procent van 

de were\clhevolking DJt bn niet !Jng 

zo blqven. Het ckmocrJtiseringsproces 

zal ook gevolgcn hebbcn voor de 

dicnstverlcningsmJJt<,chJppij, in zuvcr

IT dJt cr mecr mensen kunnen cleelnc

men aJil het ~ysiek minder zwarc dee\ 

van hct produktieproces 

Op dit moment zqn er - zoals Ji ge

zcgd - twee mJa! zoveel staten Ji'> in de 

periode tu"e11 beiclc we-

veronclerstelcle rccht op een lciclendc 

po-;itie voor de toekom'>t, moeten we 

teruggJan 11JJr de rol die de christen

clcmocrJten nJ de Tweede Wcreldoor

log hebben gespeeld ZiJ hcbben de 

Europese !Jnclen, waar de onclerlinge 

viJJnd.,cbJp smeulde en daarnJ telkens 

weer optlakkercle, meier tot elkaar ge

brJcht. Zou het dan nict zo zijn dJt de

genen, die bij de eerste dramatische 

veranclering die zich op ons continent 

nJ de Twecde Wcreldoodog voordeed, 

het heste toegcrust bleken te zijn, ook 

nu vvccr aJnspraak zoudcn n1ogen nla

ken op cen lcidende rol~ Ook nu weer 

bevinclen we om in een tijd WJJrin ons 

continent tc makcn krijgt met ecn reeks 

dramat1sche omwenrel1ngen. De 

Europese ecnwording in de jaren vecr

tig en vijft1g was immers bepaJ!d nict 

vanzellsprekend Niet Jilc volkeren wa

ren zo snel Jl., de Belgen, Ncdcrlandcrs 

en Luxemburger-;, waMvan de regcrin

gen in ballingschJp a\ in I CJ43 in 

Londen be-,\otcn sJmcn te gJan werken 

in het bder vJn de 
l·e\cloorlogen. en dat is een 

reden voor bezorgdheid 

De nJtiona\i<;tische ten

densen worden steeds du1-

dc\ijker merkbJJr. 

Coddank zijn er ook ovn

Ji ter wcreld stJtcn die 

overgJan tot het sluiten 

von ...;anlcnwcrklngsvcrban

den. Fn cbn spreek ik niet 

aileen ovn de Europese 

Llnie_ Ook binnen de 

North AmericJ hce Trade 

Agreement (NAFTA!. ook 

op andere continenten en 

De mensen zijn 

bang en het 

ontbreekt de 

politiek aan kracht 

Benelux Dergelijke toe

valstrdlers ziJn in de gc

schiedeni-; echter zeld

ZJam. Wie de <,tukkcn er

op nJ\cest zJI zicn dar de 

li)st met luropese Ianden 

die m de oprichting vJn 

de ECKS en de FFC te-
om in te grijpen, 

richting te geven, er gen Europa geageerd heb

ben IJnger is dan de lijst 

met mensen die fervent 

voorstancler vJn Europa 

waren. Hocwel ik door

gatlns tegcn gcncraii.;.;cren 

zijn te weinig 

politieke 

architecten. 

111 Jndcre delcn van de wereld begint 

men steeds mcer 1n te zicn dat met sa

menwerking op allerlci vlak gewoon 

mecr kan worden hereikt. 

Or zoek naJr een lcgitimatie voor het 

ben, moet me toch vJn 

het hart dat op het WJl schJmel uitge

vJ!Ien lijstje met conscquente voorstan

dcrs vooral de namen van 

christen-dernocraten te vinden zijn. De 

OllCindig lange lijst met narnen VJn hen 

c 
z 
("': 
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die het nationale wilden Iaten prcvalc

ren, bevat vooral de namen van memen 

die door's Ievens wondcrlijkc loop nict 

in de rijen der christen-democraten zijn 

beland. Hct zijn du, de christen-demo

craten die op grond van histori'>chc 

verdienstc aan-.praak zouden mogen 

maken op een leidende rol in de toe

komst. Hct is de taak van de christen

democratie om zich overal waar 

nationalc tcndensen de overhand drei

gcn tc krijgen strijdbaar op te stellen en 

duideliJk te maken waar de christen-de

mocratic voor staat. 

Partij kiezen voor vrede en 
democratie 
Op dit moment wordt er druk gediscus

sieerd over een uitbreiding van de 

Europcse llnie met Oost- en Midden

curopesc staten. lcdcrccn i;, laaiend en

thousiast en dar is ook goed zo. Maar 

over dric jaar is dat enthou'>iasmc vcr

dwcnen en zullen er geen grootse 

woorden mccr worden ge-.proken over 

hi;,torische noodzaak. Dan zal er in de 

media heftig gcdebattccrd worden door 

politici die vinden dar er nodig moct 

worden gesproken over de kosten die 

deze hele transactie met zich 

Vrede is een 

toestand die elke 

dag moet worden 

bevochten. Dat is 

de belangrijkste 

taak van de 

christen-democratie 

mcebrengt. Dan als velcn 

zich door die argumcnten 

hcbbcn Iaten verleidcn - zul

lcn de voorstanders hun 

standvastigheid moetcn hc

wijzcn Ook de christen de

mocraten. Dan zijn er 

mcnsen nodig die de koers 

aangevcn en de uithreiding 

van de Europcsc llnie verde

digen tcgenover hen die zich 

een hectje te lang hehhen ge-in Europa. 
koesterd in de warmtc van de 

Westeuropc;,c welvaartszon. Zij moe

ten ervoor vechten dat die uitbrciding 

wei degelijk doorgevoerd wordt. 

Hct gaat hier niet om dingen die van

zeit sprckcn Het is een geweldige ver

giS'>ing om te denken dat vrede vanzclf 

komt, als ware hct ecn door Cod gege

ven toestand. De demonen die op de 

Balkan uit hun slaap zijn gewekt, slui

meren ook in onze regioncn. Wic in ci

gen land ccn tocspraak houdt waarin 

schuldigen worden aangcwezcn en vij

anden worden bcnocmd waartegen 

moet worden opgetrcden, krijgt de 

handen a! snel op elkaar. Wic echtcr 

spreekt over intcgratic, plcit voor ccn 

hchocdzame omgang van minderheden 

onder elkaar, die hoeft niet zo snel op 

applam te rekenen. Het i-. helangrijk 

om va<,t tc houden dat her kernpro

blcem van het Europesc continent, hct 

prohlccm van oorlog en vrede, nog al

tiJd in dezeltde vorm bestaat en dar vre

de een toestand is die elke dag opnieuw 

moct worden vcrworvcn. Dat is voor 

mijn gevoel de helangriJkste taak van 

de christen-democratic in Europa. 

Van de in totaal 191 staten op deze we

reid mogcn cr zich zo'n 1 14 democratic 

nocmen. Dat hch ik gelczcn, maar ik 

gelool nict ccht dat hct cr wcrkcl,jk zo

vecl zijn. Hct gctal I 14 komt van de 

Verenigde Naties en als regcringsleidcr 

heh ik mete houdcn aan othcicle docu

menten. Dar dit aile' te maken hedt 

met vredespolitiek moge du1dei1Jk ziJn. 

Wie zich hinnen Furopa sterk maakt 

voor Europa, voor de uithreiding van 

Europa, die moet daarvoor aanhangers 

zien te vinden, mensen die re-.oluut 

parti) kiezen voor democratic en demo

cratise he krachten. 

lk hen er voor-.tander van om ook als 

christen-democraat duideliJk stelhng te 

nemen, niet weg te duiken als er onaan

gcnan1c vrugcn gc-.;tcld \Vordcn. 1naar tc 

Iaten zien dat wij er ziJil. En dat, a]<, 

niet-Ncderlandcr mag ik daarop wijzen, 

is iets wat ik in Nederland steeds stcr-



ker mis. 

Op weg hier naar dit ;ymposium was 

op de radio het bericht dater weer on

enighcid i; binnen het C[)A. Dat kan 

natuurlijk niet binnen een partij die 

aanspraak maakt op een lcidcnde posi

tic Het gcdt gecn pas om ten over

staan van pers en totografcn een 

discussie te bcginnetl over aile vcrschil

lcn van mcning die er bcstaan binnen 

de parti) Een politicke partij zou er 

goed aan docn ztch te vergelijkcn met 

een kerkkoor. Als hct kerkkoor repe

teert. mogen cr heu; wei ccn paar men

sen vals zingen. Hct koor gaat gewoon 

door met oefenen tot iedcrcen hct lied 

helcmaal behecrst. Maar als er publiek 

bij is, moet cr gezongen worden en a!, 

de solist optrecdt, zingt hij uitsluitcnd 

in opdracht van dcgcnen die de achtcr

grondmuziek vcrzorgen. llij een koor 

dat uit !outer S<J!isten bcstaat, loopt het 

puhliek wcg. 1\lct andere woordcn: 

voor een politieke partij zou dat bete

kenen dat de parti) langzaam maar ze

ker de steun van de kiczcrs kwijtraakt 

lk, als hezorgde chri;tcn-democraat. 

hoop dat men bij het CDA eens stil

staat hij wat de partij hindt en dat men 

hij openbare nptredens hij voorkcur 

niet spreckt over de dingen waarover 

de mcningen uiteenlopen. Voor cen 

partq die aanspraak maakt op rege

ringwerantwoordelijkheid geeft dat 

geen pas. Voor ecn lcidendc rol dient 

men hlijk te gevcn van ztjn lcider;capa

citettcn. Wat dat hetrdt zouden wij 

mocten strevcn naar mecr harmonic in 

de ondcrlinge vcrhoudingen. zoals hct 

christcnen betaamt. 

Werk 
llij het nadenken over de toekomst mag 

men niet voorbijgaan aan het thcma 

werklomhcid. Ook op dat vlak zijn cr 

wclltcht christcn-democrati;che wcgen 

om te komen tot een nieuwe logica van 

delen en indelen. Hct is voor mij onbe

grijpelijk dat men dit op zich toch zeer 

tundamentele onderwerp steeds weer 

behandclt als ging hct om fast food. "Er 

moet arbeidstijdverkorting komcn", 

wordt er gezcgd, "dan ontstaan cr van

zelf nicuwe arbeidsplaatsen" Voor 

ambtenarcn zou cen dergelijke opvat

ting wei eens kunnen kloppen, voor het 

feitelijk produktievc dee! van de econo

mie echtcr zeer zekcr niet. En dan zijn 

er nog mensen die in aile toonaardcn 

de zegeningen van de deregulcring en 

de ongecontrolcerde flcxibilisering hc

zingcn Alsot het werkende dee! van de 

mcnsheid <,chuldig i'> aan het feit dat er 

anderen zijn die geen wcrk hebhen. 

Alsof het voldoendc zou ziJTl om de 

werkenden hun rechten tc ontnemcn 

om ervoor tc zorgen dat zij die niet 

werken mochten zc ooit toch weer 

wcrk krijgen - tenmimte geen rcchten 

heblxn. 

lk moct met zorg vast'>tellcn dat de pn

litiek van de ongccontrolccrde flexihili

sering en tanatieke dcrcgulering met 

name in Europa hoogtij viert. Velen die 

met dat heleid hehben ingcstemd, de

den dat in de overtuiging dat de onder

nemcrs weer men<,en zouden a an

ncmen. Het tegendecl geheurde. Om 

te hcginnen wcrden er overal ccrst 

maar eens mcnscn ontslagen, wcrd er 

afgcslankt, zoal, dat tegenwnordig 

heel. Spanje hecft 22 procent werklo

zcn en ec11 sterk gdlcxibiliscerd ar

beidsrecht - een aardig voorheeld van 

een land waar niet door christen-dcmo

craten gdlcxibiliseerd. maar door -.ocia-

1 is ten gedereguleerd is. 

Fr zijn ook mensen die van mcning zi)ll 

dat er nieuwe arhcidsplaatscn ge<,cha

pcn kunncn worden door de sociale las

ten voor de werkgevers tot nul terug te 

brengen. Als dat zo was, dan zouden cr 
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in Dcnemarkcn hclcmaal gccn wcrklo

zen mogcn zijn omdat daar hct werkgc

vcrsaandeel in de sociale verzckcringen 

minimaal 1s. Jammer gcnocg ligt her 

werkloo-.heidspcrccntage in Dcne

marken op twaall procent. Alles wij<,t er 

dus op dat de thcma's 'Nieuwc arbeid-.

plaatscn' en 'Hoc moct hct werk gcorga

niseerd worden' een wat consequcntere 

en doortastender aanpak vragen. 

Op oneindig vccl gcbieden in de maat

schappij wordt ccn hoop wcrk vcrzet in 

hct inlormele circuit. De zorg voor nu

deren, her zorgen voor -,lcutelkindercn, 

tal van activiteiten op het gcbied van 

de acticvc zorg voor hct milieu. Op dat 

gchicd ligt een ongclnollijke hocvcel

heid werk, die op dit moment aileen 

gcdaan wordt door mcnsen die daar 

nict vonr betaald worden. 

Als wij erin zouden '->lagcn - en de ma

nicrcn om dat tc dnen zijn cr- om dit 

inlormclc werk heel langzaam op het 

niveau van 'ccht' werk tc brcngen en 

zodocnde cen nieuw tcrrcin te ontgin

ncn voor wcrkgelegenhcidspolitick, 

dan zou het drama van de werkloosheid 

heel war minder schn1nend zijn voor de 

ongeschooldcn die nu gccn toegang 

hebben tot de arbeidsmarkt. 

De ecnnomi<,chc crisis is niet aileen het 

gcvolg van hct jarenlang achtcrblijven 

van cconon1i~chc groci ~u de econo

mic weer aantrekt zicn we, wat we al 

die jaren eigenlijk al wisten, dat groei 

aileen niet genocg 1s. Wie zich aileen 

maar inspant voor cconomi'>chc groei 

zal constatcrcn dat die groci geen'->zin., 

automatisch tot een daling van het aan

tal werklozen zal lciden. Daarvonr is 

ccn flinke portic cllicient ingezct grnei

potenticel nodig en de politickc wil, 

niet aileen van de kant van de politiek, 

maar ook van de socialc partner'>, om 

die economische groei ook werkelijk 

aan te wenden voor het <,chcppen van 

mccr werkgclcgcnheid 

lnternationale samenwerking 
De christen-democratic op wcg naar de 

ccncntwint1gstc ccuw \\"acht onwaar

schiJnliJk vccl taken. Een van de the

mas. mi'>Schicn wei hct allcr

hclangrijkste, waarmcc de chri'->tcn-de

mouaten zich zullen moctcn bezig

houdcn, IS het alstand ncmen van de 

vcrlciding om tc dcnken dat Europa ol 

de wcreld om nict mcer nodig hcclt 

Daarbij ga ik cr maar even vanuit dat 

we op de cnmmuni<,tcn. die om chns

ten-democratcn in ovcrdrachtclijke z1n 

groot hcbhcn gehracht, 1n de komendc 

tiid nict echt hocvc11 tc rekcncn. Wat 

dat betrdt hoclt nicmand ons nog cens 

uit tc vindcn. We mocten ons cr daar

om voor hoeden om door cigcn toc

doen in de vcrgctelhcid tc raken. In 

concreto: hct i-, van belang, c11 dat is 

ook icts waar mi)ll vcrlangen naar uit 

gaat, om onzc intcrnationalc samcn

werking kracht bij tc zcttcn. lk hen 

zccr tevredcn met de activitcitcn van 

de lurope'>e Volkspartij en de manicr 

\vaarop de partij vorn1 i~ gcgcven. 

Hct is echtcr bclangrijk om ook over 

de grenzcn van Europa hccn te kijken 

en tc proheren tocgang te krqgcn tot 

de vcle ch1·istcn-dcmouaten in Zuid

Amcrika, LatiJns Amcrika. De christen

democratic kan door het contact met 

dezc mensen '->tcrk vcrrijkt worden. 

Daarom zou ik wcmen dat wij hicr en 

nu bcsluiten om on<, in te zcttcn voor 

icts wat vroegcr doo1· de <,ocialistcn wei 

eem were! aangeduid als 'internationa

lismc' 

Europese Unie 
lk hcb zocvcn gcsproken over demo

cratic. Democratic is ccn wercldwijd 

proce<, dat aangcwakkerd moct worden. 

daar waar sprakc i'> van vcr<,lapping en 



vcr..tarring. Dcmocratie hedt echter 

ook aile, te maken met de toekom<;tige 

vorn1 van de Europc'>e llnie en daarmcc 

doc! ik niet aileen op extra rcchtcn 

voor hct Europesc 

per slot van rekening zou men me wei 

ccns voor de voeten kunnen werpen dat 

ik me maar met miJn eigcn zakcn moet 

bemoeien - maar ik maak me loch zor

Parlemcnt. Aileen daar- D h , 
e t ema's nieuwe 

door kan het gehrck aan 

gen als ik bepaaldc dingcn 

hoor. llit Nederland bij

voorbecld verneem ik hc

richten waaruit hlijkt dat 

de grocicnde Nedcrlandse 

partijen langzaam maar 

zcker wat afstand begin-

democratic nict worden 

gccompcn.,ccrd Wij zul

lcn crin mocten slagcn om 

het doc! van de Europcse 

eenwording dichtcr biJ de 

mensen te hrcngcn voor 

wie die politiek is hedoeld. 

We moeten strcven naar 

ecn intensicvcrc dialoog 

met hen die men de bur-

arbeidsplaatsen' en 

'hoe moet het werk 

georganiseerd 

worden' vragen een nen te ncmen van bepaal

dc, niet onhclangrijkc 

deeltcrreinen van de 

Europcse politick De par

tij die de laat<;tc statenvcr

kiezingen in haar voordecl 

consequentere en 

doortastender 

aanpak. 
ger' van de Europese llnie 

znu kunncn nocmcn. Op dat gehicd is 

er nog heel vee! werk te vcrzcttcn. lk 

hen hct niet eens met de stmtvloed van 

heschuldigingcn gcricht aan de 

Lurope<;e C:ommi-,sie in Brusscl. 

WIJ mocten cr a!, nationale politici ai

le, voor doen om Europe'>e politick in 

het middelpunt van de nationalc poli

tick te plaatsen. lk hetrap mczelf cr 

steeds weer op dat ik bij het tc woord 

'ilaan van de nationale per., na mijn te-

rugkornst uit llrussel den volke pleeg te 

vcrtellen, hoc goed ik me in Bnr<;sel tc

gcn de anderen heh verwccrd. Op die 

manier ontstaat het beeld dat de 

Europesc U n ie icts is waar men zich 

moet verzetten tcgcn andcren. terwijl 

wij duidelrjk zouden moetcn maken dat 

we allemaal lid zijn van de Furopc'>e 

llnie om samen met andcren om stcen

tJC hrj te drager1 aan de ophouw van 

Europa. 

ln a!<; er dan Europesc thcma's aan de 

orde komcn in de nationale politick. 

dan t<; hct ook heel goed om christclijk

sociaal en christcliJk-democratisch stel

ling te ncmcn 

lk weet dat het nret erg verstandig i<; -

wist tc besli'isen ik zal 

gcen 11amcn nocrnen - heclt ecn aantal 

uit huitenlands perspectid gczien zorg-

wekkende uitspraken gedaan met be

trekking tot Europcse politick De 

gcdachte dringt zich op dater krachtcn 

zijn die het eigenhelang zonder meer 

bovcn het algcrnenc belang wcnscn tc 

stellcn. Voor mij hoort bij christen-dc

mocratische politick zeker ook dat men 

dcrgelijke tendensen hcstrijdt, met ra

tionclc en niet met cmotionelc argu

mentcn. 

Slot 
Hoewel als predikant gehecl onge

schikt, ben ik toch aardig hcdreven in 

hct waarschuwen. Her zou prettig zijn 

als we, na samen een aantal waarschu

wingen te hebhcn Iaten horen, ook ge

zamenlijk stappcn zouden kunncn 

onderncmen. 

/(' .ltlltlkn Is millistcr-f>midc11t, Cl1 twc11s nrl-

111\ln Pllll Arhcid en Fill<lllCJiiJ in Luxc111imrq 
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De christen-democratie vangt vandaag de grootste klappen op, 

juist omdat zij een maatschappelijke en Europese beweging is en 

wil zijn. Maar christen-democraten moeten een leidende rol blijven 

spelen bij de constructie van een Europa dat meer is dan een gou

vernementeel bestuurde vrijhandelszone. Onze drijfveer, ambitie 

en verantwoordelijkheid zullen sterker blijken dan de problemen 

waarmee we nu te kampen hebben. 

M 
ct het motto van d1t 

sympos1um gccft het 

CDA hliJk van optlmls

mc en levenskracht, ook 

als de partij in de oppositie zit. lk heb 

met vee] genoegcn de dis

cussienotitie gelezen waar

in niet aileen de toekomst, 

maar ook de relcvantie en 

zelfs de bestaansreden van 

de christen-democratic in 

Europa zonder '>chroom 

worden onderzocht. 

Als we de toekomst van 

onze bcwcging zelf willen 

bij de voorberciding van de lnter

gouverncmcntele Conlcrentie in I ')96, 

spclcn wij ecn leidende, om niet te zcg

gen doorslaggevende rol in het 

Europcse eenwording'>procc'>, dat on

omkeerbaar gewordcn i'>. 

Vasthoudcn aan Europa 

Toch valt niet tc ontken

nen dat uitgerekcnd de 

burgers zelf, voor wie 

Europa tcmlotte wordt gc

bouwd, zich onver<,chillig, 

om niet tc zcggen, vijan

dig tonen ten aanzien van 

de finalitcit, de imtcllin-

bepalcn zullen we eerst gcn en de gczag<,dragers 

moeten nagaan waarom de van de Europcse llnie; de 

lcidcnde rol van de chris- Dr. W A1artf11S Unie die totstandgekomen 

ten-democratie in Europa vandaag nict is met het Vcrdrag van Maastricht 

meer als zo vanzclfsprekend wordt er- llitgerekcnd op het ogenblik dat het 

varen zoals ten tijdc van De Caspcri en 

Schuman het geval was. Het i-, duide

lijk dat Furopa zonder de impiratie, de 

energic en het doorzctti ngwcnnogen 

van de chri'>ten-democraten nooit tot 

stand zou zijn gckomen. Ook vandaag, 

[uropese Parlcment mcde-wctgcvcr 

wordt en ook de bepalingen over hct 

Furopcse burgerschap cen verdragrech

telijke status krimen, verkondigen '>Om

mige fracties in hct Europesc Parlement 

zondcr schroom dat de dagcn van 



F:uropa zijn geteld, dat aileen het 

Europa van de vaderlanden of het 

Europa van de vnJe markt, het Europa 

is dat de burger'> willen. 

Diezeltde fractie-. zullen '>lraks niet aar

zelerl een beroep tc doen op de voor

zicningcn tcr uitvnering van artikel 

138A ( luropcse politieke partijen zijn 

een belangriJke factor voor integratie 

binnen de Llnie. Zij dra-

zullen vooral de nationalc democra

tiecn zowel hun greep op de werkelijk

heid alsook hun lcgitimering verliezen 

ten aanzien van de bevolking. In het 

jaarverslag van 1994-1995 van het gc

renommeerde Londense lnlrmalional 

Tnstilulr for Stralri)ic Studies staat te lezcn 

dat het einde van de Koude Oorlog de 

sbgkracht van de nationale '>taten in 

verregaande mate hecft 
gen hiJ tot de vorming van 

ecn Europees bewustzijn 
De !age opkomst bij ondermijnd door de toe

name van grensoverschrij

dende handel en misdaad. en tot de uiting van de po

liticke wil van de burgers 

van de Llnie, red.) van het 

Verdrag van l'vlaa<;tricht, 

dat werd geconcipieerd 

met het oog op de vor

ming van partiJpolitieke 

formaties binnen de con

text van de Europese Llnie. 

Men kan deze ontwikke

lingen hallucinant noemcn 

of men kan zich Iaten 

wegzinken in hct zo popu

lain· had van orwerschil-

de Europese 

verkiezingen is geen 

uiting van anti

Europeanisme, maar 

De totstandkoming van 

een F:urope'>e Unie is bo

vendien een noodzakelijke 

en onomkeerbare stap in 

de richting van een we

reldrecht'>orde die niet uit

.,Juitend op diplomatieke, 

interstatelijkc machts

evenwichten i'> gcbasecrd 

maar ook op supranatio

naal georganiseerdc de-

eerder de afgeleide 

van een diepe crisis 

omtrent de finaliteit 

en legitimatie van 

de democratie an vcrhou-

lighcid 

Derge I i j ke 

inertic. 
sich. dingen Binnen dit kader 

hccft Europa een enorrne 

voorsprong ten aanzien 

en 

attitude-, ten 

aanzien van de luropese instellingen 

ziJTl elke chri-,ten-dernocraat onwaar

dig. 

Onze ideologische uitgangspunten 

-,olidarrteit, verantwoordelijkheid, rent

meestcrschap en '>Uh'>idiariteit - Iaten 

niet toe dat de democratic ook op het 

<,upranationale vlak geen ge<;talte en 

zcggenskracht kriJgt op het vlak van de 

grote uitdagingen waarvoor aile 

Luropesc burger-, <;taan. De mondiali

<.cring van de economic, de individuali

-,cring van de ~an1cnlcving en de 

vcr'>chraling van onze cultuur, kunnen 

niet Ianger meer worden geparecrd 

door de nationalc dcmocratieen aileen. 

l\1cer nog, zonder een 'llirndlunusfiihigr' 

F:uropcse democratische rechtsorde 

( llV 7 H '15 

van de andere continenten. De Luro-

pese llnie hiedt een bcter uitzicht op 

de cffecticve aanpak van de werkloos

heid, de handhaving van de socialc ze

kerheid en de bescherming van het 

lectrnilicu en onze eigen cultuur. 

De verdieping van de Llnie zal ook cen 

betcre garantie bicden voor ccn vol

waardrge en snellere intcgratie van de 

Ianden uit C:entraal- en Oost-F:uropa. 

l'v\ijns inziem verkeert hct dernocrati

sche streven naar een supranationale 

rechtsorde nict in cen crisi-,, integen

dcel. 

Versnippering van de politiek 
Naar mijn mening is de !age opkorw;t 

hij Europese verkiezrngen gekoppeld 



aan de tocncmende vcrsnippering van 

politiekc lracties in het Europese 

Parlcment nict een uiting van anti

Europeanisme, maar ccrder ecn afgelei

dc van ecn dicpe crisis omtrent de 

finaliteit en de legitimatie van de de
nlocratie mr si(h. I)enloratic i~ gecn gra

tuit godsgeschcnk voor de ccuwighcid. 

De democratic en de partij-politicke 

lormatics moctcn juist in tijden van 

economische crisis en culturcel nihili'>

mc lcidinggcvcn in hct voorzien van de 

grotc hchoefte aan ideologische zingc

ving, politicke duiding en concrete ac

tics. 

Scdcrt het cinde van de Twcede 

Wercldoorlog worden de dcmocratiecn 

in Europa gcschraagd door de dric klas

sieke politicke families de christen-de

mocratic, her liheralismc en het 

<,ocialisme. l\1ct een in de geschicdcnis 

nooit gczienc snelheid hcbben die he

wegingcn welvaartsstaten opgcbouwd 

die inzake economische en commcrcic

lc slagkracht en socialc zekerhcid ncr

gem ter wercld hun gclijkc kennc11. 

West-Europa is nict voor nicts de 

grootste aantrckking-,pool voor zovclcn 

die in Afrika en in Omt-Europa nict 

mecr de mogcliJkheid zicn om een hc

staan op rc bouwcn in het cigcn conti

nent of in het eigcn land. En toch zien 

we dat de clectoralc aantrckkingskracht 

van de dric grote families, eigcnlijk al 

vanaf de jaren zevcntig steeds verder 

afkallt, zc[t., tot onder wat men het so

ciologisch minimum noemt. Ten koste 

van de cigen profilcring en ruimre om 

tc rcgcren, \Vorden we steed" n1ccr gc

confrontccrd met kabinetten gcdragen 

door ecn zwakke mccrderhcid en een 

even kleurriJke als onmachtigc opposi

tie. Zclfs in de Duitse 13ul!dc\la<J wordt 

hct steeds moeilijker om op basis van 

een grotc partij nog een mccrderheid rc 

VOflllCfl 

De crisis van de partij-politiekc cxpres

sic en organisatic van de democratic 

trclt dus nicr aileen de christen-demo

cratic. Op dit ogcnblik is gccn van de 

dric klassickc bewegingcn bi1 machte 

om op eigcn kracht de Ieiding tc ncmen 

over de wedcropbouw van onze samen

leving, die indcrdaad steeds meer uit cl

kaar valt. Ecn samcnlcving die gcen 

collcctieve en individuclc gcborgcn

hcid meer bicdt. De ons eem zo vcr

trouwde lcdgcmeenschappen zoals het 

gezin, de school, de buurt, hct kantoor 

of de wcrkplaars zijn onder druk van 

onze prcstatie-, consumptie- c11 concur

rcntiemaatschappij bijna verwordcn tot 

tijdclijkc en voorwaardclijke verblijl

plaatsen, op weg naar het vcrwerven 

van de hoogsrc individuclc autonomic, 

een eigcn plaats op de wcrcldmarkt. 

Hct is evident dat in dit klimaat in de 

ccrste plaats de politick en ziJn !ciders 

op de korrel worden genomcn. De kic

zcr lijkr steeds meer tc gaan 'zwcvcn' lk 

wil hem hicrvoor noch hlaam noch 

hommage gcvcn. Dit lcnomecn gedt 

wei aan dat de vcrwarring groter en het 

vcrwachtingspatroon heel andcrs bliJkt 

te zijn dan wat geroutinccrde campag

nclciders en partijsrratcgen ons willen 

doen gcloven. 

Secularisering? 
l\lisschicn heb ik hct motto van dit 

symposium de christen-democratic a is 

beweging van de toekomsr - met mijn 

analyse ccn kleinc dcuk gcgcven !\ laar 

als we de grotc problcmcn van de na

hije toekomst willcn oplosscn, zullcn 

we, zoals de bcgcleidendc discus<,ieno

titie her aangeeft, cerst onszelt mocten 

zien. lk Ices in de Ncderlandse pers dat 

de rol van hct CDA voorlop1g uitge

spceld is de partiJ zou re liJdcn hehhcn 

van de toencmende ontkerkelijking van 

de samenleving en zou, strategisch he-



kckcn, zowcl op de linker- ak de rcch

tcrvkugc:l bcconcurrccrd worden door 

andere parti)cn en aldus veroordecld 

zijn tot ccn kleurloos marginaal bestaan 

in hct centrum, Lkze bewcring wordt 

wei vakcr gchoord als politickc com

mcntatorcn het hcbbcn over de toe

komst van de christen-democr-atic ,\Jil 

liikt cchter noch hct ccn noch hct an

dcr het geval lk hcb daarnct al aangc

gcvcn dat de tijd van hct behalen van 

grote ol van volstrcktc mccrderheden 

voorlopig voorbij is Er li1kt gccn spra

ke tc zip1 van ccn tocne-

univcrsalitcit van het evangelic. De 

christen-dcmocratie kan geen voorhoe

de- ol splintcrpartij zijn, zc kan en mag 

gcen polariscrendc factor zijn ten ilan

zicn van hrede groepcn in de samcnlc

ving. Wij ZIJll van nature een 

saamhorigheidspartij, ccn bewcging die 

op zoek is naar cen gczamcnlijk poli

tick- en lcvemproject voor werklozcn 

en werkhcbbendcn, industriekn en mi

licu-activisten, manncn en vrouwen, au

tochtnnen en allochtoncn. Wij zijn van 

nilture een transnationak bewcging 

met ccn brede aanhilng in 
mende secularisatic van de 

samcnleving. Wic: de cnor

nlc rcactic hceh gczicn op 

de atzctting van n1gr 

Caillot kiln mocilijk vol

houdcn dat de kcrkgc

mccnschap haar tijd zou 

hchbcn gehad Het vcrzet 

Ook in Nederland is andere contincnten. 

De christen-democratic 

de actieve en naar vangt vondaag de grootste 

kbppen op, juist omdat zij 

een maatschappelijke en 

Europesc beweging is en 

wil zijn We mocten hicr 

niet rouwig on1 zijn, intc

gendcel Wie de huidigc ten gun-ac van n1gr 

C:aillot kwam nict van 

buiten gerichte 

beleving van het 

Evangelie 

springlevend. 

stokoude kerkgangcrs of vrome paters, 

de reactic kwilm uit i!lle lagen van de 

hevolking en \Vll'-; ongcrnccn krachtig 

en dicp emotioncel lk ben ervan over

tuigd dat ook in Nederland de acticve 

en naar-buiten gcrichte belcving van 

hct evangelic springlcvend is en boven

dicn de hoekstccn is en blijft van poli

tieke aerie. 

Transnationale volkspartij! 
Het problccm van de christen-demo

cratische pi!rtijcn lijkt mij eerder te lig

gen in her leit dat zij - mecr dan de 

andere partijen - ook volkspartijcn zijn 

De christen-democratic is ontstaan uit 

de idee van de solidaritcit, uit hct stre

vcn naar cen hannonicuze en dynami

schc relatie tussen encrzijds de rechten 

van mensclijke zellontplooiing en an

derzijds de plichtcn jegens de gemeen

schi!p, morcel gc:motiveerd door de 

maatschappij grondig ob

servc:ert ziet duidclijke tekenen van cen 

hcrnieuwd verlangen naar gcborgen

hcid, naar cohcrentic:, naar maatschap

peliJk engagement. I .a ten we hier 

vooral niet weer de jeugd ongewild ver

leidcn tot politiek avonturisme, zoals 

we dat hebben gedaan in de jaren ze

ventig en tachtig. We mocten hicrvoor 

nict op zoek gaan naar nieuw gedach

tcngoed, verzakcn aan onzc wil om de 

samenlcvi ng te besturen ol op zoek 

gaan naar betere campagneleiders. 

De voorzitter van de Christelijke 

Volkspartij iC:VPl, Johan van Heeke, 

hceft ccn jaar gelcden ecn vernieu

wingsoperatie ingezet onder het motto: 

vcqonging, vervrouwelijking en vcrrui

ming van de CVP. Het aantrekkcn van 

jongercn, vrnuwen en grnepen uit de 

bredc bedding van de christen-demo

cratic vormt uiteraard geen doel op 

zich. De re'integratie van deze groepen 
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is wei cen noodzakelijke voorwaarde 

om binnen de partij opnieuw discussie 

te voeren over een nieuwe toekom5t 

voor de christen -democratic in 

Vlaandcren. We moeten opnieuw lcren 

discmsicren met groepen in de samen

leving. Hct relatieve sociale isolemcnt 

van de christen-democratie - ook van 

de andere politieke bewegingcn - ten 

aanzien van de modernc samenleving is 

geen organisatorisch probleem. Hct is 

een wezcnlijk problccm van gebrek aan 

een collectieve en inspirerende zingc

ving en maatschappij-duiding, een we

zcnlijk problecm van het gebrck aan 

een spontaan en ongeregissecrd wer

vingsverrnogen. 

lntergouvernementele 
conferentie 
Als fractielcidcr van de 

dit opzicht dat het zichzclt niet he

schouwt als een dccl van een afgcrond 

institutioneel geheel l:linnen hct kader 

van de Europese instellingen hedt het 

Europecs Parlemcnt steeds gestrccfd 

naar de verdcre ontwikkcling en intc

gratie van de Cemccnschappcn. Het 

Parlement confrontcerde zowcl de 

Raad als de Commissie voortdurend 

met activitciten op het tcrrein van de 

interpretatie van de Verdragcn, door 

hct streven naar intcr-institutioncle ak

koordcn ter aanvulling van de 

Verdragen en zelfs door de Verdragcn 

tc amenderen. Het Parlement hedt ho

vcndien het luropese actieve en passic

ve stemrccht bedongcn. Op hct po

liticke vlak hecft het Parlemcnt steeds 

gestrecfd naar institutionelc veranderin

gen op dric duidelijkc fronten. Steeds 

werd gestreefd naar de 

Europcse Volkspartij wil ik 

mijn rcdc besluiten met 
De christen-

versterking van de be-

voegdheden en de verant

woordelijkheden van de 

Europcse Cemeenschap

pcn. l:lovendicn eiste het 

een uitweiding over het democratie vangt 
luropese Parlcment met 

het oog op de lntcrgou

verncmentele Conlcrcntie 

vandaag de grootste 

klappen op, juist Parlcment voortdurend 

van I 'l96, zoals voorzien 

en vastgelegd in het 
omdat zij een 

ccn efhcicntere hesluitvor

ming op het niveau van de 

Cemeenschappen waarhij 

vooral de onheilzame 

unanimiteitsrcgcl op de 

korrel wcrd gcnomcn. En 

Verdrag van l'v1aastricht. maatschappelijke en 
We kcnnen allemaal de 

grote agendapunten: de 
Europese beweging 

verdere uitdieping van de is en wil zijn. 
Unie, de perspectieven en 

mogelijkhcden voor de uitbreiding van 

de Unie, de bestrijding van de wcrk

looshcid en het bicden van cen 

Europccs antwoord op de tcchnologi

sche revolutics die straks in de eenen

twintigste eeuw gcmeengocd zullen 

worden. Wat ook hct resultaat van de 

C:onfercntie zal zijn, het is mijn over

tuiging dat het Parlement opnieuw de 

grootste verantwoordelijkheid zal op

nemen. Het Europee<, Parlement ver

schilt van de nationale parlcmcnten in 

tenslottc is de eis van de

mocratische controle en doorzichtig-

heid permanent aanwezig gebleven 

sedcrt het Parlcmcnt rechtstrccks werd 

vcrkozen in I ')79. In am per dertien jaar 

tijd evolueerdc het Parlement van een 

consulterende instelling naar een mcde

wetgever op helangrijke terreincn. 

l:luiten zijn institutionclc opdracht en 

roeping is hct Europccs Parlement ook 

de initiator gewecst van belangrijke ini

tiatievcn die nu vcrdragsrechtelijk gere

geld zijn Hct concept van de 'kostcn 



van het niet-F.uropa' werd ontwikkeld 

vanuit het Parlcment en kreeg zijn be

<;]ag bij de in'>telling van de Interne 

Markt. Binnen het kader van de Interne 

i\larkt was het Parlement eisende partij 

voor een sterk sociaal Europa, wat kid

de tot ecn Sociaal Charter tussen elf 

lidstaten. Samen met de Commissie 

was het Parlcment mede-initiator om 

ruimte te creeren voor de ontwikkclin

gcn op het vlak van research en dwelofJ

IIlnrl F.n, /,lsi hut 1101 lwst. het Europees 

burger'ichap, inhoudende het actief en 

passicf stemrccht, de aanstelling van 

een ombudsman en het individueel pc

titierccht werd ingeschreven in het 

Verdrag van Maastricht. 

De voltooiing van de Economische en 

Monetaire Unie (EMU). de versterking 

van de Europcse instellingen, de uit

breiding van de legislatieve bevoegdhe

dcn van het Parlement en een 

verdragsrechtelijke status inzake veilig

hcid, JU<;titie en binnenlandse zaken 

blijven de permanente aandachtspunten 

voor de [urope<;e Volkspartij Zij vor

men nict aileen de basis maar ook de 

voorwaarde voor een reele en coheren

te verruiming van de Europese Unie. 

Aileen binnen dcze institutionelc en 

politicke context kan bet Witboek van 

de Commi<;<;ie inzake werkgelegenhcid, 

groei en concurrentie, concreet gestalte 

krijgen. mogeliJk reeds voor het einde 

van dcze eeuw. 

Slot 
De toekomst van de christen-democra

tle hebben we in cigen handen. We 
kennen de eigenheid en de kracht van 

ons gedachtengoed. We weten dat on

ze opdracht in de eerste plaats een op

dracht i'i met en voor een breed 

maatschappclijk draagvlak. En we blij

ven ecn leidende rol spelen bij de con

structie van een Europa dat meer i'i dan 

een intergouvcrnementeel bestuurde 

vrije handelszone. Onze drijfveer. am

bitie en vcrantwoordelijkheid zullen 

sterker blijken dan de problemen waar

mee de christen-democratie in Europa 

op dit ogenblik tc kampen heeft Het is 

mijn overtuiging dat onze moeilijkhe

den cerder als conjuncturecl dan als 

structureel of fundamenteel te typercn 

zijn. Symposia a is dezc vormen cen on

misbare basis voor een vernieuwde 

maar tegelijk ook opnieuw gcconsoli

decrde christen-democratic. lk zal als 

fractielcider van de Europese Volks

partij dergelijke symposia actief mee 

onderstcunen zowel op het nationale 

als op het Europcsc vlak. 

Dr. W Marte11s is uoorzitter ua11 de Europese 

Volkspartij (EVP). uoorzittcr uan de EVP

fractie i11 het Europees Parlemmt e11 A1inister 

uan Staat in /Jelqii'. 
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Een politieke partij als het CDA moet juist nu een volledig appel 

doen op mensen om een ander soort samenleving op te bouwen 

die trekken vertoont van een komend koninkrijk waarin voor ie

dereen plaats is. 

D 
e discussie op dit symposi

urn vindt plaats hinnen ccn 

C:DA dat nict volstrckt ze

kcr is waar de plechtankers 

liggcn Vanmiddag tijdem de voor

drachten, waar de 'C heel nadrukkclijk 

in het middelpunt van de aandacht 

stond, werd ik opccns herinnerd aJn 

iet<, wat de oud-hoogleraJr Zending 

van de Vrijc llnivcrsiteit 

lo Verkuyl placht te zcg

gen. ]o Verkuyl was ie

mand die voortdurend met 

zijn partij - het WJS voor 

de fusie, het WJS de Anti-

Revolutionaire Partij 

overhoop lag. AJn de an

dere kant had hij een 

dat dJt de indruk wegncemt dJt dat ko

ninkrqk in de heme! hewaakt wordt 

door met zwJre wickslag vliegende en

gelcn. Het gccft weer dat de vorming, 

de ophouw en de hewaking van het ko

ninkrijk ccn zaak is van menscn, met 

handcn en voeten. Ln dat hct in dcze 

samenleving dient te ge'>chieden. 

Kcmg zei vJnmiddag dat 

iczus ons geen systccm 

heeft nagelaten, gecn u1t 

de heme] gevallen bock. 

Hct is een hoek op de aar

de gcschreven, voor deze 

Jardc geschrcven: voor 

om geschrevcn om daar 

icts mee te doen. Als ik 

cnorme loyalitcit met die KLing gocd hch begrepen, 

pJrtij lk hoop dat al die- dJn moet het gJJn om het 

genen die nu kritisch staan hijeenhouden vJn de sa-

tegenover het CDA in ic- Prof mr. PH. Kooljmcms menleving door cen cthm 

der geval zullen proberen die loyaliteit dat appelleert, dJt mcnscn steunt, moti-

te evenJren. )o Verkuyl placht te zeg

gen: "Hct i'> de opdracht van de chris

ten-democratische politick om in deze 

samenleving tckenen op te richten van 

het komende koninkriJk." lk wcrd er 

opeens aan hcrinnerd vanrniddag en ik 

vind dat een verlosscnde gedachte, om-

vecrt en hij elkaar brengt Misschicn 

dat ik het woord '(;c,innuii,J' gebruikt 

* Deze tekst i'> ecn ingekorte ver<;ie van 

de aanzet tot discussie die de heer 

Kooijrnans bij de aanvJng vJn het 

avondprogramma op 12 mei 1995 gat. 



zou hehhen, want ik hen nu ccnmaal 

een leerling van F llnmner. Waar hct 

on1 gaat 1-.; naar 111ijn gcvocl ccn ant

woord, op datgene wat in dat boek 

'-ltaat en van cbaruit gc-;talte te gcvcn 

aan die maat<,chappij. Fen heroep up 

om vcrantwoordeliJkheid'>gcvocl voor 

de opbouw van clat Koninkr·ijk, in '>a· 

menwnking met anderen, opdat clat 

Koninkrijk ten goedc komt aan een ie

der 

Een beroep doen op mensen 
lk vind ccn tweede gcdachte hij die 

woordcn van Verkuyl hcvrijdend Her 

koninkritk cler Hemclcn i'> niet iets wat 

aileen maar tran<,cendent i'>. Hct is rm

manent. Het moet gestaltc krijgcn hin

nen cleze <,amenlcving. Dat betekent 

dar het nict op on<, wordt ncergclaten. 

Het i'> aan om toevcrtrouwd en wij 

moeten het ge'>lalte geven. Ce<;ta\te ge

ven op een wijze die cen appel doct op 

de volledige inzct en creativiteit van de 

men'>. Ce<,taltc gcven in ecn sterk ver

andercnde wereld, ook hijvoorheeld op 

de elcktronische snclweg ()uncker) 

Ce'>lalte gcven in de wereld, en niet 

ophoudcn hij [ijsdcn of Rodeschool 

I 1\lartens l. 

In zrJn hetoog zei lggcrt dat je de men

selitke waardigheid op twec maniercn 

kar1 schenden namelitk als je een mens 

overvraagt . en ik denk dat niemand dat 

op zichze\1 een kwe<;tieuze stelling 

vindt maar Je schendt de menselijke 

waardighcid ook a\<; jc de men<; onder

vraagt. Hij spit'>le dat toe op de ver

houding binnen Wc<.t· en Oost-Europa, 

je ondcr<;chat de men<; als je clenkt dat 

het hem aileen gaat om economi'>che 

welvaart. Je <;chcndt ziJn waardigheid 

a\<; Je gccn appel doet op zijn inspan-

11ingen voor den1ocratic, voor ccn 

menswaardige <;amcnleving (die zolang 

in de Ianden van Centraal- en Omt

Europa ontbrokcn heett) 

Ook als politickc partij moet je een vol

lcdig appcl docn op mcnsen om die te· 

kenen van het komende koninkrijk in 

de <,amenlcving op tc richten. Dat is 

cer1 hoodschap die kan aampreken, ze

ker in cen periodc waarir1 we het dog

ma van de maakbare <;amcnleving, het 

dogma van de jarcn zeventig, achter 

or1s hebben gclaten, maar ook in ecn 

periodc waarin een andcr dogma de 

overhand drcigt te ncmen. namelijk het 

dogma van de samenlcving die zichzelt 

moct maken. lk geloof dar we in zo'n 

periodc juist van ccn christen-dcmocra

tischc partij mogen verwachtcn dat ziJ 

een beroep doet op men<;en om ecn an· 

dere <;oort samcnlcving op te bouwen, 

die inderdaad trekkcn vcrtoont van ecn 

komend koninkrijk waarin voor ieder

een cen plaat<, is. 

Prof. mr. PH Kooljma11s is hoot}lmwl· Tlller-

11!1l101l<Ii11 Recht 111111 de RijksulliPersileit Lndc11 

n1 Poorzlllu um1 de Co11111lissie Buitwla11d t"lll 

het CDA 
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De verbreding van de Europese Unie met Midden- en Oosteuro

pese staten moet hand in hand gaan met de verdieping. Uitbrei

ding zonder verdieping leidt tot verbrokkeling, tot renationalisatie 

van beleid, tot meer solitair in plaats van solidair optreden. En een 

sterk en solidair Europa is juist nu op vele fronten onmisbaar. 

E 
urora '>taat voor een van de 

grootste u1tdagingcn uit haar 

ge'>chiedenis De christen-de

mocratie heeft op dit belang

rijke kruisrunt een even onmisbare rol 

tc vervullen als bij de geboorte van de 

Eurorese Ccmeenschap Toen was de 

hootdzaak verzoening tussen de aarts

vijanden. En daarvoor 

wcrd hct middcl gekozen 

van de ge.lntcgreerdc eco

nomische samenwcrking. 

Dat was het middcl en niet 

het doc!. Dezc samenwer

king hceft ecn ongckende 

economischc en sociale 

vooruitgang n1ogelijk gc

maakt en heeft ons cen 

unieke vijltigjarige peri ode 

van vredc bezorgd 

geschiedenis werd opgedrongen onge

daan tc makcn. Dczc heelmaking van 

Europa moet in de komende periode 

gerealisecrd worden door het opnemcn 

van de in hct Oostcn gelcgen Ianden in 

instellingen als de Europesc Unic, de 

Westeurorcse Unic en de Noordatlan

tische Vcrdragsorganisatie (NAVO ). 

Mr. H van den Brock 

Het is een heel gecompli

ccerd en tegclijkertijd on

ontkoombaar rroccs. Wij 

trachtcn srcciaal daartoc 

opgcstelde hele bredc 

san1enwcrk i ng~overecn

komstcn te rcalisercn, eerst 

met zes Ianden en binncn

kort met lien. Deze zcs 

Ianden zijn HongariJe, 

Polen, de Tsjechischc re

rubliek, Slowakije, llulga

rije, en Roemenie En de 
Unieke kans 
We staan nu voor de taak om datgcne 

wat in al die jaren is opgebouwd te ver

sterken door uitbreiding van de Unie 

richting hct Oosten. lk denk dat de 

christen-democratie deze uitbreiding 

ziet als een uniekc kans om de kunstma

tige deling van Europa die ons door de 

vier die cr in ieder geval nog hijkomcn 

zijn de drie Baltische Rcrubliekcn en 

Slovenic (behorendc tot het voormalige 

Joegoslavie). 1\ let hct ondertekencn van 

dergelijkc Eurora-akkoorden worden 

deze Ianden opgenomen in de zoge

naamde rrc-toetrcdingsstrategic van de 

Eurorese Unie. Door middel van een 



heel inten.,icf meerjarenprogramma hel

pen wij die Ianden om zich voor Le be

reiden op hun uiteindelijke toetreding 

tot de Furope5e llnie. Deze program

ma'., bevatlen de volgende doelcn: ken-

handelsbevorderi ng, 

opemtelling van markten, economische 

en technische hulp, samenwerking opal 

die terreinen die een transnationale, een 

transeuropese dimemie hebben, zoals 

milieu, energie, transport, communica

tie maar ook cultuur. 

Enorme krachtsinspanning 
Met al die kandidaat-landen worden 

zowel gezamenlijk al5 individueel vcr

dere politieke consultaties gehouden en 

zij worden tevens voorbereid op 5a

menwerking op het gebied van de be-

5rrijding van de inlernationalc misdaad, 

de strijd regen drugs, tegen terrorisme 

en dergelijke Het lijkt me overbodig 

om te zeggen war een enorme krachts

impanning dit in feite betekent voor 

die Ianden en dat die krachtsinspanning 

daarom ook de nodige tijd zal vergen, 

in weerwil van het ongeduld van die 

Ianden en in weerwil van de inderdaad 

indrukwekkende vooruilgang die zeker 

in een aantal van die Ianden intussen is 

gemaakt Zeker als je er rekening mee 

houdt vanuit welk '>ysteem ze proberen 

om dit aanpa55ingsprocc5 nu te doen 

gelukken lk was vorige week in 

Albanie en sprak daar mel de mini5ter 

van Buitenlandse Zaken die mij zei dat 

hij vier jaar geledcn - kort voordar hij 

aantrad - zijn eer5tc reis naar her bui

tenland had gemaakt Dit maakt goed 

duidelijk in wat voor totaal isolement 

dit land zich jarenlang heeft bevonden 

en wat een cnorrne om5chakeling het 

moet betekenen - politiek, economisch 

maar ook mentaal - om thans in dit 

;Jroce<, tc worden opgenomen 1\laar te

gelijkertijd kan cr geen twijtcl over be-

staan dat de erbij horende vooruitzich

ten door Ianden als Alhanie als een ge

weldige uitdaging maar ook al5 een 

geweldige bevrijding worden gezien 

En dat moet de Europese llnie weer 

aanmoedigen om dat proce5 mogelijk 

te maken. 

Veel gevraagd van Unie 
l:lij de uitbreiding van de Europese llnie 

zal niet aileen van die Ianden vee! wor

den gevraagd maar ook van de 

Europese llnie. Het is niet wei denk

baar dat zulke helangrijke tradities als 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

of het structuurfondsenbcleid - waar

mee kapitaaloverdrachten van ongeveer 

!55 miljard ecu in () jaar gemoeid zijn -

automati5ch ook getransponeerd kun

nen worden op al die nieuwe toetre

dende Ianden. Een discussie over 

solidariteit zal daaraan vooraf moeten 

gaan. Want cr zijn natuurlijk maar een 

aantalmogelijkheden: ofwel, wij wijzi

gen dat beleid zeer ingrijpend, ofwel 

we vragen die Ianden om in enorm lan

ge overgangstcrmijnen zich tenslotte 

maar aan dat kostbare Europese sys

teem aan te passen. Die discussie i'> be

paald nog niet teneindc. lk zou aileen 

wei willen zeggen - ook naar aanleiding 

van de di5cussie in Nederland - dat hct 

wellicht wei erg snel gaat al5 men de 

uitbreiding absolute prioriteit geeft In 

dat geval moet het hele gemcenschap

pelijk landbouwbclcid op zijn kop wor

den gezet en moeten aile subsidies zo 

sncl mogcliJk worden afgcschaft De 

landbouw i5 mecr dan uitsluitend een 

cconomischc sector. Hier is een bc

langrijk <,tukjc weefsel van onze 

Nederlandse samenleving l:loeren zijn 

bijvoorbceld ook vaak beheerders van 

onze natuurgebieden. 

i\laar cr zal nog vee! meer van de llnie 

worden gevraagd en nict van de toetre-
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dcnde Ianden. Het '>preekt vanzcll dat 

al'> de uitbrciding zoal'> geschetst 

plaatsvindt, en de Unic straks nict 15, 

maar 25 ot 27 !eden zal tcllen, zij aan 

interne vcr<..,terking en vcr-

vcrvangcn door mccrdcrheid.,hcsluit

vormmg. Tevcns dicnt ck Furopc<,e 

Unie vcrsneld toe te wcrkcn naar cen 

gezamcnlijke eigcn militairc capacitcit· 

voor cri'>ishehtTr'>ing, voor 
dicping n1oet doen, wil zc 

nict dcsintegrcrcn, ver

lamd rakcn en haar interne 

Bij besluitvorming humanitaire actie'> en voor 

vredcstakcn I 111 de ccr'>le 

plaats in Furopa 1. Her 

hoclt gccn hctoog dat de 

geloolwaardighcid van de 

Unic crn<,tig hcclt gelcden 

onder hct gcbrek aan '>iag

kr-acht, besluitvaardighcid 

en invlocd in de crisi'> in 

voormalig foegoslavic Op 

de lntcrgouvcrnemcntelc 

Confcrentie moct ook 

worden gesproken over de 

wijzc waarop de interna-

over het 
<,amenhang volledig kwijt

raken De Europese Unie 

werk t nog steeds met de 

structuur die dcstiJds voor 

ze<, lidstaten is ontworpcn 

lafgezien van enkele he

'>cheiden aanpa<,<,ingenJ. 

Dat is ook gocd te mer

ken. Volgend jaar vindt 

die helc belangriJkc her

zieningsconfcrentic, de 

buitenlandse 

veiligheidsbeleid 

moet het vetorecht 

vervangen worden 

door 

meerderheids-

besluitvorming. 

1 ntcrgouvernemcntcle 

Conferentie plaats Daar zal indringend 

over het huidige functioncren en de 

toekomst van de Unie worden gespro

ken, ook juist met het oog op de toe

korn.,tige uitbrciding 

Fn zo li)kt 1996, of wcllicht het jaar 

daarna, voor Furopa het jaar van de 

waarheid te worden. Dan zal nameliJk 

moetcn blijken ot Furopa haar econo

mi'>che spankracht verder kan bundelen 

in de richting van een cconornische en 

monetairc Lulie. En daarvoor lijkt het 

miJ in ieder geval noodzakelijk dat aan 

de criteria vastgelcgd in het Verdrag 

van t·daastricht voor toctreding tot de 

Monctaire Unie, niet wordt getornd. 

Europees veiligheids- en 
buitenlands beleid 
Op de lntcrgouvernementelc Confc

rentic zal ook mocten blijken of ecn 

slagvaardig luropees buitenlands- en 

veiligheid.,beleid mogelijk is. Daarvnor 

is op zijn min<,t nodig dat hiJ de hesluit

vorming over het huitcnlandse veilig

heidsbeleid hct vctorecht wordt 

tionalc gcorgoniscerdc 

misdaad, de drugshandel en het vreem-

delingenbclcid gczamcni1Jk aangepakt 

dienen te worden. Vonr dezc pro-

bleemveldcn waarvan nicrnand be-

wcert dat ziJ op nationaal niveau 

aldocnde kunnen worden aangepakt- is 

echt Europee., bcleid noodzakeliJk 

Ook hicr i'> de bcsluitvorming op 

Europee<, niveau traag en omslachtig en 

hct zou goed zijn al'> wij christen-de

mocraten clkaar cens diepgaand bevra

gen over die nationalc opvattingen over 

recht, regelgeving, stratrccht en opspn

ring'>methodcs, die ecn harmoni'>cring 

np internationaal vlak in de weg staan 

Wij zijn vaak erg ovcrtuigd van on<, ei

gen gclijk, ot het nu gaat om hct belcid 

ten aanzien van softdrugs of om de 

vraag welke op<,poringsmethodes de 

politic wei of nict mag gebruiken ol 

over de identilicatieplicht WiJ hechten 

tcrecht zeer <;terk aan de hegimclen van 

onze rechtsstaat, maar het i'> de vraag 

waar het va<,thouden aan dat eigcn 

recht hotst met de noodzaak tot har

monisatie, die zich in internationaal 



verhand <,teeds dringender aftekent 

Democratisch gehalte van de 
Unie 
Op de herzieningsconfcrentie zal ook 

gesproken worden over het dcmocra

tisch gehalte van de Unie, de bevoegd

hedcn van het luropees Parlement en 

de democratische controlc in hct alge

meen. lk denk dat men nu a! kan zeg

gcn dat in aile hoofdstedcn en ook bij 

de instcllingen van de Unie - dus ook 

in llrussel het gevoel hcstaat dat de 

hetrokkenheid van de nationalc parle

mentcn, hii hct Uniehclcid moet wor

den versterkt. Van helang is ook de 

vraag hoc het Europese beleid dichter 

hi) de burger kan worden ingehracht. 

Het woord suhsidiariteit is nog niet gc

vallcn. lk noem het dan maar, en ik 

vl!ld ook dat op dat gebied duidelijk 

vooruitgang wordt gebockt. De Euro

pcse C:ommissie is graag bcrcid om een 

dec! van de vcrantwoording op zich tc 

ncmcn voor vcrvreemdingsver<,chijnsc

lcn tus<,en de hurgerij en de Europese 

Lln1e. Zi1 is ook graag hereid om daarin 

vcrandcringcn aan tc brcngcn. Het is 

cchtcr a! te gemakkclijk om met de vin

gcr naar Brusscl te wijzcn. Het mogc 

duidcli1k zijn dat de commissie cr in de 

eerstc plaah is om voorstcllcn te doen 

en dat hct de rcgeringcn van de lidsta

tcn zijn die tcnslotte bcslisscn. 

Europees Sociaal Beleid 
Dan zal crop de conlcrentie stcllig ook 

wo1·den ge<,proken over het sociaal he

kid We herinneren ons maar a! te 

goed de discussics daarover tijdens de 

voorhcreiding van het Verdrag van 

Maastricht. lk hoop in iedcr gcval dat 

we nict opnicuw een dergclijke mociza

mc disnhsic zullen meemakcn en dat 

n1ccr vorn1, inhoud en gczicht gcgcvcn 

zal worden aan een Europees Sociaal 

Beleid_ De christcn-democraten zouden 

hicrhij een voortrekkersrol moeten spe

lcn. 

lnstitutionele vraagstukken 
h zullcn natuurlijk op de hcrzicnings

confcrcntie ook imtitutionele vraag

stukken aan de orde komen. llij

voorbeeld de vraag of de omvang van 

de commissie even hard rnoet groeicn 

als het aantal !eden van de Unic. Ook 

zullen aan de nrde komen: de verhou

dingen tusscn de instcllingen, de balans 

tussen de Raad van 1\linisters en de 

Europese Commissic en het luropese 

l'arlement. llij de hehandeling van deze 

vraagstukken zou men ervoor moetcn 

zorgen dat die maatregelen gcnomen 

worden die bij uithreiding de slag

kracht van de Llnie niet bclemmeren. 

Een sterk en solidair Europa 
Verbreding en verdieping van de Llnie 

moeten hand in hand gaan. Llitbrciding 

zonder verdicping zal gemakkelijk tot 

vcrbrokkeling leiden, tot renationalisa

tie van helcid, tot mcer solitair in plaats 

van solidair optreden. Dat zal voor de 

klcincrc lidstatcn van de Llnie nadcliger 

zijn dan voor de grote. /\1aar ergcr is 

nog dat in dat geval de Llnie noch voor 

de cigen burgers noch in hct internatir)

nale krachtcnveld de politieke en eco

nomische rol zal kunnen vcrvullen die 

van haar mag worden vcrwacht. Een 

stcrk en solidair Europa is onmisbaar 

Aileen ccn sterk en solidair Europa zal 

de internationale concurrentie kunnen 

wcerstaan en daarrnee ook het werk

loosheidsproblecm enigszim kunnen 

vcrlichten. Aileen ecn stcrk en solidair 

Europa kan stabiliteit en vrijheid garan

deren up dit continent. We mogen de 

Koudc Oorlog zijn kwijtgeraakt Daar 

staat tegcnover dat de risico's aanzien

liJk tocgenornen zijn en moeilijk te be-
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heersen. Aileen een sterk en solidair 

Europa kan haar burgers de beschcr

ming hieden tegen de intcrnationaal 

georganiseerde misdaad. Aileen een 

'>terk en solidair Europa zal een ade

quaat antwoord kunnen vindcn op pro

hlemen waarmec we dagclijks worden 

geconfronteerd op zoek naar een recht

vaardig asielhelcid. Aileen cen sterk en 

solidair Europa kan een eftecticl grens-

overschrijdend milieuhelcid voeren. 

Aileen een sterk en solidair Europa kan 

aan effectievc crisisprcventie en eHec

tief crisismanagcment hijdragen. Aileen 

een sterk en solidair Europa kan wcrke-

lijk tegen de schending van fundamen

tclc mensenrcchten opkomen. Aileen 

een sterk en solidair Europa kan cen 

dam opwerpen tegen opkomend natio

nalisme, intolerantie en vrecmdelingcn

haat. Aileen een sterk en solidair 

Europa kan trachten armoe

l 996 of wellicht het de. honger en onderdrukking 
in Derde Wcreldlanden te 

jaar daarna lijkt 

voor Europa het 

jaar van de waarheid 

te worden. 

helpen verhinderen. Aileen 

cen stcrk en solidair Europa 

kan in de transatlantische 

verhoudingen rekencn op 

cen gedeeld leiderschap met 

de Verenigde Staten en aldus 

een stahiliserende invloed 

uitoefenen op de Russische federatie 

Euroscepsis tegengaan 
Vclen zullen het met deze constatcrin

gen in verregaande mate ecns zijn. 

Niettemin blijft cr cen grote 

Eurosccpsis aanwczig. De recessic. 

Jocgoslavic en een ondoorzichtige en 

moeizame besluitvorming rond het 

Verdrag van Maastricht hehben het 

vertrouwer1 bij de Europese burger aan

zienlijk aangetast. Daar moeten we ge

zamenliJk iets aan doen. Het gaat niet 

in de eerste plaats om het Europa van 

de politiek of het Europa van het he-

•• • 

drijfsleven, maar om het Europa van de 

burgers [n ik sluit miJ wat dat betrcft 

graag aan bij wat gezegd wordt in het 

meinummer van Christen ])emocrati

schc Verkenningen waarin opmerkin

gen ziJ n gemaakt door onzc 

jongerenvcrtcgen\voordigerr.;. I ngeborg 

Stadhouders, vice-voorzitter van het 

CDJA en Diana Kooi. voorzitter van de 

BuitcnlandComrnissie van hct CDIA. 

schreven dat christen-democraten zich 

hard moeten maken voor ecn verder

gaande verdieping van de Europcse sa

menwerking, ook al is dat op dit 

moment 'niet in' 1 Hoe populistisch het 

ook moge klinken, de tockomst van 

Nederland ligt in Europa Vcrgaande 

samenwerking is ook van cruciaal he

lang voor stabiliteit en welvaart. En 

wanneer uit onderzock blijkt dat hct 

draagvlak onder de Europese burgers 

voor Europa afhrokkelt, kan je twce 

dingcn doen. je kunt meedeinen ot je 

kunt proberen het tij te keren De 

CDJA-vertegenwoordigers weigcren 

mee te gaan in de pessimistische gc

dachte dat de negatieve spiraal niet kan 

worden doorbrokcn. En ik zou cr zeit 

aan willcn toevoegen. Aileen een sterk 

en solidair C:DA kan de onmisharc in

hreng hiervoor leveren. en dus is er niet 

aileen hoop voor het C:DA. maar ook 

voor Europa 

A 1.-. H. 1'1111 den Brock is lrd 1'<111 de Eurofmc 

Co111111issic 

Noot 
1 [),anJ l\.oo1 en lngchorg StacllwudcT<:. Houwcn 

JJn lT!l o.,anwnlcv1ng \'\lll \\TrcldlmmJJl 

CJnh/cn/)(')IILlll<i/1<.()'11 \'Cij_,CI!IIIIit/l'll 5 ()5, 2D-}~-J-
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Em oude vro~Hu wordt door een !lnder ge!Jolpen hij het uitkleden. 
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Christen-democraten zien de imperfectie van de markt en de gren

zen van de maakbaarheid van de samenleving. En de homo econo

micus geldt voor hen niet als de maat der dingen. De christen

democratie wil investeren in een verantwoordelijke samenleving. 

D 
e centrale vraag waar de 

chri'>ten-dernocratie voor 

staat is: 'Wat voor sarnen

lcving will en \VC voor onzc 

kinderenc' Het gaat om de samenlc-

ving van morgen, en tegelijk om de be

sluiten die we vandaag nemen. De visie 

op mens en maatscharrii van nu is van 

doorslaggevende betckcni., voor het sa-

menlcvingsperspectid op 

langere termijn. 

De christen-democratische notic van 

de vcrantwoordelijkc samcnleving ont

brcekt. de waarde van de gesrreidc ver

antwoordelijkhcid wordt mi'>kend l\1en 

kiest hetzij voor individualisering hetzij 

voor con1n1crcialisering. 

Dit paarse kahinct ontbccrt een visie 

op de rol van organisaties van burgers: 

of ze worden doodgczwegen, ol zc 

worden uit tonnele struc

turcn gewcerd. ol ze wor

den ingc~nocrd in rcgc\-; 

die het rrimaat van de ro

litiek moctcn bcvestigen. 

lk wil dat met cen enkel 

voorheeld illustreren: 

- De keuze voor de 24-

uurseconomie. Dezc komt 

tot uitdrukking in de actu-

elc voorstellen inzake 

Winke].,]uitingswct en 

We zicn or dit moment. 

volgens de grondpatronen 

van de hootdstromen in de 

Nederlandse politiek: aan 

de ene kant het liberalc 

rnarktdenken, gericht or 

de autonomc men<>. en aan 

de andere kant het tanen

de geloot in hct alloceren

dc verrnogen van de ovcr

heid van de sociaal-demo- Drs. E Heerma Arbeid'>tijdenwct Mij11 

era ten. 

In de nco-libcrale, raarse. receptuur 

van een mix van markt en overheid'>in

terventie. ontbreekt of is zwaar onder

helicht de rol en plaats van de gcrneen

schap, gemeen<,chapszin en gemeen

scharsbelcving. 

collcga Bolkestein vcrwijt het C::DA een 

anti-lihcralc houding vanwcge de or

stelling tegen de Winkelsluitingswet. 

Wij zouden de roer van de consument 

niet volgcn. Volgens mij wortlt de rol 

van de consument hier te vee] geacccn

tuccrd, en die van helJngen van wcrk

nemcrs en zclh.tandigcn in het midden-



en klcinbcdrijf te wcinig, cvenals de rol 

van de zondag in een week als dag van 

ont1nocting, hczinning en rust. 

Nu cens sprcekt de pastoor dan weer de 

koopman.. ecn wirwar van scntimen

ten en belangen zo poneert hij vcrder. 

Ook hicr slaat Bolkestein gecn hruggen 

voor ecn dialoog over waardcn. 

Ten twcede kunnen de aanvallen op de 

pluriformiteit door de paarse coalitic 

een blijvendc schade aanrichten. Of het 

nu gaat 0111 ont\vikkcling-;')Jnlen\vcr

king, ondcf\vijs. hct omrocpbc-,tel of het 

maat-,chappclijk activeringswerk, de or

ganisatorische en lcvensheschouwclijkc 

pluriformiteit wordt aangcvallcn. 

Ten dcrdc wijs ik op de voortschrijden

dc ophdfing van de ovcrlegeconomie. 

De ovcrlegcconomie is op zich niet 

hcilig, verantwoordelijkhcden moeten 

zcker betcr worden atgehakcnd lv1aar 

onder andere de afschatfing van de ad

VIcsvcrplichting van de Sociaai

Economischc Raad (SERl duidt op cen 

mcntalitcit die vcrantwoordeli1khcden 

van maatschappclijke vcrbandcn af

hreekt. Dat is cen prij-; die hetaald 

wordt voor mccr markt en meer pri

maat voor de politick. 

Kenmerken christen
democratisch gedachtengoed 
Zo zip1 cr mecr voorhcclden. Bclang

rijkcr is dit Wat ons ondcrscheidt in 

ons chri.,tcn-dcl11ocratischc gcdachtcn

gocd. zijn in mip1 ogen onder 111eer de 

volgcndc dric ken111erken: 

Wij zien naast de wezcnlijke rol van 

de 111arkt en hct marktmechanismc. 

ook de i111perkctie van de markt. 

Wij zicn naa'>t de onvervree111dhare 

(kern- I taken van de ovcrheid. ook de 

grenzcn van de 111aakhaarhcid van de 

',Jfllenlcving. 

Tcgcnovcr de vcrahsolutering van 

hct 111dividu en. in het verlcngde 

daarvan, de verah-;olutcring van het 

primaat van de politick, zien wij 

naast de homo-eco11omicm ook de die

nende mens. 

In de architectonische kritiek op het 

ondermaanse die het rooms-katholiekc

en protestants-christelijkc staatkundige 

denken eigen is. en hoort te zijn, stel

lcn wij als christen-democraten hct vol

gende ccntraal: 

de mem is niet het eindpunt. maar 

het beginpunt, 

hct gaat nict 0111 het individu ma<H 

om de verantwoordelijke mens, 

de waardc die familic, gezin. werk en 

allerlei andere samenlcvingsverban

dcn hecft al-, cement, als cohesie in 

de maatschappii: 

de positie van het kind onderwcg 

naar volwa'>Senhcid en hurgerschap, 

de mcnselijkc maat als randvoorwaar

de voor verantwoordclijkhei.,heleving. 

l'roblemen van deze tijd vragcn niet 0111 

een 'dclegatic' eenzijdig naar die ovcr

heid. naar de politick. naar de markt of 

naar het individu. Enkelc indringcnde 

problemcn die onze Ncderland-;e sa-

111enlcving bczighouden en zullen bc

zighouden, vragen on1 cen vcrantwoor

delijke samenlcving, waarin gemeen

schapszin en gemeenschapshcleving 

een onmishare cohcsiefactor vormen. 

Evenwicht, harmonie tussen markt, 

overheid, individuele burger'> en een 

verantwoordeli)kc sa111enlcving, is naar 

mijn stcllige ovcrtuiging een randvoor

waarde 0111 de grote vragen van dczc 

tijd nader tot ecn oplossing te hrcngen. 

Daadwerkelijkc spreiding van verant

woordclijkhedcn. 

lk dcnk hierbij aan vraag.,tukken als- in 

willekcurigc volgorde -: 

de vcrgriJzing en de vercenzaming, 

ccn substantielc groep die het tempo 

van de maat-;chappclijke ontwikkc-
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lingen nict kan volgen, 

participatic en -.ociale uitsluiting; 

integratie van minderhedcn in de 

Nederlandsc samenleving, 

helcelde en kitclijke onveiligheid; 

de grenswaardcn van Ieven en dood; 

investeren in opvoeding en waarden

overdracht. 

Vraagstukken die cen christelijk-sociale 

volkspartij in haar wczcn raken, en ap

pellcrcn aan de uitgangspunten van so

lidariteit en publieke gerechtigheid 

Het zijn nieuwe emancipatie-opgavcn 

van de samcnleving, voor de samenlc

ving en door de samenleving. 

Sociaal-maatschappelijk deficit 
De Koningin sprak op 5 mci in de 

Ridderzaal in haar indrukwekkendc 

toe-.praak 'Herdenken na vijftig Jaar' 

over "de dreiging van een maatscllJppij 

die in ontbinding raakt." ZiJ vertaalde 

wat hi) zccr velen !edt. [r dreigt een 

sociaal maatschappclijk deficit. Hct is 

ecn opgave V(?or on-. allen dcze drei

ging tc bestriJden Het vraagt van poli

tieke partijen, kerken en maatschappe

lijke in-,tituties, in de be-.tc tradities in 

de gcschiedenis van ons land zoals de 

striJd tegen het water, zoals de 

Woningwet van 190 I en zoals de we

deropbouw na de Tweede Wcreld

oorlog, om hernieuwde sociaal-maat

schappelijke COIIIIHilmrllls. Het vraagt het 

beste uit de kast te halen, zekcr wat de 

politickc partijen bctrclt. 

De centrale vraag waar het vandaag om 

gaat is, nogn1t1al'l: wat voor -;anlenle

ving willcn we, wat voor samenlcving 

willen we voor onzc kindercn. Om toe 

te komcn aan dat samenleving<;pcrspec

tief dat werkelijk tcgemoet komt aan de 

waarden waar de christen-democratic 

voor staat. Wij willcn als christcn-de

mocraten ondcrweg naar de volgendc 

ecuw, als chri<;telijk--.ocialc volbpartij 

onze bijdrage lcveren aan de verant

woordeliJke samenleving. U zult inmid

dels bcgrepen hcbben dat daarbij de 

homo- ecollomicus niet als maat der dingen 

n1ag gclden!~. 

lnvesteren in inhoud 
Het CDA maakt de laat-.te andcrhall 

jaar een moeilijke periodc door. 

Sommigcn ontwaren zclfs het einde van 

de christen-democratische hcwcging. 

Echtcr, de christen-democratic is nooit 

een vanzelfsprekendheid geweest. In 

het verlcden is altijd gcvochten voor de 

cigen idealcn, ondanks wcerstand en 

interne discussie. In de prcn zeventig 

werd gcwerkt aan de eenwording van 

hct CDA. Dat was geen rimpelloos 

proces. Begin jaren tachtig zaktc het 

CDA wcg in de opinicpcilingen 

i\1aar zowel in de jaren zeventig, als 111 

de Jaren tachtig, waren het juist de uJt

gangspunten, de esscnticle christen-de

mocratische waarden, die vitaliteit, 

kracht en inspiratie hchben gegevcn. 

En ook nu. lnvcsteren in de inhoud van 

de christen-democratie nu hctekent in

vesteren in de toekomst. 

De afgelopen twee dagen is er vee! 

ge'investeerd en perspcctiefvol gcspro

kcn over wat christen-democraten ten 

dicpste hewecgt. Mensen, instituties en 

ook politieke parti)en kunnen foutcn 

n1akcn, n1aar van oneindig groot gc

wicht i-. hct verhaal, de inhoud, de vi

sic. Het ziJn de chri-.telijkc inspiratic en 

de dialoog met de samcnlcving, die de 

chri-.ten-dcmocratie tot beweging van 

de toekomst makcn. Daarin hcbben wiJ 

vertrouwen, en daar wcrken wij aan, in 

de partij, in het parlcment en in de sa

mcnleving Dit symposium is daarbij 

een markant vertrekpunt. 

Drs. E. llrmlld 11 Poorzittn lhlll de CDA
Twmlc Km11erjrdclic 



De politiek moet de komende jaren een antwoord vinden op de 

vraag hoe de verbrokkelende samenleving bijeen gehouden kan 

worden. De christen-democratie heeft doeltreffender oplossingen 

voor dit probleem vanwege haar andere visie op overheid, samen

leving en mensen 

D 
e twcc hoofdbe>tanddelen 

uit de lite! - hct CDA en 

de toekomst - worden te

gcnwoordig vaak geasso

ueerd met de term 'einde' !-let einde 

van de ge>chicdeni>, van ideologic. van 

democratic. of van de modernc tijd. AI 

die kwalificatic> zijn gehruikt Ken

ringen waarop mcnsen gcen vat meer 

hebbcn. Het lijkt de nude prcdestinatic 

rn ecn modern gcwaad. Dat is opval

lcnd. lk zal nict stellcn dat wctenschap, 

technick en economic niet bclangrijk 

zijn, maar wij blijven verantwoordelijk, 

individuecl en collectief Niets is zo 

verlcidelijk als het vertrouwcn in ohjcc

tievc !eiten en weten

schappelijke zekcrheden 

die geen kcuze mecr Iaten. 

Niets i> zo hedricgliJk De 

samenlcving i> nict maak

baar, maar dat hctekent 

nict dat onze kcuzen er al

lemaal niets toe docn. De 

toekomst rolt nict over 

ons heen. 

ncliJk loopt de moderne 

mens ir1 zijn vrijheidsstre

ven tcgcn ecn grens or, al:-, 

be>taan en vrijheid zcker 

li1ken Dan stelt hij zich 

opeen<, de vraag naar de 

zin daarvan en wordt van 

de ovcrhcid op wie hij de 

vrijheid bevocht. een zin

gcvend kadcr. een doe] 

vcrwacht. Wie daarcnte

gen die zin al gcvonden 

had 111 de beschcrming 

door de ovcrhcid van zijn 

Mr. JPH Donner 

Daarom heb ik mindcr 

twijfel over de toekomst 

van het C:DA Dat <;taat in 

materiecl 

welzijn tegcn economi.,chc ri-,ico's, i'> 

niet minder in vcrwarring nu ook de 

overhcid moet tcrugtredcn en zich 

moct huigcn voor de markt. 

Het vermeende 'einde' wordt mccstal 

toege>chrcven aan technischc. ccono

mi>che en maatschappeliJke verande-

cen traditie waarin bestaan en vrijhcid 

aan hct begin komen (de schepping en 

de appcl) maar de hoop aan het einde 

staat, de zekcrheid dat ook dit nict het 

eindc is. Nict de overheid gccft zin aan 

de >amenleving, maar de samenlcving, 

de menscn daarin, gevcn zin aan de 

overhcid. Die uitgangspuntcn zullcn we 
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vruchtbaar moeten weten tc maken bij 

de keuzen die mede vormgeven aan de 

toekomst. In de wetenschap dat ook die 

keuzen en oplossingen gcbrekkig zul

lcn zijn; het blijft hozen in een lckke 

boot, maar het is onze verantwoorde

lijkheid om die drijvend te houden. 

Onze 'blinde' vlek voor de 
toekomst 
Middeleeuw<,e '>childerijen vallen op 

door het gebrek aan hi,torisch beset. 

Het verleden wordt voorge<,teld in de 

beelden van alledag Nu wordt het be

sef dat vroeger alles anders wa-., on<, 

met de paplepel ingegoten. l\1aar als 

het om de toekomst gaat, doen wij vaak 

niet ander'> dan die middeleeuwse schil

der'>. Bepaalde veranderingen kunnen 

we ons voorstellen, vooral a!, die de 

economie, de techniek en het milieu 

betreffen. Maar dat we zelf, onze socia

le structurcn of de overheid daarbij ver

anderen, <,tellen we ons niet voor. Deze 

drie zijn constanten in onzc verbeel

ding van de toekomst. Maar als in het 

verlcden aile, anders was, zal ook de 

toekomst anders zijn. 

De blokkade zit zelfs dieper. Veran

deringen die onszelf of de samenleving 

betretfcn, ervaren wij als sini'>ter. We 

be.,chouwen ze als problemcn, waarte

gen we ons wapenen met verzekerin

gen, afspraken en wetten, om zo het 

heden te continuercn. Onuitgesproken 

oogmcrk is duurzaamheid scheppcn; 

doorgeven van wat we nu hebben aan 

volgcnde generaties. Stelu voor dat on

ze voorouders dat ook zo hadden ge

zien. Zij hadden gelukkig tot doe! dar 

wij het niet zo zoudcn treHcn als zij 

Veranderingen in de 
samenleving 
De samenlcving verandcrt sneller dan 

ooit. Economischc en technischc ver-

anderingen trekken vooral aandacht. 

De dcmograhsche veranderingcn zijn 

echter niet van minder betekenis. Door 

migratie zal de samenleving nog hete

rogener worden. Dat is niet nieuw; het 

hoge tempo waarin het gebeurt is dat 

wei. Nu zijn er tweecneenhalf miljoen 

allochtone inwoner<, in de zin dat ten

minste een ouder elders is geboren. 

Daarvan zijn overigen<, slccht-. 750.000 

vreemdeling De komende vijftien jaren 

zullen cr nog eens tu'>'en een half en 

een miljoen buitenlandcrs bijkomen; de 

afgelopen vijltien jaren waren dat er 

400.000. Door vergrijzing en ontgroe

ning zal daarnaast de lcdtijdopbouw in 

de samenlcving '>lerk veranderen. Ook 

dat is niet nieuw, maar door de abrupte 

om.,lag van de naoorlogse geboortegolf 

in de jaren '70 gaat ook dat vee! sneller 

het aantal ouderen verdubbclt en hun 

aandeel in de bevolking stiJgt daardoor. 

In welke mate hangt nog af van het 

aantal jongeren, waarvan het merendeel 

nog geboren moet worden, maar hun 

aandeel neemt af. 

Vanuit onze blokkade voor de tnekomst 

zien we die veranderingcn pnmair als 

problemen Bijvoorbeeld als probleem 

voor de collectievc lastcn, omdat we de 

bestaande verhoudingen 111 wet en recht 

hebben vastgelegd en de staat aampra

kclijk hebbcn gcmaakt voor de kmten 

van aanpassing. Natuurlijk is het waar 

dat het beroep op collectieve voorzie

ningen zal vcranderen; bijvoorbeeld ou

deren en migranten vergen ecn andere 

gezondheidszorg en de hehoefte aan 

onderwijs verandert. Die vraagstukken 

hehoeven aile aandacht, maar daar staat 

of valt de tockomstige betekeni'> van de 

christen-democratic nict mee. 

Het werkelijke politieke vraagstuk dat 

met die veranderingen aan de orde 

wordt gesteld, i'> het gegeven dat de sa

menleving mcde daardonr aan <,teeds 



sterkcrc middclruntvlicdende krachten 

onderhevig is en vcrhrokkclt. Daarmcc 

staat de kwaliteit van onze samenleving 

op hct spel Het bestaansrecht en de 

hetekenis van de christen-democratic 

voor de toekomst, staat of valt met de 

vraag of wij met onze uitgangspunten 

voor dat vraagstuk ecn beter en vrucht

haarder antwoord kunnen geven dan 

andere partijen. 

Een centrifugale samenleving 
Die verhrokkeling van de samenleving 

hedt niet ccn oorzaak. lk zie cr ten

minstc drie. 

TeclmisciJe, eco11omische e11 

demografische ummderi11gm 
Een eerstc is cr her cumulaticve effect 

van de technischc, economische en de

mografische vcranderingen die steeds 

mccr over clkaar heenschuiven. 1\ leer 

flexihiliteit en markt leiden tot grotere 

cconomische vcrschillen. Belangen 

worden rluriformer en diverser; de 

maahchappelijke kwetshaarheid van 

grotc groepcn in de sarncnleving voor 

die veranderingen neemt toe. 1\ligratie 

en achterstand drcigen <,amen te gaan 

vallen. Dat wordt ver·<,terkt door her 

tocncmend hclang van upleiding en 

kennis in de economic. Tegelijk zien 

we dat urleiding, kennis en ervaring 

steeds sneller vcrouderen; lang voor het 

vi!fcnzcstigstc jaar heeft het grnol'>te 

deel van de hcroepsbevolking het ar

hcid'>proces veri a ten. Niet aileen neemt 

het tinancieel draagvlak daardoor at, 

maar ook de maatschappelijkc betrok

kenhcid via arheid en werkkring 

Tegenovcr meer oudcren staan in de 

toekomst minder actieven. l\1aar ook 

mindcr jongercn om de hetaalde zorg 

te vervullen, aileen al daardoor worden 

de kosten van die zorg hoger Tegelijk 

verschralcn de natuurlijke zorgsy'>te-

men van familie of kennissen omdat hct 

Ofl peil houden van het gezinsinkomen 

in steeds mcer gevallen tweeverdiener'> 

eist. Door die veranderingen rakcn 

steeds meer hclangen gcscheiden, men

sen gdsoleerd en velen in de kwaliteit 

van hun be<,taan bedreigd. Hovendien 

roert de ongclijkmatige verdeling van 

deze effecten maatscharpelijke sran

ningen op. 

Het fnoces 1)(111 indiPidualisering 
Ecn tweedc factor is het proccs van in

dividualisering Dat is nict aileen her 

gevolg van toencmende zelfzuchtig

heid; van op eigcn belangcn gerichtc, 

calculercnde burgers. De wortels van 

dat proces liggen heslotcn in de grond

slagen van de verzorgingsstaat en in 

onze conccrten van recht en van het 

individu als dragcr van rechten. Het 

zijn vaak in de ecrste plaats overheid en 

wetgcvcr zelf die de burger reduccrcn 

tot zijn economi'>che rol Er zijn grote 

re<,erves aan solidariteit en 

We hebben 

individuele vrijheid 

en collectieve 
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zorg, maar waar daar he

hoefte aan bestaat, wnrdt de 

rol van de burger in de rcgel 

bererkt tot die van rorte

monnee. PersonnliJke vcr

antwoordelijkhedcn worden 

regek l\1ogelijkheden wor

den eerst recht en vervol

gen'> wordt men geacht 

daarvan gebruik te makcn 

en tcnslotte wordt men 

daartoe verplicht. Deze 

'dwingende' logica is hcr

kenhaar bij de wetgeving 

met hetrekking tot de eman

cipatie en de studiclinancie

veran twoorde I i j kheid 

willen bevorderen, 

maar dreigen nu 

individuele 

verantwoordelijkheid 

en collectieve 

vrijheid te verliezen. 

ring. Bovendien kan de burger van 

nicmand het calculeren zo goed leren 

als van de 'bezuinigende' overheid. 

lndividualisering is geen adequate aan

duiding Er wordt thans vermocdelijk 
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mccr dan ooit ti)d, geld en inspanning 

gc·inve~teerd in gezin, rclatie" en socia

lc activiteiten. t\laar ieder heeft daarhij 

'>teeds mecr mogelijkheden om naar ei

gen inzicht en situatie invulling en 

structuur te geven aan ziJn leefwereld. 

En die leetwerelden gaan door techni

sche en economi<.che ontwikkelingen 

steeds meer uiteenlopen. Sociale struc

turen verdwijnen niet, zij worden aileen 

veel gevarieerder en krijgen het karak

ter van veranderende netwerken rond 

pcrsonen, belangen en maatschappelij

ke is<.ues. 

Ieder hecft binnen die gevariecrde en 

dynamische structuur meer ruimte en 

vrijheid. Maar zij biedt de samenleving 

geen samenhang en het versterkt de 

maatschappelijke verbrokkeling. 13elang 

zoekt helang, interesse zoekt interesse 

en sociale sferen raken gescheiden. 

Hoe vloeicnder de bindingen, des te 

minder zullen zij onderlinge zorg en 

verantwoordelijkheid genereren De 

kader<. en traditionele verbandcn waar

binnen mensen in hun maatschappelij

ke diver<.itcit werden gc'integreerd en 

op elkaar waren aangewezen, zoal., 

woonplaats, levembeschouwing, ver

dwijnen Zelfs de functie van arbeid 

kalft in dat opzicht af Arbeid wordt 

gedifferentiecrder en gespecialisecrder 

Wie werk hecft, werkt steeds harder; 

maar wie geen werk heeft, verliest ook 

het uitzicht daarop Terwijl het aanbod 

van arbeid zich concentrcert in de gro

te steden, vestigt de economischc be

drijvighcid zich daarbuiten. 

De inrichting van de smnenleving 
Een derde cruciale factor is de wijze 

waarop we de samenleving nu hehben 

ingericht. Dat is gedaan om de samen

leving bijeen te houden, maar de wijze 

waarop het gedaan is versterkt nu juist 

het proces van maatschappelijke ver-

brokkeling Croepcn of waarden (zoals 

her milieu) zi)n al-; voorwerp van zorg 

en bescherming wettelijk afgcschermd 

van de dynamiek van de samenlcving. 

Ze ziJn als het ware in 'hokjes' gcplaatst 

in vaste verhoudingen en patronen. Dit 

biedt zekerheid, maar het lijkt qeed<, 

meer de zekerheid van een gevangcnis. 

i\lcn raakt steeds meer in die hokjc<. 

opge<.loten en afhankelijk van de over

heid. Wat als bcscherming begint, 

wordt i-;olement en uiteindelijk al., dis

criminatie ervaren. Vrouwcn en oudc

ren zijn bescherrnd tegen arbeid; 

temini'>mc en een bcginnend gcvoel 

van leeftijdsdiscriminatie zijn daarvan 

het gcvolg. Oudere werknemcrs zijn in 

hun werk en pensioen beschermd; het 

gevolg is het op grote schaal vervroegd 

uittredcn waardoor op termijn ook het 

basispen<.iocn bedreigd wordt. We heb

bcn minderhcden in hun eigenheid wil

len respccteren; wat we hebben, i<. 

isolcment en discriminatie. We hcbhen 

de kwaliteit van arbeid met waarborgen 

en eisen bescherrnd, maar arbeid is 

daardoor steeds schaar<,er geworden en 

voor velen minder bereikhaar. We heb

hen kortom individuele vrijheid en col

lectieve verantwoordelijkheid willen 

bevorderen, maar dreigen nu individu

clc verantwoordelijkheid en de collcc

tieve vrijheid te vcrliezen. 

Door de verandcrende maatschappelij

ke conteht krijgen regcls, rechten en 

voorzieningcn die met de beste bedoe

lingen zijn vastgesteld, een averechts 

effect. Terwijl de overheid de lasten en 

verantwoordelijkheden nu al niet aan

kan, werkcn het recht, de diversiteit in 

de samenleving en een drang tot per

fectionisme in de richting van ecn 

steeds grotcre differentiatie en fijnma

zigheid. Driecntwintig onderscheiden 

categoriecn jeugdigen in de bijstand is 

niet een op zichzelf staand execs, maar 



ccn rnlitick-rationccl gcvolg van het 

<>y<,tccm. Vcrandcrcn rnoct hct, maar 

verandcrcn gaat van 'au' Zo zitten \VC 

vast als hct aarie met zijn hand in de 

rot met <>noer. dat zijn hand cr uit wil 

krljgen, maar ook het snocp niet lm wil 

Iaten 

het rroccs van individualiscring en de 

'fr<~tchtPork society' politick vcroordclcn, 

maar daarmcc verdwijnen zij nict. 

Wanneer hct CDA die veroordcling 

hovcndien kracht van wet zou willcn 

gcvcn, komt het op zccr gevaarlijk ter-

rein. Een ovcrhcid die 

Laten we gned hc<>etfen 

wat cr or het srel staat. 

Naarmate hct stelsel min

der hevrcdigt, ta<;t dit hct 

vcrmogcn van de ovcrheid 

aan om de samenleving 

hijccn te houden. Wan

necr de overhcid geen op-

Een overheid die 
menscn tot dcugdzaam

heid wil dwingen, vervalt 

in de ergste tirannic. mensen tot 

deugdzaamheid wil 

dwingen, vervalt in 

de ergste tirannie. 

llij het zocken van ecn 

adequaat antwoord op het 

vraagstuk van de inrich

ting van het bestel, drei

gcn we bevangen tc raken 

in de concepten van ande

hererkt de nrlossing zich 

lo<;sing mecr hiedt. gaat 

men zip1 cigcn weg en helpt zichzelf 

via de mazen in het systecm. Or aile 

tcrreinen nccmt dan de bereidheid af 

om gemeenschappelijk tot een oplns

sing te komen en zich te houden aan de 

gcsteldc rcgek Hct nnvermogen om 

hct disfunctioneren te vcrhelpen, wordt 

dan zeit een factor van verbrokkeling 

Het centrale politieke 
vraagstuk en de alternatieven 
De centrale opdracht van de rolitiek in 

de komende jaren is om een antwoord 

te vinden op dit vraagstuk van rniddel

puntvliedcnde krachten van divcrsiteit 

en hetcrogeniteit. Hoe kan de sarnenk

ving bijeen worden gchnuden en hoe 

kan mensen houvast worden gehoden 

bij de inrichting van hun eigcn bcstaan 

en omgcving. In een verbrokkeldc sa

menleving die gccn greep hcclt op de 

eigen tnckomst verliest politiek haar 

zin. 

Hct gaat daarbij vooral om het vindcn 

van ecn andere bcnadering voor het 

functioneren van de ovcrhcid. Op de 

vcr<>chillendc maat-.chappclijke en tcch

nischc veranderingen die van invlocd 

zijn, hehbcn overhcid en politick geen 

ot slecht-. hcperkte invloed. Men kan 

ren. Daarin 

tot de smallc keuze tussen terugtred 

van de overheid of een efficicntere uit

vocring van hct hestaande hestel, markt 

ot een sociaal gezicht of althans een 

rnoeizaam compromis daartussen. 

Dat hiedt echter gecn werkelijk alterna

tid. Terugtrcd van de overheid, het re

duceren van vnnrzieningcn en regels, 

vcrschaft wei meer vrijhcid Sommigen 

krijgen daarbij mccr rnogelijkheden 

Voor vclen houdt die vrijheid echter 

weinig meer in dan het zich aanpassen 

aan vonrtdurend nieuwe onzckerhedcn 

en omstandigheden die door 'onzicht

barc handen' worden gescharen. Door 

de individualisering biedt de samenle

ving evcnmin houvast of samenhang. 

Een tcrugtred van de ovcrheid die 

slechts berust op efficiency en econo

mische vrijheid, heeft ook geen kecr

punt. Celeidelijk worden aile waarden 

en kwaliteit ondcrgeschikt aan econo

mischc krachtcn. Uiteindclijk verlicst 

iedereen. omdat nicmand nog greep, 

structuur of houvast heeft. lcders Ieven 

wordt dan bcheerst door 'blinde krach

ten' en als voorheen bepalen economi

sche positie. kracht en macht de 

verhnudi ngen. 
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Het zo goed en zo kwaad als het kan, 

vasthouden aan het bestaande komt 

echtcr op hetzelfde neer. Deze bcnade

ring loopt in toenemende mate vast 

omdat zij nieuwe maatschappelijke pro

blemen en ontwikkelingen beant

woordt rnct de conceptcn, analyses en 

oplossingen uit het verleden. Door zo 

het verleden in de tockomst te continu

cren, sluiten we onze tockomst at. Hct 

biedt ook nauwelijks meer zekcrheid 

dan ecn terugtredende overheid. Wordt 

er werkclijk een beroep gedaan op 

voorzieningen, dan worden zij <,chielijk 

aangepast om het beroep te beperken. 

Terwijl er voor het overige ecn toene

mend schcmcrgebied ontstaat van ge

dogen, fraude, criminaliteit en illega

liteit. Hierdoor krijgt een ieder die zich 

nog wei aan de regels houdt het gcvoel 

dat hij een \ukkel' is. 

Linksom of rechtsom bieden de gepre

senteerdc alternatievcn het perspcctiet 

van ccn <,arnenleving die van markten, 

net~erken en labiele evcnwichten aan 

elkaar hangt. Hct i'> een samenleving 

waarin niemand de ontwikkcling nog 

bcheerst. Dat is het perspcctief van het 

'einde'. 

Christen-democratische 
uitgangspunten 
Het C:DA en de partijen die daarin zijn 

opgcgaan, zijn vanouds uitgcgaan van 

een vruchtbaardcr benadcri ng Die he

rust op een andere visie up overheid, 

sarnenleving en mcnsen. De staat wordt 

nict gezien als verlengde van de econo

mie in de zin dat zij collectieve voor

zieningen dient te scheppcn die de 

markt niet voortbrengt. De overheid 

wordt niet gezien als her dagelijks be

stuur van de nationalc gcmeenschap, 

die op ieder punt waar her mis gaat, 

rnoet ingrijpcn Staat en overheid heb

ben een eigcn functie. Zij vormen de 

noodzakelijke voorwaarde zonder wcl

ke samenlcving, samcnlcvcn bij aile di

vcrsiteit en hcterogeniteit niet mogelijk 

is. Hun tunLlie i'> niet in de eerste plaats 

orn de samenleving te verbetcren. maar 

om ergcr tc voorkornen: dat we niet 

vreedzaam kunncn samenlcven. Hogcre 

doelen aan <,taat en overhcid toeschrij

ven is nict ongevaarliJk· "/)as hat 1}mdc 

den Staal zur Hiil/e i}n>lilcht. dass ilm dcr 

A·lwsch zu seinem Himmel machcn cnollte" 

(Holderlin) (zie ook Romeinen 13) 

Dynamiek, waarden, diversiteit en hete

rogenitcit komen uit de sarncnleving 

voort, maar zij zijn niet mogelijk zon

der overheid. Staat en individu, sociaal 

gezicht en markt, gezag en vrijheid, in

dividueel bclang en algemecn hclang 

zijn, in die optcek, onderling samenhan

gende aspecten van eenzellde werke

lijkheid 

Her lijkt abstract, maar biedt een con

crete leidraad voor de politiek Zondcr 

ovcrheid geen <,amenleving; niet aileen 

nationaal. Her gcldt ook vom her he

leid ten aanzien van Europa. Het be

langriJkstc criterium voor integratie is 

nict \vat \Vtnncn we', n1aar \vat verlic

zen we bij het uithlijven daarvan' Ccen 

van de eerder gC!ll)emde vraagstukken 

is oplosbaar zonder cen Furopesc ccn

wording lndien bijvoorhceld de 

Furopese llnie niet stahditeit bicdt 

noch biJdraagt aan de beheer<,ing van 

contlictcn hinnen luropa, i'> hct cen il

lusie dat enige lidstaat biJvoorhecld het 

migratie-vraagstuk kan behee"cn. 

,\lachtsevenwichten tu">en staten zul

lcn dce stabiliteit niet kunnen voort

brcngcn. 

De integratie maakt andere hestuurlijkc 

niveau<, hepaald niet overhodig De ni

veaus van ovcrheid zijn geen communi

cerende vaten: wat de cen mecr heeft. 

gaat weg biJ de andcr. Zij dienen elkaar 

juist tc ver<,terken. Fen Europe<,e llnie 



zal nict functioneren zonder effectieve 

staten en lokalc overheden. Zo dicncn 

dcccntralisatie en zeitregulcring niet de 

nationale overheid uit tc hollen, maar 

de bestuursniveaus te versterkcn. Nict 

in de vorm dat iedcrccn bij elkaar over 

de schoudcr mcekijkt en mccbcslist. 

Die tout is in het verleden gcmaakt. 

Maar deccntralisatie is niet verant

woord mogelijk zonder een krachtigc 

hevoegdheid op nationaal niveau waar

mee conllictcn en zaken van algemeen 

hclang worden beslist 

Hct is nict de ovcrheid die werk, waar

den en kwaliteit in de samenleving 

sclwpt De samenleving doet dat zeit. 

Banenplannen van de ovcrheid zijn 

slcchts ecn 'sigaar uit eigen doos' Fr 

wordt weer mogelijk gemaakt, wat eerst 

onmogclijk was gcmaakt. Van de over

hcid mag primair verwacht worden dat 

ziJ voorwaarden schept om te voorko

men dat ccn waarde, bijvoorbeeld het 

inkomcn, aile andere waarden wegdrukt. 

Dat is samcnlcvcn mogelijk maken. 

Vanuit die uptick zal het overheidsbe

leid er primair op gericht moeten zijn 

om de samenleving zeit in staat te stel

lcn de verschillcnde waarden en belan

gen op gc'l'ntegreerde wiJze met elkaar 

in ovcreenstemming te brengen. De 

markt is slccht<. een mechanisme in dat 

opzicht. Overlcg, samenwerking en de 

verdeling van verantwoordelijkheden, 

aanspraken en vcrplichtingen zijn an

dere. Celct op de werking van de be

staande voorzieningen betekent dat, 

dat de ovcrhcid op veel terreinen dras

tisch moet tcrugtreden om mcnsen 

weer te integreren in de cconomische 

dynamiek. Overheidwoorzieningen 

zouden mecr gericht mocten zijn op 

aanvulling \Vaar de cigcn in')panningen 

ontoereikend zijn. Nu bcrusten zij veel

al op de gedachte dat arbeid niet ccht 

n1cn~waardig i:-,. 

Die benadering geldt niet aileen op so

ciaal gebied llij de bescherming van 

milieu en natuur zullen de voorwaarden 

zo moeten zijn dat economic en milieu 

meer in elkaars verlengde liggen Thans 

is de wet doorgaans gericht op het 

scheppen van een tegenstelling tussen 

deze waarden, die in ieder individucel 

geval door het bestuur moeten worden 

beslecht. 

Tegclijk ligt in die visie bcsloten dat 

met een terugtrcd van de overheid de 

kow, niet at is. Mensen hebhcn behod

te aan zekerheid en houvast. Dat moet 

de ovcrheid niet zeit gaan bieden, maar 

ze zal samenlevingsstructuren moeten 

heschermen en stimulcren, die samen

werking en contact bevordcrcn en zo 

houvast biedcn. Concrcet betekent dat 

bijvoorheeld dater ondanks de hchocf

te aan llexihilisering reden is om ten-

minste ccn dag te houden 

iedereen in beginsel wat an-

waarop 
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dcrs kan doen dan wcrkcn. 

Niet primair omdat het de 

zondag is, maar omdat, als 

iedereen weer een andere 

dag vrij hedt, tal van verban

den niet mccr kunncn tunc

tionercn. 

We hebben de staat 

De overheid is nict waarde

vrij. Het gaat er primair om 

de waarden te bevordcren 

die samenleven en samen

werken mogelijk maken. 

Waarden die mensen in

scherpen dat ze op elkaar 

zijn aangcwczcn en zunder 

elkaar niet kunncn Ieven, dat 

ze vcrantwoordclijk zijn. 

Overheidszorg houdt ook in 

'mensen biJ de les houden' 

Ook op dat punt zijn we in 

het verleden niet altijd con-

te vaak gezien als 

de 'goede herder' 

die 99 schapen in 

de wildernis 

achterlaat om een 

schaap te redden. 

Maar de overheid is 

er in de eerste 

plaats om die 99 

andere schapen uit 

de wildernis te 

halen. 

sistent geweest en hcbhcn we de staat 

te vaak gczien als de 'gocde herder' 
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die 'J'J schapen in de wildernis achtcr

laat om een '>Chaap te redden. De over

heid is er in de eer'>te plaats om die CJCJ 

andere '>Chapen uit de wildemis te ha

len. Dati'> het ver'>chil tu'>'>en chri'>telij

ke cthiek en christen-democrati.,che 

politick 

Vanuit die optiek is ook een hcrbezin

ning op de ontwikkeling van hct be

stuursrecht wenselijk. Is dat nict te ver 

doorgeschotcn in het belemmcren van 

collecticve besluitvorming ten gun'>te 

van de allcrlaatste justitiabele die nog 

zijn 'zegje' moet doen7 

Tot besluit 
We hebben als christen-democraten 

uitgangspunten die vruchtbaarder zijn 

voor de grote politieke vraag'>tukken 

van de toekomst dan wat anderen als 

oplossing aanreiken. We mocten er 

cchter wei iets mce durven te doen. We 

moeten dan wei bereid zip1 om ons los 

tc maken van de wijze waarop interpre

taties van onze uitgangspunten en 

waarden in de loop der tijd in wetgc

ving en belcid gestold zijn en om op

nicuw bezinnen hoe de uitgangspunten 

en waarden cen nieuwe vorm gegeven 

kunnen worden onder sncl veranderen

de omstandighcden 

In die optiek is er minder plaats voor 

bevlogenheid, ethiek en verontwaardi

ging over de slechtheid van de wereld. 

Daar winnen we geen verkiczingen 

mee en we verdienen nict om zc op die 

basis te winnen. De samenleving wordt 

niet door ethiek bijeen gehouden, maar 

door de overheid. Die ethiek ligt a! 

lang hesloten in de Nederlandsc wetten 

en desondanb zicn we de samenleving 

uiteenspatten. 

De waarde van christen-democratischc 

uitgangspunten voor het land en onze 

bijdrage aan de regeri~g moeten bents-

ten op de zekerhcid dat we doeltrdlen

der oplossingcn hchbcn voor de pro

hlcmen van samcnleven. Een zekcrhcid 

die we ontlenen aan de ovcrtuiging dat 

we vanwege onzc inspiratie cen beterc 

kijk hehhen op de overheid, op de he

hocfte van mensen en up de aard van 

de samenlevtng. 

Deze visie heclt ook implicatics voor 

het functioneren van de partij Die par

tij is een van de structuren die de sa

menleving hijeen kan houden, door een 

platform te hieden voor her met elkaar 

vcrenigen van de heterogcne belangen 

en groepcn. Dat kan aileen wanncer we 

weten wat in de samenleving lccft en 

wat het samenleven daarin bedreigt. 

Een eerste vereiste daarvoor is hct con

tact zoeken met die grocpen en het in 

discu'>Sie treden met kiezers over hun 

hehoeften en noden. Niet om deze vcr

volgcns allemaal op het hord van de 

overheid te leggen Dan vervallen we in 

populisme, worden cen sociale actie

partij of ecn koepel voor bepaalde he

langen. Het gaat er om dat wij vanuit 

onze invalshuek en uitgangspunten een 

kader en criteria hicden op basis waar

van die verschillcnde helangen in un

derling verband op ccn noemcr kunnen 

worden gebracht en vertaald in over

heidsbeleid. 

Die uitgangspunten moeten we vrucht

haar maken, dan heeft de christen-de

mocratie toekomst en, wat meer is, 

hetekenis. 

i\1r . .I.P/-1. Donna is uoorzittcr P<lll de Wetw

schilflflelijke Road Poor hd Re<Jertngsbeleui en 

lid Pill! de Centrale ~Verkgroeflumr het Str<~te

_qtsch Bmlild. 



De globalisering heeft grate gevolgen voor ons sociaal-economisch 

beleid. De duurzaamheid van de welvaartsstaat is in het geding. 

Met name in sociaal-economisch opzicht is Europa voor Nederland 

een realiteit, een alternatief is er niet. Bij de start van de Economi

sche en Monetaire Unie client Nederland dan ook een plaats te 

hebben in de Europese kopgroep. 

H 
eel lang werd Amcrika als 

de nieuwe wcrcld be

<,chouwd. Dit in tegemtcl

ling tot de oude wercld 

die gcacht werd Europa tc zijn Dat 

beeld is radicaal veranderd. De nieuwe 

wereld is de globe en glo

balisering i'> het woord 

waarn1ee we graag CCn van 

de mee<,t fundamcntelc ka

rakteristieken van onze fa

se van de geschiedenis 

aanduiden. Met dat woord 

wordt de <,teed., vcrdcr

gaande verwevenheid van 

economie, politick, cul

tuur, solidariteit en milieu 

op wereldnivcau aange-

dat we morgen kunncn vergeten. We 

kunnen er niet aan ontkomen, we bc

horen tot de wereld en zijn van het 

voortbestaan daarvan afhankelijk. 

Dcze mondiale verwcvcnhcid confron

teert ons met de beperkt

hcden van onze eigen 

nationale zelts regionale 

structuur. Essenticlc cle

mcnten van ons bcstaan 

worden van buitenaf be

paald. Wereldomvattcnde 

anonicme krachten op de 

financiclc markten hebben 

mccr invloed op hct ver

lcggen en bevorderen van 

handelsstromen dan deaf-

duid. Hct is nog niet zo Prof. mr. FH.J.A-1. braak van tarievcn of an-

lang geleden dat men van Andriessen derc handelsbarrieres en 

het kleine, hct vcrtrouwde naar hct on- hebben een dirccte invloed op de con-

bckende, het rnondiale toeging Thans currentieverhoudingen binnen de 

komt het rnondiale op ems af, we zijn Europese Ccmeenschap. Deze lciden 

ermcc vcrtrouwd en weten dat weer af

hankelijk van zijn. Het internationalc is 

voor ons alorntegenwoordig geworden. 

Het is gccn toevoegsel, gecn additief 

rnisschien zelfs tot nieuwc impulsen 

voor de Econornische en Monetaire 

Unie (EMU), hocwcl ze eveneens hct 

tegendcel kunnen bewcrkstelligen 
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De liberalisering van de wereldhandel 

heeft een diepgaande invloed op de 

structuur en de wijze van functioncren 

van de economic in de participerende 

Ianden. Economischc modellcn zoals 

het Europese of hct Japanse zijn nict 

mcer cen kwestie van pure vrije keuze. 

De Verenigde Staten nemen meer en 

meer een interventionistische houding 

aan ten opzichte van de kapitalistische 

markteconomie en rich ten zich meer en 

meer tot 'mm1dqcd trade'. Japan ziet op 

het hoogste ambtelijk en politick ni

veau de noodzaak tot deregulering en is 

gedwongcn verkorting van de werktijd 

in zijn model op te nemen. Europa, en 

Nederland niet minder, is toe aan herij

king van de overontwikkeldc welvaarts

staat die wordt geconfronteerd met de 

grenzen van duurzaamheid. 

Dit betekent voor Europa dat het be

grip solidariteit nu ook de dynamische 

component van de houdbaarheid in de 

toekomst moet gaan bevatten. Het 

lapanse model, een door de overhcid 

gecocirdineerde maar marktgeorienteer

de en beschermde economic dat in tal 

van Ianden in Azic navolging heeft ge

vonden, blijkt minder en minder toe

pasbaar als Ianden ecn bepaalde 

economische ontwikkeling hehben be

reikt en mede daarom willcn deelne

mcn in mondiale clubs zoals de World 

Organization iWTOJ 

Kansen en risico's hand in hand 
Deze glohalisering betekent ecn enor

me kans, maar i'> tegelijkertijd ook cen 

cnorme uitdaging De wercld wordt de 

markt voor de afzet van goederen en 

diensten. De mogeli1kbeid van mon

diale milieupolitiek is meer dan ooit 

voorhanden. al was bet maar omdat de 

regels van internationale concurrcntie 

daartoe zullcn dwingen. Een rechtvaar

dige toedeling van de wercldhulpbron-

nen is mecr dan ooit mogelijk door de 

internationalc arbeidwerdeling. Soli

dariteit in de ontwikkelingssamenwer

king kan een geheel eigen dimensie 

krijgen, die veel meer is gebaseerd op 

de eigen verantwoordelijkheid van de 

Ianden en de mcmen in die Ianden 

waarop de solidariteit zich richt. lv1aar 

tegelijkertijd ncmen de concurrentie, 

de mogelijke bedreiging van het milieu 

en de kans op uitbuiting of uitsluiting 

toe. 

Kanscn en risico's gaan hand in hand. 

De markt is de plaats waar beide elkaar 

ontmoeten. Voor een economic die 

zich richt naar deze markt hebben wiJ 

met overtuiging gekozen. Maar wij 

doen dat niet blind. Wij zien dat de 

markt aileen gcen garantie hiedt voor 

optimali'>ering van zin, nut en partici

patie. Markt is geen doel maar middel 

om optimalc economiscbc creativiteit 

en dynamiek tot qand te brengen maar 

kan tegelijkertijd lciden tot uitbuiting. 

uitsluiting en onhcrstelbare schade aan 

het milieu. Ordening is nodig en moet 

van de overheid worden gccist. 

Met name internationaal wordt het he

reiken van een aanvaardbare marktwer

king hedreigd door het nntbreken van 

instrumenten tot ordening. lnternatio

naal is er eerder tc weinig dan te veel 

overheid. Het gebrek aan <,ucces van 

grotc internationalc pogingcn 0111 tot 

ordeningsinstrumenten op essenticlc 

onderdelen van het milieu te komen 

zoal<; enkcle jaren geleden in Rio en 

onlangs in BerliJn beve'>ligt dcze con

<,tatcring. De chri<,ten-dcmocratie moet 

zich dan ook mondiaal krachtig opma

ken om een mecr hevredigend intcrna

tionaal ordeningsinstrumentarium tot 

stand te brengen, dat wil zeggen voor 

de erkenning van de noodzaak van 

mccr overheid 



Gevaar maatschappelijke 
tweedelingen 
Voor Europa hedt cleze ontwikkeling 

cliep insnijclencle gevolgen De cluur

zaamheicl van de welvaartsstaat is in hct 

gecling Deze clreiging komt van bin

nenuit, omclat de economic de last nict 

Ianger clragen kan. De clreiging komt 

van huiten, omdat onze internationale 

(_Oncurrentiepositie in gevaar komt. 

Wellicht i-, de duurzaamheicl nog vee! 

ernstiger van hinncnuit hedreigd door

dat '>teed-, mecr mensen 

zich tegen verancleringen. En men gaat 

er voor de straat op, zoals onlangs in 

hankrijk. De swjmurs, want swjneurs 

komt van '>enior en '>eniorcn, gaan de 

'>traat op en prote<,teren tegen de nega

tieve maatschappelijke heelclvorming in 

tern1cn van vergrijzing, pensiocnpro

hlemen etcetera. Herstructurerings

helcicl in onclernemingen bcroofde 

talloze jongere oucleren van werk en 

clroeg claarcloor cveneens aan cen twee

cleling bij Een cling is zeker. 

Voor de christen demo-

worden uitgesloten van 

participatie aan de samen

leving De mogelijkheicl 

om verantwoordelijkhcid 

tc dragen voor zichzelf en 

voor anderen worclt daar

door aan '>teeds grotere 

groepen men-,en ontno

men. D1t is onaanvaardhaar 

Voor christen-
cratie zijn deze maat

schappelijke tweedelingen 

onaanvaardbaar. Ze clie

nen te worden bestreclcn 

voorzover aanwezig en te 

worden vermeclen voorzo

ver ze clrcigen Zonclcr 

vernieuwencl denken zal 

democraten zijn 

maatschappelijke 

tweedelingen 

onaanvaardbaac 

voor de memen zclf en een ernstige 

aderlating voor de samenleving. 

Het gevaar van een onder- en hcJVcn

laag, een maatschappelijke tweedeling 

is recel aanwezig De s(_heidsliJn tekent 

zich af lang'> de onder-,te segmenten 

van de arheiclsmarkt maar evcnzeer in 

vcrgeliJkharc grocpen op andere ni

vcau'> door grotcr ongclijkheid in inko

mcns. De welvaartsstaat die ontwikkeld 

werd om de klassenmaatschappij uit te 

hannen. loopt het gcvaar een nicuwe 

onde1·k!a'>Se te 1ntroducercn. Kcert de 

aldus uitgewerktc solidariteit zich tegen 

zichzelt, en zo ja hoe moet claaraan dan 

opn1euw inhoud worden gegeveno 

lr dreigen ook andere tweeclelingen 

zoals d1e tusscn jongcren en ouderen. 

De pensioenen, mee.,tal verkecrcl geh

nancierd, <,taan permanent onder druk. 

Radicalc vcramkringen zijn nodig, vin

den degenc die moeten betalen; dege

nen die van dikwijls karigc voor

ZJeningcn afhankelijk zijn verzettcn 

dat niet lukken. t\1isschien 

zelfs niet zoncler een grote mate van 

maatschappelijke consensus. Het ligt 

zeker nict aileen op de weg van de 

overheicl om hier hanclelend op te tre

clcn, maar de overheid zal wei de ka

ders mocten aanreiken waarbinnen 

pogingen met succes kunnen worden 

ondernomcn. Dat zal zonder enige 

twijfcl moeten lciclen tot verclergaande 

systeemaanpassingen in heloning, be

lasting, en sociale zckerheicl. De sociale 

zekcrheid moet blijven dienen als een 

schild voor de zwakken, maar zal tege

lijkertijd moeten stimuleren tot het ne

men van eigen verantwoordelijkheicl. 

Zorg voor ouderen en arbeid.,onge

schikten dient hand in hand te gaan 

met activering van talent en eigen vcr

antwoordeliJkhcicl. Flexibiliteit in belo

ning en regelgeving i-, nooclzakelijk De 

vraag is wei hoever men hierbiJ kan 

gaan zoncler aan het minimum aan bc

staanwoorwaarden te raken. Aantasting 

daarvan zou weer lciden tot uitsluiting. 
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De moeilijkheid daarbij is dat ook dit 

minimum op zichzelt weer mede i'> be

paald door de welvaartsstaat. 

Voor de ouderen is een radicaal andere 

aanpak nodig. De senioren moeten 

meer de sw;ncurs van onze samenleving 

worden. Hiervoor is het volgende in ie

der geval nodig Nieuwe kansen bieden 

op participatie en stimuleren om ervan 

gebruik te maken, tlcxibiliscring van de 

pensioengerechtigde leeftijd, senioren 

moeten volop meedocn in de politiek, 

een volkspartij zonder oudcren i<, geen 

volkspartij en de christen-democratic 

moet niet om haar oudcren heen willcn. 

Hct zou dat ovcrigens ook niet kunnen. 

Dubbele handicap Europa 
Europa kampt met cen dubhclc handi

cap. De onaanvaardhaar hogc werk

loosheid lcgt een vrijwel niet te torsen 

last op de economic. De noodzakelijkc 

groei om deze werkloosheid te vermin

deren wordt niet gehaald Hoge groei

cijfers voor Europa worden heden

tendage door vrijwel niemand waar

schiJnlijk geacht Toch staat niet va<,t 

dat deze hoge werkloosheid permanent 

zal zijn De tijden van krapte op de ar

beidsmarkt liggcn nog nict zo ver ach

ter ons. Hct vreemdelingcnprohlccm 

waarmee vrijwel aile Ianden in Europa 

kampcn is van die krapte ee11 gevolg. In 

Amerika loopt de wcrkloosheid terug 

en in het recente verleden hehben zich 

ook in Europa op dit punt pos1ticve 

ontwikkelingen voorgedaan. We hoe

ven dus nict te wanhopen, als we bereid 

zijn cen krachtig heleid te vocren. Wei 

moet ik erop wijzen dat ook met be

trekking tot de arbeidsmarkt de inter

nationalisering zip1 rol <,peelt en zal 

hlijven spelen We zullcn aileen een et

lecticf belcid van bcperkte toelating 

kunnen volhouden indien wiJ er krach

tig toe bijdragen dat hestaansvoorwaar-

den in de Ianden waar de immigranten 

vandaan komen lundamcntcel vcd1C

terd worden. Solidariteit met menscn in 

derde Ianden, in dit geval met name 111 

Centraal- en Oo<,t-luropa en het ,".1id

delland,e Zeebekkcn i' een noodzake

li;ke aanvulling op de solidaritcit 

binnen de Europese Unie. Voor chri<,

ten-democraten is dat een directe uit

drukking van gcrechtigheid en solidari

teit. 

Positiebepaling Nederland 
Europa staat voor een gigantische Ultda

ging Jui>;t deze dagen heeh de Euro

pese C:ommi<,<,ie een nota gepublicecrd 

waarin de ~trategic naar hct grotc 

Europa inclusief Ccntraal- en Oost

Furopa is aangegeven. Voor Nederland 

loopt de weg naar hct internationalc in 

toenemende mate via Europa. Chri'.ten

dcmocraten hebhen dit altijd gczicn en 

behoren daardoor tot de grondlcgger<, 

van de Europese eenheid. Met name in 

<,ociaal-economi'>ch opzicht is Europa 

voor Nederland een realitcit. Een alter

naticf be<,taat niet. De turhulentic-; op 

de linancicle markten in de atgelopcn 

periode hehben duidelijk gemaakt dat 

ecn Europa met ccn monetair belcid en 

cen munt Intern en extern aanzicn]ijk 

weerhaardcr zou zi;n dan ecn Europa 

met cen aantal onderscheiden monetai

re snelhedcn. Doelstclling van bet 

Nederland, sociaal-economisch hcleid 

client dan ook te bli)ven om bij de start 

van de EMU tot de kopgroep te beho

ren. Zeker zolang de Nederlandse munt 

tot de sterke Europese munten behoort 

is hct exporthelang van ccn Europe'>e 

munt voor Nederland van grote heteke

nis. 

Met een eigcn verantwoordeliJkhcid in 

deze luropese setting willcn lunctione

ren, betekent derhalvc gecngageerd 

streven naar het slagen van de geza-



menlijkhcid Via die gczamenlijkheid 

zal vcrvolgcn<, de individuelc burger 

haar c1gcn vcrantwoordelijkhcid opti· 

maal kunncn waarmaken. Ook in Euro

pa gcldt dat op ondcrdelen ccn tekort 

aan ovnhcid bcstaat. Op sociaal-cco

nomi'>ch gebicd i'> dat tekort aanwiJ'>

baar op monctair, hct infra<,tructureel 

en <,oms het <,ociale terrein. 

Op andere terreincn is er ecn tcvcel aan 

ovcrlwid, ook Furopcc'>. Tachtig pro

cent van de sociaal-economische wet

gcving bchocft. ja zclh, behoort llJar 

chri'>tCil-democratisch inzicht nict uit 

Bru">el tc komen zoal'> wei is bewccrd. 

Het bcginsel van '>ubsidiariteit gcldt 

voor on<, bovennationaal evenzccr als 

nationaal. 1\ 1aar uok de toepas-,ing van 

dat heginsel is nict statl'>ch. Wat nu be

ter nationaal kan. moet morgen hovcn

nationaal c\1 regionaal En omgckccrd 

Voor ons zou men dit hegimcl niet in 

hct Verdrag hcbbcn hoevcn op te ne

mcn. Hct is hij uitstck het -,ubsidiari

teit">heginscl waann de waarde van de 

c1gcn verantwoordcliJkhcid zichtbaar 

wordt. 

Economie en milieu niet 
scheiden 
Fconomic en milieu zijn te lang van el

kaar ge<,c]widcn Fconomic behoort 

geen op zichzelf staande 

mic en ecologic te ontwikkclen in func

tie van wclvaart en welzijn Daarhij is 

het bchocden van het milieu als voor

waarde voor het bestaan en hct zorg

vuldig omgaan met natuurlijke hulp

bronnen bij uitstek een internationaal 

vraagstuk Hier loopt in tal van opzich

ten de wcg wederom via Europa. Chris

ten-democraten zullen zich in Europa 

krachtig moetcn inzcttcn om vanuit de 

'>ynthcse tu<,sen groei en milieu een dy

namisch milieubclcid te voeren, ook 

daar waar achtcrstand in de cconomi

sche ontwikkeling in Europa dit he

mocilijkt Solidariteit krijgt hier een 

[uropese dimcnsie. Dit is ccn uitdaging 

tot goed rentmcesterschap. 

Een conclusie lijkt aan het einde van de 

twintig'>tc eeuw onontkoombaar De 

zcllgenoegzaamheid van de natiunalc 

staat, zelfs de heel grotc heeft afge

daan. Natuurlijk blijlt de nationalc staat 

een bclangrijk refercntickader, een ijk

punt voor idcntiteit en verbondenheid. 

l\1aar het bcrcik van de hcslissings

macht is drastisch afgcnomcn en zal 

vcrder afncmcn. Voor een klein land als 

Nederland geldt dit a lortiori. Cedecl

telijke maar met bckwaamheid uitgcoe

fende invloed in een groter gehccl dat 

wei be-,]i.,singsmacht hcctt, wordt dan 

voor Nederland vee] belangrijkcr dan 

ontoereikendc autonomc 

categonc tc zijn, cvcnn1in 

als hct milieu. 1\lilieu en 

groei hchueven niet tcgen

over elkaar te <,taan, ziJ 

kunncn elkaar aanvullcn 

en vcrsterkcn. Hct primaat 

van de economic heett af

gcdatln. f)aar tcgcnover 

moct niet ccn primaat van 

Vanuit Nederland 
bes]i.,.,ingsmacht Voor de 

sociaal-economischc sec

tor in de ruime zin van hct 

woord is deze conclusie 

onontkoomhaar. Voor an

dere terrcinen geldt dit 

minder Vanuit Nederland 

gczien zou Europa uitgc-

gezien zou Europa 

uitgevonden moeten 

worden indien het 

niet reeds bestond. 

de ecologic worden gcstcld Fvenmin 

kan de ecologic als een snort correctic 

op economic worden heschouwd. 

Technologic kan ons hclpen om econo-

vondcn moetcn worden 

indicn het niet reeds bestond. Vanuit 

christen-democratisch standpunt even

zccr. De kernwaarden van de christen

democratic dicncn in een intcrnationale 
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context vormgegevcn te worden. 

Daarorn rnoeten christen-dernocraten 

over de grenzen hecnkijken en niet te

rugvallen op een cnghartige nationale 

stcllingnarne. Dat gevaar is niet dcnk

beeldig, ook niet in Nederland. De 

alorntegenwoordigheid van hct interna

tionale kan haast niet anders dan een 

nationalc reactie oproepen. In elk geval 

client voorkorncn te worden dat dezc 

nationale reactie een nationalistische 

reactie wordt. Nationalisrne is een per

manente bedrciging voor de vredc. 

Sociaal-econornische integratie in 

Europa is de weg die 1\lonnct gcwezen 

heeft om de vredesbedreiging delinitid 

at te wenden. Ook vanuit dit pcrspectid 

is de sociaal-econornische dimensic van 

grote betekenis. Ook daarom dienen 

christen-dernocraten de intcrnat1onalc 

uitdaging aan te gaan Op sociaal-eco

nomisch terrein mag Nederland best tot 

de kopgroep bchoren. Als meerdere 

snelheden hier onvermijdelijk ziJn en 

dat lijkt miJ het geval dan graag in de 

voorhoede. In de voorhocdc worden 

nieu\vc wcgen gevondcn, 111cuvvc n1id

delen bedacht om in ecn uitdijendc we

reid nieuwe inhoud te geven aan 

verantwoordeliJkheid vnor zichzell, de 

andcr dichtbij en veraf. in hct gerccht

vaardigd bewerkcn van de schepping 

die ons voor onszclf en voor komende 

geslachten is toevertrouwd. 

Prof 111r F I U.i\ l. Andrimm is h1jzondcr 

hooqlcrllllr Eurof,csc intcgmlic aan de Rljhuni

ucrsilcil Utrecht c11 uooi·zJtlrr lhlll hct Strlllc

!jisch Hemad 

Het democratisch avontuur 
- politieke en economische betrekkingen met het 

nieuwe Zuid Afrika -
Rllf>/JOrt Pllll de !Pakgroer 1\ lcnscnrcchtcn Ptlll /Jet ( DA 

Voortzctting van de Ncderlandse bc

trokkenhcid met de ontwikkelingen 

in Zuid Afrika is van eminent belang, 

juist nu Zuid Afrika ecn dcmocratisch 

avontuur is aangcgaan. 

Het rapport beplcit de samenwerking 

tussen bcide Ianden tc Iaten verlopen 

volgens de dricslag: 

I I) verstcrking van democratic en 

rechtsstaat; 

12) bevordering van econornische 

ontwikkeling; 

I 3) vcrsterking van de positie van 

maatschappelijke organisaties. 

Het budget van f .30 miiJoen. dat het 

kabinet uittrekt voor ontwikkelingssa

rncnwerking met Zuid Atrika is vee! 

tc bag, zo luidt ccn van de conclusies 

van het rapport. Bovcndien rnoet 

Nederland zich voor ecn periode van 

5 jaar rich ten op een geconcentreerde 

inzet op een in overleg met Zuid 

Alrika uit te kiezen sector. Tenslottc 

sprcekt het rapport zich uit over sa

rnenwcrking tusscn het CDA en poli

tieke partijcn in Zuid Atrika. 

Hct rapport is te bestellcn biJ l\1ariska 

Jansen, telefoon 070-34241B I 



Christen-democraten moeten de exodus uit de zelfgenoegzaam

heid van de heersende politieke cultuur nog voltooien, voor ze 

met een nieuwe strategie en verse troepen weer de grens over kun

nen trekken. Werkelijk grensoverschrijdende politiek eist het opzij 

zetten van ook 'nationale' zelfgenoegzaamheid. 

V
aak wordt gcdacht dat gc

voelcns van vcrongell)kt 

ZIJn het bclangrqkstc n<>Jco 

vormcn voor demou at1sche 

politick Histori<>ch zijn cr nogal wat 

redcncn om dat aan te ncmen. De poli

tieke trustraties na het Vredcsvcrdrag 

van Versailles in combinatie met de 

cconomischc crisis, de on

gekendc intlatie en de per

soonlijke telcurstclling van 

mcnsen die door de eco-

non1i~ warcn uitgestotcn, 

vormden ccn belangrijke 

vocdingsbodem voor de 

destructicve ideologic van 

het nationaal-socialisme. 

Er zijn bovendicn ook re

centcrc voorbceldcn. De 

uitzichtloosheid van de 

gevocl van zelfgcnocgzaamhcid. Ne

derland is - afgezicn van wat uithrci

ding van het wegcn- en spoorwcgennet 

- zozeer 'klaar' dat de discussie aileen 

nog maar lijkt te gaan over het amputc

ren van dclen van de wetgeving, hct 

ovcrheid'>apparaat en de sociale zeker

hcid. Dat het nodig is, bcpaalde werk

zaamheden tc bceindigen 

en - vaker nog - werkwij

zen te veranderen, staat 

ook voor mij va'>t. t\1aar 

dat hctekent niet dat er 

voor de politick geen 

nieuwc taken zijn i\\ijn 

these i'> dat - mils wever

der kijken dan onze neu<> 

lang i'> we de conclu<>ie 

moeten trekkcn dat de po

litick nog lang nict klaar 

pmt-communistische sa- Prof. mr E.i\1.H. is, maar als gevolg van de-

menleving is in het vroe- Hirsch Ballin zc zelfgenoegzaamheid 

gcrc Joegmlavic gecxploitccrd door het idealismc mist om haar taak naar de 

agrc'-;-;icvc nationali<aischc bcv..'cgingen, 

en dergelijkc ontwikkelingcn doen zich 

ook elders in ,\1idden- en Oust-Europa 

voor. 

Fen grotcr gevaar voor de democratie is 

in mi1n ogen hct allcrwcgen z1chtharc 

eiscn van de tijd ter hand te nemcn 

Dat geldt, helaas, op dit moment ook 

voor de christen-democratic, maar het 

kan ook anders, hct moet dus ook an

ders. Dat is wat 1k bedocl als ik zeg dat 

de politick onklaar is. Mipl boodschap 
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is heel simpel Iaten we daar wat aan 

doen, de taken hcpalen die voor ons 

liggen en klare wijn schenkcn over on

ze moticven. 

De hoop van de christen
democratie 
Hct besef dat de politick nog lang nict 

klaar is met haar taken, verschcrpt zich 

als we denken aan grote delen van 

Europa en zeker de wcreld om Europa 

heen. Ook in eigcn land zien we teke

nen van ccn zich vcrdiependc kloof 

tusscn hen die kansen hehhcn en ckge

nen die daarvan - meestal al jong - vrij

wel dcfinitief ziJn uitgeslotcn. Her

haaldelijk klinkt de vraag ol de chris

ten-democratic een hijdrage aan cen al

ternaticl kan lcvcren, nu haar eigcn 

idccle basis steeds minder maat<,chap

pelijk vcrankerd hlijkt te ziJn Maar ziJ 

zou zich losmaken van haar grondslag, 

als zij elke hoop zou Iaten varcn. 

Hopend tcgen aile prognoses in, doen 

christen-politici cr goed aan de christe

lijk-sociale leer in praktijk te hrcngen. 

Dcgenen - ook in eigen gelederen - die 

ons voorhouden dat cen chri<;telijke 

partij door de secularisatie toch nooit 

meer de wind in de rug zal krijgen en 

daarom maar heter een wat neutralcre 

presentatie kan kiezen, zou ik willen 

antwoorden dat wie zo weinig vertrou

wen hccft in de toekomst van de chris

tclijke boodschap, zich ook maar heter 

nict onder de C van de naam van de 

Hccr kan organiseren Ook niet op de 

zondagen van hun politieke kalcnder. 

Onze dagen mocten werkdagen ziJn 

om, in christclijke hoop gefundccrd, 

onze inbreng tc leveren in cen samenlc

ving die nog lang niet klaar is. 

In begrenzingen gevangen 
Een politick idealismc dat zich losmaakt 

van de zelfgenoegzaamheid kijkt over 

de grcnzen van het hereiktc heen. 

Velen in West-Furopa, ook in Neder

land, zagcn tot vcr in de jarcn 'RO de 

grenzen van het 'vrijc westen' als de min 

of meer definitieve territoriale athakc

ning van waar men zich druk om zou 

moeten rnaketl in wetgeving en helcid 

Die grens is er nu niet rnecr, maar nog 

steed, hlijlt het politieke denken gevan

gcn in de hegrcnzingen van de e1gcn 

kortzichtigheid lk zou de hercidhcid, 

de gren<, van de zelfgenoegzaamhcid te 

over<,chrijdcn, willen karakterisercn als 

kern van christelijke politicke moraal. 

Aan gene zijde van die grens van wat al 

'klaar', 'voor mekaar' is, vinden we im

rners het nog niet geklaardc, de levens

omstandigheden van mensen die we tot 

nu toe in onzc gehornecrdheid huiten 

bcschouwing hebhen gelaten, huiten de 

orde hchhen verklaard. Daarmee wil ik 

niet <,uggercren dat we in een klap aile 

zorgen van de wereld tot onze vcrant

woordelijkheid kunnen makcn en ver

volgens wegnemen, maar wei dat de 

blik hoort te worden gericht op het 

nog niet hercikte en nict - ten ovcrvloc

de en dus zinloo<, op wat gcen aan

dacht mecr hehoeft 

Europa zonder binnengrenzen 
Een spiegel weerkaatst hetzelfde, cen 

grcns scheidt van het andere. Hct is 

een grens eigen dat zij door hct feit zelf 

van de schciding al iets zegt over het 

andere. In dczc in Ieiding wil ik prohe

rcn iets op tc helderen over grenzen die 

worden overschreden. De Nederlandse 

politick is, samen met die van Belgic, 

Luxemburg, Duitsland, hankrijk en 

Italic een grens overgetrokkcn toen in 

1957 het Verdrag tot oprichting van de 

Europe<,e lconomischc Cemeenschap 

werd ondertekend. De tus<;en de zes 

lidstaten tot stand gebrachte lotsvcr

hondenhcid draagt- ook rechtens - een 



onherroerelijk brakter, en vocrde naar 

<;teed, weer verdcre grenzen, op dit 

moment die van een gemcenschar van 

vi)ftlcn staten 

Fen belangrijk moment in deze ontwik

keling wa' de tot<;tandkoming van de 

Fnkelvoudige Europe<;e Akte van 2S fe

bruari !9Ro. Daarin namen de lidstaten 

de vcrrlichting or zich, voor 1993 de 

gemccmcharpelijke markt te ontwikke

len tot een ruunte zonder binnengren

zen, met vriJ verkecr van goedcren. 

pcrsonen, dienqcn en karitaal. Het or 

ba'i' daarvan tot <;tand gekomen pro

granlnla van actic on1vatte de harnloni

'->Jtic van \vctgeving op ccn breed 

terreltl. 

De Fnkelvoudige 1-'urore<,e Akte was 

dus het beginrunt van de vorming van 

cen Europese juridi,che ruimtc', een 

recht<,orde waarin ook buiten het <,oci

aal-cconomlsch terrcin de rechtordes 

van de lid<;taten in een organi,che sa

menhang worden gebracht. Anders ge

zegd: met handhaving van de in.,ti

tutionele verschillen tussen de lidstaten, 

moest het materieel voor de burger zo 

min mogelijk verschil gaan maken, in 

welk land hij of zij activiteiten ont

plooit Ecn belangrijk ter-

vorming van het zo omgrcnsde Europa 

zonder grenzen zelfgcnocgzaamheid 

tegcngaat, of mi<;<;chien jui'>t in de hand 

werkt. 

De grenzen van de Europese 
Unie 
De grenzen van de Europese Cemcen

schap en de haar overkoepelende Euro

pcse Unie bakencn op zeer onvol

komen wijzc een gemeenschap van 

(rechtslwaarden en (rechts)beginsclen 

af Enerzijds staat vast dat sommigc 

niet-leden van de Europese Unie, zoals 

Zwitserland en Noorwegen, qua rechts

beginselen en rcchtsorde veel met ons 

gemeen hebben, mecr dan sommige an

dere lidstatcn. Anderzijds moct worden 

geconstateerd dat - ondanks de uitvoe

ring van het progran1n1a van de binncn

markt in veel opzichten nog oude 

binnengrenzcn worden crvarcn. Deels 

is dat een maatschappclijk-culturele 

kwcstie - soms, maar niet altijd, door 

het vcrloop van taalgrcnzen versterkt, 

houdcn de mccste media zich aan de 

staat'>grenzen waar het gaat om hun 

ver<,preidingsgebied- , deels een juridi

sche. Want aile inspanningen tot har-

monisering ten spijt doet 

ITln is daarvan cchter tot 

up heden uitgezonderd 

gchleven, en dit zecr ten 

onrcchtc, namelijk het lis

calc De kcuze, daar 

hcsluitvorming hij unani

miteit te eisen lartikel 99), 

blcek tot op heden fataal 

voor de voltooiing van het 

veelgcprczcn 'Europa zon

dcr (hinncn)grenzen' Op 

de gehrekkige reali,ering 

van het in de Enkelvou

Een Europa a Ia 
zich voelen dat elke staat 

zijn eigen rcchters, zijn ci

gen otficiercn van jmtitie 

en zijn eigcn politie heetr 

Weliswaar gelden allerlei 

verdragen op grond waar

van zo nodig samenwer

king mogclijk is, maar het 

uitgangspunt is gebleven 

dat dcze diensten hun ac

tivitelten bij de grens 

becindigcn en tijdrovende 

bijzondere procedures 

carte is ongewenst, 

maar men hoeft de 

soep niet te Iaten 

staan tot het 

moment waarop het 

dessert kan worden 

geserveerd. 

digc Aktc voorge<;chrcven vrij person

cnverkcer, zal ik nu niet nader ingaan 

[eN wil ik <;tilstaan hij de vraag of de 

moeten volgcn om met elkaar te kun-

nen samenwerken. 

Die scep<,is ten aanzien van grensover-
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schrijdende samenwerking komt zeker 

niet aileen van over de grem. Hier 

worclt zichthaar hoe samenwerking met 

de huurlanden - gcwaardeerd al-, er tast

hare voordelen aan verhonden ZIJil -

ook gcgrepen kan worden door een 

dcnkwiJze die her vreemde afweert. 

[\let name als het gaat om ondcrwerpen 

waar een afwijking van het internatio

naal gehruikelijke hcleid als een 

Nederlandsc 'verworvenheid' geldt -

het tamilierecht, het drugsheleid en het 

'stralklimaat' - hedt Nederland zich 

door de jaren heen op het standpunt 

gesteld dat het eigen recht zozeer met 

nationalc waarden verhonden is dat 

Europcse integratie daarop moct wach

ren of cr zclfs voor moet wijken. De 

vraag of dit verlangen naar ecn voor

hoede- en uitzonderingsposirie ge

rcchtvaardigd is, laat ik voor het 

moment even rustcn. 

Tcgelijkerti)d moet worden geconsta

teerd dat de waarden van de dcmocrati

sche en socialc rechtsstaat ook in tal 

van Ianden aan gene zijde van de gren

zen worden gerespccteerd. Dat roept 

de vraag op naar de zinvolheid van juist 

deze grenzen Anderzijds ziJn er Ianden 

waaraan 'in heginsel' het lidmaatschap 

van de Llnie al in het vooruitzicht is ge

steld. maar die naar hun waarden nog 

lang niet eraan toe zijn hetzelfde recht 

tot gelding te brengen 

Begrenzingen van de 
rechtshandhaving 
Dit allcs maakt du1delijk dat ook de 

nicuwe [uropese grenzen nict werkelijk 

geschikt zijn om de reikwijdre van 

gremoverschrijdende samenwerking bij 

de rechtshandhaving at re bakcnen. Is 

het dan onvermijdelijk, (strat)rechtcliJ

ke competentiegrenzen te Iaten dict<:

ren door nationalc soevereiniteit. 

'>icchts gemitigeerd door lurope'>e sa-

menwerki ngsarrangementen~ In de 

prakti)k van het Ieven waren de Enkel

voudige Europese Akte en het Vcrdrag 

van Schcngen nauwelijks nodig om ecn 

situatie te crecrcn waarin vriJwel moei

teloos en sinds Schengen zelf<. toc

zichtloos de grenzen passeert· de 

koopman. de werknemer, de toerist, de 

industrieel, de crimineel. Vrijwel ieder

een: niet namelijk de tunctionarissen 

van politie en justitie; zij moeten langs 

lange omwegen de hulp inroepen van 

hun exclusief bevoegde collega's over 

de grens. 

Daarop is een adequaat antwoord mo

gelijk, maar dat vcreist wei dat men de 

gedachte overwint als zou het eigen 

rechts5telsel moreel en juridisch superi

eur zijn. Als Ianden aan weerszijden 

van de grcns van elkaar kunncn erken

nen dat ze de beginselen van de rechts

staat in praktijk brengcn, waarom zou 

de Nederlandse olhcier van JUstiric in 

Roermond dan nier op dczellde voet 

met zijn collega in t\lcinchen-Ciadbach 

als met die in Alkmaar kunnen omgaanJ 

Nederland hoelt er toch geen bezwaar 

tegen te makcn als een in Denemarken 

op goede gronden van grcnsovcrschriJ

dcndc crimincle activiteiten vcrdachre 

Nederlandcr. wanneer hij daar langs

komt. er ook wordt berechrc lvenmin 

kan ik n kwaad in vinden als 'grens

overschriJdend' politicteams worden 

gevormd, mits duidelijk i'> onder welk 

JUstirieel gezag en op grond van wclke 

wetgcv1ng zc opcrercn. 

Aan gene zijde van de grenzen 
van Europa 
Dit allcs hetrdt de <.amenwerkmg hln

ncn de grenzcn van de gegrociJe 

Europcse Llnie. War er aan gene zl)de 

van de grenzen van de Ll nie gcbeurt. 

kan ons echtcr niet koud Iaten. Het zal 

ons zeker niet onheroerd Iaten, want al' 



stahiliteit en interne vrede daar duur

zaam onthreken, zullen de gevolgcn 

ook West-Europa bereiken. Dat geldt 

hijvoorhccld nu al voor de criminele or

gani-,aties die zich cr hehhen genestcld, 

evenals voor de prolifcratic van geweld 

en dreiging daannce. Van Duit'>e zijdc 

worclt hestendig gepleit voor de snclle 

opneming van die Ianden niet aileen 

de vier l\1iddeneuropese -,raten die we 

als Viscgrad-landen kennen, maar ook 

de l:laltischc Staten, Roemcnic en 

Bulgarije - in de Europese Unie en de 

NAVO. lk zie nu even af van de pro\ 

en contra's daarvan, het kernpunt is dat 

het onwij'> zou ziJn deze Ianden die hun 

pbats in Europa zoeken, en niet bij een 

half-Tran55ibcrisch land als Rusland, af 

te stcJten. Het verdient aanbeveling, de 

associatie van deze <,Iaten mel de twee

de en dercle pijlcr mogelijk te maken. 

Fen conditie daarvoor is dat de Unie 

recht-,per<,oonlijkhcid verkriigt 

Daar waar idei'el voldoende gcmeen

'>chappelijke grond voorhanden is, mag 

het vc.:rruimcn van de <,amenwerking op 

het tcrrein van de rechtshandhaving 

nicl stranden op een zelfgenoegzaam 

bceld van de geve5ligdc lidstaten, die 

willen wachten tot Ianden a an 'aile cri

teria' voor het lidmaat5chap van de 

llnie voldoen. Len Europe ,)/11 ernie is on

gewen5l, maar men hocft de 50cp niet 

te Iaten <,\aan tot het moment waarop 

het de'>Sert kan worden geserveerd. 

Grensoverschrijdend 
burgerschap 
Degcnen die grcnzen hadden over

schreden, werden eertijds aileen a]<, 

vreemdelingen gezicn Vandaag de dag 

zijn ze hinnen 1-'uropa rechtens 

Furopese burgers. Sinds '1\laastricht' 

zegt het LC- Verdrag dat er een 

Luropce<, burgcrschap hestaat. Furo

pese burgers zijn degenen dte de natio-

naliteit van een der lidstaten bezitten 

(dw, ook Nederlands-Antilliaansc en 

Arubaanse Nederlanders; zic artikel 

8a) Aan hen komt hct recht toe, vrij 

door het gehied van de Unie te reizen, 

het lokaal kiesrecht uit te oefenen en 

petities in tc dienen (artikelen Sa, 8b en 

8d, alsmcde artikel 138d) Het Verdrag 

voorziet, mcde voor hen, in de instel

ling van een ombudsman. 

Toch hinkt dit zogeheten Luropese bur

gerschap. Sinds twee eeuwcn wordt als 

kenmcrk van burgerschap gezien, dat 

men mee vorm en inhoud geeft aan hct 

politieke Ieven. De vollcdige rechtssub

jectiviteit van de 'burger' omvat niet ai

leen de mogelijkheid om dec! tc nemen 

aan handel en burgerlijk rechtsverkeer, 

maar ook die om mee te beslissen over 

de inrichting van de samenlcving. Aan 

hct nu ingestelde grensoverschrijdende 

burger5chap mankcert een wczenlijk 

kenmerk van staatsburgerschap, name

lijk het rccht mee te hesli55en over de 

aangelcgenheden van de <,taat. Hoewel 

het Europecs l'arlemcnt gaandeweg 

mecr controlemogelijkheden heeft ge

kregen, moet hebas mel hct oordcel 

van het Duitse flu1ldr1Prr[assulil)sguichl 

worden ingestemd dat dit vertegen

woordigend lichaam nog gecn echt, 

volledig bevocgd Luropees parlemcnt 

vonnt 

Nu de ontwikkeling van de rechten van 

hct Europe5e Parlcment steed5 weer 

stagncert, komt met name inzake de 

tweede en de derde pijlcr- de neiging 

op, dan maar te bouwen op versterktc 

controle door de nationale parlemen

tcn. Bij de goedkcuring van de uitvoe

ringsoverecnkom-,t van Schengcn en 

het Verdrag van Maastricht behield het 

Nederlandsc parlcment zich het recht 

voor, intcrgouverncmentele uitvoe

ringsbesluiten te toetsen vooraleer bin

dende kracht voor het Koninkrijk zou 
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worden aanvaard. Deze trouvaille heeft 

het democratisch gat lormeel gedicht, 

maar vertoont enkele opvallende te

konkomingen Ten eerste geldt de re

gel niet voor aile he.,luiten in de 

intergouvernementele de!c:n van 'l\1aas

tricht'. Het gemeenschappelijk buiten

lands en veiligheidsbeleid valt erbuiten, 

terwijl daar toch ook - bij voorbeeld in

zake het vroegere _loegoslavic - onder

werpen aan de orde komen die het 

diplomatiek verkeer ver te hoven gaan. 

De inpassing in de Europese besluitvor

mingsprocedures verloopt moeizaam, 

met name doordat in de tijdschema's en 

werkwijzen met deze rol van ons par!c:

rnent geen rekening is gehoudcn. Het 

hclangrijkste hczwaar is echter wei dat 

de parlernentaire controle op deze ma

nier is omgevormd tot een recht 'nee' tc 

zeggen, terwijl toch in een volwaardige 

dernocratische controlestructuur een 

parlcment ook zou moeten kunnen uit

spreken waarheen het het heleid dan 

wei wil richten. 

llij ontstentenis van een door de bur

gers gelcgitimeerde Europese parle

mcntaire autoriteit verwordt de 

dcmocratische controle op het inter

gouvernementcle Europese besluitvor

mtngsproces tot een recht, nee te 

zeggen Dat doet zich trouwens ook 

voor wanneer verdrags\vijzigingcn na 

een moeizaam en in fcite finaal onder

handelingsproces aan een parlement of 

hij referendum aan het electoraat wor

den voorgelegd. Het gefonnaliseerde 

nationaal-parlernentaire vctorecht is 

dus uit een oogpunt van democratische 

zcggenschapsrechten structureel cen

zijdig, want aileen negatief en niet als 

positief democratisch 'Cestaltr111gsrecht' 

i nzethaar. Het zou ecn teken van natio

nale zelfgenoegzaamheid zijn, genoe

gen te blijven nemen met dit niet op 

een pmitief en een negatief been steu-

nend, dus mank parlcmentair controle

concept. Europese actic is niet aileen 

iets dat algewcerd moct worden, maar 

ook iets dar positid gewt!d en uitge

werkt moet worden, op elk terrein waar 

de nationale staat tekortschiet, du., ze

ker ook op die van immigratie en 

rechtshandhaving. 

lk teken hicrbij nog aan dat de prohle

men die zich voordocn bij de democra

tische controlc, naar mijn oordeel niet 

aileen het gevolg ziJn van de Europese 

besluitvorming, minstens zozeer zijn ze 

dat van de verzelfstandiging der hu

reaucratieen als gevolg van de vermin

derde normerendc kracht van wetten. 

Een kenmcrkend prohleem voor demo

cratisering van de Unie is wei her ont

hreken van cen Europcse openbare 

mening die de heslissers verplicht hun 

motieven bloot te lcggen. In de inlei

ding op de onlangs verschenen nieuwe 

uitgave van her 'Eurofli7-R.echt' in de 

lleck-Texte im dtv schrijlt Prof Dr. 

Ernst Steindorfl "Fiir die Union mac; vn

stdr·kt das Dictum von Balfour qe/tm. d,1jl 'de

mocmcy is qoucrmllent hy exfJ/anatiorr' Das 

Cehcimhillten dcr Criil1<ie. dtc Strtats- und 

Regimtnc;sc/Jejs hci dcr !lrtstPahl des Kmrdi

datct1 fiir die N£1chfolqe des Kommtssions

f>rdsidcnlett I )c/ors c;clcltcl hahe11, 11t11cht dcrcn 

Bekennlnts zur 1Jcmokr<1tic dcr Llmo11 Wt_q

laubwiirdig Die J3iirc)u mu}ltm crfalnen kon

tten, ob der fiir das Amt heso11dm qtlillifiziertc 

lctttgjiihr·igc nicdcr/iindische i\ 1inislerfJriisidenl 

zum Sc!Jaden der Cemeinschaft Po111 dcutsclmt 

Ilwdcskc111Zlcr uie//cicht llhl}cle/mt u'lmle, IPet! 

er hercc!Jtr:qtrnPcise - <1n du Kandtdatur 

Amslerdams fiir den '-)itz der Europiiisclmr 

ZC11tralh11uk fcstqchalten hattc ' 

De lntergouverncmentele Conferentie 

(ICC) heeft de lastigc taak voor de dc

mocratische kwaliteit van het hesluit

vormi ngsproce'> verbetcri ngcn voor te 

stellen. De verknochtheid - vooral in 



ht't Verenigd KoninkriJk en in frankrijk 

- aan nationalc \ocvereiniteit' in zaken 

van ju'>titic en politic, maakt het waar

schijnlijk dat ccn zonder mccr in de 

ecr<;tc, du, communautaire pijler onder

hrengen, wei np prohlemen zal stuitcn. 

Maar het ontwikkelen van nieuwe 

werkwijzen kan de dynamiek weer po

sitiel richten. Naast het gehruik van de 

'{lasserelle' (de hepaling die communauta

risering van bepaalde onderwerpen uit 

de derdc pijler mogelijk maakt) denk ik 

hierbij aan een zodanige hervorming 

van hct he,Juitvormingsproces dat het 

intergouvernementele rnorncnt (waar 

aan unanimiteit vooralsnog niet te ont

kornen zal zijn) tnt de hoofdlijnen 

wordt hepcrkt en andere hesluiten in 

ecn met waarborgen omgeven procedu

re worden ondergchracht, waarbij voor 

de Europese instellingen cen passende 

rol is voorzien. 

Zo zou de opheffing van hct democra

tisch tekort moeten worden ontwikkeld 

niet in tegcnstclling maar in sarnenspel 

rnct een oplo'>'ing van het probleem 

dat de huidige intergouverncrnentele 

hesluitvonning steeds weer in impasse'> 

geraakt Een goed ingerichte tunctic 

van hcleidsanalyse en -initiaticf bij de 

Commissie of her Raad'>Sccretariaat zou 

zich moeten richten op besluitvorming 

die duidelijk onderschcidt tu'>Sen het 

normatieve kader enerzijds, en de wel

iswaar niet volstrekt gebonden, maar 

wei genormeerde (en daardoor toctsba

re) be,liS'>ingen binnen dat kader an

derzijds Als de laatste vatbaar is voor 

toetsing door de Europc'>e rechter (die 

prejudicieel adieerbaar zijn harmonise

rende functie kan vervullen) hewaren 

nationale parlementen hun normcrende 

( 'geslilltrllde' J rechten totdat het Furopese 

Parlement zc kan overnemen, en wordt 

de overige besluitvonning ontdaan van 

rigiditeitcn, tcrwijl ze toch - maar dan 

door anderen- toetsbaar blijft. 

De kern van deze gedachte is dus ei

genlijk, de politick weer te richten op 

vormgeving, positieve taken, en wei in 

een kla,sicke normerende rol. 

Uiteraard is er nog veel mecr werk te 

doen in de ICC In Duitsland ervaart 

men stcrk de behodte, de nieuwe oost

grens niet te doen ontaarden in een 

dicpe kloot. Oat is ook ons belang: 

zonder recht en vrede en daarop geba

seerdc stahilitcit in /\1idden- en Oust

Europa zal het project van de Europese 

<,amcnwerking snel omslaan in een de

fensieve 'vredesoperatie' Teveel hlijft 

de discussie over de ICC een zaak Ius

sen deskundigen die over structurcn de

battercn, terwijl toch om in de Ianden 

van de kandidaat-leden iets te beginnen 

allereerst een civil society (biirger/,c/Je 

Cesellsc/Jaft) zal moeten worden opge

bouwd. 

Grensoverschrijdend 
onderhandelen 
Dat het echtcr moeilijk, of zelfs on

waarschijnlijk is dat een nverlcg als de 

ICC tot baanbrekende resultaten zal 

leiden, ligt niet aileen aan de objecticvc 

zwaartc van de problemen. Er is onk 

een factor in het spcl die ik zou willen 

aanduiden als de begrenzingen van de 

eigen politieke cultuur. Tramcultureel 

onderhandelen stelt bijzonderc eisen, 

die meer omvatten dan het sprekcn van 

de taal van de ander (althans somrnige 

anderen). Van minstens zoveel invlocd 

is de doorwerking van de cultuur van 

het thuisfront in de gcsprekken rnet 

Europese (of internationale) partners. 

Voor Nederlanders oogt hct vcel nega

tiever in je eentje op grond van ovcr

wegingcn van pre'>tige, nationaal 

ecrgcvoel, een besluit tegen le houden, 

te blokkeren, dan in de politickc cul

tuur van ccn land a], Spanje Zelts wan-
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neer politici zich hiervan bewust zijn -

hetgeen maar zclden het geval is - is 

het schier onmogelijk icts met dit in

zicht te docn, omdat ieder toch in zijn 

of haar politieke lcvenslot de gcvange

ne hlijh van de eigen politieke cultuur. 

De mociliJkhcden van een transcultureel 

onderhandelingsproces zijn trouwem 

ook vaak zichtbaar geworden in de ver

houdingen tussen Nederland en de 

Caribische de len van het Koninkrijk, en 

dat ondanks het ontbreken van een taal

barrii.:re. Tcrwijl de Nederlandsc politi

cus zich op argumenten en prijzen 

heroept, antwoorden vee! Caribische 

politici met emotics: uiteraard niet om

dat de argumenten voor hen niet bcgrij

pelijk zoudcn zijn, maar omdat ze aan 

het thuisfront niet relevant zijn i\len 

moet de begrenzingcn van het eigen 

politieke discours ondcrkennen om hct 

te kunnen overschri)den, en 

De bereidheid de dar is iets anders dan de op-

grens van de 

zelfgenoegzaamheid 

pcrvlakkige aanpassing die 

Nederlandse politici soms to

ncn door - in plaats van ge

woon hun wcrk te doen 

mee tc deinen in de positieve 

emotionaliteit van de 

Caribi.,che samenleving; wie 

niet beter weet dan dat tc 

doen, raakt compleet van zijn 

te overschrijden, is 

de kern van 

christelijke politieke 

moraal. 
stuk als de partner wclover

wogen overschakelt op hoo<,

heid. Dan hclpt maar een ding, namelijk 

om ook aan gene zijde van de grcns van 

het eigene jezelf te blijven en voor lief 

te nemen dat de ander dat ook doet. 

Grenzen over 
De Schrift reikt vele voorheeldcn aan 

van mensen die het uithielden, zichzelf 

te zijn, ook nadat ze de grens naar het 

vreemdc en onbekcnde waren overge

trokken. In den vreemde, temidden van 

hun belagcrs, in Efese en in Rome von-

den ze dan loch uiteindelijk gehoor, 

wonncn ze mensen voor zich of eigen

lijk voor ChristLIS. Om die tocht over 

de grcnzen heen, het vreemde tege

moet, tc kunnen aanvaarden, moest 

cerst de uittocht uit het vreemde de 

exodus - zijn volhracht. Het joodse 

volk moest zijn eigen identiteit in de 

erkenning van de ene Cod hehben ge

vonden, vooraleer vanuit het joodse 

volk de tocht naar de vreemde volkeren 

als zending kon worden aanvaard. Die 

dialectiek van exodus naar de eigen 

identiteit en zending vanuit de eigen 

identiteit is leerzaam voor on<, chri<,ten

democratisch appel Schort het niet aan 

de moed, om met respect voor de ander 

ook zclfrespect voor de cigcn identitcit 

te tonen~ En hetckent dat niet dat we 

de exodus uit de zelfgenoegzaamheid 

van de hecrsende politieke cultuur nog 

moeten voltooien, vooraleer we met 

cen nieuwe <,trategie en de ver<,e true

pen van cen nieuwe lichting weer de 

grenzen over kunnen trekken~ De gren

zen over. naar een land waarvan we we

ten dat het aan gene zijde ligt van de 

huidigc grenzen, \Vaar we n1enscn zul

len ontmoeten die andere talcn spre

ken, of misschien nng mocten zoeken 

naar woorden van recht en vrijheid, an

deren, de Ander die ons gehiedt 

Kunnen wij die de christen-democratic 

a!., bcweging van de tockomst preten

deren te zien. dat opbrengen: de exo

dus uit de zelfgcnoegzaamheid te 

vnlbrengen er1 te doorleven, voordat 

we weer de grens naar de anderen over

stekenc i\1ijn inleiding eindigt met deze 

vraag. 

Pmf. 111r E1\JH 1/irsL!J Rdlin 1s hooglmldr 

illlem!liiOIIil!ll R.ec/Jt am1 de Kc1tholickc 

LIIIiPersilcll Jir,Jhc1111 n1 s111ds begin j1111i Eersle 

Kcwicrlid uoor hcl ( DA 
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Het CDA heeft de boodschap en de mensen. De christen-democra

tische waarden en normen Ieven in de harten van veel meer mensen 

dan er zondags naar de kerk gaan. Ook daar ligt onze toekomst, in 

het feit dat elke Nederlander met een hart een potentiele CDA-

stemmer is. Christen-democratie is dus geen monumentenzorg. 

L
uistcrcnd naar de lezingen op 

dit symposium is voor mij her

bcvestigd dat christen-demo

cratic als beweging tockomst 

heeft Daarachtcr hoort natuurlijk de 

vraag gesteld te worden naar het CDA 

als partij van de toekomst. Het CDA is 

immers ecn belangrijke 'dragcr' van 

de chri'>tcn-democratische 

bcweging. Hoc moct het 

CDA, als politickc partij, 

zich op die toekomst voor

bereiden. lmmcrs, chris

ten-dcmocratie is gccn 

monumentenzorg. 

lk zct mijn beeld in grove 

schctsen neer Eerst icts 

over de inhoud, daarna iets 

over de vorm. 

onze taak als christen-democratcn hcl

dcr zicn: het oprichtcn van tekenen van 

hct komende Koninkrijk Cods. De be

loftc die daarin verscholcn ligt maakt 

de christcn-dcmocratie unick. Onzc 

taak moeten wij verrichten in de tijd 

waarin we geplaatst zijn. Wij mogen 

ons daarbij niet afsluiten voor nieuwe 

ontwikkelingcn, maar er in 

positicve zin mcc omgaan. 

Diverse sprckcrs hcbben 

dit gisteren bcklcmtoond. 

Mgr Bar zci hct treffend 

nieuwe dingen moct jc 

ontvangen als ccn ge

'>chenk, jc moet er aileen 

mcc omgaan naar Cods 

bcdoeling. In die bcnade

ring past geen ncgatief 

mcnsbeeld. De mens moet 

De inhoud van de 
christen-democratie 

JH Helgers dczc uitdaging oppakken 

lk was gisteren hlij tc zicn dat er geen 

vcrschil van mening was over de ideo

logischc basis van hct CDA: het evan

gelie als inspiraticbron voor politick 

handclcn. Zeker in dczc tijd, waarin we 

nogal ccns ten prooi vallen aan cultuur

pessimismc, is hct van belang dat we 

Er past ook geen individualistisch 

mensbeeld in. Ecn mens kan pas mens 

zijn in zijn relatic tot anderen. Daarrncc 

is de mens hct vcrtrckpunt in de poli

tiek en niet hct ei ndpunt 

Samen en samenlcven zijn chri'>lcn

democratische begrippcn bij uitstek. 



De Sak'>i'>che mini-;ter van Binnen

landse Zakcn Eggert hedt helder de 

;.;panning aangegcvcn waarin de over

heid zich bevindt in relatic tot haar 

burger~: die tu~-;cn ovcrvragen en on

dervragen. Overvragen leidt tot een 

onvollcdigc rol van de overheid al'> 

<;child voor de zwakkerc, ondervragen 

doct geen recht aan invulling van de ei

gen verantwoordelijkheid 

tor van de samenleving, niet her stuur. 

De twccde opmerking hecft een inter

nationalc dimemie. Fr is gecomtateerd 

dat cr op 5ommige gebieden '>prake is 

van te weinig ovcrheid. Dcnk aan het 

uitblijvcn van internationale milieuaf

spraken, handelsakkoordcn en bestrij

ding van criminalitcit. 

Ecn andcr kenrnerk van de chri<;ten-de

mocratie i'> dat van hct 

l'rokw>r KLing sprak daar

biJ over bet lcit dat wij 
Het lijkt of het 

transnationalc. Nict voor 

niets hcelt dit '>ymposium 

een internationaal karak

tcr. De eenwording van 

Europa is voor een groot 

dec! het werk gewecst van 

christen-democraten en 

nog steeds spelcn zij een 

bclangrijke rol bii het 

vormgeven van de toe

komst van Europa Wij al

len wcten hoc belangrijk 

dit streven i5 voor zowcl 

de Ianden van 1\liddcn- en 

Oost-Furopa als ons eigen 

land. De langdurige perio

nict aileen moeten praten dogma van de 
over men<;enrechtcn, maar 

maakbare 
ook over 'mcn5enplichten' 

l'articipatic in de samenle samenleving van de 
ving is hct kunnen dragcn 

van eigen vcrantwoordc
jaren zeventig in de 

lijkhcid van memen, of jaren negentig is 
zoal5 hans AndricS5en zei, 

"Laat mcnscn participeren, 
ingeruild voor het 

gcd menscn de kans om 

verantwoordclijkheid voor 

dogma van een 

zichzclf en voor andcrcn 
zichzelf makende 

tc dragcn'' Vanuit dat gc maatschappij. 
zicht5punt is hct voor 

christcn-democraten onvertccrbaar dar 

nog zovecl mcnscn ma5saal worden 

buitengesloten Let wei, ook als we de 

memen die worden buitengesloten af

kopcn met hoge uitkeringen. 

Zowcl onder- als overvragen leidt in de 

uiterstc conscquentie tot gcbrek aan 

respect voor de memelijke waardig

heid. Hct lijkt of het dogma van de 

maakbare samenlcving van de jaren ze

ventig in de jarcn negentig ingeruild is 

voor het dogma van een zichzelt ma

kende maatschappij, met een neutrale 

overhcid, die zich terugtrekt uit die 

maat,chappij In dat verband zijn twec 

opmerkingen van bclang, in de eerste 

plaats dat de vrije markt geen doel maar 

middcl is. Ook econornie mag gcnor

rnc"crd worden, de economic is de mo-

de van vrede - de atgclopen weken is 

hierover vee! gesprokcn die wiJ mo

gen beleven is grotendccl'> te danken 

aan Europese en Atlanli5che samenwer

king. Uitbouw van die samenwerking i'> 

cs<,entieel voor bchoud van die vrede. 

De vorm van de christen
democratie 
Politieke partijcn zijn onmi5bare instru

menten in de vormgeving van politieke 

idealen. Ze verzorgen de werving, op

leiding en selectie van politieke be

stuurders. Ze zorgen voor de politieke 

discussics en standpuntbepalingen. De 

grote partijen zijn bovendien de enige 

nog be<;taande platforms waar integrale 

belangenafweging plaatsvindt' Zeker 

het CDA wil gccn partij zijn die aileen 

dcelbclangm afweegt. Jc eigcn bclang 
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is oak het belang van de ander en het 

bclang van de ander is ook jouw be lang 

De visie op mens en maatschappij is bc

palend voor de keuzen die we maken. 

Soms lijkt het wei of er sprakc is van 

een nieuwe vcrzuiling. Een verzuiling 

dit kecr langs de lijnen van zogcnaamde 

'onc-issue-bewegingen'. Er is ecn mi

lieuzuil, een hoercnzuil, een werkgever

szuil, ecn ouderenzuil. Ook in de 

politiek vind je dit verschijnsel van een

zijdige belangenpartijen intussen terug. 

Dcnk aan de opkomst van de ouderen

partijen. lntegrale afweging van a! die 

verschillende deelbelangen vindt aileen 

nog plaats in de grote politicke parti)en. 

Voorlopig client zich voor dit onmis

haar proces geen alternatid platform 

aan. Wij zullen du-, nog wei een tijdje te 

maken hlijvcn hehbcn met bet vcr

schijn<,e] politieke partijen Celukkig 

Een politieke partij 

moet haar leden 

waar voor het geld 

bieden. En die waar 

Maar ecn politieke partij 

moet wei een aantal ei"n 

aan zichzclt durven stellen. 

De volgende zou ik voor hct 

CDA willen tormuleren. 

Hct C:DA moct zich niet 

neerlcggen hij de ontwikke

ling naar een kaderpartij. De 

vier grootstc politieke partij

en tellcn samen rond de 

is: de kans om mee 

te beslissen en te 

bouwen aan onze 
230000 lcden. Daarvan 

samenleving. neemt aileen het C:DA er a! 

I()() 000 voor zijn rckening 

Dat was in 198 I ovcrigens nog zo'n 

380.000 !eden. l'olitiek mag geen kwes

tie van cen piepkleine groep gc'i'nteres

seerden ot professionals worden. lr 

mag geen politieke oligarchic ontstaan, 

waarhij I')(, van de bevolking de poli

ticke lijn bepaalt 

Het is daarom tijd voor een nicuw 

maatschappelijk engagement waarhij 

mensen zich opnieuw hetrokken weten 

bij politiekc besluitvorming 

De tijd van politieke partijen als massa

beweging mag dan misschien voorbij 

zijn: het alternatief van aileen een pro

kssioneel apparaat dat via marktonder

zoek zijn politieke boodschap bepaalt, 

is cen nachtmerriescenario. 

Politieke partijen moeten communice

ren met de samenlcving. Daar midden

in staan. Dat bctekent dat ze veelleden 

moeten hebben en gebruiken Wij 

moeten ons atvragen hoe we onze !e
den \vaar voor hun contrihutiegeld' 

kunnen geven. Waarom hcbben de 

ANWH en de vakhonden wei vee! lc

den en de politiekc partijen niet~ Llit 

lcdenonderzoek blijkt dat menscn lid 

worden van een politieke parti) als het 

CDA uit twee motievcn: herkenning in 

de identiteit en uitgangspunten en de 

wens mee te kunnen bouwen en be,]is

sen in de <,amenleving. Een politieke 

partij moet dus het instrument zip1 om 

aan die \Vcn~:~en uitvocring te gevcn. 

Anders dus dan achtmaal per jaar een 

krantjc thuis en twee keer per jaar een 

suflc vergadering over h"tuurderspro

hlemen in een onhegriJpeliJk jargon in 

ccn rokcrig zaaltje. In ons rapport 

'Herkenbaar en slagvaardig' doen we 

aanbevelingen om de betrokkenhcid 

van onze individuelc !eden te kunncn 

verbetercn. Onder meer door de mogc

lijkheid van een ledenraadpleging tc 

onderzoeken. Voor ecn vakhond-;lid 

geldt immers ook: ook a! hen je nooit 

acticl, je houdt er toch alti)d een soort 

rechtsbijstandverzekering aan over 

voor als het echt nodig is. Op een 

ANW!l-vergadenng ben ik nog nooit 

gewecst, maar ik betaal wei contributie. 

lk rijd in een nude auto en de wegen

wacht heb ik dit Jaar a! twee kecr nodig 

gehad Een politieke partij moet haar 

lcdcn dus waar voor het contributiegeld 



hieden. En die waar is: de kan<, om mee 

te bc,li'>'>Cn en te bouwen aan onze sa

nlenleving. 

Celukkig hccft het CDA deze mensen 

in huis' Hct CDA heeft goud in han-

den. Deze dagcn i'> gehle

De organ i r.;a tic~ tructuu r 

een politickc partij 
Het CDA heeft 

kcn dat we de hood,chap 

hebben en de mensen. 

We hebhen gi'>tcrcn en 

van 

moet dat mogclijk makcn. 

Nogmaal'> vandaar de 

goud in handen. 

voor<;tellen tot een ledenraadpleging en 

versterking van de pmitie van hct 

C:DA-Congres CDA-Icden willcn di-

recter kunnen meepraten. 

FVP-voorzittcr t•dartcns sprak gisteren 

over loopbruggen tu-.scn kiczer en poli

tick. Daar ben ik hct voluit mec CCIK 

Aileen moetcn hct voor ons C:DA geen 

loophruggcn z1jn, maar ccn Van 

Bricnenoordhrug' 

Vcrdcr moet ecn politieke partij in sti,l 

en presentatic hcgrijpelijk zijn Natuur

lijk doct het ccn politicu-. pijn als hij in 

een llits van twec minutcn het pro

hlcem van de orgaandonatie moet uit

lcggen. Fen vraag<;tuk immers vol van 

nuanceringcn. In onze tijd van nla~r.;a

media cchtcr hijna onvcrmijdclijk 

[\ 1aar ook een gcnuancecrd standpunt 

kan duideli1k zip1. Een gocd compromi-; 

hij de oplos-.ing van moeii!Jke proble

men hctekent IC eigcn principes niet 

verloochenen en tcgeli1kertijd de ander 

in zijn waarde te Iaten. 

l'oliriek wordt uitgcvoerd door hcrkcn

harc mcn-.en. Als de partil opdracht 

gcdt tot vernicuwing, tot herstel van 

vcrtrouwcn en rcvitalisatie, dan kent 

dat vcrschillende dimcnsies. Hezinning 

op de inhoud van de hoodschap, de 

partijorganisatie, de parti1cultuur en -

'>lij I. part11vcrtegcnwoordiger'>. Ovcral. 

~iet aileen lamkl!Jke volksvertegen

\Voordigcrr.; n1at1r ook provincialc en ge

mecnteli,ke vertegcnwoordiger-.. Nict 

aileen volksvcrtegenwoordigers maar 

ook part11bcstuurders. 

vandaag gecomtateerd dat 

christcn-democratische waarden en 

normen in de harten Ieven van vee! 

meer memen dan cr zondags naar de 

kerk gaan. 

Ook daar ligt onze toekomst, in het teit 

dat elke Nedcrlander met een hart een 

potcnticlc C:DA--,temmcr is. 

JH I {ei_,Jers is uoorziller V!lll /Jet CDA 
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Met de boodschap van recht, warmte, waarden en perspectief kan 

de christen-democratie uit de omsingeling van teleurstelling, con

currentie, onverschilligheid en onherkenbaarheid heenbreken. 

Burgers willen weer greep op de ontwikkelingen krijgen. De chris

ten-democratie heeft toekomst als zij daarvoor in de komende ja

ren deskundigheid, betrokkenheid en waardevastheid aanbiedt en 

systematisch vertaalt in een herkenbaar programma. 

K
cnncn wij onze kiezcr<,~ Hct 

nationaal vcrkiczing-.onder

zoek 1994 - vcrplichte lite

ratuur voor ieder die zich 

met de kocrs van de christen-dcmocra

tie wil bezighoudcn 

toont hnciende gegcvcns 

over de voorkeuren van 

hct CDA-electoraat. 

De aanhang van hct CDA 

vindt zichzelt recht-,_ Even 

rechts als de kiczers van 

de VVD. En dit in een kli

maat waarin het niet erg 

populair is om rcchts ge

vonden te worden. Ecn 

Cultureel Planburcau van vorig jaar 

over de secularisatic. De heleving-.we

reld van de hevolking maakt ccn onge

kende omslag mce. de ontkcrstcning is 

van 25'){, in 1')70 naar 75% in 2020 aan 

hct groeien De wijzc van 

kerkvcrlating in Nederland 

is zccr agre~~iet, gaat dik
wijls gcpaard met ecn dui

dclijke breuk en zich 

afzetten tcgcn de oude 

kcrk. Er is wei degeli1k ccn 

relaticf hogc participatie 

in de 'cwil socidy', maar dan 

vooral in de -,fecr van niet

kla<,<;ickc items. als milieu, 

centraal problccm voor de mcmcnrechten, cuthana· 

aanhang van hct CDA is A1r . .J.J.A.J\:1. van Gennip sic, abortus en 'recrcaticvc' 

het minderhedenvraagstuk l\1eer nag 

dan voor de VVD-achterban. Hogc 

waarde hechten de kiczcrs van het 

CDA aan het gezin. len zeer laag ver

trouwen is cr in hct probleemoplmscnd 

vcnnogen van de politick. 

Kcnncn wij de kiezers) Een paar gege

vens uit hct rapport van het Sociaal en 

participatie (-.port, muzick, etc) Hct 

belang van 'idcologie' als ondcrschci

dcnd criterium nccmt toe, maar 111 de 

zin, dat de christen-democratic in het 

detensicf zit. 

Dat was in het rampjaar 1994. Kenncn 

wij de kiezers nu~ Hct CDA heeft niet 

kunnen pro I itcren van het hcrstcl van 



de ccntrumpo'>itic. lntegendccl, l'aar'> 

heelt ccn hoge acccptaticgraad gekre

gcn en door de 'onopvallcndc' koers 

van de l'vdA gaat er van dczc heweging 

weinig schrikeffcct uit. Hct CDA i-; zijn 

'ha-,tionlunctie' tcgen links kwl)t. 

Hct politieke dchat li)kt hehcer<;t te 

gaan worden door de ambitie van de 

Ieider van de VVD om ziJn ·,o/1-back'

'cenario op de Nedcrland-,e samcnle

Vlng tc drukkcn, een program te 

rcaliscrcn jc hodt Cl" ecr<,t de llrug<.e 

en recent de Ccntse rcde maar voor te 

lczcn -van explicietc dc<;tructie van de 

naoorlogsc karaktcristieken van onze 

<,amcnleving, voorzovcr de christen-de

mocratic daarvoor gctekend hcdt. 

lk chri<;ten-dcmocratie lijkt momen

teel van aile kanten ingeslotcn De soci

aal-dcmocraten zijn naar de pick van 

het rationele, niet-fanatieke midden aan 

het vcr'>chuivcn, de libcralen ziJn aan 

het doorhrcken naar cen volbpartij; de 

hrcde <,cepsis over hct probleemoplm

'end vermogen van de politick trdt 

vooral cen partiJ, die traditionccl met 

de macht verbonden wa'>; de groepcn 

die vanoud, hun belangen bij de chris

ten-democratic in vcilige handen wis

ten, rakcn ook door een aantal 'onver

mijdeliJkheden', zoals het milieubelcid, 

hun vertrouwen kwijt, door een grout 

aantal verworvenheden il)kt het CDA 

hiJ anderen overbodig aan het worden; 

de seculari'>ering beperkt de automati

sche of gemakkelijkc entree bij nieuwc 

of Junge groepen. 

Hoe breekt de boochchap van de chris

ten-democratie uit deze omsingeling 

van teleurstelling, concurrentie, onver

<.chilligheid, onherkenbaarhe1d? 

De tekenen van de tijd 
verstaan 
Het i-, vandaag, 13 mei. op de kop af ze

venentwintig jaar geleden, dat er in 

l'arijs ecn harricadencoalitie tot stand 

kwam tu<,<,en de studenten en de arbei

dcrs. Het wa'> de markering van een link

se golf, die over heel Europa spoclde 

We hebbcn a\<; christen-democratic ons 

eigen antwoord op die golf gelormu

leerd. Niet door de <.ignalen, de teke

nen van de tijd te negeren. niet door de 

revolutie te bruc"keren en iedcrcen in 

de armen van Den Uyl te jagen, maar 

door ondn-,cheid tc maken tussen de 

rcclc oorzaken van verzet en onvredc, 

en de tendentieuze en modieuze mee

deiningcn. 

Fen generatie later maken we 

in Europa, in de westeli)ke 

wereld, ccn nieuwe revolutie 

De christen-

democratie lijkt 
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mee. Sommigen noemcn het 

de conservatieve slingerbe

weging, andcren de opstand 

momenteel van aile 

kanten ingesloten. 
van de burgers tegenover de 

onmacht van de vcrantwoordelijkc po

litici, de ontmaskering van de clientele

democratic, anderen hebhen het over 

een ma<;<;a\c schreeuw om zekerheid, 

vciligheid en ook hcimwee naar vroc

gere tijden, tocn de wereld eenvoudiger 

wa<, en houvast hood. 

Moet de christen-democratie a is princi

piclc partij meedcinen met deze slin

gerbewcging, en vergeten, dat wie de 

geest van de tijd huwt, weldra weduw

naar zal zijnJ Zeker: onze koers wordt 

niet bepaald op de bureaus van de in

stellingen voor dcmmcopie, maar is het 

niet verschrikkelijk arrogant, a is kiczcrs 

massaal onvrede, telcurstelling Iaten 

hlijken, die signalcn niet serieus te ne

men? 

"De tekenen van de tijd verstaan", zegt 

het beginselprogram van de Europese 

Volbpartij. Dat is in ieder geval wctcn, 

besctfen, water in de achterban leeft en 

dat i-, voor geen cnkele politieke partij 

vandaag ecn gemakkelijke opgave. 

Aileen zo wordt de kloof vermeden, 
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waarin zo gemakkelijk een partij in on

ze dagen terecht kan komen, namelijk 

die van cen vervrecmding, som<, tegcn

<,telling, tussen kadcr en electoralc ach

terban. 

Tegen die achtergrond is de vraag on

ontkoombaar, wat het betekcnt, die op

stand van de kiczer-.. Waarom een 

chri'>ten-democratie, na de seculari'>e

ring, na het redelijk worden van zoveel 

vroegere radicaliteit, na voltooidc 

emancipaticc 

Zingeving en perspectief 
Daarrnce zijn we weer terug bij het ech

te begin van die christen-democratic 

Architectonische kritiek, zei Kuyrer, 

die niet uitgaat van het gegcven, dat ar

moede een docm is, moderniscring en 

prolctari<>ering noodzakelijkerwiJZC vcr

bondcn zijn. En daarmee zijn we weer 

terug bij Schaepman, die eiste, dat de 

verantwoordclijkheid van de mtders 

voor de opvoeding en hun recht om op 

te voeden niet doorkruist 

Wat nodig is, is 

geloof in een missie 

en geloof in het 

wcrd door ccn aan hun op

vattingen vreemd waardenpa

troon, door cen aan hun 

orvattingen vrcemde cultuur 

De christen-democratic na 

de orbouw van een Rijnlands 

model, dat in de woorden 

van Calbraith hedt vormge

geven aan de mee<,t humane 

<,ociaal-economischc ordc

ning, de christen-dcmocratie 

na de beteugel i ng van hct 

nationalisme in West-Europa, 

na haar grotc en mis<,chien 

decisieve bijdragc aan het 

vermogen van 

mensen om 

economische, 

sociale, maar zelfs 

culturele 

automatismen te 

doorbreken. 
verzct tegen het communis

me. Nu staat de christen-democratic a!, 

weleer voor de lundamcntelc vraag, of 

wij ons bij de automatismen in cultuur, 

:-,an1cnlcvi ng, econon1ic ncerleggcn, of

wei de positicve mogclijkhcdcn aangrij-

pen en de tendenzen tot dchumani'>e

ring algrendclen. 

Dat i'> nogal wat. Dat vcronderstelt 

twee zakcn: geloof in een missic en ge

lool in het vermogen van mensen om 

economischc, sociale, maar zells cultu

relc automatismen tc doorbreken, tc 

komen aan de geest van de tijd. U hcbt 

mij goed verstaan, gelool in hct vcrmo

gen van men-.en, dat is mecr dan gelool 

in de politick, dat is gelool in de kracht 

en de noodzaak voor mensen om sa

mente werken, een samenleving gcstal

te tc gevcn, zoal'> nooit in onze traditic 

de maatschappelijke problcmen werden 

algewenteld op de ovcrheid en de poli

tick aileen. 

De zware politickc malaise en de crisi'> 

van de democratic hebben alles te ma

ken met die centrale achterliggendc 

vraag, die ook uit het meinummer van 

Christen-Democratische Verkenni ngen I 

op\vclt: die vraag naa.r zingeving, zin

geving voorbij de kwantitatievc doel

stellingcn van onze samcnleving. Een 

bereidheid tot cen mi;sie, als de agenda 

maar duidelijk wordt gclonmdccrd 

Fn wie nog vcrder spcurt en de oricnte

ringen zockt, van dtc missie, van dat 

vcrzet, die komt indcrdaad op de cer

dcre vragcn: moct een samcnleving kil 

en lccg zip1, is technologic en weten

<,chap ecn macht die over ons heen 

komt, is cr voor <,amenlcving, wcrk, 

wclvaart en Schepping ecn pcrspectiet' 

We kunncn nog maar tastend verwoor

dcn wat de moderne burger mist, wat 

de cigcnlijke moticvcn van haar ol zijn 

verzet zijn, wat die prioritcit voor vct

lighcid en zekcrhcid, wat dat hcimwce 

soms betekent. 1\ tag ik lwt voorlopig zo 

uitdrukkcn, dat dat vcrzct bij velcn Jets 

tc maken hedt met een vcrlangen naar 

zekcrhcid, rechtshandhaving, maar ook 

naar warmtc in de samenlcving, naar de 



prioritcit van waardcn hoven automa~ 

ti5men, naar echt pcr<>pccticl voor de 

-.;an1cnlcving en haar burger~. 

.~li55chien hecft het Sociaal en Cultu~ 

reel Planbureau wei geli)k, en gaan de 

5cheid5lijnen in de politiek 5cherper ge~ 

trokken worden op de iclcologi5chc lij~ 

ncn dan op de vKiaal~economische, al 

zijn die twce mocilijk uit elkaar te trek~ 

ken. Zeker i'> dit: een aan-.prekcnde po~ 

litick. ecn aamprckende vi-.ic gaat 

verclcr clan het pragmatl5me en hedt al~ 

lecn bn-, op he<;tendigheid, al-, ziJ vcr~ 

WJJ<;t naar de vitale onclerliggcncle 

heelden en waarclcn 

l'er5oon. -.amenleving en cultuur Waar 

\Vij voor -.ruun t'-> ccn cultuur van enga

gement. Recht. warmte, waarden en 

pcr'>pccticl. daar gaat het om. Wij moe~ 

ten een radicalc keuzc makcn voor cen 

.. an1cnlcving waJrin dat ccntraal -,raat. 

Dit kan cen kcunnerk zip1 

Len polttteke partij hedt de opdracht 

woorden te vertakn in voor'>tcllcn. 

zichzelt een mcetlat aan tc lcggcn. De 

tck5thocken voor cc11 relcvante politiek 

voor onzc nicuwc tijdcn n1octcn nog 

ge-.chreven wot~den, maar ik clcnk dat 

hct met deze keuze tn hct achtcrhootd 

toch al mogell)k i'> in het huidige poli~ 

ticke dehat cnkclc zaken naar voren te 

halcn. die voor dte nreuwe chri5ten~de~ 

mocratic in iedcr geval echt tellcn. 

De inhoudelijke koers 

EC11 culluur lhlll JlerontJI'oordeliJkhcid 
Onze politieke lipl, on<; programma 

kun niet uitgczct worden zondcr ccn 

duicklrjk memhccld. De chmten~de~ 

mocratie verondcr'>telt clat icdcre mem 

uniek i'>, maar dat zij ol hij ook verant~ 

woordelijk i'>, voor gocdc en ,Jcchtc 

keuze'>, en clat mcn<,~zijn zi)n duidmg 

krijgt in relatte met andere n1en5en. lk 

meen dat op die drieslag een program~ 

ma te houwen i'>. 

Dit mcnsheeld vraagt ten eer<;te om de 

absolute crkenning van de gelijkwaar~ 

digheid van mensen en van de onvcr~ 

vreemdbaarheid van de tundamcntelc 

rechten van de mens. 

Het vraagt om he5cherming van het 

menselijkc Ieven, juist het hulphehoe~ 

vcnde en het gemankecrde, het nog 

niet volledig gevormde en hct neer~ 

gaancle. 

De erkenning van de unicitcit van elke 

men<; bctekent dater ook en JLii5t aan~ 

dacht moet zip1 voor de mem op de 

vlucht. Cckozen moet worden voor een 

hclcicl clat inhoudt dat hier ga<,tvrijheid 

wordt aangehoclen wanneer clat nodig 

i-. en clat gekozen wordt voor opvang in 

de regio wanneer dat mogelijk is. 

Streng moeten we zijn al5 van dit he~ 

kid mi'>hruik worclt gemaakt. onver~ 

draagzaan1 ten aanzien van gcbrckkigc 

\VCtshandhZJvi ng. 

In het mcn-,beeld ligt he-,loten dat wij, 

al<; CDA, hechten aan een cultuur van 

verantwoordelijkhcicl Dat bctekcnt clat 

men-.en maximaal aange-.proken wor~ 

den op hun eigen verantwoordclijkhe~ 

den en mogelijkheden .~1aar clat 

betckcnt ook dat we die verantwoorde~ 

I i 1khcden. zoal-. werken, onclernemen. 

<;paren en huisbczit mocte11 honorcren. 

Honorenng van verantwoordelijkheid 

i' ook het mogeliJk maken voor indivi~ 

duen om een evenwicht tc vinclcn tus~ 

sen werkcn. zorgcn en ontspannen. Dit 

i'> Jlli'>t nodig, omdat de mem relatie'> 

hedt met andere mensen, dcclheelt aan 

lcdvcrhanden en gemeemchappen. 

Ook in die leclverbanden en gcmecn~ 

schappen moet zo'n evenwicht gevon~ 

den worden. Daarom i'> die zondag-.rust 

ook zo c55enticel en vooral zo cultuur~ 

bepalend, claarom is de mogclijkheicl 

van cchtc rohvi5seling zo belangnjk, 
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met zijn fi<>calc pensioenrechtelijkc en 

arheidsrechtelijke comequenties. 

Daarom ook staat een begrip als parti

cipatie bij ons zo centraal, tegenovcr de 

uitsluiting, maar ook in een ander op

zicht: als werk voor velen niet mecr de 

toegang tot die participatic is, of niet 

de enigc, waarom dan niet tenminste 

ccn doorbraak in de facilitering van 

vrijwilligerswerk? Dir bctekent uitke

ring en socialc dicnstverlening combi

ncren en aldus voorwaarden scheppcn 

voor een nieuw engagement in maat

schappclijke organisaties, die opeens -

we hebben dat bij de altcrnatieve 

dienstplicht gezien - een enorme nieu

we duiding kunnen krijgcn Als de as

pcrges onorthodoxe formulcs waard 

zijn, en terecht, dan ook de socialc en 

culturclc problematiek. 

De mens als verantwoordelijke persoon 

zien, dat betekcnt een niveau van socia

lc voorzieningen dat volwaardige maat

schappelijke participatie mogelijk 

maakt. Maar dat bctckent ook cen 

streng belcid'tegen parasitisme of ver

weking. Het betckent bovendicn selec

tie: zorgcn dat dat gczin van die 

bijstandsmoeder een echt nieuwe vol

waardigc start kan makcn, maar er tege

lijkertijd niet automatisch van uitgaan, 

dat de vcrantwoordelijkhcid van de 

scheiding bij de gemeenschap gelegd 

moet worden. 

Een cultuur van participatie, regen de 

uitsluiting, en van evenwicht tussen be

scherrning en verantwoordelijkheid, 

daar moctcn wij naar strevcn. Het here

kent zorg voor rc'integratie van mcnsen 

die van hct pad zijn geraakt, maar het 

betekent ook ecn zware aanval op een 

gedoogklimaat dat de kwaliteit van de 

samcnleving bededt. 

Die cultuur vraagt om bepaaldc Poorzic

ningcn. 

lk nocm ten eersre dcgclijk onderwijs. 

Ook hicr draait het om het vinden van 

die combinatie van kwaliteit, dus echtc 

kansen, en verantwoordelijkheid We 

zullen een verschrikkelijk hoge prijs bc

talen als onvoldoende mensen worden 

uitgedaagd om hun verantwoordelijk

heid te nemen ten aanzien van de maat

schappelijke vraag Die prijs betalen we 

trouwens ook als we gecn halt toeroe

pen aan her kwaliteitsverlics van de 

univcrsiteiten en het vcrval van hun au

tonomic. 

Die zekerheid voor de oude dag is een 

tweede essentiele voorziening. De cen

trale vraag in onze politieke discussie is 

niet of, maar hoe wij die vijftien pro

cent van ons Bruto Nationaal Product, 

die noodzakelijk is voor die zekerhcid, 

gaan hnancieren. 

lk noem ten derde dat er gccn armoede 

op straat mag zijn 

Daarnaast en vooral vraagt die cultuur 

om veiligheid, compromisloos. 

lk voeg hieraan toe dat die cultuur en 

dus cen menswaardige samenlcving 

vraagt om vernieuwendc zorg. Zorg, 

die niet uit moet zijn op het wcgstop

pen, maar vooral op her activeren, op 

het zo lang mogelijk zelfstandig Iaten 

functioncrcn, op het participeren. Len 

stuk de'institutionalisering is dus ook 

noodzakelijk 

Die cultuur vraagr ook om respect voor 

bepaalde mstcllin!)m. Op de allereerste 

plaats het gczin, als de centrale plaats 

waar de zorg tussen de gencraties gesral

te krijgr, de toekomst haar lundament 

krijgt F.n daarom ccn volsrrekre alwij

zing van bezuinigingen op kinderbijslag, 

die in Nederland verhoudingsgewiJs 

toch a! niet royaal is, en daarom ook 

roetsing van wetswiJzigingen en facilirei

tcn op het centrale criterium van het be

lang van het kind, dus ook nu door 

-.ommigen cen structurcle verruiming 



van het adoptierecht bepleit wordt. 

Er moet ook ten aanzien van de andere 

in<;tellingen die zich hezighouden met 

waarden- en cultuuroverdracht cen dui

deliJk beleid gevoerd worden. Omdat 

die mens meer is dan ccn homo economi

ctis, omdat traditie, de beoefening van 

gee'>tcsweten<;chappen, van kunsten, 

van volbkun<;t en recreatie tot devol

waardige aspecten van een samenleving 

bchorcn. 

Dit betekent du<; ook dat we van de 

media cen spccrpunt in het belcid moe

ten maken. Kwaliteit. objectiviteit, plu

riformiteit en respect voor mcmclijke 

waarde en privacy zijn ijkpunten. 

En dan die overheid. In onze visie moct 

die sober en krachtig zijn en vooral ook 

betrouwbaar Dat betekent ook toezeg

gingcn honorcrcn als cr ccn andere 

klcur aan hct bcwind is. 

Em technologie i11 dienst van mms m 

Schepping 
Het streven naar een samenleving van 

recht, warmte, waarden en perspectief 

is niet aileen het strcven naar een cul

tuur van verantwoordelijkheid. Die sa

menleving van rccht, warmtc, waarden 

en perspectief is ook de samcnlcving 

waarin de technologie in dienst staat 

van de mens en niet te vcrgetcn van de 

integriteit van de Schepping en niet an

dersom. 

Dit hetekent dat we een stimulerend 

beleid voercn, daar waar de technolo

gic een hrug kan zijn tu'>Sen milieu en 

economischc groei. Er moct groobcha

lig (overheids)rescarch worden gedaan 

naar technologie die energie bespaart, 

milieubelasting vermindert, recycling 

bevordert en/of grond-.toHenarm is. 

De technologic in dienst 

De overheid moet bovenal 

een overheid zijn die een 

boodschap hccft aan de 

-;an1cnlcving. 

Ieclere mens is 
van mens en Schepping 

houdt ook in dat de com

municatietechnologie ver

der ontwikkeld wordt. Die 

communicatietechnologie 

is onder mecr ccn hclang

rijk instrument voor cco

nomische deconccntratie. 

Door de beperking van de 

noodzaak van fysieke mo

biliteit wordt hct mogclijk 

om thuis te werken, ter

wijl je woont op het plat-

Hoezo primaat van de po

litickJ Natuurlijk, primaat 

van de democratic, maar 

gcen monopnlie van de 

politick. Het kappcn aan 

de wortel-. van de overleg

cconomie zoals dat nu ge

beurt. zal na de eutorie 

uniek, hij of zij is 

verantwoordelijk 

voor goede en 

slechte keuzes, en 

mens-zijn krijgt zijn 

duiding in relatie 

met andere mensen. 
van die zogenaamde he

sluitvaardighcid een cnorme katcr oplc

vcrcn. Nederland i-. niet zonder reden 

hct land met de minste <;ocialc conflic

ten ter wcrcld en met ccn zeldzamc 

vcrantwoordclijkheid van de belangen

organisaties. dat i'> ook het rc<;ultaat van 

een bepaalde maat-.chappijvi'.ie, waar 

WiJ nict gcheel onschuldig aan zijn 

Stroperighcidc De prij<; van de afwczig

heid van die zogenaamde stroop zou 

wei eens hoger dan die van honing 

kunncn zijn' 

tcland. Thui<;wcrk wordt up dcze 

manier uiteraard ook in de -.tad heter 

mogelijk en ook dat is helangrijk 

In de samenleving die wij ons voorstel

len worden duidelijke grcnzen getrok

ken als het gaat om het ingrijpen in 

menselijk Ieven, maar ook in dierlijk en 

in plantaardig Ieven. De overheid, ook 

de Europese, moet op dit punt normen 

ontwikkelen, normen die uitgaan van 

be,chcrming van het Ieven, en dczc in 
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rcgelgeving vastlcggen Ccdragscodes 

voor vcrzekeringsmaatschappijcn en 

medi.,che profielcn gericht op her res

pecteren van de eigen kcuze als het 

gaat om de vraag ol je je moet ondcr

wcrpen aan de mcdische techniek, ho

rcn ook in onze samenleving thui'> 

Een Nederlcmd dat toekomstgericht is 
Een Nederland met pcrspectiel is een 

Nederland dar tockOfmtgcricht 1s 

dat duurzame inve'>tcringen doet inver

voers- en communicatiestructuur1 dat 

-.trecft naar een nieuwe vcrhouding tus

'>en stad en platteland, dat daarom 

werkt aan de ondcrbouw van dar platte

land door middel van het -.chcppen van 

werkgelcgenheid, hct aanlcggen en on

dnhouden van natuurgcbieden en door 

ervoor te zorgcn dat cr meer rccn.'atre

mogelijkhcden komen. Hct plattcland 

mnct een plaats worden waar 55+-er-; 

n1ct plezier gaan woncn 

l'ysiekc uitbreidingen, ik denk dan aan 

het aanlcggen van een gcbied voor de 

kust van Schevcningen en aan inpoldc

ring van de i\1arkerwaard, passen ook 

hi) een loekomqgencht Nederland 

Net als het hevordercn van de arhcids

mobiliteit trouwens en het vermindcrcn 

van de fiscalc hela'>ling up arbcid, ter

wijl daarentcgen de milieuhctfingen c11 

de Belasting Tocgcvoegde 

Wij moeten streven Waarde IBTW) op milieu-

onv1·iendelijke en luxe-pro

duktcn verhoogd worden. 

lc weinig wordt er nu 111 

Nederland ge<,paard, on

clanks de <,chijn van hct te

gcndeel, en het geld dat 

wordt, wordt onvoldoende 

naar een cultuur van 

participatie en 

verantwoordelijkheid. 

ge>.,paard 

gehruikt om te invc-.teren in produktie

middelen e11 in de inlrastructuur We 

moeten ook <,timuleren dat dit mecr ge

heurt. 

lk wil op dit punt nadrukkelijk stellcn 

dat voor ecn Nederland dar zijn blik op 

de toekom-.t richt de intcgratie van al

lochtonen een hoge prioriteit moet 

hehben. In onze visie is hct verwerven 

van de vaardigheden die partiupatie 

mogelijk maken voorwaarde voor vol

waardig burgcrschap en de daaraan ver

bonden rechtcn. Behoud van die 

Ncderlandsc identitcit i'> het uitgangs

punt van ons heleid, want een hcrken

hare identiteit geclt zekerheid. i\bar 

daarmee zcg ik niet, JUISt niet, dar die 

identiteit niet kan cvolueren met de 

komst van mensen die opgevoed zijn in 

andere tradities. Die multiculturali.,e

ring verrijkt onzc identiteit, verrijkt on

ze samenlcving \'Ve moeten alloch

tonen ook zeker de ruimte geven om 

hun cigen instcllingcn en organi-.,atrc-.. 

in her Ieven te roepen. 

Ew Europa dot 1!1111 de hurgers is 
De voo1·tgang van de Fumpese eenwor

ding zou wei ee11s een kernpunt van het 

politieke debat in de komende pe1·iode 

kunnen worden en een duideliJk profi

lcring-.punt in de pol1tieke strijd 

[uropa i-.. voor vclcn vcr \vcg, burcau

crati'>ch, duur, onzckerheid gevend en 

ccn naoorlogs chl·i-.ten-democrati'>ch 

verzinsel ",".kt een hehoorli)k vriJhan

delssy<,teem ol in iede1· geval niet ver

der gaan dan we nu a! zi)Tl, komen we 

tT ook wei. De miiJardcnsuhsidic-. aan 

de landhouw moeten sowieso worden 

atge'>chatt" hoort men dan zeggen 

De inzet om de conscn<,us rond Europa 

tc vnb1-eken dwingt de chri'>len-dcmo

cratle tot een aanvallend belcid op d1t 

tcrrein. Om 1-'uropa-heleid moet drie 

elemcnten bevatten. 

Ten eerste moeten we komen tot een 

nieuwe lormulcring van de communau

taire benadering. Tot nu toe zip1 we 

steed~:. uitgcgaan van ecn orthodox lc-



deraal concept. Zo'n hlauwdruk a Ia de 

Verenigde Staten doet echter geen 

recht aan de politieke realiteiten up on<, 

continent, noch aan de histon-;che ver

worvenheden. Daarom moet onze aan

dacht vee\ mecr uitgaan naar de 111i 

<Jrnrri1-lorrnule van de Lurope<,e eenwor

ding We moeten daarhij wei aantonen 

dat de c"enticlc vraagstukken van het 

-;cheppen van werk, mi,daadbestrijding, 

het her-;tcl van het evenwicht tussen 

het commerciele en her niet-commer

ciclc domein, de hnchcrming van de 

huitengrenzen hij een afnemende 

Amenkaan' hetrokkenheid en ook de 

toclating<,prohlcmatiek aileen op te los

<,etl zip1 bij een integraal bc<;tuurscon

cept, ook a\ kiest men voor deze 

dcclaspccten niet alti)d de kla'i'iieke 

lormule Raad-Commissie-l'arlement. 

Ons Europa-belcid moet ook invulling 

geven aan het ,uhsidiariteitsbeginsel. 

De afhakening van nationalc en com

munautaire bevoegdhedcn moet onze 

prioriteit hehhen. F.uropa wordt nu au

tomatl'ich gezien als een machtscen

trum dar <,teeds mecr hevoegdheden 

naar zich toe trckt, zonder dat dit ho

vendien op een adequate manicr ge

controlcerd wordt. We moeten daarom 

expliuet aandacht hcstcden aan de 

vraag welke hclcidsonderdclen die mo

nlcntccl cnn1n1unautair gcrcgcld wor

den gerenationa\i<,eerd zouden kunnen 

worden. Ook moeten we, om diezelfde 

reden, elke kecr dat hepaald wordt dat 

een bcleichonckrdcel op Europees ni

veau gcregeld moct worden, alert zijn 

op omgekeerde hewiJ'.iast, dat wil zeg

gen omzelf de vraag <,\ellen ol dit echt 

noodzakelijk is. lk zou daarnaa'it will en 

plciten voor een energieke invulling 

van het concept van 'het Europa van de 

regio\' en voor het horizontale suh<,i

diariteit,principe, dat wil zeggen voor 

de erkenning van de relevantic van 

maatschappelijke organisaties op het 

F.uropcse niveau. Uiteraard dcnk ik in 

deze mede aan een nieuwe rol voor 

Europcse politieke bewegingen. 

Het derde element dat in hct chri<,ten

democratisch Europa-heleid tcrug te 

vinden zou moeten zijn. is cen <,trategic 

voor hehartiging van de Nedcrlandse 

identiteit. 

Dat hetekent du-; een bewu<,te inzct 

voor versterking van voorwaarden, dat 

Nederland niet een zoveel<,tc continen

tale natie wordt, maar dat Jigging, his

tone, kundigheden maximaal benut 

worden: ons land als intermediair tus

-;en andere continenten en Europa, eco

nomisch, logi'>tiek, culturcel. Dus de 

achterstand inhalen van ons gehrek aan 

kenni'i van het verderc Luropese ach

terland I Duit'> leren hijvoorbeeld), in

fra-;tructurelc verbindingen naar de 

nieuwe groeigebieden, etc. Vee\ meer 

ruimte voor huitenlands cultureel be

leid1 En ook moeten we de rcvitali'>e

ring van de Benelux en de intensivering 

van allianties met andere gelijkgezinde 

middengrote Europesc Ianden op de 

agenda zettcn. Tot <,lot hij dit allcs 

gee11 krampachtigheid in de relaties/sa

mcnwerking Duitsland-Frankrijk, teza

men met de inzet tot het hehoud van 

handen met Noord-Amerika. 

\leiligheid, zekeriJeid die wereldzuijd 
um111kerd is 
Het gaat om de introductie van het he

grip \vereldwijde menselijke zekerheid' 

c,;/oh,ll /JJwum srcurily') als hrug tussen 

het 'Wrltelhos' van met name een jongere 

generatie, toekom-;tgerichtheid van on

ze samenleving en cfhciente aanpak 

van de majeure vraagstukken. 

Dus: ontwikkelingssamenwerking, hulp 

aan l\1idden- en Omt-f-:uropa, vrede'i

operaties, internationale handel-;- en 

milieuverdragen, uithouw Verentgde 
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Natics en regionale vciligheidsorgani

saties, aanpak drugsproblematick en in

ternationalc misdaadsyndicatcn zien als 

ccn samenhangend heleid. Solidariteit, 

veiligheid, overleven en eigen helang 

hangen in de !;lobal11eighbourhood" nauw 

met clkaar samen. Migratie. criminali

teit, armoede, agressie in cigen omge

ving staan in wisselwerking met 

soortgelijke problemen wereldwijd 

Wic de problemen hovenstrooms niet 

aanpakt, zal als het a! niet te laat is. bc

nedcnstrooms een veclvoud van de prijs 

moeten betalen' 

Eigenlijk komt het hier op neer: het 

gaat om een nicuw engagement voor 

zekcrheid, hicr en wercldwijd Het be

scf, dat gecn van de grote hardnekkigc 

prohlcmen, waar onzc samenlcving 

mee worstelt oplmbaar zijn zondcr die 

gclijktijdigc aanpak hier, in onze sa

mcnleving, waar zc cxplodcren, maar 

vooral bovenstroom'>, waar ze ontstaan: 

armoedc, overmigratie, criminalitcit, 

drug<,aanhod, gewcld. 

In deze benadering kunnen de hc'ite 

tradities van de christen-democratic 

ccn modcrne prohlering kri)gen. 

Uit de omsingeling breken ... 
Er zijn aanwijzingen gcnoeg, dat het 

verhaal volgcns de lijncn van wat hicr 

eerdcr uiteengezet is velcn zou kunnen 

aansprcken die zich zorgcn makcn om

trent de richting van de samenleving, 

die zich reali'>cren dat ecn politieke be

weging zonder orientcrendc waarden 

de hcrinrichting van de samenleving 

niet echt zeker kan richtcn; er zijn er 

genocg, die intui"tief cen libertinistisch 

gedoogbeleid afwijzen, maar die van de 

andere kant nicts moetcn hehhcn van 

impiratie die aileen uit heimwec bestaat 

naar de samenleving van het tuinpad 

van mijn vaderen. 

Maar ook dit: een samenleving waarin 

aileen de krachtigen participercn of een 

samenleving die de schuld voor niet

participatie uitsluitend bij de structurcn 

en niet ook hij eigen verantwoordelijk

heid lcgt, wordt door zeer velcn alge

wezcn. 

Hoe hreckt de christcn-democratie 

door naar dit draagvlakJ De chriqen

democratie is gcen doe! op zichzell. 

Telkcns als zij daaraan toe gccft, ver

wordt zij tot onherkenhaarheid. Die 

christcn-democratie, maar ook de de

mocratic zeit hccft het visioen nodig, 

de uitdaging, waarom men<,en, burgers, 

de comfortabele huiskamcr verlatcn en 

met andere mensen mecpraten over de 

richting van hun samcnlcving, lokaal en 

op zovccl andere niveaus, mecpraten 

over die keuzes, die heroricnteringen, 

die corrccties op automatismen, op 

trends. Aileen een hcroep op motievcn 

die hct alledaagse ovcrstijgen, hrengt 

men sen tot vcrantwoordeliJkheid 

'Zingeving en verantwoordeliJkheid' 

heel het mcerjarenprogramma van ons 

Wctenschappelijk lnstituut. 

Zijn her tc grote woorden voor een ge

ncratie, die nuchtcr en sceptisch is gc

worden. Zijn jongeren dat aileen maar7 

Zekcr, zij zijn hij uitstek een gcneratic 

van deze wcreld. maar een generatic 

die toch ook nog, als signalen nict be

driegcn, gevoclig is voor de vra.ag, hoe 

'het gelaat van de ander' getekend 

wordt in processen van culturele ex

ploitatie, vcrvreemding en uitsluiting. 

Een traditie is ons in ieder gcval dier

baar. Meer dan honderd jaar geleden 

klonk een vcrplichtende boodschap op 

meerdere plaatsen in onze wercld, het 

meest in Ianden rond de Rijn: armoedc 

is geen docm, evenmin als onvriJhcid 

en onveilighcid. Hct Grote Tegen

verhaal van verlossing zegt immcrs iet<, 

anders. Vrijheid, vciligheid en welvaart 



kunnen icders deel zijn, in een samen

lcving, die gestuurd wordt door solida

riteit, toekom<,tgerichtheid en verant

woordelijkheid 

Dat is die samenlcving van de hoop 

De maatschappij van die dagen zat niet 

op dat verhaal tc wachten, maar tocn 

de verbinding van werkelijkheid en vi

sioen die werkelijkheid bleek te veran

deren, brak het door en vier, vijf 

generaties hehben hct doorvertcld, tel

ken<, afgezet tegen de werkelijkheid zo

als zij die aantroften. Wie de Ianden in 

het Zuiden kent, weet hoe dit daarheen 

overgewaaide verhaal bevriJding hecft 

kunnen bn:ngen. 

\-, dat een rechts verhaal, is dat een 

links vcrhaalc Het i<, in ieder geval een 

zelfbcwuste boodschap, want ziJ blcek 

werkzaam, en zij stoorde zich nooit aan 

dit soort schema'-, Zeker, als het gaat 

om een verantwoord defensiebeleid of 

om echte recht,handhaving zijn wij 

rechtser dan de liberalcn, althans wat 

hun praktijk en niet hun verkiezingsre

devoeringen betrcft, en met zaken als 

kinderbijslag, degelijk onderwijs, en in

ternationaal engagement, zijn wij links

cr dan de sociaal-democraten, althans 

a\~ \VC hun eigcn uitgangllpunten nog 

serieus mogen nemen. Hoezo is die po

litick aileen maar te herlciden tot een 

I inks- rech tssc hem a' 

Als erfgenamen van die traditie van en

gagement, van verdedigers van de 

kracht van samenwer~ing en ecn huma

ne samenleving staan wij nu voor de 

vraag of de maatschappij nog wei op 

zo'n verhaal zit te wachten. Zekcr, vee\ 

minder mcnsen dan vroeger voelen 

zich bctrokken bij kerken, vee\ minder 

mensen dan vroeger scharen zich nog 

in organisatics, die tot de familie van de 

ch.i-,tcll)k-socialc traditie gerekend 

kunnen worden. Maar zegt dat alles, of 

zelts vee\, over de behoefte van mensen 

om een Ieven en een samenleving te 

hehben, die georicnteerd worden door 

de kcnmerkende waardenopvattingen 

vanuit onze traditie? Wie de samenle

ving van nu kent, echt kent, wic weet 

dat de klachtcn en angsten van burgers 

echt cen grond hchben, weet, dat er 

misschien mccr dan ooit behoefte is 

aan die hoodschap van rccht en waar

den, warmtc en perspectief, over de on

zekerheid en de desorientering heen, 

'een ethos dat de samenleving bindt' 

Mcnsen, burgers willen weer grcep op 

de ontwikkelingen krijgen' De christen

democratic heeft toekomst als zij daar

voor in de komcnde jaren deskundig

heid, betrokkenheid en waardevastheid 

aanhiedt en systematisch vertaalt in een 

daarop herkenbaar programma. 

A lr. JJAi\ 1. P<lfl Cnmip is dim Jwr l){lll het 

Wetmschappelr;k l11slitrwt voor het CJ)A 

Noot 
l In dlt nummcr geven hvaalt )Ongen.:n hun VJ<.,JC 

op de chn'>lcn-clcm()( ratte a]<, hcwegtng van de 

tockom<:.t 

< 
)> 

z 

z 
z 



(f) 

I.L: 

Voortzetting van het driesporenbeleid en de 'agenda voor de toe

komst' is prima, maar niet genoeg. Een sterk Nederland vraagt ook 

om waardenbesef en inzet voor idealen. Het CDA sluit met al die 

burgers en verbanden die zich daarvoor inzetten een bondgenoot

schap tegen vervlakking en kwaliteitsverlies. Oat is een keuze voor 

de toekomst. Een toekomst zonder waarden is de woestijn. 

N 
a ecn peri ode van vcr<;la

genheid dan toch dit '>Ylll

posium. Tcrecht. wij horen 

bij clkaJr 

In de moeilijkl' periode. die nu achter 

on., ligt heb rk mij twee punten ingl'

prcnt. 

Waar je vcrdriet aJndoet 

pa<;t veront'>chuldiging, 

waar je verdriet JJngcdaan 

wordt, past toch samen 

vcrdcr gaan Op at'>tJnd 

kijk ik nu tcrug op een 

mooic periodc als mini<,

ter-president, in en met 

on'> CDA Wcet u het 

Daar sprcek ik vanmiddog over [erst 

het 110-110I1SCI1S deel. 

Redenen voor voldoening 
Hct is nu voorjaar I 'J95. De dchnitieve 

cijfer'> over 1994 zijn bekcnd. Het 

CentrJJI Plan over dit jaJr 

i'> uitgebracht. De begro

ting voor 1996 i-. rn de 

steigcr', gczt't. 

Veel hecft zich in om lond 

in de atgelopcn twJJ!f jaar 

ten goedc ontwikkcld. 

Hct jaarlijk-; financiccl tl'

kort van de overheid i<; 

dankziJ een jarenlong vol-

nog~ No-llOJISCils. Vel'l wcrd gehou,kn "'her uitgaven-

er mcc bereikt. No-110I1SCI1S bcleid zodanig teruggc-

ollccn i'> echter niet vol- Drs. R.FA1 Luhhers bracht dat de '>tJah<,chuld 

doendc. Vel'l is succewol vnlopen. als aJndcel van on-. nJtionaal inkomen 

Moar, tegelijk is het eerlijk vast te <,tel- nil't Ianger mecr -.ti)gt. De ecor1omische 

len, dat up den duur J! die bestuurlijke 

imponningcn gcleid hcbben tot een 

overmaJt aan verzakeli,king: tunda

mentcle waarden zijn uit het oog ver

loren ot onvoldoende gecxplicitcerd 

'f\Jo-11o11se111' i., prima. maar nict genocg. 

groei en investcringen gcdijen. 

De werkgelegenheid neemt toe Het 

ruim twaalt jaar gl'ledcn ingezctte dric

'>porcnbeleid hecft du., zijn vruchtcn at

geworpen en wordt terccht en succcs

vol voortgezet 



[)atzellde geldt voor de 'agenda van de 

toekom<>( de <>lructun:le bekid<>aanpa<;

<;ingcn die in de tweede hc:llt van de 

tachtigcr jaren, in het vervolg op het 

drie-<>purenbclcid, ingezet werden. 

Nederland i<> ziek'. <>prak ik in I 990 

doelcnd op de onaan-

gehracht. Zo zou ik kunnen doorgaan 

mel een opsomming van <>tructurclc 

verbctcringcn voortvlociend uit het 

drie-sporenheleid, de agenda voor de 

tockomst en het concept van de vcrant

woordelijke <>amenleving. 

vaardbaar hogc on1vang 

van zicktcvcrzuin1 en ar

heid'>onge<>chiktheid De 

wclgeving, die uit die uit

<>praak i'> voortgevloeid, 

hcelt inmiddel<> de heoog

dc trcndwijziging tot 

<,tand gehracht. Vcel min-

Stap voor stap heeft 
Dit aile'> wordr r1u ver

volgd en vcrdcr gcstaltc 

gegeven in de paar<>e co

alitic. 

het CDA succes 

geboekt in het 
Het CDA "' in een reeks 

van jarcn zo succesvol ge

wee~t in het ovcrtuigcn 

van libcralcn en <,ociaal

democraten dat deze nu 

overtuigen van 

vroegere 

der ziekteverzuim en coalitiepartners. 
-,cherp teruglopcnde pre-

mic<> voor arheid'>ongc<>chiktheid. 

Het Nat10naal ,1\,lilieubeleid'>plan. nu 

zcvcn Jaar gelcden uitgcbracht, is prak

tijk geworden In aanvulling op het 

drie-<>porcnhcleid werd het toen de 

'vierde poot' genocmd. De verhouding 

lu<,<;en economi<>che welvaart cnerzijds 

en hc<>chcrming en bchoud van natuur 

en milieu anderzijd'> i<> wezenli1k verbc

tcrd op wcg naar houdhare groei. 

Burger<,, bcdrijven en overheid zijn van 

het helang crvan doordrongen geraakt. 

Verhc:teringc:n in de technologic zijn 

<;teeds meer JUrsr daarop gericht. De 

agenda voor de toekomst zette ook in 

op de verantwoordelijke samenleving 

en cen centrale ovcrheid die zich tot 

kcrntakcn zou gaan hepcrken. Ook dat 

is uit de vcd gekomc:n Er is veel gede

cenrrali,ecrd naar gemeenten en pro

virKie<>. zodat hct \val le doen en hoc', 

dichter hi1 de burger bc<>list wordt. Tal 

van vroegerc ovcrheidsbedrijven vin

den nu hun wcg in hct marktgebeuren. 

Er i<> minder bureaucratic en meer doel

llltlligc dicn.;;tvcrlening. IJc on1vang van 

de ovcrheid i<> vcrminderd en de kwali

leil ervan verbctcrd. De volkshuisves

ting werd door Heerma op ordc 

samen deel uitmaken van 

een kabinet. Het i<, nog maar wcinig ja

ren gcleden dat de fractievoorzitter van 

de l'vdA de wctwoorstellen gericht op 

het rerugdringen van ziekteverzuim en 

arbcidsongeschikrheid cen provocatie 

noemde. Het is eveneens nog maar 

weinig jaren gclcden dat de fractievoor

zitter van de VVD ccn kabinet naar 

huis stuurde omdat naar zijn oordeel 

hct Nationaal ,1\,Jilieubeleidsplan rc 

<>chcrp inzette. Srap voor stap hcelt het 

CDA succe-, gehoekt in het ovcrtuigcn 

van vroegere coalitiepartncr<,. Vccl van 

war eerdcr gezaaid is. wordt nu ge

oog<>l. En als eerder ingezet helcid nu 

uitgevoerd en voorlgczel wordt. dan i'> 

dar - zo li)kt mij - rcden tot voldoening; 

ook voor hct CDA. Die zegeningen wil 

ik tcllcn. 

Waarden en idealen 
Er i'> echter mcer te zeggen Bij aile he

<>tuurlijkc successen is er ook rcden tot 

zorg. Die zorg hctrelt de verbrokkeling 

en vervlakking van onze Nederland<>c 

sarnenleving. 

Op 5 rnci jl heette het zeit<> 'onthin

ding' Nederland zal karakter rnoeten 

houden. karakrer moetcn tonen en dat 
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bij aile veranderingen in de wereld - in 

de economic, de techniek en van de in

formaticvoorziening Niet door de klok 

stil tc zetten. lntegendeel, we moeten 

ons voorhcrcidcn Ofl en volop meedoen 

in ccn wereld die steeds meer een we

reldeconomie wordt met tcchnolo

giei'n die steeds mccr wereldwijd 

ontwikkcld en toegepast worden, met 

media waardoor wij voortdurcnd waar

nemen wat in andere Ianden geheurt en 

die ons rer fax en internet partners in 

wereldwijde communicatie maken. Een 

krachtig Nederland vraagt crom ons in 

tc stellen op al deze moderne ontwik

kelingen Maar een krachtig Nederland 

vraagt ook om socialc cohcsic, samen

hang, ons betrokken weten Ofl elkaar,

en om eigen identiteit, om een eigen 

cultuur waarin wij vorrngeven aan wat 

wij waardevol vinden. 

Laten wij trots zijn op ons eigen land 

met al zijn moderne vcrschcidenheid 

en sociale cohesie,- or ons Nederland 

met karakter. Juist nu wij economisch 

weer stcrkcr worden is het goed eens 

vast te stellcn dat heel wat van aile in

zct van mensen onbetaald geheurt. 

Daarbij gaat het altijd om iets waarde

vols, iets gericht op de ander en op een 

ideaal. Het gaat nict aileen om ik, ook 

om jij, maar vooral ook om wij. Het 

CDA hecft het altijd als zijn opdracht 

ver<,taan waardenoverdracht van gene

ratie op gencratie te beklemtonen, een 

schakel te willcn zijn tussen generaties. 

In fcite is dit echter een opdracht voor 

Nederland als gchecl: wat waardevol is, 

doorgeven en vernieuwcn. Nederland is 

een taal- en cultuurgemeenschap. 

Die opdracht gezamcnlijk inhoud ge

ven is van levensbelang voor de toe

komst van ons land: zodat ieder mens 

telt, erbij hoort en dat ook zo crvaart. 

Dat maakt het om ook mogelijk reke-

ning tc houden met mensen elder'>, 

over de grcnzcn hcen. l3ij dit alles is het 

'wij' belangrijkcr dan het 'ik' Of beter 

gezegd: de ontplooiing van het 'ik'- de 

individuclc mens - wcrkt ras gocd uit 

als daartoc voor ieder daadwerkelijk de 

mogelijkheid bcstaat en als het geheurt 

in respect en waardering voor de ander. 

De Ncdcrlandsc cultuur en waarden 

stevig inhoud te gcvcn, vraagt orn in

zet, maar ook om discipline: je houden 

aan normen die de mocite waard zijn 

omdat het om iets waardevols gaat. Dat 

alles heeft ook grote betekenis voor 

mindcrheden. Ook voor hen geldt dat 

het niet mag komen tot vervlakking, tot 

een verlie'> aan waardenbesd, tot een 

vcrlic~ aan zingcving. 

De opdracht waarvoor ziJ staan, is gccn 

eenvoudige, omdat zij hun cultuur, hun 

waarden eigentijds inhoud mocten ge

ven, in ons land, in Nederland. Fen 

dubbele opgavc dus rekening houden 

met nieuwe tijden zoals wij dat allemaal 

moeten doen, en inspelen op de Neder

landse taal - en cultuurgemeemchap. 

Als hct om overdracht en vernieuwing 

van waarden gaat, gaat het hiJ iedcrs 

pcrsoonlijke inzet tegelijk altijd om 

\vij': een identiteit waarin wij ons her

kennen; ecn gcmeenschappelijk ideaal 

dat ons motiveert. Ons thuis, onze 

school, onze wijk, onze kcrk, onze ver

eniging, of soms gewoon 'wij' De 

Nederlandse natic wordt gcvormd door 

de rijkdom van al die \vij's'. Zij vormen 

samen dat wat de Engelsen zo mooi 

noemen 't/Jc fabric of society', hct cement 

van de samcnlcving Of zij nu door gc

loof of door lcvensovertuiging worden 

hewogcn, met hen weet het CDA zich 

vcrhonden tegen vervlakking en consu

mcntisme in. 

Het behoud en de vernieuwing van 

waarden. waarbij burgers en verbandcn 



van burgers centraal <,taan vragen om 

een overheid, die vanuit waardenbesef 

haar werk duct: sober en stt-cng op die 

terrcinen die haar zijn toevertrouwd; 

zoveel mogelijk mikkend op de <,amen

leving zelf: dat zichtbaar makend in 

woord en daad; voorwaardenscheppend 

en ondersteunend. Dat is in de kern de 

politieke plaatsbepaling van het CDA. 

Waarden represcnteren iets dat waarde

vol en nastrevenswaardig geacht wordt. 

Waarden zijn antwoorden op vragen 

als: wat is van helang/, waar gaat het ei

genlijk omc, wat vertegenwoordigt de 

kwaliteit van het Ieven en de samenle

vingc Het centraal <;tellen van waarden 

is niet de klok stilzetten of nostalgisch 

tcrugdenken aan het verleden. lntegcn

deel, nieuwe inhoud geven aan waarden 

i., jui<;t de agenda voor de toekomst. 

Dat is pas echt gericht zijn op de toe

kom<,t. Daar ligt de opdracht van het 

C:DA. modern te zijn en te vcrnieuwen. 

waarden opnieuw en eigentijds inhoud 

gcgevcn worden, zodat wij met elkaar 

weer weten waarom het gaat, wat echt 

belangrijk en waardevol is. 

Er is vee! verwarring, onzekerheid en 

angst, vooral bij de minder <,terken on

der ons. Dat is begrijpelijk hij zoveel 

veranderingen. Daarom is het belang

rijk nieuw oricntatiepunten te gcven. 

Bovcndien, mensen willcn ergens bijho

ren en willen zich ergen<, voor inzetten; 

zeker voor zichzelf, maar loch ook 

voor een verdcrrcikend ideaal. 

lnzet om idealen te bevorderen en in

zet voor een samcnleving, waarin men

sen niet van de weg vallcn, maar juist 

ervaren dat ook zij er ccht bijhoren. 

Dat is waar ecn Nederland met karakter 

ook om vraagt. Het behoud van waar

den en het gevcn van eigentijdse in

houd aan waarden vraagt om opvoe

ding en mentaliteit. Het CDA wil 

bondgenoot zijn van al diegenen die 

waarden overdragen en 

Fr wordt vaak in een adem 

over normen en waarden 

gesproken. Dat is verwar

rend. Het gaat om waar

den Normen zijn hulp

middelen om waardcn in 

stand tc houden, om ze te 

verwezenlijken, om ze te 

respectercn. Cultuur a]., le

vemwijze betekent dat 

waarden nagestrecfd wor

den doordat mensen zich 

Nieuwe inhoud 
van hen die zich voor 

idealcn inzetten. 

geven aan waarden Het gezin, de <,chool, de 

vereniging en a! die orga

nisaties die zich inzetten 

voor mens en natuur; die 

zich inzetten voor iets 

waardevols, ieder op hun 

eigen wijzc Zo weet het 

CDA zich ook verbonden 

met geloofsgcmeemchap

pen en lokale gemeen-

is de agenda voor 

de toekomst. Daar 

ligt de opdracht van 

het CDA: modern 

te zijn en te 

vernieuwen. 
aan daarop gerichte nor-

men houden. le kunt dat ook bescha

ving noemen. Nederland, ons land, 

hcctt een eigen cultuur, een eigen vorm 

van beschaving. 

De nieuwe tijden waarin wij Ieven, 

worden gekenmerkt door vee! verande

ringen die onder de noemcr<, van snelle 

modernisering en individualisering te 

brengcn zijn. Juist daarom moeten 

schappen; en met hen die 

in bedrijven oog hebbcn voor a! wat 

waardevol is; zoals non-discriminatie, 

de verinnerlijking van milieuwaarden, 

de integratie in het wcrk (ook van hen 

bij wie dat moeite kost) Cultuur i., het 

bclcvcn van waarden en het steeds op

nieuw eraan inhoud gevcn. De over

dracht ervan is ecn voorname, zo niet 

de voornaamste opdracht. 
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Een informeel moment tijdcns het symposium tusse11 0.11. Luhhers (midden) Cl1 rec/Jts van 
hem Hirsch Balli11 (joto Ali eke Schlm11a11) 

Honderd jaar gelcden begonnen de 

partijen die later het CDA vormden, 

antwoord te geven op war de sociale 

kwc<>tie heette. Dat wa<, toen hct ant

woord op de industriele revolutie, de 

dreigende '\fmlmdmli;' Tocn klonk het 

'nccn', de weigcring zich over tc gcvcn 

aan kapitali'>me danwel <,ocialisme. 

Toen ging hct om waarden en de hcel

heid van de samenlevl!lg. Ook nu is cr 

de uitdaging ons niet over te geven aan 

vervlakking · aileen maar materiele 

doelen met geld als maat<;tal · en aan 

verhrokkeling, waarbij te velen in een 

i-,olement zitten en groepen tegenover 

elkaar dreigen te komen staan. 

Er is niets mis met de voortzctting van 

het driesporenbelcid en de 'agenda 

voor de toekomst', zoal<, die ecn aantal 

jaren gelcden in gang gezet werd. Oat 

i'> prima. Het is echter niet genoeg. len 

Nederland met karakter vraagt ook om 

waardenbe<,et en inzet voor idcalen. 

Daarom weet het CDA zich verbonden 

met al diegcnen die zich daarvoor in

zetten Daarom vraagt het CDA van de 

overheid, van de regering, om dit hcscl 

ook tot haar richhnocr te makcn Hct 

moet gaan om dit kwaliteitsbesd, nict 

om de evenwichtskunst van wei zecr 

verschillcnde coalitiepartner<,. 

Verwording van de 
samenleving 
Het tegendcel van hehoud van en inzet 

voor waardcn, i'-. de verwording van de 

samenleving. Fen van de hclangriJkstc 

aanwijzingcn daarvoor wa-, de groci van 

de crimlllaliteit. Nadat dit nu al weer 

een aantal jaren gelcdcn onderkcnd 

werd, is het wcerwerk regen deze ver

wording op gang gekon1cn. lk hcrinner 

aan de kcten: verhogl!lg van het norm

hcsef in de samenleving zell, betere 

preventic, intensiever toezicht, vcrho

ging van de pakkans, een slagvaardiger 

vervolging en tenslotte het <,cheppen 

van laciliteiten om opgelegde hoctcs en 

straHen tc eftectueren.ln bcleid en wet-



geving is enorm vccl wcrk verricht om 

vcrhcteringen te bereikcn.lr i' echter 

nog vccl tc doen. Daarvoor is aan de 

voct van de samenleving door opvoe

ding en sociale controlc nog vee I nodig 

aan herstcl van normhcsd en aan - wij 

zi)ll nu eenmaal geen hciligcn - preven

tie. Daarnaast werden de i n<;trumenten 

om cttectid zware criminaliteit te hc

striJckn lange tiJd ern<;tig gehandicapt 

door een puristischc opvatting over 

rcchtsbcschcrmlllg van de burger. 

Daarom mocst hct de burger soms wei 

ii)ken alsot nict de samenleving, maar 

het criminclc door on<, rccht'->systeem 

be,chcrmd were!. Fr is nu ecn parle

mcntaire enquctc. Dcze ware niet te 

vcr...,taan a\-, uiting van kritiek op orga

ncn van de rechtspleging, maar veclecr 

als zcltkritick van de wctgever die te

kort geschoten is om tijdig en dfectiel 

vcrhctcring van de wcttclijk imtrumen

tcn aan tc reiken zodat de organcn van 

de wetgcving hun wcrk dfectid kun

nen docn. In die z1n 1s deze enquctc, 

dit ondcrzock ccrder te vergelijken met 

de parlementairc cnqucte van honderd 

)aar gcledcn ovn de kinderarhcid dan 

met cnquctes over talend overheidsop

tredcn. zoal<, we die de laatste ticn a 
vijft1en jaar mccgemaakt hehhen 

Tcrugdringen van zwarc protcssionele 

criminalitcit vcrgt ccn 'itcvige overhcid 

Cegeven de open gre11zcn is ook de in

tcrnationalc -.an1cnwcrking urgent. 

DaarhiJ m1st ccn heroep op nationale 

soevcrein1tcit en eigenheid van rcchts

qelscl fundament in hct Iicht van de 

ermt van de situatie. len dehat over 

waarde11 111 de politick moct dus ook 

steeds bctekenen· wat moct nu het 

Z\vaar-.;tc wcgen~ 

Unveilighcid en ontwrichting staan 

haaks op cen door waarden gekcnmcrk

te samenleving zoals wi1 die in Neder

lam: wilkn Hier wordt de ovcrhcid 

tcrecht de maat genomen. )uist om 

Nederland goed voor te bereiden op 

nieuwe tijden en daarvoor noodzakelij

ke veranderingen te rcaliseren heeft de 

overheid gezag nodig Ook daarom is 

hct goed dat aile vormcn van corruptie 

reeds in de kiem gesmoord worden. 

Aileen een integer bestuur is geloot

waardig 

Werk 
Wij zijn op de goede wcg met de terug

dringing van de werklomheid. Ont

nlocdigcnd is intu~sen het gc~tcggcl 

over de vorm van de la<;tenverlichting, 

terwijl toch duidelijk is dat arbeid 

gocdkoper moct worden door verklci

ning van de wig. l)oor dit ge-;teggel 

wordt nationaal en Europees te weinig 

aandacht gegeven aan de noodzaak las

ten op arhcid wezenli1k te vcrlagcn, zo

nodig door vcrschuiving naar indirecte 

be\astinge11. We ZIJn er nog lang niet 

De ccrliJkheid gebiedt overigc11s vast te 

stellen dat ook de samenleving zeit het 

nodige te doen heelt. Hct in werk intc

grcrcn en rc-intcgrcrcn i~:. een zaak van 

bedriJven en van scholing .. 1\lensen aan 

het wcrk hclpen vcrgt nogal wat. 

8urger~:. n1octcn zich daarvoor verant

woordeli)k weten: ieder np zijn plaats 

en naar zip1 mogc\qkhedcn. 

Ecn biJzcmdere last drukt daarbij op de 

mindcrhedcn in ons land. llij hen is de 

werklomheid relaticf vee\ te hoog, tcr

wiil loch vclen van hen maat-,chappc

lijk wei slagen. De stcrken zullen de 

zwakkcn cen handJe moeten helpen, 

met aile in<,panningen die dat vcrgt. 

Een cultuur van vcrantwoordeli1kheid 

vraagt daarom. Dit is een decl van de 

opdracht waarop 1k doc\. 

Onderwijs 
Springcn wiJ niet veel te slordig met 

het onderwij-, om~ In hct onderwiJs 
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Vl wordt cultuur- een gchcel van waardcn 

en norm en - doorgegcvcn. Dat onder

wijs heelt het in aile gelcdingen zwaar: 

door de grotere aantallen leerlingen 

met vaak heel verschillcnde achter

gronden (minderhedcn), maar ook door 

de geringcrc rol van het gezin. Dit zijn 

even zovclc rcdenen om vanuit de 

overhcid het onderwijs zoveel mogelijk 

met rust te Iaten: geen circulaircs, niet 

weer ondcrwijsvernieuwingen, zo min 

mogelijk hudgettaire druk. AI was het 

aileen maar om een einde tc maken aan 

de malle situatic dat oude, ervarcn leer

krachten naar huis worden gestuurd. 

Aan de onderwijskrachten moet aile 

ruimte gegeven worden om zeit hun 

werk goed te doen en zich daarvoor te 

kunnen inzettcn. Tenslotte de '>chaal

discussie. De kwalitcit van het ondcr

wijs client leidraad tc zijn, niet de 

steeds grotcre schaal. Deze wordt voor

gesteld a!., etficicnter en doelmatiger. 

maar is hct in feite uiteindelijk vaak 

nict. 

Sociale zekerheid 
Terecht zijn een aantal aanpassingen in 

de socialc zckcrheid en de sociale voor

zieningen doorgevoerd. Onze wel

vaartsstaat was. met aile goede, socialc 

bcdoelingen, nu cenmaal te 

De vermindering 

van de kinderbijslag 

ver doorgeschoten. Dat 

werkte nict goed uit. Ecn 

hcrstel van de verantwoordc-

is een waarden-loze 

maatregel. 

lijkheid hij werknemers en 

wcrkgevers - wa<, gchoden 

om hct sociale weer houd-

baar te rnakcn. 

Hierbij hoordc ook een herstel van de 

wederkerigheid van rechten en plich

tcn: het naar de mJtc van het mogelijkc 

ook jezclt inspannen en een zekcre ma

te van eigen risico !open. 

Kern van het begrip 'sociJal' is dat wij 

de ander serieus nemen. Dat hetekcnt: 

niet ermee bcginnen iemand tc reduce

ren tot object van zorg en allerlci rech

ten toedclcn, maar juist ccrst de ander 

erkenncn in zijn of haar cigenwaarde 

en daarop een hcroep doen. Hct moet 

gaan om een beroep op de cigcn inzet 

en - waar nodig mensen helpen de 

weg naar een baan te vinden. Niet aile 

aanpassingen in de sociale voorzienin

gen zijn verstandig gewcest. Zo was de 

vcrmindering van de kinderhijslag een 

ernstige misslag. Dat was precics hct 

vcrkeerde signaal naar ouders die vcr

antwoordclijk zijn voor de opvoeding 

Het was lctterlijk een waarden-loze 

maatregel. 

'Wij' en waarden 
Terug naar het eigen CDA. Evenzeer 

al-; hondcrd jaar geleden staat de <,a

menleving - en wij dus ook - voor nieu

wc uitdagingen. WiJ moeten ons 

imtcllcn op moderne ontwikkelingen. 

No-JJoJJsms aileen is niet voldoende. Het 

is tijd de bakcns in de -,amenlcving en 

in de politiek te vcrzetten. Met indivi

dualisering aileen komcn wij er nict. 

Hct gaat ook om 'wij' en om waarden 

Daarom kies ik hier ook politiek pmi

tic. lk geef de voorbcelden. Necn zcg

gen tegcn de vee! te hoge wcrkloos

heid; en dat radicaal docn: du-. comc

quentie'> trckken. Neen tegcn vee! 

voorkomende criminaliteit en daarorn 

prevcntic. 

Neen tcgcn zware criminaliteit en daar

om hij tegenstrijdige waardcn kiezcn 

voor de burger en niet voor de recht'>

bcscherming van hct criminelc Ia zcg

gen tegen milieubehccr en daarom die 

waarden vcrinnerlijken biJ burgers en 

bedrijven, want zonder zo'n verinnerlij

king lukt het niet. Ja zeggcn tegen gc

zin en onderwijs, die waarden over

dragen. Ouders die zich inzetten staan 

op achterstand als gocd - dat is waar-



dcnoverdragend ~ onderwijs niet voor~ 

handen is. Anderzijds staan onderwiJs~ 

krachten ook machtelom als de ouders 

het thuis at Iaten weten. 

Het gaat steeds om waarden. Burgers 

en <;o\daten om ons land te verdedigen 

zijn nu burgers en blauwhelmcn. Ook 

daar gaat het echter weer om waarden, 

hoezeer ook dcfensie nu iets anders i-. 

dan vroeger. Hetzelfdc geldt voor ont~ 

wikkelings<,amenwerking. Steeds duide~ 

lijker moet het gaan om samenwerking, 

-.teed<; minder om bcvoogding. Ook 

hicr geldt dat deze waarden nieuwe in~ 

houden moeten krijgen, om ze in stand 

te houden. Zo hedt politick steed, met 

waarden te maken. Het is heel vee\ ja~ 

ren niet 'in' gewecst daarover te pratcn. 

Sommige zeiden: dat hodt niet, want 

daar zijn we het toch allemaal over 

eens. Anderen zeiden: dat ruikt naar 

ethiek. Laat de politiek gewoon zijn 

werk doen. Laat ik duidclijk zijn. Dat is 

oud~denkcn. Een tockomst zonder 

waarden is de woestijn. [en <,terk toe~ 

komstgericht Nederland vraagt juist om 

de uverdracht van waarden, de inzet 

voor waarden en de vernieuwing crvan. 

Zunder dat zal de politick verdorren 

tot machteloze technocratic. 

Daarom plcit ik ervoor dat het CDA 

zich verhonden toont met al die bur~ 

gcrs die zich inzetten voor waarden, 

vuor de overdracht van waarden. [r i'> 

mecr dan economic en hetaalde arbeid 

aileen. Vee\ meer zelfs. Daarom mocten 

wij '.taan voor al datgene wat waardcvol 

i<; en moeten wij verbondenheid tonen 

met hen, die door hun inzet het weefsel 

van de <;amenleving vormen. Laten wij 

claarin principieel zijn en laat clat onze 

politieke plaatsbcpaling zijn 

Ten<,\otte clit. Ieclere politicu<, zal plei~ 

ten voor een gec<;telijk fundament. 

Waar het cchtcr om gaat i<; ot in de po~ 

litiek en de samenleving claaruit de juis~ 

te comequenties getrokken worden: clat 

clit altijcl vraagt om inzct van mensen 

gezamenlijk en om een overheicl die 

claarop mikt en claarvuor waarclcring 

tuont. 

Zoals ik a\ gezegcl heb: er is nicts mi'> 

met de voortzetting van het driespo~ 

rcnhcleicl en de 'agenda voor de toe~ 

komst', zoals die een aantal jaren 

geleclen in gang gezct were!. Dat is pri~ 

ma. Her is echter nict genoeg. Een 

stcrk Nederland vraagt ouk om waar~ 

clenbesef en inzet voor idea len. Daarom 

weet het CDA zich verhonclen met a! 

diegenen ~ gezinnen en burgers, onder~ 

wijs en vercnigingen, vrijwilligers en 

verbanclen ~ die zich claarvuor inzetten. 

Met al die burgers en verbanclen -.luit 

het CDA een bonclgenootschap tegen 

vervlakking en kwaliteitsverlies. De 

keuze om op te komen voor waarclcn~ 

hesef en idea len, is geen keus voor gis~ 

teren. Het is jui-.t een keus voor 

morgen. Het gaat niet om 'ik': het gaat 

om 'wij' Zij die waarclen overdragen en 

iclealcn gestalte geven, hehhen de toe~ 

komst. Daar ligt onze toekomst. \)at is 

de toekomst. 

Drs. R FM. Lubbers is mmister Ptl11 Staat, 

oud~mintster-presidntt en sinds juni uoorzitter 

ucm !Jet WetcnschapJ,e/ijk lnstituut uoor !Jet 
CDA 
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T
ot een doorhraak in denken 

kwam het n iet or het sym

ro"ufll 'De chnsten-demu

cranc a\~., bcweging van de 

tockomq', maar de verhalen van t-en 

rluritormc waaic1· van srrekcr<, hoden 

voldoendc hrandstot om het dcnken 111 

hcwcging tc zcttcn 

Fn bcweging is nodig om de chri5ten

dcmocratlc tc bevrijden uit de verlam

ming die onmiskenhaar, na de verkie

zingsnedcrlaag in '<J4, z1jn qemrcl 

drukt or de rartij. 

Hct was KC!ng die in grote lijnen een 

raamwerk schctstc, waarin, met aile kri

tiek die daaror mogcliJk is, een -,timulc

rend rersrectiel in zicht 

kwam. 

)a, we mocten erkcnnen 

dat aan de cne kant de 

rool van het re<,tauratieve 

dcnken grote aantrek

kingskracht or ons heeft 

Heimwcc soms naar de 

duidelijke kaders van de 

door de kerk gdormulecr

de moraal. Terug naar het 

vcilige, doortimmcrde skc-

en haar maken tot een museaal clement 

in onzc san1cnlcving. 

Andcrzijds ziJil het de nieuwe zakelijk

hcid, hct techn<Kratisch wercldbceld 

en de cconomische macht die hun 

zuigkracht uitodcnen op de christcn

democratie. Het marktdenken is aan de 

winnende hand en vcrandert ook de so

cialc structuur van de samenleving. Or 

zich " daar niets or tegen_ Vcrnieu

wende omhouw hli)lt altijd nodig 1\bar 

waakzaamhcid is gehudcn als in het 

kielzog van hct nieuwc economische 

denken lcnomcnen als de maximalc 

zeltrealisatie van het individu naar ho

ven komen. Als vergeten wordt dat de 

ontrlooiing van de een, vaak als srie

gcletfect, de inplooiing, 

het orvouwen van de an

der tot gcvolg hcdt. Dit 

tyre onbegremd en radi

caal individualisme -,chept 

or den duur sociale wocs

tijnen_ Tussen de rulen 

van het restauratiedcnken 

en de gcdachtenwereld 

van markt, consumenti-,me 

moet de 

cen 

let van waarden en nor- Drs. FJ Lani11_q-Boersem11 weg wijzen met heldere 

men, zoals die tot ons kwamen middcls 

cncycliekcn en synodalc hrieven. ,'v\aar 

daarhcen vluchten kan niet mecr en is 

ook ongewcnst. Om land is geen encla

ve waaraan de cultuuromslag van de se

cularisatie voorbij is gcgaan. Een 

geslotcn morecl systeem zou de chris

ten-democratische politick ritualiseren 

orientatiepunten geformulccrd in voor 

een ieder hegrijpelijke taal. En daar 

schort het in ons communicercn met de 

burgers nogal eens aan. 

Begrip ethos concreet invullen 
Een woord al-; ethos dat ti)dem het 

symposium herhaaldelijk al-, kernbcgrip 
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werd gchanteerd kan veel misversran

den oproepen. De doorsnee burger as

socieert het hegrip nogal cens met 

zcdenmeesterij en legt her als verdacht 

opzij. Ten onrechtc, maar het gcheurt 

en waar hlijft dan de ingang hij de 

mensenJ KLing, Donner, 

versus eer1 ander land. in cornpetitie en 

soms in strijd srelde Boerwinkel des

tijds zijn the-,e van het inclusicl den

ken.' Fen denken dat er principieel 

vanuit gaat dat mip1 wclzijn niet verkre

gen kan worden ten koste van de ander 

ol zonder de ander. maar 

Junckcr, Kooijmans en 

,\\artens spraken allen over 

ethm. Maar bedoelden zij 

Tussen de polen 
aileen als de mens tegelijk, 

het welzijn van de ander 

beoogt Deze uitspraak 

moet niet idealistisch, 

maar realistisch worden 

opgevat. De hedoeling is 

niet dat het cdeler ot 

mooicr is her heil van an

deren te bevorderen, maar 

dat hct verstandiger is, dat 

hct in je eigen belang 

dwaas is als je deze regel 

naast je neerlegt. Dus gcen 

ethos maar rationeel afwe-

van 
daarmee hetzelfdn Het is 

zaak dat zo'n hegrip, dat 

staat voor gezindheid con

creel wordt ingevuld. 

Anders verwordt het tot 

etherisch kwantiteihhe

grip. Zo van, Hirsch Hallin 

en Kooijmam kiezen voor 

een onsje meer ethos dan 

de wat pragmatischer in

gestelde Zijderveld en 

Donner. 

restauratiedenken 

en de 

gedachtenwereld 

van markt, 

consumentisme en 

nihilisme moet de 

christen-democratie 

een weg wijzen gen. 

Overigens kunnen we 

Hirsch Ballin volgcn als hij 

<,telr dat wie weinig ver

trouwen heeft in de toe

komst van de christelijke 

boodschap zich maar be-

met heldere 
De Vrede van Versailles na 

de Ecrste Wereldoorlog 

legde het Duitsc volk zul

ke gigantische herstelhet-

orientatiepunten in 

begrijpelijke taal. 

ter niet kan organiseren in naam van de 

Hecr. Maar dat brengt niet als vanzelf 

mee dat een partij zich in de tale 

Kanaans zal moeten uitdrukken. 

lmmers notics die voor vclen van ons 

religieus gcorienteerd zijn, blijken in de 

samenlcving van aile mensen een wct

matige noodzakelijkheid re tonen. Wat 

wij misschien ervaren als een religieus 

gefundecrdc opdracht tot naastenliefde, 

kan ook heel anders, misschien wei 

neutraal, geformuleerd worden. 

lnclusief denken 
Een voorheeld. Tegenover het in onze 

cultuur gangbare antagonistische den

ken - het ik tegenover jou, onze groep 

tegenover de andere groep, ons land 

alingen op, dat cr een 

klimaat ontstond waarin her tascisme 

kon wortelen, een antagonistisch den

ken dat de verwoesting van bijna ecn 

heel werelddeel veroorzaakte. Na de 

Tweede Wcreldoorlog were! de Mars

hall-hulp ook aan de ovcrwonnene vcr

strekt. 

Dit inclusieve dcnken gat Duitsland de 

kans zich te ontwikkelcn tot de dcmo

cratie die het nu is. 

Jc kunt je rncdcmens niet treffen zon

der gelijktijdig jezelf te benadelcn. 

Scrvie zal het nog ondervinden. De et

nische zuivering zal even het 'eigen 

volk ecrst' -gevoel bcvrcdigen om op 

termijn nccr te komen op de kindcrcn 

van de huidige etnocentrische !ciders, 

die hun volk tot oHtcasl van de wcreld-



gemeen"_:har hehhen gcmaakt. 

Dom i nee .~\an en Luther King bc

schrecl hct inclusid dcnkcn zo: "Sinds 

onheugliJkc ti)dcn hchhen de mcmcn 

gclccld volgcm hct hegimel dat 'ze\1-

bchoud de cc1·stc lcvcmwet i.,' ~~bar dit 

1-, ccn onjul~t uitgangspunt. lk zou zcg

gen dat andcrmam hchoud de eerste le

venswet is. Hct i' zo ingericht dat de 

zakcn mislopcn, indien de mensen on

voldoende aandacht wiJden aan de op 

andcren gcrichte d11m~mie van het le-

vcn 

Ons jargon niet heilig 
verklaren 
Wat ik heh willcn schetscn i'i dar cr in 

de rraktijk gecn wezenlijke tegcmtcl

ling hc<;taat tu"en de uitwerking van 

m iJ n subjectid rei igicu' georienteerde 

opdracht mip1 naa<,te lief te hebben en 

dat wat als ongekleurdc samcnlcvings

wet ten goedc, in de rraktijk van allc

dag van gelding is. Ongeklcurd here

kent hicr niet neutraal ot kleurloos 

maar als teit losgcmaakt uit de tunde

renck hlosolic of rcligie On, christen

dcmocratisch denken heeft zijn wortcls 

in de jood<,-chri<,telijke traditie_ De uit

werking crvan heeft ook voor 'non-hrlic

Pm' grote praktische bctekeni' Kan die 

althan<, hcbben als we de vcrtaling 

goed uitwcrken. Woorden a\, rent

mee<,terschap, gcrcchtigheid, ge<;prcide 

vcrantwoordelijkheid worden door het 

gros van de Ncdcrlandse burgers niet 

hcgrepen a\, van directe hetekenis voor 

hun Ieven. We zullcn zc moeten con

crctiseren, ropulariscrcn en colportc

rcn. 

Ecn van de kernvragcn op het symposi

um luidde: "Kan de christen-democratic 

ccn hrug slaan tussen de verandcringcn 

in de maatschappclijke omgeving en de 

behocltc aan ideclc oricntatiepuntenc" 

lk hen geneigd daar voluit 'ja' op te 

zcggen. t\1aar dan n1octcn we ons jar

gon nict heilig verklaren_ Waar we voor 

staan moct transparant gcbracht kun

nen worden. Ons Program van 

Uitgang-.;puntcn vraagt 0111 een vulgaat 

voor de burgers. 

Drs F J Lminq-Ilocrsclnil 

Noot 
1 r: Bocrwinkcl. /iidH"rc/ ,/mb'li Fur dr;,bc lrr,/l'rddt/1 

ccrr 11rrarr ,/t11km. Hlivcr-.um 1 Antwcrpcn 1 ')tJ(J 

In de colu11111 gwen de /eden uan de ,-cdactie J,un 

flcrsoon/ijke opvatlint}Cll lPCCr. Zl) /JofJen dilrlrlllee 

cell il<liiZet te qwc11 voor ,-ej/ectic of deh111 
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De samenleving verbrokkelt. Oat is de meeste opvallende zorg die 

tijdens het symposium over de christen-democratie als beweging 

van de toekomst geuit is. Tegelijk kan de bijeenkomst van I 2 en 

I 3 mei 1995 beschouwd worden als duidelijke oproep het niet bij 

deze constatering te Iaten. De christen-democratie zal niet berus

ten in lijdzaamheid, als het aan verschillende sprekers ligt. 

D 
eze slothijdrage haakt in 

op de dnc centrale vraag

stciiii1"Cil d1e aan hct he 

0 111 va~ dczc hundcl aa11 de 

orde zijn ge-.teld 

Ten ecr<;tc Wat zijn de wczcnlijkc ver

anderingen in de cultuur en de maat

-.chappeliJke omgeving7 

Ten twccdc Wat hcweegt menscn en 

kan de christcn-dcmocratie cen brug 

slaan tussen de veranderingcn in de 

maatschappelijkc omgeving en de hc

hodtc aan idecle oricntaticpuntcnc 

En tot slot: Wat houdt een versterkt hc

wustzijn van de cigen mi-,sic voor de 

christen-democratic concrect inc 

De helangrijkste hevindingen naar aan

lciding van dcze vragcn worden hieron

der weergegeven. Vervolgcns worden 

mogelijke act1epunten genoemd. 

TiJden<, hct symposium wcrd immers na

drukkelijk gevraagd om de vertaling van 

de hcvindingen in de politieke praktiJk 

Veranderingen in cultuur en 
maatschappelijke omgeving 
De eerste centrale vraag luidde 

Welke ZiJII de IPrzm/ljkr Pcrandcrilu}ell 111 cul

luur r11 Ollli}CPilll}' !lac zicl de ll'mld P!ln de loc

kolllSl n ui/J Wnt zijn lllOtjclijkhcdcn 1'<111 

tcdnuck en infoml,lliscrin<J' Zijn 111ij in sl!ldl de 

flOSlliePe elcmClllclr dalll'llillc l}clmukcn' Kwlllcll 

IPiJ de neqntiwc hijPcrsdnjnsclcn in loolll hou

dclO VV111 1s OIIZc incil-uk lhlll de lendn1scn l'!ln 

seculcrris!ltic. rlunrlislllr in clc hclwilltj l'!ln 

ll'il!lrdm Cll indiPduallscrini)' Of' ulflkc kCll

lllcrkm l'llll die onilPikkefill<)Cll kllllllCn 11'1) inhtr

kno 

De meeste -,prekers deeldcn de visic 

ncergelcgd in de discussicnotit1e dater 

snclle e11 ingrijpende veranderingen 

plaatwinden in omgeving en cultuur 

Zij gingen er eveneem vanuit dat ver

anderingen nooit volledig negatid of 

vollcdig pmitiel te waardcrcn zijn. De 

informaticrevolutie bijvoorbecld ver

nietigt arbcidsplaatscn. maar creeert 

ook nieuwc hanen. Veranderingcn die 

mensen of de samenleving hetreffcn 

worden vaak heschouwd al-, problemen. 

waartegen mensen zich trachten te wa

penen met verzckcringcn. afsprakcn en 

wetten. om zo het heden te continu-



eren. 1 Er is onwil om werkelijk op ver

anderingcn in te spelen terwijl dat nu 

juist dringend geboden is 

Het is van esscnticle hetckenis, on

clanks de som<, negatieve ontwikkelin

gen, vertrouwen in de toekomst te 

houden. Nieuwe dingen behoren, aldus 

mgr llar, te worden ontvangen als een 

gcschenk, waarmee moct worden om

gegaan naar Gods hedoeling Dat 

vraagt om bezieling, om, zoals Verkuyl 

het ooit uitdrukte, hct oprichten van 

tekcnen van hct komende Koninkrijk 

Niet al'> iets dat van hoven op mcnsen 

wordt necrgelaten, maar dat aan men

sen is toevertrouwd om hier, /Jollo111 11/J, 

gc..,taltc tc gcvcn. In de ~:.anH:nlcving 

van de moderne tijd. l'e<,<,imisme ot een 

vnvallcn in apathie l10ren niet bij de 

christen-democratie. Dit alles neemt 

niet weg dat het onverstandig zou zijn 

de ogcn te sluiten voor de risico's die 

klevcn aan de enormc veranderingcn 

die de samenleving doonnaakt 

Ill) de vraag naar de ingrijpende veran

deringcn zip1 twee thema's met name 

aan de orde gesteld: globalisning en 

~uropcani..,cring: -,cculari.,atJc en indivi

dullli-,cring 

Clo/,,J!isnint} c11 Euro{lC!IIIiscrilll} 
I )c groeiende onderlinge athankcliJk

hcid van '-ltatcn krccg rui111c aandacht 

van de sprckers 

I )c nat1onalc qtlat i-, vcclal nict lJngcr 

in ..,taJt 0111 zclt...randig op\o<..,<..,Jngcn aan 

tc dragcn voor vraag-,tukkcn die ccn 

grcnsoverschrijdend kai-akter hebhen 

Nicttcn1in worden ct n1cuwc '-.latcn gc

vormd met een duidei1Jke nadruk op 

11Jti<)J1J\c '-JOCVCrClllltClt cr z1jn nu 

twee ken zovecl staten als in het inter

helium 

Fr z1jn zeer vee! grensovcr,chrijdcnde 

vraagstukken die Furopecs ol illlcrna

tronaal aangcpakt n1octcn worden I )at 

geldt voor verschijnselen a is de georga

niseerde misdaad, het vraagstuk van de 

asielzockcrs en vluchtelingen, de diep

grijpende verandering van de economi

sche positie van aile Westcuropcse 

Ianden. Wat hetreft het laatste vraagt 

de nieuw ontstane Oost- Westdimensie 

bijzondere aandacht. Ook genoemd 

moct worden de samenhang tusscn in

terne solidariteit met immigranten 

enerzijds en solidariteit met mensen in 

derde Ianden anderzijds.' llij gcbrck 

aan eftcctieve politieke controle necmt 

de kwetsbaarheid van nationalc econo

mieen toe. 1 De speculatie in valuta 

roept in dat verband kritiek op. De 

strijd om internationalc concurrcntie

positics zet de duurzaamheid onder 

druk en sluit tal van mensen uit van 

participatie in de samenleving. Hexi

hiliteit i'> nodig, maar de vraag i'> ot dit 

zal kunnen zonder aan minimumhc

staansvoorwaarden te raken. 

De wisselwerking tu<,<,en globalisering 

enerzijds en groeicnd regionalisme en 

zelfs nationalisme anderzijds i'> ingc

wikkeld en op het eerstc gezicht para

doxaal. luist de groeiendc lnter

nationalc alhankeliJkheid maakt hLII-

gcr.:.. weer vathaar voor de nationali~ti

'>Lhe verleiding. Hiervoor werd door 

vcrschillende <,prekcr' op het symposi

um gewaal,schuwd· "!-let is cen geweldL

gc vcrgi-,~!ng om tc dcnkcn dat vrcdc 

vanzelt komt. als ware hct een door 

Cod gegeven toestand De dcmonen 

die op de Balkan uit hun slaap zi111 ge

wekt. sluimeren ook in onze rcgione11 

W1e 111 e1gcn land een toespraak houdt 

w<JZirin .:.,chuldigcn \Vordcn aangcwczcn 

en VIJanden \\'OI"den hcnoemd waarte

gen moet worden opgetreclen, kri1gt de 

handen al snel op clkaar." 1 Naa'>l ITna

tiona!ISering is ook sprake van LT!l 1n

tcn-...1vcnng van rcgionalc ..,ztmcn

wcrking zoals in de Noord America 
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Free Trade Agreement (NAFTA) en de 

Europese Unies 

In het Iicht van deze ontwikkclingcn 

luidt de conclusie: het rcaliscrcn van 

politicke idealen vereist op wezenlijke 

terreinen een andere geografischc 

schaal dan lange tijd gangbaar is ge

wccst. 

Secularislltie n1 imliliidualiserim} 
Dat de mens door het zich los maken 

van nude, kncllcnde handen nieuwe 

vrijhcdcn cr1 mogelijkhcden hecft ver

worven is genoegzaam hekend. Ont

plooiing van de mem en ruimtc voor 

diens eigen verantwoordclijkhcid zqn 

e55cntiecl. Tcgelijk wcrd op hct sympo

sium va<;tgestcld dat met het proces van 

secularisatic en indivrdualiscring de 

vraag 

Het realiseren van 

politieke idealen 

hoc de samcnleving hijcen tc 

houden nieuwe actualitcit 

krijgt 

vereist op 

wezenlijke terreinen 

een andere 

lmmcrs. secularisering en in

dividuali~ering gaan gcpaard 

met toenemcnd pluralismc in 

zinvragen, van alsplit5ingen 

in tcndcnscn, groepen, sec

tes. Aan gemeenschappelqk

heid resteert weinig mccr 

dan 'een slappe soep van on

verschillighcid en zcllge

nocgzaamheid' Hct individu 

geografische schaal 

dan lange tijd 

gangbaar is geweest. ondcrhoudt zijn cigen bclan-

gcn en is slcchts ir1 zovcrre 

tot engagement bcreid, als het zijn he

hodten of lustgevoelcns hcdicnt. 

Ncgatid geduid gaat hct om het cigen 

ik en de voor eigcn inkomcn produce

rende mens(• In nauw verhand daam1cc 

staat het groeicnd gebrek aan overecn

stemming over onderliggendc idcclc 

waarden die voor de ontwikkcling van 

de maatschappij van vitale betekenis 

ziJn. tv\ichel Albert schrqft het opruk

kcn van het neo-Amerikaamc kapitalis

tischc model ten koste van de 

Rijnlandsc sociaal-cconomische orde 

onder mccr toe aan de afnemende he

kendhcid met christclijk- sociale en so

ciaal-dcmocratischc principes 7 Ook 

tijdens het sympmium wcrd hicrop gc

wczen. 

Het afkalven van gemcenschappelijkc 

onderliggende waarden heeft onvcrmij

delijk gevolgen voor de wijzc waarop 

de samenleving tunctioneert. Het kan 

uiteindelijk lciden tot hct uitcenvallcn 

van de :-,anlcnlcving: vcrccnzt~nling, <..,0-

cia\e uitsluiting, onverlighcid hct gecn 

boodschap mcer hehhen aan elbar Er 

kan cen sociaal-cconomi:,chc tweede

ling ontstaan. Vclcn zullen kunnen 

mcckomcn met de zich snel ontwikke

lcnde rnformatiesamcnlcving, maar tc

gelijkertqd is de bns grout dat ecn 

andcr dec\ van de bevolkrng pcrmaner1L 

wordt uitgeslotcn. Fr kunnen verpau

perde wiJken ontstaan, soms ondoor

dringhaar voor de wet. Dcrgclijkc 

wijkcr1 vormcn niet zelden ccn voc

ding~hron van de gl'organi-,ccrdc nli<..,

daad en worden cr tcvcns her 

slachtotfcr van Her voorkomcn van 

cer1 vcrhrokkeling van de samenlcvrng

nationaal en intcrnationaal - wortlt ccn 

van de hclangrijkste vraagstukkcn voor 

de nahqe tockomst Dat gcldt ook voor 

de politick ' 

De leefwereld van mensen en 
ideele orientatiepunten 
De tweede centrale vraag luiddc 

Als de cl11·islflt-<ln110Uilt1e /Jmlieuud cont!lcl 

111cl 111CI1Sf1l 1110cl ddll!}ddll, Ju'(f/ Zlj ddll IPCr:l 

1'11n ll'dt IJifiiSCll hnum)i' W<~<~r zi;n zclfst<~ndl

qc en 111011,/i,;e lllfnscn O/l """ te sflrckell' Hoc 

k11n de clmstni-3C1110ll'dtie de lot,;w<~llcn Pdn 

lllfnsnJ tot o11dmPa/1 neiiiCII' W11t lneft de 

dnisten-dciiiOUdtie lm11 te hiden' In de s11cl 

Pmllderende 0111!Jwinl} en de 1110drrne udtu111 

zocken 111cn\Cu 111rl hu11 lllo,;clijkhcdell c11 hun 

zon}en n<1<1r oni.lltotie, nddr <}rrstelljke 11nkrrs 



Kon de dnislcn-dnl!ocrr!lic en1 hruq slclilll Ins

SOl ,!c Pfrdllrhriiii}CIJ i11 de llllll!lschri/Jfldijkr om

<}Willl} m de !Jrl,oc}tc 111111 idcelc orifi111111c{l11111no 

De nieuwe bchodte aan en nooclzaak 

van mcchani'>men die mcmen binden, 

wordt qeecl'> mecr z1chtbaar. Dit kan 

nict lm worden gczien van ideek pcr

'>pectleven, orientatiepunten en imtitu

tie'i. Daadoij tekent zich een wezcnlijk 

vraag'>tuk at. Wat tc doen al'> traditio

nek vooronder-;tcllingen die men<,en in 

vritheid honden niet mecr voor handen 

zqn, ol al'> de binding ervan niet mecr 

aanvaard ot zeit-; ervaren worclt~ Waar

op kunncn nu de morele en juridi'>che 

'ii!menhang gehii<,ecrd worden' Welke 

rol -;pekn religie en lcven<,he-;chouwing 

tcrzake' Welke taak hedt de overheid) 

En, wat hetekent dat voor de opclracht 

van de chri'>len-democratie~ 

C:cloof 11/s /JJ11dwdc kracht 
Kling wij-,t cr op dat tcgcn\voordig 

god-..dicn..,t, n1cdc VZlll\vcgc lunclanlcn

tali'>llle en morali'iti-,ch rigori<;me, ecr

der een '>chelclenclc clan een bindencle 

!actor lqkt te zijn Chri<;telijke princi

pe'> kunnen niettemin wcrvend zitn, 

m1t'i zit niet iii'> ketenen ervaiTn wor

den maar al'> onder'>teuning en als uit

drukking vun ccn bao.;i')ovcrtuiging die 

gericht is op het goede voor aile mcn

<,en. 1'-:iet uit-sluitend en veroorclelend, 

maar llitnodigencl en appellerend Het 

concept van ecn lunctionali'>ti-,che eco

nomi'iche en politieke integratie en het 

concept von ccn rcqauraticvc 'roonl'>e' 

re-cvangeli-,cring van Luropa hieden in 

1ecler geval geen uitweg. Kcrk en chri'>

telijke organi<,alies hebhen een hoocl

.,chap voor deze tijd wanneer ziJ wijzen 

op het geloot in Cod al-, de Olwoor

waai-clcli)ke en univcr<,ek hron van zin, 

waarin de menselijke autonomic haar 

ha..,i~, garantic en tcgclijk haar hcgrcn-

zing vindt. Het gelool in ]cZLls vcrwijst 

naar de -,oliclaritcit van Cod met de 

zwakken, de lijclcnclen, de verlorenen, 

en naar Dien-; omgang met de men<, als 

vrije en vcrantwoordelijke partner. 

Tcgen deze achtergrond acht KC!ng een 

partijenoverstijgende gemeemchappe

litkc ethiek noodzakelitk die de samen

lcving hijeenhouclt, ccn geloot<,over

'itqgend ethos. Vrede tu'>'ien de religie'> 

is voorwaarde voor vrecle in de <,amcn

lcving, voor het bijecnhouden van de 

samenlcving Een clergelijk ethos i-, her 

noodzakelijkc geheel van gemecn

<,chappclijke men<,elijke waarclen, maat

<,taven en basishoudingen. De stelling

name dat iccler mem menselijk hehan

delcl moet worden, leiclt tot cen plei

dooi voor een cultuur van gcweld

lomheicl en ecrhied voor aile Ieven, cen 

cultuur van <,olidariteit, ecn cultuur van 

tolcrantie en Ieven in waarheid en een 

cultuur van gelijkbcrechtiging Llit

eindelijk houdt aileen een gcmcen

<,chappelijk ethm volgen<, K(ing de 

<,amcnlcving bijeenq 

/)c oucrhcid als hindcndc kroc!Jt 
De vraag dringt zich op ol de ethiek 

voldoende cement biedt 0111 de sal11cn

lcving bijeen tc houden. Donner hul

digt de opvatting dat de samenlcving 

niet door ethiek, maar door de over

heid bijeengehouclen client te worden. 

Donner "Die ethiek ligt allang be.,Joten 

in de Nederlandsc wetten en de,on

danks zien we de <,amenleving uiteen

spattcn ... Mensen hebben behocfte aan 

zekcrheid. Die moet de overheid niet 

zell gaan bieden, maar ze zal sal11enlc

vingsstructuren moeten beschcrmen en 

stimulcren 0111 houva<,t te biedcn. !--let 
gaat, ook in her ovcrheid-,beleicl, 0111 

het bevorderen van waarden die sal11en

lcven en sa111enwerkcn mogelijk maken 

en het bcwu'>tzipl ver-;terken dat men-
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sen op elkaar zijn aangewezen. 

Dynamiek, waarden, diversiteit en he

terogeniteit komen uit de samenleving 

voort, maar zij zijn niet mogelijk zon

der een overheid. Staat en individu, so

ciaal gezicht en markt, gezag en 

vrijheid, individueel belang en alge

meen belang, zijn in die optiek onder

ling samenhangende aspecten van 

eenzellde werkelijkheid Overheids

beleid moet cr primair op gericht zijn 

om de '>amenleving in staat te <,tellen de 

verschillende waarden en belangen met 

elkaar in overeenstemming te brengen. 

De overheid moet aanvullen, waar de 

eigen inspanningen van het particulier 

initiaticf ontoereikend zi)n. 

Donner schrijh de dreigende verbrok

kcling van de samenleving in hoge ma

te toe aan de inadequate wi1ze waarop 

de overheid zich verhoudt ten opzichte 

van de ingrijpende veranderingcn De 

ovcrhcid heel t ale, belangrijke taak de 

samenleving bij elkaar tc houden. De 

wijzc waarop zij opcreert en gcopc

recrd hecft. brengt het tcgc;lrwerge<,tel-

de tewecg. De leefwerelden van men

sen zijn volgem hem, mede ten gevolge 

van individualisering, uiteen gaan In

pen. Hij stelt cchter dat de wortels van 

dat proces besloten liggen in de grond

slagen van de verzorging"taat. Hct 

zijn vaak in de eerstc plaats overheid en 

wctgever zelf die de burger reduceren 

tot zijn economische rol. Er zijn vaak 

grote reserves aan solidariteit en zorg, 

maar waar daar bchoclte aan bestaat, 

wordt de rol van de burger in de regel 

hcperkt tot die van portemonnee. 

De tweede oorzaak voor verbrokkeling 

die Donner aanwijst. is de wiJze waarop 

de samenleving is ingcricht. Croepen 

of waarden, zoals hct milieu, die hc

schermd moeten worden. zijn wettclijk 

afgeschermd van de dynamiek van de 

<.,anlenleving, in hokjc<., ge~:.topt, opgc

slotcn en afhankelijk gcraakt van de 

overheid. "Wat ale, bescherming hcgint. 

wordt i'>olcment en uitcindeliJk als di<,

criminatie ervaren." Rcgelc,, r-echten en 

vnorzieningcn krijgcn ccn avcrccht"i ct

fcct. 7.o wordt het vermogen van de 

\fl.n r o.cl I lelqm, Hccm1<1, Luhlms e11 Von Rooy luistmn 1111111 de 11ilcidi11cJ 1'!111 
Wl-dimtcur li£111 C:cn11ip. Cfolo A 1ickc Sc/Ji!llllilti) 



overheid om de samenleving bijeen te 

houden aangetast. In reactie gaan de 

mensen hun eigen weg. 11 ' 

De legitimntiecrisis uan de democratic 
De lage opkomst bij de Europese ver

kiezingen van juni 1994 kan worden 

heschouwd als een indicatie van een 

crisis in de lcgitimatie van de dcmocra

tie, aldus Martens in zijn 

De blokkade zit zelfs dieper Veran

deringen die menscn of de samenleving 

treffen, worden door vclen heschouwd 

als problemcn, waartegen men zich wa

pent met verzekcringen, afsprakcn en 

wetten, om zo het heden te continu

ercn. Van Cennip signaleerde een con

servatieve slingerbewcging Die komt 

volgens hem kennelijk voort uit een be-

hocfte aan zekerheid en 

inlciding Die crisi<, raakt 

aile klassiekc politieke bc

wegingen. Steeds minder 

wordt de politiek, mede 

door gebrek aan politiek 

leiderschap, in staat ge-

De samenleving 
veiligheid, aan heimwee 

naar de gehorgenhcid van 

vroeger Onvrede en 

teleurstelling onder kie

zers mocten serieus wor

den genomen. Het verzet 

heeft behoefte aan 

een nieuwe rol van 

de overheid. 
acht invloed uit te oefenen 

op helangrijke ontwikkelingen in de 

maatschappij. De onvrede onder de 

kiezer'> vcrtaalt zich in lijdzaamheid en 

de neiging 'neen' te zeggen tegen nieu

we ontwikkelingen. De recente ervarin

gen met referenda in Amsterdam en 

Rotterdam zijn hiervan een indicatie. 

Ook in Europees verband is sprake van 

institutionalisering van het 'nee zeg

gen', bij ontstentenis van een effecticf 

Furopees Parlemenl, bij gehrek aan po

sitiet democratisch Ccstalttmgsreck De 

Furopcse ecnwording wordt niet in de 

eerste plaats als kans ervaren om nieu

we uitdagingen aan te gaan, maar als 

ccn hedreiging. De huidige Luxem

burgse premier Juncker hetrapt zich er 

steeds weer op, dat hij, terugkerend uit 

llrussel en voor de nationale pcrs ver

schijnend, hetland uitlcgt hoe goed hij 

voor Luxemburg opgckomen is. 

Juncker: "Op die manicr ontstaal het 

beeld dat de Europese Unie iets is waar 

men zich mocl vcrzetten tegen andc

ren, terwijl wij duidelijk zouden moe

ten maken dat we allcmaal lid zijn van 

de Europese Unie om samen met ande

ren ems steentje hij te dragen aan de 

ophouw van Europa." 

bij velen hecft iets te rna

ken met een verlangen naar zekerheid, 

rechtshandhaving, maar ook naar 

warmtc in de samenleving, naar de pri

oriteit van waarden boven automatis-

men. 11 

Oud en nieuw politick denken 
Juist in de verwarrende nieuwe situatie 

gaat hct erom goed tc onderscheidcn 

welke ontwikkelingen hcilzaam zijn en 

welke bedrcigend, waar de overheid 

een taak heeft en waar nict, welke 

waarden onopgeefbaar zijn en welke 

opgeefhaar Wanneer de politiek zich 

niet ingrijpend op waarden hcrorien

teert, maar blijft vasthouden aan oude 

modellen van denken, zal de samenle

ving verhrokkelen en komen vitale 

waarden op de tocht te staan. Ceen cn

kele politieke partij heeft pasklare op

lossingen. Hct enige wat duidelijk is: 

een allcs afwerende houding is gevaar

lijk, maar ecn alles omannende houding 

eveneens. De samenlcving heeft be

hoefte aan ccn nieuwe rol van de over

heid: of het nu de sociale zekerhcid, de 

internationalc criminaliteit, de asielzoe

kerskwcstie, de inrichting van de markt, 

de internationale veiligheid of andere 
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belangrijke politieke kwesties betreft. 

Op al deze problccmvelden moet de 

overbeid de wijzc waarop zij haar taak -

het behartigen van de publieke gerech

tigheid - vormgecft grondig herzien. 

In zijn rede maakte Lubbers een onder

scheid tu<>sen oud denken en nieuw 

denken. Een politicus die uitsluitend 

vaardig is in het hanteren van de kaas

schaat, is - nu het niet meer aileen gaat 

om het 'pa"'en op de winkel' - onge

schikt voor de korncnde tijd Hct sterk 

technocratisch en financiecl getinte 

denken van de jaren zeventig en tach

rig is aan het einde van zijn levenscy

clus. In de komendc jaren rnoeten 

politici over geheel andere deugden be

schikken verbccldingskracht, creativi

teit en rnoed om idccle waarden na te 

<>treven. 

Een tretfcnde illustratie van de tegen

stelling tussen het oude politieke den

ken en de in de huidige omstandig

heden benodigde politicus met ld was 

de tegemtclling tussen de sociaal-de

rnocraat Oskar Lafontaine en de chris

ten-democraat Helmut Kohl. llij de 

hcftige discus<>ie over de Duitse ccn

wording in 1990, koos Lafontaine het 

linanciele perspectid De wenselijkheid 

van de eenwording liet hij op de eerste 

plaats afhangen van de kmten. Zoals 

Eggert in zijn inlciding opmerkte, komt 

aan Kohl de eer toe "op dat moment 

zijn voet tussen de deur van de geschie

denis gestoken te hebben, zodat de 

Duitse vereniging mogelijk kon wor

den". Eggert ontmaskert het oude den

ken effectief met zijn vraag: "Hoeveel 

mag dat eigenlijk kosten om 16 miljoen 

memen te bevrijden uit een staatsbestel 

dat gestoeld is op volstrekte minach

ting voor de menselijke waardigheidc" 

De waarde van zo'n bevrijding kan niet 

- en misschien zelfs mag niet - in geld 

worden uitgedrukt _luist in de zich snel 

veranderende context gaat het in de 

politiek om veelmccr dan om bcgrotin

gen en Bruto Nationaal Produkt. 

llinnen een paar jaar zal wederom in de 

Europese context eenzelfde vraag zich 

voordoen ten aanzien van de werkelijke 

uitbreiding van de Europese Unie met 

Midden- en Oosteuropese staten. 

lcdereen is nu enthousiast. 1\laar over 

drie jaar is dat enthousiasme vcrdwe

nen. Dan zal er in de media hdt1g ge

debatteerd worden door politici die 

vinden dat er nodig moet worden ge

sprokcn over de kosten die deze hele 

tramactie met zich meehrengt. Dan 

zullcn de politieke voor'>tanders hun 

standvastigheid moetcn bewijzen Dan 

zijn er mensen nodig die de koers aan

geven en de uithrciding van de 

Europese Unie verdedigcn tegenovcr 

hen die zich een beetJe te lang hcbhen 

gckoesterd 1n de warmte van de 

Westeuropese welvaartszon. Christen

democraten hehben - gezicn hun ge

schiedenis hicr ecn hijzondcre taak. 

l3eweglng en p11rlij 
De democratic hecft een visioen nodig, 

waarmce menscn worden aangespoord 

om mee te praten over de inrichting 

van de samenleving. Aileen ecn bcroep 

op motievcn die het allcdaagse overstij

gen brengt mensen tot verantwoorde

lijkheid Daar ligt cen bijzondere taak 

voor een politieke partij. Maar vooral

eer ecn politieke bcweging met een 

nieuwc strateg1e en verse troepen van 

een nieuwc lichting weer de grenzen 

over kan trekkcn, i<> het noodzakeliJk 

zelfrespect voor de eigen identitcit te 

tonen en de exodus te aanvaarden uit 

de zellgenoegzaamheid van de heers

ende politieke cultuur. Daarbij moet 

onderscheid worden gemaakt tussen de 

mogelijkheden van een partij als bewc-



ging in de samenlcving en de partij als 

organisatie die uit is op deelname van 

haar vertegenwoordigers in de wetge

vende en uitvoerende organen van de 

staat De eerste rol biedt volgens 

Donner mecr ruimte voor 'bevlogen

heid, ethiek en verontwaardiging over 

de slechtheid van de wereld' dan de 

tweede. 12 

Het onderscheid in die twec rollen is 

belangrijk De christen-democratic als 

maabchappelijke beweging doct voluit 

mce aan de gedachtenvorming in de sa

menleving In die hoedanighcid kan en 

moet zij bijdragen aan de vorming van 

ccn 'ethos', ol bescheidener geformu

lccrd, 'een consensus over publieke aan

gelcgenheden' 11 Als organisatie gcricht 

op de lormulering en uitvoering van 

overheid-.heleid zal zij hedacht moeten 

zijn op de belangriJke, maar beperkte 

rnogeliikheden van overheidsoptredcn. 

Daarorn is crook geen echte tcgenstel

ling tusscn KLing en Donner. De eerste 

richt zijn voorstellcn op de chri<>ten-de

mocratic als maatschappelijke bcwe

ging, de laat<;te spreekt voornamelijk 

vanuit hct pcrspectid van de overheid. 

()pertuigingskrilcht 
De christen-democratic kan en mag 

gcen polariserendc factor zijn ten aan

zien van bredc groepen in de samcnlc

ving Als 'saamhorigheidspartij' is zij 

geen drammerige voorhoedepartij en 

evcnmin een splinterpartij Dat stelt 

zware cisen aan politieke vaardigheden. 

De onzekerheid en desorientatie van de 

kiezer worden grotcr naarmate de poli

ticke architecten in kwaliteit en over

tuigingskracht achteruitgaan. Dat geldt 

ook wanneer, zoals Lubbers schetst, 

-.prake is van cen overmaat aan vcrzake

lijking en cen uit het oog verliezen of 

het onvoldoendc cxplicitcren van fun

damentcle waardcn. Het toncn van 

profiel en lciderschap wordt steeds be

langrijker. Juncker, doelend op de 

plaats waar het symposium plaatsvond, 

zei: "Fen politiekc partij zou er goed 

aan doen zich te vergelijken met cen 

kerkkoor. Als het kcrkkoor repeteert, 

mogen er heu<> wei een paar mensen 

vals zingen. Het koor gaat gewoon 

door met oefenen tot iedereen het lied 

helcrnaal beheerst. Maar als er publiek 

bij is, moet er gezongen worden en als 

de solist optrcedt, zingt hij uitsluitend 

in opdracht van degenen die de achter

grondmuziek verzorgen. l3ij een koor 

dat uit ]outer solisten bestaat, loopt het 

publiek weg. Met andere woorden 

voor een politieke partij zou dat bete

kenen dat de partij langzaam maar zc

ker de steun van de kiezers kwijtraakt" 
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De christen-democratic is 

een van de politieke hewe

gingen die in potentie de 

idcele kracht heeft om voor 

te gaan in het zich losmaken 

van het oude denken en het 

voortouw te ncmen bij het 

opnicuw helpcn vormgeven 

Er is geen echte 

tegenstetling tussen 

Kung en Donner. 

De eerste richt zijn 

voorstetlen op de 

aan de <>amenleving van mor- christen-democratie 
gen. Verschillcnde sprekcrs 

op het symposium hebben 

daartoe een aanzet gegevcn. 

De roep om at tc rekenen 

met de zellgenoegzaamheid 

in eigen kring en daarhuiten 

klonk bij verschillendc spre

kers. Daarvoor is allereerst 

nodig dat de christen-demo-

cratic weer inspiratie zoekt 

als maatschappelijke 

beweging, de laatste 

spreekt 

voornamelijk vanuit 

het perspectief van 

de overheid. 

bij haar bron. Daarnaast moet de chris

ten-democratic het vcrtrouwen hebhen 

dat mensen ondanks allcs ergens hij 

willen horen en zich ergen<> voor willcn 

inzetten. Zeker voor zichzelf, maar ook 

voor verderreikende idealen. Wie de 

huidige maatschappij observeert ziet 
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tekenen van hernieuwd vcrlangen naar 

gcborgenheid, naar cohcrentie, naar 

maatschappelijk engagemcnt. 14 Lubbers 

vcrbindt deze notie met cen pleidooi 

voor 'een Nederland met karakter', met 

sociale samenhang, met bctrokkenheid 

op elkaar, met oog voor daarop betrck

king hebbende maatschappelijke waar

dcn. Vanuit datzelfde waardenbesef 

client de overheid haar werk te doen, 

sober en streng op die tcrreinen die 

haar zijn toevertrouwd, en zoveel mo

gelijk gericht op hct zelf-organisercnd 

vermogen van de samenleving. 

De missie van de christm-democratie 
De derde centrale vraag luiddc 

Wat beteker1t de becmtwoording vcm deze vragC/1 

voor de opstelling van !Jet CD A, de politieke ex

ponent van de christen-democratische beweging 

irr Nederland? Wat houdt het versterkte bewust

zipr van de e1gen miSSie comreet i11' En hoe kan 

het CDA daannee opniww heziehng uitstmlero 

Wat zipr de consequenties voor de he/wing 1Jar1 

grondslac} r>1 uitgangsfllmten van de f)(Jrtij' Hoe 

moel het CDA zici.J 111 de huidige pohtieke uer

houdiHgerr ofJstellen? 

Het dogma van de maakbare samenle

ving lijkt te worden ingeruild voor een 

nieuw dogma van de samenlcving die 

zichzelf moet makcn. Voor het CDA 

komt het er op aan daar zijn alternatief, 

zijn eigen missie, tegenover tc stellen. 

Over de grondslag en de politieke uit

gangspunten van de christen-democra

tic bcstaan geen fundamentelc verschil

len van opvatting, zo is tijdens het 

symposium duidelijk gcbleken Het 

principielc kader voor verdcre ideccn

ontwikkeling is aanwczig. Bij het na

denkcn over de eigen missie vallen vier 

aspectcn in het bijzonder op 

( 1) hct bevorderen van samenhang en 

het voorkomcn van lragmentatie in 

de internationalc dimemie, 

(2) het bevordcren van samcnhang en 

het voorkomen van fragmentatie in 

de cigen samenleving, 

(3)politieke uitstraling en profilering, 

( 4) de op<>telling van het CDA in de op

positie. 

Internationale sammbang 
De christen-democratic is van nature 

een transnationale beweging Subsi

diariteit houdt immers in dat in beleid 

en regelgeving nadrukkclijk rekcning 

moet worden gchouden met de schaal 

waarop maatschappclijke vraagstukken 

zich manifestcren. De erkenning van de 

noodzaak van 'meer overheid' op inter

nationaal nivcau volgt hieruit: milicu

vervuiling, criminaliteit en het immi

gratievraagstuk spclen op internationaal 

nivcau en moeten dus ook op dat ni

veau kunnen worden aangepakt. Zon

der een handelingsbekwame Europese 

dcmocratische rechtsorde zullen de na

tionalc democratieen zowel hun grccp 

op de werkclijkheid alsook hun legiti

mering verliezcn ten aanzien van de bc

volking De Europese Unie bicdt, mits 

er sprake is van verantwoord bcleid, be

ter uitzicht op de effcctieve aanpak van 

de wcrkloosheid, de handhaving van de 

sociale zckerheid en de bcscherming 

van het leefmilicu en culturclc ont

plooiing dan wannccr !outer op ecn na

tionaal kompas wordt gckoerst. Voor 

Nederland loopt de weg naar hct inter

nationale in toencmendc mate via 

Europa. 

Het problcem is echter dat Europa op 

belangrijkc onderdclen ecn tekort aan 

overheid kent. Andricsscn: "Ccdeeldc 

maar met bekwaamheid uitgeocfcnde 

invloed in een groter gehccl dat wei be

slissingsmacht heeft, wordt voor 

Nederland vee! bclangrijkcr dan ontoe

reikcnde autonomc besli'>'>ingsmacht. 

Voor tal van terrcinen gcldt dit minder, 



maar voor de sociaal-economische sec

tor in de ruime zin van het woord is dc

ze conclusic onontkoomhaar." Zonder 

overhcid is er geen samenleving. Als de 

integratie uithlijft, als de Europcse Unie 

geen stahiliteil hicdt en nict kan bijdra

gen aan de heheersing van conflicten 

binnen Europa is het cen illusic te me

ncn dat de afzonderlijke lidstaten dat 

wei zoudcn kunnen. Het strcven moet 

blijvend worden gericht op het slagen 

van gezamcnlijkheid. 1' 

Van den Hroek voegdc daar de op

dracht tot uitbrciding van de Europcse 

Unie met de Ianden van Midden- en 

Oost-Europa aan toe. Die zal meer van 

de Unie vragen dan van de lidstaten, 

met name op het terrein van de interne 

vcrsterking en verdicping. Daarhij pas

sen waarschuwingen tegen nationalisti

sche rcacties. Vervreemdingsverschijn

selen van de burger ten opzichte van 

Europa zijn een prohleem. De oorzaak 

van die reactie ligt niet uitsluitend bij 

de Europesc Commissie. Ecn sterk en 

sociaal Europa is net zo goed, zo niet 

mecr, afhankelijk van de inhreng van de 

regeringen van de lidstatcn. De nega

tieve spiraal moet ook daar worden 

doorbroken, en aileen een sterk en soli

clair CDA kan zijn onmishare inhreng 

daartoe lcveren.t" 

De hoodschap van hct symposium is op 

dit punt zonneklaar: De christen-demo

cratic heelt op dit punt ecn herkenhaar 

eigcn proficl. 

Sm11o1INmg in de eigen samenleuing 
Het hijcenhouden van de samenlcving 

is ook voor de politiek ecn van de cen

trale thema's voor de komende jaren. 

Daarbij tckent zich een belangrijk pro

hleem af. Er lijkt sprake te zijn van ecn 

nieuw snort verzuding, namelijk cen 

vcrzuiling langs de lijnen van de helan

gen: werkgevers, hoeren, milieu, oude-

ren. De integrale afweging van a! die 

deelhelangen moet ergens plaatsvin

den. Als de politick een wezenlijke taak 

heeft, is dat vooral het overstijgen van 

deelbclangen. Een aansprekende poli

tiek, een aansprekende visie gaat verder 

dan het pragmatisme en heeft aileen 

kans op bestendigheid als zij vcrwijst 

naar de vitale onderliggende beelden 

en waarden: recht, warmte, waarden en 

perspectief. 17 

Het CDA moet een belcid ontwikkelen 

dat gekenmerkt wordt door '>teun aan 

mensen en instellingen die waardcn 

doorgeven en zich inzetten voor 

idcalen: het gezin, de school, de vereni

ging, organisaties 'met een menselijke 

maat' die opkomen voor mens en na

tuur. De partij hehoort een platform te 

bieden voor het met elkaar verenigen 

van de heterogenc helangen en groe

pen. Eerstc vereiste is dan contact zoe

ken met die groepen, met de kiezer in 

discussie treden. Het alternatief van ai

leen een professioneel apparaat dat via 

marktonderzoek zijn boodschap he

paalt is een nachtmerriescenario_t< In 

vergelijking met de recente verkiezin

gen in Helgic en Duitsland heeft de 

christen-democratic in Nederland bij

zonder slecht gescoord. En dat terwijl 

de zusterpartijen in de huurlanden voor 

dezelfde ideelc en matericle uitdagin

gen staan als het CDA Hun ervaringcn 

Iaten zien, dat de christen-democratic 

we! degelijk ecn helangrijke positie kan 

hlijven innemcn. Het electorale verlies 

van het CDA is onherroepclijk in de 

cerste plaats te wijten aan zijn eigen 

fouten. 

Verantwoordelijkheid als richtinggevende 
orifi1tatie 
Het heleid zal opnieuw moeten worden 

vormgegeven vanuit het pcr'>pectid van 

de verantwoordelijke mens en diens 
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waardigheid. Het collectivi5me van de 

afgelopen decennia moet worden om

gebogen in de richting van mccr per

soonlijke vcrantwoordelijkheid. Men

sen zijn geen losse individuen. Maat

schappelijke instituties zijn cvenzecr 

noodzakelijk om verantwoordelijkheid 

vorm en inhoud te gcvcn Tegelijk 

moct ook de anti-institutionele opstel

ling die 5oms in hct marktdcnken door

klinkt vanuit dat gezichtspunt worden 

afgewezen. 1 '~ Het gaat nict om een keu

ze tussen overhcid, markt of 5amcnle

ving maar juist om de verhouding 

tus5cn dezc drie. Dit zijn de velden 

waarop de mens als verantwoordelijk 

persoon lot ontplooiing moet kunnen 

komen. Staat, markt en samenleving 

zijn complemcntair, mits verantwoor

delijkheden op een jui<.te manier zijn 

gcspreid. '" 

t'v1ensclijke waardigheid kan op twee 

maniercn worden geschonden: door de 

mens te 'ovcrvragen'- din-

economischc welvaart. De groei van 

het Bruto llinnenlands l'rodukt is gcen 

democratische basiswaarde. Daar is 

mecr voor nodig, namclijk 'Zwilcouraqc" 

en ruggcgraat. lvcnals de economic 

moct ook de technologie worden ge

zicn als middel in functie van de kwali

teit van ons bestaan. Dergclijke inspan

ningen kunnen aileen gedijen in ccn 

maatschappelijke en politick klimaat 

dat doordesemd is van de norm van de 

verantwoordelijkhcid. Daarom "De de

mocratic en de partij-politieke forma

tics moeten juist in tijden van ccono

mische crisi5 en culturecl nihilisme Iei

ding geven aan de hoge nood aan idco

logische zingcving, politicke duiding 

en concrete actics. '' 1 

CJpposltlerol 
Voor een politiekc beweging kan hct 

vervullen van een oppositicrol nimmer 

het hoog5te doe! zijn Dcclnamc aan 

hct bcstuur dwingt tot 
gcn van hcn1 verlangen 

waartoe hij nict in staat is -

en door de mens te 'onder

vragcn' - hem van zijn cre

aticvc kracht beroven -. De 

waardighcid van de men<. 

wordt onderschat, wan

neer het aileen om de ceo

nomic gaat. Niet alles mag 

Staat, markt en voortdurcnde bczinning 

over de hand lu55cn 

idealcn en praktische toe

pasbaarhcid. Aan die com

binatie ontlccnde hct 

C:DA zijn politicke op

kom5t aan hct begin van 

de jaren tachtig Daar staat 

tegenover dat ccn plaat5 in 

de oppositic ruimtc biedt 

voor bezinning en marke-

samenleving zijn 

complementair, mits 

veran twoorde I i j k-

heden op een juiste 

manier zijn 
in geld worden uitgedrukt 

Eggert vraagt zich af of in 
gespreid. 

de Wcstelijke staten nict ring van de cigcn positie 

de trend bestaat zelfs mcnselijkc be- in het politieke krachtenvcld. BiJ uitstek 

trekkingcn hedrijlseconomisch te mate

rialiseren. "lk twijfcl of allcs werkclijk 

berckend. afgemeten en opgetcld kan 

worden in Duit5e marken of Ncder

landsc gulden<, 

De economic is de motor van de sa

mcnleving. niet het stuur Democratic 

behel<,t mecr dan aileen vergroting van 

in het bcleid van de huidige regering<.

coalitic klinkt de welhaast ultiemc notie 

van marktwerking door, of hct nu gaat 

om de liberali<.ering van wcrkti)den. het 

oprollcn van de overlcgeconomic. de 

degradatie van de zondag tot ecn nor

male lwcrk- idag, sponsoring van poli

tiekc parti)cn. commcrciali5cring in hct 

mediabestel en de uitvoering van de so-



cialc zekerheid. Her i5 ecn mythc dat 

de overheid niet zou <;turen, de 'paarse' 

helcidsaanzctten demonstrercn hct dag 

in dag uit. 

Hct huidigc kabinct<,beleid en dan 

vooral de liheralc beleidskeuzes daar

hinnen wijzcn, aldus Van Ccnnip, op 

een mil /Jacksccllcnio, "een program van 

expliciete dcstructie van de naoorlogsc 

karakteristieken van onze samenleving, 

voor zover de christen-democratie 

daarvoor getekend heeh." Toch kan de 

paarse coalitie het antwoord nict geven 

op het bijeenhouden van de samcnlc

ving Donner: "Len tcrugtred van de 

overheid die slecht5 herust op efficien

cy en cconomische vrijhcid, heelt ook 

geen keerpunt Celeidclijk worden aile 

waarden en kwaliteit ondergeschikt ge

maakt aan cconomische krachten. 

Uiteindelijk verliest iedcrccn omdat 

niemand nog greep, structuur of hou

va<;t !weft. lcdcrs Ieven wordt beheerst 

door 'hlinde krachten' en als voorheen 

hepalcn economise he positie, kracht en 

macht de verhoudingcn" 

Daaraan kan worden toegevoegd dar 

'paars' de rol van gemeenschap, gc

mecnschapszin en gemeenschapsbclc

ving onderbelicht. De plaats en 

bctekcnis van organi<,aties van hurgers 

\Vorden doodgezwcgen, dcze organisa

tJcs worden uit lormele structuren ge

wecrd ol ze worden i ngc<,nocrd in 

regel-; die het primaat van de politiek 

mocten heve<;tigen. Het kappen aan de 

wortels van de samcnlcving die is gcha

-;eerd op het delen van verantwoordc

lqkheid en overleg, zoals dat nu 

gdxurt, zal een enorme kater na de eu

lorie van de zogenaamde bc5luitvaar

d,gheid oplcvcren. Dat Nederland de 

minste sociale conflicten tcr wercld 

kent en cen zeldzame verantwoorde

liJkhcid van de belangenorgani-;atics 

heeft, is het resultaat van een maat

schappijvisic die mede door christen

democraten is gcdragen Oppositie

voercn verschah de ruimte te werkcn 

aan het ontwikkelen van toekomstvisie 

en tockomststrategie-' 2 

Politieke actie 
Hct symposium levcrde een aantal lij

nen op, die voor de toekomst van de 

chri<;ten-democratie belangrijk zijn. 

Onmiskenhaar bestaat er ccn grotc ma

te van eensgezindhcid over de betcke

nis van chri.,telijk-geinspireerdc waar

den in een snel veranderende maat

schappelijke omgeving. Het grote werk 

van hct schrijven van cen nieuw hegin

selprogramma, dat in het begin van de 

jaren negentig heeft plaatsgevonden, 

hoeft niet tc worden overgedaan. Dit 

politieke fundament is tijdens het <,ym

pmium heve5tigd. Het gaat om de toe

pa55ing van die politieke overtuiging in 

een anders wordende -;amcnlcving en 

op een manier die aansluit hij de bclc

ving<;wereld van men<;en. 

De hoofdinzet- zo bn worden gccon

cludeerd - zal gericht moeten zijn op 

het bijdragen aan de mogelijkhedcn tot 

nieuwc samenhindcnde krachten 

Zowel ten hehocve van de samenleving 

in Nederland ("de christen-democratic 

is van nature cen saamhorigheidspar

ti(J, als ten aanzien van internationale 

verhoudingen ("de christen-democratic 

i<; van nature ecn transnationale partij"). 

Uitgangspunt voor de christen-demo

cratie blijft het crei'ren van omstandig

heden waarin mcnsen zich in vcrant

woordclijkheid kunncn ontplooien. 

Overheidsbeleid zal er op uit moeten 

zijn om de samenlcving in staat te stel

lcn zeit de verschillendc waardcn en 

belangen met elkaar in overeenstem

ming te brcngen Dat beleid moet ge-
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voed worden door een visie op mens en 

samenleving, waarin de mens als een 

verantwoordelijk persoon wordt be

schouwd, gezocht wordt naar de op

bouw van een 'civil society', een sociale 

markteconomie participatie en duur

zaamheid werkelijk integreert, de over

heid gezagvol kan optreden op de 

terreinen die tot haar domein behoren 

en de betekenis van waarden en nor

men voor het publieke Ieven ook pu

bliek worden crkend. 

Uit het perspectief voor hct CDA als 

partij van waarden die de samenleving 

bijeenhoudcn, kunnen dan ook actie

punten worden afgeleid Zo zijn tijdens 

het symposium de volgende punten ge

noemd: 

BestriJdiHcj 1h111 de criminalitcit, ook door 

herstel van normbesef aan de voet van 

de samcnleving, opvoeding en sociale 

controle, preventie. Terugdringen van 

de zware, professionele criminaliteit, 

onder andere door een sterke nadruk 

op de noodzaak van internationale sa

mcnwerking. 

BestriJdiHq umz de werkloosheid door 

meer aandacht voor wezenlijke verla-

ging van de lasten op arbeid, 

Tijdens het 

symposium zijn veel 

zonodig door verschuiving 

naar indirecte belastingen 

Ook wordt gcwezen op de 

vcrantwoordelijkheid in de 

samenleving zelf, zoals bij 

bedrijven en vakbonden 

wezenlijke vragen 

naar voren 

gebracht, maar nog 

niet aile vragen zijn 

beantwoord. 

(scholing) 

- Ruinzte uoor het gezi11, als de 

centrale plaats waar de toe

komst haar fundament krijgt. 

Dat houdt onder andere vol-

strektc afwijzing in van be

zuinigingen op de kinderbiJslag, die in 

Nederland toch al niet royaal is. 

lHteqratic i11 de smne11lwi11!) door de mzder 

serieus te 11eme11. Dat betekent: niet begin-

nen met iemand te reduccrcn tot object 

van zorg, waarop de betrokkene recht 

heeft, maar juist eerst de ander erken

nen in zijn of haar eigenwaarde en 

daaraan appellercn. Eigen inzet en hct 

hclpen van mensen de weg naar cen 

baan te vinden. Als werk voor velcn 

niet meer de toegang tot die participa

tie is, of niet de cnige, dan zou ten min

ste ecn doorbraak bercikt moeten 

worden in de facilitering van vrijwilli

gerswerk. 

Duidelijk beleid voor mzdere i11stelli11cje11 va11 

waarde11ovcrdracht, waaruit moet blijken 

dat de mens mecr is dan aileen homo eco-

110111/cus. Zo moeten bijvoorbeeld de 

moderne media speerpunt van beleid 

zijn, aan de hand van de ijkpunten van 

kwaliteit, objectiviteit, pluriforrniteit en 

respect voor menselijke waardigheid 

StaatsPormi11cj ofl Euwpees Hi1m111, om 

daarmee een rechtsstatelijk kader tc 

biedcn om vraagstukken met een grens

overschrijdend karakter adequaat aan te 

pakken en tegclijk de Europese Unie 

klaar te maken voor uitbreiding naar de 

Ianden van Midden- en Oost-Europa. 

Veiligheid ofl 11J01ldlaill 11iucau, waarbij 

hct niet slechts gaat om militaire vra

gcn maar ook om onderwerpen die de 

financicel-economische stabilitcit in de 

waagschaal stellen. lnternationale maat

regelen tegen de valutaspeculatie kun

nen niet worden gcmist. 

Tijdens het symposium ziJn veel wezen

lijke zaken naar voren gebracht, maar 

nog niet aile vragen zijn beantwoord. 

Dcze vragen betreften voornamelijk de 

verhouding tussen de betekcnis van 

christelijk ge"inspircerde waarden in een 

seculariserende of - betcr - levensbc

schouwelrJk verbrokkelcnde wcreld, zc

ker wat betrcft de traditionele institu

tionele kaders. Een politieke beweging 

kan volledig overtuigd zijn van de betc-
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voed worden door ee n visie op mens en 

samen leving, waarin de mens als een 

verantwoorde lijk persoon wordt be

sc houwd, gezocht wordt naar de op

bouw van een 'civil society', een sociale 

markteconomie participatie en duur

zaamheid werke lijk integreert, de over

heid gezagvol kan optreden op de 

terreinen di e tot haar domein behoren 

en de be teke ni s va n waarden en nor

men voor het publi eke leven ook pu

bliek worden e rkend. 

Uit het perspect ief voor het CDA als 

partij van waarden die de sa menleving 

bijeenhouden , kunnen dan ook actie

punten worden afge le id . Zo zijn tijdens 

het symposium de volgende punten ge
noemd: 

Bes trijding va11 de criminaliteit , ook door 

herstel va n normbesef aan de voe t va n 

de samen leving, opvoeding en sociale 

contro le, preve ntie . Te rugdringen van 

de zware, profess ione le cri minaliteit, 

onder andere door een sterke nadruk 

op de noodzaak va n internationale sa
menwerking. 

Bestrijdi11g va11 de werkloosl1eid door 

meer aandacht voor wezenlijke verla

Tijdens het 

symposium zijn veel 

g ing van de laste n op arbeid , 

zonodig door verschuiv ing 

naar indirec te belastingen . 

Ook wo rdt gewezen op de 

verantwoorde lijkheid in de 

sa menleving ze lf, zoa ls bij 

bedrij ven e n vakbonden 

(scho ling). 

wezenlijke vragen 

naar voren 

gebracht, maar nog 

niet alle vragen zijn 

beantwoord. 

- Ruimte voor het gezin , als de 

ce ntra le plaats waa r de toe

komst haar fu ndament krijgt . 

Dat houdt on der andere vo l-

strekte afw ijzing in va n be

zuinigingen op de kinderbijslag, die in 

Nederland toch a l ni et royaal is. 

- IHtegra lie in de sm11enleviHg door de ander 

serieus te rw11en . Dat be tekent: niet begin-

nen met iemand te reduceren tot object 

van zorg, waarop de betrokkene recht 

heeft, maar juist eerst de ander erken

nen in zijn of haar eigenwaarde en 

daaraan appelleren. Eigen inzet en het 

helpen van mensen de weg naar ee n 

baa n te vinden. Als we rk voor ve len 

niet meer de toegang tot die participa

tie is, of ni et de enige , dan zou ten min 

ste een doorbraak bereikt moete n 

worden in de facilitering va n vrijwilli 

ge rswerk . 

Duidelijk beleid voor andere instellingen vaH 

waardeHoverdracht, waaruit moet blijken 

dat de mens meer is dan alleen homo eco

nomicus. Zo moeten bijvoorbeeld de 

moderne media speerpunt van beleid 

z ijn , aan de hand van de ijkpunten va n 

kwaliteit, objectiviteit, pluriformiteit en 

respect voor mense lijke waardigheid. 

Staatsvorming op Europees niveau , om 

daarmee een rechtsstatelijk kader te 

bieden om vraagstukken met een grens

overschrijdend karakter adequaat aan te 

pakken en tege lijk de Europese Uni e 

klaar te maken voor uitbreiding naar de 

landen va n Midden- en Oost-Europa. 

Veil1gheid op moHdiaal Hiveau , waarbij 

het ni et slec hts gaa t om militaire vra

gen maar ook om onderwerpen di e de 

financieel -econom ische stabiliteit in de 

waagschaal ste llen . Internationale maat

regelen tegen de va lutaspeculatie kun

nen ni et worden gemist. 

Tijdens het symposium zijn vee l wezen

lijke zaken naar voren gebracht, maar 

nog ni et alle vragen z ijn beantwoord. 

Deze vrage n betreffen voorname lijk de 

ve rhouding tusse n de betekeni s van 

chri ste lijk geïn spi reerde waarden in ee n 

seculari sere nde of - beter - leve nsbe

schouwelijk verbrokkelende were ld, ze

ker wa t betreft de trad iti one le in st itu 

tion e le kaders. Een politieke beweging 

kan vo lledig overtui gd zijn va n de bete-
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ken is va n bepaalde waarde n, maar we l

ke in vloed gaa t e r va nuit wanneer bur

gers wei ni g of niet ontvankelijk z ijn 

voo r di e waa rden ? Dat heeft all es te 

maken me t de mogelijkheid tot ve rdere 

operati o nali sering van de c hri ste n-de

mocratische o pva tting dat het over

he idsbe leid e r primair op ge ri cht moet 

z ijn om de sa menl eving ze lf in staat te 

ste llen de ve rschillende waarde n en be

langen o p gelntegreerde w ij ze me t e l

kaar in overee nste mming te brenge n. 

Welke ni euwe bele idsin strum ente n z ijn 

nodig om daaraan invullin g te kunnen 

geve n? 

H e t sy mpos ium sto nd mede in het te

ken va n de gedac htenvorm in g binnen 

het Strategisch Beraad van het CDA. 

De uitdaging voor he t Beraad bestaat 

er vooral uit antwoorde n te geven op 

deze kwest ie. Een partij van samenbin

de nde waarde n die een beweging van 

de toeko mst wil z ijn zal daarin w ill en 

investeren. 

Prof. 111r. dr. IP Balkenmde e11 drs. Th .B. FM 

Bri11kel zij11 stafm edewerkers van het Weteu

schappelijk ln stil11111 voor het CDA 

Noten 
Zie de bijdragen va n Martens , Juncker, Hirsch 

Bali in en D onner. 

Zie de bijdrage n va n Andriessen en Van den 

Broek , waarin met name wo rdt gewezen op de 

so lidarite ir met landen van [V\idden- en Oost

Europa. 

Zie de bijdragen van juncker, Eggen e n 

A ndriessen. 

4 Aldus Juncker. Zie ook de bijdrage van 
A ndriessen. 

Zie de bijdrage van Juncker, 

6 Zie de bijdragen van Küng en Lubbers . 

7 M. Alben, Kn/Jitnliswe rontm Kapitalisme, Amster
damlAmwerpen 1992, p. 183. 

Zie o.a. de bijdragen van Küng, tvlanens, 

Donneren Lubbers. 

Zie de bijdrage van Küng. 

I 0 Zie de bijdrage va n Donner. 

IJ Zie de bijdrage van Van Cennip . 

12 Zie de bijdrage n van Donneren Hirsc h Ballin . 

13 Th .B.F/VI. llrinkel en A. Klink, 'Naar een dia -
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loog tusse n de were ldgodsd ie nste n', CIJris ftll 

Democratisc/Jf• \lerke1minge11 (oktober 199 1) 410. 

14 Z ie de bijdragen van /VIartens, lubbers, 
Donner. 

15 Zie de bijdragen van Marten s, Van de n Broek 

en Andriesse n. 

16 Zie de bijdrage van Van den Broek. 

17 Zie de bijdrage van Van Gennip . 

18 Z ie de bijdragen van Van Genn ip, Helgers, 

Lubbers e n Heerm a. 

19 Zie de bijdragen van Eggen en Zijderve ld. 

20 Vg l. de bijdrage in deze bunde l va n J.P.H . 

Oon ner en voorts Wetenschappel ijk Instiruur 

voor het CDA, Publiekr GmclJiig/Jeid , H ou ten 

1990 en ). P. Balkenende, Vernu lmoordelijkbeid w 

reciJt. Eerr beschouwi11g OIJI.'r pluriformiteit, mnntscbnppt

lijke IJtrmr!woordelrjkluid e11 vrrdeli11g om1 taken err be

ooegdhederr, D eventer 1995. 

2 1 Aldus J\~artens. Zie verder de bijdragen van 

H eerma, H elgers , A ndri esse n en Eggert. 

22 Zie de bijdragen van Heerma , Van Ge nnip en 

Donner. 
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Ecn politick Ieider moet aan hogc cisen 

voldoen. Hij of zij moet ook dyna

misch zijn, goed gcklccd, lidst fotoge

niek, journalisten aankunncn, 'over

komen' bij tclcvisickijkers en de jeugd 

aansprcken. In verkiezingscampagnes 

wordt dit alles nog opgesicrd met toc

ters en hellen, vlaggen en stickers, hal

lonnen en muziek. Dat 'moet' allemaal 

in een tijd waarin de media een helang

rijkc rol spelen Het oog van de camera 

registreert fcilloos Fen 'uitglijdcr' kan 

fataal zijn. 

F.r is geen politick Ieider die aan al die 

'vorm-cisen' kan voldoen. Maar moet 

het cigenlijk wei~ Die eisen creeren een 

'afgeplat' beeld van een politick Ieider. 

Voor een politick Ieider en 

voor elke politicus is in de 

eerste plaats 'inhoud' ver

eist. 

Plato zou het wei gcweten 

hehhcn. Aileen filosofcn 

kondcn volgens hem de 

regecrdcrs van de staat 

zijn Aristotelcs heeft met 

die opvatting afgerekend. 

Hij vond dat bijvoorheeld 

Alexander de Grote een 

'praktische wijsheid'. 

Het woord 'politick' werd vroeger in 

het Latijn wei vertaald mel pntdcHlia: 

praktische wij'>heid tot handelen of 

staatsmanswijsheid, die gebascerd is op 

kennis van zakcn, inzicht in situaties, 

wereldbeschouwelijke en staatkundige 

heginsclcn, de moed om voor iets op te 

komen, vastberadenheid, integriteit en 

ecn grote mate van hedachtzaamheid. 

Pnule11lia was niet aileen de hoogste po

litiekc deugd, maar ook de hron van en 

toetssteen voor andere praktische deug

den. 

Die praktische deugdcn als rechtvaar

digheid, trouw, een ander tot zijn recht 

Iaten komen, vergevingsgczindheid en 

vriendelijkhcid kwamen 

voort uit en werden ge

vormd door f,-udn11ia. Dat 

wil ook zeggen dat fmt.lell

ticJ het gehalte van andere 

praktischc deugden ver

hoogt, ter bevordering van 

het 'goede Ieven' in de sa

nlcnlcving. 

Prudcliliil of praktische wijs

heid moet worden waar 

staatsman moest zijn en Prof. dr. H.E.S. Woldri11g gemaakt Dat geheurt door 

gecn filosoof moest worden. Wei moest de gcnoemde deugden als rechtvaardig-

Aiexander zijn winst doen met filosofi- heid en andere, die van abstracte aard 

sche inzichten om zich hepaalde deug

den eigen te maken en zich als een 

staatsman te hekwamen. 

'Praktische wijsheid' 
En de helangrijkste politiekc deugd was 

zijn, gestalte te geven in concrete roli

tieke situaties. Vandaar het onderschcid 

tussen die abstracte praktischc deugdcn 

en praktischc wiJshcid Die deugden 

hehhen de prude11lta nodig, die op con

crete situaties is gericht In complcxc 



politieke situaties waarin politickc plan

nen, het uitvocren van planncn. morele 

heginselen, maatschappclijkc krachten 

en steeds veranderende omstandighc

den aan de orde zijn, kan de ware poli

ticus aileen problcmcn oplmsen, 

bcsli-,singcn ncmcn en <;taandc blijven, 

a is hij gcdragcn wordt door prude11tia. 

lntellectueel en politiek 
zwaargewicht 
Cicero hccft ecns gczcgd dat ccn poli

ticus ccn <;tcrk karaktcr moct hcbhen en 

al'> kcnmerk van dat karaktcr nocrndc 

hij gering-,chatting van uitcrlijkc din

gen. die volgt uit de ovcrtuiging dat 

men huiten het moreel goede en hct 

eervolle, nicts rnoct hcwondcrcn, wen

sen ot nastrevcn, en voor gcen cnkcl 

men<, ot lot moct zwichten. l\1ax Weber 

heeh de gedachtc van prwie11tia samen

gcvat in de volgcnde drie kenmerken 

waaraan de ware politicus rnoct vol

docn: kennis van zaken, hartstocht en 

opofferi ngsgczi ndheid voor de zaken 

waarvoor hij staat en het verrnogen af

stand te kunnen bewaren. Demagogic 

rckcnde hi) uitdrukkelijk niet tot de 

kcnmcrkcn van f>ntdclltia Aile politick 

lilosokn uit de oudheid en latere tijden 

waren hct over ccn ding ccns: de ware 

politicus rnoet cen intellectueel er1 mo

reel 'zwaargcwicht
1 

zijn. 

Zeker, het telcvisictijdperk stclt hijzon

derc eiscn aan cen politick Ieider en aan 

elke politicus Maar die ciscn zijn hij

komstigheden en de daarmec gepaard 

gaande vcrwachtingen brengen voor 

politici en burgers vaak teleurstellingen 

met zich mee. Ceen cnkele politicus 

kan die hijkornstige ciscn als 'kornpa<,' 

gehruiken, al zal hij er rekening rnee 

moeten houden. lndien hij echtcr op 

langcre tcrmijn rnet zijn politieke over

tuigin<; staande wil blijven, dan hecft 

hij rneer nodig de intellectuele en mo

rele kwalitcit van fnwlmtia. En elke sa

rnenleving snakt naar zulke politieke 

!eiders en politici. 

Prof dr. HES Wold ring 1s hooglmw politie

ke Jilosofic cum de v,·ije Llllil'crsitc>t te Amsta

,Lmr 

/11 de colum11 gwen de /cde11 va11 de rcdactic hun 

pcrsoo11lijke ot>P>Jttmqcn u>ccr. Zij IJOpm dacmnec 

cCJJ IIIIIIZCl tc Jjeue11 voor rcjlectic of dchat. 
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In de eerste helft van deze eeuw heeft de oecumenische beweging 

haar betekenis gezocht en gevonden in het opnieuw zichtbaar rna

ken van de christelijke eenheid. Dit heeft geleid tot een diepgaan

de oecumenische herwaardering van de eenheid van Europa. De 

Koude Oorlog heeft belemmerd dat deze ideeen tot hun recht 

kwamen. Maar duurzame Europese eenheid is en blijft een wezen

lijk vraagstuk voor christenen. 

E
uropa i.<> niet een van de ver
trouwde thema'<> in hct prote

stantse denken. lntegendccl. 

De Reformatie werd en wordt 

niet aileen door rooms-katholieken, 

maar ook door protestan-

aangeborcn blinde vlek. Het bestaans

recht van de protcstantse kerken lijkt 

immers juist nauw verbonden met het 

ontstaan van de nationale staten en hun 

soevcreiniteit. 

Vroeg oecumenische 
beweging 

ten zelf gezien als een 

enorme breuk die een ein

de maakte aan de eenheid 

van de Westcrsc kerk en 

aan de Westerse christen

hcid als, al dan niet gere

aliscerde, politieke een

heid. De protestantse ker

ken wcrdcn georganiseerd 

op nationalc schaal. Hun 

kerkelijke structuren wa

ren nauw verbonden met Dr. JA Zellstra 

De oecumcnische bewe

ging zoals die zich ont

wikkelde in de ecr<;te helft 

van deze eeuw, heeft haar 

betekenis gczocht en ge

vonden in het opnieuw 

zichtbaar maken van de 

christelijke eenheid. Deze 

bcweging is vooral aangc

slagen bij die kerkcn die 

de opkomst van nieuwc socvereine sta

ten die tot op de dag van vandaag be

<;taan. Nederland is van die ontwik

keling cen goed voorbeeld. Terwijl de 

fundamentele eenheid van Europa voor 

rooms-katholickcn een voor de hand 

liggende idee was en is, hebben protc

qanten daarentegen in dit opzicht een 

zich in toenemende mate bewust wer

den dat zij zonder de eenheid met de 

andere kerken te zoeken, zelf minder 

kerk van Christus waren. In de tien ja

ren die voorafgingen aan de oprichting 

van de Wcreldraad van Kerken in 1948, 

heeft dit denken, meer dan tot voor 

kort werd aangenomen, gelcid tot een 



diepgaande oecumenische herwaarde~ 

ring van de eenheid van Europa. 1 De 

Koude Oorlog hecft belcmmerd dat de 

ideeen uit deze periode tot hun recht 

kwamen. Nu zijn cr goede redenen om 

op deze idcccn terug te komcn. Het 

gaat om waardevol materiaal dat kan 

worden gebruikt om de mentalitcit tc 

ontwikkelen die nodig is ten behoevc 

van een duurzamc en kwalitaticf hoog 

ontwikkelde Europese ccnheid. 

Nieuw realisme 
Door de lerste Wereldoorlog kwam 

het [uropese statensysteem als zodanig 

onder kritiek te staan. llijvoorheeld van 

de kant van het idealistisch internatio~ 

nalisme, zoals dat onder andere tijdcns 

de jaren twintig tot uiting kwam in de 

pan~Europa plannen van graaf R.N. de 

Coudcnhove~Kalergi Dezc henadering 

werd in de oecumenische heweging ge~ 

waardccrd om de doelstelling, maar 

toch ook als vee! te optimistisch en 

na·ief van de hand gewezen. Hier werd 

de zondige nciging van de mens om 

toch in de eerste plaats aan zichzelf te 

den ken, zo meende men, ernstig onder~ 

schat. De opkomst van een nieuw re~ 

alisme typeert de oecumene tijdens de 

jarcn dertig. De verwachting van velcn 

dat hct Koninkrijk van God hinnen 

handhereik was, nog volop vertegen~ 

woordigd tijdens de Life cmd Work confc~ 
rentie te Stockholm in 1925, was 

vrijwel verdwenen toen deze tak van de 

oecumenische beweging opnieuw een 

grote conferentie had te Oxford in 

1937. De opkomst van de totalitaire 

staten maakte diepe indruk. Het falen 

van de Volkenbond om zwakke Ianden, 

zoals [thiopie, te beschermen tegen 

agressors; de mislukte ontwapeningsbe~ 

sprekingen in Geneve (1932~1934); en 

de voortslcpende ruzies over de imple~ 

mentatie van het Verdrag van Versail~ 

les, deden het ergste voor de toekomst 

vermoeden. Europa stond op de rand 

van de afgrond en de mensen wisten 

het. Het thema van de L1je and Work 
conferentie van 1937 was goed geko~ 

zen, Church, Commrmity and State2 

Betekenis eenheid Kerken 
Voor de oecumenische beweging was 

het grote prohleem, wat is de hetekenis 

van de eenheid van de Kerk in deze 

verscheurde were Ide De Oxford Conte~ 

rentie is buitcngewoon bclangrijk ge~ 

weest voor de oorlogsjaren, omdat hier 

de principes werden vastgelcgd op 

grond waarvan een strategie kon wor~ 

den ontwikkeld. Een van de meest he~ 

kritiseerdc zaken in Oxford was het 

beginsel van de nationale soevereini~ 

teit. Niet aileen de totalitairc staten, 

maar ook de democratieen werdcn in 

dit opzicht aan de kaak gesteld. De 

economische crisis was onoplosbaar gc~ 

worden doordat de politici weigerden 

hun nationale prioriteiten achter zich te 

Iaten en hun politiek ophingen aan ta~ 

riefmuren en handelsrestricties. De ont~ 

wapeningsbesprekingen waren kansloos 

omdat ook hier het eigenhelang de 

toon aan gat en zeer weinig staten de 

Volkenbond van echte macht wilden 

voorzien. In diverse hijdragen voor de 

Oxford Conferentie werd het principe 

van de absolute nationalc soevereiniteit 

als goddeloos van de hand gewezen. 

Ondertussen had de Kerk bovenal Kerk 

te zijn, vercnigd als het enc lichaam 

van Christus, ook als de volken in oor~ 

log warcn. Nooit mocht de Kerk zich 

opnieuw door internationale conflicten 

tegen zichzelf Iaten uitspelen, zoals tij~ 

dens de Eerste Wereldoorlog was ge~ 

heurd. Toen haddcn kerken hun 

hetrokkenheid vooral vormgegeven 

door heel na·ief Gods zegen over de 

wapens af te smeken en te bidden voor 
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de overwinning van het vaderland. Oat 

was gebeurd in elk van de deelnemende 

Ianden. Tijdens de Tweede Wereld

oorlog is dat op die schaal niet meer 

gebeurd Dit was een verheugend resul

taat van de vroege oecumenische bcwe

ging Hier kon het echter niet bij 

blijven Een kerk die terugtreedt, loopt 

per definitie relevantieverlies op. Deze 

kwestie raakt direct aan het bestaans

recht van de kerk. Als Cod de wapens 

niet zegent, wat heeft Hij dan eigenlijk 

wei met de oorlog te maken7 Met ande

re woorden: heeft de idee 

cipieel geen zaak van hierarchic of aile 

neuzen in dezelfdc richting Hct doe! is 

een gemeenschappelijke interpretatie 

van het Koninkrijk van Cod met het 

oog op de nood van de wereld. 

Voortdurende dialoog 
Het belangrijkste middel in dit opzicht 

was een voortdurende dialoog. Deze 

was a! voor de oorlog begonnen en 

werd tijdens de oorlog, ondanks aile 

moeilijkhcden, voortgczet op hoog ni

veau. Er werd in navolging van de 

Oxford C:onfercntie een 
van Cod zoals de Kcrk 

daarmee bezig is, eigenlijk 

nog wei betekenis in de 

moderne wereld van 

grootschalige menselijke 

conflicten? Het vraagstuk 

van de ecclesiologie (theo

logische leer van de ker

ken, red) is onlosmakelijk 

verbonden met de vragen 

van oorlog en vrede. 

Kerkelijke eenheid wetcnschappelijk studie-

programma met betrekking 

tot een nieuwe internatio

nale orde ontwikkeld. De 

is principieel geen 

zaak van hierarchie 
drie algemene secretarissen 

van de Wereldraad in sta

tus van oprichting, W.A. 

Vi,ser 't Hooft in Cencve, 

W. Paton in Londen en 

HS Leiper in New York, 

of aile neuzen in 

dezelfde richting. 

Het doel is een 

gemeenschappe I i j ke 
slaagden er in om met be-

Het streven van de vroegc 

oecumenische beweging is 

daarom zo interessant en 

spannend, omdat het heel 

concreet gaat over de be

staansreden van de kerk in 

verhouding tot de samen-

interpretatie van het trokkenen in vele Ianden in 

Koninkrijk van God contact te blijven en een 

voortdurende stroom van 

ideccn bleef rondgaan in 

het oecumenischc circuit. 

Het opmerkelijke resultaat 

met het oog op de 

nood van de wereld. 

leving als geheel. Wat heb je aan de 

Kerk wanneer de problemen van de 

mensen volstrekt uit de hand !open? In 

de occumenische beweging ging men 

er van uit dat de georganiseerde vorm 

van kerk-zijn zinvol en zelfs onmisbaar 

was met betrekking tot een vreedzame 

en vooral rechtvaardige orde voor de 

samenleving Naar de eenheid van de 

kerk te streven, dat kon geen doe! op 

zichzelf zijn, maar dat streven werd 

steeds opnieuw in verband gebracht 

met de verscheurdheid van de hele sa-

menleving Kcrkelijke eenhcid is prin-

is dat in tal van bijdragen 

principes wcrden uitgewerkt waarin 

vorm werd gcgeven aan de fundamentc

le eenheid van Europa, inclusief de vij-

anden van het moment. 

Verantwoorde 'vredesdoelen' 
In Engeland spitste het debat zich toe 

op de vraag: Wat zijn verantwoorde 

'vredesdoelen'? Als christenen zich ver

plicht voelden mee te vechten in dezc 

oorlog tcgen de fascistische Ianden, 

waar streden zij dan voor? Niet voor de 

eer van Engeland, niet voor hct 13ritse 

imperium, zelfs niet voor 'democratic' 



als systeem. Als christenen mee voch

ten in deze oorlog, dan hadden ze zich 

te realiseren dat ook hun eigen land 

niet brandschoon was, maar omdat het 

kwaad aangericht in het land van de 

vijand en de bezette gebieden, de pro

parties te buiten ging, moest het be

streden worden. Achtcr de zichtbare 

oorlog ging een onzichtbare geestelijke 

strijd schui I. En dezc 'oorlog achter de 

oorlog' bcperktc zich gecnszins tot de 

belligerenten. Het was een strijd die 

zich cvengoed afspeclde in voile vre

destijd. Men had toegelaten dat besluit

vormingsprocedures waren uitgchold. 

Eigenbelang had veroorzaakt dat de 

recht.,praak was vervallen tot een spel 

waarin ieder trachtte er zo gocd moge

lijk vanaf te komen in plaats van recht

vaardigheid na te streven. De onrccht

vaardige bchandcling van het verslagen 

Duitsland door Frankrijk en Engeland 

had niets met rechtvaardigheid en het 

verlangen naar een duurzame vrede te 

makcn. Van Duitse zijde waren de aan

spraken verder op de spits gedreven en 

opgeklopt. Zo was Duitsland vervallen 

tot een extreem geval van ecn goddelo

ze samenleving In die zin, zo vond 

men, was Duitsland ontrouw aan zich

zelf en losgeraakt van de Europese tra

ditie. Maar aile Ianden liepen dit 

gevaar. 

Velen geloofden dat niet aileen de sa

menlcving, maar ook de kerkcn in de 

oorlog een Codsoordeel ondergingen. 

De oecumenische beweging heeft her

haaldclijk de kerken opgeroepen schuld 

tc belijden aan het uitbreken van de 

oorlog. Dit kwam neer op de erken

ning, dat aile onwaarachtigheid bij el

kaar het ineenstorten van de samen

leving tot gevolg had gchad Velen die 

betrokken waren in de oecumenische 

beweg1ng realiseerden zich hoezeer de 

kcrken in de jaren dertig, als bourgcois

kerken, zich hadden Iaten inpakken 

door ecn maatschappelijke orde waar 

ze zelf belang bij hadden. Als hun !ei

ders en !eden zich al opwonden, was 

dat meestal over theologische haarklo

verijen geweest en zo hadden kerken 

zich teruggetrokken in een wcreld van 

theologische principes. De 'massa's' had 

men overgelaten aan de nieuwe zinge

vingssystemen hen aangereikt door 

staatscommunisme en nationaal-socia

lismc. Cod wcrd wei in kerken vereerd, 

maar Hij werd vcr weg in de heme! ge

dacht. Zijn plaats op aarde was de facto 

vacant door hct wegzakken van maat

schappelijke relevantie van de Gods

idee. In Duitsland had een mens die 

plaats bezet: Adolf Hitler. In zijn naam 

kwamen vormen van gemeenschap en 

enthousiasme tot stand, waardoor grate 

groepen mensen weer bereikbare doe

len konden onderscheiden, dat wei. 

Maar het waren mensonterende doe len. 

Bewustwording 
Het fa<>cisme moest worden bestreden, 

toen het niet anders meer kon ook met 

geweld. Aan dezc conclusic ging in de 

occumenische beweging ecn belangrijk 

proces van bewustwording vooraf. In 

dit opzicht werd het verraad in !938 in 

Munchen door de Britse premier 

Chamberlain aan Tsjechoslowakije ge

pleegd voor hen die de juiste vragen 

stelden een mijlpaal op weg naar de on

dergang van Europa. Na aanvankelijke 

aarzeling en mislukte pogingen om een 

soort oecumenische onpartijdigheid te 

bewaren, begrepen de meeste !eiders 

van de Wereldraad van Kerken in status 

van oprichting dat niet aile katjes in het 

danker even grauw waren en dat men 

daaruit, om zelf geloofwaardig te blij

ven de gevolgen onder ogen moest 

zien. Cod en zijn Koninkrijk stonden 
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in dcze afschuwelijke oorlog niet tijde

lijk buitcnspel 1 Dat moest duidelijk 

worden in de dialoog, de standpunten 

en de dadcn. Hitler moest overwonnen 

worden, omwille van de slachtoffers. 

Maar niemand kon ondertussen zeggen 

dat hij of zij vrijuit ging. In de ogen van 

de Schcpper, zo meende men, stonden 

alle mensen in de schuld. Duitsland kon 

dus nooit bij wijze van een kruistocht 

bestreden worden. Kritiek op de 

Ceallieerden moest mogelijk blijvcn. 

Het onrecht zelf diendc bestrcden te 

worden, in welk land dan ook. Op het 

moment dat de Ceallieerden gericht 

Duitse burgerdoelen, dat wil zeggen 

grate steden met kinderen, manncn en 

vrouwcn niet direct bij de oorlogvoe

ring betrokken, bcgonnen te bombar

deren, werden hun eigen doelstellingen 

gecorrumpeerd. Zo vcrlaagdcn ze zich 

tot het niveau van de vijand Datgene 

wat ze aanvankelijk verafschuwd bad

den in de nazi's, deden ze nu zelf. 

Daarmee verviel, vanuit het geloof ge

zien, de legitimatie van de oorlog. De 

Anglicaanse bisschop en oecumenische 

Ieider C.K.A. Bell van Chichester heeft 

in het Hogerhuis fel tegen dezc handel

wijze geprotesteerd, hclaas was hij een 

uitzondering. Tot het einde toe is hij 

blijven strijden voor een Ceallieerde 

oorlogspolitiek die ondcrscheid zou 

blijven maken tussen Nazi's en Duitsers. 

Dit werd heel moeilijk door de 'onvoor

waardelijke overgave'-fonnule die door 

Churchill en Roosevelt vanaf de Confe

rentie van Casablanca in januari 1943 

werd gehanteerd. Deze formulc werd 

door velen in de oecumenische bewe

ging als racistisch afgewezen. 

Duitsers, als theoloog D. Bonhoeffer, 

diplomaat A. von Trott zu Solz, O.H. 

von der Cablentz en anderen hcbben 

intensief geparticipeerd in de interna-

tionalc oecumenische dialoog. Hun 

plan van een alternatieve Duitsc staat 

ingebed in een federale Europese struc

tuur was in feite bedoeld als een bijdra

gc in het oecumenisch programma van 

studie en actie. Ce'inspireerd door de 

idee van de eenheid van de Kerk, pro

beren zij via het oecumenisch netwerk 

pogingen in het werk te stellen om de 

Geallieerde regeringsleiders te bereikcn 

en de politieke patstelling die tot de 

oorlog geleid had, te doorbreken. De 

belangrijbte reden dat dit is mislukt, 

hangt samen met de rol van de Sovjet 

Llnie. In het Duitse verzct heeft men de 

illusie gekoesterd dat Duitsland, min of 

meer intact, ook na de oorlog cen func

tie ter verdediging van West-Europa te

genover de Ru<,sen zou kunnen 

behouden. De athc'istische ideologic 

van de Sovjet Llnie hecft niet aileen de 

Duitse contacten, maar de oecumcni

sche bcweging als geheel, op het ver

keerde been gezet. Dit is cen zwakke 

pick geweest. Men heeft in een pan-sla

vi'>tisch 'anti-chri'>telijk' Rusland uitein

delijk een grotere bedreiging voor de 

toekomst van Europa gezien, dan in het 

fascisme Hier krceg Europa dan toch 

het exclusieve, defensieve en gesloten 

karakter dat tijdens de Koude Oorlog 

gegolden hecft 

Rol van de kerken 
Maar tegelijk groeide het bewustzijn 

dat de identiteit van de christelijke kerk 

nooit kan samenvallen met ecn volk of 

een bcperkte groep volken. Het is voor

al in de Verenigdc Staten geweest dat 

de kerken in dit opzicht hun doelen 

hebben bereikt. De Commission on a ]ust 

and Durable Peace heeft daar van 1942-

1945 het debat over de rol van de 

Verenigde Staten met betrekking tot de 

internationale orde gestimuleerd. Dat 

de politiek van het isolationisme werd 



verlaten en dat de Verenigde Staten 

niet aileen lid van de Verenigde Naties 

wcrdcn, maar zich ook stcrk maaktcn 

voor de menscnrcchten, is mede tc dan

ken aan de rol die kerken in dit opzicht 

hebbcn gcspeeld l:uropcsc ecnhcid 

wcrd een hclangrijke voorwaarde voor 

de verlening van de steun in het kader 

van de tvlarshallplannen Ook hier hcdt 

de oecumemsche dialoog een helangrij

ke voorhercidcnde rol ge'>pecld 

In de mecste oecumeni,che studies, 

werkgroepcn en conlcrentics die plaats 

vondcn in de oorlog-;jarcn ging n1cn 

nict zover dat cr blauwdrukkcn werden 

gelcverd waarin werd aangegeven hoe 

dat tcdcrale luropa nu tcchnisch pre

cies in elkaar moest zitten. Maar het 

principe dar, omwilk van de Cod

gcgcvcn waarde van de mcnselijke per

soon, cr in de twintig,te eeuw gezocht 

moet worden naar andere organisatic

vormen dan de nationale staten voor

zien van onaantasthare soevereiniteit, 

dat principe werd wei dcgclijk gezien 

als ccn uitgangspunt dat kon worden 

atgekid uit het chri-,telijk gclool. 

Kerken, zo meende men, konden hier 

niet mee omgaan alsot het een puur po

litiekc optic hctrof. Ecn tcrugkccr naar 

'de gocde oude tijd' van het ieder voor 

zich van de jarcn dcrtig, wcrd nict ai

leen voor onwenselqk gehouden, maar 

ook voor onmensclijk. 

Cecontrontecrd met de enorme uitda

ging van fascisme en oorlog biocide de 

occumcnischc dialoog De 'cenheid' die 

werd bepleit en die de contacten zo zin

vol en spanncnd maaktc, typcerdc zich 

door onmiddcllijkc maatschappelijke re

lcvantic. Antwoorden wcrden gczocht 

en gegeven op zaken van Ieven of dood. 

Vrcdc in Europa was ccn noodzakelijke 

voorwaarde voor wereldvrede, zo 

meeJ"JC men, niet zo vrecmd in een 

tijdpcrk dat nog altijd koloniaal was. 

Twee Europese oorlogen waren uitge

groeid tot wereldoorlogen. Dit leek een 

repctcrende hreuk. )uist op de plek van 

de slagvelden, moest de vredc worden 

gchouwd. Men kon zich een levensvat

bare Verenigde Naties, slechts voorstel

len wanneer de Furopese Ianden zich 

licten verenigen m een federale regiona

le eenheid die naast andere te vormen 

regionale eenheden, zou functioneren 

als een stabiele bouwsteen voor een 

slagvaardige wereldorganisatie. De 

Zwitscrse jurist H.l'vl. Huber, rechtcr 

van het Permanente lnternationale Ce

rcchtshot in Den Haag en later presi

dent van het lnternationale Rode Kruis. 

had hoge verwachtingen van de Kerk 

met betrekking tot de internationale 

rcchtsorde. Hii zag de kerken tezamen, 

als potenticel de laatste morcle autori

teit, nodig om een levensvatbaar sys

teem van internationaal recht te 

ondersteunen. Een invloedrijke Neder

landse jurist die ook die mening was 

toegcdaan was Ftv1. Llaron van Asbeck. 

De hetrokkenheid van deze en andere 

denkers die in deze richting dachten bij 

de vroege oecumenische beweging was 

groot. !V\aar de oecumenische bcwc

ging was nooit 'de ziel van de Volken

hond' geworden. Ook is de Wereldraad 

van Kerken nooit de morele vloer voor 

de Vcrenigde Natic'> geworden. Ook 

andere religics dan de christelijke hcb

bcn zich niet als zodanig ontwikkeld. 

Religies worden in internationaal ver

band veiligheidshalve meestal inge

deeld onder het relaticf onschuldige 

hootdstuk cultuur Dat is ecn gemistc 

kans. 

Herorientatie 
In de zomer van 1944, toen de Koude 

Oorlog zich steeds duidelijker aankon-
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digde, verdween Europcse fedcratie als 

de actuele uitwerking van de idee van 

de cenheid van de oecumenische agen

da. Het werd allemaal vee! tc ideolo

gisch. Hct falende Duitse verzct was de 

opmaat voor de aftocht. De vonnen 

van samcnwerking in opkomst waren in 

feite twee dcfensieve, gesloten bolwer

ken, in plaats van een echte Europese 

eenheid in dienst van de wereldvrede. 

In de jaren vijftig, toen de Europese sa

mcnwerking eindelijk vaste vonn be

gan tc krijgen, hebben de kerken zich 

er weinig mee bcmoeid. Oproepen van 

de Commission on Chris tum Responsibility for 

Europecm Co-operation gericht tot de ker

ken om het proces van (West) Europe'>e 

eenwording te steunen, werden nauwc

lijks beantwoord. De oecumenische be

weging had de handen vol om zich, in 

dcze tijd van dekolonisatie, te heroricn

teren op de wereld. Hct gevaar van 

Eurocentrismc werd onderkend en in 

toenemendc mate en volkomen tcrecht 

kwam het perspcctief van de nieuwe 

zeltstandige staten, de zogenaamde 

ontwikkelingslanden in de aandacht te 

'>taan. Een praktisch probleem waar de 

Confcrentic van Europese Kerken mee 

te maken kreeg was dat vertegcnwoor

digers uit Oost Europa officicle toe

stemming van hun regcring nodig 

hadden om aanwezig te kunnen zijn op 

hijeenkomsten, een dubieus sclectiecri

terium. Pas aan het einde van de Koude 

Oorlog is de oecumenische beweging 

weer aandacht gaan besteden aan de 

Europese eenheid zoals die inmiddels 

in de Furopese Economische Cemeen

schap, weldra Europese Unie, had vorm 

gckregcn. ~ 

Toch zijn er vruchten van het vroege 

oecumenisch denken over Europa die 

ondertussen wei tot ontwikkeling zijn 

gekomen. De intrinsieke waarde van ie-

dere menselijke persoon, door kerken 

belcden op grond van het geloof in de 

schepping, was als het ware opnieuw 

ontdekt en heeft een bli)vende rol gc

speeld in de Commissio11 of the Churches 011 

l11lernatiorwl Affairs De eenheid waar het 

allemaal om zou mocten gaan, was uit

eindeliJk de eenheid van een enkele 

mens, niet als autonoom individu, maar 

als Codgewild persoon en wezenlijk 

dee! van de helc schepping. Criteria om 

iedere organisatievorm tussen persoon 

en gehelc schepping te beoordelen 

kunnen aan die eenheid worden ont

leend4 De nieuwe orde die Hitler voor 

Europa in gedachten had, was een vorm 

van eenheid waarin per dehnitie on

recht gedaan zou worden aan de be

doeling van de Schepper Maar dat 

gold ook voor hct naast elkaar voortbe

staan van zoveel nationale '>Iaten die 

niet aileen in thcorie, maar ook en al te 

vaak in de praktijk, bereid waren terwil

le van hun ab,olute soevereiniteit naar 

geweld te grijpen om onderlinge pro

blemen 'op te losscn' 

De voormalige voorzitter van de 

Europesc C:ommi'>sie, de Framman 

Jacques Delors heeft de kerken mecrde

re malen opgeroepen zich actiever op 

te stellen met betrekking tot Europa en 

bijdragen te leveren aan de inhoudelij

ke discussie over Europa. Dit blijkt 

voor vee! kerken, volop hezig met zich

zelt en hun eigen moeite het hoofd bo

ven water te houden, erg mocilijk 

Protestantsc kerken hebben het moeilij

ker hun plek in dat gcsprek te vinden 

dan de Rooms-Katholiekc kerk. Hun 

aarzeling en achterdocht met bctrek

king tot Europa zijn begrijpelijk, maar 

het is in het Iicht van de geschiedenis 

van de oecumene niet tcrecht als het 

hier bij blijft Het gaat daarhiJ niet om 

een kerkelijke autoritcit die de '>tern 



verheft om aan politici te zeggen wat 

men moet doen' Zoals het tijdens de 

Tweede Wereldoorlog niet ging over 

vragen van kerkelijke macht. Formeel 

bestond de Wercldraad nog niet eens. 

Het ging om goede ideeen en criteria 

om prioriteiten vast te ..rellen met be

trekking tot politieke eenheid. 

Herinterpretatie van verleden 
Een centrale plaats wa<, in dat opzicht 

ingeruimd voor de omgang met het 

verleden. In vrijwcl aile Ianden lagen de 

gcvoelighcdcn uit hct verleden hoog 

opgestapeld In de oorlogsjaren wcrd 

daaraan dagelijks Iced toegevoegd. AI 

die wrijvingen, conflicten en misdaden 

kondcn gaan functioneren als evenzo

vele arsenalen voor nieuw wantrouwen. 

Men kon ze gaan kocsteren en zich er 

in nieuwc situatie'> achtcr verschuilen of 

zelfs vcrschansen, zoals hclaas ook 

maar a! tc vaak i'> gcbeurd Regcringen 

kondcn eigen zwakheid vcrbergen ach

ter oude verwijtcn aan de buren. 

De christelijke kcrken staan in cen tra

ditie die encrzijds de gcschiedenis on

der ogen ziet, andcrzijds van vergeving 

en vcrzoening en opnieuw beginnen 

weet. Dat is in de tien Jaren vooraf

gaande aan de oprichting van de 

Wereldraad van Kcrken opnicuw ont

dckt. De geschiedenis moel serieus ge

nomen worden, maar hct eigen gclijk 

van mensen blijft altijd relatief In de 

ogen van Cod, die in kerkcn beleden 

wordt als de Schepper van aile mensen, 

is niemand zonder foutcn. Van groot 

bclang voor ccn duurzamc cenheid is 

dus een voortgaandc her-interpretatie 

van een verlcden vol waarschuwingen. 

])e gcmccnschappclijke ge<,chicdenis 

kan op die manier, mits men de juiste 

vragen stclt, criteria aanlcveren om de 

richting van Europa te bepalcn. Een ge

vuel voor proporties is daarbij essen-

tieel. Steeds zullen er aan wraak

gevoelens en haat limietcn moeten 

worden gesteld. Wij weten dat ieder 

menselijk conflict zal eindigen in ecn 

nieuwe historische situatie waarin men

sen met een verschillende nationale 

achtergrond elkaar weer nodig hebben. 

Dat ook vijanden gemeenschappelijke 

belangen hebben, werd in de vroege 

oecumcnische bewcging steeds weer 

inzichtelijk gemaakt 

Ecclcsiologisch, dat wil zcggen ge

dacht vanuit de reflectic op het ver

schijnsel Kerk, ligt hier een helangrijk 

keuzemomcnt. Blijft hct, ook in cen 

gcscculariseerd Europa, zinvol om de 

Kerk functioneel ter sprake tc brengenc 

Het antwoord op dcze vraag zal gro

tcndeels afhangen van de waarde die 

men toekent aan de zichtbaar georga

niseerde institutionclc kerken. Voor 

christenen die vanuit hun geloof zoe

ken naar engagement in zichtbare en 

herkenbare vormen van gemeenschap, 

was en is Europese ecnheid een wezen

lijk vraagstuk 
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Enerzijds waren de betrokke

nen in de vroege oecumeni

schc beweging kinderen van 

hun tijd die nog hoopten op 

herstcl van een christeli)kc 

samcnleving en meenden dat 

Europa nog lang het centrum 

van de wereld zou blijven. 

Anderzijds hehben zij hun 

tijdgeest overstegen en bc

grepcn dat er acticf gezocht 

moel worden naar adequate 

vormcn om Europa te orga

niseren. Europa wa<, voor 

hen de relcvante maat van 

Voor christenen die 

vanuit hun geloof 

zoeken naar 

engagement in 

zichtbare en 

herkenbare vormen 

van gemeenschap, 

was en is Europese 

eenheid een 

wezenlijk vraagstuk. 

eenheid. /vlogclijkheden hct goede zo

wel als hct slechte te doen lagcn hier 

naast clkaar Europa, dat was beide: ba-
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kennat voor mensenrechten en demo

cratic, en misplaatste triomf en grcnze

loze zclfoverschatting Zij begrepcn 

dat Europa niet beter wordt van het 

stcmpel 'christelijk goedgekcurd' en ze 

hebben bcseft dat Europa behocfte 

hccft aan goede idccen met <;terke wor

tels in echte vormen van gemccnschap. 

Zij zagen fcderalisme als hct Juistc ant

woord op de politieke crisis die had 

gelcid tot de Twecdc Wercldoorlog. 

Door hun cigen occumenisch strcvcn 

wilden ze een bijdrage leveren aan de 

lcvensvatbaarheid van die nicuwe orga

nisatievonn. In hun ogen was het dui

dclijk: De eenheid van de Kerk en de 

ccnheid van Europa, die hebben cen 

boodschap aan elkaar.' 

Dr . .T~tr;en A Zeiillra IS als fmdrkanl ver

honderr <11111 de Smncn-op- \!Vcq unjkycrnecrrlc 

A!Udenwi;k le Hrluersum 

No ten 
I )It Jrtikel 1'-. gcha<.,ccrd up de dJc,<.,ertJtJc \\·Jarop 

de auteur op 1 (> llFlJrt 1 ()f)5 1<, gcpromovccrd 

tot doctor aan de Lln1ver<:.ltcit van Utrecht 

Zcd.;,tra, I A .. fruoflldli Llnily 111 fLIUJICIIIl,d Tinll

krli!J, 19l7-I'JI~, lJJtgcvcn1 BoekcnL(.'Illrum, 

7octcrnwer 1()95 Het lntcrunrver:.ltcnr llhtltuut 

voor l\11'>'>iologle en ( )cLumcnlca le Utrecht or

gani..,ccrt op vrqdag 22 .;,cptclllher 1995 ~:en <.,tu" 

d1edag over d1t ondcnverr 

Ti1c ('/Jwl/J, ('ommiUJil)' ,md Sldlt .\'cnn. B vol<>, 

London l(n/-1(>38 

Vgl Salter. F 1ed EuroJlc JWJ:? P1lll111'>t 1111,/ 

( ihlliln,je, Ccncva 1 ()()2 

Vgl Rougemont. D de, Pn11C1 dPCc ic~ ,\Luii.., 

Pane. 1 (n6, en andere hoek en v,:aann h11 ZIJll 

pleHJooi voor hct !cdero!Jc.mc ophouwt VJllltll 

hct pcr<;onalJ<,mc 

Oncbnk-, lwt lcit dat n Ill Hnt<,<;c]ccn bureau J<, 

VJJl de f1110/lCd/i fcHPICJII(,Ji ('01111111'>'>1011 llll (/Iii)(/' 

.nd Soc/d)', \\aarYon de Engel-.n1an Kerth lcnktm 

algcnwen <,cuctan-. J<, en de Nnlcrlandcr ,\tare 

I cnder<; -.tudJe<,ccrctonc,, hchhcn de Europc-.e 

kcrkcn toch grotc mocJtc om hun uondaLht 

voor h110pa tc coordtnercn en zo 111 cen gezJ

men11]kc kracht:.llhpanntng de hrug tuc,<,cn hun 

!eden en de Furopec,e u.Ltualllclt tc c,]aan 

Studieconferentie over 'het ene Europa en de oecumene' 

Op vrijdag 2.2. 'cptembcr a.s. organiseert het lnterunivcrsitair lnstituut voor 

Missiologie en Occumcnica (liMO) in samenwerking met het WetcnschappeliJk 

lnstituut voor hct CDA ccn studicconfcrcntie over het thcma: Hct ene Europa 

en de oecumene. 

Op het programma van de studicconferentie staan toespraken van prof. dr 

A.W.J. Houtcpen (dirccteur 111\10), prof dr. Martin Crcschat (een kerkhistoricus 

die vcrschillende studies wijdde aan het denken over hct verenigde Europa in de 

contemporaine kcrkgeschiedcnis), dr lurjcn Zeilstra en drs. Th. B. F !vi. Brinkel 

(stafmcdewerkcr van hct Wetenschappclijk lnstituut voor het CDAJ. 

De studieconferentie vindt plaals in zaal 030 van hct Academicgebouw aan het 

Domplein 2.') te Utrecht. De confcrentie begint om 10.00 uur en eindigt om 

15 00 uur 

De deelname is gratis 

Men kan zich schriftclijk of tclelonisch aanmcldcn biJ het secretariaat van het li

MO, kamer 825b, Heidelbcrglaan 2, 35il4 CS te Utrecht, tel. 030-5 32.079. 



Bij de lntergouvernementele Conferentie moet de invalshoek zijn: 

wat betekent de Europese Unie voor de mensen en de samenle

ving die wij vertegenwoordigen. Waar wijst de toepassing van be

ginselen van subsidiariteit en doorzichtigheid uit dat de burgers 

betrokken zullen zijn bij de Europese politiek, en waar zal juist de 

nationale staat, of de regia, of de lokale gemeenschap het kader 

van politieke oordeels- en wilsvorming moeten zijn? Vanuit het 

perspectief van de burger en met deze beginselen voor de geest 

moet de institutionele structuur van de Unie worden beoordeeld. 

A rtik.cl N, twccdc lid, van het 

Vcrdrag van Maastricht be

trcffcndc de 

Europcse llnie 

schrijlt voor dat in 1996 

een intergouvcrnemcntclc 

conferentie bijeen moet 

worden geroepen om de 

herziening van het verdrag 

voor tc bereiden. Het pro

gramma van deze confe

rentie vloeit enerzijds 

voort uit de 'onvoltooide' 

ondcrdelcn van Maas-

len, maar waar - voortbouwend op 

Maastricht - de kwalitcit van de Euro-

pese samenwerking verbe

tering behoeft 

tricht, deels uit de prakti- Prof mr. EM.H Hirsch 

De gebruikelijke wijze van 

zien ten aanzien van de 

verdere ontwikkeling van 

de llnie is ofwel die van 

het Europees-institutione

le gezichtspunt, ofwel die 

van de nationale belan

gen. De onze zal een an

dere moetcn zijn, namelijk 

die van mensen in de sa

menleving. Er is geen en

kele rcdcn om aan te schc noodzaak de insti- Balli11 
tuties van de llnie geschikt te maken 

voor de opneming van nieuwe lidsta

ten, die het uiteindelijke aantal lidsta

ten op 20 a 2S zullen brengen Doel 

van de conferentie is dus niet, nog eens 

te bekijken of er ondcrdelcn van Maas

tricht zijn die men zou willen Iaten val-

nemcn dat dezc mensen meer recht 

wordt gedaan met ecn benadering die 

de bestaande politieke collectiviteit van 

de nationale staat voorrang geeft boven 

samenwerking over de grenzen heen. 

Het omgekeerde staat evenmin bij 

voorbaat vast Het is dan ook weinig 
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zinvol, in cen traditionele 'kderalisti

sche Europcse gezindheid' zondcr meer 

aan te nemen dat het in het be lang van 

de mensen is, Europa meer bcvoegdhc

den tc geven. 

Wij gaan dus uit van de mensen in onze 

samenleving, hun leefwijze en hun 

maatschappelijke verbanden, en van de 

mensen in de samenlevingen om on<, 

heen, zowel die we ike (reeds) tot de 

Unie behoren als daarbuiten. De grate 

vraagstukken waarmee wij worden ge

confrontcerd - veiligheid, wcrkgelegen

heid, milieu, immigratie, geweld - zijn 

aile van een soort en kaliber dat de na

tionalc schaal tc buiten gaat. Daarmee 

staat vast dat F.uropcsc en ruimere in

ternationale samcnwerking nodig zijn, 

om de politiek aan haar doc! te Iaten 

beantwoorden. De Europese samenwer

king is in ons aller be lang 

kringcn om hen heen, prive, in de loka

le gemccnschap, de regio met haar ken

merkcnde tradities, het eigen vader

land, en ook - in toenemcnde mate - in 

de door ecn besef van Europcsc samen

hang gcdragen Unie van volkercn en 

qaten die de inzet vormt van dcze con

fcrcntie. 

Dat de in de afgelopcn decennia vol

trokken overgang van de len van de soe

vcreinitcit naar de Europese Llnie gecn 

bedreiging hoeft te zijn, moct nog ster

ker tot het bewustzijn doordringcn 

Daarvoor is het nodig, de dienstbaar

heid aan de burgers en hun leef.,ituatie 

meer dan tot nu toe in stijl en inhoud 

van de Europese samenwerking tot uit

drukking te brengen. De intcrgouver-

nementele conferentic zou moeten 

bcsluiten tot toetrcding 
Europcsc politick moct 

dus, om tc kunnen slagen 

in haar missie, voortko

men uit idealcn, net als de 

cigen Nederland<,<: poli

tiek. Op die basis schatten 

wij eigcn belangcn en die 

van anderen naar waarde, 

Europese tot hct Europesc Verdrag 

tot beschcrming van de 

rechten van de mens en de 

fundamentelc vrijhcden 

Daarnaast zou bij het -

reeds om rcdenen van tek

stuelc toegankclijkheid ge

wenstc integrercn en 

herschrijven van de ver

dragen ook de gcrichtheid 

op de burgers van Europa 

tot uitdrukking moeten 

integratieprocessen 

die zich losmaken 

van overtuigingen 

die onder de 

mensen in Europa want uiteraard gaat hct 

ook in de Europesc poli

tick erom welke bclangen 

wei en welke bclangen 

niet door de overheid be

Ieven, zijn tot 

mislukken gedoemd. 

schermd moeten worden. Hct inzicht 

dat integratie volgt op (voldoende) ho

mogeniteit der waardcn - de waarden 

van democratie en rcchtsstaat - en be

langen, moet ons dus leidcn. Omge

keerd gaat hct niet, Europesc inte

gratieprocessen die zich zouden losma

ken van de overtuigingen die onder de 

mcnsen in Europa Ieven, zijn tot mis

lukken gedoemd. Menscn beleven hun 

idcalen, bchartigen hun belangen en 

zocken hun partn~rs in verschillende 

komen. Dat is nict aileen 

een kwestie van redaclie, maar ook van 

inhoud. Fundamentele waardcn, waar

onder het principe van gelijke behan

deling en het discriminaticverbod, 

dienen als grondslagen van de Llnie 

voorop te worden gestcld. 

De burgers van Europa 
Onze vraag is dus, wat betekent de 

Europese Unie voor de mensen en de· 

samenleving die wij vertcgenwoordi

gen! Wij kunnen er nict omhccn dat cr 



een aantal aspecten is, waar men 'last' 

van hedc de ko<;ten, zeker wanneer 

aan het Iicht komt dar een vrij aanzien

lijk dccl van de begroting lrauduleus 

wegvloeit; de regeldruk, zeker wanneer 

deze regels in hun gedetaillecrdheid 

geen begrijpelijke tunctie vervullcn; de 

administratieve rompslomp, zekcr nu 

het aantal -;teeds groeit, en hct aantal 

vertalingen exponentieel; de vergemak

kelijking van grensoverschrijding, zeker 

nu daarvan mishruik wordt gemaakt in 

het criminelc vcrkecr en ten behoeve 

van oneigenlijke asielverzoeken. Maar 

dit a lies mag niet aan het zicht onttrek

ken, waarom Furopese samenwerking 

ook de komende jaren onmiskenhaar 

cen belang blijft van de mensen in ons 

land en onze partner-staten, en zelfs 

meer dan een gemccnschappclijk he

lang, namelijk een project dat ertoe kan 

en moet bijdragen. onze christen-de

mocratische politieke idealen te ver

werkelijken 

Die christen-democratische politieke 

idealen gaan uit van de mensen en hun 

bctmkkcnheid hij het Ieven van ande

ren. Daarom staat in ons politieke den

ken niet de overheid, maar de samen

leving centraal. Burgerschap betekent 

voor ons niet slcchts het opkomcn voor 

eigen rechten en be Iangen, maar het sa

men gestalte geven aan de sociale, cul

turcle, politicke en economische 

vormen van samenwerking van mensen. 

Uitgaandc van de rnenscn in de Euro

pesc sarnenlcving(en) moeten wij dan 

ook hurgerschap, taken van de Unic en 

democratische controle als centrale 

vraagstukken aan de orde stellen voor

aleer we aan de institutionele structuur 

toe zijn. 

Dit is ook daarorn de juiste volgorde, 

omdat anders de verleiding zou kunnen 

opkomen de tekorten in de Europese 

besluitvorming te 'verhelpen' via een 

versterkmg van de positie van grote lid

staten, ten koste van andere lidstaten 

en hun burgers De enige juistc invals

hoek is die van de Europese burgers, 

wier invloed op voet van gelijkheid 

rnoet worden versterkt. Het is ook 

daarom de JLiiste volgordc omdat wij, 

uitgaande van de burgers geen door

slaggevcndc bctekcnis mogen toeken

nen aan moeilijkheden in de insti

tutioncle structuur bij de verbreding 

van de Europese samenwerking. 

Voorop staat dat onze verbondcnheid 

met andere mensen niet eindigt waar 

door de wisselvallighedcn van de gc

schiedenis de huidige grenzen van 

Europese samenwerking zijn getrokken. 

Van ons en onze politici mag een actie

ve hijdrage worden gevraagd aan het 

overwinncn van institutionele en prak

tische problemen bij de toetreding van 

Ianden in Midden- en Oost-Europa 

wanneer hun burgers daaraan toe zijn. 

De zeggenschap van de 
Europese burgers 
Sinds 'Maastricht' zcgt hct EC- Verdrag 

dat er een Europees burgerschap be

staat. Europese burgers zijn degenen 

die de nationaliteit van een der lidsta

tcn bezittcn (dus ook Nedcrlands

Antilliaanse en Arubaanse Neder

landcrs; zie artikcl Sa). Aan hen komt 

het recht toe, vrij door het gebied van 

de Unie te reizen. het lokaal kiesrecht 

uit te ocfenen en pctities in te dienen 

(artikelen Sa, 8b en Sd, alsmede artikel 

138d). Het Verdrag voorziet, medc 

voor hen, in de instelling van een om

budsman. 

Toch hinkt dit zogehcten Europese 

burgerschap. Sinds twee eeuwen wordt 

als kenmerk van burgerschap gezien, 

dat men mee vorm en inhoud geeft aan 

het politieke Ieven. De volledige 

rechtssubjectiviteit van de 'burger' om-
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Vilt niet Jlleen de mogelijkheid om deel 

tc nemcn aJn handel en burgcrlijk 

rechtwerkeer, mJar ook die om mee te 

hcslissen over de inrichting van de sa

menleving. Aan her nu ingestclde 

grcnsovcrschrijdenclc burger<,chap 

mankeert cen wezenlijk kcnmerk van 

staatsburgcrschap, namc-

draagt met opcnhaJrheicl en dcmocrati

schc controle. 

Als het gaat om een ondcrwerp dat tc

rccht op 1-:uropees niveau worclt heslist, 

i-, dat in onzc opvatting cchtcr gccn nc

gaticf tcken voor ccn grotcre hetmk

kenhcid van de burgers in de vorm van 

openhaarhcid en dcmocra
lijk her recht mee tc be

slisscn over de aan-
De enige juiste tische controlc, maar wijst 

dit ccrder op een te grotc 

rol van de atzondcrlijke 

regcringcn en dien')tcn 

lnachtneming van het sub

sidiariteitsbeginsel here

kent immers dat besluiten 

daar vallcn waar zich ook 

de kring van de wcrkelijkc 

hetrokkencn manifesteert, 

niet lhoger' noch ']agcr1
• 

gelcgenheden van de invalshoek is die 
staat. Hoewel het Euro

pecs Parlcment gaande
van de Europese 

weg meer controle

rnogelijkheden hedt ver
burgers, wier 

krcgen, moet helaas met 
invloed op voet van 

het oordeel van het Duitsc 

Bundesuerfasstmqsgeric!Jt van 
gelijkheid moet 

12 oktober 1993 worden 
worden versterkt. 

ingcstemd dat dit verte

gcnwoordigend lichJam nog geen echt, 

volledig hevoegd Europees Parlement 

vormt. Een van de wezenlijke gcbrekcn 

is dat de Europcse C:ommissie en haar 

lcden, wannecr de Commissie als colle

ge met instemming van het Europcse 

Parlement is benocmd, niet afhankelijk 

is van hct vertrouwen van het Parle-

ment om in functie te blijven. 

In overeenstemming met de heginselcn 

van subsidiariteit (artikel B Unieverdrag 

en artikel 3 B EC- Verdrag) en door

zichtigheid van het bestuur bcpleiten 

wij - naast een binding van her functio

neren van de !eden van de Commissic 

aan het vertrouwen van hct Parlement -

een systematischc aanpak van aile te

korten in de betrokkenheid van de 

Europcse burgers hij de hcslissingen die 

voor hen worden genomen Daarbij 

zijn wij ons hewust van de gebruikelijke 

tegenargumenten. Zo wordt er keer op 

keer op gewczen dat de hctrokkcnheid 

van vele rcgeringen en dienstcn bij cen 

Europees onderwerp zich niet vcr-

Die betrokkenheid be

hoort ook ecn politieke dimensie tc 

hehben. Als een besluit (bij voorbceld 

betretfende de actie in het vroegerc 

)oegoslavic of inzake fraudehestrijding) 

wcrkelijk de Unie als geheel raakt, 

moet ook in die kring rckenschap wor

den gegeven van de moticven, door dc

ze openhaar tc maken en in het 

parlcment van de Unic toetsbaar tc ma-

ken. Caat het daarentegen om ecn be

oordcling die van land tot land 

verschillend moet kunncn uitvallen en 

dus ongeschikt blijven voor meerdcr

hcidsbcsluitvorming, dan vereist hct 

sub.,idiariteitsbeginsel dat afweging en 

verantwoording ook niet op een hoven

nationaal niveau worden gehracht. 

Terecht wijst De Europesc Commissie 

in haar rapport van 12 mei 1995 over 

de werking van het Verdrag van 

Maastricht op twee hoofdpunten: de 

manco's in democratic en doorzichtig

heid van de Unie, en die in etficiency 

en samenhang van het Unicbeletd inza

ke Economische en 1\lonetaire Unie 

(EMU), sociaal belcid en Derde Pijlcr. 



Naar ons oordeel zou de discussie aan 

hcldcrheid winncn als meer acht wordt 

gcslagen op de politieke dimcn<>ie van 

het subsidiaritcit<;beginsel Het is tegen

strljdig ecn onderwerp voor een bcpaald 

niveau van hcsluitvorming tc claimen en 

tcgelijkcrtijd de dcrnocratische zeggen

schapsrcchten op dat gebied tc willen 

hc<>trijden (en omgekeerd) 

De pijlers van de Unie 
Hicrvan uitgaandc willen wij de waarde 

van de ophouw van de Unic uit een 

aantal pijlcrs beoordclcn, en onze voor

stcllcn ontwikkelen. De lntergouver

ncmentelc Conlerentie hccft immers de 

lastigc taak, voor de democratische 

kwalitcit van hct bcsluitvormingsproces 

in de Twcede en de Dcrde l'ijlcr (het 

gemecnschappelijk huitenlands en vei

ligheidsbelcid, respccticvelijk de sa

mcnwcrking op het gebied van justitie 

en politic) verhetcringen voor tc stel

lcn De verknochtheid - onder meer in 

hct Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk 

aan nationalc 'socvereiniteit' in deze 

zaken, maakt het waarschijnlijk dat ccn 

zondcr meer in de [erste, dus cornrnu

nautairc l'ijler onderbrengen, wei op 

grotc problemcn zal stuiten .• ~1aar het 

ontwikkclcn van nieuwc werkwijze kan 

de dynamiek weer positief richten. 

Onderwerpen voor 
communautaire besluitvorming 
De kernvraag ten aanzien van de 

Tweede en de Derde Pi)icr is die of men 

daar inderdaad beleidstaken op Euro

pces niveau zict. F.en hevestigend ant

woord vereist een loskomen uit de 

verstikkc:nde omhelzing van met elkaar 

tot het moment van vollcdige consen

sus voortonderhandelende nationale 

bureaucratic:en, en dus ccn aantal insti

tutionele verandcringen, ook op poli

tick 11iveau. Aan de Europese burger 

moet dan kenbaar worden gemaakt dat 

democratischc controle voortaan Euro

pecs is verankerd. F.en ontkenncnd ant

woord laat aileen ruimtc voor afstem

ming van beleid. 

Naar ons oordeel zijn hcpaalde facetten 

van het buitenlands en veilighcidsbe

lcid, en specifiekc ondcrdelen van het 

beleid op het gebied van jmtitie en po

litic (met name immigratie, hestrijding 

van fraudc tegcn de financiclc belangen 

van de Unie en hestrijding van interna

tionaal georganiseerde criminaliteit) 

van dicn aard dat het niveau van deaf

zonderlijke <;taten, gemctcn naar de 

maatstaf van de suhsidiariteit, er tekort 

schiet. Dat geldt echter zcker niet voor 

de beleidsterreinen van de Tweede en 

de Derde l'ijler als gehecl Dat vcrklaart 

de weer'>land van ecn aantal Ianden te

gen communautariscring van dezc piJ

lcr<;, naar mate hun op nationaal niveau 

te hchartigen belangen groter zijn, is de 

weerstand tcgen communautarisering 

groter (en ook eerder tc begrijpen) 

Voor de hieruit voortkomende span

ning zal aileen een begin van een op

lossing kunnen worden gevondcn, door 

hct <>ubsidiariteitsbeginsel prcciezer toe 

te pas-;en, nict voor een breed beleid'>

terrein als geheel, maar voor een be

paaldc taak. 

Tegen deze achtergrond willen wij ook 

ingaan op de neiging die - nu de ont

wikkeling van de rechten van het 

Europese l'arlement steeds weer stag

neert- opkomt, voor de Tweede en de 

Derdc Pijler dan maar te bouwcn op 

versterkte controle door de nationalc 

parlcrnenten. Daarbij stellen wij - nog

maals - voorop dat voor zover naar de 

maatstavcn van de suhsidiariteit hicr in

derdaad Europees heleid rnoet worden 

gevoerd - en dus rnecr aan de orde is 

dan co6rdinatic van nationaal beleid 

verantwoording voor dat beleid aan hct 
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Europese Parlcment moet worden afge

legd. In hct besef dat cen volledige 

communautarisering van de buitenland

se politiek wenselijk noch rnogelijk is, 

zou wei moeten worden getracht on

dcrwerpen te selecteren waarvoor dat 

(naast de internationale handelspolitiek 

en de in artikel 130 U bedoelde aspec

tcn van de ontwikkelingssamcnwer

king) aangewezen is. Daarbij denken 

wij aan de relatics met de staten in 

Midden- en Oost-Europa. lets derge

lijks geldt voor het justitieel en politiecl 

beleid, waar enkele al eerder genoemde 

beleidsterreinen naar de rnaatstaf van 

de subsidiariteit aan communautarise

ring toe zijn, terwijl vele andere onder

werpcn op nationaal niveau (respec

tievelijk in federale staten op deelstaat

niveau) 'thuis' zijn. 

Nu een zonder meer overbrengen van 

aile bevocgdheden in de Tweede en de 

Derde Pijler naar de communautaire 

structuur onaannemelijk is, zal optimaal 

gebruik moeten worden gemaakt van 

de passerelles, de loopbruggen, van arti

kel K9 in verband met artikel I OOc. 

Hoogste prioriteit hebben daarbij de 

immigratie en de bcstrijding van fraude 

tegen de belangen van de EG/EU. 

De vragen die worden opgeroepen 

door hct moeizaarn functioneren van 

de Tweede en de Derde Pijler moeten 

dus uiteenlopend worden beantwoord 

naar gelang het gaat om onderwerpen 

die gemeenschappelijk Europees beleid 

vragen, en onderwerpen waarbij her 

gaat om coordinatie van nationaal be

leid. Voor de ecrste bepleiten wij, zoals 

gezegd, via de passerelles en verdragswij

ziging de communautaire competentie 

met de bijbehorende controlestructuur 

uit te breiden. Voor de laatste blijft het 

echter van belang, aandacht te schen

ken aan de mogelijkheden van nationa-

le parlementaire controle, zonder de ei

sen van doelmatigheid in de Europese 

samenwerking uit het oog te verliezen. 

Daarom gaan wij er niet van uit dat de 

hcle pijlerstructuur zal verdwijnen, en 

ontwikkelen wij naast het voorgaande 

ook onze gedachten over verbeteringcn 

in het tunctioneren van de intergouver

nementele pijlers. 

Verbeteringen besluitvorming 
in T weede en Derde Pijler 
Bij de goedkeuring van de uitvoerings

overeenkomst van Schengen en het 

Verdrag van Maastricht behield het 

Ncdcrlandse parlcment zich hct recht 

voor, intergouvernementclc uitvoe

ringsbcsluiten te toetscn vooraleer bin

dende kracht voor het Koninkrijk zou 

worden aanvaard. Deze trouvaille heeft 

het democratisch gat forrnecl gedicht, 

maar vertoont enkele opvallende te

kortkomingen. Ten eerste geldt de rc

gel niet voor aile besluiten in de 

intergouvernementele delen van 'Maas

tricht' Het gemeenschappelijk buiten

lands en veiligheidsbeleid vallen er 

buiten, terwijl daar toch ook - bijvoor

beeld inzake het vroegere Joegoslavie -

onderwerpen aan de orde komen die 

het diplomatiek verkcer ver te hoven 

gaan De inpassing in de Europese be

sluitvormingsprocedurcs verloopt rnoei

zaam, met name doordat in de 

tijdschema's en werkwijze met de rol 

van ons parlcment geen rekening is ge

houden. Het belangrijkste bezwaar is 

echter wei dat zo - bij ontstentenis van 

een door de burgers gelegitimeerde 

Europese parlcmentaire autoriteit - de 

dcmocratischc controle op hct inter

gouvernementcle Europese besluitvor

mingsproces verwordt tot een recht, 

nee te zeggen, terwijl toch in een vol

waardigc democratische controlestruc

tuur een parlement ook zou moeten 



kunnen uitspreken waarheen het het 

beleid dan wei wil richten. 

Het geformaliseerde nationaal-parle

mentaire vetorecht is dus uit een oog

punt van democratische zeggenschaps

rechten structureel eenzijdig, want ai

leen negatief en niet als positief demo

cratisch recht tot meebeslissen inzet

baar. Het zou een teken van nationale 

zelfgenoegzaamheid zijn, genoegen te 

blijven nemen met die niet op een posi

ticf en een negaticf been steunend, dus 

mank parlementair controleconcept. 

Europese actie is niet aileen iets dat af

geweerd moct worden, maar ook iets 

dat positicf gewild en uitgewerkt moet 

worden, op elk tcrrein waar de nationa

le staat tekortschiet, dus zeker ook op 

die van immigratie en rechtshandha

ving. Dat is een extra argument om -

zoals wij hierboven hebben aanbevolen 

- voor bepaalde onderwcrpen die over

gang te maken naar communautaire be

sluitvorming. Waar dit echter niet 

geschiedt, zal de nationale parlementai

re controle ten volle bewaard moeten 

blijven - wij wijzen daar dus meerder

heid<>besluitvorming af - maar moet ze 

wei beter worden afgestemd op dat 

waar het politiek om draait. 

De opheffing van het democratisch te

kort in de Tweede en Derde Pijler moet 

dan ook worden ontwikkeld in samen

spel met een oplossing van het pro

bleem dat de huidige intergouver

nementele besluitvorming steeds weer 

in impasses geraakt. Daartoe doen wij 

de volgende voorstellen: 

a. Bij de Commissie zou, wellicht in sa

menwerking met het Raadssecre

tariaat, voor de betrokken beleids

terreinen een goed ingerichte functie 

van beleidsanalyse en -initiatief tot 

star.d moeten komen. 

b. In de Tweede Pijier moet optimaal 

gebruik worden gemaakt van de re

geling in artikel ).3 sub 2 van het 

Unieverdrag. Dit betekent dat voor 

de bij consensus te nemen richting

gevende besluiten de nationale parle

mentaire controle van toepassing 

blijft (Door een preciezere afbake

ning wat het eigenlijke besluit is, en 

wat met elkaar uitgewisselde opvat

tingen zijn, kan de parlementaire 

controle ook een helderder profiel 

krijgen dan bij de huidige nogal vrij

blijvende discussies in een Algemeen 

Overleg over de agenda's en versla

gen het geval is.) 

c. Uitvoeringsbesluiten conform artikel 

]2 sub 2 van het Unieverdrag moe

ten aan de verantwoordingsplichten 

van de communautaire structuur wor

den onderworpen. 

d. In de Derde Pijler zou - min of meer 

parallel hieraan (en uiteraard behou

dens de gevallen waarin de passerelles 

worden benut) - een nader onder

scheid moeten worden gemaakt tus

sen besluiten die het beleidskader 

vaststellen, welke bij unanimiteit 

worden genomen, en meerderheids

besluiten ter uitvoering conform arti

kel K.3, tweede lid. 

e. Als de laatste vatbaar zijn voor ver

antwoording jegens het Europees 

Parlement en toetsing door de 

Europese rechter (die prejudicieel 

zijn harmoniserende functie kan ver

vullen) bewaren nationale parlemen

ten hun normerende rol inzake de 

besluiten die het beleidskader vast

stellen, en wordt de besluitvorming 

tegelijk zoveel mogelijk ontdaan van 

rigiditeiten 

De kern van deze gedachten is dus ei

genlijk, de politiek weer te richten op 

vormgeving, positieve taken, en wei in 

een klassieke normerende rol. 
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Beleidsevaluatie 
Wanneer het lukt, op deze manier meer 

dynamick te geven aan hct werk van sa

menwcrking in de Twccde en Derde 

Pijler, zal dat goed zijn voor het ver

trouwcn van de burgers van de Unie. 

Daarvoor zijn echter ook concrete re

sultaten nodig in de fraudebestrijding 

en een sclectieve taakvervulling, met 

name een beperking van de over

drachtsuitgaven. 

worden aangewcnd. Daaraan schort 

vee!, ook blijkcns hct Rekenkamcr

rapport over de <,tructuudondsen. 

Sinds de standpuntbepaling van het vo

rigc kabinet (bij brief van de toenmali

ge minister van Justitie van 19 maart 

1992 is er heel wat gebeurd dat tot een 

vcrdere beleidsontwikkcling aanleiding 

geeft Het nadien in werking gctreden 

Unieverdrag voegde aan 

Dat laatste is weliswaar 

geen thema voor de lnter

gouvernementele Confc

rentie, maar wei een voor

waarde voor haar welsla

gen, zeker in het vooruit

zicht van nieuwe lidstaten 

ten behoeve waarvan het 

landbouw- en structuur

subsidiebeleid met gcen 

mogelijkheid kan worden 

voortgezet. Het subsidiari

teitsbeginsel moet een ree

le functie krijgen Een 

goed instrument daarvoor 

is een regelmatige beleids-

Het subsidiariteits-
het EG-verdrag een nieuw 

artikel 209a toe, dat de 

lidstatcn verplicht 'Euro

fraudc' op dczelfde manier 

te bestrijden als fraude te

gen financiele belangcn 

van de eigen staat. Letter

lijkc naleving van dcze be

paling zal echter niet 

overal tot een bemoedi

gend resultaat leiden, en 

de Eurofraude slokt naar 

huidige schattingen 10 a 
20 procent van het totale 

Europese budget op. 

beginsel krijgt een 

reele functie door 

regelmatige 

beleidsevaluatie 

waarna zo nodig tot 

beleidsbeeindiging 

of overdracht van 

taken kan worden 

besloten. 

evaluatie, waarna zo nodig tot beleids

beeindiging of overdracht van taken 

kan worden besloten. 

lnzake de fraudebestrijding missen wij 

in het huidige rcgeringsbeleid de be

reidheid consequenties te trekken uit 

het besef dat het bestrijden van de om

vangrijke frauduleuze benadeling van 

de Gemeenschap (en dus haar burgers) 

een voorwaarde zal zijn voor de verde

re ontwikkeling van de Unie en de ac

ceptatie van lasten ten behoeve van de 

Unie. De nadruk wordt in het huidige 

kabinetsbeleid steeds gelegd op de 

waarborgen voor de rechtspleging; ui

teraard dienen die er te zijn, maar de 

Europese burger heeft daarnaast ook 

behoefte aan waarborgen dat de finan

cien van de Unie eerlijk en doelmatig 

Verder is in het juridische 

denken de beoordeling van punitieve 

administratieve sanctics positiever ge

worden. In die situatic kunnen en moe-

ten nieuwe wegen worden ingeslagen, 

en reeds gcbaande sneller worden afge

legd. Een communautaire competentie 

tot het vaststellcn van richtlijnen op 

het gebied van artikel 209a zal nodig 

zijn om te verzekeren dat de sancties 

behalve gelijk aan de nationaal gebrui

kelijke ten overstaan van de grote fi

nanciele be Iangen van fraudeurs ook als 

sanctie voldoende indruk maken. 

Voorbereiding opneming 
nieuwe lidstaten 
De hier ontwikkelde benadering 

doorzichtigheid en controleerbaarheid 

van het besluitvormingsproces gaan 



hand in hand - is ook van belang voor 

de beantwoording van de vraag, hoe de 

Unie nog meer lidstaten kan opnemen 

zonder eraan te gronde te gaan. 

lnzake het proces van Eurapese wetge

ving ligt de keuze bij harmonisatie in 

zekere zin voor de hand, die van de co

decisie van Raad, op voorstel van de 

C:ommissic, en Parlement (artikel 189B) 

Er resteren echter cnkelc lastige punten, 

de samenstelling van de C:ommissie, de 

stempracedurc<; in de Raad, het voorzit

terschap van de Raad, en de vraag naar 

ccn Europa met meer snelheden. 

Wat de samenstelling van de C:ommis

sic betreft algemeen wordt gewezen op 

de onmogelijkheid voor 20 a 28 (of -

als de grate Ianden twee commissaris

sen houden - nog meer') commissaris

sen zi nvolle taken te organiseren en de 

C:ommissie als gehecl hanteerbaar. (Een 

belangrijk nevenaspect is het stoppen 

van de 'comitologie'.) Wij vermelden de 

verschillende suggc'>ties die hiervoor in 

omloop zijn, 

De samenstelling van de C:ommissie 

wordt losgemaakt van een va<;te ver

deling naar nationaliteit. De voorzit

ter van de C:ommissie zoekt onder 

voorbehoud van goedkeuring door 

het Eurapees Parlement/Raad zijn 

commissarissen. 

De zetelverdeling van de C:ommissie 

geschiedt aan de hand van een soort 

'kiesgrocpen', waarbij de grate lidsta

ten ieder voor zich een kiesgraep 

vormen. (Bezwaar hiervan is de ach

terstelling van kleine lidstaten, waar

van de burgers zich niet Ianger 

'vcrtegenwoordigd' voelen). 

Als een lidstaat geen C:ommissaris 

met - portefeuille heeft, zendt hij 

cen waarnemend en adviserend lid 

naar de C:ommissie. (Vergelijk de 

ge-;olmachtigde ministers van de 

Nederlandse Antillen en Aruba in de 

Nederlandse Rijksministerraad.) 

Geen van deze voorstellen zien wij als 

een echte verbetering, behoudens het 

eerste, waarvoor de tijd echter nog niet 

rijp lijkt te zijn. Dat voorstel verander

stelt immers dat de Europese C:om

missie als geheel een politieke status 

heeft die los staat van nationaal-politie

kc legitimaties. Zolang echter !eden 

van de C:ommissie mede als represen

tanten van ecn nationale gemeenschap 

worden ervaren, achten wij voorstellen 

waarbij Nederland geen band meer zal 

hebben met minstens een lid van de 

C:ommissie, onwenselijk Nu reeds vin

den buiten hct institutionele kader 

van de Unie - beleidsbepalende ge

sprekken plaats waaraan aileen lciders 

van de graotste lidstaten deelnemen, 

zoals de Frans-Duitse topontmoetin

gen. Wij zien de hechte Frans-Duitse 

samenwerking als op zichzelf positief 

voor de voortgang van het Eurapese in

tegratieproces, maar daaraan is wei de 

voorwaarde verbonden dat hun beleids

coordinatie ruimte laat voor een vol

waardige inbreng van andere lidstaten 

en dus geen voldongen feiten creeert. 

Situaties van feitelijke uitsluiting uit de 

Eurapese beleidsvorming zijn voor 

Nederland niet aanvaardbaar en zouden 

afbreuk doen aan de veelgeraemde 

communautaire verworvenheden. Dit 

zou een voor de verdere ontwikkeling 

van de Unie schadelijk gevoel van ach

ter<;telling in de kleinere lidstaten in de 

hand werken. 

Hicrmec sluiten wij de ogen niet voor 

de noodzaak die zich bij een verdere 

groei van de Unic kan aandienen om af 

te wijken van de tot nu toe gehanteerde 

formules, ten einde een excessieve om

vang van de C:ommissie of hct creeren 

van futiele portefeuilles te voorkomen. 
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Overwogen zou kunnen worden in dat 

geval het volledig lidmaatschap van de 

Commissie in elk geval tc garanderen 

aan die lidstaten die het volledig (dus 

ook bij voorheeld in de EMU en het 

sociale gedeelte) hebben aanvaard, ter

wijl uit klcine nieuwe lidstaten als 

Malta en Cyprus cen vice-commissaris 

voor een hepaald beleidstcrrein zou 

kunnen worden gerecruteerd. 

De stemprocedures in de Raad (het 

'kerkhof van de Commissie'J bemoeilij

ken voortgang en kwaliteit. Het 

CDU/CSU-voorstel voor een dubhelc 

meerderheid ('meerdcrheid van de lid

staten en mcerderheid van de daarmee 

vertegenwoordigde hevolkingen') vcr

dicnt serieuze ovcrweging. llovendien 

bchoeft het voorzitterschap van de 

Raad hcroverweging, zeker wanneer dit 

meer dan 15 roulerende personen om

vat (per type raad) Een zinnige sugges

tie is die om het voorzi tterschap bij cen 

secretaris-gencraal van de Llnic te leg

gen. 

Eenheid en verscheidenheid in 
deelneming aan Unie 
Aan de vraag naar een Europa met meer 

snelheden zijn risico's van een blijvende 

tweespalt verbonden. Tot no toe - be

halve hij Schengen en bij het socialc 

chapitcr van Maastricht zijn aileen 

verschillen in tempo geaccepteerd Wij 

zouden daaraan in de kern van de zaak 

willen vasthouden. Daarnaast zoo als 

voorwaarde moeten worden gesteld dat 

ook de hij dat onderwcrp nog niet

dcelnemende lidstaten inschakeling van 

hct Europese Parlcment en het Hof van 

Justitie accordcren. Wat wei kan (en 

gcwenst is), is ccn kopgroep die initia

tieven voor hechterc samenwerking 

neemt. Wannecr zich de situatie voor

doet dat sommige lidstaten wei, en an

dere niet eraan toe zijn, deze in praktijk 

te brengen, zoo onder de genocmde 

voorwaarden kunnen worden geaccep

tcerd dat de cerstbedoelde staten alvast 

van start gaan, mits hetzij een termijn, 

hetzij een criterium wordt vastgcsteld 

voor de verhreding van de samenwer

king tot de andere staten. 

Dit zal zeker ook moeten worden toe

gepast hij de verbreding van de 

Europese samenwerking tot <;taten 111 

Midden- en Oost-Europa Daarbij moet 

wei in het oog worden gchouden dat 

de uitzonderingen geen regcl worden. 

Voor een vorm van samenwerking van 

het bijzondcre gehalte als neergclcgd 

in de Europcse verdragen is een be

hoorlijke mate van gclijkgerichthcid 

nodig die verdcr gaat dan het aanvaar

den van juridische bindingen. De 

Europese Llnie !celt van haar verworte

ling in de samcnlevingen van Europa; 

daarom draait deze bijdragc niet pri

mair om de institutioncle kwestie, maar 

om de betekcnis van Europa voor haar 

burgers. 

De Europese integratic is de afgclopen 

decennia in zekere mate vooruitgclo

pcn op de ontwikkeling van ecn ge

meenschappelijk Europccs bcsef en cen 

Europese politiekc cultuur. Soms, zoals 

bleek bij discussi" in het Vcrenigd 

Koninkrijk en enige referenda, was die 

afstand zells niet of nauwelijks tc over

hruggen, en daar waar de vcrlokkingen 

van Europa groot genoeg warcn om 

vanuit een nieuw toetredend land de ju

ridische verplichtingcn te aanvaardcn, 

hleek sums toch het gcvocl van echte 

gelijkgerichtheid te gering. Achteraf 

vragen velcn zich af of het wijs was. 

reeds tot toelating van Crickenland 

over te gaan llij de toetreding van 

nieuwe lidstaten zal dan ook naast de 

economische en legisbtieve criteria van 

de \vitboeken' de vraag moeten worden 



gestcld, of de betretfende samcnlevin

gen inderdaad deel zullcn gaan uitma

ken van een gemeenschappelijkc Euro

pcsc politieke cultuur. Voor ccn aantal 

Middeneuropese staten, waar de schei

ding van West-Europa steeds als ccn 

met gcweld opgelegde onnatuurlijke si

tuatie is crvaren (Polen, HongariJe, 

Tsjechic, Slowakije, Slovenic), zal die 

vraag op rcdelijke termijn met Ja kun

nen worden beantwoord, al hoeft dat 

niet voor aile betrokken 

ge omvang van) gcldverslindende sub

sidiestelsels waarvan vast'>taat dat ze in 

geval van toetreding van nieuwe leden 

helemaal onbctaalbaar worden. 

In dit verband mag niet voorbij worden 

gegaan aan de betekenis van Turkije, 

dat al., land van twee continenten een 

.,Jcutelrol vervult. Naa<,t de bekende 

economische en demografische facto

ren is het vooral de culturele hipolari

teit van Turkijc die zowel aan een 

spoedigc opnem1ng als 

Ianden op hctzeltde mo-

ment hct geval tc zijn Dar 

zal ook voor de Halti'>che 

staten kunnen gclden. De 

wereld van nog steeds 

nauw met het immense 

Russische rijk verhonden 

Ianden al., Wit-Rusland, en 

de Oekraine is cchter een 

andere. Voor Ianden als 

Bulgarije en Roemenic 

moet de deur nict worden 

dichtgesmcten, maar reali

tcitszin dwingt tot her 

stellen van fundamentele 

Als er een land is 
aan een atwijzing van de 

aanvrage van het lidmaat

schap in de weg staat. Het 

is evident in hct bclang 

waarvan in de 

komende jaren een 
van Europa en Turkije de 

banden, onder mecr door 

verstcrking van rechtsstaat 

en onderwij'>, nauwer aan 

te halen. Als er een land is 

ten behocve waarvan in de 

komende jaren een bij

zondere vorrn van samen

werking, als het ware 

tussen associatie en lid

maatschap in, zou moeten 

bijzondere vorm 

van samenwerking, 

tussen associatie en 

lidmaatschap in, zou 

moeten worden 

overwogen, is het 

Turkije. 
vragcn. 

Voor ons is maatgevend dat de Euro

pesc samenwerking is hegonnen en 

moet worden voortgezet als gezamen

lijke Europcse impanning ter verzckc

ring van rccht, vrijheid, vrcdc en 

welvaart. Daardoor is de Europese Unic 

ccn helangrijke stabiliserendc factor ge

worden. Taak voor deze tijd i'> het, die 

stahiliserende rol ook te vervullen je

gcns de van hct communisme hevrijde 

samenlcvingen om ons heen. Dat kan 

echter aileen a is ook dat grotere Europa 

een Unie van en voor burgers is. Ecn 

voorhcreiding op het lidmaat'>chap van 

Middcneurope'>e staten moet van twee 

kanten komcn, ook nameliJk van de 

kant van de huidige lidstaten die zich 

zullcn moeten lmmaken van (de huidi-

worden overwogcn, is het 

wei Turkijc Wie in de relatie tot 

Turkije uitsluitend let op negaticve ten

densen, loopt hct risico deze ongewild 

in de kaart te spelen )uist bij oplopen

de spanningen met een 'fundamentalis

tische' tendens in moslimlanden, is het 

nodig de in Turkije tot op heden aan

wezige Europese oricntatie tc onder

steunen. 

Wanncer de verbreding van de Euro

pese samenwerking consequent in ver

band wordt gezien met haar hetekenis 

voor de burgers, is cr rcdcn om juist 

aan de samenwerking op het gehied 

van justitie en politic prioriteit te ge

ven. Hct volledig functionercn van ecn 

dicnst als Europolmag niet worden op-
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gehouden door Ianden waar nog eenzij

dig nationaal over de strafrechtelijke 

handhaving van de rechtsorde wordt 

gedacht Wat de nog niet bij de Unie 

aangesloten Europese nabuurlanden be

treft - naast Middeneuropese Ianden 

gaat het daarbij ook bijvoorbeeld om 

Zwitserland - zal een associatie met de 

Derde Pijler van de Unie, inclu.,ief 

Europol, mogelijk moeten worden ge

maakt 

Tenslotte nog een signalering van drie 

winkeldochters van de Europese sa

menwerking, waar voortgang zo enigs

zins mogelijk nog voor de lntergouver

nementele Conferentie zal moeten 

worden bewerkstelligd: het vrij person

enverkcer, waarvoor het Schengen

systeem van een deel der lidstaten 

weliswaar model kan staan, maar dat 

voor het Verenigd Koninkrijk voors

hands onaanvaardbaar lijkt; de voltooi

ing van de binnenmarkt op fiscaal 

terrein; en de criteria bij de lastenvcr

deling tmsen de lidstaten (solidariteit 

versus evenwicht met de baten van de 

samenwerki ng). 

De teruggave van Europa aan 
de burgers 
De strekking van deze bijdrage kan 

worden samengevat a is een pleidooi, de 

blikrichting bij de verderc ontwikkeling 

van de Europese samenwerking te ver

andcren. De blik moet cerst en vooral 

worden gericht op de burgers en hun 

verbanden. War kan Europa voor hen 

betekencn? Waar wijst de toepassing 

van de beginselen van subsidiariteit en 

doorzichtigheid uit dat de burgers be

trokken zullen zijn bij Europese poli

tick, en waar zal juist de nationale staat, 

of de regio, of de lokale gemeenschap 

hct kader van politieke oordecls- en 

wilsvorming moeten zijn? Die vragen 

Iaten zich niet beantwoorden per be

leidsterrein, maar slechts naar gelang 

het soort probleem dat aan de orde is. 

Vanuit het perspectief van de burger en 

met deze beginselen voor de geest 

moet de institutionele structuur van de 

Unie worden beoordeeld, niet omge

keerd. 

Prof. mr. f.A1.H. Hirsch Ballin is hoogleraar 

lnternatlomwl rccht aan de Katholiekc Uni

versiteit llrabant en Emte Kamerlid voor !Jet 
CDA 



Het is een illusie te denken dat bezuinigen op de traditionele taak 

van Defensie mogelijk is zonder de capaciteit om vredesoperaties 

uit te voeren aan te tasten. Interne en externe veiligheid kunnen fi

nancieel niet tegen elkaar worden weggestreept. 

H 
et artikel van Theo Brinkel 

in hct juninummer 1995 

van Christen Democra

tische Verkenningen prik-

kelt tot een kritische reactie. Hoewel 

zijn uiteenzctting 'Aanzet tot een chris

ten-democratische herijking' een inspi

rerende bijdragc is aan de discussie 

over het huitenlands beleid, vragen zijn 

Gewijzigd Defensiebeleid 
De idee 'voorbereiden op de vorige 

oorlog' impliceert een uiterst conserva

ticve instelling. De praktijk is bepaald 

anders. Na de val van de Muur en van 

de Sovjet Unie heeft er in de krijgs

macht een revolutie plaatsgevonden 

lneens konden we ruiken aan ccn eerst 

zo ver verwijderd ideaal. De SS-20's en 

kruisraketten werden om

gesmecd. Misschien niet 

tot ploegscharen, maar ze 

werden vernietigd Samen 

met vee! andere wapens. 

Vaststaande militaire groei

cijfers werden minlijnen. 

Het woord vredesdivi

dend deed zijn intrede. 

De defensie-organisatie 

veranderde drastisch. De 

zekere militaire loopbaan-

opvattingen over de De

fensichcgroting om een 

weerwoord. Volgens Theo 

Brinkel kan: "Het vasthou

den aan de traditionele in

richting van defensie en 

het onverkorte pleidooi 

om de hoogte van de 

Defensie-begroting op het 

afgesproken peil te hou

den nict anders worden 

hcoordeeld als een voor

bcreiding op de vorige 

oorlog" 

Drs. 1.5.1. Hillen voor-het-leven kreeg voor 

Deze uitspraak is echter op twee lunda

mentcle misvattingen gebaseerd: het 

defensiebclcid zou na de Koude 

Oorlog niet zijn gewijzigd en het de

fensiebudget zou nog op dezelfde 

hoogte zijn. Niets is echter minder 

waar. 

velen een vee! kortere horizon. In 

Nederland nadert de dienstplicht zijn 

einde. En toch was het geweld niet 

weg. Misschien nog wei de grootste pa

radox: sinds het wegvallen van de drei

ging uit het Oosten zijn Nederlandse 

militairen meer dan voorheen betrok

ken bij geweldsituaties op vreemde bo-
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dem. Nederland voert een actief beleid 

met hetrekking tot vredesoperaties. Er 

is werkelijk heel vee! veranderd. 

Het CDA heeft medeverantwoordelijk

heid genomen voor dat nieuwe beleid. 

Na de val van de Muur zijn twee nota's 

verschenen: in 1991 de Defensie-nota 

en twee jaar later de Prioriteitennota. 

Deze laatste nota had de veelzeggende 

tite!: 'Ecn andere wereld, een andere 

Defensie'. Met deze beleidsnota's werd 

een ingrijpcnde herstructurering van de 

krijgsmacht ingezet, gebasecrd op de 

veiligheidsanalyse van veranderende in

ternationale verhoudingen. 

Naast de taak ten aanzien van de verde

diging van bondgenootschappclijk 

grondgebied werd de tweede taak van 

de krijgsmacht 'de uitvoering van crisis

beheersingsoperaties in het kader van 

het Nederlandse veiligheidsbeleid' De 

nadruk kwam niet Ianger te liggen op 

de statische verdediging in de Noord

duitse Laagvlakte maar op het mogelijk 

maken van flexibele inzet van troepen, 

in of buiten het grondgebied. 

veiligheidssituatie, betekent namelijk 

niet dat er nooit meer een vorm van 

grootschalige dreiging zou kunnen ont

staan. Een behoorlijke mobilisabele 

component werd daarom door de 

CDA-fractie nodig geacht De algeme

ne lijn ten aanzicn van de noodzaak tot 

aanpassing aan de nieuwe veiligheidssi

tuatie werd tegelijk voluit gestcund. 

Van een 'traditioneel' defensiebeleid in 

de conservatieve zin van het woord is 

dus geen sprake meer. Hoe moet ovcri

gens de term 'traditioneel' in militair 

opzicht worden opgcvat? Betekcnt een 

traditionelc toerusting cen ouderwctse 

toerusting? Nee. Te vaak wordt aange

nomen dat de genocmde twec taken 

van de krijgsmacht moeten worden uit

gevoerd met totaal verschillende mid

delen. Licht materieel voor vredes

operaties, zwaarder materieel zoals 

tanks en dergelijke voor de 'klassieke' 

taken. De verleiding bestaat om over 

twee soorten krijgsmacht te spreken. 

Maar de herstructurering in de Priori

teitennota was er juist op gericht om 

een krijgsmacht op te bouwen die is 

staat zou zijn beide taken 
De CDA-fractie heeft de 

hoofdlijn van de Priori

teitcnnota gesteund, maar 

stelde wei uitdrukkelijk 

prioriteit bij de taak ten 

aanzien van de verdedi

ging van het grondgebied 

in bondgenootschappelijk 

verband. Op de vele plaat

sen heerst nog instabiliteit 

en bevindt zich nog on

verantwoord vee] bewape

ning. De vorige oorlog? 

Muren tussen te verrichten. Voor vredes-

beleidsterreinen als 

defensie, 

ontwikkelingssamen-

werking, justitie en 

politie moeten vee! 

lager worden of 

verdwijnen. 

operaties kan best zwaar

der materieel nodig zijn 

Recente ervaringen heb

ben dat nog eens beves

tigd De luchtmobiele 

brigade kan zowel worden 

ingezet voor de vcrdedi

ging van de grens van het 

bondgenootschappelijk 

grondgebied, als voor een 

operatic van de Verenigde 

Die kwam nooit, en daar willen we 

voor blijven zorgen. De constatering 

dat de kans op een massale militaire 

confrontatie tussen Oost en West niet 

zo waarschijn!ijk meer is in de nieuwe 

Naties (VN). De term cri

sisbeheersingsoperaties is van toepas

sing zowel op operaties aan de periferie 

van het Noord Atlantische Verdrags 

Organisatie (NAVO)-grondgebied als 

op vredesoperaties in het kader van een 



bijdragc aan de internationale rechts

orde. De VN-operatie in voormalig 

Joegoslavie is een voorbeeld van een 

vredesoperatic die zeer direct met de 

Europese veiligheid te maken heeft. 

Brinkel dreigt in de valkuil van deze 

schijnbare tegenstelling van traditio

nee! versus nieuw te vallen. Hij koppelt 

de stelling dat de hoogte van het 

Defensiebudget naar beneden moet 

worden bijgesteld aan een pleidooi dat 

meer middelcn ter heschikking moeten 

worden gesteld voor intcrnationale vre

desopcraties. 

Defensiebudget 
Met de Prioriteitennota is het defensie

budget echter aanzienlijk verlaagd. En 

voor vredcsoperaties moet jaarlijks geld 

bijeen worden gesprokkeld. Een onder

scheid in budgetten voor de twee taken 

is net zo kunstmatig als een onder

'>chcid tusscn de middelen. Het is dan 

ook een illu.,ie om tc denken dat bezui

nigingen op de 'traditionele' taak moge

lijk zouden zijn zonder de capaciteit 

om vredesoperatics uit te voeren aan te 

tasten. 

Vcrdcr bczuinigingen zou de hcrstruc

turcring frustreren. De reorganisatie 

vraagt nu al het uitcrste van het perso

neel. Een krijgsmacht is niet te model

leren als ware het klci. Uiteraard zit er 

slagkracht in bewapcning, maar militai

re potcntic wordt ook en vooral be

paald door ervaring, ocfening en 

andere immatericlc capaciteit. Verkoop 

Ajax 1 en werf 16 nieuwe spelers. Ajax 

wordt geen kampioen volgend jaar. En 

dan hebbcn we hct over het vluchtige 

voetbal. In de haast kan in een krijgs

macht meer onomkccrbaar worden ver

<,peeld dan op papier kan worden 

geinventarisccrd. Bovendien is de wis

sel die op een organisatic-in-reorgani

satic kan worden getrokken nict 

onbeperkt Wij wensen wat badwater 

weg te Iaten !open. Niet het kind. 

Dit ncemt niet weg dat ook het CDA 

op defensiegebied een soms scherpe 

koers heeft gevarcn. Na de vaststelling 

van de Prioriteitennota werd door het 

CDA/PvdA-kabinet toch nog verder 

bezuinigd. Bovendien schreef de finan

cicle paragraaf van het laatstc CDA

program nog honderden miljoenen 

verdere bezuinigingen voor. Dit overi

gcns in tegenstelling tot het program 

zelf, waarin sprake is van een stop op 

de ombuigingen op Dcfensie. Niet ai

leen de ouderen hebben vorig jaar ver

baasd gekeken naar het uitcindelijk 

rcsultaat van de doorberekeningen. Het 

maakte de CDA-oppositie tegenover 

een nog verder bczuinigend paars kabi

net niet eenvoudiger. 

Het paarse kabinet is zichzelf inmid

dels al tegengekomcn op het Defensie

terrein. De bezuinigingen uit het 

regeerakkoord bleken uiteindelijk zo 

zwaar, dat VVD-minister Voorhoeve 

moest erkennen dat hij de Prioriteiten

nota met een dergelijke taakstelling 

niet meer zou kunnen uitvoeren. Met 

degelijke steun van het CDA wil hij 

een bedrag van 250 miljoen structureel 

in mindering krijgen op de opdracht uit 

het regeerakkoord. Over dit bedrag 

vindt nu trouwens een flinke strijd 

plaats binnen de huidige coalitie. 

AI met al is op de Defensiebegroting 

sinds 1990 12,6 miljard bezuinigd. In 

rccle termen is de begroting 1995 

23,3% lager dan in 1989. (Bron: begro

ting 1995). Het zogeheten vredesdivi

dend is daarmee ruimschoots opge

soupeerd. Onze stelling is dater in het 

Defemie-budget geen ruimte bestaat 

voor een verschuiving van middelen 

naar andere begrotingen Als verder 

zou worden bezuinigd kan de Priori-
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teitennota niel worden uitgevoerd. 

Deze stclling wordt inmiddcls breed 

gedragen 

Nieuwe dreigingen 
Betekent dat dan dat er in CDA-krin-

gen verder niet meer nagedacht en ge

discussieerd zou kunnen worden over 

de toekomst van het veiligheids- en de

fcnsicbeleid? Hebbcn we nu een beleid 

vastgesteld met ecuwigheidswaarde? 

Uiteraard is dat nict het geval Het zou 

absurd zijn om te stellen dat we tot in 

het einde der dagen met de Priori

tcitennota toe kunncn. De veiligheids

situatie wordt immers niet door 

Nederland bepaald en is aan voortdu

rendc verandering onderhevig. Veilig

heid is bovendien niet meer strikt cen 

kwestie van militaire aard. 

De grote waardering die ik, ondanks 

mijn kritische opmerkingcn, heb voor 

het artikcl van Theo Brinkel betreft 

juist zijn bijdrage aan deze discussie 

Cebaseerd op het bock van Jean-Marie 

Cuehenno gaat hij in op hct begrip vei

ligheid in bredere zin. Hij analyseert de 

door Cuehenno gesignalccrde 'nieuwe 

dreigingcn'. 

Jaen i\larie Cuehenno, de vroegere am

bassadeur van Frankrijk bij de West

europese Unie (WEU), gceft in zijn 

boek 'Het Eindc der democratic' een 

fascinerend maar vcrontrustend maat

schappijbeeld. Volgens Cuehenno is de 

tijd van de sterke natic-staat voorbij en 

zullcn in de toekomst internationalc 're

lationele' netwerken de samen- leving 

beheerscn en b6nvloeden. Met het 

wegvallen van de natie-staat ligt het gc

weldmonopolie niet Ianger bij de sta

ten. Oorlogen zullen in de toekomst 

niet meer massaal van karakter zijn, 

maar het risico op klei nc brandhaarden 

binnen staten is daarentegen groter ge

worden (hurgcroorlogen, etnischc con-

flicten). "Na de vrede zal er geen we

reldoorlog meer zijn Er zal echter 

nooit mecr vrede zijn", is Cuchenno's 

motto. Door de internationalisering en 

de opkomst van relationele netwerk-or

ganisaties zal het geweldmonopolic bo

vcndien niet Ianger bij staten liggen Er 

zal meer sprake zijn van zogeheten 'in

fonneel gewcld' als gevolg van het be

staan van internationale misdaad

organisatics en vormen van terrorisme. 

Het betoog van Cuehenno moet nict 

worden gezicn als cen concrete veilig

heid,analyse in engerc zin maar moet 

vee leer worden beoordeeld als cultuur

lilosofisch werk. Op het belang dat hij 

hecht aan de informelc organisatie en 

hct gevolg daarvan voor het hestaan 

van de nationale staat is wei wal af te 

dingen maar in zijn betoog zitten ele

menten die uitermate relevant zijn voor 

het denken over veiligheid Deze zijn 

als volgt te inventariseren: 

1. Ceweld lussen staten is inderdaad 

:11inder waarschijnlijk geworden, ge

'Ncld binnen staten des te meer. 

Etnische spanningcn kunnen lciden tot 

bloedige conflicten De bewijzen van 

deze stelling zijn er inmiddels helaas 

maar a! te vee! 

Hocwel de internationale gemeenschap 

cr tot dusverre niet in geslaagd is een 

adequaat antwoord te fonnuleren op dit 

soort uitingen van geweld, kunnen we 

wei stellcn dat de dcfcnsic-middelen 

nodig blijven bij de bcstrijding en in

damming van dergelijke conllicten. Het 

instrumentarium van crisl'>- en vredcs

operaties is hierop gericht. 

2. Aan de constatering dat grootschali

ge uitingen van geweld tussen staten 

I klassieke oorlog) minder waarschijnlijk 

zijn geworden kan nog niet de conclu

sie worden verbondcn dat een groot 

( UV 'J '15 



conflict nooit meer zal voorkomen. 

rCuehcnno beweert dat trouwcns ook 

niet .1 Dit element bli}ft dl!', actueel in 

de vciligheids<maly-,e 

.1. Niet voor aile categorieen van 'infor

mecl geweld' zal een bcroep worden 

gedaan or de knjgsmacht maar in <>om

mige gcvailen, denk bijvoorbecld aan 

intcrnationaal tcrrorisme en/of nucleai

IT rroliferatie met criminelc achter

gronden, is hct niet onwaarschijnlijk 

dat Dcfensie hier bij betrokken zal 

worden. Met dit a<>rect zal rekening 

moeten worden gehoudcn als wordt ge

srrokcn over de Detensrebegroting. 

4. De "gnalcring van nieuwc dreigin

gen is bclangriJk maar tegelijkcrtijd 

moet worden geconstatcerd dat nog 

nict aile vonnen van informeel geweld 

exact in kaart zijn gebracht. Nog min

der hebbcn we up aile vormen een pre

cies antwoord voor hand. Theo Brinkel 

hcdt gelijk als hij dit als een van de be

langrijk<;te vraagstukken voor de ko

mende pcriode aanmcrkt, waaraan een 

hoge prioriteit moet worden toege

kend In de werkgroer Vrede en 

Veiligheid van het CDA wordt onder 

Ieiding van Ton Frinking momenteel in

dringend over deze nieuwe uitdagingen 

gediscussieerd. Een onlang<> verschenen 

notitie over de hcrijkingsdiscuS'>ic geeft 

tcrzake beraald waardevolle inzichten. 

Conclusie 
Vrcde en veiligheid krijgen heel nieuwe 

dimensies. l'vlurcn tussen belcidsterrei

nen van defensie, ontwikkelingssamcn

werking, justitic en politic mocten veel 

lager worden of verdwijnen De uitda

ging echt uitzicht te bieden op een vei

liger en vrccdzamer wercld is een 

uitnodiging aan ons allen. Daarbij is 

een realistisch inzicht in de velc ver

schillende hedreigingen van de mense-

lijkc grondrechten en waardigheid een 

eerste verei<;te. 'Si Pis /l!1Cflll, f>om helium'. 

zeiden de Romeinen Als je vrede wilt, 

bereid je dan voor op de oorlog Een 

cynische gedachtc Wij willen de our

log niet Niet de vorige, niet de volgcn

dc. Niet de klcine, niet de grotc. 

Daarom houdcn we voorlorig nog met 

vee! rekcning. En gevcn we de organi

satics de tijd en de middclcn om ver

antwoord te veranderen. Hocwel 

interne- en extcrne veilighcid steeds 

meer in elkaar verlengdc komen tc lig

gen, kunncn ze financieel niet worden 

hchandeld als 'communicercnde vaten' 

Beide vragen een beoordeling or grond 

van zorgvuldige afweging. Het dom

weg tegen elkaar afstreren kan geen 

optic zijn. Samenwerken wei. 

Drs lSI flille11 is lid um1 de TiNedc Ka111er 

voor het CDA 

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 neerzetten. De opinie moet 

passen in de opzet 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 discussie over wat voor publieke omroep we willen hebben is 

eigenlijk de discussie over wat voor een samenleving we willen: 

een van consumenten of een van burgers. Een samenleving waarin 

de burger temidden van zijn medeburgers gezamenlijk wordt aan

gesproken of een samenleving die zo versnipperd is dat er aileen 

nog individuele, relatief ge"isoleerde, consumenten zijn? Een waar

in gezegd wordt waarvoor men bereid is te betalen of een waarin 

gezegd wordt wat belangrijk is om gezegd te worden ? 

D 
e discw.sies over de Neder~ 

landse omroep hebben 

vooral betrekki ng op con~ 

crete aspecten en minder 

op de achterliggende uitgangspunten. 

Eerst was het de toelating van commcr~ 

ciele boodschappcn, daarna de vcrwik~ 

kelingen rond nieuwe zendgemach~ 

tigdcn, weer later de concurrentie uit 

Luxemburg, en altijd ging het over 'hct 

bcstel'. 

Nu had en heeft Nederland ook een 

uniek bestcl. Buitenlanders zijn vaak 

verrasl over bepaaldc in hun ogen folk~ 

loristische aspecten, maar tegelijk ook 

vol bewondering, die soms op jaloezie 

kan lijken In de discussie in Nederland 

komt men haast nooit tot enig begrip 

van wat die buitenlanders er zo aantrek~ 

kelijk aan vinden, laat staan dat dat feit 

vermeld wordt. Ook gaat de discussie 

vaak niet over wat de hoofdzaken zijn, 

maar over de ccnten: de verhouding tus~ 

sen publieke en commcrcicle omroep en 

natuurlijk de vraag wic dat zal betalen. 

De discussies verlopen in grote mate 

volgcns hct aloude demagogische prin~ 

cipe: zet de voordelen van wat jc wilt at 

tcgen de nadelen van wat je niet wilt De 

uitkomst is vcrzckcrd. Het is verlcidclijk 

om hctzeltde principe toe te passen op 

de verdcdiging van de publickc omroep, 

maar dat is niet onzc bedoeling Het is 

allereerst nodig om het problcem uiteen 

tc zetten. Oat problccm is: Wat is ecn 

publieke omroep, moct er een publicke 

omroep zijn, en zo ja, wat voor cen pu~ 

blicke omroep moet dat dan zijnc 

Media als socii, als gezellen 
Omroep is ccn van de belangrijkste 

massamedia. AI tc gcmakkelijk wordt 

* Dtt is de imjckorte tekst van wr tocspra<ik die 

prof. dr I D. St<ippers hield tijdcns !Jet door de 

KRO georqmrisecrde symposium 'De publreke 

omroep dte htj Nederland hoort' Dit symposirmr 

vond plaats op 1 o ;wri 19 9 5. 
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De discussie over wat voor publieke omroep we willen hebben is 

eigenlijk de discussie over wat voor een samenleving we willen: 

één van consumenten of één van burgers. Een samenleving waarin 

de burger temidden van zijn medeburgers gezamenlijk wordt aan

gesproken of een samenleving die zo versnipperd is dat er alleen 

nog individuele, relatief geïsoleerde, consumenten zijn? Eén waar

in gezegd wordt waarvoor men bereid is te betalen of één waarin 

gezegd wordt wat belangrijk is om gezegd te worden ? 

D 
e discussies over de Neder· 

landse omroep hebben 

voora l betrekking op con

crete aspecten en minder 

op de achterliggende uitgangspunten. 

Eerst was het de toelating van commer· 

c iële boodschappen, daarna de verwik

kelingen rond nieuwe zendgemach· 

tigden , weer later de concurrentie uit 

Luxemburg, en altijd ging het over 'het 

bestel'. 

Nu had en heeft Nederland ook een 

uniek bestel. Buitenlanders zijn vaak 

verrast over bepaalde in hun ogen folk

loristische aspecten , maar tegelijk ook 

vo l bewondering, die soms op jaloezie 

kan lijken. In de discussie in Nederland 

komt men haast nooit tot enig begrip 

van wat die buitenlanders er zo aantrek

kelijk aan vinden , laat staan dat dat feit 

vermeld wordt. Ook gaat de discussie 

vaak niet over wat de hoofdzaken zijn , 

maar over de centen: de verhouding tus

sen publieke en commerciële omroep en 

natuurlijk de vraag wie dat zal betalen . 

De discussies verlopen in grote mate 

volgens het aloude demagogische prin· 

cipe: zet de voordelen van wat je wilt af 

tegen de nadelen van wat je niet wilt De 

ui tkomst is verzekerd. Het is verleide lijk 

om hetzelfde principe toe te passen op 

de verdediging van de publieke omroep, 

maar dat is niet onze bedoeling. Het is 

allereerst nodig om het probleem uiteen 

te zetten. Dat probleem is: Wat is een 

publieke omroep, moet er een publieke 

omroep zijn , en zo ja, wat voor een pu· 

blieke omroep moet dat dan zijn? 

Media als socii, als gezellen 
Omroep is een van de be langrijkste 

massamedia. Al te gemakkelijk wordt 

* Dit is de iNgekorte tekst vm1 een toespraak die 

prof. dr. l.B. Stappers hield tijdens het door de 

KRO georganiseerde symposium 'De p11blieke 

omroep die bij Nededand hoort'. Dit symposium 

vo11d plaats op 10ju11i 1995. 
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over massacommunicatie gedacht als 

boodschappen waarbij iemand aan an

deren iets wi l vertellen , waarbij het van 

belang is om er op toe te zien of hij 

daarin ook is geslaagd. De massamedia 

mogen echter niet alleen op die manier 

bekeken worden. Kranten verschijnen 

dagelijks, radio en televisie zenden ve

le uren per dag uit, en dat is allemaal al 

lang van te voren vastgesteld en aange

kondigd . Het gaat niet louter om de 

spontane behoefte iets mede te delen . 

Massamedia opereren ook omdat 

openbare verspreiding van boodschap

pen hun werk is. In een hoog-geïndus

tria li seerde samenleving als de Ameri

kaanse zijn de media één van de be

la ngrijkste takken van de industrie , en 

de produktie van boodschappen is daar 

consument- en marktgericht. In landen 

waar de media niet in die mate deel 

uitmaken van de industrie , is dat min

der het geval.' 

De omroep waar wij het in dit artikel 

over hebben houdt z ich bezig met het 

De publieke omroep ter discussie 

openbaar verspreiden van boodschap

pen . Niet dat kastje met dat glanzende 

oog, maar dat waar op een gewone 

avond miljoenen naar kunnen kijken. 

Ze kijken niet allemaal naar precies 

hetzelfde , maar er is vee l gemeenschap

pelijks aan. 

Zulke media kennen we all ang. Eerst in 

de vorm van kranten, later in de vorm 

van radio en telev isie. Het kenmerkende 

van deze media is dat ze geen 'si11gle issue' 

inhoud hebben , maar over van alles 

gaan; over zaken die op een of andere 

grond actuee l worden geacht te zijn. In 

principe zijn ze voor iedereen met wei

nig moeite toegankelijk en weet men 

dat ze er morgen weer zijn met een 

nieuw aanbod. Een aa nbod waarvan 

men weet, dat anderen het ook gezien 

hebben of weten dat ze het gezien kun

nen hebben. Prakke heeft van dit soort 

media gezegd dat deze een sDcius-funct ie 

hebben , een gezel , een kameraad, een 

gesprekspartner in de vrije tijd zijn. 

"Wanneer er iets uit onderzoek geble-

Lange tijd zag de overheid een belangrijke cultuurpo litieke taak voor zich ze lf weggelegd ten aan

zien van de omroep: z ij bewaakte de pluriformiteit via de toegang tot de ether en zorgde voor een 

deel van de inkomsten via het heffen van kijk- en luistergelden. Deze taak staat sinds enkele jaren 

hevig ter discussie. In ongelofelijk korte tijd heeft zich een aardverschuiving in de wereld van radio 

en televisie voltrokken. Deze uit zich pregnant in de enorme uitbreiding van het aanbod (commer

ciële zenders) en de afbrokkeling van de traditionele legit im atie van de publieke omroep. Er is al 

enige jaren sprake van een crisiss ituatie rondom de publieke omroep en deze lijkt steeds dieper te 

worden . De crucia le vraag is: wat dient er met de publieke omroep te gebeuren? Buitenstaanders be

grijpen vaak weinig van wat er zich tussen Hilversum en Den Haag afspeelt: de voorz itter van het 

VARA-bestuur die bereid is de e igen vereniging op te heffen; de toenemende reclame op de publie

ke omroep; de straffe hand waannee Den Haag de omroepverenigingen tot nauwe same nwerking 

dwingt. De paarse coaliti e lijkt haar z innen gezet te hebben op de realisering van publieke omroep 

naar Engelse of Duitse snit Voor omroepveren igingen zal daarin op den duur geen plaats meer zijn. 

Gedurende de komende maanden zal het politieke debat over de toekomst van de publieke omroep 

intensiever worden. Christen Democratische Verkenningen zal daarom in de komende nummers 

ruim aandacht besteden aan deze problematiek. De serie wordt geopend met het artikel 'De taak 

van de publieke omroep' door prof. dr. JG. Stappers, dr. E.H. Hollander en dr. P.W.M . Rutten. 
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ken is, dan we! dat de media niet ecn 

doel dienen. Ze zijn een bron van ken

nis, aanspoorder. ovcrtuiger, commenta

tor, verveling-verdrijver. starus-verhoger, 

amuseur, en volgens sommigen zells de 

nieuwe kleermakers voor de keizer en 

het nieuwste opium voor het volk."' 

l\1edia zijn maahchappelijke institu

ties: de g6nstitutionaliseerde zendcrs 

en hun continue produktenstroom zijn 

som, gezellen. "Omdat ze soul zijn, 

kunncn ze ook inlormercn, meningen. 

houdingcn en waarden b6nvloeden. 

De gezel aan wic vertrouwen gegeven 

wordt, zal kunnen overtuigen of over

reden: de gezel die men niet vertrouwt, 

diens meningen en houdingen zullen 

worden gewantrouwd en afgewezen. 

Het is beter om de media te beschou

wen als socii dan als leenneesters; zeker 

gaat het niet aan ze te zien als injectie

naalden, als !outer stimuli''' 

'Publiek maken' 
De vraag naar welke omroep we willen. 

is de vraag welke socii we willen hebben. 

Wat massamedia doen is 'publiceren'. 

Het proces waarbij privc kennis wordt 

tot publicke kennis is het 

Ma"amedia schetsen de hcrkennings

puntcn in een onduideliJke wereld voor 

vccl mensen. Ze dcfinieren de wereld 

voor hen, vormcn die ook. ,\len zou de 

media 'culturele thuishavens' kunr1en 

nocmen. Zodoende kunncn de massa

media de discussiepunten hepalen, de 

-.ocialc taakstellingen aanrcikent' C:om

municatie is ook de manier waarop de 

werkeliJkheid wordt gccrecerd, waarop 

de agenda wordt hepaald van war er 

aan de hand is, wat belangrijk is en hoc 

daarovcr te denken valt. Een symbo

lisch proces waardoor werkclijkheid 

wordt geproduceerd, in stand gehou

den. hersteld en vcrvormd.; 

Hct gaat dan om cen publiek ol meer

dere publieken Een publiek of public

ken die worden gecrecerd door de 

media. een gernecnschap van mcnsen 

rond bepaaldc thcrnatieken. De media. 

en vooral televisie, smedcn collectivitei

ten die ontstaan omdat er televisie is -

en die er dus anders niet zouden zijn, en 

die anders zullen zijn als er andere tele

visie is -en ze verschatfcn die collectivi

teiten een band via de mythen van dezc 

tijd en de denkbeeldcn van die dag. 

proces van 'publication'", het 

crecren van 'gedcelde bete

kenissen' (hier gaat door 

vertaling vcel verloren: 

'shared mwnmgs'). Het gaat 

om 'publication', dat is 'pu

blic-makinq'. Massamedia 

zijn belangrijk omdat ze 

'publick maken' in de dub-

De discussie gaat 
Twee recente vormcn van 

g6nstitutionaliscerde pu

blieke acculturatie zijn her 

onderwtjs en de massame

dia-' Dat die laatste tegen

woordig wei eens de 

belangrijkste zou kunnen 

vaak niet over wat 

de hoofdzaken zijn, 

maar over de 

centen. 

bele zin van het woord; zowel het pu

b! ick maken van kennis als het creeren 

van publieken. Het besef dat informatie 

over iets publiek bczit is, dat wil zcggen 

dat het niet aileen maar bekend is aan 

velen, maar dat het algemeen bekend is 

dat het bekend is aan velcn, maakt col

lectief denken en handelen rnogelijk 5 

zijn, is niet ver gezocht. 

En dan zeker de televisie, 

het moderne medium bij uitstek. 

Tclevisie heelt ccn rol die het best ver-

geleken kan worden met die van de 

kerk in de middelceuwen. Geen keizer 

of paus had cr van kunnen dromen de 

preekstoel in alle huiskamers te hcbben, 

met een onuitputtelijk areaal van cha

rismatische priesters voorhanden." 



Dank ziJ zulke media hcbben wij geza

mcnliJke bctekcnis-,en, wctcn wij water 

gchcurt, wat belangriJk is, en hoc we 

daarovcr zouden moeten of in iedcr gc

val kunnen dcnkcn. Er worden bepaal

de structurcn met een bepaaldc klcur, 

met ecn bcpaaldc identitcit aangcbo

dcn in de opcnbaarheid, waarmee men

sen zich kunnen identiliccrcn. De 

media vcrtcllen de verhalen waarin wij 

elkaar kunnen herkennen, en zover we 

clkaar herkennen kunncn we met elkaar 

omgaan. De wcrcld die we delen is de 

wcrcld die de media om aanbieden. 

Willen we die aan markt overlatcn~ 

Fundamentele doelstellingen 
omroep 
We kunnen ons afvragen wat eigenlijk 

de tundamentelc doelstellingen van ecn 

omrocp zijn, en welke taken daaruit 

ziJn at tc leidcn. In 1948 hecft de politi

coloog Harold Lasswell uiteengezet wat 

volgens hem de taak van de media in de 

<,amcnleving is. 1" Hij hecft het strict gc

nomen over de functie van 'coim!Illllica

lioll ill socicty', wat nog icts bredcr 

gcformulcerd is, maar wat geen echt an

der standpunt oplevert. La.,.,well onder

schcidde dcstijd-, een drictal tuncties 

In de gatcn houden, het bcwakcn 

van de omgcving en daarvan verslag 

uithrengen 1 

2. Organiseren van grocpcn in de sa

mcnleving in het reageren op wat er 

in de omgeving wordt opgcmcrkt 1 

3. Ovcrdragen van het sociale crfgocd 

naar de volgendc genera tic. 

Later is dezc indeling in ccnvoudiger 

hewoordingen gegoten en bekcnd ge

worden als: nieuws, commentaar, edu

catie en, cen toen pas bedachte functie, 

amu<,ement. 11 

De hier opgcsomde 'functies van de 

media' ziJil niet gclijk te stellen met op-

gavcn voor de media. Het is een op

somming van de gevolgen die de media 

nu ccnmaal hebhen, of we willen of 

niet. Wanneer we ons dat rcalisercn, 

komen we bij de vraag hoc we die ge

volgen liever niet en hoe lievcr wei wil

len hehbcn, en pas dan zijn we hij de 

opgaven voor de media aanbeland. 

De eenvoudige formulering 'nieuws, 

commentaar, educatie en amusement' is 

- niet terecht - veel bekender gewor

dcn, en wordt dan vaak nog geredu

ceerd ook. i\1en hccft het dan aileen 

over intormatievcr-,chafhng. Die is er 

wei, en d1e is ook belangrijk, maar cr i'> 

mecr. Voor we aan dat 'mccr' toeko

mcn, zullcn we cerst die informatiever

schaffing nadcr bezien. Daar ligt 

ongetwijtcld cen crkendc taak van de 

publiekc omroep. 

Media en democratie 
In een democratic wordt van de burgers 

gevraagd zelf te beslisscn over dat wat 

hen aangaat. Om tot gcfundeerde be

slissingen te komen, is hct nodig om 

gdnformeerd te zijn. C6nformeerd 

over wat er in de wereld om ons heen 

gebeurt en over welkc altcrnatieven er 

zijn om op die gebeurtenisscn te rcage

rcn of vooruit te I open, om daarmee om 

te gaan. Vandaar dat de vrijheid van in

formatie zo hoog in het vaandel staat. 

De vrijheid van mcningsuiting is niet 

aileen de vrijheid om te zeggen wat 

men er van denkt, maar ook om dat zo 

te docn dat anderen van die mening 

kennis kunnen nemen en de mogelijk

heid ontstaat om gezamcnlijk tot actie 

te komcn. 

"Wat communicatie de politick te hie

den heeft, zijn de geloofsbrieven voor 

hct burgerschap: de macht om geza

menlijk te handelen, en de gevoclig

heid om te weten waar macht ophoudt 

en ovcrhccrsing begint"12 "Een publiek 
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verteld verhaal wint anderen niet door 

informaticverschaffing, maar door een 

uitnodiging om dee! tc hcbben in een 

ontdekking van een wcrcld waarin zij 

zichzelf kunncn herkennen. Verhalen 

brengen nict aileen in een notedop de 

vollcdige betekenis van wat er te zcg

gen valt, maar ze opcnbaren ook wat 

feiten en meningen aileen niet kunnen: 

bcgrip." 11 Wat echt van belang i'>, kan 

beter in verhalen dan door lecrstellin

gen verkondigd worden. Het is geen 

tocval dat De Negcrhut van Oom Tom 

en Max Havelaar in vcrhaalvorm gin

gen en niet a is traktaatjes. 

De Nederlandsc publieke omroep client 

de Nedcrlander aan te sprckcn als bur

ger in een democratic, niet als ondcr

daan van ecn staat of consument in een 

markt. Het aanspreken van de Neder

landse burger gebeurt nict via het 

marktmechanisme. De markt hedt na

melijk gecn beeld van de burger voor 

ogcn, maar van de consument. Door de 

Europese politick worden de media als 

economische produkten behandeld, en 

niet als culturele produkten. 14 Daardoor 

zijn de burgers gelijkgcsteld met consu-

De publieke 

menten.15 Consumenten zijn 

menscn die goedcren en 

diensten kopen. Hoe meer 

omroep client de 

Nederlander aan te 

spreken als burger 

in een democratie, 

niet als onderdaan 

een per-.oon besteedt, hoe 

'betcr' consumcnt. "' Arm en 

zijn dus geen gocdc consu

menten en dus niet zo he

langrijk. Oudercn die alles al 

hchben ook nict Maar jui-.t 

als burgers zijn aile mensen 

evenveel waard. 
van een staat of 

Burgcrschap houdt de impli

ciete competentie in, ecn af-consument in een 

markt. 
gewogen kcuze te maken uit 

de verscheidenheid aan alter

natieven. Die competentic is 

Ievens de verantwoordelijkheid om dat 

te doen. De burger heeft hct rccht te 

kiezen en de plicht om te kiezen, en dus 

moet hij zich kunncn voorzien van de 

informatie die hij voor zijn keuzcs nodig 

heeft. Daardoor wordt hij in staat ge

steld ecn verantwoorde keuze te doen. 

Hij moet via de media toegang krijgen 

tot het scala van inforrnatic, opvattin

gen, argumentcn en verklaringcn die het 

mcnsen mogelijk maakt inzicht te krij

gen in de dingen die hun Ieven be!n

vlocden en verandcrcn. Mensen mocten 

in staat worden gestcld om de ver-.chil

lende mogclijkheden af tc wcgcn om zo 

tot actie over tc kunnen gaan als indivi

du en als lid van ccn politieke gemccn

<,chap.17 Zulke informatie moet komcn 

uit een onverdachte en niet-belanghcb

bende hock, deskundig en onder

bouwd.1H En uit verschillendc hoeken 

betekent nict m<'t'r van hctzelfde. 1'' 

In het Verenigd Koninkrijk leidden de 

adviezcn van de commissie-Peacock tot 

cen systeem van 'comumer souererqnty', dat 

er van uitgaat dat kijkers en luisteraars 

uiteindelijk de bc,tc beoordelaars van 

hun eigcn belangen zijn, die ze het best 

kunnen dienen als ze de omroepdien

-.ten kunncn kopen van zoveel mogelijk 

leveranciers2 11 Dit nu klinkt ovcrtui

gcnd tot men zich rcaliscert dat hct ci

gcne van nieuws juist is, dat men het 

niet allemaal vcrwachten kan, en dater 

dus iemand nodig is, een publieke om

roep, die de selectic doet. De bcnade

ring van de commissic-Pcacock is dan 

ook strijdig met de hier verdedigdc op

vatting van wclke opgave aan de pu

blicke omroep gcstcld client tc worden. 

Als de burger moet wetcn wat voor hem 

belangrijk is, houdt dat in dat hij nict ai

leen moct horen wat hij toch al wei wil 

horen, maar ook dat hij moet horen wat 

hij nodig heeft om cen goede kcuze te 

makcn. Daarbij is hct bclangriJkcr dat 

men weet dat hct speelt, dan dat men 

prccies op de hoogte is. Men client te 



we ten dat anderen daarover zich zorgen 

maken, zelfs als men niet bereid is die 

zorgen te delen. Anders gezegcl: wat cr 

gezegd wordt, mag niet aileen maar gc

zegd worden omdat iemand hct horen 

wil. lmmers, op sommige dingen zit nie

mand te wachten, en zou niemand wil

lcn horen, en toch is het bclangrijk dat 

ze gezegd worden. 

Het 'nut' van ccn programma dat wijst 

op de gevaren van een nucleaire oorlog 

of de bevolkingsgroei is hoog, maar de 

'satisfactie' die dat de kijkers brcngt is 

laag, hoogsten'> iet<, voor ecn masochist. 

Het gaat dus niet aileen om wat men 

wil horen, maar juist vooral om wat er 

gezegd moct worden. Ecn vergelijking 

met het onderwijs ligt voor de hand. In 

hct onderwiJS is het heel gewoon dat 

<,ommige zaken geleerd moetcn wor

den, en dus gedoceerd, waar de leerling 

op dat moment niet van inziet dat hij 

het nodig zal hebben. Democratie is 

nict aileen maar geven wat gevraagd 

wordt (brood en spelcn), maar ook ge

ven wat nodig is voor een gewenste sa

menlcving. 

Cultuur 
De mondige burger is natuurlijk een 

bclangriJke factor, maar hij is niet de 

enige bestaan<,reden van de omroep, 

van de media. Zakcn als identiteit en 

cultuur zijn wellicht nog belangrijker, al 

i'> het moeilijk een rangorde te bepalen. 

Cultuur is daarom al zo belangrijk om

dat men zich daar blijkbaar minder zor

gen over maakt dan over democratic. 

t\lct cultuur bedoelen wij de volksaard. 

het eigene van een samcnlcving. 

Media zqn belangrijke cultuurdragcrs 

Door wat de media doen en brengcn, 

worden cr altijd waarden en normen 

voorgehouden en overgedragen. Ook 

onver<,chilligheid en onbenulligheid 

zijn wJardcn. du<, is er altijd sprake van 

een cultuuroverdracht. Media dragen 

bij aan de cultuur door hun identiteit: 

een marktgcricht medium is niet uit op 

het brengcn of in stand houden van 

Nedcrlandse cultuur, maar i' georicn

teerd op produkten voor de wereld

markt. Toch willen we een samenlcving 

waarin de mensen zich als Neder

landers herkennen. Nederlandse series 

scorcn zelts relatief goed, hebben altijd 

een streepje voor, ook op beter ge

maakte huitenland<,e series. Maar ze 

zijn wei duurder, dus als winst het mo

ticf is, kunnen we uitrekenen waarop 

bezuinigd wordt. 

De televisie is voor veel mensen cen 

belangrijk referenticpunt geworden 

voor de hepaling van hoe zij tcgen het 

Ieven, de samenlcving en de wcrcld 

aankijken. Via allerlei programmasoor

ten worden wereldbcclden en mem

beclden uitgedragen en voorgchouden 

Misschien is duidelijker dat ze worden 

uitgedragen, dan waaruit ze precies be

staan. Met name ook op het terrein dat 

vaak als noodzakelijk kwaad gezien 

wordt, het zogenaamde amusement, 

ligt een opgave voor de publieke om

roep. Omdat de televisie hijdraagt aan 

de totstandkoming, verandering, be

stcndiging van onze cultuur, dat samen

stel van waarden en nonnen dat ken

merkend is voor onze samenleving, ligt 

daar een taak voor de publieke omroep. 

Van de commerciele omroep die er op 

uit is het midden van de weg aan te 

houden of op populariteit in te spelen 

tencinde de kijkdichtheid en zo adver

tentietaricven in de hoogte te jagen, 

mag dat niet verwacht worden. 

Publiekc omroep heeft ccn verantwoor

delijkheid naar de culturele groepen die 

Nederland herbergt, en dat zijn er nog

al wat. Ze heeft de taak om ook of mis

schien juist in amusement<,programma's 
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tc thematiscren wat in die groepen 

lccft. Is her immers niel de verhaalvorm 

die niet aileen de introductie van poli

ticke thema's vergcmakkelijkt, maar 

zich hij uitstek !cent om cultuurdilcm

ma'<. tc thematiscrenc Publieke omroep 

kan en moet ecn ontmoetingsplaats zijn 

voor allerlei culturcle segmenten van 

onze samenleving. 1\lcnsen mocten 

zich hcrkennen in wat de puhlieke om

roep is en de programma\ die ze uit

zendt. Het is daarom bclangrijk dar de 

omroep vcrankerd is in de samcnleving, 

dat ze aansluiting vindt bij de verschil

lendc culturelc groepen die in de sa

menlcving voorkomen, of ze nu onder

schciden kunnen worden langs de tra

ditionclc lijnen van de oudc zuilen of 

langs nieuwe lijncn Misschien bicdt de 

huidige puhlieke omroepconstellatie 

wei de beste mogelijkheid om dezc op

gave tc realiseren. Als het a! onverstan

dig is om oude schoencn weg tc gooien 

voor men nieuwc heeft, dan geldt dat 

nog sterker voor omroepvonnen. 

Natuurlijk is er vee! veranderd en de 

concrete vormcn kunnen gedeeltclijk of 

geheel achterhaald hlijken, maar de uit

gangspuntcn hoevcn niet vcranderd tc 

zijn Hct is merkwaardig dat degenen 

die roepen dar we naar ccn andere con

stcllatie toe moeten zo weinig indica

tics weten tc geven langs welke lijnen 

de idcntiteiten !open die de nicuwe 

vorm moetcn bepalen; zc Iaten dat lie

ver over aan dcgenen van wie ze bij 

voorbaat hehhcn vastgcsteld dat die het 

antwoord nict wcten. 

Maar idenliteit wordt wei terdcge nog 

gevoeld. Zie maar het referendum van 

de Amstcrdammers die vooral Amster

dammers willen hlijven. De vraag is 

dus: wal hehhcn we nog aan identitcit 

in het publieke hestel waardoor we 

kunnen aansluiten bij wat er nog is of 

wat cr nu komcn moen 

Kenmerken en voordelen 
publieke omroep 
Een puhlieke omrocp is een omroep die 

uit middelen die de gemecnschap hiJ

cenhrengt vcrschillendc soortcn pro

gramma's maakt waarrnee de bclangen 

van de gemccnscbap en de burger<; ge

diend worden. Niet voor aile burgers 

tcgelijk, maar over de tijd gcrckcnd 

worden aile burgers hedicnd. Zo'n pu

hlieke omroep is niet op winst gcricht, 

noch is zc dienstbaar aan het witlststre

ven van andercr1. De eis aan omrocpen 

om te zorgcn dat de programmering in

tcressant voor advcrtcerders wordt, rs 

ccn grote qap op ecn zeer he !lend vlak. 

Dit niet winstgericht zijn rechtvaardigt 

het hclten van omroephijdragen, zodat 

cen divcrsiteit aan programma's kan 

worden gemaakt, voor icdereen bc

schikbaar tcgen minimale kosten, met 

de verplichting daarover verantwoor

ding at te leggen "In Nederland is die 

diversiteit misschien bctcr gcregcld via 

de publickc omroep dan elders" zegt 

HiiP 1
, maar wtj wetcn wat dat 'mis

schien' bctekent: 'zolang het duurt. 

Wat zijn de kenmerkcn en de voorde

len van een publieke omroep: Anders 

gezegd: waarom zouden we een public

ke omroep willen of mocten willcnc 

1. De puhlieke omroep is van ons, de 

Nederlandsc samenlcving De publiekc 

omrocp hedt ccn achterban en daar

door een lcgitimatic AI ziJn die achtcr

bannen niet meer wat ze vrocger waren, 

en is zodoende die legitimatic niet mccr 

dezclfde als vroeger, en misschicn ook 

niet meer zo degelijk als vrocgcr, het is 

betcr dan gccn legitimatic, of de lcgiti

matic doordat men hct geld hedt om 

hct te probcren. Er zal een manier moe

ten gevonden worden om identiteiten 

tc 'herijken' wanneer en voor zovcr de 

oude idcntiteiten nict mecr zouden vol-



doen. Tot nu toe wordt vaak beweerd 

dat de oude identiteiten er niet meer 

zouden zijn, maar zolang dat gebeurt 

door mensen die de oude weg willen 

hebben en de nieuwe niet herkennen is 

dat een oncigenlijk argument. ldentiteit 

is iet<, wat allereerst door degenen die 

het hebben, herkend moet worden. Dat 

degenen die er ver vanaf staan het niet 

zien zitten i'> wat ander'>. Met de oude 

structuur als inspiratiebron kunnen 

nieuwe identiteitcn ontstaan. 

evcnwichtig aanbod waar mensen op 

kunnen vertrouwen wanneer ze hun 

keuzes moeten maken: de socii'' Een pu

blieke omroep, die geen andere belan

gen client dan die van de samenleving 

kan in deze verhelderend werken. 

4. De inherentc pluriformitcit van dit 

extern pluriform bestel. Deze vorm van 

pluriformiteit draagt de potentie van 

een werkelijk publieke disCU'>'>ie in zich. 

Het is maar de vraag of je dat met een 

interne pluriformiteit kunt 

2. Trouwens, ook al is er 

vcel veranderd, hct public

ke bestel vertcgenwoor

digt in iedcr gcval de wil 

om de vcr'>cheidenhcid 

van meningen en opvattin

gcn tot zijn rccht te Iaten 

komcn, en elk van die me

ningen als meningen te er

kennen. Zo'n publiek 

Het gaat niet alleen 
benaderen. Zie de jaloerse 

blikken van de buitenlan-

om wat men wil ders. Externe pluriformi

teit sluit meer aan bij een 

samcnleving in discussie. 

Interne pluriformitcit lcidt 

tot een compromissensa

menleving. Buitenlanders 

die gewend zijn met inter-

horen, maar juist 

vooral om wat er 

gezegd moet 

worden, 

be<,tc] rcspectccrt de geschicdenis en 

erkent dat mensen 'ergens vandaan ko

men.' Men toont men<,en, gebeurtenis

sen, ontwikkclingen in ccn samenhang; 

een imtcek die juist de beschaving van 

de samenleving laat zien. 

3. Een samenlcving die gekenrnerkt 

wordt door een steeds groter aanbod 

aan informatie, biedt impliciet steeds 

mecr mogeliJkheden aan mensen die 

daar hun werkelijkheid en identiteit uit 

kunnen construeren. Als dit de kant is 

die de techniek opgaat, dan hebben we 

juist meer behoefte aan een publicke 

omroep. De technische ontwikkelingen 

maken het voor meer mensen mogelijk 

meer af te nemen, maar dan is er meer 

bchocfte aan onafhankelijkc lieden die 

de keuzes kunncn maken, pakketten 

kunnen formeren, de achtergronden 

kunnen toelichten. Meer dan ooit is er 

de noodzaak van een genuanceerd 

ne pluriforminteit te wer

ken weten wat dat betekent. Personeels

benoemingen naar politieke en of gods

dicnstigc klcur, en assistentic van een 

andere kleur om dat goed in de gaten te 

houden; Gelijkberechtiging voor ieder

een, zodat als de ene partij vijf minuten 

zendtijd voor een standpunt krijgt, de 

andere partij die ook moet krijgen, ook 

als ze geen standpunt heeft of mi'>

schien ecn dat in veel kortere tijd uit

eengezet kan worden. Dat leidt tot het 

maar liever niet aansnijden van heikele 

kwesties, vanwege al de ruzies en a! de 

inspraak die daarbij horen. In het Duits 

heet dat 'AusqewogenheJt', uitgebalan

ceerdheid. Voor Duits sprekende om

roepjournalisten is de Nederlandse 

omroep, waar iederecn net zo onuitge

balanceerd kan zijn als-ie wil omdat de 

balans door het totaal-systeem wordt 

bercikt, iets om van te watertanden. 

Interne pluriformiteit lcidt tot de GGD, 

de Grootste Gemene Deler, dat wat 
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nog net door iedcreen gcacccpteerd 

wordt, de huidige Nederlandsc omroep 

hiedt aile mogelijkheden voor hct 

KGV, het Kleimte Gemene Veelvoud: 

alles kan gczcgd worden, voor alles is 

ergens wei plaats of tijd. Als we zo no

dig naar een andcr systeem moeten, 

dan toch een KGV-systeem en geen 

GGD-systeem. 

5. De publieke omroep is wettclijk gc

regeld en daardoor beschcrmd, niet 

verhandelbaar op de beurs. Zij zal dus 

van ons blijven, hoeveel Murdoch en 

ller!u.,coni er ook voor over zouden 

hcbben. Onze kabelnetten en posterij

en worden a! verkocht en hct cerste 

wat die doen - wei moetcn doen trou

wens - is het afstoten van onrendabele 

gchieden. Welke zijn de onrcndabelc 

gebicden van de omroepc Het is be

langrijk dat verschillende geluiden ge

hoord kunncn worden. Er moet een 

waarborg zijn voor dat andere geluid 

We moeten weten dat het bij andcren 

leeft, dat het ook bij andcrcn leeft of 

dat cr bij anderen iets anders leeft en 

welke thema's dat betreft. 

6. De publieke omroep sprcekt de kij

ker en luisteraar aan als burger, niet als 

consument. Jc hebt publieke omroep 

nodig om bepaalde zaken te houden: 

democratic - cultuur - representatie. 

Daarvoor is het noodzakelijk dater niet 

aileen maar consument-georienteerde 

media zijn, maar ook media die zenden 

omdat het nodig is. 

7. Ecn staatsomroep kan ook enkelc 

van de hier belangrijk gcachtc taken 

vcrzorgen, maar deze past niet bij de 

Nederlandse samenleving. llovendien 

leidt deze vorm gemakkelijkcr tot uni

formiteit en tot nationalisme, terwijl we 

juist constant roepen dat er een pluri-

forme samenleving is en moet zijn Die 

samenleving mag zich dan ook wei her

kennen in de omroep. 

8. Een abonnee-bcstcl is aileen goed 

voor de reeds ge'J'nteresseerdcn, en voor 

de niet-gc'interesseerden. Een blad over 

postzegels is van belang voor postze

gelverzamelaars en dat het duidelijk 

herkenbaar is, i'> van belang voor niet

verzamelaars. Maar de samenlcving is 

geen postzcgclvcrzamcling en politieke 

en maatschappelijke belangstelling is 

geen hobby Politieke programma's zijn 

er niet aileen voor de reeds politiek 

ge'interesseerden. 

9. Publieke omroep is niet aileen maar 

complcmentariteit Uiteindelijk kan 

complementariteit evengoed lciden tot 

consumentisme. Er wordt wei gesugge

reerd dat de publieke omroep comple

mentair moet zijn ten aanzien van wat 

anderen a! brengen, maar dat is niet 

voldoende. Als men dat als uitgangs

punt neemt, conformeert men zich aan 

hct marktprincipe als leidend beginscl 

voor de omroep: ecn vorm van de oren 

Iaten hangen naar de commercie. 

Wat is een publieke omroep? 
Laten we cr nu van uitgaan dat een pu

blieke omroep een omroep is die door 

ons gezamenlijk betaald wordt om pro

gramma's uit tc zenden, juist voor ons 

allemaal. Ze brengt programma's waar

van we het belangrijk genoeg vindcn 

dat ze gebracht worden, niet aileen die 

programma's die wij zeit willen ontvan

gen. Het is dus een omroep die gelegiti

meerd wordt door het dienstbaar zijn 

aan het algemeen belang. En dus niet 

bepaald wordt met de moderne slogan: 

'the public interest is that i11 which the puhlic ts 

interested' De publicke omroep is een 

omroep met een publieke taak en een 



publieke financiering. Kranten hebben 

natuurlijk ook een publieke taak, en bij 

de meeste is men zich daarvan zecr wei 

bewust. l\1aar een krant is een heel an

der medium dan telcvisie. Er is een dui

delijker schciding tussen commercie en 

redactie, en het produkt verdraagt dat 

ook, de uitgever wil misschien wei veel 

lezer-;, en veel advertenties, maar niet 

noodzakelijkerwijs allcmaal op dezeltde 

pagina. Er zijn trouwens meer verschil

lcn. Voor de pers bestaat er cen bedrijfs

fonds waaruit met behulp van geld dat 

via radio en televisie door de publiekc 

omroepen vcrdiend werd, de verschei

denheid in de pers bn worden bevor

derd. En het abonnement op een krant 

waar men geacht wordt mindcr dan een 

uur per dag in te lezcn is heel wat hoger 

dan bet luister- en kijkgeld' Zo'n snort 

werkwijze van onafhankelijke redactie 

en toch inkomsten uit rcclame zoals bij 

kranten is overigens ook bij televisie re

aliseerbaar, zoals bij voorbeeld bij de 

oude Engelsc ITV/IBA-omrocpen het 

geval was. Dat is een heel ander soort 

omroep dan een puur commercicle. 

De vraag is dan, waarom de media een 

dergelijke rol zoudcn moeten hebben. 

Waarom moeten wij te weten komen 

wat er in de omgeving gebcurt? Zou 

dat kunnen lciden tot iets daaraan of 

daartcgen doen, zijn daarvoor alterna

tieven aan te reiken, waarom zouden 

we ons socialc en culturele erfgoed ver

der geven aan volgende gencratiesJ Het 

zijn vreemde vragen, want er zal wei 

niemand zijn die meent dat we hct niet 

hoeven te weten, dat we nergens iets 

aan hoeven te doen. Hoewel ... waarom 

makcn we ons zoveel zorgcn over de 

economische en sociale omstandighe

den en zo wcinig over de culturclc om

standigheden? 

Als de oude structurelc verbanden weg

gevallell zijn, wil dat niet zeggen dater 

geen structuur meer is. De kerken, de 

politiek leveren die banden niet meer. 

Oat client te betekcnen dat de publieke 

omroep versterkt moet worden. Over 

het hoc kan men van mening verschil

len, maar niet over de vraag of het iets 

is voor meer dan vijf jaar, en niet over 

bet fcit dat bet niet iets is dat op puur 

economischc motieven beslist moet 

worden. Afschaffen van luistcr- en kijk

geld is bet reduccren van burgers tot 

mediaconsumenten. 

Het lijkt wei of velen zo'n hekel heb

ben aan de voorbije vcrzuiling dat ze 

dat wat hen er aan herinnert willen op

ruimen. Dat blijkt bij voorbeeld uit de 

herhaalde voorstellcn, tot vanuit de 

Wetenschappelijke Raad voor bet 

Regeringsbeleid (WRR) toe, om de om

roepen KRO, NCRV en EO bijeen te 

voegen. Wat die drie gemeen hebben is 

hopelijk bet geloof in een en dezelfde 

God, maar daarom nog niet een geza

menlijke of gelijke opvatting over hoe 

de publieke omroep moet werken. 

De beoordeling client te geschieden op 

een totaalaanbod, niet op afzonderlijkc 

elementen daaruit. Hoewel niet elk ele

ment in elk grater gehcel past, is bet 

ook weer niet zo dat elk element alleen 

aile kenmcrken van bet geheel dragen 

moet of kan. Dat er straks geen pro

gramma meer zal zijn en 

mensen straks a Ia carte alles 
Liever een KGV 

(Kleinste Gemene 
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kunnen kiezen, wil niet zeg

gen dat ze dat ook zullen 

doen. Al jaren lang kan men 

kiezen tusscn kranten. Maar 

slechts weinigen maken zo'n 

keuze elke dag opnieuw, en 

dat hecft goede gronden. 

Oat zal met tv en radio niet 

anders zij n. 

Veelvoud)-systeem 

dan een GGD 

(Grootste Gemene 

Deler)-systeem. 

De discussie over wat voor publieke 

omroep we hebben willen is eigenlijk 

de discussic over wat voor een samcnle-
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ving we willcn hebben: een van consu

menten of een van burgers, een samen

leving waarin de burger temidden van 

zijn medeburgers gezamenlijk wordt 

aangesproken of een samenleving die 

zo versnipperd is dater aileen nog indi

viduele, relaticf geisoleerde, consumen

ten zijn. Een waarin gezegd wordt 

waarvoor men bereid is te betalen of 

een waarin gezegd wordt wat belang

rijk is om gezegd te worden. 

WiJ zullcn het antwoord niet geven, 

maar will en de lezer bij het zoeken naar 

het antwoord het volgcnde voorhou

den: De Amerikaanse communicaticwe

tenschapper Larry Gross hccft ooit een 

parabe]22 geschreven, die wij voor deze 

situatic aanpassen: "Stel je voor dat cr 

iemand bij u aanbclt die zegt 'ik wil 

graag de komende jaren aile dagcn hij u 

op bezoek komen. lk kom a! heel 

vroeg, en blijf tot heel laat. lk zal u ver

tellen wat cr in de wereld gebeurt, en ik 

zal u onderhouden met spannende en 

vrolijke verhalen, met '>pcllctjes en met 

gesprekkcn. En als u er niet bent, ik 

kom namelijk vooral als u niet thuis 

bent, zal ik als baby-sit de kinderen be

zighouden.' Wat zou u dan zeggen7 

Laten we aannemen dat u zou zeggen: 

'alles goed en wei maar wat moet dat 

kosten?' en hij zegt dan 'o, het kost u 

niks, want tussendoor zal ik u wasmid

delen, maandverband, verzekcringen en 

vliegreizen aanbcvelen, en daarmee 

verdien ik genoeg, meer dan genoeg. 

Zegt u dan zonder verdcre voorwaar

den te stellen: 'kom alsjcblicft maar bin

nen'7 Waarschijnlijk niet; maar stellcn 

wij als samenleving eiscn aan iemand 

die op deze wijze bij iedereen binnen

komt? Zeggen we: 'Als jc ook maar 

voorleest uit postbus 51, mag je vijf jaar 

lang binnenkomen'? _,... 
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H 
ct platform, waarop de 

nieuwe christen-democra

tic oprijst 'temidden van 

de golven' rust op vier pij

lers, vier ondcrscheidendc markerings

puntcn: 

wi1 Z!Jn een partij van de waardcn; 

wij 'itaan voor de integriteit van de 

.;;an1cnlcving; 

onze acties dienen het hcdcn te over

stijgen door respect voor de crfcnis 

van vorige genera tics en zorg voor de 

levenskanscn van toekomstigc; 

onze verantwoordelijkhcid gaat over 

de grcn'i van het hicr en betreft me

demensen wcrcldwijd. 

De vier pijlers zijn: waarden, samenle

ving, traditic en toekomst, globalisatie. 

Hct gaat om een onderscheidendc visie 

op mens, samenleving, tijd en ruimte. 

Aanval op de PBO 
Als de tekencn niet bedriegen, zal de 

aanval van 'paars' in de komendc maan

dcn vooral gcricht zijn op onze visic op 

de samenlcving. Dat kan actief, maar 

dat kan ook passid, namelijk door de 

maatschappclijkc instituties, die in onze 

visie centraal staan als dragers van een 

mcnswaardige samcnleving niet de juist 

nu broodnodige beschcrming en steun 

tc bieden. 

Door sommigcn lijkt een actievc aanval 

tc zijn ingezct op de publiekrcchtelijke 

bedrijtsorganisatic (PBO) Het probate 

middel is dan die te beginncn at te 

schildcrcn a]<, een relict van het voor

oorlog<;c katholieke corporatisme. Dat 

brcngt potentieel vee! tegenstandcrs bij 

clkaar en verlamt bij voorbaat de advo

caten van onze ovcrlegeconomic. Voeg 

daar nog de kreet aan toe van het pri

maat van de politick en zo hedt men 

een breed tront. 

Het bcgint bij zoiets schijnbaar on

schuldigs als de afschaHing van de vcr

plichting van de regering om advie'> aan 

de SER te vragcn onder het mom van 

'weg met de stroperighcid'. 

Nu moetcn wij duidelijk ondcrscheid 

durvcn te maken tusscn leidende begin

sclcn en tijdgebondcn vertalingen daar

van. Niet alles wat na de oorlog tot 

stand is gekomen aan publiekrechtelijkc 

instellingen, overlegorgancn en advies

structuren is heilig, maar het principe, 

dat arbcid en kapitaal, ovcrheid en be

drijtsleven, markt en ordening, onder

nemersvrijheid en gemeenschappelijke 

verantwoordelijkhcid in laatste instantie 

niet tegenover elkaar staan, blijft ons 

dierbaar. Wie zich dat niet realiseert, 

wie ten principale een roll back-scenario 

voorstaat, is 'paars' in de Tweede Kamer. 

Het was namelijk gccn rcgeringsvoor

stcl maar een amendcment, waarmcc de 

atschaffing van de verplichte adviesaan

vrage wcrd doorgedrukt. 

In het nu bcginnende parlemcntaire 

jaar Zllllen op dit punt, op het punt dus 

van de architectuur van de samenlc

ving, de messen gcslcpen gaan worden. 

Wat de regering doet is nog niet duide

lijk, zoals hier mccr is aangestipt, als 

het over kleur bekennen gaat. Er lijken 

zich twee richtingen af te tekenen: zij 

m 

n 

0 

0 



c 
c 
u 

die de voordelen zien van het gegroei

de stelsel, met de noodzaak dat op on

derdelcn te hervormen, en zij, die JLiist 

op dit tcrrein het eigene van paars wil

lcn tonen en het ideologische gevecht 

willen aangaan. 

Het is in deze opvallend dat minister 

Van Aartsen van Landbouw, Natuur

beheer en Visserij (LNV) niet de stof

kam maar de slopershamer ter hand 

lijkt tc will en nemen. 

De openhartigheid van een 
minister 
Bij het in ontvangst nemcn van een <,tu

dierapport van het wetcnschappelijk in

stituut van de SCI' over de toekomst 

van de Nederlandse landbouw op 6 juli 

jl heeft minister Van Aartsen een op

zienbarende uitspraak gedaan, altham 

volgens het Agrarisch Dagblad. 

"Het kcm niet zo zijn dat een structuur, 

die voortkomt uit de katholiek-sociale 

traditie en haar wortels hedt in de jaren 

dertig nog in de volgende ecuw kan vol

doen" (cursivering )v C). De structuur 

van de Publiekrechtelijke Organi'>atie, 

aldus van Aartsen is achterhaald. 

De uit'>praak van de heer Van Aartsen is 

om meerderc redenen opmerkelijk. 

lledoclt hij te zeggen, dat de leven<,cy-

clus van richtinggevende 

Het is opvallend dat 
ideeen terzake van de maat

schappij-ontwikkeling in het 

algemeen na een halve eeuw 

wei hun langste tijd hebben 

gehad? Maar dan geldt dat a 

fortiori ook voor het gedach

tengocd van zijn eigen poli

tieke stroming, dat a! ruim 

andcrhalve eeuw oud is. Toch 

minister Van 

Aartsen niet de 

stofkam maar de 

slopershamer ter 

hand wil nemen. 
achtcn wij bepaalde ideccn 

van de liberale voorman Thorbccke van 

het midden van de vorige eeuw nog 

steeds de moeite waard, om niet te spre

ken van Adam Smith en De Tocqueville 

Wat kan de minister aanleiding hebben 

gegeven om jui'>t de katholieke -;ociale 

leer op de korrel te nemen~ Als hij met 

deze opmerkingen het Landbouwschap 

en de PBO-structuur heeft willcn trd

fcn, dan is hij loch wei kort van memo

rie. De PBO-organen kennen velc 

vaders, en de acceptatie van cen imti

tuut als het Landbouwschap was geba

seerd op brede overeenstemming, 

waarbij ook de protestants-christelijke 

traditie (\oevereiniteit in eigen kring') 

en opvattingen binnen de sociaal-de

mocratie en het liberalisme een belang

rijke rol hebben ge<,peeld Denk aan de 

grote invloed van de liberale bocren

voorman l.ouwe'>. 

Het kan zijn, dat de minister de christc

lijk-sociale traditie in het algemeen wci

nig hctekenisvol meer acht, maar dan 

zou hij op de cerste plaats eens bij zijn 

eigen departement tc rade moeten gaan. 

Dat departement is namelijk bijvoor

beeld door middel van zijn bemoeienis

sen mer het ontwikkelingswerk er goed 

van op de hoogte, dat echte agrarische 

hervormingen niet slagen zonder een 

duidelijke maatschappijvi<,ie, die weer 

alles te maken heeft met mens- en lc

vensbeschouwing. Mislukking of succes 

hangt daarvan at, en juist daarom komt 

op zoveel plaatsen in de wereld heden 

ten dage de modernisering van de 

voedselproduktie en de bestrijding van 

de armoede op het platteland tot stand 

in die combinatie van nieuwc kennis en 

lcvcnsbeschouwelijke (dikwijls christe

lijke) inspiratie. Niet van deze tijd~ 

De minister zou ook eens ziJn Iicht 

kunnen opstcken hij de niet-katholicke 

'lihcrr~l' Clinton, die er regelmatig hlijk 

van geeft, onder andere volgens The 

Tablet van 17 lebruari jl, mecr dan wel

ke eerdere Amerikaanse president, ge

grcpcn te zijn door de - ja zeker 

katholieke sociale traditic (en het ge-



dachtengoed van de chri<,ten-democra

tiel. In zijn <,peech voor de hcroemde 

_lezL(I.tcnuniver~itcit van (~corgcto\vn 

gat hij nota bene op dezeltde 6 juli jl 

nog een mdrukwekkende uiteenzetting, 

gehcel in die traditie, van hoc hij het 

hcr<,tel ziet van het maat-,chappclijk 

middenveld en de vcrantwoordelijke 

samcnlcving' 

AI-, deze gctuigenisscn niet voldoende 

zijn, kan de minister ook nog in eigcn 

kring terecht. Ecn van de voornaamstc 

libcrale ideulogcn, profc.,.,or Dahrcn

dorf, houdt niet op tc onderstrcpen. dat 

een humane <,amcnleving, juist in de 

volgcnde eeuw, het niet kan stcllen zon

der een krachtig en clkaar ver-;terkend 

maatschappclijk middcnveld en dat cs

senticel zijn een aantal instituties, die 

niet door de markt en het kapita!i.,me 

gedomineerd worden, idcccn die dicht 

bij de christelijk-.,ocialc traditie liggen 

Nog vcrwonderlijkcr dan dezc aanval is 

dat de minister. voor wic deregulcring 

hoog in het vaandel moet -;taan. voor 

ziJn beurt spreekt. De partners binnen 

het Landbouwschap en binnen de 

I'BO-organen zijn intensief in gesprek 

over de toekomst van 'hun' instellingen. 

Dat een minister daar doorhccn hetst, 

zegt eigenlijk nogal wat over diens up

vatting over de scheiding van verant

woordelijkhcden en de noodzaak van 

terughoudend overhcid-,gedrag. 

Een nieuwe betekenis 
Op de maatschappelijkc agenda van dit 

moment staat juist in de agrari'>che sec

tor een groot aantal problemen, die om 

inzct van de groep als zodanig vragcn. 

Zaken als dierengezondheid, dieren

wclziJn, milieuprublcmatiek, natuurbe

houd kunnen niet goed geregcld 

worden zonder de eigen verantwoorde

liJkheid van d<: agrari-;che ondernemers 

<,erieu., tc: nemen. Dati'> de lcs geweest 

van zoveel mislukte milieuvoorschrit

tcn. Maar het kan ook n1et in een situ

atie, waarin een (grot<:) mecrdcrheid 

wei bercid i-, in gezamenlijkh<:id te 

trachten normen t<: bereiken, situatics 

te hcrst<:llen. imago\ te verbeteren. 

maar hun inzet gelrustreerd ziet door 

die paar buit<:nstaanders, die juist kun

nen prohteren van het goede gedrag 

van de meerderheid. Zo'n }m ,-iders-gc

drag' i-, dikwijls cen te hoge prij<, van de 

vrijheid 

Vclen in het buitenland. ver weg 

(Galbraith) en dichtbiJ, kijken met af

gunst naar de wijzc, waarop wij onze 

overlegcconomic hebben gcordend. 

Zeker: er zittcn rigiditeiten aan vast, en 

die moeten telkem op hun noodzaak 

getoetst worden, maar al bij al is het 

systeem allesbehalve waard om met het 

badwater wcggcgooid te worden. 

Sommigen binncn paars (ook de mini'>

ter van LNVJ) associcren dar systeem 

graag met de verderfelijke invloed van 

de christen-democratic. Er zijn er ook 

die wijzcr lijken: de Eerste Kamcr

tractie van het CDA heeft enkele we

ken geleden verzet aangetekend tcgen 

het schrappcn van de verplichting van 

de regering om advies bij de SER in te 

winnen en minister Sorgdragcr is in ie

der geval constructiever geblcken, dan 

de paarse coalitie in de Twecdc Kamer, 

met haar toczegging de SER royaal te 

blijvcn inschakclen. En wat te denkcn 

van de minister van Social<: Zaken. die 

met zijn uitspraak 'lch IJ11J Cll1 Rcinliir1der' 

rechtstrceks verwees naar de christelijk

sociale en katholiekc sociale traditie' 

Het principe van de PBO kan in de re

volutionair nieuwe omstandigheden, 

zoals we die nu mecmaken, tot af

schaftingen. behoud of verandering van 

instituties en arrangementen lciden, 

maar blijft als principc uitermatc waar

devol. [r zullen momcnten zijn, dat we 
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anders tegen modaliteiten van de alge

meen verhindend vcrklaring aankijken, 

als daardoor de toegang'>poort tot ar

beidsparticipatie en flexihilisering soms 

te nauw zou worden. Jv1aar met name 

de milieuprohlematiek zou aan het Ult

gangspunt van -;an1enwerking en een 

ovcrstijgcnd algcmeen helang wei eem 

ccn onverwacht nieuwe actualiteit kun-

ncn gevcn. 

gezicht aan 'paars' gaf; hct wa-. ook her 

voort<,chrijdend inz1cht dar zoveel 

maatrcgelen, die in de vorige pcriode(sl 

op de rails warcn gezct, gewoon nood

zakclijk warcn, of hun vruchten begon

ncn at tc \Vcrpen. Nog ergcr: daar waar 

zo dikwijls het CDA verder wilde gaan, 

maar ingehouden wcrd door coalitie

partncrs, zullen nu die verdergaande 

kcuze<, gemaakt gaan wor-

En tegenover de stroperig- den. Dat gaat niet zeldcn J uist met het oog op 
heid staat de inderdaad in ten koste van helangrijkc 

jarcn van gezamenlijk 

overleg opgebouwde ar

beidsrust en hct gezamen

lijk scheppen van de 

voorwaarden voor ccono

misch hcrstel. Hct buiten

land henijdt ons en wie 

zich realiseert hoevccl in

spanning het hijvoorbeeld 

bij onze Oosterburcn ge

kost heeft om werkgevers, 

werknemers en overheid 

op een lijn te krijgen bij de 

de nieuwe, tot ver punten uit de verkiezings

programma\ waarmce de 

christen-democratic werd 

bestrcden: van de nicuwe 

in de volgende 

eeuw reikende 

agenda, zouden 
Schipholbaan tot de 

13ctuwclijn, van cen strcn

ger toelatingsbeleid van 

asielzoekers tot een aan

scherping (ja zeker) van 

het drugsheleid, van een 

restrictief heleid hij de so

ciale zckcrheid tot een ze-

elementen uit de 

PBO-agenda wei 

eens heel waardevol 

kunnen zijn. 

historisch unieke uitdagi ng van de 

Hereniging, realiseert zich ook hoc 

kostbaar de misschicn soms wat kraken-

de schoenen van onze overlegecono

mic zijn 

Daarom is opnieuw actueel, en mis

schien meer dan ooit, het vinden van 

een evenwicht tussen vrijheid, verant

woordelijkheid en binding. En dat is nu 

juist de kern van een publiekrechtelijke 

ordening van particulierc activiteiten. 

]uist met het oog op die nieuwe, tot ver 

in de volgende eeuw rcikendc agenda, 

zouden elcmenten uit die Pl30-gedach

te wei eens heel waardevol kunncn zijn. 

Zakelijkheid of irrationaliteit? 
Het zict er echter naar uit, dat 'paars' 

zijn kluif moet hebben. In het afgelo

pen parlementaire jaar was het niet ai

leen tijdnood, die nog gccn eigcn 

kere relativering van het 

minimumloon, om niet te spreken van 

de het CDA-programma verrc over

schrijdende bezuinigingen op de zuive

re ontwikkelingssamcnwerking (waar 

blijft de Derde Wereldbeweging?) 

In dat Iicht is hct geenszins ondenk-

baar, dat 'paars' zijn identiteit gaat ko

pcn met irrationcle beslissingen op het 

terrcin van de architectuur van de sa

menleving, en met name niet si11e ira et 

studio ondcrzoekt (of de conclusies van 

onderzoek accepteert) waar het sy

stcem van de PBO echte voordelen 

biedt, en waar het aanpassingen be

hocft. Het CDA zal daarom in dcze pe

riodc zich zcer mocten inspannen om 

aan te tonen, waar en wanneer dit sy

steem juist met het oog op de tockomst 

zeer zinvol kan zijn 

J\.1r. JJAJ\.1. 1)(111 Gen11ip 
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W
at bindt de moderne 

samenleving en welke 

bijdrage moeten chris

ten-democraten leve

ren om deze samenbindende krachten 

de ruimte te geven c.q. te stimuleren? 

Het zijn wat mij betreft wezenlijke vra

gen waaraan het CDA wat de beant

woording betreft een substantiele bij

drage moet leveren. 

In het zoeken naar antwoorden op deze 

vragen en de bepaling van de rol van de 

overheid hierin heeft de christen-de

mocratic een rijke traditie. In deze tra

ditie heeft het maatschappelijk weefsel 

tussen overheid en individu steeds een 

essentiele plaats gehad, waar de paarse 

partijen in hun denken -

voortkomend uit de geest 

van de Franse Revolutie -

de nadruk leggen op een 

overheid-individu schema. 

Het maatschappelijk weef

sel is van vitaal belang om 

een samenleving bij elkaar 

te houden. Oat wil wat mij 

betreft echter niet zeggen 

dat op nieuwe vragen de

zelfde antwoorden van het 

bouwend op haar traditie, kritisch te 

kijken naar deze maatschappelijke or

dening. In het verleden is wellicht een 

te grate nadruk gelegd op de 'terugtre

dende overheid' als leidend beginsel 

Stelling nemen over de rol van de over

heid raakt de kern van het christen-de

mocratisch gedachtengoed. Christen

democraten zien de mens niet aileen als 

individu, maar leggen daarnaast de na

druk op de mens in relatie tot de mede

mens. Oat heeft gevolgen voor het 

persoonlijk en het maatschappelijk 

handelen. Verantwoordelijkheid dus. 

Niet als vrijblijvendheid of open deur 

maar omdat mensen in eerste instantie 

hun eigen lot ter hand kunnen nemen 

en legelijkertijd daarbij 

het lot van anderen voor 

ogen houden. 

Dilemma 
Dit gezegd zijnde moeten 

maatschappelijke vraag

stukken uitgewerkt wor

den zodanig dat verant

woordelijkheid geen vrij

blijvendheid is maar actief 

beleefd wordt. Het is im-

verleden gegeven moeten Drs. E. Heerma mers mooi opgeschreven, 

worden. Het lijkt er soms op dat te ge- maar hoe om te gaan met de Jacls of life' 

makkelijk wordt teruggevallen op of waarin de verbrokkeling in de samenle-

wordt vastgehouden aan structuren die 

in het verleden zijn gegroeid maar 

waarvan de functie en de betekenis uit 

het oog verloren zijn. Het is zaak voor 

de christen-democratie om deze tijd 

van oppositie te benutten om, voort-

ving duidelijk wordt, waar werkenden 

en werklozen hun plek zoeken, waar de 

economische bedrijvigheid haar eigen 

regels stelt, waar overheden hun taken 

inhoud geven in het bewustzijn dat de 

burger niet meer ervaart dat de over-



heid ook van hem of haar is, waar 

maatschappelijke organisaties en ande

re verbanden verantwoordelijkheden 

dragen maar tegelijkertijd geconfron

teerd worden met het 'primaat van de 

politick'. 

In dit dilemma moet de christen-demo

cratic kiezen voor een benadering die 

aansluit op de bclcving van de burger 

en die menscn in staat stelt hun verant

woordelijkheid op te pakken. De over

heid zou meer dan in het verlcden haar 

kerntaken schcrp moeten formuleren 

en dczc overtuigend en gericht mocten 

uitvoeren, hiervoor is eerder een sterke 

dan een terugtredende overheid nodig 

Op andere gebiedcn zal de overheid 

juist mensen en gemeenschappen de 

ruimte moeten geven. De burger wil te

recht invloed op zaken die hem of haar 

dagelijks rakcn, op het werk, op school 

en in de buurt. Op dergelijke wensen 

van mensen en gemeenschappen moet 

de overheid voortborduren. Oat is de 

goede weg naar een ware participatie

democratie. Die participatie blijft uiter

aard niet beperkt tot de kleinschalige 

gemeenschappen waarin mensen zich 

thuisvoelen, maar reikt ook naar de 

macro-vragen van de samenleving. Zo 

nodig zelfs over de grenzen been: de 

betrokkenheid van vee! burgers bij de 

acties van Creenpeace is daarvan een 

duidelijk voorbeeld. 

Paars en de uitdaging voor het 
CDA 
Paars kiest in de vragen van verant

woordelijkheidsverdeling en maat

schappelijke ordening een andere 

richting. Soms heeft het trekken van 

'verdeel en heers'-politiek. De ene keer 

wint de een, de volgende keer de ander. 

Het vee! geprezen 'primaat van de poli

tick' heeft het risico in zich dat de be

langen v~n minderheden uit het oog 

worden verloren en draagvlak aileen 

blijkt uit de toevallige meerderheden. 

lk zie de uitdaging voor het CDA om 

de verantwoordelijkheidsvraag steeds 

opnieuw in verschillende verschijnings

vormen aan de orde te stellen. 

Niet aileen door alert te zijn op het 

wegdrukken van het maatschappelijk 

weefsel door paars, maar ook door ei

gentijdse alternatieven te ontwikkelen 

en aan te sluiten op nieuwe vormen van 

maatschappelijk weefsel. 

In plaats van de door paars overal ge'in

troduceerde marktwerking zou daarbij 

gcdacht kunnen worden aan de juridi

sche vorm van cobperaties en onderlin

ge waarborgmaatschappijen, waarin 

burgers hun gemeenschappelijke belan

gen zelf regelen, bijvoorbeeld waar het 

beheer van de kabel en andere gepriva

tiseerde nutsbedrijven betreft. Aan 

meerjarige concessies die bijvoorbeeld 

omroepen en universiteiten de gelegen

heid geven om zelf op de toekomst in 

te spelen De civil society die van onder

op gestalte krijgt, zou een vorm van ou

de vertrouwde algemeen verbindend

verklaring van private overeenkomsten 

wei eens heel nodig kunnen hebben. Of 

het nu ondernemersovereenkomsten 

inzake de milieugebruiksruimte betreft 

of collectieve arbeidsovereenkomsten 

waarin de werknemers van een bedrijf

stak een collectieve wekelijkse rustdag 

willen beschermen. Laten we daarom 

ook geen oude schoenen weggooien 

voor we nieuwe hebben. Opdat de 

christen-democratie ook in oppositio

nele context, een stroming met toe

komst en betekenis zal zijn. 

Drs. E. Heerma 

In de column gcven de ledcn van de redactie hun 

persoonlijkc opvattingen weer. lij hopen daarmee 

een aanzet te geven voor re}lectie of debat. 
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De rechtsorde heeft tot doe! het algemeen welzijn te bevorderen. 

Ethiek is de vraag naar goed en kwaad en hoe mensen daar naar ei

gen geweten mee omgaan. Erkennen dat dat twee verschillende 

dingen zijn betekent nog niet dat het overheidshandelen a-moreel 

wordt. Oat blijkt bij de hulp aan zelfdoding waar de overheid het 

persoonlijk geweten van de burger respecteert en waakt over het 

algemeen welzijn, erkennende dat de arts soms door overmacht 

gedwongen kan zijn tegen de wet te handelen. 

D 
e politiek heeft haar norm

stellend vermogen goed

deels verloren", klaagt mr. 

ties, maar ook bij wetgeving ten aan

zien van bijvoorbeeld criminaliteit en 

drugsbeleid 
A. Rouvoet 

(Tweede Kamerlid voor de 

Reformatorische Politieke 

Federatie, de RPF) in 

Trouw van 1 november 

1994. Hij betreurt het dat 

de regering zich richt naar 

de uitkomsten van de 

maatschappelijke discus

sie, in plaats van uit te 

gaan van 'vaste ijkpunten' 

Rouvoet heeft hiermee een 

klassiek thema aangesne- Dr. JL Snijders 

Mr. Rouvoet richt zich in 

genoemd artikel vooral te

gen het paarse kabi net. 

Maar met name het ver

volgingsbeleid ten aanzien 

van hulp bij zelfdoding en 

euthanasie is bijgesteld on

der verantwoordelijkheid 

van CDA-bewindslieden. 

Dat zij in dank daarvoor 

zulke felle reacties over 

zich heen kregen heeft mij 

enigzins bevreemd. lk vind 
den: de verhouding tussen recht en mo

raal. Dit thema is in de laatste jaren 

weer erg actueel geworden, met name 

random de wetgeving ten aanzien van 

euthanasie en hulp bij zelfdoding 

Overigens speelt de kwestie niet uitslui

tend een rol bij wetgeving ten aanzien 

van brandende medisch-ethische kwes-

de wijze waarop men dit uiterst netelig 

probleem heeft aangepakt eigenlijk een 

ware vondst en een verantwoord ge

bruik van oud en eerbiedigwaardig et

hisch gedachtengoed 

In de zaak-Chabot verklaarde de Hoge 

Raad op 21 juni 1994 dat het de taak is 

van de rechter te onderzoeken of in ge-



val van hulp bij zelfdoding de betreffen

de arts "overeenkomstig in de medische 

ethiek geldende normen uit onderling 

strijdende plichten een keuze heeft ge

daan, die ... gerechtsvaardigd is te ach

ten". En iets verder wordt gesteld dat 

"naar 's Hofs in cassatie op zichzelf niet 

bestreden vaststelling wordt toepassing 

van euthanasie of hulp bij zelfdoding 

vanuit medisch-ethisch oogpunt in der

gelijke gevallen niet zonder meer on

aanvaardbaar geacht". Een juridische 

beslissing op basis van ethische normenl 

Waar de bevolking min of meer homo

geen cenzelfde levensbeschouwing of 

godsdienst aanhangt, wordt van de 

overheid vaak zonder meer verwacht 

dat zij de ethische normen van de 

gedeelde levensbeschouwing wettelijk 

oplegt Pas wanneer door snelle cul

tuurveranderingen de levensopvattin

gcn binnen ecn gegeven bevolking zich 

niet meer synchroon ontwikkelen of 

wanneer onder invloed van andere cul

turcn mensen afwijkende opvattingen 

gaan koestcren, wordt de rol van de 

overheid in dezcn vee! ingewikkelder. 

Hoe moet de overheid in een sterk plu

riforme samenlcving omgaan met de 

uiteenlopende opvattingen die onder 

de bevolking Ieven? 

Twee opties 
Het politieke dcnken kan hier twec 

kantcn uit, er zijn twee respectabele en 

alleszins verdedighare opties. Je kunt 

ervoor kiezen om met dcmocratischc 

middelen de cthische normen waar Je 

in gelooft zoveel mogelijk in wetten en 

maatregelen van bestuur om te zetten. 

Ethische waardcn en normen zijn ten

slotte uit de aard van de zaak 'catego

risch' en 'tmit>ers<~lizable' Als je crvan 

overtuigd bent, dat iets echt slecht is, 

dan ho•1dt dat in dat het naar jouw 

uw 10:'15 

overtuiging overal en voor iedereen 

slecht is. Anders heb je het niet eens 

over ethiek, maar over persoonlijke 

smaak. 'Moree! relativisme' kun je mis

schien aan de maatschappij toeschrij

ven, maar voor een concrete persoon is 

het een innerlijke tegenspraak Wie 

vindt dat apartheid echt immoreel is, 

vindt dat het nooit en nergens kan. En 

wie vindt dat apartheid een van die din

gen is waarvan iedereen zelf maar moet 

uitmaken wat hij ervan denkt, heeft er 

mijns inziens dus bij definitie geen 

ethisch oordeel over (misschien een 

kwestie van taalgehruik, maar zo ge

bruik ik het woord 'ethisch'). Niets lijkt 

dan ook meer voor de hand te liggen 

dan dat in bestuur en politiek mcnsen 

hun ethische waarden en normen zo

veel mogelijk in rechtsnormen willen 

vertalen. 

)e kunt ook anders redeneren. Als je op 

vreedzame wijze wilt Ieven in een le

vensbeschouwel ijk pluralistisch land, 

dan zit daar een prijskaartje aan. De 

prijs is de scheiding, niet aileen van 

kerk en staat, maar, tot op zekere hoog

te, ook van de rechtsorde en de morele 

orde. De prijs is, zo moet je dan rede

neren, dat wat de overheid verplicht of 

verbiedt cnerzijds, en wat je als ethisch 

hindend heschouwt anderzijds, twee 

onderscheiden vragen zijn, die elk op 

eigcn merites moeten worden beant

woord. De rechtsorde hceft tot doe! 

het algemeen welzijn tc bevorderen. 

Ethiek is de vraag naar goed en kwaad 

en hoc mensen daar naar eigen geweten 

over oordelen en mec omgaan. Twee 

verschillende dingen 

Hct mag wat simplistisch zijn, maar het 

is toch niet helemaal onwaar, dat de 

keuzc tussen dcze twee opties, - zij het 

in andere bewoordingen -, een van de 

rode draden is, die door de hele wor

dingsgcschiedenis van het CDA hecn-
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loopt. De lange serie van conferenties 

en commissies en rapporten worstelden 

steeds weer met de vraag, openlijk of 

onderhuids, of en in hoeverre de nieu

we partij het evangelisch uitgangspunt 

nu wei of niet aanvaardt, of de partij nu 

exclusief moet zijn of niet, of zij open 

moet zijn voor wie dat uitgangspunt 

dee it of niet. 1 Is het binnen de parlij 

echt tot een consensus gekomcnJ Heeft 

de voortschrijdende secularisatie de 

vraag voor sommigen irrelevant ge

maakt7 Of zijn we tot de conclusic ge

komen dat er voor beide standpunten 

binnen de partij ruimte moet zijn? Oak 

een vorm van pluralisme dus? 2 

Een a-morele staat? 
Als de overheid haar (ethisch) norm

stellend vermogen niet aileen verliest 

maar zelfs bewust opgeeft, belanden we 

dan in een a-morele staat? Een staat, 

met andere woorden, die gaat handelen 

en regelen zonder rekening te houden 

met ethische normen? Laten politici, 

die het niet als hun roeping zien eigen 

ethische overtuigingen in wetgeving 

gestalte te geven (met andere woorden 

die kiezen voor wat ik de tweede optie 

heb genoemd) zich dan aileen maar lei

den door opportunismeJ Dat kan in be-

paalde gevallen misschien zo 

Er is een gedurige zijn, maar het volgt mijns in

ziens niet noodzakelijk uit de 

tweede optie. De rechtsorde 

en de morele orde uit elkaar 

houden betekent niet dat het 

overheidshandelcn dan een 

a-moreel handelen wordt, 

maar een handelen dat zijn 

eigen, specifieke ethische 

normering kent. 

osmose tussen recht 

en moraal. Morele 

opvattingen 

ontwikkelen zich 

niet in een sociaal 

vacuum. 
Thomas van Aquino leerde al 

dat de wet tot doe! heeft het 

algemeen welzijn en geluk te bevorde

ren. Als uitgangspunt voor een filosofie 

van de wet uiterst simpel maar val con

sequenties. De specifieke ethiek van de 

wet ligt dan in eerste instantie niet in 

haar materiele inhoud, in wat zij ge- of 

verbiedt, maar in de formele conditie of 

zij met ge- of verbieden a! dan niet het 

algemeen wclzijn bcvordert. 

Uit de Britse koloniale geschiedenis 

komt het voorbeeld van de wet waaron

der echtbreuk gestraft werd met zes 

maanden gevangenis 1 Niet vanwege het 

tedere geweten van de koloniale be

stuurders, maar omdat echtbreuk tel

kens weer leidde tot eindeloze oorlogjes 

tussen families en stammen. Dat de 'na

tive courts' de overtreders voor zes maan

den konden opsluiten bevredigde het 

openbare rechtsgevoel en bood een ge

weldloze oplossing voor probleemsitu

aties die men tevoren niet zonder 

geweld had weten op te lassen. Het 

lijdt geen twijfel dat, aile verontwaardi

ging van 'verlichte buitenstaanders' ten 

spijt, deze wetgeving vee! heeft bijge

dragen tot de pacificatie en ontwikke

ling van vee! gebieden Het was dus 

een wet die het algemeen welzijn be

vorderde. En toen na enige decennia de 

wet werd afgeschaft (ondanks vee! pro

test') was dat niet omdat de nieuwe be

stuurders meer verlichte ideeen hadden 

over echtbreuk, maar omdat het alge

meen welzijn niet mecr om dit soort 

maatregelen vroeg. Zowcl het invoeren 

als het afschaffen van de wet waren et

hisch verantwoord, niet vanuit enige 

relatie tot haar materiele inhoud maar 

vanwege haar formelc relatic tot het al

gcmeen welzijn. 

Het ideaal van de wet als zijnde in 

dienst van het algcmeen welzijn is in 

Europa gelukkig wijd verbreid. Als be

langrijke groepen mensen nag steeds 

van mening waren dat ze hun eigen le

vensbeschouwing koste wat het kost 

politiek moesten doorzetten, zouden 



wij in onze pluriforme samenleving el

ke dag letterlijk over straat rollen. 

Van Aquino vond trouwens dat wie de 

zorg heeh voor het algemeen welzijn 

juist daarom eigenlijk van geen ander 

'tandpunt killl uitgaan. Wijze woorden, 

waarvan je, op het gevaar af euro-cen

lrisch te zijn, hoopt dat de Ameri

kaanse New Right (en de soms geweld

dadige pro-lifers en flro-choicers) er eens 

goed over na zouden denken. Zou ook 

het islamitische denken, waarvan Van 

Aquino in zijn tijd zoveel heeft ovcrge

nomen, er ook niet iets mee kunnen 

doen? 

De inhoudelijke ethiek van de 
wet 
De specifieke ethiek van de wet (en mu

tatis mutandis van elk bestuurshandelen) 

beperkt zich trouwens niet tot haar for

mele relatie tot het algemeen welzijn. 

Ook de materiele inhoud moet ethisch 

verantwoord zijn, zowel wanneer de 

overheid zelf handelt, als wanneer zij 

toeziet op het gedrag van de burgers. 

Het spreekt vanzelf dat ook wat de 

overheid zelf doet ethisch verantwoord 

moet zijn Hier denk je dan aan eerbie

diging van de mensenrechten en aan 

een rechtvaardige verdeling van lasten 

en baten. Als in Croot-Brittannie uit of

ficiele cijfers blijkt dat in dertien jaar 

Tory rule ( 1979- 1992) de armste tien 

percent van de bevolking er 17'J>b op 

achteruit is gegaan, dertig percent op 

hetzelfde niveau is gcbleven, terwijl de 

rijkste tien percent er maar liefst 62'){, 

op v66ruit is gegaan, als blijkt dat in 

1979 maar negen percent van de bevol

king minder dan het landelijk gemid

delde verdiende maar dat cijfer na 

dertien jaar Tory rule tot 25% was geste

gen, dan is dat in mijn ogen immoreel. 1 

Waar de overheid niet zelf handelt 

maar rq;elend optreedt ten opzichte 

CDV 10/'l5 

van het handelen van de burger, kan 

haar ethische verantwoordelijkheid 

niettemin nog even groat zijn als wan

neer zij zelf handelt, met name wanneer 

zij de burger tot handelen dwingt. ln 

dat geval kan de burger die het hem op

gelegde ethisch onaanvaardbaar vindt, 

aileen door burgerlijke ongehoorzaam

heid recht doen aan eigen geweten. 

Dan denk je natuurlijk onmiddellijk aan 

de verplichte abortus in China, maar 

ook aan Ianden waar geen mogelijkheid 

wordt geboden om op gewetensgron

den militaire dienst te weigeren, of 

wanneer artsen verplicht zouden wor

den tegen hun geweten in te handelen. 

Heel anders ligt de zaak wanneer de 

overheid moet beslissen of bepaald ge

drag van burgers moet worden verba

den dan we! toegestaan. ln deze 

gevallen gaat de wetsfilosofie van het 

honum commune ervan uit dat de burger 

zelf ethisch verantwoordelijk is voor 

zijn of haar handelen. De overheid oor

deelt niet over de moraliteit van de bur

ger, en grijpt niet in om immoreel 

handelen te stoppen, c.q. te bestraffen, 

tenzij het algemeen welzijn of essentie

le rechten van andere burgers in het ge

drang komen. 

Constante osmose 
In de praktijk zullen de twee vakken 

niet altijd zo waterdicht van elkaar le 

scheiden zijn. Zander aile lijnen uit de 

ethiek naar de juridische orde door te 

trekken, liggen ze vaak wei in elkaars 

verlengde. Ethische normen zijn de 

heipalen van de maatschappij, zei de 

Koningin in haar toespraak op Bevrij

dingsdag 1995. Er is een gedurige os

mose tussen recht en moraal. Morele 

opvatlingen ontwikkelen zich niet in 

een sociaal vaculim. Als het hele koor 

vals zing\ moet je een goed gehoor 

hebben om op toon te blijven. 
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Mensen, die er nog aan gewend zijn 

dat wetgeving en ethiek nauw op elkaar 

aansluiten, stellen hun ethische opvat

tingen gemakkelijk bij zodra iets niet 

Ianger bij de wet verboden is. Het mag 

immers' In hun reactie op de zaak 

Chabot gaf de Nederlandse katholieke 

bisschoppenconferentie weliswaar uit

drukking aan haar ethische 

ene casus perplexus na de andere en het 

zal nog even duren eer op al deze vra

gen antwoorden komen die aile mensen 

van goede wil overtuigen. Thomas van 

Aquino had gemakkelijk praten: hij 

dacht dat zulke gevallen in de praktijk 

altijd wei op te lossen waren. Uit de ge

schiedenis best te begrijpen, schreef de 

grate moralist Vermeersch 

Van een 
afkeuring voor het gebeu

ren, maar haar bezwaar te

gen de uitspraak als 

zodanig lag eerder in de 
levensbeschouwelijk 

a! in 1926, maar in onze 

tijd gaat dat niet meer op. 

lntussen mag je van een le

vensbeschouwelijk neutra

le overheid verwachten dat vrees dat te ruime regelge

ving het moreel besef in 

de maatschappij zou aan

tasten4 Wetgeving en 

ethiek, schijnen de bis

schoppen te zeggen, zijn 

twee onderscheiden graot

heden, niet zonder onder

linge verbindingslijnen, 

neutrale overheid 

mag je verwachten zij hct langzame groeien 

van ethische inzichten niet 

forceert Anders houdt ze 

op neutraal te zijnl 

dat zij het langzame 

groeien van ethische 

inzichten niet Zo zijn de vragen rand 

hulp bij zelfdoding, een 

ware casus f>erplexus. lk zou forceert. 

maar wei elk met eigen criteria. Moeten 

mensen dan niet op eigen benen leren 

staanJ lnderdaad, maar dat is een lang

zaam graeipraces en wie wil beweren 

dat ook in ons land ethische opvattin

gen niet door de heersende wetten 

worden be"invloed7 

Een casus perplexus 
De onschendbaarheid van het menselijk 

Ieven, respect voor de vrije beslissing 

van de ander, de lijdende mede- mens 

niet in de steek Iaten, het zijn evenzo

vecl ethische waarden waar vee! men

sen absoluut aan vasthouden. Maar 

soms sturen ze je in ver-;chdlende rich

tingcn. De klassieke moraaltheologie 

noemde dat cen 'perplex gewcten'. Wat 

je ook doet, je gaat of rechts of links de 

fout in . .lc hebt niet meer de mogelijk

heid 'gocd' te handelen, dus doe je wat 

onder de gegeven omstandigheden het 

minste kwaad lijkt te zijn. De moderne 

wetcnschappen plaatsen ons voor de 

er op willen wijzen dat de 

nieuwe regelgeving in elk geval twee 

grate verdiensten hecft, waaraan in de 

maatschappel ijke discussies niet vol

doende aandacht is besteed. Enerzijds 

forceert de gevonden oplossing niet het 

delicate proces van gewctensvorming 

in onze maatschappij, wat wei gebeurd 

zou zijn als hulp bij zelfdoding nu uit 

het Wetboek van Strafrecht was ge

haald. Opvattingen in de maatschappij 

zijn nog zo verdeeld, en medische mo

gelijkheden ontwikkelen zich zo sncl, 

dat het algerneen belang nauwelijks ge

diend kan zijn met cen legalisatie die 

later mocilijk terug tc schroeven is, en 

die nu in elk geval nog zeer omstreden 

i'>. Het algemecn welzijn vcrdraagt niet 

dat de maalschappelijke cohesie wordt 

vcrscheurd door zecr omstreden wetge-

ving. 

Anderzijds ontwikkelt de wet op crc

atieve maar verantwoordc wijze cen be

ginsel, dat in het klassicke ethische 

dcnken goedc papieren heeft. Ethici 



hebben vanouds erkend dat men van 

het onderhouden van een wet ver

schoond is, wanneer het navolgen er

van eenvoudig niet mogelijk is. De 

wetgever erkent wat eigenlijk vanzelf 

spreekt: ad impossibile mmo tenetur, nie

mand is verplicht het onmogelijke te 

doen, en zij ontwikkelt procedures om 

ervoor te zorgen dat inderdaad aileen 

dan de wet wordt gebroken als het niet 

anders kan. In de publiciteit komt het 

soms over als zou hulp bij zelfdoding 

onder bepaalde omstandigheden rna

gen. Dit is een droevig misverstand. 

Het is en blijft altijd strafbaar, maar bij 

overmacht ben je geexcuseerd. Of het 

ook ethisch verantwoord is, wordt niet 

binnen de rechtsorde gehaald. Daar

mee handelt de overheid nog niet a

moreel. Zij vervult haar eigen zedelijke 

plicht om het persoonlijke geweten van 

de burger te respecteren en zij waakt 

over het algemeen welzijn, erkennende 

dat de arts, ethisch gesproken zijn ei

gen geweten heeft, en juridisch gespro

ken soms door overmacht gedwongen 

kan zijn tegen de wet in te handelen. 

In die zin beschouw ik de oplossing, die 

de vorige regering heeft aangedragen, 

een ware vondst, waar ondanks de nega

tieve reacties die natuurlijk de kranten

koppen gehaald hebben, in andere 

Ianden ook wei met belangstelling naar 

wordt gekeken. De biola- gische weten

schappen ontwikkelen zich zo snel dat 

wij in de komende jaren ongetwijfeld 

nog voor vee! heikele vragen zullen ko

men te staan op het gebied van bio

ethiek en bio-recht. De hier gekozen 

weg, die bovendien aansluit bij traditio

nee! ethisch denkcn, Ievert misschien 

een model dat ons bij die nog komende 

vragen soms kan he! pen. 

Dr. IL Snijders is gepromoveerd in de filosofie 

en doceerae wijsbegeerte en filosofie in Papua 
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Nieuw Guinea 

No ten 
C J M. van Wi.:;.;;cn, De christen-dcmocmtischc Pisie ofJ 

de rol Pan de staat in het sotiaal-econom1sciJ Ieven 

(Amsterdam 1982). 430-451 

Anders dan in Nederland is de christen-dcmo

cratischc beweging in ItaliC jlll<:.t voortgckomen 

uit ecn radicale keuze voor de bovenvermcldc 

twccdc opt1e. De Partito Popolare ltulimw (PPI). 

voorvadcr van de na-oorlogse Demouazia 

Cnstiuna, wildc van meet af een politicke bewe

g1ng zijn, nict om kathol1ckc standpunten poli

tick tc vcrtalen (In hct ltalie van 1919 ccn zcer 

gcwaagd uitgang~puntl} maar om een politick tc 

ontwikkelen van hct algemeen wclzijn. Oat het 

Vaticaan, na de stichtn van de partij, Don I .uigi 

Sturzo, te hebhen aangemoedigd, hem vcrvol

gem liet vallen om met de fa<>ci<>tcn tot een op

lo<>,.ing tc kunnen komcn van de Romcin"c 

kwe~t1e <>trckt de kerk n1et tot eer. ~1ct ZlJn va

der en z1jn brocr wa" ook de toekomst1ge puu<> 

Pau!u" VI reeds a is studcntcnpa,tor actid bij de 

ontwikkeling van de PPI bctrokken, en a[<; we 

Peter Hcbblcthwaite mogcn gelovcn, 1'> h1J dcze 
optic van de DemouazitJ Cnstwno altijd hl!Jven 

steunen (P. Hebblethwa'tc, Paul Vl. the First 

Modem Pof>r, Harpcr-Collms. 1993). 

Ouard1aH Weekly, I I -12-1994, 21 

4 1-2-1, septemhcr 1994,7. 

m 

n 

I 

-l 

m 

z 

5:: 

0 

r 



0 

Het symposium over 'de christen-democratie als beweging van de 

toekomst' was in het proces van bezinning een stevige aftrap in de 

goede richting. De toekomst van het CDA ligt niet in een 'meer 

rechtse opstelling' maar in het ernst maken met die wezenlijke 

waarden die vanaf het begin een richtsnoer zijn geweest 

M
et het recentc symposi

um op 12 en 1 3 mei 

jongstleden heeft hct 

Wetenschappelijk lnsti

tuut voor het CDA een belangrijke bij

drage geleverd aan de noodzakclijke 

bezinning op een nieuwe koers. Dever

slagbundel 'De christen-democratic als 

beweging van de tockomst' 

(Christen Democratische 

Verkenningen 7/8) biedt 

een gocd overzicht van 

vernieuwingselementen. 

Voor politici, geneigd om 

voornamelijk te denken in 

termen van strategie en 

tactiek, zal het even wen

nen zijn. Maar ook voor 

hen moet evident zijn dat 

zonder een fundamentele 

de: "Wat voor samenleving willen we 

voor onze kinderen/' 

Dat ziet er niet goed uit als we !etten 

op het nietsontziend geweld waarmee 

een in hoofdzaak door cconomische 

motievcn geleide bulldozer over onze 

samenleving heenrolt. De verheerlij

king van het vrije marktdenkcn en de 

versmalling van de mens 

tot homo economicHs voeren 

onherroepelijk tot ecn 

JHHqle met vele slachtoffers. 

Ook tal van instellingen -

kern van een civiele sa

menleving- wordt met on

dergang bedreigd. In het 

verschiet ligt een ont'waar

ding' van mens, een ont

menselijking. Tegen deze 

achtergrond pleitte Van 
verandering er geen toe- Drs. E. Korthals Altes Cennip in zijn fundamen

komst meer is voor het CDA. Van harte tele rede voor een boodschap van 

hoop ik dan ook dat de constructieve 

lijnen, tijdens het symposium zichtbaar 

gemaakt, nu worden doorgetrokken. 

Niet aileen voor het CDA maar voor 

onzc gehele zo bedreigde samenleving. 

Want de centrale vraag is immers, zoals 

fractievoorzitter Heerma het formulcer-

recht, warmte, waarden en perspectief. 

Herorientatie 
Als er in deze tijd aan een ding behocf

te bestaat dan is dat aan vaste orienta

tiepunten. Dat geldt voor velen die de 

richting zijn kwijtgeraakt en doelloos 



door het Ieven gaan. Maar ook voor het 

C:DA waar de blik op de inspiratiebron 

wei eens vertroebeld werd door oppor

tunitcitsoverwcgingen en korte-termijn

vi-.ie. Vandaar hct grate belang van die 

relcraten die de diepte ingingen. 

Het zal daarom zeker geen toeval zijn 

geweest dat de bekende Zwitserse 

theoloog, professor Ki:mg, gevraagd 

was al aan het begin de toon te zetten: 

'De samenleving heeft dringcnd be

hoefte aan cen gerneenschappelijk 

ethos." Niet aan consumentisme, hedo

nismc en een grenzeloos individuali-.me 

dat slechts uit is op de bevrediging van 

de verlangens van de enkeling. Dat 

ontwricht de samenleving. "Juist een 

christen-democratische partij zou het 

als haar primaire en dringendc geeste

lijke en cultuurpolitieke opgave moeten 

rekenen, het ethische bewustzijn te ver

anderen. Want: uiteindelijk houdt ai

leen een gemeenschappelijk ethos de 

rnoderne samenleving bij elkaar." 

Dat is dus wei wat anders dan Donners 

stelling dat de samenleving niet door 

ethiek wordt bijeengehouden, maar 

door de overheid. 

Maar dat ethos kan niet zomaar be

dacht worden. Hct heeft diepe wortels 

nodig Vandaar dat Kling benadrukte 

dat ethische criteria hun verbindende, 

onvoorwaardelijke en universele karak

ter ontlenen aan de religie: "Het 

Humamwt wordt juist daardoor gered, 

omdat ingezien wordt dat het gegrond 

is op het Dillil1um." 1 Daar ligt ook het 

vaste orientatiepunt. Er valt daarom 

niet te ontkornen aan een diepgaande 

bezinning op de laatste en eerste grand 

van ons bestaan. Velen deinzen hier

voor terug. Zij mcnen dat 'waarden en 

normen' een zaak van persoonlijke 

smaak ::ijn 2 Dat is echter geen houdba-

re basis omdat dan immers de algerneen 

ethische criteria, die het waarlijk men

selijke, het huma11um, naar voren moeten 

brengen - in de ijle Iucht van het sub

jectieve blijven hangen. De formulering 

in de slotbeschouwing van de bundel: 

"Aileen een beraep op motieven die het 

alledaagse overstijgen brengt rnensen 

tot verantwoordelijkheid", is me dan 

ook te vaag en gaat niet ver genoeg. Er 

is veel meer nodig Hirsch Ballin for

mulecrde hel indringend, toen hij sprak 

over "de noodzaak van het aanvaarden 

van de exodus uit de zelfgenoegzaam

heid waarin we verkeren als mens en als 

maatschappij". Een levend geloof - ge

dragen door hct transccndente - is van 

kardinale betekenis voor een bevrijdi ng 

uit de kleffe greep van het horizontal is

me. Uit een levend geloof ontstaat een 

totaal nieuwe visie op mem, rnaterie en 

natuur. Niet voor niets spreekt het gra

te en eerste gebod eerst over het geheel 

op Cod gericht zijn van hart en ziel, 

verstand en kracht en vandaaruit over 

een gericht zijn op de naaste. Velen, 

zowel binnen als buiten de kerken, zijn 

dit zicht op deze grondwaarheid kwijt

geraakt, beneveld door een materialisti

sche en hedonistische cultuur. Daar ligt 

de diepste oorzaak van onze crisis. 

Spreken over waarden en 

normen is een ding. Maar de 

moeilijkheid zit, zoals mon

seigneur Bar terecht opmerk

te, vooral in toepassi ng 

daarvan. Het CDA weet daar 

alles van. In het rapport van 

Een duidelijke 

keuze voor een 

'sociaal gezicht' is 

nu onvermijdelijk. 

de Evaluatiecommissie klinkt duidelijk 

door dat in het verleden met de kern

woorden gerechtigheid, solidariteit, 

verantwoordelijkheid en rentrneester

schap niet voldoende ernst is gernaakt. 

"De afgelopen jaren is in de beeldvor

ming een vervlakking van het CDA-
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profiel opgetreden. Het materiele, het 

economische en het rationele zijn gaan 

overheersen. Verbinding met de uit

gangspunten werd ten onrechte als be

kend verondersteld." l 

Ook oud-premier Lubbers erkende rui

terlijk in zijn rede dat het 'no-110nsense 

beleid' heeft geleid tot een 'overmaat 

aan verzakelijking en het uit het oog 

verliezen van fundamentele waarden'. 

De conclusie kan niet anders zijn dat 

dit dus moet veranderen. Dat houdt in 

de vertaling in van de door het CDA 

beleden waarde in de praktijk van een 

samenleving die snel verhardt onder de 

zweep van het dominerende 'vrije 

markt' denken in dat een duidelijke 

keuze voor een 'sociaal gezicht' onver

mijdelijk is. Dit vloeit rechtstreeks 

voort uit zijn opdracht. 

Een enkel voorbeeld ter illustratie. 

Als gerechtigheid en solidariteit ernstig 

genomen worden dan betekent dit on

der andere een beleid dat de sterkste 

schouders ook de zwaarste lasten laat 

dragen. Daar komt vandaag niet vee! 

van terecht. Ook in onze samenleving 

wordt de kloof tussen arm en rijk steeds 

grater. Enerzijds een toenemende druk 

op de minima, anderzijds extreem stij

gende winsten. Hogere eisen aan het 

rendement gaan samen met ontslag van 

werknemers. De vrije markt bevordert 

de positie van de sterken en de zwakke

ren worden steeds verder teruggedrukt. 

Van deze regering, zo sterk onder in

vloed van de VVD, valt geen beleid te 

verwachten gericht op een meer recht

vaardige inkomensverdeling. Eerlijk

heidshalve treft hier ook het CDA 

blaam omdat het in het veri eden op dit 

gebied niet uitgemunt heeft in ijver. 

Is het niet een ongehoord schandaal dat 

tal van vermogende Nederlanders op 

vrijwel 'legale' wijze ontkomen aan fis-

cale verplichtingen7 Voor velen een 

sport waarbij 'respectabele' banken en 

belastingadviseurs de weg wijzen naar 

listig uitgedachte constructies. Dat 

daardoor lasten afgewenteld worden op 

de zwakkere groepen in de samenleving 

deert hen niet. Natuurlijk zegt dit iets 

over de morele gesteldheid van mensen 

die zichzelf als 'fatsoenlijk' zien. Maar 

nog steeds geldt 'de gelegenheid maakt 

de dief' Zeker in onze ge"individuali

scerde samenleving. Een overheid die 

deze 'gelegenheid' biedt schiet ernstig 

tekort en bevordert het onrecht. 

Waarom pakt het CDA, samen met an

deren die gerechtigheid en solidariteit 

zijn toegedaan, niet de koe bij de ho

rens? Om te beginnen met het aan

zwengelen van het debat over cen 

limitering van de hypotheekrente-aftrek 

en de bevordering van een internationa

le actie tegen de belastingparadijzcn. 

Het werkelijk ernstig nemen van de 

door het Evangelic ge"inspireerdc uit

gangspunten zou ook tot een verklei

ning van de in de afgelopen jaren 

gegroeide afstand tot de kerken kunnen 

voeren. In tal van kerken is de bezin

ning op gerechtigheid, vrede en be

houd van de schepping op gang 

gekomen en heel wat verder gevorderd 

dan tot dusverre in het CDA. Ceen 

wonder dat vele kerkleden zich in het 

verleden van het CDA hebben afge

keerd. Zij zochten hun toevlucht in de 

meer progressieve partijen en bij de or

ganisaties die - ook a! zijn ze niet ge

stoeld op 'evangelische basis' - meer 

doen voor de vertaling van het 

Evangelic in de praktijk Terecht zijn 

deze mensen in beweging gekomen. Zij 

beseffen immers dat het letterlijk gaat 

om Ieven en dood. Duurzaamheid en 

leefbaarheid van de samenleving kun

nen niet bereikt worden met fraaie 



woorden aileen. Het gaat uiteindelijk 

om "een ander soort samenleving op te 

bouwen die trekken vertoont van een 

komend koninkrijk waarin voor ieder

een plaats is", zoals professor Kooij

mans het formuleerde. 

Pas wanneer blijkt dat ernst gemaakt 

wordt met de vertaling van de kern

waarden naar de politiek toe, kan ver

wacht worden dat velen hun weg terug 

zullen vinden naar het CDA. Een weg 

die vermoedelijk ook begaan zal wor

den door het snel toenemend aantal 

landgenoten dat in verdrukking komt 

door een destructief regeringsbeleid 

dat, aldus Van Gennip, berust op een 

roll backscenario. 

Verbreding van het platform 
Zowel door Ki.ing als door de Belgische 

oud-premier Martens is gewezen op het 

grote belang van een samenwerking 

tussen 'gelovigen' en 'niet-gelovigen' op 

basis van gemeenschappelijke waarden. 

Een welkome voorzet voor een inten

sieve discussie in de komende maanden 

over de zo hoogst noodzakelijke 'ver

breding' van de basis van het CDA. 

Nederland is niet alleen sterk gesecula

riseerd. Ook het pluriforme karakter 

van ons land wordt met de dag duidelij

ker. Dat is een gegeven voor het CDA, 

dat zijn wortels heeft in een wel heel 

ver achter ons liggende tijd. Juist nu 

zich zoveel ontbindingsverschijnselen 

in onze samenleving manifesteren is het 

zaak bondgenoten te zoeken in de 

strijd voor echte menselijkheid. 

Dezelfde trouw aan de bron van inspi

ratie die de grondleggers van de chris

ten-democratic heeft bezield zou nu 

moeten voeren naar een hartelijke sa

menwerking met al diegenen die in we

zen voor dezelfde waarden staan. 

Moet het CDA zich daarom niet actief 

bezinnen op het tot stand brengen van 

een platform waarop allen samenwer

ken die uitgaan van de menselijke waar

den zoals Kung die definieerde? Het 

kan dan echt uitgroeien tot een saam

horigheidspartij. De scheidslijn loopt 

niet meer tussen christenen en niet-

Het internationale symposium over 'de christen-democratic als beweging van de 
toekomst' werd goed bezocht. Cfoto Mieke Schlaman) 
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christenen. In deze tijd van grote drei

ging gaat het om een hecht verbond 

tussen allen die zich willen inzetten 

voor het Ieven, voor ware humaniteit. 

Daarin kunnen we ons verbonden we

ten met joden, moslims, hindoes en an

deren. Velen zijn daaronder die geleid 

worden door een diepe verbondenheid 

met de Schepping, het Universum Zij 

koesteren eerbied voor het Ieven in al 

zijn manifestaties. Zij zou-

Andricssen werden tijdens hct syrnpoi

urn de gevolgen geschetst van het glo

baliseringsproces op ons sociaal- eco

nomisch belcid. Onder globalisering 

verstaat hij: "de steeds verdergaande 

verwevenheid van economic, politick, 

cultuur, solidariteit en milieu op we

reldniveau" Het is deze mondiale ver

wevcnheid die ons met beperktheden 

confronteert van onze eigen nationale 

zelf regionale structuur. 
den wei eens een heilzame 

invloed kunnen uitoefenen 
Moet het CDA zich Terecht wees Andriessen 

erop dat voor Nederland 

de weg naar het interna

tionale in toenemende ma

te via Europa loopt. 

Nuchter stelde hij vast dat 

"gedeeltelijke maar mel 

bekwaamheid uitgeoefen

de invloed in een groter 

geheel dat wei beslissings

macht heeft" voor Neder

land veel belangrijker is 

dan ontoereikend autono

rne beslissingsmacht De 

zelfgenoegzame staat 

op vermoeide, cynisch ge niet actief bezinnen 

op het tot stand 
worden christenen die te 

zeer zij n aangevreten door 

een verziekte cultuur. brengen van een 

platform waarop 
In dit verband is het van 

belang kennis te nemen 

van de activering van de 

samenwerking tussen we

reldgodsdiensten zoals die 

allen samenwerken 

die uitgaan van de 

onder andere in het kader menselijke waarden 

zoals Kung die 
van de World Conference on 

Religion an Peace (WCRP) 

gestalte krijgt. In deze bij definieerde? 
de Verenigde Naties (VN) 

geaccrediteerde wereldbeweging 

thans in meer dan honderd Ianden ver-

tegenwoordigd - werken godsdiensten 

met elkaar samen op basis van een we

derzijds respect voor de religieuze ver

schillen. Doel is een effectieve bevor 

dering van vrede door dialoog en geza

menlijke acties in situaties waarin reli

gies invloed kunnen uitoefenen 4 

Meest recente voorbeelden daarvan 

zijn: het gezamenlijk optreden tijdens 

de Sociale Top van de VN in Kopen

hagen, de samenwerking tussen chris

tenen en moslims op ontwikkelings

gebied en het gemeenschappelijk stel

ling nemen tegen discriminatie. 

Globalisering 
Door de vroegere EC-Commissaris 

heeft afgedaan lnderdaad' 

Vandaar dat de eng nationalistische be

nadering, zo typerend voor de voor

man van de VVD, volstrekt achter 

haald is. )uist voor Nederland is een ac-

tieve participatie in het integratiepro

ces van levensbelang. Dim kunnen 

kansen worden gerealiseerd omdat in

vloed kan worden uitgeoefend. 

Op drie punten van Andriessen's be

tong wil ik kort ingaan: 

Ten eerste op zijn constatering dat er 

internationaal eerder te weinig dan le

vee! overheid is. lnderdaad ontbreekt 

het de internationale samenleving aan 

effectieve instrumenten voor een effec

tieve aanpak van grensoverschijdende 

problemen. Zijn pleidooi dat de chris-



ten-democratic zich dan ook mondiaal 

krachtig moet inzetten voor een mcer 

hevredigend internationaal ordenings

instrumentarium verdient aile steun. 

Zowel op het tcrrein van milieu, ceo

nomic en financien. Hieronder valt ook 

een internationaal regime dat de groot

schalige ontduiking van fiscale ver

plichtingen tegengaat. 

Ten twcede zijn erkenning dat we toe 

zijn aan een herijking van ons wel

vaartsbegrip. lnderdaad heeft de econo

mic de grenzen van de duurzaamheid 

hereikt en is ecn partijoverschrijdend 

vernieuwingsdenken vereist 5 Ook ligt 

voor de hand dat voor christen-dcmo

cratcn de twcedeling in de samenleving 

en de groeiende inkomensongelijkheid 

volstrckt onaanvaardbaar zijn. Maar 

moet hier de lijn niet worden doorge

trokken? Voigt uit deze erkenning niet 

dat we moeten streven naar een andere 

meer sobere levens<>tijl die een geringer 

hcslag zal leggen op grondstoffen en 

milieu zodat er meer leefruimte ontstaat 

voor dat grote deel van de mensheid 

dat nu aan honger en ellen de te gronde 

gaat? Wat op ons afkomt is geen blind 

noodlot maar het resultaat van ons han

delen of niet-handelen-'• Het is daarom 

de hoogste tijd dat het CDA, evenals 

andere partijen, ernst gaat maken met 

een andere koersl Wereldgodsdiensten 

zouden deze 'kentering' krachtig moe

ten ondersteunen omdat het huidige 

'gretigheidsdenken' - opgejut door een 

agressieve en irritante reclame vol

strekt in strijd is met de kern van datge

ne wat joden, christenen, moslims, 

hindoes en anderen bezielt. 

Ten derde. In de indrukwekkende slot

zin van Andriessen's betoog spreekt hij 

over bet geven van nieuwe inhoud "aan 

verantw~)()rdelijkheid voor zichzelf, de 

ander dichthij en veraf, in het gerecht

vaardigd bewerken van de schepping 

die ons voor onszelf en voor komende 

geslachten is toevertrouwd" Dat houdt 

heel veel in. Het impliceert dat onze 

normen verder reiken dan de grenzen 

van de Europese Unie, zij moeten na

melijk ook gel den voor de 'ander veraf'. 

Een terechte conclusie van 'globalise

ring'. Het betckent wei dat we veel 

meer rekening zullen moeten houden 

met de 'legiticme belangen' van deze 

anderen, met name in de arme Ianden 

ook al zou onze machtspositie het mo

gelijk maken onze belangen door te 

drukken'. 

Concreet denk ik hier onder andere aan 

de negatieve consequenties van het 

Europese landbouwbeleid en de ge

meenschappelijke handelspolitiek. Wat 

nu gebeurt is onwaarachtig. Bidden 

voor de nood in de wereld en tegelij

kertijd cen beleid gedogen dat deze 

nood juist vergroot (onder andere dum

ping van vlees en zuivel waardoor tal 

van veeboeren in de arme Ianden in de 

vernieling raken) Onvermijdelijk zul

len pijnlijke aanpassingcn noodzakelijk 

zijn wanneer die 'nieuwe inhoud aan 

verantwoordelijkheid' in beleid wordt 

omgezet. 

Aan deze discussie zou de Europese 

christen-democratic, juist op grond van 

de gemeenschappelijke waarden, volop 

moeten deelnemen. 

Tenslotte 
Het proces van bezinning in het CDA 

is met een stevige aftrap in de goede 

richting begonnen. Het is van belang 

dat dit doorgang vindt. In de afdelin

gen, op tal van plaatsen Daarhij gaat 

het om cen duidclijke keuze voor een 

rechtvaardige en duurzame samenle

ving. Een samenleving, zoals Heerma 
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zei, "met een menselijk gezicht". ]uist 

ook voor de vreemdeling en de zwak

ken in ons midden. Dat hiermee iedere 

opportunistische en harde opstelling le

genover de vreemdeling in ons midden 

verworpen wordt is duidelijk. 

De toekomst van het CDA ligt naar 

mijn overtuiging niet in een 'meer 

rechtse opstelling' maar in het ernst 

maken met die wezenlijke waarden die 

vanaf het begin een richtsnoer zijn ge

weest. Nodig is ook het tijdig afschud

den van een partijcultuur die te lang 

gekenmerkt is door cynisme en bereke

ning. De rampzalige gevolgen daarvan 

kennen we. 

Niet strategie en tactiek maar aileen 

een wezenlijke koersverandering van 

binnenuit, 'vanuit het hart', biedt hoop 

op een dynamische toekomst! Dat kan 

aileen maar door het weer vrijmaken 

van de verstopte inspiratiebronnen. De 

kentering in onze samenleving is ten 

nauwste verbonden met een herbezin

ning op onze werkelijke plaats tijdens 

de korte tijd van Ieven op deze aarde. 

En dat raakt de kern van ons geloof 

Herorientatie en tegelijkertijd verbre

ding van de basis zodat een perspectief 

geopend wordt op een leefbare mon

diale samenleving. 

Drs. E. Korthals Altes is vice-voorzitter van bet 

Internationale hoofdbestuur van de WCRP 

(World Conference on Religion and Peace) en 

oud-voorzitter Sectie lnternationale Zaken 

Raad van Kerken in Nederland. 
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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 neerzetten. De opinie moet 

passen in de opzet van CDV: het 

client te gaan over de strategische 

vragen achter de politieke actuali

teit. Bijdragen die discussie uitlok

ken verdienen de voorkeur. 



Het Midden-Oosten ligt in de achtertuin van de Europese Unie 

(EU). Het EU-beleid met betrekking tot het Midden-Oosten is 

echter een onsamenhangend geheel van beleidslijnen en prioritei

ten. Op de in november te houden Middellandse Zeeconferentie 

zou meer geld beschikbaar moeten worden gesteld voor de 

Midden-Oostenlanden. Tevens zou de samenwerking met landen 

en organisaties daar verbeterd moeten worden en client er een 

Euro-Mediterrane vrijhandelszone te komen. 

H 
et langzame doch onom

keerbaar voortschrij

dende vredesproces in 

2010 wordt gerekend op een totaalbe

volking van 320 miljoen inwoners, bijna 

evenveel als de Europese Unie (EU) nu. 

het Midden

Oosten vormt de aanlei

ding tot dit artikel. Het 

veranderende Midden

Oostcn zal ook gevolgen 

hebben voor de algemene 

situatie in Europa's Zuid

flank, de 'zachte onder

buik' van Europa. Het 

Nieuwe Midden-Oosten 

zal, als Europa's onmiddel

lijke zuiderbuur, een ande

re rol kunnen gaan spelen, Mr. I W van Gent 

Sinds de ineenstorting 

van het communistische 

systeem, de val van de 

Berlijnse Muur en het uit

eenvallen van de Sovjet 

Unie heeft de Europese 

Unie zeer veel aandacht 

geschonken, en terecht, 

aan het lot van de 

Midden- en Oosteuropese 

Ianden. Relatief weinig 

aandacht werd geschon-

vooral in economisch opzicht. Van

wege de nauwe verbondenheid tussen 

de Arabisch sprekende bevolkingen van 

het Midden-Oosten en van die van 

Noord-Afrika, omvat de term 'Midden

Oosten' in dit artikel beide regia's. Dat 

zijn 17 naties met een bevolking van 

ongeveer 230 miljoen mensen. Voor 

([)V I 0195 

ken aan de Ianden die direct aan 

Europa's Zuidflank grenzen, de i\1aghreh 

(Arabisch voor: het Westen, namelijk 

* Dit artikel is de hewerking van de notitie 

'Europa en haar betrekkingen tot bet Middw

Oosten': ew r10titie die in juni 1995 door de 

CDA-werkgroep Midden-Oosten is vastgesteld. 
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Libie, Tunesie, Algerije, Marokko en 

Mauritanie) en de i\:1aslmk (Arabisch 

voor: het Oosten, namelijk Egypte, 

Jordanie, Syrie en Libanon) alsmede 

aan de overige Ianden van het Midden

Oosten. De Middellandse Zee heeft in 

de geschiedenis altijd de functie van 

zowel afscheiding als verbindingsweg 

tussen aangrenzende Ianden en conti

nenten gehad. llehalve oorlogen en 

confrontaties tusscn de Ianden uit het 

Middellandse Zeegebied en de Noor

delijk gelegen Ianden in Europa, be

stonden er vele vreedzame contacten 

op het gebied van handel, politick, cul

tuur en wetenschap. 

Het EU-beleid met betrekking tot het 

Midden-Oosten vormt een tamelijk on

samenhangend geheel van beleidslijnen 

en -prioritciten. Als gevolg van zijn on

samenhangendheid, tot op heden, heeft 

het in te geringe mate een bijdrage 

kunnen leveren aan betere samenwer

king tussen de EU en de Ianden van het 

Midden-Oostcn. Na een inventarisatie 

van het vigerende onsamenhangende 

beleid van de Europese Unie wordt een 

aantal uitgangspunten besproken die 

richtinggevend zouden dienen te zijn 

voor het Midden-Oosten-beleid van de 

EU. Het artikel wordt afgesloten met 

enkele aanbevelingcn met het oog op 

de in november aanstaande in Barce

lona te houden Middellandse Zee

conferentie. 

Het vigerende EU-beleid 
Een inventarisatie leert dat de EU-beleid 

tot nog toe vier aandachtsvelden had. 

Het Middellandse Zeebeleid van de EU 
In 1972 formuleerde de Europese 

Cemeenschap een gezamenlijke aanpak 

van haar Middellandse Zeebelcid, met 

als kernpunt de vrije toegang tot de 

Cemeenschappelijke Markt voor aile 

industriele produkten van de Europese 

mediterranc Ianden. Via ecn systeem 

van samenwerkingsakkoorden en han

delsverdragen zouden de afzonderlijke 

Ianden een douane-unie gaan vormen 

met de EC en uiteindelijk kunnen toe

treden. Zo werden Criekenland ( 1981 ), 

Spanje ( 1986) en Portugal (1986) lid 

van de Europese Cemcenschap Met 

Malta, Cyprus en het voormalige 

_loegoslavie werden associatie- respec

tievelijk samenwerkingsakkoorden af

gesloten. 

Hct associaticakkoord van de EC met 

Turkije uit 1963 zal voorlopig niet wor

den omgezet in lidmaatschap: er be

staat onder andere nog een te groot 

verschil in ontwikkelingsniveau en 

mensenrechten. We! is thans een ak

koord over een douane-unic gereed. 

Met Albanie wordt onderhandeld over 

een associatie. 

Met de aan de overzijde van de 

Middellandse Zee gelegen Ianden van 

de A1aqhreh- en IV1ashrek-regio's werdcn 

in de loop van de jaren zeventig even

eens samenwerkingsakkoorden afgeslo

ten. De akkoorden waarvan de inhoud 

per land verschilt, hebben een onbe

perkte duur, met uitzondcring van het 

hnancicle protocol (schcnkingen en le

ningen), waarover elke vijf jaar (her)

onderhandeld wordt. 

Marokko vroeg in 1987 het lidmaat

schap aan van de EC. Dit werd verwor

pen op grond van het feit dat het land 

geen Europees land is. 

Aan al deze Ianden werd een 0-tarief 

voor de uitvoer naar de EU van indus

triele produkten geboden Het grate 

probleem blijft echter de vrijhandel in 

landbouwprodukten in het Iicht van de 

gemeenschappelijke landbouwpolitiek 

van de EU. De landbouw is nog vaak 

de belangrijkste sector binnen de huis

houdingen van de Middellandse Zee-



Ianden. Moeten wij langzamerhand 

nict bereid zijn de gevolgcn van een 

vrijc toegang van landbouwprodukten 

uit deze Ianden voor onze eigen land

bouwsector te accepteren? 

In 1990 besloot de Europese Raad in 

Rome tot een 'vcrnieuwd Middellands 

Zee-beleid'. Het nieuwc ervan warcn 

voornamelijk de woorden zelf en een 

wat ruimere allocatie van financicle 

middelen voor de regia. Voor de peri o

de I 991- 1996 is voor zevcn van de ne

gcn Ianden van de fv1aghrcb en de 

i\1ashrck (Libie en Mauretanie zijn uitge

zonderd) alsmcde voor Israel een be

drag van 4,4 miljard ECU gevoteerd. 

Ruim I miljard ECU hiervan zijn 

schenkingen (technischc hulp); de rest 

betreft leningen van de Europese 

lnvesteringsbank (EIB). Voor het eerst 

worden voor deze periode fondsen aan

gemerkt voor regionale, grensover

schrijdende en dus cohesie-bevor

derende projecten. Deze bewegcn zich 

vooral op de gebieden van infrastruc

tuur, transport en communicatie. Daar

naast gaat hct om training en studies op 

de gcbieden van regionale samenwer

king en van milieu. 

De EU-hetrekkingen met regionale 
MiddeH-Oostenorganisaties 
Het betrcft hier drie organisaties, de 

Gulf CooperaiioH Courtcil (CCC), de Ara

bische Liga en de Ur~io11 Maghreb Arabc 

(UMAJ 

De CCC werd door de betrokken Ian

den in mei 1981 opgericht vanuit een 

veiligheidsbehoefte. Later kwam daar

bij de doelstelling van een Cemeen

schappelijke Markt en van onderlinge 

economische integratie (douane-unie) 

van de zes Ianden, gelegen aan de 

Perzische (!) Golf Saoedi-Arabie, 

Oman, Katar, Bahrein, Verenigde Ara

bische EP1iraten en Koeweit. Het secre-

tariaat van de CCC is gevestigd in 

Riyadh. De EC had vooral belangstel

ling om met de CCC in contact te ko

men omdat het geen formele samen

werkingsakkoorden had met de indivi

duele lidstaten van de CCC De CCC 

vond dat zijn !eden recht hadden op 

dezelfde handelsconcessies als golden 

voor Israel. 

lnmiddels bestaat er een samenwer

kingsovcreenkomst tussen de EU en de 

CCC: ( 1988) Deze overeenkomst be

vat gccn financieel protocol of handels

paragraaf. Wei wordt onderhandeld 

over een vrijhandelsakkoord. Deze on

derhandelingen zijn nog niet vee! ver

der gekomen, vooral omdat de CCC: 

eerst tot onderlinge harmonisatie van 

de in- en uitvoertarieven moet zien te 

komen, dat wil zeggen een soort doua

ne-unie moet gaan vormen. Aan EU

zijde bestond - en bestaat - grote aarze

ling om de eigen markten te openen 

voor de petrochemische industrie uit de 

CCC-Ianden. De CC:C-Ianden willen 

de diversificatie van hun olie-industrie 

niet bij voorbaat ondermijnen en stre

ven naar eenzijdig preferentiele in 

plaats van wederkerig preferentiele ak

koorden. 

De Arabische Liga werd opgericht in 

maart 1945 door onafhankelijke Arabi

sche staten en telt inmiddels 21 !eden 

waaronder 'Palestina', vertegenwoor

digd door de PLO. Het heeft als doe! 

de onderlinge band van Arabische Ian

den te verstevigen en door beleidscoor

dinatie onderlinge samenwerking op 

onder andere economisch, cultureel en 

gezondheidszorg-gebied te verbeteren. 

Door onderlinge meningsverschillen en 

uittredende en weer toetredende !eden 

heeft de organisatie minder invloed en 

cohesie ontwikkeld dan aanvankelijk 

mogelijk leek. Het secretariaat van de 

Liga bevindt zich in Cairo. 
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De 'Union Maghreb Arabe' (de UMA) is in 

1989 opgericht tussen Libie, Tunesie, 

Algerije, Marokko en Mauretanie Het 

hoofddoel is om in het jaar 2000 tot 

een Gemeenschappelijke Markt te ko

men met de bekende vier vrijheden: 

vrijheid van verkeer van goederen, per

sonen, diensten en kapitaal. De oprich

ting van de UMA sluit aan op het 

beleid van de EU om regionale integra

tie te bevorderen. 

De UMA is door interne meningsver

schillen nog niet echt van de grand 

gekomen. In principe komen de mi

nisters van Buitenlandse Zaken van de 

EU en de UMA twee maal per jaar 

bijeen met het doel om de samenwer

king tussen beide organisaties te in

tensiveren. De EU heeft voorgesteld 

om in de toekomst de economische 

samenwerking op te waarderen naar 

'associatie' Andere terreinen van over

leg betreffen schulden, migratie en in

vesteringen. 

Euro-Arabtsche dialoog 
De oliecrisis van 1973/1974 ('the world 

will never be the same') was de directe aan

leiding tot het d66rbreken van het be

sef bij de EG-lidstaten dat het 

Midden-Oosten in de 'achtertuin' van 

Europa ligt en dater met elkaar gepraat 

moest worden. Dat gebeurde door ont

moetingen in een aantal gezamenlijke 

comites van Europese Commissie/

Parlement en Arabische Liga. Door uit

eenlopende percepties van elkaar en 

door de afwezigheid van een duidelijk 

en gemeenschappelijk doel verzandde 

de dialoog tussen beide partijen metre

gelmaat. Het is nog steeds de vraag of 

de dialoog, ondanks af en toe een op

flikkering, zijn grootse naam ooit waar 

zal maken en een echt forum zal wor

den voor vrije en vruchtbare gedach

tenuitwisseling tussen West en Oost. 

Overigens zijn Arabische Liga en Euro

pese Commissie-functionarissen nog in 

juli 1994 in Cairo bijeen geweest. Men 

wil toch weer gaan spreken over moge

lijke samenwerking op een beperkt aan

tal, grensoverschrijdende terreinen: 

milieu, banken, internationale standaar

den, luchtvaart, telecommunicatie, uni

versiteiten en managementtraining. 

De samenwerking met Israi:"l 
Israel heeft als Midden-Oostenland al

tijd een speciale behandeling gekregen 

van Europa. Historische en actuele vei

ligheidsredenen zijn hiervan de voor

naamste oorzaken. Het eerste handels

akkoord tussen EU en Israel dateert van 

6 juni 1964. In 1968 werd er een prefe

rentieel handelsakkoord afgesloten en 

op 8 mei 1975 een vrijhandelsakkoord. 

Daarmee werd wederzijdse vrije toe

gang tot elkaars markten afgesproken, 

met beperkingen voor landbouwpro

dukten. Sinds 1994 wordt er over een 

(ver)nieuw(d) akkoord onderhandeld, 

de onderhandelingen zijn zo goed als 

afgerond. Op het gebied van technolo

gische samenwerking werd een aparte 

overeenkomst gesloten. Israel zou het 

liefst, onder verwijzing naar zijn (nog 

steeds) gei'soleerde positie in de 

Arabische wereld en zijn bijzondere 

ontstaansgeschiedenis, lid worden van 

de EU. Voor de EU is dat geen reele 

optie. 

De vier aandachtsvelden overziend, 

moet geconcludeerd worden dat het 

beleid ten aanzien van het Midden

Oosten tamelijk onsamenhangend is. 

Om daarin verandering te brengen zul

len allereerst een aantal uitgangspunten 

moeten worden geformuleerd. Waarom 

zou de Europese Unie zich actief moe

ten richten op het Midden-Oosten, en 

hoe? 



Uitgangspunten voor nieuw 
EU-beleid 
Wij hebben tot nu toe het Midden

Oosten vaak beschouwd vanuit het 

stand punt van puur eigenbelang: als be

dreiging voor onze energievoorziening 

of als 'wingewest' voor de besteding van 

de petrodollars. Is het niet eens tijd om 

de volkeren van het Midden-Oosten 

echte aandacht te geven. 

Het CDA zou het belang moeten in

zien van het scheppen van een reeler 

beeld van de Ianden en de memen van 

het Midden-Oosten. Er bestaan vee! 

v66roordelen en misverstanden over 

deze regia en haar bewoners. Deze 

misverstanden betreffen vaak de Islam. 

Juist het CDA zou oog moeten hebben 

voor het verschil tussen Islam en islami

tische fundamentalisme. Het is onjuist 

Islam met islamitisch fundamentalisme 

te identificeren. Christenen en moslims 

geloven heiden in God, die door zijn 

profeten heeft gesproken en spreekt, 

die via zijn thora en shari'a, een weg ten 

Ieven wijst voor volkeren en samenle

vingen. !leiden geloven dat orthodoxie 

niet gaat zonder orthopraxie. Heiden 

gcloven dat de spiritualiteit en de acti

viteit niet zonder elkaar mogen en kun

nen bestaan. Naast het fundamenta

listische misbruik van de Islam bestaat 

een andere traditie waarin aandacht is 

voor de emancipatie van de vrouw en 

de erkenning van de rechten van de 

mens. Meer dialoog en contact tussen 

Europeanen en bewoners van het 

Midden-Oosten kan een bijdrage leve

ren aan meer begrip. 

Daarnaast zijn er natuurlijk ook politiek

strategischc overwegingen tc noemen. 

De extreme uitwassen van het islami

tisch fundamentalisme, de migratiepro

blemen, de moeizaam van de grand 

komende regionale samenwerking, de 

blijvcnde spanningsvelden zoals die be-

staan tussen lrak, Iran en de Golfstaten, 

de burgeroorlog in jemen, het moei

zaam verlopende vredesoverleg tussen 

Syrie en Israel en de spanningen tussen 

Libie en Egypte en die in Algerije, vor

men nog flinke bedreigingen van de be

trekkelijke rust in onze nabuurlanden. 

De vaak zeer snel groeiende bevolkin

gen in het Midden-Oosten lijken soms 

nauwelijks tijd gegund om in vrede en 

rust aan welvaart en welzijn te werken. 

Aileen a! daarom dienen onze overbuur

landcn ons een zorg te zijn. Ook in 

Europa zelf (Bosnie, Albanie/Grie

kenland) wordt met bezorgdheid de be

dreigde positie van de soms omvang

rijke moslimminderheden gadegeslagen; 

mede omdat die dreiging op haar beurt 

weer reacties van moslimregeringen el

ders oproept. Beperkte conflicten bin

nen Europa dreigen zo een andere, te 

weten internationaal-religieuze dimensie 

te krijgen. Het Westen, en Europa in het 

bijzonder, hebben er groat belang bij 

een explosieve situatie in het nabije 

Midden-Oosten te vermijden en te 

voork6men. 

Toenemende welvaart daar is belang

rijk. Natuurlijk allereerst voor de bewo

ners in de Ianden daar. Daarnaast 

echter ook voor de stabiliteit in Europa. 

!lij het uitblijven van wezenlijke verbe

teringen zou de Middellandse Zee wei 

eens kunnen dienen als toe-
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gangsweg tot Europa voor 

hongerigen en minder-be

deelden uit Noord-Afrika. 

Het Nieuwe Midden-Oosten 

en de i\~aghreb zijn, vooral als 

gevolg van het nog steeds 

voortschrijdende vredespro-

Het is onjuist Islam 

met islamitisch 

fundamentalisme te 

identificeren. 

ces, op weg naar grotere regionale inte

gratie, een belangrijke sleutel tot 

welvaart voor de regio. De acceptatie 

van het bestaan van Israel in de regia, 

de afnemende dreiging van het interna-
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tionaal terrarisme, die tot voor enkele 

jaren geleden van deze regio uitging en 

het wegvallen, om uiteenlopende rede

nen, van de olieboycot als internatio

naal wapen zijn hoopvolle ontwikke

lingen. 

Wat moet het EU-beleid voor 
het Midden-Oosten zijn? 
Het beleid van de Europese Unic moet 

gericht zijn op: 

* gratere mate van samenwerking tus

sen Europa en het Midden-Oosten; 

* gratere mate van samenhang tussen 

de Ianden van de regia onderling; 

* gratere mate van cohesie in de ian-

den zelf 

De onderliggende veronderstelling is, 

dat grotere integratie en meer onderlin

ge dependentie oorlogen en conflicten 

minder waarschijnlijk maken. De ge

schiedenis van Europa vanaf 1945 is 

daarvan het levende voorbeeld. Opti

male onderlinge samenwerking leidt tot 

gratere stabiliteit en welvaart. Opti

male samenwerking tussen de instellin

gen van Europa en die van de Ianden 

van het Midden-Oosten kan cohesie

versterkende effecten hebben. 

Om de hierboven aangegeven drie vor

men van cohesie te bevorderen, zou de 

EU voorrang moeten geven aan prajec

ten en inspanningen, die als nevenef

fect de onderlinge samenwerking in de 

Midden-Oostenregio's bevorderen. Dat 

kan onder andere door meer samenwer

king te zoeken met regionale organisa

ties zoals de Arabische Liga, de CCC, 

de UMA. Dat kan ook door middel van 

grensoverschrijdende initiatieven en 

projecten op terreinen, die zich daar bij 

uitstek toe lenen. Zoals bijvoorbeeld 

infrastructuur, transport, water, milieu 

en het 'gezond' houden van de Middel

landse Zee. Van belang is ook dat de 

EU het voorzitterschap van de 'Rcgio11al 

Economic Deuelopment Working Group' 

(REDWC) van de in 1991 te Madrid 

begonnen Midden-Oosten vredeson

dcrhandelingen, goed gebruikt. De we

reldgemeenschap heeft met dat 

voorzitterschap de leidersral van de EU 

in haar 'achtertuin' als zodanig gesanc

tioneerd. 

De bijzondere omstandigheden welkc 

de Europesc Ianden na de Tweede 

Wereldoorlog hebben gestimuleerd tot 

grate onderlinge samenwerking en in

tegratie zijn, gezien het grate aantal re

gionale conflicten, helaas nog steeds 

afwezig in het Midden-Oosten. 

Naast een vooral economische strategie 

gericht op gratere cohesie tussen EU 

en de Midden-Oostenlanden en tussen 

die Ianden onderling, zou het beleid 

van de EU dus moeten bevordercn dat 

sociale en politieke barrieres binnen die 

Ianden worden geslecht. Te grote vcr

<>chillen tusscn rijk en arm, tussen we

tenden en onwetenden, tussen (rcchten 

voor) mannen en vrauwen, tussen re

geerders en geregeerden, , zouden het 

praces van integratie immers kunnen 

verijdelen 

Te grate verschillen leiden tot te grate 

spanningen en kunnen tot gevaarlijke 

ontladingen leiden. Zo is er in veellan

den van het Midden-Oosten (behalve 

wellicht in Israel) <>prakc van een uitge

spraken democrati<>ch deficit en van be

dreigde mensenrechten. Naarmate de 

mensen beter opgeleid, meer g6nfor

meerd, welvarender, gezonder en meer 

(zelf)bewust raken, des te meer willen 

zij ook hun eigen lot, individueel en 

binnen het verband van de samenleving 

kunnen meebestemmen. En waarom 

zou dit universele democratisch gevoe

len niet op de inwoners uit de Midden

Oosten-landen van toepassing zijn) 

De geschiedenis leert ons dat cohesie 

binnen regia's en naties niet goed kan 



slagen als ook niet de interne, maat

schappelijk-socialc samenhang min of 

meer gelijkc tred houdt. Hoe vaak 

heeft het bestaan van on-

bij voorrang voor projecten die gericht 

zijn op regionale samenwerking. 

De Europese top van Cannes van eind 

juni jl. heeft besloten tot 

tevreden of onderdrukte 

bevolkingsgroepen binnen 

een land nict geleid tot rc

gionale of zelfs mondiale 

conflicten7 

Europa heeft er 
een herzien mediterraan 

beleid. Daarvoor is een 

bedrag van 4,7 miljard 

ECU voor de periode 

1995-1999 ter beschik

king gesteld. Over het 

voorstel om een gelijk

waardig bedrag aan Euro

pese lnvesteringsbank 

(EIB)-leningen ter be

schikking te stellen, moet 

groot belang bij een 

explosieve situatie 

Omdat de EU niel alles in het nabije 
zelf kan - en moet - rege Midden-Oosten te 
len, maar in het beste ge

val slechts voorwaarden vermijden en te 
scheppend kan - en moet - voorkomen. 
zijn, lijkt een belangrijke 

rol weggelegd voor niet

gouvernementele instellingen. Zoals 

bijvoorbeeld politieke partijen, non

gouvernementele organisaties (NCO's), 

verenigingen van (r)emigranten, om

roepen, vakbonden, werkgeversvereni

gingen en al die andere organisaties van 

burgers en mensen, die tezamen hct 

weefsel van onze mensenmaatschappij 

vormen, hier en daar. Daarom is het 

van belang dat ook het CDA, zowel 

vanuit zijn uitgangspunt van gedeelde 

verantwoordelijkhcid als in zijn hoeda

nighcid van belangrijke politieke groe

pering, aandacht aan dit onderwerp 

be<>teedt. 

Aanbevelingen 
Op grond van al deze overwegingen 

kunncn de volgende aanbevelingen ge

daan worden met het oog op de herzie

ning van het Europese Midden

Oosten-beleid zoals dat op de confe

rcntie in Barcelona in november aan

staande vorm zou moeten krijgen: 

1. De EU moet m{{r gelden ter 
heschikking stellen voor de landm van 
het Midden-Oosten 
Ook zoudcn de beschikbare gelden an

ders moeten worden aangewend en wei 
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nog een definitief besluit 

worden genomen. Overigens dienen de 

Midden-Oostenlanden ook zelf en 

meer in het bijzonder de rijke GCC

Ianden - bij te dragen aan fondsvor

ming ten behoeve van schenkingen en 

leningen voor grensoverschrijdende, 

cohesie-bevorderende projecten. Dat 

zou onder meer kunnen door bij te dra

gen in het oprichtings- c.q. werkkapi

taal van een Regionale Ontwikkelings

bank, een voorstel van de in november 

1994 gehouden economische topconfe

rentic te Casablanca, Marokko. 

De voor de regio typerende, grote pro

blemen zoals de ongelijke waterverde

ling, de verbrokkelde regionale infra

structuur op gebieden van transport, 

verbindingen, havens en telecommuni

catie, bieden volop gelegenheid voor 

een regionale, samenwerking-bevorde

rende aanpak 

Een sprekend voorbeeld is de viering 

van de wekelijkse rustdag op verschil

lende dagen: de vrijdag, de zaterdag en 

de zondag Dit zou een regionaal elec

triciteitsnet waarbij de piekuren in de 

diverse buurlanden op vc>rschillende da

gen vallen, lot een financicel-commer

cieel aantrekkelijke propositie kunnen 

maken. 
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2. De EU moet streven naar een 
mediterrane vnjhandelszone. 
Het voorstel van de Commissie van 17 

oktober 1994 voorziet in een geleidelij

ke uitbouw tussen de EU enerzijds en 

de Mashrek- en Maghreb-landen ander

zijds tot een Euro-Mediterrane vrijhan

delszone. Deze zou de grootste vrij

handelszone in de wereld kunnen zijn, 

met zo'n 600-800 miljoen inwoners en 

zo'n 30-40 Ianden. Hier gelde eens te 

meer het adagium: "more trade, less aid". 

Voor de Ianden van de Maghreb zou, 

langs de wegen der geleidelijkheid, 

vrije toegang tot de Europese markt 

voor landbouwprodukten moeten ont

staan. 

De CCC-Ianden zouden hierbij niet 

vergeten moeten worden. Deze Nabije 

Oosten'-landen zouden zich anders 

noch tot Europa noch tot het Verre 

Oosten kunnen rekenen en geopolitiek 

als regia gelsoleerd kunnen raken. Dat 

zou voor zo'n Iicht ontvlambare regia 

een gevaarlijke ontwikkeling kunnen 
zijn. 

3. Institutionele samenwerking tussen 
EU en landenlorganisaties in het 
Midden-Oosten. 
Deze samenwerking zou even intensief, 

structureel en diepgaand moeten zijn 

als bijvoorbeeld die tussen de EU en de 

Lome-landen. (Ianden uit Afrika, het 

Caraibisch gebied en de Pacific die in 

1975 in Lome het eerste Lome-verdrag 

tekenden). Of als die tussen de EU en 

de Verenigde Staten of tussen de EU en 

de Oosteuropese Ianden. Bij deze laat

ste - kandidaat-lidstatenl - speelt de 'as

sociatie'-gedachte en de EU-toezegging 

aan die Ianden dat zij bij '(West-) 

Europa' horen, een belangrijke rol. 

Misschien dat een vergelijkbaar per

spectief ook aan de Midden-Oosten 

Ianden zou kunnen worden voorgehou-

den. Hoewel de EU enerzijds erkent 

dat vrede en stabiliteit op de Zuidflank 

van eminent belang zijn voor Europa, 

blijft tot op heden de indruk bestaan 

dat echte samenwerking met de Ianden 

van het Midden-Oosten een !age prio

riteit heeft. Onder meer wordt die in

druk bevestigd door het feit dat er geen 

innige, permanente en institutionele sa

menwerkingsvormen bestaan. 

4. Zoals de Mededeling van de 
Commissie d. d. 17 oktober 1994 stelt, 
gaat het om meer dan samenwerking op 
economisch gebied. 
Van belang is een permanente dialoog 

over samenwerking op terreinen als mi

lieu, technologie, sociale kwesties (re

en emigratie), energie- en waterbeheer, 

transport en infrastructuur, toerisme, 

terrorisme, grensoverschrijdende crimi

naliteit en verdovende middelen, uni

versiteiten en opleidingen. Kortom, op 

aile terreinen die bij een goed nabuur

schap horen. 

5. Culturele samenwerking 
]uist vanwege de soms grate sociale en 

culturele verschillen tussen de Europese 

burger en zijn mediterrane overbuur, 

zou een uitgebreid programma van 

culturele aandacht voor en culturele uit

wisseling tussen de Ianden van het 

Midden-Oosten en die van de EU de 

gewenste samenwerkingsprocessen kun

nen bevorderen. Vanuit de samenleving 

zelf. Men kan dit vergelijken met de 

grotere aandacht en het toegenomen re

spect, die in Verenigde Staten ontstaan 

zijn voor het Spaanse culturele erfgoed 

van Latijns-Amerika. De EU zou bij

voorbeeld het bestaande studenten

uitwisselingsprogramma (Med-Campus) 

voor universiteiten van de EU en 

lslamitische Ianden kunnen intensive

ren. Of speciale programma's bevorde-



ren voor uitwisseling en ontmoeting 

tussen mensen van bcpaalde heroep<>

groepen, die invloedrijk zijn binnen een 

samenleving Zoals juristcn en advoca

ten, journalisten, arlscn, rechters, hoog

leraren, !eden van een Kamer van 

Koophandel en sportlieden. Deze ont

moetingen kunnen ertoe bijdragen de 

onbekcndheden en v66roordelen, die 

ontegenzeggelijk over en weer bestaan, 

weg te nemen. 

6. In bet sociaal-culturele vlak is een 
helangrijke rol weggelegd voor de private 
sector. 
Dit ten bchoeve van het kweken van 

ondcrling bcgrip en het wegnemen van 

v66roordelen, die over en weer in rui

me mate aanwezig zijn. Gedacht kan 

worden aan het organiseren van ont

moetingen tussen organisaties van za

kenmensen, archeologen, historici, 

sociale hulporganisaties en sportclubs. 

Daarbij ontkomen we misschien bin

nen de EU niet aan een hernieuwde 

discussie, onderling en met de Ianden 

van vooral de Maghreb, over de rol en 

de rechten van de grate aantallen mi

granten die de lidstaten van de EU uit 

dezc Ianden hebben aangetrokken. 
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Ook dit is immers een vraagstuk van tagc> 

internationale solidariteit. En deze soli-

dariteit kan beginnen in Nederland: we 

kennen hier immers een moslimbevol-

king van inmiddels meer dan 500.000 

zielcn. 
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De vraag die zich bij lezing van de Herijkingsnota opdringt, is of 

je twee paarden tegelijk kunt berijden. Kun je streven naar een or

ganisatiestructuur van de regionale en internationale samenleving 

die haar opgewassen maakt tegen de grensoverschrijdende uitda

gingen van de een-en-twintigste eeuw en je tegelijkertijd voorbe

reiden op een terugval in de negentiende-eeuwse politiek van 

competitieve nationale doelstellingen? 

D 
e afgelopen weken hebben. 

weinig reden gegeven tot 

versterking van het zelf

respect van de lidstaten 

van de Europese Unie. In het voormalig 

Joegoslavie - ten tijde van 

het uitbreken van het con

flict door diezelfde lid-sta

ten met veel aplomb ver

klaard tot gebied waar zij 

in eerste instantie verant

woordelijkheid voor droe

gen - lijkt de tot wanhoop 

stemmende impasse te zijn 

doorbroken, maar dat is 

uitsluitend te danken aan 

het feit dat de Verenigde 

de lnternationale Contactgroep, waar

aan een aantal lid-staten van de Unie 

deelneemt- maar zeer nadrukkelijk niet 

als vertegenwoordiger van de Unie -

lijkt te zijn teruggebracht tot een gezel

schap toehoorders. In dit 

verband is het ook een te

ken aan de wand dat het 

niet de Europese Unie is 

geweest die een regeling 

tot stand heeft weten te 

brengen in het langslepen

de conflict tussen Crie

kenland en Macedonie, 

doch wederom de Ver

enigde Staten. 

In het voormalige Joego-
Staten het voortouw heb- Prof. mr. P H Kooijmans slavie lijkt overigens niet 

ben genomen, dat zij zo lang· te lang- aileen de buitehlands-politieke samen-

aan anderen hebben gelaten Of dit tot werking van de Europese Unie (Iaten 

een vredesregeling leidt en of zo'n vre-

desregeling ook de stabiliteit op lange

re termijn client, kan thans nog niet 

worden gezegd. Wat ons op dit mo

ment grote zorgen moet baren is dat de 

Europese Unie aan de zijlijn staat. Zelfs 

* Dit artikel is de weergave van de toespraak 

'Doelstellmgen en CDA-prioriteiten in bet 

Nederlands buitenlands heleid', gebouden tijdens 

de CDA-conferentie over de berijking van bet 

huitenlands beleid op 23 september 1995. 



we het woord Cemeenschappelijk 

lluitenlands en Veiligheidsbeleid, liever 

maar niet gebruiken in deze context) 

zijn Waterloo te hebben gevonden, 

doch ook de Verenigde Naties; een an

dere organisatie, die traditioneel een 

belangrijk kanaal van de buitenlandse 

politick van Nederland vormde. 

De relatie van ons deel van de wereld 

met Rusland, de erfgenaam van de 

voormalige supermacht de Sovjet

Unie, wordt in toenemende mate pro

blcmatisch. Wellicht dat verkiezings

retoriek in verband met de daar op 

handen zijnde verkiezingen aan het 

verbale wapengekletter niet vreemd is, 

maar de onvoorspelbaarheid van de uit

slag van de verkiezingen, maakt onze 

relatie met de grote Oosteuropese buur 

daarom des te problematischer. En dat 

vergroot het belang van duidelijkheid 

over de plaatsbepaling en de functie 

van de NAVO in het toekomstig bestel. 

De dialoog, noodzakelijk om de relatie 

met Rusland behecrsbaar te houden, 

lijkt zich echter voornamelijk af te spe

len via de band Washington-Moskou. 

lntrigerende zinnen 
Het is tegen deze achtergrond van in 

het ongerede geraakte organisaties 

waarbinnen het Nederlands buitenlands 

beleid zich in belangrijke mate afspeelt, 

dat zich in ons land de discussie over 

de nota 'Herijking lluitenlands lleleid' 

ontrolt. Dit is een discussie die in eerste 

instantie tussen regering en parlement 

client te worden gevoerd, met name 

waar het betreft de instrumenten waar

mec dit beleid client te worden gevoerd 

en de financiele middelen die daarvoor 

worden bcschikbaar gesteld. De nota 

bevat echter ook een - niet onaanzien

lijk - inhoudelijk gedeelte. 

Terecht merkt de nota op dat de wereld 

feitelijk (economisch, ecologisch, tech-

nologisch) integreert, doch dat zij poli

tick fragmenteert. Dat fragmentatie

proces doet zich niet aileen voor bin

nen staatsverbanden, die brazer lijken 

te zijn geworden, doch ook binnen de 

internationale organisaties, waarvan 

Nederland deel uitmaakt en die voor 

Nederland als kleine mogendheid altijd 

een bclangrijk instrument zijn geweest 

voor het verwezenlijken van zijn poli

tieke doelstellingen. De stem van Ne

derland aileen draagt immers niet ver. 

In de Herijkingsnola staan een paar in

trigerende, zo niet mystificerende zin

nen. lk citcer: "In het ontbloktc Europa 

worden wij meer teruggeworpen op on

ze eigen kracht en eigen maat. Wij 

moeten er rekening mee houden dat 

het nieuwe Europa zich zal kenmerken 

door minder structuur en meer concur

rcntie". Zo'n opmerking moet als een 

beleidsrelevante opmerking worden ge

kwalificeerd, zeker omdat zij wordt ge

volgd door de zinsnede - naar de letter 

genomen een platitude van de eerste 

orde - dat het haalbare niet altijd in de 

pas loopt met het wenselijke. En dan 

volgt de ook niet door originaliteit uit

blinkende conclusie dat haalbaarheid 

en effectiviteit belangrijke toetsstenen 

voor de gehele beleidsbepaling zijn. 

(pag. 10) 

Is de functie van deze constateringen 

dat zij een opmaat vormen tot datgene 

wat wei als een van de kernpunten van 

de nota is gekwalificeerd: het explicie

ter dan voorheen inzetten van het bui

tenlands beleid zowel in bilateraal als in 

multilateraal verband voor het dienen 

van de Nederlandse economische be

langen? (pag. 14) 

Vormen zij de sleutel tot het sterker ac

centueren van de bilaterale contacten, 

nict aileen voor de versteviging van de 

hilaterale betrekkingen doch ook om 

effectiever te kunnen opereren in het 
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voorveld van de multilaterale besluit

vorming, nu zich als gevolg van de 

'ontblokking' achter de fat:;ade van de 

multilaterale fora een wirwar van bilate

rale lijnen en assen heeh ontwikkeld) 
(pag 29) 

Het gaat mij er niet om of het hier wer

kelijke beleidswijzigingen hetreft. lk 
zelf heb als minister in de vcrschillende 

bezuinigingsslagen in mijn contacten 

met de Kamer voortdurend met kracht 

het op sterkte houden van de bilaterale 

posten in de Europese Unie verdcdigd, 

juist met het oog op het belang van dat 

voorveld van de multilaterale besluit

vorming. lk heb ook de indruk dat 

Yvonne van Rooy de belangen van het 

hedrijfsleven met veel elan bepleitte; 

maar het is best mogelijk dat alles in

strumcnteel heter kan. 

Accentverleggingen 
Waar het mij wei om gaat is het achtcr

halen van de filosofie die achter de no

ta schuilgaat. Waarom die accent

verleggingen? Want het gaat om niet 

meer dan accentverleggingen. Het is 

bepaald niet zo dat het naakte eigenbe

lang opeens richtsnoer zou worden van 

het buitenlands beleid, dat we ook in 

internationale verbandcn zoals de 

Europese Unie of de Verenigde Naties 

aileen maar ge"interesseerd zouden wor

den in de (al dan niet in financieel-eco

nomische termen te vertalen) winst- en 

verliesrekening voor Nederland. De 

nota zegt heel nadrukkelijk dat het be

lang in enge zin (dat is het belang dat 

in competitie is met het nationale he

lang van andere Ianden) altijd moet 

worden gezien als een belang binnen 

een ruimer perspectief, dat is het natio

nale helang in brede zin, dat zich ver

taalt in hct streven naar een goed 

geordende internationale samenleving, 

waarin mensenrechten worden geres-

pecteerd en sociale rechtvaardigheid 

wordt nagestreefd. En over dat nationa

le belang in brede zin en de vraag hoe 

dat vorm moet worden gegeven in een 

'ontbloktc' wereld via een 'ontschot' be

leid wordt veel opgemerkt dat volmon

dig kan worden ondcrschreven. 

Desalnicttemin blijft de vraag klemmen 

of niet de achterliggende gedachte is 

dat het maar beter is om tijdig de stel

lingen te hetrekken die nodig zijn om 

in een Iasser wordend Europa een be

leid op eigen kracht en naar eigen maat 

le voeren. Als de toon in Europa er een 

wordt van minder structuur en meer 

concurrentie, dan kunnen wij niet ach

terblijven, want dan doe je jezelf le

kort. Het haalhare loopt nu eenmaal 

niet altijd in de pas met het wenselijke: 

een nieuwe vorm van 'realisme' in de 

buitenlandse politick. Het ideaal blijft 

wenken, maar het vervluchtigt steeds 

meer en daar moet je rekening mce 

houden. 

Als dat inderdaad de achterliggende ge

dachte zou zijn, dan wordt de alles be

heersende vraag: kun je op twee 

paarden wedden, of sterker: is het tege

lijkertijd berijden van twee paarden 

mogelijkJ Kun je een beleid voeren van 

'sarnen waar mogelijk, doch aileen in

dien noodzakelijk' of leidt dat tot een 

innerlijke inconsistentie in het bcleid? 

Kun je streven naar een organisatie

structuur van de regionale en de inter

nationale sarnenleving die haar opge

wassen maakt tegen de grensoverschrij

dende uitdagingen van de een-en-twin

tigste eeuw en je tegelijkertijd voor

bereiden op een terugval in de negen

tiende-eeuwse politick van cornpetitie

ve nationale doelstellingen? 

De hier geschetste tegenstellingen zijn 

natuurlijk gechargeerd, maar het schet

sen van harde contouren kan nuttig zijn 

voor een oordeelsvorrning over de ge-



loofwaardigheid en de consistentie van 

het tc voeren beleid. 

Belang lntergouvernementele 
Conferentie 
Met opzet ben ik begonnen een - opper

vlakkige - schets te geven van de huidige 

internationale constellatie om duidelijk 

te maken dat, indien de Europese Unie 

cr niet in slaagt de eigen identiteit en de 

eigen slagkracht te versterken, margina

lisering het onvermijdelijk gevolg is. Het 

verschil met de negentiende eeuw (en ik 

ben reeel genoeg om de huidige negen

tiende eeuwse tendensen te onderken

nen) is dat het toen Europcse Ianden 

waren die de toon aangaven en dat dat 

thans - zie het Joegoslavie-echec - niet 

meer het geval is. 

Daarom is de komende lntergouverne

mentele Conferentie van zo ongemeen 

groot belang lndien men 

Nederland in wijdere zin: regionale en 

mondiale stabiliteit, respect voor de 

mensenrechten in de wereld, sociaal

economische rechtvaar- digheid. Wat 

moeten de doelstellingen van het bui

tenlands beleid zijn? Waarop zet jc in' 

Waar ligt het hoofdaccent! 

CDA-doelstellingen 
Voor het COA zijn de uitgangspunten 

tegelijkertijd doelstellingen van beleid: 

solidariteit, gerechtigheid, gespreide 

verantwoordelijkheid, rentmeester

schap. Dat is als doelstelling natuurlijk 

rijkelijk vaag, maar gevat in de context 

van de werkelijkheid van vandaag laat 

zich dat tot geactualiseerde beleids

voornemens vertalen. De rode draad 

die door al deze rapporten van de 

CDA-werkgroepen 1 loopt is dat, in al 

die gevallen waar de Nederlandse arm 

lang genoeg is om iets te 

er daar niet in slaagt de 

beheersbaarheid en de be-
Voor het CDA 

bewerkstelligen van die 

doelstellingen Nederland 

dat zeker niet moet Iaten 

doch dat die doel- stellin-
sluitvaardigheid van en de 

doorzichtigheid van het 

besluitvormingsproces in 

de thans vijftien !eden tel

lende Europese Unie te 

versterken en een funda

ment te slaan voor een 

Cemeenschappelijk Bui

tenlands- en Veiligheids

beleid en een daarop 

stoelende defensie-identi

teit, dan moet gevreesd 

worden dat niet aileen het 

interne integratie-proces 

(ook op economisch-mo

netair gebied) geleidelijk 

zijn de 

uitgangspunten 

tegelijkertijd 

doelstellingen van 

beleid: solidariteit, 

gerechtigheid, 

gespreide 

verantwoordelijkheid 

en 

rentmeesterschap. 

gen in hun algemeenheid 

samenwerking in grotere 

verbanden vereisen, om te 

beginnen samenwerking 

en krachten- bundeling in 

de Europese Unie en een 

sterke band met de 

Verenigde Staten. Oat is 

ook een vorm van realis

me, ons realisme, want 

zonder die krachtenbun

deling word je iedere keer 

bij je beleidsverwezenlij-

aan zal afkalven maar ook dat de Unie 

king door de ontwikkelin

gen achterhaald. Oaarom moet je hong 

inzetten en je beleid niet al te veel af

stemmen op die ontwikkelingen. Oat is 

geen pleidooi voor een 'kop-in-het

zand-politiek' en een oproep voor een 

herhaling van 'Zwarte Maandag'. Je 

niet opgewassen zal blijken te zijn te

gen de externe uitdagingen waarmee 

het regionaal en wereldwijd wordt ge

confronteerd. En dat heeft ook directe 

consequenties voor die belangen van 
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moet het veld goed verkennen en de 

mogelijkheden scherp evalueren, maar 

de realiseerbaarheid van je inzet is me

de afhankelijk van de geloofwaardig

heid van je opereren. Verwaarloos je 

die analyse en evaluatie, dan leg je de 

lat te hoog en spring je hem er af. Maar 

je kan de lat ook te laag leggen, lettend 

op de ruwheid van het aanloop-par

cours en dan mis je een kans. En - an

ders dan bij hoogspringen - is hier 

veelal geen vervolgsprong mogelijk. 

Je moet behoedzaam zijn want karika

turen zijn getekend voor je het weet. 

Dat doet het huidige kabinet natuurlijk 

ook. Toen het na zijn aantreden na

drukkelijk de trom roerde over de 

noodzaak tot verbetering van de be

trekkingen met de buurlanden belde 

een Belgische collega mij geschrokken 

op met de vraag wat er allemaal mis 

was tussen Nederland en Belgie lk kon 

hem aileen maar vertellen dat het de bi

laterale betrekkingen belastende ge

schil over de waterverdragen nog door 

het vorige kabinet was opgelost en dat 

er overigens voor verstoring van de vre-

de geen aanleiding leek te zijn. 

Maar karikaturen kunnen ook de accen

ten van de nuances helpen aanscher

pen. lk karikaturiseer dan ook met 

opzet als ik zeg: Wat prevaleert in het 

buitenlands beleid? De uitdagingen van 

de cenentwintigste eeuw of het inspe

len op een mogelijke terugval in de ne

gentiende ecuw? Want Iaten we ons 

geen illusies maken: de spanningen 

kunnen zich elk moment voordoen. 

Dat was natuurlijk altijd al zo, maar 

door ontschotting van beleid en colle

gialisering van besluitvonning (twee 

hoofdthema's van de Herijkingsnota) 

komen die spanningen eerder aan het 

Iicht. Dat is natuurlijk pure winst, want 

verdoezeling of een beleid van de 'ene 

hand weet niet wat de andere doet' 

leidt tot verkcerd beleid, maar het 

maakt de vraagstelling wei relevanter. 

Het CDA bevindt zich in de oppositie 

en client zijn eigen spoor te trekken. De 

marges van de buitenlandse politick 

zijn smal, smaller nog dan de smalle 

marges van het binnenlands beleid dat 



overigens in toenemende mate door dat 

buitcnlands beleid wordt bepaald. Waar 

de marges smal zijn, zijn de accenten 

van des te groter belang. Die accenten 

zijn gelegd in de eerder genoemde rap

porten van de verschillende werkgroe

pen. Het gaat er thans om ze te 

operationaliseren als onze inbreng in 

de discussie. 

Die accenten zijn: 

* gerechtigheid - dat is het beklemto

nen van cerbiediging van mensen

rechten en het vcstigen van behoor

lijk bestuur teneinde samenlevingen 

weerbaar te maken tegen ontworte

lende tendcnsen. 

* solidariteit - dat is het weigeren te 

accepteren dat bcpaalde Ianden over 

de rand vallen (denk aan Afrika), ook 

a! valt daar in de afzienbare toekomst 

voor ons weinig profijt te behalen. 

Dat is oak het verlenen van humani

taire hulp waar dat nodig is. 

* rentmeesterschap - dat is het inhoud 

geven aan onze verantwoordelijkheid 

voor de komende generaties, die 

evenveel recht hebben op de schep

ping als wij 

* gespreide verantwoordelijkheid - dat 

is de erkenning van de waarde van de 

pluriformiteit van de samenleving en 

van een sterk maatschappelijk mid

denveld voor het weerbaar maken 

van zo'n samenleving. 

In de zeer kwetsbare internationale ge

meenschap van het eind van de twin

tigste eeuw, kunnen deze doelstellingen 

slechts binnen het kader van besluit

vaardige samenwerkingsverbanden 

waar worden gemaakt. Dat zijn de uit

dagingen van de eenentwintigste eeuw. 

De uitdagingen van de tweede helft van 

de twintigste eeuw werden tegemoet 

getreden met bezield leiderschap en 
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sprankelende ideeen: het heeft ons de 

Europe<,e Gemeenschap en de Noord 

Atlantische Verdrag Organisatie opge

leverd. Soortgelijke ideeen en een ver

gelijkbaar leiderschap hebben we oak 

nu nodig. Daar willen we aan bijdra

gen. Daarop zetten we in. 

Prof. mr. PH. Kooijmm1s is hoogleraar Volken

recht aan de Rijksuniversiteit te Leidm en voor

zitter van de Commissie Buitenland van het 

CDA Hi) was mi11ister van lluitenlandse Zaken 

in '93-'94. 

Noot 
1 Hct hctrch h1cr de rapportcn van de (])A~ 

werkgrocpcn Vredc en Vcdigheid, Ontv.nkke

lmg<.,<.,arncnwcrkJng, Midden- en Oost-Europa, 

/\·1Jdden-Oo~ten en Lat1jn<:. Amcrika Dcze rap

porten ZlJn 1ntcgraal opgcnomcn in de bundcl 
Hel buitenland<:. hclcid hcschouwd en hcoor

deeld de CDA-pnonte1tcn.' Dezc bundcl is te 

best ellen door ovcrmaking van f 10,- op g1ro 

1.17.000 t n.v Centrale Vcrrekenka> CDA Den 

HJag, o vv. titel en aantal cxemp\aren 
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}uist op een historisch moment, na de val van de Muur, stokt het 

proces van de Europese integratie. Om die impasse te doorbreken 

is een Europees wij-denken onmisbaar, een Europees ethos. Het 

concept van de civil society kan de gebrekkige Europese integratie 

weer vlot trekken. 

G
aat Je nu mrsschren een 

Iicht op' Oak WIJ hebben 

pas zo'n vrJfenzeventrg 

mensenJaar geleden tot ons 

afgrijzen ontdekt, hoe snel de techni

sche vaardigheden daar beneden toena

men en wat de mensen er mee zouden 

gaan doen, - niet aileen op biotechno

logisch gebied, maar op 

aile andere gebieden ook. 

Binnen afzienbare tijd is er 

aileen nog een sterfhuis

constructie over van onze 

hemelse organisatie, waar

na de heme! tenslotte als 

een boek zal worden toe

gerald." Zo legt een hoge 

functionaris in de hemelse 

hierarchie - is het een en

gel? - uit in Mulisch' ro-

Cod niet, en voor Cod spelen wordt op 

verschrikkelijke wijze gewroken." 1 

Dit artikel vraagt aandacht voor de ont

dekking van Europa. Voor de zoektocht 

naar de ziel van ons rusteloze wereld

deel. Europa, waar christelijke en huma

nistische waarden tot ontwikkeling 

konden komen. Renaissance en Refor

matie, Verlichting en lndu

striele Revolutie hebben de 

cultuur van het continent 

gevormd. Lelieblank is de 

ziel van Europa deson

danks niet te noemen. Zij 

is ook gevormd door de 

kijk op de mens die aan 

zichzelf genoeg heeft. Het 

werelddeel heeft de wereld 

twee keer meegesleept in 

een wereldoorlog. Ook dat 
man 'De ontdekking van Drs. Th. B.FM. Brinkel is Europa. 

de heme!' Het jaar 1945 was een moment waarin 

De huidige Tsjechische president, het anders moest gaan. Verzoening, vre-
Vaclav Havel, schreef in de tijd dat hij 

zich verzette tegen het communistische 

systeem: "De schuld ligt niet bij de we

tenschap als zodanig, maar bij de hoog

moed van de mens in het wetenschap

pelijk tijdperk. De mens is nu eenmaal 

* Dit artikel is de bewerking van een in Ieiding, 

gehouden op de studieconferenlie 'Het ene Europa 

en de oecumene', georganiseerd door het Inter

universitair lnstituul voor Missiologie en Oecu

nunica op 22 september 1995. 



de, menselijke waardigheid en democra

tic waren de waarden die voorop moes

ten staan bij de opbouw van een nieuw 

Europa. Dat vond de oecumenische be

weging. Maar ook leidende politieke 

kringen, waaronder christen-democra

ten, waren die overtuiging toegedaan. 

Zij hadden vaak persoonlijk geleden on

der het racistisch nationalisme van 

Adolf Hitler, de imperialistische dicta

tuur van Josef Stalin en het nattonaal 

fascisme van Benito Mussolini. Zij had

den de gevolgen ondervonden van het 

economisch nationalisme van de jaren 

dertig, toen ieder land in de bestrijding 

van de Grote Depressie voor zichzelf 

koos. Hun overtuiging was bedoeld als 

het tegendeel van dergelijke opvattin

gen. Het streven naar Europese integra

tie, die moest uitlopen op een federaal 

opgezette Verenigde Staten van Europa, 

was daartoe een voornaam instrument. 

De ondertekening van het Verdrag van 

Maastricht had een hoogtepunt van 

Europese eenwording moeten zijn. Het 

werd het begin van een nieuw debat 

over omvang en doe! van het integratie

proces. Het historisch gewicht van het 

jaar 1989 doet niet onder voor dat van 

1945. Opnieuw is een mensonwaardig 

systeem overwonnen. Opnieuw is er de 

uitdaging Europa opnieuw in te richten 

naar de waarden van vrede, menselijke 

waardigheid, democratic, verzoening. 

Maar juist op dit historische ogenblik 

stokt het integratieproces. Juist als de 

voortgang in het integratieproces erom 

vraagt; juist als de internationale ver

houdingen het vereisen; juist dim komt 

de trein van de Europese integratie tot 

stilstand, nog voor het station bereikt is. 

Historisch nieuwe situatie 
Hoe staat Europa ervoor in deze histo

risch nieuwe situatie? Welke is haar zie

letoestanc1? Op de ontdekkingstocht 
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naar het hart van Europa wil ik devol

gende gebieden aandoen: het eenzijdi

ge karakter van het integratieproces tot 

nu toe, de verlangens van de nieuwe 

partners in het midden en oosten van 

het continent, de zorgwekkende aan

trekkingskracht van het nationalisme. 

Het meest succesvol is de Europese in

tegratie op het terrein van de vorming 

van de vrije binnenmarkt. Dat betreft 

het dee! van de Europese eenwording 

dat gericht is op het slechten van de 

belemmeringen bij het vrij verkeer van 

goederen, kapitaal, diensten en perso

nen. Dat doe!, met een aanwijsbaar 

economische ondertoon, is bereikt. 

Daarin is Europa ook goed geweest, zo 

blijkt uit een recent rapport van de 

Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid2 Bij dat eenzijdige ka

rakter van de Europese integra tie heeft 

Michel Albert in zijn werk 'Kapitalisme 

contra kapitalisme' de nodige kritische 

kanttekeningen geplaatst. Europa '92 

wordt gewoon een liberale markt, 

schreef hij, een verregaande integratie 

van de handel met vee! te weinig poli

tieke controle. Hierin wordt zelfs 

Amerika overtroffen, aldus Albert. En 

dat, terwijl de nationale overheden af

zonderlijk niet meer in staat zijn socia

le correcties aan te brcngen om het 

kapitalisme van de Europese Unie bin

nen de perken te houden3 

Ondertussen is er bovenop die vrije 

Europese binnenmarkt sprake van libe

ralisering van de wereldeconomie. 

Niemand kijkt er meer van op dat een 

bedrijf het design van zijn produkt in 

ltalie laat uitvoeren, de assemblage in 

Korea, de administratie in India, terwijl 

het voornaamste afzetgebied ligt in 

Noordwest Europa. Bovendien: het 

wet,>vallen van de bipolaire verhoudin

gen, waarin de politiek-militaire aspec

ten van de veiligheid de overhand 

m 

c 

0 

m 

m 

z 
-l 

m 

m 



u..J 

1--

<r: 

0::: 
I 

I 
! ~ 

u 
u..J 

1--

z 

u..J 

Vl 

u..J 

Q.., 

0 

0::: 

:J 

u..J 

hadden, heeft geleid tot een economi

sering van de internationale betrekkin

gen. Economische vraagstukken hebben 

een grater gewicht gekregen4 Door 

deze ontwikkelingen staan sociale en 

ecologische waarden onder druk. 

lmmers, internationaal opererende be

drijven zoeken hun vestigingen daar, 

waar de omstandigheden voor hen het 

gunstigst zijn. Waar de sociale lasten 

het laagst en de milieuvoorwaarden het 

soepelst zijn. 

De nationale staat is het vermogen de

ze waarden effectief overeind te hou

den gaan missen. De nationale staat kan 

niet meer zelfstandig voldoen aan zijn 

traditionele taak de voorwaarden te 

scheppen voor een vrije en rechtvaardi

ge samenleving. Het vertrouwen van de 

burgers in de effectiviteit van het optre

den van hun regeringen is afgenomen. 

Nationale soevereiniteit heeft in de 

praktijk allang niet meer de betekenis 

die er in de theorie aan werd toege

kend. Nationale soevereiniteit moet 

dan ook vee leer worden gezien als een 

opdracht aan de staat dan als een een

malige verworvenheids 

Verbreden wij nu onze blik naar 

Midden- en Oost-Europa. Daar staan 

de samenlevingen voor een drieledige 

opdracht: de versterking van de demo

cratic en de rechtsstaat, de overgang 

naar een sociale markteconomie en de 

groei naar een cultuur, een klimaat, 

waarin mensen zich als burgers voor el

kaar en voor de samenleving verant

woordelijk weten. Zeker dat laatste 

vraagt de langste tijd. En ondertussen 

hebben ook daar economische waarden 

een grater gewicht gekregen. Daar 

wordt immers zware nadruk gelegd op 

de overgang naar de markteconomie. 

Het tempo verschilt van land tot land. 

Hoewel de invoering van de markteco

nomie op zichzelf moet worden toege-

juicht, het risico is aanwezig dat deze 

kan leiden tot een overheersing van 

puur materiele maatstaven. Ten koste 

van de solidariteit binnen de samenle

ving Het is een gemeenschappelijk 

Europees verschijnsel. 

Vaclav Havel waarschuwde a! als vroe

gere Tsjechische dissident: "Het to tali

taire systeem is in uiterste instantie een 

bolle spiegel van de gehele moderne ci

vilisatie en een harde - misschien wei 

laatste - oproep tot een algemene her

ziening van haar zelfbeeld."6 

De revolutie van '89 en de problemen 

waar de nieuwe democratieen voor zijn 

komen te staan hebben een structureel 

probleem aan het Iicht gebracht in de 

psyche van Europa. Zo wordt aange

voerd dat de resultaten van die tendens 

al zichtbaar zijn in het wegvallen van 

ingebouwde tegenwichten tegen com

mercialisering, in toegenomen drugsge

bruik, pornograhe, vrouwenhandel en 

andere vormen van criminaliteit. Oat 

komt voort uit een houding van onmid

dellijke bevrediging van materiele be

hoeften en het negeren van universele 

waarden, het negeren van Gods aanwe

zigheid in het dagelijks Ieven en het 

ontlopen van verantwoordelijkheid 

voor de naaste en voor de integriteit 

van de schepping. Op die manier 

wordt, aldus de theoloog Johann 

Baptist Metz, de mens uiteindelijk gere

duceerd tot een zachtjes zoemende ma
chine7 

Onvermijdelijk roept die opener we

reid, waarin economische waarden do

mineren, reacties op. De neiging, om 

zich terug te trekken uit de wereld en 

zich maar te richten op de eigen kleine 

kring, de bevrediging van onmiddellij

ke behoeften en de wereld maar de we

reid te Iaten. Er is hernieuwde belang

stelling voor religieus fundamentalisme 

en fanatisme. En er is de zoektocht naar 



geborgenheid in de nationale identiteit, 

eventueel politick vertaald in nationa

lisme. Cevaarlijk wordt het als gods

dienst en nationalisme 

Oud-minister van Buitenlandse Zaken 

Peter Kooijmans ziet het als een we

reldwijd verschijnsel, dat hij aanduidt 

met de term 'gebrek aan 

zich met elkaar verbinden. 

Tekenend is dat uitgere

kend Servie zich als het 

meest orthodoxe land van 

Europa beschouwt, en 

Kroatie zich als het meest 

katholieke ziel. 

Nationalisme is een 
innerlijke weerbaarheid'. 

In een paper ten behoeve 

van de discussie in het virus dat zich over 

heel Europa 

verspreidt. 

CDA over de herijking 

van het buitenlands beleid 

schrijft hij: 'Ten onrechte 

hebben wij gedacht dat de 

Het is niet zo verwonderlijk dat natio

nalisme opnicuw opgeld doet. In het 

huidige culturelc klimaat boeten tradi-

tionele kadcrs als geloof en levensbc

schouwing, en brede politiek-maat

schappelijke bewegingen aan betekenis 

in. Grensoverschrijdende ideologieen 

staan sinds 1989 onder verdenking. 

Maar ook de groeiende ontkerstening 

raakt Europa. Velen hebben het geeste

lijke houvast van hun geloof verloren. 

Waar moeten zij naar teruggrijpen in 

tijden van grote verandering? Nationaal 

belang en nationale identiteit zijn dan 

al snel gevonden als lapmiddel om ze

kerheid en geborgenheid te bieden. 

Nationalismc is een virus dat zich over 

heel Europa verspreidt. Er is in heel het 

continent een tendens waarneembaar 

onder Ianden, regeringen en partijen 

die de eigenbelangen van hun volk 

vooropstellen. 

Nationalisme is een typisch gevolg van 

de houding zekerheid te bieden door 

de vijand buiten zichzelf te zoeken. 

Het is een schijnzekerheid. De 'vijand', 

de dreiging, komt namelijk niet meer 

van buitenaf. De economisering van de 

internationale verhoudingen en de re

actics daarop, komen niet van buiten 

op ons - burgers, lidstaten van de 

Europese Unie af. Het kenmerk van 

de huidige tijd is dat de dreiging van 

hinnenuit komt. Zij raakt de ziel van 

Europa. 

CDV 111/<JS 

grootste bedreiging uitging van de con

frontatie van de koude oor!og en wel

licht was dat tot op zekere hoogte waar 

voor de afgelopen decennia. Een min

stens even grote dreiging lijkt uit te 

gaan van het gebrek aan innerlijke 

wcerbaarheid van grote groepen ian

den. Duidelijker dan ooit is dat misken

ning van mensenrechten, het ontbreken 

van sterke maatschappelijke kaders, on

rechtvaardige verdeling van macht en 

inkomen, evenzovele factoren zijn die 

leiden tot ontworteling van nationale 

samenlevingen."" Bij dat gebrek aan in

nerlijke weerbaarheid moet niet aileen 

gedacht worden aan Rwanda, Somalie 

of Bosnie, hoezeer deze Ianden op 

zichzelf de aandacht waard zijn. 

Gebrek aan innerlijke weerbaarheid is 

ook de fundamentele dreiging waar 

Europa voor staat. lnnerlijke weerbaar

heid tegen de verleidingen van econo

mische welvaart ten koste van sociale 

en ecologische waarden; innerlijke 

weerbaarheid tegen de verlokkingen 

van de schijnzekerheid van nationalis

me ten koste van vrede en democratic. 

Dat is het verschil tussen 1945 en 1989. 

In 1945 kondcn de voorstanders van 

een nieuw Europa, in de oecumenische 

beweging en in de christen-democratic, 

nog zcggen dat de bedreiging van bui

ten kwam: uit Duitsland, uit de Sowjet 

Unie. De bedreiging kon zelfs aan per

sonen toegeschreven worden: Hitler, 

m 

c 

0 

m 

m 

z 
-l 

m 

m 



f-.< 

z 

0... 

0 

Stalin en Mussolini. Vijftig jaar later 

gaat dat niet meer op. De bedreiging 

komt van binnenuit. Het beste is het 

nog onder woorden gebracht op een 

van de spandoeken die in het jaar 1989 

tijdens de vele demonstraties in 

Midden en Oost Europa werd meege

dragen: "Ich bin Kain und Abel". Die drei

ging is nu weggevallen. Vooruitgang in 

de zin van meer vrede, meer democra

tie, verzoening en respect voor mense

lijke waardigheid moet 

christen-democratische kringen komt 

de waardigheid van de mens als verant

woordelijke persoon naar voren als 

kern van de Europese identiteit. De 

mens die drager is van rechten en vrij

heden. Die de ruimte verdient om zich 

in samenwerking met anderen te ont

plooien. En die daartoe aanspraak mag 

maken op zekere materiele basisvoor

waarden. De mens, die de vrijheid toe

komt om te vieren, te genieten, te 

bouwen, zich in te zetten 
zich nu zien te funderen 

op een eigen kracht. Dat 

geldt zeker ook voor de 

Europese eenwording. De 

nieuwe stimulans, die zij 

nodig heeft, moet van bin

nenuit komen. Vanuit de 

ziel. Daar ligt de relevan

tie van de ontdekking van 

Europa. 

Gebrek aan voor zijn of haar mede

mens; voor de integriteit 

van de schepping, waar hij 

of zij deel van uitmaakt. 

Tot voile waardigheid 

komt die mens samen met 

anderen. In de gemeen

schappen waar hij of zij als 

vanzelf in opgroeit: het 

innerlijke 

weerbaarheid is de 

fundamentele 

dreiging waar 

Europa voor staat. 

De ziel van Europa 
Jurjen Zeilstra schrijft in zijn studie 

'European Unity in Ecumenical Thinking', 

"Defining the identity of Europe is an underta

king far too hazardous for this study. "9 Toch 

geeft hij een aantal belangrijke aanzet

ten. Ook een recent beleidsadvies van 

het Wetenschappelijk lnstituut voor het 

CDA, getiteld 'Op weg naar de lnter

gouvernementele Conferentie 1996' be

steedt een aparte paragraaf aan de 

identiteit van Europa. Daar wordt aan

gehaald waar zowel de Raad van 

Europa als de Europese Unie het over 

eens zijn: "Only states whose territory lies 

wholly or partially in Europe and whose cultu

re is closely linked with European culture, 

should be able to request membership of the or

ganisation."'" 

Wat is die European culture, de ziel, het 

wezenskenmerk waar Europa haar in

nerlijke weerbaarheid aan kan ontle

nen? In publikaties uit oecumenische en 

gezin, de buurt, de natie. 

Maar ook in de organisaties die de 

mens heeft opgericht om het Ieven be

ter in te richten: de kerk, de staat, het 

werk, de vakbond, de school. Het on

derscheid in verantwoordelijkheden 

tussen kerk en staat was in de Europese 

geschiedenis een belangrijke eerste stap 

in die ontwikkeling Een stap die ge

volgd is door verdere uitwerkingen van 

eigen verantwoordelijkheid voor de 

wetenschap, de economic, de sociale 

actie, de meningsvorming. 

Om het de mens mogelijk te maken te 

beantwoorden aan die waardigheid, 

zijn in de beste Europese tradities zwa

re eisen gesteld aan de staat. lk noem 

de heerschappij van het recht en het 

respect voor de mensenrechten. De de

mocratische traditie. De garantie van 

sociale en ecologische maatstaven bin

nen de ontwikkeling van de economie. 

Deze wezcnskenmerken van Europa 

moeten niet als een verdienste be

schouwd worden, maar als een op-



dracht. Het zijn waarden, waaraan 

menselijke constructies zoals de natio

nale staat, maar ook de Europese Unie, 

ondergeschikt zijn. Zij bieden een 

raamwerk waarmee het bereikte voorl

durend onder kritiek gesteld kan wor

den. Het zijn ook waarden, die een vee! 

breder terrein omvatten dan politieke 

en economische integratie aileen. 

Europa staat aan de vooravond van een 

debat over het Verdrag van Maastricht. 

Vertegenwoordigers van de regeringen 

van de lidstaten van de Europese Unie 

zullen in 1996, in een lntergouver

ncmentele Conferentie, de besluitvor

ming voorbereiden. Daarbij valt op 

hoezeer de aandacht gericht is op de 

rol van de economic en op de staatkun

dige institutionele - aspecten van de 

Europese integratie. Want in wezen is 

ook de hernieuwde belangstelling voor 

nationale identiteit een vorm van ge

richtheid op de bevoegdheden van -

nationale, regionale - overheden lk wil 

zeker het belang van deze dimensies 

niet miskennen. Maar in het Iicht van 

de ontdekking van de ziel van Europa 

lijken mij de rol van de gemeenschap

pcn en verbanden waarin mensen zich 

ontplooien niet minder relevant. Zeker 

als wij ons realiseren hoe beperkt de 

mogelijkheden lijken van effectieve in

stitutionele hervormingen binnen de 

Europese Unie; de staatkundige aspec

ten van de verbreding en verdieping. 

En zeker, als de noodzaak om tegen

wichten te vormen tegen de overheer

sing van economische waarden in 

ogenschouw wordt genomen. 

Civil society 
Zo'n tegenwicht vormt het concept van 

de civil society. Ook al weer zo'n gedach

te die gedurende de jaren van de com

munistische dictatuur is ontwikkcld in 

dissidentP groepen in Midden- en 

Oost-Europa. Het idee fungeerde als 

verzetsstrategie en als kader van waar

den. Het zou wei eens zo kunnen zijn 

dat uitgerekend zij in staat zijn geweest 

de gebrcken van de nieuwe tijd en de 

gevaren van de moderne industriele sa

menleving het scherpst te ervaren en 

onder woorden te brengen. lk breng 

nogmaals de uitspraak van Vaclav 

Havel in herinnering, dat de totalitaire 

dictatuur in dat opzicht een bolle spie

gel van de moderne samenleving is. 

Vaclav Havel legde een zware nadruk 

op de waardendimensie van het con

cept civil society, als manier om de more

le integriteit te bewaren. Het commu

nistische systeem was volgens Havel 

gebascerd op de leugen dat de macht 

van de partij gebaseerd was op de in

stemming van het proletariaat. De bur

ger kon weinig anders dan berusten in 

de leugen. De meeste mensen probeer

den zich zo goed mogelijk te handha

ven door zich naar buiten te confor

meren en zich er hooguit in de kleinste 

kring tegen af te zetten Volgens Havel 

wordt het idee van civil society een mo

rele kracht, wanneer er mensen zijn die 

openlijk uit het systeem stappen en be

ginnen te 'Ieven in waarheid'. De leu

gen wordt blootgesteld. De hoop en de 

verwachting dat het anders kan en 

moet, wordt levend gehouden. Het 

duidelijkste voorbeeld was de vakbond 

Solidariteit, die aileen al door haar be

staan toonde hoe hoi de pretentie van 

de partij was de arbeiders te vertegen

woordigen. 

Daarnaast werkte het concept als ver

zetsstrategie in omstandigheden waarin 

hervormingen van partij en staat cmmo

gelijk leken. Mensen worden gezien als 

in wezen vrije en verantwoordelijke 

personen, die zich samen met anderen 

kunnen organiseren op basis van ge

deelde overtuigingen en belangen. Het 
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was het idee dat geleidelijk steeds meer 

eigen organisaties en verbanden zou

den ontstaan, onafhankelijk van de offi

ciele structuren. Zo zou een klimaat 

groeien van autonoom denken en han

delen, waarin waarden als pluriformi

teit, tolerantie, waardigheid en auto

nomic een rol zouden kunnen spelen. 

De hoop was erop gericht dat dergelij

ke noties uiteindelijk ook tot partij en 

staat zouden doordringen 

Wij kunnen iets leren van onze partners 

in Midden- en Oost-Europa. Het con

cept van de civil society bood een recept 

voor versterking van de innerlijke weer

baarheid van de samenleving. Daarmee 

is het nog steeds relevant. Wil een sa

menleving duurzaam democratisch zijn, 

dan kan zij het niet kan stellen zonder 

gemeenschappen en organisaties waar

in mensen als verantwoordelijk persoon 

tot ontplooiing komen. Waarin mensen 

meer kunnen zijn dan puur bchartigers 

van deelbelangen. Mensen hebben een 

boodschap aan waarden. Hebben de 

behoefte om ergens bij te horen. 

Organisaties in de sfeer van de civil so

ciety werken met waarden. Waar men

sen het gevoel krijgen dat wezenlijke 

waarden veronachtzaamd worden, ko

men zij in actie. lk hoef maar kort te 

verwijzen naar de sociale bewegingen 

in Nederland in de vorige eeuw. Ik kan 

nu verwijzen naar de opkomst van 

mensenrechtenbewegingen, milieube

wegingen, de betrokkenheid met ont

wikkelingslanden En, wat Europa 

betreft, naar bijvoorbeeld de samenwer

king tussen universiteiten, de samen

werking tussen vakbonden of consu

mentenorganisaties. 

Kerken zijn een vitaal onderdeel van de 

civil society. Mensen krijgen in al die ver

schillende gemeenschappen en verban

den te maken met waarden. Maar dat 

vindt plaats in een steeds meer ontker-

stende samenleving en telkens op deel

terreinen. Kerken zijn bij uitstek gc

schikt het achterliggende verhaal te 

vertellen. Het bredere perspecticf te 

schetsen, waarin het verband wordt 

aangebracht en de diepere zin kan wor

den aangebodcn. Kerken dragen bij aan 

de vorming van een cultuur, een kli

maat, waarin de ziel van Europa zich 

van haar goede kanten laat zien. Vanuit 

het brcdere perspectief dat kerken bie

den, hcbben zij zich ook zeit, vaak op 

indrukwekkende wijze, in de praktijk 

ingezet voor de grate sociale en ccolo

gische vragen die de burgers bezighou

den. In de strijd tegen werkloosheid en 

sociale uitsluiting. In hct stem geven 

aan hen die niet gehoord worden. 

Kerken ervaren, ook weer op basis van 

het perspectief waar zij voor staan, de 

opdracht in de oecumene over schei

dingen heen naar samenwerking te 

zoeken. Om verschillcn, die onover

komelijk lijken, te overbruggen Over 

staatsgrcnzen heen. Over geloofsgren

zen heen. 

Zo werken kerken mee aan de kwaliteit 

van de Europese ecnheid, aan de ver

sterking van de innerlijke weerbaar

heid. Niet zozeer om te streven naar 

herkerstening van Europa, zoals 

Zeilstra in zijn studic terecht opmerkt, 

maar terwille van een revitalisering van 

menselijke waarden. Ook de kerken 

vormen een tegenwicht tegen de over

dreven gerichtheid op de economie en 

de poiitiek De verdediging van essen

tieie waarden moet niet aan de specia

listen worden overgelaten. 11 

Op grond van die eigen positie van de 

kerken in de civil society kunnen zij hun 

bijdrage leveren aan het openbare de

bat over de inrichting van Europa 

Laurens Hogenbrink heeft de Ceneralc 

Synode van de Nederlandse Her

vormde Kerk een aantal punten voor-



gesteld, die de kerken daarbij naar vo

ren zouden moeten brengen: van harte 

onder<;teunen van de oorspronkelijke 

motivatie van het eenwordingsstrcven, 

maar zorgen uiten bij de overheersende 

rol van economische krachten, het ge

brekkig democratisch gehalte, hetland

bouwbeleid, de positie van vrouwen, de 

houding ten 

lingslanden 

Midden- en 

opzichte van ontwikke

en ten opzichte van 

Oost-Europa, de positie 

van asielzoekers. 12 Dat vraagt wel cen 

organisatorische verstcrking van de ker

ken op Europees niveau. Een perma

nent secretariaat, een Europese synode, 

een Europese bisschoppenconfercntie 

naar het voorbeeld van de 

Politieke relevantie 
Zander een Europees ethos, een 

Europees wij-denken, dat beantwoordt 

aan de goede kanten van de ziel van 

Europa, zal het met de politieke inte

gratie in de Europese Unie, niet vee! 

worden. Ruud Lubbers presenteerde 

onlangs de volgende stelling: "Het zou 

kunnen zijn dat in de geschiedenis nu 

eerst nodig is het rijpen van dit wij

denken, over grenzen heen, om vervol

gens pas dan ecn basis te vinden voor 

grensoverschrijdend politick hande

len"i1 Hij sprak over de globale ver

houdingen. Des te meer zou die 

uitspraak moeten gelden voor Europa, 

waar de mensen delen in 

Conferentie van Latijns- Geneve en Rome 
dezelfde bezieling 

Dat Ievert een aparte in

valshoek op bij het bekij

ken van het proces van 

amerikaanse llisschoppen. 

Aileen a! om zicht te krij

gen op het ingewikkelde 

bcsluitvormingsproces in 

de Europese Unie en op 

de vraag welkc instanties 

belemmeren in 

zekere zin het zicht 
Europese integratie. Op 

dit ogenblik wordt de be

trokkenheid van de bur
op Europa. 

relevant zijn. Laat staan er invloed op 

uit te oefenen. Zowel de katholieke als 

de protestants-christelijke tradities wer

ken hier belemmerend. De aanwezig

heid van het secretariaat van de 

Wereldraad van Kerken en van het 

Vaticaan op het continent leidt er a! 

snel toe dat de inzct voor Europa via 

het wereldorgaan loopt, in plaats van 

van onderop, via de lidkerken. Ceneve 

en Rome belemmeren het zicht op 

Europa, zou je bijna zeggen. 

Door de betrokkenheid met en de ge

borgenheid van mensen in verschillen

de verbanden ontstaat samenhang in de 

samenleving, een gemeenschappelijk 

ethos. En dat is precies waar het in 

Europa aan schort. Voor de vorming 

van een Europees ethos, een Europese 

identiteit, een Europese publieke opi

nie, is de bijdrage van kerken onmis

baar. 

gers bij Europa geperst door de trechter 

van nationale instanties. Op de eerste 

plaats in de Europese Raad en de Raden 

van Ministers, waar de lidstaten expli

ciet vertegenwoordigd zijn. Die spelen 

een dominante rol in de besluitvorming 

binnen de Europese Unie. Ook de be

leidsvoorbereiding door de Europese 

Commissie gaat vergezeld van de 

voortdurende aanwezigheid van en 

consensusvorming tussen ambtenaren 

uit de lidstaten. De Commissie zelf is 

ook nog zodanig samengesteld dat re

kening wordt gehouden met de presen

tie van de lidstaten. Alleen het 

Europese Parlement is georganiseerd in 

politieke groeperingen die zijn geba

seerd op verschillende inzichten om

trent de gewenste inrichting van de 

Europese samenleving. Maar zijn be

voegdheden zijn helaas beperkt. Op 

die manier blijven de regeringen van de 
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lidstaten de belangrijkste bouwmeesters 

van Europa. 

Om dat te doorbreken is een Europees 

wij-denken onmisbaar, een Europese 

publieke opinie, een Europees ethos. 

Mijn pleidooi voor aandacht voor de ci

vil society is ingegeven door de nood

zaak zoiets tot stand te brengen. Pas 

dan zal Europa echt dichter bij de bur

gers komen. En komen de burgers dich

ter bij Europa. lk wil mij beperken tot 

een aantal centrale uitgangspunten die 

uit de ontdekking van de ziel van 

Europa af te lei den zijn 

Hoe dan ook, de Ianden van de Euro

pese Unie en die van Midden- en Oost

Europa zijn elkaar nabij en op elkaar 

aangewezen. Niet aileen in geografisch 

opzicht, maar ook in de beleving van 

waarden die de ziel van Europa ge

vormd hebben. Het verlangen naar te

rugkeer naar Europa tijdens de revolutie 

van 1989 getuigt daarvan. Dat maakt 

het in principe mogelijk in de eigen re

gia naar oplossingen te zoeken, waar

voor wereldwijd nog geen draagvlak is. 

Centraal in de beleving van die waarden 

staat de waardigheid van de menselijke 

persoon. Dat vraagt van het Europese 

integratieproces meer democratic en 

onderschikking aan de beginselen van 

het recht. lk wijs in dat verband op de 

wens dat de Unie hetzij zelf een lijst 

met grondrechten formuleert, hetzij 

partij wordt bij het Europese Verdrag 

tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens. Toegespitst op de vitale rol van 

de kerken voor de Europese samenle

ving betekent dit dat in die grondrech

ten pluriformiteit verankerd zou moeten 

worden. In het onderwijs, in de media 

bijvoorbeeld. Het gaat om de garantie 

dat ook het doen, denken en spreken 

van kerken en christelijke organisaties 

in de ontwikkeling van de Europese cul

tuur toegang krijgen 

De waardigheid van de mens als verant

woordclijk persoon vraagt om een 

doorbraak in de eenzijdige gerichtheid 

op cconomische ontwikkeling en wel

vaart. Ook in de samenwerking met 

Midden- en Oost-Europa Het concept 

van de civil society laat zien hoe juist een 

veelheid aan gemeenschappen en ver

banden belangrijk is voor menselijkc 

ontplooiing. )uist ter compensatie van 

de economische belangen is dat nodig 

Zeker in de dialoog met andere tradi

ties, zoals de Oosterse orthodoxie, 

waarin het onderscheid in verantwoor

delijkheden tussen staat, kerk en maat

schappelijke organisaties geen vanzelf 

sprekendheid is. 

De boodschap van Europa is uitnodi

gend, niet uitsluitend. Zij roept op tot 

delen en samenwerken, in de eerste 

plaats met de meest nabije partners in 

Midden- en Oost-Europa, maar ook 

met de rechtvaardige ontwikkeling van 

de wereld. 

Bescherming van de waardigheid van 

de persoon vraagt om het handhaven 

van sociale en ecologische waarden. 

Waar nationale wetgeving tekortschiet 

en het voor wereldwijde maatstaven te 

vroeg is, is een effectief optredende 

Europese Unie noodzakelijk. 

Waar in het hele continent tendensen 

waar te nemen zijn van verbrokkeling 

en orientatie op de nationale identiteit, 

is de Europese Unie de belangrijkste en 

verst gevorderde vorm van samenwer

king. Zij is wat dat betreft een rustpunt 

in een woelig werelddeel. 

Veel hangt dus af van de Europese 

Unie. De Europese Unie is goed in het 

opruimen van belemmeringen voor 

economische integratie en het bevorde

ren van een markt. Waar de Unie niet 

goed in is, is het snel reageren op pro

blemen en het ingrijpen in crisissitu

aties. Zij is niet in staat duidelijke 



prioriteiten te stellen, zeker niet als 

daarbij een keuze gemaakt moet wor

den tussen de verschillende invalshoe

ken van de onderscheiden lidstaten. Als 

de lntergouvernementele Conferentie 

van 1996 zich ergens op 

economische - waarden die voor bur

gers zo wezenlijk zijn. 

De opbouw van een Europese civil socie

ty beantwoordt aan het wezen van 

Europa. Per definitie kan een civil society 

niet van bovenaf, door 

zal moeten richten is bet De IGC moet zich 
middel van een Europese 

richtlijn bijvoorbeeld, in 

het Ieven worden geroe

pen. Zij moet van onderaf 

tot stand komen. Het ge

brekkige karakter van het 

i ntegratieproces zal eerder 

een stimulans zijn dan een 

belemmering, voor men

sen om in actie te komen. 

Tegelijkertijd moeten ook 

de Europese lidstaten zich 

orienteren op de waarden 

die de ziel van Europa 

op het vergroten van de 

effectiviteit en handelings

bekwaamheid van de 

Unie. Er is geen alternatief 

voor Europa. Als het in 

Europa niet lukt, is het de 

vraag of het wereldwijd 

wel tot stand kan komen. 

lk kan het niet nalaten in 

dit verband te verwijzen 

naar de nota 'De herijking 

van het buitenlands beleid' 

van bet paarse kabinet. In 

die nota heet het, "dat het 

richten op het 

vergroten van de 

effectiviteit en de 

handelings-

bekwaamheid van 

de Unie. Er is geen 

alternatief voor 

Europa. 

buitenlands beleid in zowel bilateraal 

als multilateraal verband explicieter 

dan voorheen zal moeten worden inge

zet om Nederlandse economische be

langen te dienen." 14 We hebben al 

gezien hoe economische verhoudingen 

het karakter van de internationale be

trekkingen steeds meer bepalen. Maar 

de vraag is wei of van regeringen ver

wacht mag worden dat zij zich bij die 

ontwikkeling zullen neerleggen. 

Burgers zijn niet gebaat bij dominantie 

van de economie. Nederlandse burgers 

niet, burgers in andere Ianden evenmin. 

Zij mogen een evenwichtige benade

ring verwachten. Een benadering waar

in naast de bevordering van econo

mische welvaart ook de bescherming 

van de rechten van burgers ter harte 

wordt genomen, zoals de groei naar 

een Europese civil society. Bedrijven zor

gen zelf uitstekend voor hun eigen be

langen. Van overheden mag ter 

compensatie des te meer aandacht ge

vraagd wc~den voor die andere - niet-

kenmerken Natuurlijk 

worden de verhoudingen tussen staten 

in belangrijke mate bepaald door 

macht, door de balance of power. Maar 

uitgerekend Henry Kissinger, die tach 

niet tot de grate idealisten in de inter

nationale politiek gerekend kan wor

den, heeft geconstateerd dat die balance 

of power aileen functioneren kan, wan

neer de betrokken staten het eens zijn 

over fundamentele waarden die dat 

evenwicht reguleren. 15 Hoe nauwer de 

' machtsverhoudingen tussen staten on

derling verweven zijn, hoe grater het 

belang van die gedeelde waarden, zou 

ik er in aile bescheidenheid aan toe wil

len voegen. 

Slot 
'De ontdekking van de heme!' van 

Harry Mulisch lijkt een wanhopige 

boodschap te bevatten. Cod in de he

mel keert zich af van Zijn schepping. 

De mensheid heeft haar ziel verkocht 

aan de duivel van de natuurweten

schappen. Hij laat het niet toe dat de 
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heme! op natuurwetenschappelijke wij

ze ontdekt wordt. Hij laat het enige 

tastbare bewijs van Zijn bemoeienis 

met de wereld - de stenen tafelen - van 

de aarde weghalen. Tach laat Mulisch 

aan het eind van zijn meesterwerk 

ruimte voor een sprankje hoop. 

lk wil vasthouden aan dat sprankje 

hoop. De waarde van de ziel van 

Europa hangt af van wat zij doet met 

het Testimonium dat van God gegeven is. 

Het wonder van de democratische re

volutie van 1989 heeft de verhoudingen 

in de wereld in een radicaal nieuw dag

licht gesteld Oiclaturen, die tach het 

minst voor verandering in aanmerking 

leken te komen, zijn afgeworpen. Oat is 

de belangrijkste les die het Westen mag 

leren uit de omwentelingen in Midden

en Oost-Europa, Hoezeer een systcem 

ook probeert de onderdrukking tot in 

de puntjes te perfectioneren, er blijven 

mensen onder dat systeem, die de men

selijke waardigheid niet ten onder wil

len Iaten gaan. Zij hebben de waarheid 

en het recht en, naar blijkt, de overwin

ning aan hun zijde. Kennelijk heeft het 

zin in de internationale verhoudingen 

vast te houden aan vrijheid, vrede, ver

zoening en de waardigheid van de 

mens, deze voortdurend te berde te 

brengen en daadwerkelijk in het beleid 

toe te passen. Oat is mijn ontdekking 

van Europa. 

Drs. Th. B. F M Brinkel is stafmedewerker 

van het Wetenschappel1jk lnslituut voor bet 
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p 5 mei jongstleden stond 

Koningin Beatrix op in

dringende wijze stil bij de 

grondslagen van onze sa

menleving. In 1945 ging het vooral om 

de rechtsstaat "Totalitaire macht maak

tc een einde aan democratisch bestuur 

en gekozen parlement. Wezenlijke 

waarden en grondrechten werden opzij 

geschoven: huisvredebreuk, schending 

van het briefgeheim, afluisteren, vereni

gingsverbod, censuur, arbitraire recht

spraak en arrestatie zonder proces 

waren aan de orde van de dag. Vrijheid 

en het streven naar gerechtigheid wer

den vervangen door dwang, discrimina

tie en geweld. Daarmee ontviel het 

fundament aan onze samenleving en 

nam willekeur de plaats in van zeker

heid en vertrouwen." De strijd tegen de 

bezetter leidde tot een sterk gemeen

schapsgevoel, zoals dat ook het geval 

was geweest bij het ontstaan van de 

Nederlandse staat in de strijd tegen het 

water. De Koningin concludeerde dat 

de staatkundige vrijheid, berustend op 

ruimte voor ieders overtuiging en res

pect voor de medemens, niet vanzelf is 

ontstaan. Daar is door de eeuwen heen 

voor gestreden. 

Het in de Tweede Wereldoorlog ge

groeide gemeenschapsgevoel heeft bij 

de wederopbouw vee! tot stand ge

bracht: "Onderwijs, sociale zekerheid, 

medische zorg, wijd verspreid woning

bezit en cen hoge mate van consump

ticvrijhcid hcbben onze maatschappij 

een welvarend aanzien gegeven. De 

nieuwe mogelijkheden hebben tot gro

tere zelfstandigheid geleid van de indi

viduele burger." 

1 n haar tocspraak signaleerde de 

Koningm thans echter verschijnselen 

die deze verworvcnheden in gevaar 

brengen. Zij waarschuwde voor afglij

den naar egocentrisme, zelfzucht en 

onverantwoordelijkheid: "Zelfzucht on

dergraaft de natuurlijke verbondcnheid 

in wonen, werken en Ieven. De eigen 

verantwoordelijkheid voor oplossingen 

wordt afgeschoven op anonieme ande

ren. Vereenzaming, criminaliteit en het 

buitensluiten van mensen zijn mede het 

gevolg van een gebrek aan belangstel

ling voor elkaar. Bovendien worstelt 

een multiculturele samenleving met in

tegratie en saamhorigheid. Dat zijn de 

problemen waar wij nu voor staan." 

Daartegenover bepleitte de Koningin 

gemeenschapsgevoel: "De huidige pro

blemen zijn aileen te overwinnen als 

het perspectief van de formele gelijk

heid voor de wet, zoals in artikel 1 van 

de Crondwet is vastgelegd, gestalte 

krijgt in wat burgers voor elkaar bete

kenen. Vanuit die gelijkwaardigheid 

moeten mensen zich over en weer ver

antwoordelijk voelen, opdat aan ieders 

kansen op ontplooiing recht wordt ge

daan en elk de eigen bestemming kan 

bereiken." 

Dat is een belangrijk betoog. Ons 

staatshoofd weet, in een precair even

wicht van gebondenheid door de mi

nisterielc verantwoordclijkhcid en 
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binding aan de beginselen van de 

Grondwet, bij gelegenheden als deze 

woorden te spreken, die velen in het ' 

hart raken. De liberalen, die bij hoog 

en bij laag ontkenden dat de Koningin 

hun politieke overtuiging op de korrel 

nam, voelden zich toch geroepen om 

zich in het voorwoord van een publika

tie van de Teldersstichting over de mo

raal van een democratische markteco

nomie expliciet bij de woorden van de 

majesteit aan te sluiten. 

Gemeenschapsgevoel in de 
staat en in andere verbanden 
Het betoog prikkelt ook christen-de

mocraten tot nadenken. De aanleiding 

daartoe ligt vooral in het door haar be

pleite 'gemeenschapsgevoel'. Zij plaats

te dit in het kader van de ontluikende 

staat, die bescherming organiseerde te

gen het water, van de rechtsstaat die 

de vrijheid organiseerde, en van de 

verzorgingsstaat die welvaart en socia

le zekerheid organiseerde. Via de so-

ciale grondrechten is de staat ook bij 

de bestaanszekerheid en de culturele 

ontplooiingsmogelijkheden van de be

volking betrokken. Die staat is zeker 

een gemeenschap, een publiekrechte

lijk georganiseerde gemeenschap van 

overheid en burgers. Die staatsgemeen

schap heeft ook een gevoelsmatige zij

de. Er kan zeker sprake zijn van een 

statelijk gemeenschapsgevoel, dat met 

name blijkt als de nood aan de man 

komt. lllustratief zijn de gevoelens die 

door de dreigende watersnood in febru

ari jongstleden werden opgeroepen. 

Direct na de oorlog organiseerde de 

staat noodgedwongen vrijwel het gehe

le maatschappelijke Ieven. Men herin

nere zich de geleide loonpolitiek, het 

toezicht op de prijzen en de beste

dingsbeperking van 1956. Toen het 

herstel op gang kwam werd de verant

woordelijkheid voor de arbeidsvoor

waarden echter weer bij werkgevers en 

werknemers gelegd, bij het maatschap

pelijk middenveld dus. In een vrije eco-

Ons staatshoofd weet, in een precair evenwicht van gebondenheid door de ministeriide 
verantwoordelijkheid en binding aan de beginselen van de Grondwet woorden te 
spreken, die velen tn bet hart raken. ({oto ANP) 



nomie kon het ook niet anders. In tij

dcn van nood omvat het statelijk ge

meenschapsleven vrijwel het gehele 

maatschappelijk verkeer. Als dat niet 

het geval is, ontvouwcn ook andere ge

mccnschappen dan de staat hun verant

woordclijkheid. Cemeenschappen met 

een eigen normativiteit. De staatsge

meenschap appellcert terecht aan lots

verbondenheid, aan het in vrede en 

vrijheid <>amenleven van verschillcnd

denkenden. Maar geldt dit ook voor 

andere gemeenschappen? Celijkheid 

voor de wet, gelijkwaardighcid, ver

draagzaamhcid en toenadering tussen 

andersdenkenden zijn waarden waar de 

economise he sector van de 

zelfzucht tegengaan dan is dus een ge

richte bezinning nodig op de specifieke 

cultuur van het economisch !even en de 

betekenis van maatschappelijke structu

ren voor het normbesef daarbij 

De waarden en normen van de 
economic 
Om te beginnen moet worden vastge

steld dat de economische sector van 

onze samenleving geen gemeenschap 

vormt. Atzonderlijke bedrijven zijn dat 

wei, maar het economisch Ieven als ge

heel wordt vecleer bepaald door zoge

naamdc maatschapsverhoudingen. Het 

heeft dus geen zin om voor de econo-

mische sector van het 

De PvdA maatschappij niet vanzelf

sprekend mee uit de voe

tcn kan. Consumenten, 

producenten en werknc

mers zullen dit prachtige 

waarden en normen vin-

vertegenwoordigt 

maatschappelijk Ieven een 

gemeenschapsgevoel te 

bepleiten. Tegelijk bete

kent dit niet dat de econo-
een mengsel van 

mie dan maar geheel aan 

de markt moet worden 

overgelaten. Ook in maat

schapsverhoudingen fun

geren normen en waarden. 

Daarbij kunnen wij wei 

verzorgingsstaat-
den, maar de bchartiging 

daarvan graag aan de over

heid of het prive-leven 

socialisme en neo-

republikanisme. 
overlaten. Maar, wat be-

paalt dan wei het gemeenschapsgevoel 

in de economische sector van de maat

schappij? Of is de economie helemaal 

geen gemeenschapJ 

Daar komt nog bij dat het niet voldoen

de is om de realisatie van gemeen

schapsgevoel over te Iaten aan goed

willende individuen. In normale tijden, 

als niet een externe dreiging leidt tot 

een sense of urgency, dienen ook de maat

schappelijke structuren waarin individu

cn hun rollen vervullen, van de wen

selijke waarden en normen doordron

gen te zijn. Als dat niet het geval is, ver

licst zelfs de meest welopgevoede 

burger de moed en past zich aan. Alleen 

de allersterksten zijn tot afwijkend ge

drag in staat. Willen wij ego·isme en 

aanknopen, als wij zoeken naar een in

richting van de economie, die ego·isme 

en zelfzucht tegengaat, maar dit niet ai

leen van de gevoelens van goedwillen

de individuen laat afhangen. Ethiek is 

niet een zaak van gevoel. 

Om welke waarden en normen gaat het 

in de economie? Een samenleving is 

welvarend als de economie voorziet in 

wezenlijke behoeften van mensen (vrij

dom van hanger, koude en gebrek, zin

volle arbeid, goede arbeidsomstandig

heden) en een duurzame omgang met 

de natuur. Men noemt dit het algemene 

welvaartsbegrip, of economische ge

rechtigheid. Andere wei gebruikte 

maatstaven, zoals welstand (bezit van 

goederen) en rijkdom (bezit van geld) 
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zijn beperktere criteria voor het beoor

delen van een economic dan dit alge

mene welvaartsbegrip, zij kunnen 

hoogstens fungeren als tussendoelen of 

middelen voor het verderreikende doe! 

dat door het algemene welvaartsbegrip 

wordt bepaald. De zin van de econo

mic, het 'toekomen aan zijn bestem

ming', ligt daarom niet in een hoog 

Nationaal lnkomen, maar in een zoda

nig doelmatige omgang met hulpbron

nen (natuur, arbeid, kapitaal) dat in her 

nodige voor aile mensen wordt voor

zien en het vruchtdragend vermogen 

van de natuur bewaard blijft of door 

technologische innovatie zo mogelijk 

wordt verbeterd. Ondernemen in zo'n 

economic is waarde-vol en zin-vol. Op 

de waarde van dit brede welvaartsbe

grip client her gemeenschapsgcvoel van 

de economische actoren gebaseerd tc 

zijn. Het client ook de structuur van de 

economische sector van de samenle

ving te bepalen 

De markt is in de economic een beter 

besluitvormingsmechanisme gebleken 

om de produktie, distributie en con

sumptie van goederen en diensten doel

matig te reguleren, dan staatsplanning. 

Het dwingt prodttcenten tot optimali

sering van de prijs-kwaliteitsverhou

ding en het voldoen aan de behoeften 

van de consumenten. Het, op de waar

de van wederzijds welbegrepen eigen

belang gebaseerde, marktmechanisme 

is dan ook een algemeen aanvaard 

structuurprincipe in de economic. In de 

euforie sinds 1989 vergeet men echter 

weleens dat, opdat het bovengenoemde 

brede welvaartsbegrip wordt gereali

seerd, niet alles aan vrije prijsvorming 

in de markt kan worden overgelaten: 

bijvoorbeeld mensen, opvoeding, gods

dienstige rituelen, stemmen bij verkie

zingen, liefde, vriendschap, vrije 

gedachten, roddel, bloed, organen en 

gestolen goed mogen niet worden ver

handeld. Dit zijn nict-handelsgoedc

ren. Omdat geld ecn zinvol middcl is 

om markten goed tc Iaten functioneren 

behoort ook geld niet onbepcrkt te 

koop te zijn, ook al is dat thans wei het 

geval met aile speculatieve risico's van 

dien. 

Voorts zijn er arrangcmenten nodig die 

bewerkstelligen dat voorzicn wordt in 

de fundamentele behoeften van menscn 

die onvoldoende bij machte zijn om 

voor het voorzien in dezc behoeften 

aan de markt dee! te nemen, dan wei in 

die behoeften voor welker bevrediging 

de markt niet adequaat produceert (on

derwijs, huisvesting, gezondheidszorg, 

omroep, vervoer, milieu, sociale zeker

heid). Men noemt dit gemengde goc

deren. Er moet derhalve in een 

economic, die op de gewenste normati

viteit gebaseerd is, onderscheid worden 

gemaakt tussen handelsgoederen, ge

mengde goederen en niet-handelsgoe

deren. M. Albert legt hier een 

belangrijk onderscheid tussen het 

Amerikaanse kapitalisme en het Rijn

landse model. Het laatste vigeert in ons 

land, maar het eerste rukt op. 

Om te voorkomen dat niet-handelsgoe

deren en gemengde goederen toch on

derwerp worden van marktbeslissingcn, 

met als gevolg dat het algemene wel

vaartsbegrip niet kan worden bereikt, 

moet de markt worden gereguleerd. 

Deze regulering kan worden ontwik

keld door de overheid en door uit een 

oogpunt van reikwijdte en intensiteit 

relcvante maatschappelijke organisa

ties. Oat is het 'structureren van norma

tieve voorzorg'. Deze voorzorg is 66k 

in het belang van de economic zelf, 

omdat zij behoefte heeft aan goed op

geleide, gezonde, koopkrachtige, flexi-



hele en gelukkige werknemers en con

sumenten. Zo'n cconomie is daarom 

cen goede cconomie. De moraliteit 

staat haar niel in de weg, maar brengt 

haar tot bloei. 

Functioneert de economie naar 
haar eigen norm? 
Achtcraf bezien zijn in de verzorgings

staat- met goede bedoelingen- sommi

ge gcmengde goederen voor teveel 

burgers, die ook via de markt in hun 

hehoeften hadden kunnen voorzien, 

door middel van overheidsoptreden 

toegankelijk gemaakt. In diezelfde pe

riode van 1960 tot 1985 verdubbelde 

immers bet besteedhaar inkomen per 

hoofd van de bevolking. Voorts is bet 

zelf-regulereod vermogen van maat

<,chappelijke organisaties door de staat 

ontkracht. lk wij., op de werknemers

verzekcringen, die ontstaan zijn als on

derlinge solidariteit bestuurd door 

werkgevers en werknemers, maar die 

thans geheel door de overheid worden 

hepaald Dat heeft de overheidsfinan

cien uit hun evenwicht gedrukt, bet 

economi<>ch handelen van marktpartij

en verslapt en arbeid door belasting- en 

premieheffing zo duur gemaakt, dat een 

maatschappelijke tweedeling dreigt. 

Dat strijdt met bet algemene welvaarts

hegrip. 

De eigen identiteit van de economie 

cist dus verandering, maar tot dusver 

zi)ll politiek en bedrijfsleven daartoe 

nauwelijks in <,taat gebleken. Dat is de 

redcn dat de economische zijde van de 

politiek sinds 1977 - bet jaar waarin 

Duisenberg zijn 1 'X,-operatie startte -

dominant is. Aile kabinetten van de 

laatste twintig jaar zijn met die omslag 

bezig. Van Agt I zocht het in boek

houdkundige ombuigingen. Het no

nonsense-hekid van de kahinelten-

Lubbers I en II intensiveerde dat beleid 

en voegde er de zogenaamde grote 

operaties van privatisering, deregule

ring, verzelfstandiging en decentralisa

tie aan toe. Toen is ook de markt als bet 

grote altcrnaticf voor staatsoptreden in 

zwang gekomen en kwamen de maat

schappelijke organisaties steeds meer in 

bet verdomhoekje terecht. De arbeids

voorziening verzandde in tripartiete 

bureaucratic, de Wet op de Arheidson

geschiktheidsverzekering (WAO) is 

door werkgevers, werknemers en over

heid op zijn beloop gelaten en eigenlijk 

is aileen de volkshuiwesting, dankzij 

staatssecretaris Heerma, een voorbeeld 

van ge.,!aagde maatschappelijke her

structurering. 

Huisvesting en openbaar ver-
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voer zijn voorbeelden van 

gemengde goederen, die al

dus weer meer onder bet 

profijtheginsel zijn gebracht 

en deels geprivatiseerd naar 

de markt. Andere goederen 

en diensten die traditioneel 

Het zelf-regulerend 

door openhare nutsbedrijven 

worden geproduceerd, zoals 

vermogen van 

maatschappelijke 

organisaties is door 

de staat ontkracht. 

de posterijen en de telecommunicatie, 

bet loodswezen en bet ijkwezen, zijn 

geheel geprivatiseerd. Van marktwer

king is daarhij echter nog geen sprake, 

zodat in feite ongecontroleerde mono

polies zijn ontstaan, die in de literatuur 

quango's worden genoemd: quasi non 

govemmwtal orgamzations. Terzake van so

ciale verzekeringen wordt met privati

sering thans een begin gemaakt, maar 

nu a! is duidelijk dat daarhij grote gaten 

kunnen vallen. Het risico van werkloos

heid valt niet via de markt te verzeke-

ren. Privatisering gaat dan als een 

uitsluitingsmechanisme werken. Ook 

de omroep is door introductie van 

marktwerking in een structurele verlie

zerspositie gebracht. 
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In het algemeen wordt bij dit alles, ze

ker door het huidige kabinet, ter be

strijding van de werkloosheid teveel 

verwacht van het zonder meer onder de 

marktwerking brengen van niet-han

dels- en gemengde goederen. De ge

noemde publikatie van de Telders

stichting onderstreept dit nog eens met 

een keuze voor radicale juridische indi

vidualisering en voegt er een 'markt

conforme' - en op de keper beschouwd 

nogal burgerlijke - moraal van fatsoen, 

eigen verantwoordelijkheid, zelfred

zaamheid, spaarzin, verdraagzaamheid 

en respect voor de regels aan toe. Met 

die radicale keuze voor de markt als 

structuurbeginsel voor eigenlijk de hele 

samenleving komt de economic echter 

aan haar door het algemene welvaarts

begrip bepaalde doe] niel toe. De vraag 

is welke arrangementen geschikt zijn 

om de gemengde goederen en diensten 

minder door overheidsoptreden te Iaten 

bepalen en toch het door het algemene 

welvaartsbegrip vereiste eigen karakter 

van deze goederen te realiseren. 

Een alternatief voor paars? 
Het alternatief voor de liberale grand

slag van het kabinetsbeleid ligl mijns 

inziens in een benadering die maat

schappelijke instituties en de daarin 

verdisconteerde waarden en normen 

beschermt. In de economische weten

schap noemt men dit de 'institutionele 

economic'. In deze benadering worden 

de economische organisatievormen niet 

opgevat als !outer markt, maar als insti

tuties die een eigen ontwikkelingspad 

hebben afgelegd en waarin al doende 

bepaalde normen en waarden zijn 'op

geslagen'. In de politieke filosofie 

spreekt men van 'communitarisme', ge

meenschapsdenken. Het is een benade

ring die onderkent dat personen dee! 

uitmaken van sociale verbanden van 

uiteenlopende aard en dat die vcrban

den in cen bepaalde traditie staan en 

bepaalde waarden hooghouden. De 

meeste als communitarist bestempelde 

denkers stellen die titel zelf helemaal 

niet op prijs, omdat de term een 

Cemeinschaft met face-to-face-relaties sug

gereert en ecn afwijzing van groterc 

maatschappelijke structuren als staat en 

economie. En in dat kamp willen zij 

niet thuishoren. Zij willen beslist niet 

terug naar de pre-moderne verhoudin

gen van inclusieve gemeenschappen. 

Ontologisch gemeenschapsdenken kan 

huns inziens heel goed samengaan met 

een beleidsmatige voorkeur voor een 

vorm van liberale democratic. Van 

Stokkom stelt dan ook de vraag in hoe

verre de term 'communitarisme' een re

torische uitvinding is van liberalen, om 

hun tegenstanders in het onaangename 

daglicht van een gesloten gemeenschap 

te plaatsen (in: Van Klink 1993, 147). 

Een toonaangevend communitarist is A. 
Mcintyre. Hij typeert de hedendaagse 

cultuur als 'emotivistisch'. Daarmee be

doelt hij dat de bron van de moraal in 

het individu wordt gezocht. Dit leidt 

ertoe dater in de wereld in principe net 

zo vee] moralen als individuen zijn en 

dat de ene moraal in principieel gelijk

waardig is aan de andere. Er is geen ra

tionele manier om hieruit een keuze te 

maken voor een boven-individuele mo

raal. Dit emotivisme leidt volgens 

Mcintyre ofwel tot individualisme of

wei tot collectivisme, namelijk als aile 

individuen aan de bureaucratic overla

ten om het gemeenschappelijke te re

gelen. Bureaucratic en individualisme 

zijn aldus twee zijden van dezelfde 

emotivistische medaille. Mcintyre stelt 

hiertegenover dat de werkelijkheid niet 

op bureaucratische wijze kan worden 

geregeld, omdat zij principieel onvoor-



spelbaar is. Onzekerheid is onuitroei

baar. Dit noopt tot coiirdinatie van 

menselijke activiteiten, tot een bepaal

de niet-bureaucratische vorm van bo

ven-individuele rationaliteit. Het is hier 

dat Mcintyre's gemeenschapsdenken op 

de proppen komt. Hij bekent zich 

daarbij tot de Aristotelische traditie, 

waarin de begrippen praktijk, deugden, 

eenheid van een menselijk Ieven en tra

ditie een belangrijke plaats innemen. 

Tradities worden geconstitueerd door 

een constante stroom van argumenten 

en debatten waarvan instituties de dra

gers kunnen zijn. Traditie is geen afge

sloten zaak, maar een voortdurend 

leerproces. De traditie wordt doorgege

ven via verhalen en blijft levend door 

het debat over conflicten tussen rivali

serende waarden. Hoewel individuen 

de traditie aldus be'invloeden, worden 

zij door de traditie ook gevormd. 

Traditie is dus een bovenpersoonlijk 

coiirdinatiemechanisme van menselijke 

activiteiten Bij iedere traditie behoort 

een bepaalde 'praktijk' Hct is een be

paalde vorm van sociaal gecoiirdineer

de en gevestigde menselijke activi

teiten, welke gericht zijn op waarden. 

Bijvoorbeeld schaken is zo'n praktijk. 

Door deel te nemen aan zo'n praktijk 

accepteert men de autoriteit van die 

waarden en onderwerpt men zijn han

delen aan beoordeling aan de hand van 

dit criterium. Door deel te nemen aan 

cen praktijk plaatst men zichzelt in de 

traditie er.van. Men wordt een goede of 

cen slechte schakcr al naar gelang men 

voldoet aan de waarden, de sta11dards of 

exccllntce, die in de schaaktraditie zijn 

ontwikkeld. 

Dcugden makcn hct mcnscn mogelijk 

om de waarden die in praktijken zijn 

hcslotcn, tc verwerkelijken De instand

houding vcn praktijken en traditics 
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vergt de aanwezigheid van de deugden 

moed, rechtvaardigheid en eerlijkheid. 

De laatste is noodzakelijk omdat anders 

het handelen van afzonderlijke mensen 

niet kan worden gecoiirdineerd. Moed 

is nodig om de waarden van de praktij

ken en de autoriteit van de traditie te 

testen op hun kwaliteit. Rechtvaardig

heid neemt een aparte positie in. Het 

onderscheidt zich van moed, eerlijk

heid en aan de praktijken inherente 

waarden. Laatstgenoemde zijn nodig 

om de deelname van een individu aan 

een praktijk tot een succes te brengen. 

Faalt hij dan is er nog weinig schade. 

kechtvaardigheid is nodig om obstruc

tie tegen te gaan, die anderen hindert 

in het bereiken van waardenrealisatie. 

Dan is er wei sprake van schade aan de 

praktijk. Daarom moeten deugden al

tijd worden gecompleteerd door wet

ten, die deze schade tegengaan. 

De rollen van de individuen worden 

dus gedefinieerd in termen van de 

waarden en deugden die aan gemeen

schappelijke praktijken ten grondslag 

liggen. Die gemeenschap wordt geba

seerd op de Aristotelische deugd 

vriendschap. Wij zouden zcggen: lots

verbondenheid. Mcintyre is dus een ge

meenschapsdenker, die zich verzct 

tegen de cmotivistische samenleving 

waarin de bureaucratic heerst en kiest 

voor gemeenschappen, tradities, waar

den en deugden als boven-individuele 

coiirdinatiemechanismen van het men

selijk handelen. Marktwerking vernie

tigl zulke gemeenschappcn omdat de 

waarden niet meer in ecn wisselwerking 

tusscn pcrsoon en gemeenschap wor

den gerealisecrd, maar geheel aan de 

individuele zelfbeschikking worden 

overgelaten, gestuurd door het geld. 

Hct wcrk van Mcintyre prescntecrt een 

duidelijk alternatief voor het heersende 
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liberale denken over staat en samenle

ving. Omdat het voor zijn fundering 

geen beroep doet op een religieuze 

bron, zou het bijvoorbeeld voor de 

Partij van de Arbeid relatief gemakke

lijk aanvaardbaar kunnen zijn als een 

nieuw concept, dat de lege plek zou 

kunnen vullen, die het klasse- en zuil

socialisme hebben achtergelaten. In de 

praktijk pakt de partij echter een ande

re variant van het communitarisme op, 

namelijk het neo-republikanisme of 

burgerschapsdenken (Bovens e.a., 

1994). Deze variant beperkt zich tot de 

staat als gemeenschap en 

denken over soevereiniteit in eigen 

kring, dat geen betrekking heeft op 

verzuiling, maar op het functioneren 

van maatschappelijke sectoren naar hun 

eigen leidende waarden. Zowel dit 

christelijke als het humanistische 

gemeen- schapsdenken wordt verweten 

dat het zich teveel op kleine gemeen

schappen richt, om voor een moderne 

samenleving geschikt te kunnen zijn. 

Daar komt het conservatieve stigma 

vandaan. Bovendien stuit de eis dat de 

wet bevordert dat je je houdt aan de 

normen en waarden, die in de praktij-

ken besloten liggen, op 

Er moeten 
doet geen uitspraken over 

maatschappelijke institu

ties. Die worden aan de 

zelfbeschikking van indivi

duen overgelaten of aan 

overheidsleiding onder

worpen. De PvdA verte

genwoordigt aldus een 

mengsel van verzorgings

staat-socialisme en neo-re-

instrumenten 

weerzin bij de ontzuilde 

elite in Nederland anno 

1995. Er zou wat dat be

treft wat te winnen zijn als 

wij niet meer zouden spre

ken van 'normen en waar

den', maar, in navolging 

van Mcintyre, van sta11dards 

of excelle11ce Kwaliteit is 'in'. 

Ook het idioom van de 

genoemde institutionele 

worden ingezet die 

de mensen prikkelen 

zich als persoon in 

instituties te 

publikanisme. Het huma

nistische communitarisme 

ontplooien. 

van Mcintyre wordt in Nederland par

tijpolitiek (nog?) niet opgepakt. Het 

heeft het odium van conservatisme en 

paternalisme opgedrukt gekregen. Dat 

maakt het vooralsnog moeilijk om een 

parlementaire meerderheid voor de 

noodzakelijke communitaristische poli

tick te verkrijgen. 

Naast het humanistische communitaris

me is er namelijk ook een christelijk 

g6nspireerd gemeenschapsdenken. In 

de katholieke sociale leer roept het sub

sidiariteitsbeginsel ertoe op om de ver

schillende natuurlijke en cultuurlijke 

gemeenschappen -corpora met een zelf

standig Ieven - zich naar hun eigen 

doe! en functie te Iaten ontplooien. En 

het is ook te vinden in het protestantse 

economie zou het paterna

listische stigma op dit type denken 

kunnen doorbreken. 

Wat het conservatieve stigma betreft: 

om de grootschalige, moderne maat

schappij goed te vatten lijkt het klassie

ke communitarisme inderdaad soms 

tekort te schieten. Men tracht dit pro

bleem op te lassen met een organisch 

maatschappijmodel, of een model van 

concentrische cirkels: de samenleving 

wordt opgevat als een verzameling 

Chinese nestkastjes, waarin de kleinere 

gemeenschappen ingebed zijn in veel

omvattender gemeenschappen; ook het 

model van de Bahuschkas, Russische 

poppen die in elkaar passen, wordt wei 

gehanteerd. Nadeel van deze benade

ring is dat aan de meer omvattende in

stituties dezelfde face-to-face-waarden 



ten grondslag worden gelegd, als aan 

kleine gemeenschappen. En dat over

tuigt nict. Terecht onderscheidt de 

Franse filosoof Ricoeur in een kritiek op 

Mounier dan ook naast de relatie tot de 

ander in de nabijheid (de korte relatie), 

de relatie tot de ander die ver weg is 

(de lange relatie) In de lange relatie 

met de anderen (chacu11) wordt de wens 

van rechtvaardige instellingen (le souhail 

de vivre dans des imlilutions justes) verbon

den met de zorg voor deze instellingen 

(le souc1 de ['institution). Daarom gelden er 

in de korte en lange relaties verschillen

de maatstaven: vriendschap als richtlijn 

voor de korte relaties, rechtvaardigheid 

voor de lange relaties via de instituties. 

Ook Levinas onderscheidt een 'perso

nalisme van de dcrde persoon' en ont

wikkelt aldus de ethische grondslagen 

voor een sociaal, economisch en poli

tick rechtvaardigheidsdenken. Aldus 

ontsnapt het moderne gemcenschaps

denken aan de reductie van relaties tot 

de steer van het private en het klein

schaligc en kan er wei een modern 

christelijk en humanistisch communita

ristisch alternatief worden geschetst 

voor de markt-economie. 

Dat is ook noodzakelijk wil er van een 

werkelijk alternatief sprake zijn. Men 

kan niet volstaan met op ruime schaal 

marktwerking in te voeren en daarnaast 

te pleiten voor waardenbeleving in klei

ne gcmeenschappen van kerk, buurt en 

schooL Ecn no-nonso1se-plus-waarden. 

De waardenbeleving staat niet los van 

een waardenvrije economic, maar moet 

voor wat de economische gcrechtig

heid betrcft, daarbinnen zijn passende 

plaats krijgen. De verschillcnde secto

ren van het maatschappelijk Ieven staan 

niet los van elkaar, maar be'invloeden 

elkaar over en weer en bepalen elkaars 

bestaansvoorwaarden door aan hun ei

gen normatieve bestemming toe te ko

men, 66k de economic. Reduceert men 

de bestemming daarvan tot maximalisa

tie van welstand of rijkdom, dan tast hij 

de andere sectoren a an. 

Wat moet er gebeuren? 
Anders dan tijden'> de verzorgingsstaat 

- toen vooral voor overheidssturing 

werd gekozen - anders dan onder de 

kabinetten- Van Agt en -Lubbers - die, 

met respect voor de daarmee behaalde 

resultatcn, vooral boekhoudkundig en 

110-nonsensc beleid hebben gevoerd - en 

anders dan onder het paarse kabinet -

dat vooral voor individualisering en 

marktwerking kiest - vergt deze bena

dering dat er instrumenten worden in

gezet die de eigen verantwoordelijk

heid van mensen prikkelen om zich als 

persoon in instituties te ontplooien, om 

de lange relatie aan te gaan. Het gaat 

om arrangementen die in de besluitvor

ming van mondige mensen het waarde

karakter van de instituties betrekken. 

De instrumententypologie uit 'Publieke 

gerechtigheid' vormt, omdat zij juist op 

dit criterium is gebaseerd, daarbij een 

goede handleiding. 

Voor de cconomische instituties bete

kent dit dat zij moeten voldoen aan de 

standards of excellence die met het algeme

ne welvaartsbegrip zijn gegeven. De 

wet- en regelgeving zal obstructie daar

van moeten voorkomen. Echte handels

goederen dienen daartoe via de markt 

tot stand te komen. De bestaande 

marktregulerende arrangementen van 

de overheid en de sociale partners die

nen op hun merites te worden getoetst 

en zonodig gewijzigd of afgeschaft. Dit 

betreft bijvoorbeeld het wettelijk mini

mumloon dat zijn beoogde rol niet 

meer vervult (bescherming van de al-
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leenverdiener in zijn gezinsverantwoor

delijkheid) en in zijn tegendeel is om

geslagen (belemmering voor toetreding 

tot de arbeidsmarkt van laaggeschool

den, die geen zelfstandige huishouding 

voeren). Het behoefte-karakter van het 

minimumloon als gemengd goed kan 

door een sociale voorziening worden 

beschermd. In de globaliserende eco

nomie zal de wereldhandelsorganisatie 

voorts sociale (en ecologische) mini

mumstandaarden moeten overeenko

men om dwnping te voorkomen en 

gezonde concurrentie te bevorderen. 

Met name daar is nieuwe institutionali

sering noodzakelijk. 

De genoemde niet-handelsgoederen 

dienen hun karakter overwegend te be

houden. Handel in embryo's, draag

moeders, organen, stemmen, primair 

onderwijs en basale gezondheidszorg 

client taboe te blijven Bloed is in de 

sfeer van de gemengde goederen ge

bracht. Daartegen hoeft geen bezwaar 

te bestaan, mits de bloedbanken onder 

de standards of excellence van het Rode 

Kruis opereren Sommige gemengde 

goederen (huiwesting en openbaar ver

voer) kunnen gezien de koopkracht van 

de bevolking voor een dee I verschuiven 

naar de handelsgoederen. Daarvan wa

ren de beschermingsniveaus tijdens de 

verzorgingsstaat te hoog opgetrokken. 

Ceheel naar de markt lijken zij niet te 

kunnen, er blijft een bevolkingscatego

rie die op bescherming aangewezen is. 

Vcrruiming van de mogelijkheden van 

woningcorporaties om uit de huurop

brengsten, die door meer koopkrachti

gen worden opgebracht, de sociale 

woningbouw tegen passendc huren aan 

de echt behoeftigen aan te bieden, zou 

terugtred van statelijke regelgeving en 

subsidiering ten gunste van maatschap

pelijke verbanden met een sociaal doc!, 

mogelijk maken. Dit sociale karakter 

zou dan wei tot de standard of excellence 

van de corporaties moeten blijven be

horen, een quasi-bedrijfsmatig karakter 

past daarbij niet. Voor informatie (pos

terijen, omroep, telecommunicatie) 

geldt dat vooral de aard van de goede

ren en diensten erom vraagt dat een 

scheiding tussen kabeleigendom en 

aanbieding van telecommunicatiedien

sten, convenanten met aanbieders, con

cessies aan omroepverenigingen en 

optreden van de justitie de publiek le 

beschermen belangen (toegankelijk

heid, pluriformiteit, openbare zedclijk

heid) overeind houden op de vrije 

markt van de electronic highway. 

Voor zogenaamd geprivatiseerde nuts

bedrijven zou de onderlinge waarborg

maatschappij of de cobperatie van 

verbruikers een betere rechtsvorm hie

den dan het huidige quanqo-karakter. 

Zulke rechtsvormen maken een cwil-so

ciely-van-onderop mogelijk. De 

Economische en Monetaire Unie moet 

er komcn opdat het geld zijn karaktcr 

van gemcngd goed terugkrijgt en aan 

de geldspeculatie cen einde komt. Er 

gaan zelfs stemmen op om mondiaal de 

valuta beter te gaan beheersen. Voor de 

kunstbeoefening blijven publiekc fond

sen van betekenis, zij zal naar haar aard 

nooil geheel van de markt kunnen be

staan. Voor de volksverzekeringen past 

een wijziging van het karaktcr- van ba

sisvoorziening naar aanvulling op ze]f. 

zorg via de markt bij het 

subsidiariteitsbeginsel, mits de over

gangstermijnen de burgers werkelijk de 

mogelijkheid tot zelfzorg bieden. De 

werknemersverzekeringen dienen qua 

beleid Hon-profii te blijven (niet bij de 

overhcid maar bij de sociale partners) 

en kunncn door hen qua uitvoering 

desgewenst naar de markt worden ge

bracht. 



De mogelijkheden tot zelfregulering 

door marktpartijen, niet aileen ten aan

zien van de loncn maar ook ten aanzien 

van de sociale verzekeringen en de 

pensioenen, dienen aldus tc worden 

verruimd. In de huidige omstandighe

den van mondiaal concurrerende be

drijven kan dat betekenen dat de 

afwegingen eerder in de bedrijven zelf 

of de bedrijfstak worden gemaakt dan 

op het niveau van de centrale onderne

rnersorganisaties en de vakbonden. 

Deze centrale organisaties 

ziens betekent dat per sal do afschaffing 

van de zondag als vaste, gemeenschap

pelijke rustdag en introductie van wis

selende wekelijkse rustdagen per 

persoon. De gevolgen daarvan voor het 

gemeenschapsleven in gezin (werkende 

partners met verschillende rustdagen), 

kerk (gemeenteleden met verschillende 

rustdagen), sport (supporters met ver

schillende rustdagen - waarom protes

teert de bedrijfstak van het betaalde 

voetbal niet?), recreatie en verenigings-

leven Iaten zich raden. 

zullen vooral een onder-

steunende rol krijgen ter

zake van ondernemings

raden en bedrijfstak-vakor

ganisaties. De keuze tus

sen deze twee niveaus is 

overigens soms beslissend 

voor de mate van norma

tieve voorzorg die kan 

worden gerealiseerd. 

Hijvoorbeeld het veiligstel

len van een collectieve we

kelijkse rustdag kan niet 

worden overgelaten aan 

ondernemingsraden, hoe-

Het christelijke en 
Hier blijkt dat de inrich

ting van de economie gro

te gevolgen heeft voor het 

gemeenschapsleven in an

dere sectoren van de 

humanistische 

communitarisme en 

de institutionele maatschappij. 

economie reiken 
Aileen de bedrijfstakvak

bond kan beslissingen ne

men die de reikwijdte van 

de bedrijfstak omvatten en 

dus de concurrentie uit

schakelen. Algemeen ver

bindend verklaring van 

bedrijfstak-CAO's 

zinvolle handvaten 

aan voor de 

oppositie van het 

CDA. 

wei de intensiteit van hun verantwoor-

delijkheidsbeleving groot is, omdat de 

reikwijdte van hun verantwoordelijk

heid te beperkt is. De onlangs door de 

Tweede Kamer aanvaarde 

Arbeidstijdenwet legt de verantwoorde

lijkheid onder druk van de VVD wel bij 

de ondernemingsraad: deze mag de on

dernemer dispensatie verlenen voor ne

gen van de dertien achtereenvolgende 

zondagen. De beslissing wordt dan ge

makkelijk bepaald door het overle

vingsmotief in een concurrerende 

omgeving. Oat zalleiden tot een neer

waartse spiraal binnen de bedrijfstak: 

als er een bedrijf aile beschikbare zon

dagen gaat werken, worden de andere 

ook gedwongen dat te doen. Mijns in-

( Collectieve Arbeidsover

eenkomsten) lijkt mij daarom een be

langrijk instrument van bevordering 

van de gewenste economische cultuur 

te blijven. Daartegen hoeft geen be

zwaar te bestaan uit een oogpunt van 

globalisering van de economie: als een 

afzonderlijk bedrijf op de wereldmarkt 

concurreert, geldt dat ook voor de ge

hele bedrijfstak. De bedrijfstak-CAO is, 

anders dan een centraal akkoord dat ai

le bedrijfstakken ornvat, als zodanig 

geen belernmering voor een flexibele 

reactie op de wereldmarkt. Beslissend is 

de inhoud van die CAO. 

Met name om het gewenste beleid met 

betrekking tot de gemengde goederen 

te kunnen realiseren zal tenslotte de 
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Europese Unie het pad moeten verlaten 

van harmoniserend beleid, dat tot 

marktconforme uniformering leidt van 

aile goederen en diensten waaraan ook 

maar enigszins een economisch aspect 

kleeft. In plaats daarvan client er ofwel 

een Europese bescherming te komen 

van de gemengde goederen tegen on

gebreidelde marktwerking, ofwel een 

cobr- dinerend beleid dat pluriformiteit 

van nationale stelsels intact laat en zich 

vooral richt op bestrijding van schade

lijke grensoverschrijdende handelingen. 

In het tweede geval blijven lidstaten in 

de gelegenheid om voor hun eigen on

derdanen een eigen beleid met betrek

king tot de gemengde en de 

niet-handelsgoederen te voeren. 

Slot 
Aanvaarding van de in de vorige para

graaf gedane aanbevelingen leidt ertoe 

dat de economische structuren de wel

willende individuen ondersteunen in 

hun streven om de economie aan haar 

door het algemene welvaartsbegrip be

paalde standards of excellence te Iaten be

antwoorden. Het christelijke en het 

humanistische communitarisme en de 

institutionele economie reiken daarvoor 

de handvaten en het idioom aan, die in 

het liberale marktdenken en het soci

aal-democratische neo-republikanisme 

ontbreken. Die blinde vlek te benutten 

kan het doel zijn van een oppositie, die 

aan de kiezers een gezagvol alternatief 

wil bieden. 

Dr. CJ Klop 
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N
ee, rnij zouden zc niet 

mecr op een kandidaten

lijst voor de Tweede ot 

Eer-;te Karner krijgen, als 

in onzc Crondwet de mogelijkheid van 

een correctid rderendum zou staan. lk 

heh altijd geleerd - en het ook zo erva

ren - dat de gckozen volksvertegen

woordiging uiteindelijk de richting 

hepaalt waarin ems land wurdt be

stuurd, dat zij de hoogste vcrantwoor

delijkheid draagt voor het algemeen 

welzijn. Zekcr, hct ambt van bewinds

persoon eist eigenschappen die een 

volksvertegenwoordiger niet hehoeft te 

bezitten. Zekcr, het rninisterschap be

hoort de hoogheid van het gezag uit te 

stralcn, die vroeger met 

'excellentie' wec·d aange

duid, maar de volksverte

gcn\voordiging is ht't 

hoogste college dat de 

koers in ons land hepaalt. 

Daarom wordt ems staats

hestel aangeduid als 'parlc

rnentaire democratic' Als 

daar de klad in zit, moet 

die klad er zo snel moge

lijk uit. 

vereist. Door het lidmaatschap van de 

volksvertegenwoordiging niet louter te 

zien als een tc-cde op de maatschappe

lijke ladder, een stap in de carriere, eens 

een ander 'baantje' ,\laar door er voor 

mcnscn te zijn. 

'De klad eruit halcn' moet niet door 

wetten in het geval van een wetge

vend relcrcndum - opzij te Iaten zetten 

door de kiezers die de wetgever'> eerder 

vcrtrouwcn schonken ol hadden kun

nen schcnken. 

Avontuurlijke procedures 
lk zou me er niet voor lcncn mijn eigen 

hoge bevoegdheid en plicht te Iaten at

breken door avontuurlijke procedures, 

vol van manipulccrhaar

hcid 

Het rdercndum wcrd on

langs publiekelijk gewan

trouwd omdat het tot 

con.,ervercn zou lei den, 

regen vcrnicu\ving zou in

gaan. Zou het cchter in 

een land als het onze niet 

evcnzcer tot door-,chicten 

kunnen leidenc 

Tot verlic., van halan'> en 

Fr wordt vee I gcschrcven Dr H A Cl'v1 NotC11/Joom cen zodanig extreme koers 

ovcr mogelijkheden om de kiezer meer dat die weer kort daarna van dc weer-

bij hct beleid te betrekken. Dat is in- ocmtuit tot uitcr<;ten in de andere rich-

derdaad urgent. Het heeft vcel aspec

ten .. \lisschien kan - voor een deel -'de 

klad er ook uit' doordat kamerleden 

hun ambt hoger gaan inschatten en te

vens inzien dat zein hoge macht uitoe

fenen jui'>t dien.,tbaarbeid inhoudt en 

ting zal lciden. Als 'het volk' tot 

uitspraken komt die werkelijk corrigc

ren, die rechtsgeldig genomen he-,]ui

ten kunnen verwcrpen, waar bliJh dan 

de gekozene en de hcstuurdcrc Waar 

blijtt dan het hoog'>te '>taahgezag' 



lk hcb in Rottcrd<ml tocn de hcvolking 

in ecn referendum koer-; koo-;, lijnrecht 

tegen op voor-;tel van hct college van 

Hurgemec-;tcr en Wcthoudcr-; genomen 

raad-;hesluitcn, niemand zicn vcrtrek

kcn. Ceen college, geen raad, gcen crl

kcl raadslid. Die mogclijke consequentie 

wordt blijkhaar nict -;erieu-; bij de pro

hlcmatiek betrokken. 

Simplificatie 
De huidige regering i-; krachten<. het rc

gccrakkoord gehoudcn iet<; tc docr1 met 

het wetgevcnd referendum en heeft de 

discu"ie nu toegc-;pit<.l op de reikwijd

tc de gctal-,criteria, de sclectie van on

dcrwcrpcn die zich wei en die zich nict 

lcnen voor corrcctieve volhuit-;prakcn. 

,'- loctcn grolc algemenc ol glohalc vra

gcn nict voorgclcgd kunncn worden~ 

Aileen concrete planncn~ lnterc<,<;ante 

vragcn en nict zondcr hclang, n1atH 

voor miJ nict wczcnll)k. 

Het tormuleren waarover gc<;temd 

wordt moel ccrwoudig, voor icdcrccn 

hegriJpclijk zip1 en niet voor twcccrlei 

uitlcg vatbaar. Moticvcn, gedachten

gangcn, hct waaron1 van dingcn die 

men wil ot die men nrct wil, hlijken niet 

rn cen rcferendum-uit-;praak. Dicpgang 

in een zodanige uit-;praak onthreckt uit 

de aard dcr zaak, argumcntatie even

ccns. Srmplilicatrc zal vcclalnodig zijn, 

maar die houdt <.luitcndheid van vi'>ic 

tcgen, de -,amcnhang met verhondcn 

vr·aagstukkcn. Waar hlijlt comequent 

bc'-.tuur-,gcdrag, \Vaar ccn bc~tendigc 

gcdragslijnc Krentcn kunncr1 urt de pap 

worden gchaald waardoor de oplo<;<;ing 

van de ovcrhlijvcndc vraag-,tukkcn 

wordt hcnweilr)kt Fn daar moctcrl dan 

de gckozcncn n1aar weer voor zorgcn. 

Vooral in een tijd-;hc-;tek van 'tenrg van 

tc hoog gcwcktc vcnvachtingcn', van 

vcrdclcn van pip1 en van uitgavenom

huigingcn kan hct -,\aan van hrc~-.cn in 

een <,amenhangend concept tot extra 

impa<,se-, kidcn. 

Verder afglijden 
Som-; denk ik wei ecn-; dat on-; volk 

mecr dan andere manipulecrhaar is. In 

dat gcval kan ecn hoofdheweging, 

<,tembuiging of bctekcniwolle pauzc in 

een zin van cen populairc televisicpre

<;cntator wei ccns gocd zijn voor tien

duizendcn rcterendum-;temmen. Zij 

kunncn - extreem gczcgd - uitkomstcn 

hepa!en Ook al zou dat nict heoogd 

zijn lk zou mijn rol van volkwcrtegen

woordiger onder de hrer hedocldc om

standighedcn aangeta<.t zien. lk voorzie 

ecn verder atglijdcn van de hooghcid 

van het hoogr.;te ~taat..,gczag, naarn1atc 

hct imtrumcnt lrcqucntcr zou worden 

ingczet. Hiermcc zou de parlcmentair-c 

democratic op de helling komcn. Ln 

hoc dan vcrder~ 

I )r H.A C. A 1. Noicn/Jool1r rr>as 11 jaar k,rrHrr

/iJ tli )11111. Pi/11 de Tir>cede K11r11er err 11 ja11r 

rhlll f>el Europccs P11rlemenl. 
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Tussen de verheven en gedragen beginselen enerzijds en de alle

daagse politieke hectiek ligt een niveau dat zich goed leent voor 

verdergaande ideologisering of politisering. Hier kan een partij die 

beginsel- en volkspartij is zoals het CDA een duurzame vertaling 

van de boodschap beproeven en de samenleving een beeld voor de 

toekomst op tangere termijn bieden. Dergelijke (middel-)lange ter

mijn-'schilderingen', vooral bij immateriele onderwerpen kunnen er 

voor zorgen dat er een duidelijk profiel bij de buitenwacht ont

staat. Kern van die geloofsbrief is nog steeds de C. 

D 
e vcrkiezingsncdcrlagen 

waor het c:_DA in het voor

jaar van I ')')4 

tegen op liep 

warcn historisch onge

evenaard. 

Zc zijn dan ook op allerlci 

wiJzcn geanaly<,ccrd. 1\len 

wees op conjuncturclc lac

toren zoals de ont<,porcn

dc verkiczi ngscampagnc, 

de lcidcrswi<,seling, de 

AOW-kwcqic, de hardc 

toonzetting van hct vcr-

gaat. Dit artikel Iicht dcze stclling toe 

en ondcrzoekt uitwegen. 

ldeologische 
vrijblijvendheid 
Hoezo idcologischc vrij

hlqvendheid" 

De term aileen al rickt 

naar de jarcn ze~tig en ze

vcntig. Hct past in ccn vo

cahulaire, waarin ook 

slagwoordcn als politisc

ring en conllictmodcl 

voorkomen; woordgchruik 

kiezingsprogramma l'v1cn A1r. drs AH.M. Dolle dat duidclijk {lii\S(: lijkt 

rclcvcerde structurele ontwikkelingen Zelfs of juiq hiJ 'link< heerst gene en 

als ontker<,tcning, ontzuiling en de 

elcctorale dekolonisatie van de Neder

landsc samenlcving. 

Een oorzaak hlcel wat ondcrbelicht: De 

bctrckkclijke vrijhlijvendheid die het 

CDA <,oms bcvangt wannccr hct om 

hcleid op de lmiddcl-)lange termijn 

verdringing van dcze epi'>odc. ldeo

logie is in onze po<,tmoderne wcrcld in 

vee! kt·ingen doodvcrklaard. 

Hct rcccl existcrcnd sociali'>me i'> spcc

taculair gc'lmplodeerd en onder het 

puin van de lkrliJnse Muur hegraven 

Vrijc markt en lihcralismc lijken de hi'>-



tori<;che zegcpraal behaald te hebben. 

De idee van de maakhaarheid van de 

'>amcnlcving is vervluchtigd of altham 

<;tcrk gcrclativecrd. 

Bovendien hecft het C:DA en zijn crtla

ters vanuit zijn eigen gcschiedenis nict 

vecl op met de term 'ideologic' en de 

daar nog al ccns mee geassocicerde 

na·,·cl-optimi'>tischc mensbeeldcn of 

qaat-verheerlijkende conccpten. Het is 

juist de grote verdien<,te geweest van 

deze erllatcrs van de christen-democra

tic om via leer<,tukken als de soevereini

tcit in eigcn kring en hct subsidiari

tcitshegin<.;c!, grote grocpcn in hct 

Nedcrlandse volk tc wapcnen tegen de 

agrc<,<,ief-imponerende grote utopiei'n 

van deze en de vorige eeuw. 

Waarom zou nu juist hct C:DA wat 

mecr nwcten idcologi,eren of politisc· 

rcn terwijl tcrzeltder tijd andere groe· 

pen, vaak wat tersluib, hezig lijkcn hun 

ideologi'>chc plunjc te verwissclen voor 

een ku-;tuum van grijzcr teint. Hiervoor 

i'> een hlik nodig op hct hi<,torisch ci· 

genaardige karakter van de Neder

land<,c christen-democratic. 

Geschiedenis van de 
Nederlandse christen
democratie 
Het C:DA vormt in meerdere opzichten 

de delta waarin de anti-revolutionairc/ 

chri<,tclijk-hi<;tori'>che en de katholiek

staatkundige stromingen samcnvloeiden. 

Deze oude grocperi ngcn maakten up 

hun hcurt decluit van een veel hredere 

rcactic in de vorige ccuw regen 'de 

gecq van die eeuw' l)ic heweging was 

actid op vclc gebieden als de theolo

gie, de kcrk, de geschiedbeoefening en 

literatuur, de pedagogiek en ook op hct 

tcrrein van de politick. 

Dit verzet kwam eerst op in orthodox· 

prote<,tante kring en later en andcrs hij 

de room<,-katholieke hevolking. Men 

benadrukte de betekeni-; van een bijbcl

getrouw christendom voor allerlci tcr

reinen van overheid en samenlcving. 

Men ontplooide tegen het vaandel van 

de volbsoeverciniteit zoals dat met na· 

me in de Franse Revolutie was geheven 

de hanier van de Cod">oevcrciniteit; te· 

gcn de individuali,ering en het atomis· 

me, de organischc opvatting waarin de 

nadruk were! gclcgd op de bctekenis 

van het gegroeide en de maatschappe· 

lijke vcrhanden. Tegcn het ongchrei

deldc vooruitgangsgeloof en de verlich· 

ting,idealen de noties van zonde(val) 

en hocte. 

De room<,-katholiekcn waren op grond 

van de vadcrland'>e gcschicdcnis gccn 

natuurlijke bondgcnoten van dcze cal· 

vinisti-;che hewegingen. Toch ontstond 

zeker sinds de jaren zeventig van de 

vorigc ccuw op politick terrein toena

dcring De pausclijkc encycliek Cluanta 

Cur,l met de Syllabus Erron1111 over de 

dwalingcn van het lihcralisme (1864), 

het libcrale amendemcnt Dunbar voor 

ophdfing van hct Nederlandse gezant· 

schap bij het Vaticaan en de oplaaiende 

schoolstrijd en de brief van de Ncder· 

landsc bisschoppcn (1868) daarover 

markeren dit pad. 

De leidende kringen in de toenmalige 

samenleving waren 'te liheraal', 'tc mo· 

dcrnl en 'tc vrijzinnig' in de ogen van 

dezc steed, zelfbewustcr optredendc 

groepen. De hestuurlijke en departe· 

mentalc, de academische, rechterlijke, 

culturele, militaire en diplomatickc eli

te<,, ja zclls de protestanlsc kcrkelijke 

leidende kringen (zie de stnjd om hct 

Kcrkherstcl, de Atschciding en de 

Doleantic) waren in hun ogen tevecl 

door de gccst van de ceuw verlcid. 

Dit aile' culmincerdc in de hdtige 

schoolstrijd. De school was immcrs 

naast hct gezin en de kcrk het belang· 

rijkste <;ocialisalic-instituut van kcnni'>, 
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no rme n en waarde n . Maar er zijn vee l 

andere te rre inen e n instituties waa r de

ze prin c ipi ë le st rijd - st rijd dus tussen 

he t christe lijk e n het vrijz inni g begin 

se l zoa ls tijdgenoten het vaa k ve r

woordde n - moest worde n gevoe rd . 

Zo ontsto nd ee n indrukwekke nd flot-

t ie lje va n inste llin ge n , 

aantastbaar leke n. H oe deze ve rbanden , 

die ook zovee l buite nlanders fasc ineer

de n, de eerste naoorlogse 'Doorbraak

poging' g lansrij k wee rsto nden. Hoe de 

afbrokke ling uiteindelijk met twee ve r

sne ll ingen toch plaatsvo nd : e ind jaren 

zestig e n in de jare n nege ntig. 

c lubs, groepe n e n o rga ni

sat ies die gedure nde he t 

grootste deel va n de ne

ge nti e nde eeuw e n voora l 

de eerste helft va n deze 

eeuw program ma's uitvoe

ren om dit doe l te bere i

ken e n te co nso li deren. De 

Er is sprake van een 

crisis in het hart van 

Voora l de maatschappelij

ke emancipat ie va n katho

li eke en orthod ox -protes

tante n zou de bijl aan de 

stam hebbe n gelegd. De 

noodzaak van een zuil was 

hi ermee ve rdwe ne n . Er is 

echter nog een belangrijke 

de zuil: de 

godsdienstige 

levensbeschouwing. 

'co nfess io ne le' politieke 

part ijen hoorde n th ui s in dit veel grote

re ve rba nd . Z ij ware n zee r belangrijk 

b in nen deze bewegi ng , maar zeker n iet 

de diri ge nt hiervan. Zij voerden ee n 

dee l va n het 'progra mma' va n de bewe

gi ng uit met name voorzover d it z ich 

ric h tte op de overhe id . De bezie le nde 

leid in g van dit verba nd , later het ce

ment va n de beide grote christelijke 

zu il e n, was d e levensbeschouw in g. 

Binnen het rooms-katholieke smaldeel 

we rd dit zo nder meer be hee rd door de 

Heilige Moederke rk . Binnen de o rtho

dox- protesta ntse zuill ag he t gecom p li 

ceerder. Maa r ook hi er kan veil ig 

worden aa nge nome n dat het over ke r

kelijke scheidslij ne n heen ging o m een 

levensbeschouwing die een aantal 'or

thodoxe' ke rn leerstukken bevatte. 

Zoals he t ge loof in een persoon lijke 

God die zic h in de Sch rift openbaa rde 

aa n ee n door hem geschapen mensheid 

d ie o ndanks de zon deva l door het 

Verbond e n de Verloss in g in C hri stus 

met H e m verbonden blijft. 

De neergang van de zuil 
H et verhaal is vaak verteld. Hoe de zui

len in de eerste he lft va n deze eeuw o n-

facto r die we li swaar ni et 

genegeerd maa r toch sterk onderbe

li c ht is geb leve n Dat is si mpe lweg de 

crisis in he t hart va n de z uil: de gods

dienst ige levensbescho uwi ng. Deze 

krachtce ntral e verli c h tte voorhee n a ll e 

ka mers va n de zuil , z ij het niet steeds in 

dezelfde mate. H et is een overigens ge

li efd ve rdedi g in gsmechanisme om het 

zo voor te ste ll en dat mensen heden 

ten dage ni et minder, maar anders ge lo

ven. Ik laat d ie sema ntiek maar voo r 

wa t het is. Feit is dat steeds meer ker

ken leegstaa n en ges loopt of verbouwd 

worden. Feit is dat met name in de 

post-co nc iliaire rooms-katholi eke kerk 

in Nederla nd een zeer felle str ijd ui t

barstte tussen g rofweg gezegd ve rti ca

li sten en horizo nta li sten. Tevens nam 

de kerke lijke meelevendbeid drama

tisch af. Zeker is het dat vee l Neder

landers we li swaar menen dat 'er iets is' 

dat we n iet ke nnen . Maar d it c redo, 'Ik 

geloof ergens wel iets', is heel anders en 

ni et verge lijkbaa r met het ge loof van 

eerdere generaties. 

H et wordt z ic htbaarder dat de christe

lijke levensbeschouw in g door steeds 

minder mensen wordt geke nd e n dat 

daarmee sa menh ange nd de christe lijke 
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inspiratie voor steed s minder mense n 

leeft. Ook nestgeur blijft per defin iti e 

maar éé n genera t ie hange n . 

Het CDA 
Het CDA is dee ls te begrijpen a ls ee n 

poging de e lectorale gevo lgen va n deze 

ontw ikke linge n af te dempen; zo moge

lijk stop te zetten en liefst weer om te 

bu igen. Me n bli es reveille voo r de ge ha 

vende geledinge n op een ni euw terrein 

dat met de nodi ge moe ite door aanne

mer Stee nka mp e n anderen bouw rij p 

was gemaakt. 

Uit de slagschaduw va n d e zu il di e 

steeds meer va ll en d gesteente oplever

de; weg uit d e hitte va n het kerke lijke 

theologische disco11rs dat zo heft ig 

woedde in vee l g roepe n en gemee n

schappe n. Dat ni euwe fundament werd 

gezocht in de polit ieke overtui ging zo

als deze als antwoord op de oproep uit 

de Bijbel gesta lte had aangenomen. 

Aldus gereorgani seerd e n me t ni euw 

elan voortgestuwd b leek deze jonge erf

genaam van een deels oude traditie zo 

ongeveer éé n op de dri e Nederl anders 

aan z ic h te ku nnen binde n b ij een reeks 

verkiez ingen Tot de ineenstort ing va n 

1994. In d it po li tiek trieste voorjaar 

bleek het 'fam il ieka pitaa l' (Bo lkestein ) 

ingeteerd. De ij zere n voorraad va n trou

we CDA-k iezers ('Stallllllwä!Jier') bestond 

grotendee ls uit de klassieke kiezer va n 

de oude drie part ijen; de (nu al wat ou

dere ) rege lm atige kerkganger die opge

groeid of vertrouwd is met de zu ile n

maatschappij die Nederland eens zo op

vallend kenmerkte. H et perspect ief van 

het CDA lijkt daarom op de lange ter

mijn op het eerste gezic ht we ini g hoop

vol. Immers d ie maatschappel ijke o nt 

zuiling gaat nog steeds doo r. Chris

telijke werkgevers- boeren -en midde n

standsorganisaties verdwijnen zoals 

eerder al de katho li eke vakbeweging. In 
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de gezo ndhe idszorg, de cultuu r e n he t 

welz ijn ve rsch ieten vee l instellingen va n 

kleur of is het leve nsbeschouwelijk uit

ha ngbord nog slech ts een bl oot- hi sto

risch etiket . Het trotse bo lwerk van de 

bijzonde re school lijkt stevig overeind 

te staan maar scholen worde n steeds 

meer op gro nd va n afstand (buurt

school ), faci liteiten en a ndere nie t-le

vensbescho uwe lij ke motieven gekozen. 

In medi aland is door fusie, schaalver

gro ting en ve ral ge me nisering het ooit 

zo ke nm erke nde segme nt van de c hri s

te lijke pers - zeker b ij de katholieken -

ste rk gereduceerd . KRO e n NCRV ho

ren in Hilversu m de hongerige leeuwen 

va n de comm ercie weer luide r brull e n . 

Steed s meer o rganiseren me nse n z ic h 

op gro nd van be lang of de aard van ee n 

act ivite it; steeds minder op>gro nd va n 

leve nsbeschouwing. D e 'kle ine verzu i

ling' in de stre ng reformato ri sche sfee r 

is overigens op deze ontwikkeling een 

uitzondering e n ee n react ie. 

Wat is in het postmode rne in vee l op

z ic hten andere Nederl and de ge loofs

bri ef va n het C D A? Is er nog plaats in 

een sa me nl eving die steeds sterker be

st ierd raakt door p rocessen waarop we 

gee n g reep l1jken te hebbe n zoa ls de 

a no ni e me g lobale economische mach

ten e n krac h ten , e n de sc hrikgodinnen 

van markt, media , menselijke autonom ie 

en indi viduali se ring. In een same nleving 

die de fa cto steed s sterker uitgaat van de 

vo lkssoevere initeit. In een maatschappij 

waar de politieke marges niet a ll een fei

telijk sterk gehypothekee rd zij n door 

macro-economische en bu iten lands-po

litieke factoren maar ook formeel verder 

verschrompelen door Europese besluit

vorming e n juridificatie of verrech te rlij

king van de po litiek. 

Een hernieuwde geloofsbrief 
De vraag of christe n-democratische 
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in,piratic voor steed<, mindcr mcmcn 

kelt. Ook ne'>lgeur hlijlt per detinitie 

maar CCn gcncratie hangcn. 

Het CDA 
Hct CDA i<, dcel<, tc hegrijpcn als ccn 

poging de clectoralc gcvolgcn van dezc 

ontwikkclingen al tc dcmpcn, zo mogc

litk <;lop te zctten en licl5t weer om te 

huigen. Men hlic<. ,-wcillc voor de geha

vcndc gclcdingcn op een nicuw tcrrein 

dat met de nodige moeite door aannc

mcr Stccnkamp en andcrcn houwrijp 

wa" gcn1aakt. 

Llit de <.lag-;chaduw van de zuil die 

<;teeds mccr vallcnd gestcentc oplcvcr

dc, wcg uit de hittc van hct kerkclijke 

thcologi5che disco11r1 dat zo hdtig 

wocdde in vecl grocpen en gcmccn

'charrcn. Dat nicuwc fundament were! 

gczocht in de roliticke overtuiging zo

al'> dczc al<, antwoord op de oprocr uit 

de llijhcl gestalte had aangenomcn. 

Aldu, gcrcorgani<;eerd en met nicuw 

clan voortgc<;tuwd hlcck dezc jongc crt

genaam van ccn deel-. oudc traditic zo 

ongcvecr <.'en op de dric Nederlandcr<; 

aan zich tc kunncn hindcn hij cen reeh 

vcrkiczingcn. Tot de incen5torting van 

IYY-i. In dit politick tric'>tc voorjaar 

hlcck hct 'tamilickapitaal' (ilolke5tein) 

ingctccrd. De ijzercn voorraad van trou

wc Cl )A-kiczer<; ( 'SimHIIIIPiiJ,Irr'l be,tond 

grotendecl-. uit de kla,,ieke kiezcr van 

de oudc dric partijen, de (nu al wat ou

dcrc J rcgcln1atigc kcrkgangcr die opgc

groeid of vcrtrouwd i'> met de ZLiilcn

maat5chaprq die Nederland ccn-. zo op

vallcnd kcnmcrktc Het rer-.pccticl van 

hct C:l )A lijkt daarom op de lange tcr

mipl op hct eer'>lC gczicht weinig hoop

vol. lmmer'> die maahchappclijke ont

zuiling gaat nog <;teed' door. C:hris

teliJke wcrkgcvcr'>- hocrcn- en middcn

-,tond-,organi-;atic-; vcrdwijncn zoal~ 

ccrdcr al de btholickc vakbcweging In 

de gczondheid'>zorg, de cultuur en het 

wclzijn ver-.chieten vcel in5tcllingen van 

klcur of is het levensbcschouwclijk uit

hangbord nog ,\echts een hloot-hi-.to

ri5ch etiket. Het trot<;c bolwerk van de 

bijzondcrc 5chool lijkt stcvig overeind 

tc <;taan maar <;cholcn worden steed<; 

mccr op grond van af-.tand (buurt

'>chool), faciliteiten en andere niet-le

ven5he5chouwelijkc moticven gekozen. 

In medialand i-. door lusic, schaalver

groting en vcralgen1eni~cring hct ooit 

zo kcnmcrkcnde segment van de chris

tclijke per<. - zckcr hi) de katholickcn -

<;tcrk gcrcducccrd KRO en NCRV ho

ren in Hilvcr<;um de hongcrigc Ieeuwen 

van de commcrcic weer luider brullcn. 

Steed, meer organi5CITn men<;en zich 

op grond van be lang of de aard van ccn 

activiteit; <;teed, rninder op grond van 

levensheschouwing De 'kleine vcrzui

ling' in de <,treng reformatori5che -.feer 

i'> overigem op dczc ontwikkeling ecn 

uitzondcring en een reactic. 

Wat is in hct pmtmoderne in vccl op

zichtcn andere Nederland de gcloofs

hrid van het CDA7 Is er nog plaats in 

ccn <;amcnleving die <;teed<; stcrker be

sticrd raakt door proccsscn waarop we 

gccn grccp lqken te hebbcn zoal5 de 

anonierne globale econorni<,chc mach

ten en krachten, en de 5chrikgodinnen 

van markt, media, men5elijke autonomic 

en indivicluali5cring. In cen <;amenlcving 

die 3r facto <;teeds stcrkcr uitgaat van dt: 

volk55ocvereinitcit. In ccn maatschappij 

waar de politieke marge<; nict aileen fei

tclijk 5\crk gehypothekccrd zi)ll door 

macro-cconomi5chc en buitcnlancl5-po

litickc factoren maar ook formcel verdcr 

vcrschrompclcn door Luropesc bc<.luit

vorming en JUridilicatie of vcrrcchterlij

king van de politick 

Een hernieuwde geloofsbrief 
De vraag of chnstcn-dcmocrali<,chc 
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partijen nog fl()(lig zijn op de drempcl 

van het dcrde millennium is op dczc 

plaats uitcraard een rctorische. WiJ vcr

trckken vanuit de opvatting dat chris

tendom bctckeni'> bczit voor politick 

handel en en voor de tundamentele no

tics met bctrckking tot plaats en funda

ment van overheid. samenleving en 

burger. Het is de dicpstc grond voor 

het nastreven van een christeliJk-poli

tieke tormatic. 

Hct is echtcr duidelijk dat 'naar buiten 

toe' in het moderne Nederland dit ge

zichtspunt niet zoveel indruk maakt. 

Dat bescft men binnen het CDA ook 

drommels gocd. lvkn zou cen nieuwe 

geloolsbriet kunncn gaan zoeken. Zo 

kan men zijn troeven vooral zettcn op 

aansprekcndc populaire politici or op 

de verdcdiging van een aantal dcelbc

langcn ot hct prohlcren op wat in her 

politick slacwlo vaak 'de normen en 

waarden' worden genoemd. Deze drie 

aspecten moctcn uiteraard niet worden 

veronachtzaamd maar kunncn moeilijk 

de finale nocmer Z!Jn waarop de 'bui

tenwacht' moet worden gewonnen. 

Aansprekcnde person en vormen in hct 

huidigc gepersonaliseerde en gemcdia

tisecrde politieke bedrijf een duideliJk 

pre De keerzijdc is ook bekend. Ditty

pe politici 'gijzelt' in zekcre zin de par

ttJ. Hun vertrek kan de verweesde partij 

in de miscrc storten. Daar-

Het blijft de vraag 

of het CDA op het 

naast en daarenboven hc

hoort ccn beginselpartij in 

laatstc instantie nict op pu

hliekc imago's van ambtsdra

gcrs te bouwen. De proh

lcring op dcelbelangcn. 111 

biJzonderc vorm tot uitdruk

king komend in de zoge

naamdc ·,alch-1111' partijen. is 

terrein van 'normen 

en waarden' lang 

een eigen profiel 

kan vertonen. 
ook aileen op kortc tcrmijn 

dicnstig Het zich nadrukkelijk stellcn 

voor de belangen van bepaaldc groepcn 

tast de pretentie aan om ecn integralc 

ahvcging van hclangcn na tc qrl'vcn 

Het bemoeilijkt bovendien de toegang 

tot mensen die colllrt~irc decllwlangen 

bezitten. 

Normcn en waardcn dan' Dit 'do"in' 

zoal-. politici het al zijn gaan noemen 

stijgt in aile politicke partijen in de hit

parade van kncllende kwcqics. De 

christen-democratic is vanouds stcrk 

ovcrtuigd van de zeltstandige bctekcnis 

van normcn en waarden die in onze 

kring nooit zijn gezien als dcrivatcn 

van ecn 'matcrii'le onderbouw' Andere 

partijen komen tcgcnwoordig ook 

steed., mcer tot de overtuiging dat nor

men en waardcn van bclang zqn voor 

een gezonde samenlcving met ecn JT

delijke mate van solidaritcit en vcdig

heid, gcdragcn door vcrantwoordclijkc 

burger'-; en organi~aties. Hct woordgc

bruik 'normen en waarden' is wat onhc

doeld komisch nu het hter om neutralc 

bcgrippen gaat. Er zijn biJvoorheeld 

ook tascistische normen en waarden. 

Men bedoclt uitcraard de min of mccr 

algcnH:-cn aanvt~ardc notic" van ccn lat

'>Oenlijk burgcrschap Het bliJh de 

vraag of het C:DA op dezc veiligc 

grond lang een cigcn prohcl kan vcrto

ncn. Bli)ft men risicoloos hinnen het al

gemene lcvende gevocl dar. zeker ook 

biJ de nu langzamerhand de middelbarc 

lccftijd hcreikende omvangriJke en 

machtige groep van mcn-,en die tot de 

gchoortegolf gcrekcnd mogcn worden. 

dat ccn aantal zakcn uit de hand lopcn. 

dan liggcn hicr nwgelijkhcden 1\laar 

hier zijn natuurlijk ook de andere par

tijen aanwezig die vrqwel allen aan dit 

wijdverhreidc onbehagcn appellcrcn 

Hct C:DA zal concrcter moetcn zijn en 

moeten sprekcn naar oudc traditie ovn 

de hetckenis van chnstelijkc waMden 

en normen voor overheidshandclcn 



Dat is die C waarover de lcden in de 

zaai(Jcs titckns al die vergaderingen 

steeds weer, soms ritueel en gratuit 

maar toch, heginnen. J)at i' nog <,teed<, 

de kern van de geloot<,hrid in cleze titcl 

Tcrzitcle zit hier tocgegeven dat dit ac

cent niet hijzonder wervcnd luncrio

neert huiten de eigcn kring, maar 

daarover mccr in de ,Jotparagraal Het 

risico i' nier denkheclclig clat zulb zou 

hetekenen dat het C:DA 'dwarsig' en 

meer antithcti<,ch wordt crvaren. Een 

gezel,chap met een <,lerk cultuurkritl

sche in,bg. 

let<, mecr 'vreemclelingschap in de we

reid' zoal' cen vroeger veel gchruikte 

zegswitze hct uitclrukt. 

Wat dwarsig 
[nerzitd' omclat de l11111Pcil waarin hct 

C:DA zich hevindt, zowcl politick als 

maatschappelitk, ccn andere is dan die 

welke vroegerc gcncratie<, politici ont

moetten. Drasti,ch andcrs zelk De 

elcctoralc en politicke machtspositie 

van chri<,telijk-politicke tormatie<, i'i 

..,tcrk atgcnon1cn. 

Daarmee samcnhangend zal de partij 

hct oude, met de huidige ontwikkelin

gen vaak moeilijk vcrenighare politickc 

edgoed, ol wat onder de korcnmaat 

moeten plaat<,cn olwel dit tlli<,t mocten 

u1tdragcn \VJt tot vcrvrcen1ding hij 'an

dersdenkenden' bn lciden. Fortuyn, ai

Jc,hehalvc ecn C::DA-bn, ziet hier zell'i 

1mposante mogelitkhcden voor de toc

komst. Hit spreekt in Llsevicr over 'de 

schatkamer van her C:DA' die in een 

<,teeds wildcre en ontreddcrder wereld 

moet worden geopend. I kzc analy<,e 

even daar gebten moct de partii inder

daad allcrlei stekelige 'politick' niet ge

heel 'correctc' <,tellingnames nier tevcel 

ontwijken Fr <,om<, zelts 'invliegen' om 

cen courante wielcrterm tc gehruiken 

lnkelc voorl'-_-clden. In de huidigc ont-

wikkeling worden overhcid en over

hcid'iamht sterk gc'in<,trumentalisecrd 

he,chouwd. De lcgitimarie wordt t!e[ac
to in de volb,ocvcreiniteit gezocht ook 

al zegt onze grondwet dat als ccn van 

de zecr weinige (herinnering aan de 

sterke positie van de christelijke parti)

en) niet met zovcel woorden. De analo

gic met het hedrijtsleven is zecr 

gczocht De overheid die dienstcn pro

duceert voor de koning/hurger en daar

op wordt 'algcrckend' hiJ onder andere 

de <,tcmhus. De amht'idragcr is dan ecn 

soort puhlieke manager len kist met 

in<,trumenten vJn volksinit1atid tot re

ferendum en van gckozen kahinctslor

mateur<, tot burgemeester wordt hier 

aangeslccpt 

Het C:DA moet hicr principieel tegcn

ovcr blijven <,~ellen dat de laat'itC lcgiti

matie van de ovcrheid niet in mensen 

ligl; dar haar taak de puhlicke gcrech

tigheid is en dat zij daarbij dus gebon

den is aan recht, waarbij voor volks

vertegenwoordigingen overigcns wei 

ccn hootdrol is weggelegd. Mecr in het 

algemeen zal hct C:DA de verdedigcr 

moeten zijn, desnoods tcgen de stroom 

in van plaab en lunctie van de overheid 

die in een rechtsstaat in veel opzichten 

staat tu"cn heschaving en harbarij. Een 

onverzoenlijke houding tegen allcs wat 

het gczag vJn dczc overhcid aJnta-;t 

zoals corruptie en amhtclijk mi'ihn11k 

van hevocgdheden, hoort hierhj) 

Het C:[)A zal in de traditie van de <,oe

vereiniteit in eigen kring, het suhsidia

riteit,begimel en de gcspreide verant

woordelijkheid een som<, wat weerbar

'itiger houding moeten innemen hi) de 

he,clwrming van (vooral levensbe

schouweiiJk gc'l'nspireerdei vcr'ichei

denheid Waakzaamheid tcgen het 

hellt + 1-mechanismc, dat via regelge

ving deze plurilormiteit wil rcduceren 
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Dezc tijd lijkt plurilormer dan ooit. 

Algczien van con<,umptiepatroncn i<; 

die maat'>chappclijkc veelklcurigheid 

nogal cens schijn. Er is een '>lcrk con

forrncrende drang die soms kan uitlo

pen in democratisch ah<,oluti'>me 11et 

CDA kan tegen de tijdgecq komen te 

staan al'> zij de menselijkc autonomic 

alwijst hij zaken van Ieven en dood, 

medi5che technologie, de lundering 

van het strafrecht, het lamilierecht en-

zovoort. 

Het CDA zou zich scherper kunnen 

uitspreken over de hetckeni'> die in het 

openhare Ieven aan christelijkc waar

den en normen moct worden gegeven. 

Dat de staat ncutraal zou zijn is cen 

;prookje dat niet '>lecht<, via l'osthus 51, 

maar via vrijwel allcs wat hi1 doct. 

wordt ontmaskcrd. Hij tracht bij 

voortduring waarden te vcrwerkelijkcn. 

Het zou ook moeilijk anders kunnen. 

Het verhaal dat mcnsen in meerderheid 

nu cenmaal ander-, willcn en dat we on'> 

daarhiJ dienen neer tc lcggen. i'> ccn 

zwak vcrhaal. De stcllingname dat het 

nu eenmaal nict zo helder i-, wat die ei

gcn chri<,tclijke waarden zouden zqn is 

zekcr ook voor de 'buitenwacht' dode

lijk. Natuurlijk wijst de chri<;ten-dcmo

cratic vanouds vol ovcrtuiging de 

theocratical en bcnadrukt zij de 5chei

ding van kerk en 5taat cvenal'> de cigen 

linaliteit van de ovcrheid. 1\laar- ccn 

zellbcpcrking tot hct domelll van hct 

algcmeen latsoen hiedt wei ccn buiten

gcwoon karigc rechtvaardiging voor 

cen cigcn parti)-politiekc prohlcring in 

het huidige krachtenvcld. 

Het C:DA i-, als oppositiepartiJ mindcr 

gevangen in de veclal zccr dwingendc 

hureaucrati<;che en hudgettairc I dee I-) 

logica van Den Haag. Er 011tstaat mec,

ruimte om de normativiteit van hcpaal

dc grootheden te hcnadrukkcn llij-

voorbecld zou men de in5trumenta

liscring van hct schaalbcgnp - zo ken

merkend voor amhtcliJk denkcn - ecns 

kunnen gaan hc<,trijden. Dezc voortdu

rendc drang tot '-.chaalvcrgroting 1~ 

overal zichthaar; in de dcbatten over 

be;tuurlijke reorgani5atic, hcr5lructurc

ring van het ondcrwii'>, wclzijn, volk'>-

gezond hci dsvoorzi en i ngc n 

heel d. 

biJVOor-

In een aantal gcvallcn li)kt cr een dui

delijk verhand met de kwet<;baar-hcid 

van mensen, hun gevocl voor veiligheid 

en hang naar hcrbergzaamhcid. Dcze 

wat tcgendraad<;c houding tegcn het 

dictaat van profc<;Sionaliscring en 

'ichaalvcrgroting zou ovcrigcn'i ook 

elcctoraal bepaald nict ongtlll<;tig tc 

hoevcn uitpakkcn. 

Hiermcc verwant is de durl om de ook 

zccr imponerende logica van de vrije 

markt ten hchocve van kwet<;bare mcn

'>en en grocpen tc amenderen. Her is 

waar dat dezc pogingen hct C:DA ver

der in antagonisti5chc positic kan bren

gcn met de 'tijdgec5l' Dit i'> mogeli1k in 

de 5lriJd tegen de 24-uur<;economie de 

'>teun aan hijstand,moedcr5. het bchoud 

van kindcrhijslag, de handhaving van 

pluriformitcit in de media en het tegen

gtlan van cxcc~~icvc conlnlcrciali-;cring 

van de 5amenlcving. 

Ten<,lottc i'> er nog cen andere hijzon

dcre om<,tandighcid In de vorige ecuw 

bot~te de 'chri5lclijkc politick' vaak op 

wccr<;tand hi) grote dclen van de lci

dendc elites op 5taatkundig en maat

'>chappcliJk gehied In onze tijd en 

zeker in de tockomst moct niet worden 

uitge<,lotcn dat dcrgeli,kc <;tcllingnamc<, 

ook brcdc ma<;<,a·, kunncn irritcrcn. Er 

kunncn dan hcuse stonncn op5lckcn, 

wcllicht aangewakkcrd of gcorganl

seerd door de 'hogepricster5' uit vooral 

de vi<;uclc media tegcn zovcel oh5cu-
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Deze tijd lijkt pluriformer dan ooit . 

Afgezien van consumptiepatrone n is 

die maatschappe lijke vee lkl e uri g he id 

noga l eens schijn . Er is ee n ste rk con

form ere nde drang d ie so ms ka n uitl o

pen in democratisch abso lu tisme. H et 

CDA kan tegen de tijdgeest komen te 

staa n als zij de mense lijke auto no mi e 

afwijst b ij zaken va n leven e n dood , 

medische techn o logie , de fu nderi ng 

va n het strafrech t, het familie rech t en 

zovoort. 

H e t CDA zou zic h scherper kunn e n 

uitspreke n over de beteke nis di e in het 

o penbare leven aan chri stelijke waar

de n en normen moet wo rden gegeven. 

Dat de staat neutraal zou zij n is een 

sprookje dat niet slechts via Postbus 5 1, 

maar via vrij we l all es wa t hij doet, 

wordt ontmaskerd. Hij tracht bij 

voortduring waarden te ve rwerkelijken 

H et zou ook moe ilijk a nders kunnen. 

H et verhaa l dat me nse n in meerderheid 

nu ee nm aa l anders will e n e n dat we ons 

daarbij d ienen neer te leggen , is een 

zwak ve rh aa l. De ste llingna me dat het 

nu eenmaal ni et zo helder is wat die e i

gen christe lijke waarden zouden zijn is 

zeker ook voor de 'bu itenwacht' dode

lij k. Natuurlijk wijst de chri ste n-demo

crat ie va nouds vo l overtuiging de 

th eocratie af e n benadrukt zij de sche i

ding va n kerk e n staat eve nals de eigen 

finaliteit van de ove rhe id . Maar ee n 

zelfbeperking tot het domein va n he t 

algemeen fatsoen biedt wel een buiten

gewoon kar ige rechtvaard ig ing voor 

een e igen partij-politieke profi lering in 

het huidige krachtenveld. 

Het CDA is als oppositi epartij minder 

gevangen in de vee lal zeer dw in gende 

bureaucratische e n budgetta ire (deel -) 

logica van Den Haag. Er ontstaat meer 

ruimte om de normativite it van bepaa l

de grootheden te benadrukken. Bij-

voorbee ld zou me n de instrumenta

li sering va n het schaa lbegrip - zo ke n

merkend voo r ambte lij k denken - eens 

kunn e n gaa n bestrijden. Deze voortd u

rende drang tot schaalvergroting is 

ove ra l zichtbaar; in de debatten over 

bestuurlijke reorganisatie , herstructure

ring va n het o nderw ijs , welz ij n, vo lks

gezo ndh e idsvoo rzien ingen bijvoor

beeld. 

In ee n aanta l geva ll e n lijkt e r een dui

delijk ve rba nd met de kwetsbaa rh eid 

va n mense n, hun gevoel voor ve ili ghe id 

en han g naa r herbergzaa mh e id . Deze 

wat tegend raadse ho udin g tege n het 

d ictaat va n profess io nali se rin g en 

schaalvergrot in g zou overigens ook 

e lectoraa l be paald niet o ngunst ig te 

hoeven uitpakken. 

Hiermee verwa n t is de durf om de ook 

zeer im ponerende logica van de vrije 

markt ten behoeve va n kwetsbare men 

se n en g roepe n te amende re n. Het is 

waa r dat deze pogingen het CDA ver

der in antagonist ische positie ka n bren 

gen met de 'tijdgeest'. D it is moge lijk in 

de strijd tegen de 24-uurseconomie de 

steun aan bijstandsmoeders, het behoud 

van kinderbijslag, de handhav in g van 

p luriform iteit in de media en he t tegen

gaan va n excess ieve commercia li se rin g 

van de sa men lev in g. 

Tens lotte is er nog een andere b ijzon

dere omstandigheid. In de vo ri ge eeuw 

botste de 'chri ste lijke poli tiek' vaak op 

weerstand bij grote delen va n de le i

dende e lites op staatkundig en maat

schappe lijk gebied. In onze tijd en 

zeker in de toekomst moet niet worden 

uitgesloten dat dergel ijke stellingnames 

ook brede massa's kunnen irriteren. Er 

kunnen dan heuse stormen opsteken , 

we ll icht aangewakkerd of georgan i

see rd door de 'hogepri esters' ui t voora l 

de visuel e media tegen zovee l obscu-
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ranti sme en negatie van wat 'de mense n 

in dit land wi ll en'. 

Noodzaak politieke boodschap 
voor de langere termijn 
Terugkerend naar wat eerder is geste ld 

moeten we de vraag onder ogen zien 

wat nu die ge loofsbrief is va n deze ou

de stroming in het nieuwe Nederland 

juist bij de steeds groter worde nde bui

tenwacht? Dat is niet of althans niet in 

hoofdzaak het bestuu r

CDA zal dit debat zeker moeten b lij 

ven voeren maar vee l werfkracht mag 

er niet va n verwacht worden. Althans 

n iet nu . 

Maar ook het alledaagse zeer concrete 

politieke handwerk leent z ich daar niet 

echt goed voor. Burgers nemen zoa ls al

lerle i onderzoek steeds weer aantoont 

slecht fragmentarisch kennis van wat er 

zoal gebeurt in raads- en statenzalen , 

aa n het Binnenhof of in Straatsburg. 

Wie weet weg in de dui

derspotentiee l of een com

binatie va n specifieke 

dee lbe langen. Het be na

drukken va n waa rden en 

Een beginselpartij 
zenden ste llin gnames va n 

al di e partijen bij al di e 

wette n, bes luiten en 

nota's? Inc idente n bepale n 

in belang rijke mate de dan 

ook zeer,gri lli ge e n g rote 

Jloatillg vole. Slotdebatten 

voor de telev isie zijn in 

behoort in laatste 

normen als algemene cate

gorie is dat eve nmin . In de 

huidige omstandigheden 

kan slech ts de politieke 

verta li ng va n deze begin-

instantie niet op 

publieke imago's 

van ambtsdragers te 

bouwen. verkiezingscampagnes 

se len , u itga ngspunten of 

intenties deze geloofsb rief vo rmen. 

Vee l me nse n z ij n immers va n de woor

den ve rvreemd ; zij moeten de daden 

zien o m well ich t weer iets van deze 

woorden te ve rstaa n. Dat wordt be

doeld met de uitspraak dat het CDA re

ideologisering nodig heeft . Jui st voor 

die buitenwacht. 

De christen-de mocratie kent in 

Nederland een trad it ie waa rbij erg vee l 

aandacht e n energie wo rdt gewijd aan 

het normat ieve debat: de d iscuss ie over 

gro ndslag, beginse le n e n uitgangspun

ten. Er is hier een d uide lijke ve rwa n t

schap in stijl e n strekking met het 

discours op theologisch-fi losofisch ter

rein . Het illustreert ook de , mond iaa l 

gezien unieke, calvin istische invloed op 

vorm en inhoud van dit debat. Deze 

principi ë le , vrij abstracte , d iscussies 

bieden op z ichzelf we ini g herkenning 

voor ee n toch vaak be trekke li jk ver va n 

het bijbels-chri ste lijke re fe re ntiekader 

verwijderd ge raakte buite nwacht H et 
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niet voor ni ets va n groot 

gew ich t. De men se n hebben door het 

jaar heen wel wat ande rs te doen e n 

we ini g tijd besch ikbaar om z ich va n al

lerlei op de hoogte te laten bre nge n. 

Het vee l te vaak gesmade maar toch zo 

noodzake lijke handwerk moet we li s

waar meer met kracht verricht b lijven 

worden ; al te grote electora le effecten 

moet me n h ier echter niet van ve r

wachten . 

Tussen de ve rheven en ged ragen begin

se le n enerz ijds en deze 'dow11 lo ea~ib ' al

ledaagse po liti eke hect iek, li g t ee n 

ni veau dat zich goed zou kunnen lenen 

voor verdergaa nde ideo log iserin g of 

po li tisering. H ier kan een partij die be

gi nse l-e n vo lkspartij w il zijn z ic h als 

geheel in een vast en kalm ritme , ont

hecht aan de contingentie va n de tacti

sche en strategische behoeften van de 

all edaagse politiek, een duurzame ve r

ta lin g va n de boodschap beproeven . 

Het abstract ie- ni veau is kwalitatief an

ders dan dat va n het normatieve debat 
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over grondsbg en begin'>el Het ligt na

tuurlijk wei onder het bcslag daarvan. 

Maar het i'> vee! politiekn en concreter. 

Het wil de '>amenleving cen beeld voor 

de tockom<,l op langere termiJn hicden 

Een wcliswaar grot gepen'>eeldc maar 

loch heldne toekom<;tvi'>ic Die visie 

nccmt de he<,taande Ncdcdandse '>itu

atic tot vcrtrekpunt. 

Er wordt rckening gehoudcn ihct C:DA 

blijh een cchte 'bc5tuur'>partij') met wat 

onbcinvloedbaar i'>. Jc kunt de toc

komst niet geheel kenncn maar het i'> 

wij'> ontwikkelingen tc schattcn en wel

licht in scenario's te duiden. Het betrdt 

dan nog een bctrekkclijk waardcvrije 

analyse zoals die bijvoorheeld op eco

nomisch terrein ook door hct C:entraal 

Plan Bureau is verricht in hct tamcuze 

langc-termijn ondcrzoek, 'Sc<lllllilltJ the 

future' Ccgevcn het uitgangspunt van 

de bestaande Ncderlandse situatie en 

gcgcven de n1argc die nat1r verwachting 

aldus wordt gclaten aan 'de Nedcr

landsc politick', moct bij 

(bijvoorbecld vijfcntwintig jarcnJ moe

ten veranderen. Hoc moetcn dan de 

vnjheid van ondcrwijs, de studiehnan

ciering, de inhoud van het onderwijs, 

de selectic in het onderwijs, salaris

<,tructuur van het personeel, schaal

grootte van '>cholcn enzovoort er uit 

zien. Dit type schildcr-ingen kunncn 

ook in de sarnenlcving en zeker in de 

bctrokkcn gelcdingcn een vast en hcr

kcnbaar bakt·n zijn l\lcn hoclt zich er 

niet gcheel en al in 'tcrug te vinden' 

maar hct i'> een eerlijk en stabiel relc

rentickader. Het hiedt ecn veel -.cher

pere prohlcring van de partij Scherper 

dan ccn profilcring die moct worden 

ontleend aan de heen en weer stampen

de schuit van her rcgeerbelcid die im

mers orwermi)dclijk spcclbal is van 

wi-;~elingcn in de bcn1anning en 'iOI11<.., 

onderworpen aan korte-tcrmiJnbclan

gen en de noodzaak tot compromis 

over de koer<,_ Zo kan men ook up hct 

gcbied van bmilierecht, sociale zeker-

heid, milieu, de toekomst 
hct Iicht van de eigen poli

tieke overtuiging ecn lan

ge-terrnijnbccld worden 

geschet<,t Alsot hct C:DA 

op het bctreHende tcrrcin 

(bijvoorbccld sociale zc

kerhcid) hct aileen voor 

het zeggcn zou hcbbcn. 

Bijvoorbeeld, Cegevcn de 

bestaande Ncderlandse or

ganisatic van het binnen

lands bestuur; hoc zou 

deze cr bij hct Iicht van 

ch risten-democratischc 

Een wat 

tegendraadse 

houding tegen het 

van de Nedcrland<,c <;taat 

binncn Europa, de toc

komst van hct plattcland -

dcrgeli)ke beelden ontwer

pen. 

dictaat van 

schaalvergroting en 

professionalisering 

zou electoraal niet 

ongunstig hoeven 

Men zal niet tevcel van dit 

type schilderiJen moeten 

rnakcn etl hiJ voorkeur in 

'imrnatcrielc dossiers'. Lie

ver proefdraaien met enkelc 

sectorcn dan het vcroorza

ken van partijpoltticke pa

pieren opstoppingen die 

dcmotivcrend uitwcrken. 
uit te pakken. 

bcginsclcn en uitgang~-

punten als her uitsluitend aan de partij 

lag in hoofdlip1en op middel(langeJ tcr

mijn zeg bijvoorbeeld twintig jaar cr uit 

moeten zicn' Wat zou rekening hou

dend met hct be<,taande Ncderlandse 

ondcrwijsbestcl op de langere tcrmijn 

Het model is in de ambtelijk-politieke 

wereld overbckend en wordt overal in

gezet. Tien jarenplannen, twintig jarcn

plannen. Hct kan niet op. F:r staan 

zoals bijvoorbeeld in de ruimtelijke or

dening bij hct streckplan vastc en ruimc 



tcrmip1en en va<;te procedures voor. Los 

van vcrkiczingcn en wi~sclingcn van 

he,turen. Waarom zou zulb wanneer 

het gaar om mecr politiek-normatieve 

heschouwingen zoals over de tockom

stige pmitie van Nederland in Europa, 

ol de lange termijninrichting van het 

onderwiJs niet kunnen. NatuurliJk zul

lcn aanhangcr-.; van ccn wat pragnlati

sche he<;tuurscultuur huivcren, ja 

mi55chien wei gruwen van het dehatte

rcn over en va;.,tkggcn van dcrgclijkc 

hlauwdrukketl op een hetrckkeliJke 

'amatcuri5tisch nivcau' want partijlcdctl 

zijn doorgaan.., gccn protc:-,sional-; 

Vt-ccs voor dtccten op de coalitic 

1'kan-.1 kan ccn andcr n1oticf voor tcrug

houdendhcid zip1 of angst voor ecn ge

hrck aan tlexihiliteit of integrialitcit 

1 vooral hnancicel 1 van he lei d. 

llovcndicn kunnen de partijdiscussies 

over zo'n \childerij' ecn hec!tl van ver

deeldhcid oplcverctl, terwijl men zich 

kwct5haar maakt voor kritiek uit aile 

hoekcn en galen van het politiek hc

stcl Dergclijke eHecten hoeven nict 

dcnkhccldig te zijn, toch mcen ik dat 

zcker in hct huidtge tijdsgewricht de 

voordelcn voor het C:DA grotcr zijn 

dan de nadelcn. Overigcm lijken al de

ze bezwaren in icdcr geval elders de 

opkotw,t en hloei van de 'planliguur' 

1 ook in Den Haag en op provinciaal en 

gemeenteli1k niveau) niel te hindercn. 

Het is ook daarom in dezc steer van 

buitcngewoon helang dat 'de politiek' 

het niet laat afwetcn. Zij moet immers 

het enonne conglomeraat van dcparte

mcntalc en andere planningsmachincs 

voeden. Is deze animatie zwak of dil

lum dan voltrekt zich het hclcidsproce<, 

onder stcrkc invloed van de autonoom

bureaucratische natuurwettcn die na 

Weber door vee! sociologen en andere 

wetenschapsbcodcnarcn voldoende in 

bart zqn gehracht. 

Alles in aanmerking ncmend mag toch 

worden gchoopt dat door een verdere 

ideologi-.ering of politisering van de 

'langcrc termijn' de partiJ vee! sterker 

wordt betrokken bij de christen-demo

cratische politick en dat via de grotc 

schilderijcn er een slructureel en duide

lijk prolicl onblaal bij een buitcnwacht 

die de inspiratie van de -,childer weli'>

waar niet geheel btl duiden maar zijn 

resultaal waardcert. 

Zo kan de christen-dcmocratte in de 

ccn-cn-twintig;.,tc ccuw nog -.teed;., ook 

voor de huitenwacht een polittek kom

pa..., vonncn \VJ.J.rop lllCil wil varcn, zc

kcr als de Jchtcrbnt van de 'nicuwe 

tijdgec<;t' hier en cbar onheilspcllende 

trekkcn gaal vcrtoncn. 

i\ 1r drs A.li.i\ I. Dolle 11'115 !}rlltrclltmradslid 

poor /Jet CJ)A i11 Crollitu)cll 1'!111 197H tot 1991. 
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Geen enkele politieke partij wil zich neerleggen bij de ontwikke

ling in de richting van veramerikanisering. Maar in de huidige situ

atie kunnen de partijen zowel de platform- als de makelaarsrol niet 

meer adequaat vervullen. Nodig is dat partijen functieherstel na

streven en hun positie als intermediair tussen burger en overheid 

hernemen. De Europese activiteiten van partijen dienen financieel 

ondersteund te worden en voorkomen moet worden dat campag

nebekostiging door de overheid ten koste gaat van wetenschappe

lijk en vormingswerk. 

van de poiJtlc-

voor staatkundigc vcrnieuwing die de 

positie van de parti)en direct rakcn: naT
wec Jaar geledcn hebben de 

wetcn-.chappelijke in'>tilulen 

ke partiJCn ccn JA!iiloaiil\!1"~--. 

tionaa\ cen cor-rectid rclc

rendum. gemeenkliJk een 

nog ruimere mogel1)khe1d 

om referenda te houden, 

een duhhele stem bij ver

kiczingcn: CCn voor ccn 

rcgionalc en ecn voor ccn 

landclijke bndidaat, sp1Ti

d1ng van de gcnlecntc

raadsverkiezingcn, henoc

ming van wethouder> van 

hui len de gemeenteraad en 

conlnentie gewijd aan de 

vraag 'zijn politiekc partij

cn hij de tljd~' Sindsdien 

is er cen grotc hoevcelheid 

politicologi'>che en rechts

hlosohsche i1teratuur ver

schencn. die aan her lurK

tioncren van hct politieke 

systeem is gewlJd. De ti

tels spreken vaak voor 

zich het gaat over de Dr. CJ K/ofl <,amcnvoeging van de 

kloof tu<,<,en burger en politick, over de riJb-.uhsidics voor wctenschappcliJk en 

lege pick van de macht en er zijn au

teurs die hct elllde van de polit1cke par

tijen aankondigen. 1 

lnmiddel> was het vraagstuk van de 

toekomst van de politieke partijcn ook 

op de politieke agenda verschenen. De 

rcgcring hoog zich over voorstcllen 

vorm111gswerk aan de politieke parti)en 

tot ccn brede docluitkcring waarvan 

ook campagnes en leden1nformatie he

kostigd zouden moeten gaan worden. 

Dit allcs wa-. voor de wetemchappeli)ke 

instiluten van de vier grotc partijen 

aanlciding om de zaak nogmaals onder 



de loer te ncmen. Zij ana]y<;eerden het 

rrobleem nogmaal<; in een themanum

mcr van Belcid & l\1aat.,charrii' Aan 

dit themanummer i<; or 19 juni jong<;t

lcden een conlcrentic gewijd. De con

lcrentie wildc een laag dierer stcken 

dan de vraag ot <;uh<>idiering, sflollson>~q 

ot contributie'i van lcdcn de ha<;is van 

de parti)hnancicn dient tc vormcn. Wat 

i'i er eigenliik aan de hand in onze dc

mocratiec Waarom worden er vraagte

ken<; gczet bij de toekom<;t van poli

tleke rartijen' Zijn die ontwikkelingen 

onomkeerbaar ot nicP Zo nee, willcn 

wi) die ontwikkelingcn dan wei: De 

vier in'itituten ziJn ervan overtuigd dat 

men pa<, zinvol over -.uh'iidie, sflOIISOI-iliiJ 

ot contributic'i kan pratcn, a]<; cr zicht 

i'i op die ondcrliggcnde proce'iScn. In 

deze bijdrage worden de analy'ie'> van 

de vier in'itituten <,amengevat, wordt de 

be,chouwing wecrgegevcn die dr'i. W.l. 

Deerman, al'i voorzitter van de Twecde 

Kamer, in zijn rol van slot'iprcker op de 

conlcrentie heclt gehoudcn en worden 

de actuelc ontwikke- lingen rond het 

regcring<;<;tandpunt gecvalucerd. 

Wat is het probleem? 
In de handboekcn <,taan politieke partij

en be,chreven al-, organi-.atie<; die niet 

ee11 dcclhelang, maar het algemeen be

lang behartigen De politieke rartijen 

ontwikkclcn integrerende visic<; door 

middel van wctcmchappeliJke <;tudie, 

door dt'iLLIS'iic<; met hun leden, daaruit 

vloeien vcrkiezing<;program'i voort en 

vervolgen<; ,luiten ziJ compromi<;<;en in 

de volkwertegenwoordiging. Aldu<; 

komt in on<; <,taatshe<;tcl een mecrder

heidsvi'iie op hct algemeetl bclang tot 

'itand. l'oliticke parti)en doen dat vanuit 

vcr'ichillcndc normat1eve ovcrtuigin

gen De ccn lcgt hij hct intcgreren van 

deelbelangen tot algcmeen belang mecr 

de nadruk op geltjkheid, de ander mecr 
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op vrijhcid, de derdc op gcrechtigheid 

en de vierdc op hct mec be.,]i<;<;en van 

aile betrokkenen. Die normatievc ver

<;chillen zorgen crvoor dater een kcuze 

i<; tu<;<;cn ver<;chillende visie<; op het al

gcmeen belang. Zo luidt hct ideaaltype 

van de politiekc rartij a]<; intermediair 

tu<;<;en burger en ovcrhcid. 

De werkelijkheid i'> dat de ver<;chillen

de <;ectoren van de samenleving, zoals 

het onderwij'i, het berlrijt.,Jeven, de 

volk.,gezondhcid, de milieuheweging 

e11zovoort'i ztch olwel weinig mecr gc

lcgen Iaten liggen aan de politick en de 

overheid en in belangrijke mate zelf.,tu

rend zijn geworden Olwel dat zij zich 

direct vcr'-Jtaan 111ct de regcring, de !lli

nisters en hun departementen van 

opcnbaar be<;tuur. l'artijen, hun pro

granl~ en hun vertcgcnwoordigcr.., in 

het parlcmcnt spelen in dat pnJCC'i in 

veel mindere mate een bcpalende rol, 

dan de handhoeken suggereren. 

Ook voor burger<, ncemt hun bctekeni'> 

daarom at. Politieke partijen ontwikkc

lcn zich hierhij in tocncmcnde mate tot 

zogenaamde kadcrpartijen. Dat zijn po

litieke partijen met weinig lcden en 

veel beroer<;politici. Zij onder<;cheiden 

zich van de vroegcre ma<;<;a-partijen. 

die met name in her tijdperk van de 

verzuiling voorkwamen. Trekt men dit 

pcr<,pccticf, cnigszin'-> gcchargcercC 

door naar de toekomst dan worden par

tijen oligarchi'iche organi'>atie'i, die 

door middel van sfwllsorill<} inkom'iten 

verwcrven en door middel van marke

ting kiezer'i. In het Amerikaan<,c poli

tieke '>Y'itcem werkt hct zo. 

De centrale vraag die op de conlcrcntie 

aan de orde was. luidt ol de gc<;chetstc 

ontwikkeltngcn van luncticverlie'>, vcr

zakelijking en ontwortcling Jui<,t zijn en 

ol dczc ccn prohlcem vormcn ot niet. 

En zo ja, wat craan gcdaan znu moetcn 

worden. De vier imtitutcn wildcn die 
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di.,cus<,ic niet bclastctl met hct eigcn 

bclang van politickc partijcn. Wat hen 

betreft hodt nict per dclinitie aan de 

politickc partijcn in hun huidigc vorm 

te worden va-;tgehoudcn. Wei zijn zij 

van mcning dat het hier om keuzcn 

gaat ovet· functie'> die hchartigd moctcn 

worden. Wic het cinde van de partijen 

aankondigt, ot wie de huidige ontwik

kcling zijn gang laat gaan, die necnlt de 

vcrantwoordclijkhcid op zich om aatl tc 

geven hoc de tunctic-, dte politicke par

titen tot duwcr behartigen, dan wei ge

<,talte moctcn kritgen. 

De hoofdlijn van de 
verschillende bijdragen 
llij het <,chritven van de vcrschillcnde 

h11dragen hcbben de auteur'> crnaar ge

strecfd nverlappingen tc vermijden en 

hcrhalingcn tc voorkomen. ZiJ hchhcn 

zich toege'>pit<;t op de vraag waar in 

hun ogen het centrale prnbleem zit en 

wat de daarhij passendc op[m.,ing.,rich

ting i'> Die prohkcmperccptic is nict 

bii aile vier hetzeltde Ctl dus ook de gc

kozen oplmsingsrichting niet. 

De directeur van het Wetcn'>chappelitk 

Bureau D66, C:hristiaatl Vric'>, richt 

zich in zijn bijclragc vooral op wat wij 

zoudcn kunnen noemen de flcrrsc!J<I]ls

frcic Diskus,/oll over de tockom'>lige in

richting van de '>amenlcving. Than<, is 

de politick in zi)n ogcn nict de organi

satot· van de publieke di'>CU'>Sie maar 

ccn soort aanhangwagcn van de hu~ 

rcaucr<Jtie. De politicke opcnbo<Jrhcid i' 

gcdcgencrcerd. Die tunctic ts vcr

schraald in ecn samenleving en een po

litick systccm waaritl de functionclc 

rationalitcit van de bureaucratic ovcr

hecr<,t en plannen voor de tockomst 

cercler worden ontwikkcld door de 

non-politickc planhurcaus van de rcgc

ring. "Hoc hcscherrncn wi1 ccn gcorga

niseerde vriJploal'> voor het denken 

over de imichting van de samcnk

ving~'', vraagt I)c Vric<.;. 

De bijdragc van l'aul Kalma en lrans 

Hecker, van de Wiardi Bcckmanstich

ting, kie'>t een andere invalshock. Zij 

mc11cn dat het dehat over politick en 

politiekc partiJen vee! te intern gericht 

is; tc wcinig rckcning houdt met ont

wikkclingen huitcn hct politick sy

<,teem. Die ontwikkclingen !van de 

ontvoogding van het individu tot ecn 

razend'>nellc tcchnologi-,cllC ontwikkc

ling!, tastcn, zo mcnen zii. hct traditio

nelc 'primaat van de politick' aan. ,\leer 

dan ooit '>pclcn de di'>cu.,.,tc en de he

.,[uitvorming over hclangrijkc maat

'>chappelitkc prohlcnwn zich buitctl de 

traditionelc politickc arena\ at Dat 

vraagt om n1cuwe vormcn van dcnlo

cratie en zeggen<,chap. [nom politiekc 

partitcn die mindcr op centrale <,tunng 

en meer op bemiddellllg e11 ovcrtuiging 

zijn gcricht 

De hiJdrage van de kant van de Tclder'>

<;tichting, van Klaas Crocnvcld en 

Patrick van Schie helicht weer ecn an

der aspect van hct prohlcem Ont

zuiling en tndividua[i<,cring hehhcn als 

hclangritk voordccl dat het atwcging'>

pruces bij de burger hcwuster i'> gewor

dcn. DaarhiJ makcn zij onder'>chcid 

tu-.;..,cn ontzuiling en ontidcologi..,cring 

Hct eerstc is een lcit en dat wordt als 

pure winst gczien Zij wijzcn cchter de 

hypothese at dat partijen draagvlak ver

liezcn door ontideologiscring. b- valt 

wei dcgelijk wat te kiezen, ook al zip1 

we otllzuild en wordt er ntct mccr gc

polan<,ecrd. Nederland is gce11 ccnpar

tit<;taat gcwordcn Binnen die bestaandc 

dcmocratischc pluralitcit mucten puli

tickc partitcn hun rol kunncn vcrvulkn 

Dat vcrgt wei dat zij zichzclt nadrukkc

lijker pt-c'>cntercn a[., hct platform waar

op dcclbclangcn tot algcmcen hclang 

worden gctransformccrd, s/n,;lc Issue-or-



gani,atic'> kunncn politieke parliJen niet 

vcrvangcn. 

In de bijdragc van het Wetcn'>chappe

lqk \n<,tituut voor het CDA i'> vooral 

nadruk gclegd op hct tunctic verlic' 

van politicke parti)cn. Naa<,t de taaie 

wcg van deelnamc aan politickc partij

cn en hun interne tncning...,vornling ]'-; 

ccn 'cala van mogelijkhcdcn geopend 

om het ovcrheid,lxleid mccr direct te 

h6nvloeden, varii'rcnd van actiegroc

pcn, <..,ociale hcvvcgingcn, lobby, in

<,praakproccdutT'>, cnquctc' en rclc

rcnda tot de puhliekc dehattcn 111 de 

\bite en de gang naar de adnltlli'-.trattc

vc rcchtcr Burger<, worden door hct 

,yqcem eigcnliJk uitgenmligd tot sillt}lc 

''s!lc-parttcipatic. Cccn wonder dat zij 

vooral van die mogclijkheden gchruik 

makcn en de partijcn linb Iaten liggcn. 

In de vcrschillcnde hiJdragcn worden 

dus de dric ontwikkclingen, luncticvcr

lic<..,, ontidcologi")cring en ontwortcllng, 

gcana\y<,ccrd, hcoordccld en van oplm

...,tng...,richtingcn vo<>rzicn. 

Wat zijn oplossingsrichtingen? 
llit die vcr<,chillcndc hijdragcn vlocit 

n1ct ccn pankJarc op\o<,<,ing voor hct 

gcstcldc prohlecm voort. I )aztr is ook 

n1ct naar gestrcdd. Wei worden houw

")tcncn naar vorcn gchrJcht, vvJarop 

contourcn van n1ogclijkc op\o-;-,ing-..

richtingen zich aftckencn. Dcze zijn tc 

schct<,cn in twce optics. In bcide optic'> 

worden partijen niet ztfge<,chrcvcn, 

maat- vervullcn ziJ ccn rol als intcrmc

diztil- tu<,<,cn burger en he<,tuur, ziJ hct 

op vcrschillcnde wijzen. 

Politickc portijen ols 11li7keloor ofJ ec11 
lmcd puh/ick do111ei11 
De cerqc optic noem ik 'politickc par

tt)cn a\<, makelaar op het puhliek do

mein' Aan dcze optic ligt de crkcnning 

ten grond-,\ag dat hct algcnlccn hc!ang 

niet aileen tot de verantwoordelijkheid 

van de politicke partijcn hchoort. Aan 

dcze acLeptatie van de vcrplaahing van 

de politick naar buiten de partijcn ver

bindt men in<,trumcntcn om toch de at

wcging<,functic van politick tc blijvcn 

hchartigcn. [)at vra::1gt onder n1ccr om 

rccrutcring van politici rnct ccn 'open' 

bcstuur<,<,tiJI. Fn om partiJcn dic het 

vocrcn van hct mztztbchappelijk dcbat 

'>Crteus 11cmen. De tixatic van de poli

tick op centrale <,tunng wordl in deze 

opttc vcrmindcrd ten gun<,tc van: rc

'pomid bcstuur,- mcdc-vcrantwoordc

li!khcid vztn helztngcngrocpcn en maat

schappclijkc organisatic'> voor hct he

lctcL <,timulet-ing van het zcltsturend 

vcrnH>gcn van de <..,tJmcnlcvJng. 1\lcn wil 
de politick weer ccn basis gcvcn in de 

ul'il socirly. 

De contourcn van dcze ecrstc optic ko

men dus vooral ncer op hct vcrvullen 

vztn ccn makebarsrol tu<,<,cn de ver'>chil

lcnde dcelhelangcn door de burger en 

zijn hclangcnorgani.;,;atic<.., op tc zockcn 

en daar hct debat aan tc gaztn. PartiJen 

nemen daarhij in bcpaald opzicht de 

vorm van modcrnc kadcrparli!Cil aan 

Hcrstclihlll de pliliforl1ljtlnctie Pilll 

f>olitickc flaJ-ttjw 

Denkbaar is het 
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De twcedc optic wil de plat

tormfunctic vztll politiekc 

partijcn hcr<,tellcn I )eze op- onderbrengen van 
tic j<.., gcba .... ccrd or de gc

dachte dat in ecn democratic 

de burger<, nict aileen tn sillt}lr 

i~~uc-hcwcgingcn zoudcn dic

ncn tc partJcipcrcn, llltJJr (){lk 

aan dc afwcg1ng daarvan in 

hct kadcr van hct algcmecn 

inspraakprocedures 

bij een door de 

partijen op te 

richten stichting. 

hcbng dccl mocten nemcn. Tcr willc 

van de legitimitcit en cfkctivitcit vztn 

hct overhctd<,optrcdctl. De politickc 

panijcn zouclcn indringcndcr het in

zicht over dicncn tc ht-cngcn dat hct 
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lidmaatschap van belangenorgani'>aties 

de discussie waartoe politieke partijen 

het platform vormen, niet kan vervan

gen. Daarnaa<,t zou in het ondcrwijs 

aandacht moeten worden geschonken 

aan de kennis en de deugden die de ha

sis kunnen leggcn voor hclangstelling 

in de puhlickc zaak, om zo toekomstige 

kiczer<, daar mecr hij te hetrekken. 

Ecn nog vcrdcrreikendc stap itl deze 

optic houdt in dat in het politieke sy'>

teem mecr evenwicht wordt aangc

hracht tu<,<,en de directc he·t·nvloedings

mogelijkheden van hct ovcrheidsbeleid 

via Sllli}lr issur-activiteiten en de hc'in

vloedingsmogelijkheid via politieke 

partijen. De centrale atweging'>flltlCtie 

van de politick zou moeten worden he

nadrukt door directe be'invloeding<,mo

gelijkheden minder te honoreren en de 

hurger mecr tc verwijzen naar politieke 

partijen 

De contouren van deze optie komen 

dus vooral neer op een herstel van het 

goed functioneren van politiekc partij

cn, de hurgcr cbarvon tc ovcrtuigcn en 

hem daarbiJ te hetrekken. Partijen val

len in dit scenario niet terug in de vorm 

van massa-partijen. Wei vervult het par

tijlidmaatschap een zodanig wezenliJke 

uitdrukking van goed burger<,chap, dat 

de ledentallen hoger kunnen liggen dan 

than<, hct geval is 

Slotbeschouwing 
Kamervoorzitter Deetman 
De he'>chouwingen in het nummer van 

Beleid & i\1aat<,chappij, dat aan de con

fcrentie ten grond,Jag lag, zijn aldus 

'>amcngevat in twee opttes· 'politieke 

partijen als makelaar op het puhliekc 

domein' en 'politieke parti)en als plat

lornl voor n1cningo,vorn1ing over het 

algcmeen hclang' Die twee optic<, zou

den, aldus Kamcrvoorzitter Deetman, 

de toekomstige rol van politieke partiJ-

en kunnen zijn en blijven. "Natuurlijk 

hehben politieke partijen ecn toekomq, 

aileen al vamvege de zogenaamde lege 

pick van de macht. Reflectie op het al

gcmeen bclang, ccn integrcrcndc vi~ic 

hehben en uitdragen, dat is essentieel. 

l'olitieke partijen mocten zich er daar

biJ naruurlijk van bewust zijn dat het 

hehben en gencreren van politieke op

vattingen ieh andn-, is dan her land be

sturen ol een bureaucratic runncnn' 

Dectman voegde daaraan toe dat poli

tieke partijen zich diencn te realiscren 

dat er zaken zijn die minder in Den 

Haag en mccr in de rcgio, lokaal en in 

llrussel worden besloten. Her is zonne

klaar dat dat consequenties hecft voor 

de organi<,atie en het wcrk van politieke 

partijen. lndien men zich daaraan niet 

aanpast dan zalmcn automati'>ch de n:

kening gepresenteerd hi)gen in de 

vorm van minder !eden en wellicht ook 

minder kiezcrs. 

,\1aar dan komt de vraag: "Hehhen de 

huidige politieke partijen een toe

konl-.;t~" Son1n1igen zijn daarvan nog 

niet zo zeker. De Kamervoorzittcr ge

looft niet dat iemand, ki1kend naar otl

ze parlementaire ge'>chiedenis. een 

toekom<,t ziet voor de sinqlc 1\lllt-partij 

Tot op de dag van vandaag wordt dat 

bevestigd. Die komen at en toe op en 

verdwi)nen dan weer Ovet·igens is een 

siJu}lc issur-partiJ iets wezenlijk andcrs 

dan een situ;lc issur-groep, een helangen

groep, een pre">ie-groep. Over de toe

kotmt van de huidige partijcn had ook 

Deerman enige twijkl, maar als de 

nood aan de man is dan weten de par

tiJen zijns inziem best wat zij moeten 

doen om hct tt) te kcren. Als het min

der goed gaat, dan gaan partijen zich 

hcraden. ideecn ontwikkelcn, misschien 

gaan zij samcn, allerlci zaken zip1 mo

gclijk De vanzelfsprekendheid van de 

ondcrlinge krachtwerhoudingen is wei 



verdwenen. Ieclerc dag moet de kmt 

opnicuw worden vcrdiend en al-; men 

zich daarvoor niet impant, wordt men 

a I gc'> tra h. 
De principicle vraag over <,ub<.idicring 

van politickc pJrtijcn lict de Kamcr

voorzitter even liggen. Dat leek hem 

thans nict opportuun. Hct prublccm op 

her ogenblik i'> dar partijen teruglopen 

in ledcntal, ol onvoldoende grocicn, en 

du-; niet genocg inkom-;tcn hehhcn. 

1\ kn ki)kt nu naar Den Haag en gc

draagt zich aldu-; al'> iedcre andere or

gani-;atie in Nederland. die -;telt dat 

suh-,idi~ring nuttig en no-

nuttig en nodig vindt en omdat deze 

henadering ook wordt tocgepa<.t op an

dere organisaties. Als politieke partijen 

het moctcn hebhcn van integrercnde 

vi'>ie'>, dan <,telt hij: "Dertig <,trepcn on

der het wetenschappelijk werk van de 

partijcn. Maak dar mogelijk En ook 

geldt wie de jeugd hcdt. hcdt de toc

komst. De jongerenorgani<.atic'> zijn 

vaak zwak, terwijl we wcten dat ze heel 

nuttig wcrk docn met vorming en trai

ning. Daar kunnen we naderhand voor 

het tunctioncren van de democratic 

vccl plczicr van hehhcn. Met andere 

woorden: <,uh.,idie voor 

dig i'>. omdat men zichzell Het 
<,pecitieke activitciten zou 

kunnen als er zclt<,tandigc, 

gocdc redencn voor ziJn 

en andere organisatie' in 

her land dezellde hehan

clcling krijgen. Daarom 

heh ik ook aarzcling hi1 de 

gedachtc van ecn l11111r 111111 

en van ecn wcttclijkc 

grond-;lag voor de '>llh'>i

diCring" 

al'> nutt1g en nodig he

schouwt. HiJ vroeg zich al 

ot dat wij<, is, jui'>t op cen 

partijlidmaatschap 

moment dat het .,Jccht 

gaat. 1., het wij<, uit een 

oogpunt van her vertrou

wcn dar de politieke par

tiJen bij de hcvolking 

moeten wekken, dat ziJ die 

de atgelopen jare11 zell op 

allerlci bclcid<,tcrreincn de 

nadruk hcbben gclegd op 

cigcn bijdragcn, cigen vcr

antwoordclijkheid en te-

vervult een zodanig 

wezenlijke 

uitdrukking van 

goed burgerschap 

dat de ledentallen 

hager kunnen liggen De Kamervoorzittcr hc

<.tccdde ook aandacht aan 

de puhlickc opmerkingen 
dan nu het geval is. 

rugtred van de overheid, nu zeit daar 

aankloppcnc Diegencn die zeit bij 

maat.,chappcliJke organi<.atie'> betrok

ken zijn wcten dat hct zwaar sturen en 

besturcn is gcworclcn, jui'>t door het gc

vocrde ovcrhciclsbclcid. Fn hct gaat cr 

toch juist om clat politicke partijen in 

oanzicn toencn1cn~ 

Moeten politieke partiJen ander-, be

handeld worden clan andere organisa

tie<.c De Kamervoorzitter vood de 

bcnadcring in hct op vcrzock van de 

regering uitgebrachte rapport-Van den 

lkrg wij<," Fr zijn <.pecitieke activiteiten 

die voor sub.,idicring in aanmerking ko

men. Om de <,impcle reclen dar men zc 

van de voorzittcr van de 

Partij van de Arbeicl over de toegang 

van de politickc partijen tot de media. 

Hct gaat clan niet aileen om de zendtijd 

van de politieke partijen op de landeliJ-

ke nctten, maar hij vcrwee<, ook naar de 

regio: "lk roep .,lccht., de vraag op ot 

dat wat in Italic gebcurd is, de giganti

'>chc invlocd van de commercicle zcn

clers op hct politickc gcheuren - we 

zicn her ook in andere Ianden - ol dat 

iet<. i' wat wij hier ook willen Iaten 

plaatwindcn. lk vermoed van nict. 

Maar dat betekcnt dat wiJ goed moeten 

naclcnkcn hoc wij clat problccm oplm

-;cn. Want het i'> nu eenmaal zo dat po

litieke partijen clan de mogelijkheid 
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moetcn hehhcn om hun hoodschap via 

de modcrnc media naar- de kiezcr te 

hrcngcn lk vine! die vraag cigenlijk 

vee! hclangrijker· dan de vraag or er nog 

een paar- ton naar dt' politickc partijen 

moct gaan" 

Tcnslottc sprak hi) over hct kicsstclsel 

De minister van llinnenlandsc Zakcn 

<,telde op de confercntic dat politickc 

partijen hct hart zijn van on<; kiesstcl

<;cl. De Kamervoorzittcr "lk hcgrijp dat 

hi1 dat zegt. In de Twcccle Kamer

commis-;ic Vraagpuntcn Staatkundigc. 

Ke<;tuurlijkc en Staatsrcchtelijkc Ver

nicu\ving' j') de vraag aan de ordc gc

wecst of wij uitspraken mocsten doen 

over de politickc partijcn Wij hehhcn 

daarvan argczien. l'olitil'ke partijcn 

mocten zeit wctcn hoc zij zich mgani

<;eren. Daarvoor hchhen wiJ hct civielc 

recht. WiJ hie\den OilS hezig met het 

puhlicke rccht, waarondcr de Kicswet. 

Toch i' er ecn risico, namelijk dat de 

partijcn tusscn de kiezer en de gekozc

ne komcn le staan. Dat cr tussen partij

en en de kiczers ccn hand is, is ill'lder 

l'olitrckc partijcn houdcn zich ook heel 

zmgvuldrg hczig met de bndrdaatsstcl

ling. DaMvoor hantncn zij allcrlci goc

clc criteria, kijkcnd naar ovcrheid en 

hedri,fslcvcn. r\lcr1 spreckt zelfs van 

een zeker carncrT-perspcctrcl De 

hoordvraag is l'Chter or dat 11Li de taaK 

rs van politieke partqen als hct gaat om 

de rcbtie tus-;cn kiezer en gekozcne. lk 

hl'h daar aar·zeling hrJ \)oorclat polittl'· 

ke partijen zich in toencmcndc mate 

daarmec en met hct dagclijksc politickc 

handwcrk hczig houden, worden he

stuurclcr<;, ministers, <,taats-,ccretari"cn 

en kamerlcdcn JllCCr dec\ van hun cigcn 

politicke beweging. lk hen du-, niet ver

haa-,d dat Hoogerwerf opmerkt 'lk mi-, 

drc nudiete, zclf'>tandige volkwerte

gcnwoord!gcr die Jt en toe wat zcgt' 

ZiJ ziJ11 door hct funclioneren van hun 

politiekc parti)cn mcer dee! van het ge

hecl geworden ln clu-, i-, het ook nict 

vcrwonderlqk, data!-, er ret<; llli'> gaat -

hetzij hi1 de volkwcrtegenwoordigcr, 

hetzij hij de partij · dat dan opeem ai

le-, 111 zo'n hewcging met elkaar inver-

Drs. WI Deetman en dr. CJ Klop 111 gestnek met ee11 deelmmer lli111 de co11jerC11t/e 
'Zijn politieke parlijen hij de tljdo' (Jato Dirk Hoi) 



bend wordt gchrecht en JC gcwcldigc 

kl<1[1f1Cn kriigt. lk geloof dat wij cen<; 

kriti<;ch moctcn ki1ken of de rolitickc 

f1<1rtiJ n1cr tcvccl tu<;<;en de volkwcrte~ 

gcnwoordigcr en de kiczcr i.., kon1cn tc 

<;tJan Hoc dot prohlccm moet worden 

opgclmt~ lk v;d rcrug op het rapport 

v<1n de C::ommi<;<;ic Vraagruntcn: zou 

on.., '-ly~tt.Tnl van cvcnrcdigc vcrtcgcn

woordiging nict mCCr ccn di~tricten-in

..,]ag moetcn kri1gcn~ C~e~uggcrccrd i'-> tc 

ki1kcn naar hct Duit<;e '>Y'>teem Vcr~ 

groting van hct cllcct van voorkcur

-.tcmnlcn, de gckozcn \Vcg, i.., nuttig. 

mJar lmt hct rrohlccm nict werkcli1k 

op. lk hcplcit nict ccn ovcrgang n<1<1r 

het di<;tnctcn'>tel,cl, maar vraag wei 

Jandacht met hchoud van gar<lntic'> 

voor de klcinc rartijcn ~ voor het 

l)uit<;c '>Y'>tccm of ecn variant daarvan, 

wJarhij volk-;vcrtcgcnwoordigcr-, ge

dwongcn worden on1 nH~Cr contact n1ct 

de k1czcr<; tc zoekcn. Penijcn verdwiJ~ 

ncn daarhq nict. maar cr komt met'r een 

drichoekwerhouding tu<;<;cn kiczcr. par~ 

t1j en volkwcrtcgenwoordigcr. Dat zou 

wclccn<; hchulrzaam kunnen zip1 voor 

de toekom'>t van politicke rartijen. lk 

hoop dJt de rcgering dat punt nog cen<; 

hoven tatcl haelt. In hct hclang van her 

goed functioneren van de democratic, 

maar ook in hct heiJng van het goed 

functionercn van de politickc f1JrtiJcn" 

Actuele ontwikkelingen 
Ll1t hct fcit dat de heide hovcngcnocm~ 

de optic'> zich aftckcncn in het ge<;prck 

tu<;<;cn de rolitiekc partiJen en hun we~ 

tcmcharJwliJkc imtirutcn en uit de 

<;lotwoorden van de Kamervoorzitter, 

kan de conclu<;ie gctrokken worden dat 

gccn v<1n de grote politieke partijcn 

zich hiJ de ontwikkcling in de richtmg 

van vcran1crikani~cring wil ncerkggcn 

h moct dus wat gehcuren, wil men de 

twcc mogelij~c rerspccticven ook wer~ 

kclijk rcalitcit Iaten worden. Zowel de 

makclaar<;rol al, de rlat!ormrol vcrciscn 

immers de ontwikkcling van intcgre~ 

rendc visie<; op hct elgemccn hclang In 

he1de ortie'> nemen rartijcn ook ecn 

mecr open karaktcr aan en doorhrekcn 

zij hun inuou>d~cultllur. In heide optic'> 

moctcn partiJcn ccn uitgehrcid rciJtie~ 

nerwcrk onderhoudcn met orgJnJsatics 

uit hct mJatscherrcliJk middcnvcld, in~ 

clu,icf sociale hcwegingcn en sinqlc 

,,suc~orgeni,atics. In heidc orties zullcn 

politicke partiJen mcnsen moetcn kun~ 

ncn lcvcrcn die in staar zijn hct land te 

hesturcn of ccn hurcaucr<1tic tc runnen. 

In hc1dc optic'> hehhcn politicke partij~ 

en daarom hchocftc aan compctcntc 

polit1ci en deskundig pcr<;onecl or de 

partijhurcaus. En dat in ccn tijd van te~ 

ruglorendc ledcntallcn en afgenomcn 

vanzclfsprckendhe1d vJn partiJ~hindin~ 

gen. Er ligt dus evident ce11 prohlccm· 

de rartqcn kunnen hun hcoogdc rol 

niet adcquaat hehartigcn. 

Her is in dit rerspecticf van groot he~ 

lang op welkc wijzc de mini<;ter van 

Binncnlandsc Zaken een hclcid wil ont~ 

wikkelcn om de functies van de rolitic~ 

kc partiJen tc hcschcrmen. Hct i'> 

duidclijk dat zo'n hebd de ontwikkc~ 

ling in de richting van vcramcrikani<..,c

ring zekcr nict dient tc hcvordnen, 

maar JUist de tegenkrachtcn zou moe~ 

ten -,teunen. Dat hctckent mip1s 111ziem 

dat hij jui'>t niet de huidige subsidies 

voor politick vorming<;~ en wetemchap~ 

pelijk werk in ct'n hrcdc docluitkenng 

zou moctcn '>ame1111emcn, dczc recht~ 

streeks aan de pani1cn vnstrekkcn en 

de partijen bovendien toestaan ook 

can1pagnc..., en lcdcninforn1atic daaruit 

te hekostigcn, zonder dat het totalc 

suhsidichcdrag omhoog gaat met een 

voor dezc laatsrc twec nicuwc doclcin~ 

den adequaat hedrag Als cr mcer var~ 

kens van dczcllde '>f1ocling mocren 
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eten, wordt deze uiteraard dunner. 

Campagnebekostiging gaat dan ten 

koste van wetenschappelijk en vor

mingswerk. En dat is nu precies het 

perspectief van de veramerikaniscring. 

len beetje partijvoorzitter zou daarmee 

nooit mogen instemmen, hoc vet de 

kluit ook lijkt die hem daarmee, eventu

eel op termijn, voor ogen wordt gehou

den. 

Als wij de kloof tussen burger en poli

tick wcrkelijk willcn overbruggcn, moe

ten de remedies ook niet gczocht 

worden in verdere uitbrciding van g6n

dividualisecrdc manieren om het over

hcidsbeleid buitcn politickc partijcn om 

te bcYnvloeden. zoals referenda en wct

houders van bui ten de raad. De Twccdc 

Kamcdractic van hct CDA nam daar. 

evcnals hct he<.tuur van de C:DA

Bestuurdersvercniging, gclukkig krach

tig afstand vans Partijcn moctcn hun 

positic als intcrmediair tussen burger en 

overheid hernemcn. Daartoc moct er 

opnieuw aansluiting gcvond~n worden 

tu"en hct bloctcnde civiclc en hct 

noodlijdcnde '>laatsburgcrschap-'' Als 

~ociale bevvcgingcn en acticgroepen 

zich richten op hct overheidsbeleid 

dicnen de politickc partijen zichzclf tc 

pre-.enteren als de ingang in het politie-

Ministers zouden 

niet aan lobby en 

druk moeten 

kc systccm. Concreet houdt 

toegeven, maar 

single issue-groepen 

naar partijen 

dit in dat bijvoorheeld actic

groepen die bezuinigingcn 

op collectievc arrangemcn

tcn be-,trijden, nict met ccn 

beetje toegecflijkhcid geap

paiseerd mocten worden 

door de mini-,ter, maar door

verwezen naar de politicke 

partijen en hun fracties. 

Sociale bewcgingcn dicnen 

niet ccn symbiose aan te 
moeten verwijzen. 

kunnen gaan met naar draag

vlak strevende dircctoratcn van het 

openbaar bestuur, maar naar de politic-

ke partijcn vcrwezen te worden. Daar 

vindt de intcgrale afweging plaats tus

sen dczc en andere belangen en daar 

moctcn die partijen ook door de kiczcr 

op afgcrekend kunncn worden. Het is 

onjuist hen de gelcgcnheid te bicdcn 

zulke confrontaties te kunncn ontwtj

ken. Dit zou in de polinckc cultuur cen 

kamerbredc vanzclfsprckendheid moe

ten worden. Dcnkbaar is ccn aanwij

zing van de minister-president aan zijn 

ambtsgcnoten om in het kadcr van de 

constitutionele democratic niet aan 

lobby en druk toe tc geven, maar sillt}lr 

ISSitr grocpcn naar de partijen te vcrwij

zen. Van hun kant zoudcn de socialc 

bewcgingen meer oog moctcn hcbhen 

voor de cigcn interne pluriformitcJt 

naar politieke opvattingcn en de daarbij 

hchorende mogcliJkhcden voor hc'l'n

vlocding van de politiekc part1jcn. De 

-.tereotypc opvatting dat hct als partici

pant in cen '>ocialc bcweging polit1ck 

correct is om links tc zijn, behoort tc 

worden vcrlatcn. Dat zou zowcl hun ei

gcn dkctivitcit als hct dcmocratisch 

staatsburgcrschap 1n hct algemccn ten 

goedc komcn. 

Politickc partijcn dienen functichcrstcl 

na te streven door op ccn andere wijze 

tc rccruteren en te -.ocialisercn en door 

in de slag tc gaan met socialc bewcgin

gen en acticgrocpcn. Hct i~ zinvol 

daarbij ook andere afgcstanc functic'> tc 

heroverwegen, zoals inspraak, bclan

genbehartiging die zich thans vertaalt 

in de gang naar de rechter, ombuds

werk, organisatie van publicke debattcn 

en wctenschappelijkc hclcidsvoorhcrei

ding- Zij mogcn dat nict welwillend 

overlaten aan andcrcn, want uiteinde

lijk komen zowel de burgers als de par

tijen op de blarcn te zitten van cc11 

vcrkokerde en dus slccht functioneren

de democratic. Ook dat vergt ccn ka

mermecrdcrhcid voor maatregelcn 



gericht op ecn mecr adequaat functio

nercn van politieke partijen. Dcnkbaar 

is hct onderbrengen van inspraakproce

dure'> hij een door de partijen op te 

richten -;tichting, cvenal., dat het gcval 

i-; hij de stichting Puhliek en Politick 

voor wat hctrctt de algen1cnc burgcr

<,chapworming. Denkbaar i-; ook de 

Omhud.,man onder te brengen bij de 

Twcede Kamer Ook de toegang tot de 

media moet in dit kader worden ondcr

zocht. 

Ten-;lotte client rekening te worden ge

houden met de soevereinitelt<,ovcr

dracht die heeft plaahgcvondcn tu'>'en 

nationalc lid-'>taten en de Lurope-;c 

Llnie. Llit het verband van de natie

staat lckt belcidsc!lcctiviteit weg naar 

de mondialc vcrhoudingcn. die ziJil po

litieke aangriJping<,punt zou mocten 

herv1nden in de Organisatie voor 

F.conomi.,chc Samenwerking en Ont

wikkeling (UESOJ, de Wod,/ Tmdr 

( lrt}dllls<illon (WTOI en de Verenigde 

Natie'> (VNI Dat bctekent dat politic

ke partijcn. willcn ZIJ ecn realistisch 

participatie aanhod kunnen doen aan 

de verantwoordelijke burger<, die nog 

wei een lidmaatschap zouden willcn 

ovcnvcgcn, zich intcrnationaal n1octcn 

organi'>el-cn. Op [uropees niveau heb

hen zich inmiddels libcralc, christen

democrati-;che en -,ociaal-democrati

'ichc partiJen gevormd. Zij - en niet de 

lichtatcn worden in artikel I ~HA van 

het Verdrag van Maastricht uitdrukkc

liJk gcnoemd als de dragers van de 

[uropese voJk.,wil. Tegclijk is duidelijk 

dat het zich ontplooicn op dit interna

tionalc vlak enorme kosten van vcrtalen 

en reizen met zich meehrengt, die de 

linancicle draagkracht en de men<,

kracht van de parliJen ruim te hoven 

gaat. Daar ligt een bclangriJk aangrij

pingspunt voor bclcid van de riJks

ovcrheid. Als men van mclllng is dat 

(I lV II 'J5 

subsidie ccn hijdrage behoort te zijn in 

kostcn die cen redclijk draagvermogcn 

tc hoven gaan, dan diencn de gcdach

ten in elk geval uit tc gaan naar ondcr

steuning van de Europesc activitcitcn 

van de partijen. Daar zou de minister 

zich '>tcrk voor nweten maken in de 

Europese mini'>lcrraad, in plaal'> van in 

Nederland veramcrikaniscring te bcvor

dcren 
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De uitgangspunten van het huidige minderhedendebat zijn dubi

eus. In de christen-democratische benadering moeten de Bijbelse 

woorden 'Gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij' centraal 

staan. Mensen hebben hun waardigheid omdat ze door God ge

maakt zijn en in relatie staan tot God en elkaar. We moeten stre

ven naar een cultuur waarin centrale waarden worden gedeeld en 

waarin tegelijk ruimte is voor pluriformiteit. Het wordt tijd voor 

een gezamenlijke, welwillende en kritische dialoog. 

I 
k mo\:t ;teeds wccr dcnk\:n Jan e\:n 

ochtend in juh 1990, tocn cen do

mince in )ocgmlavic lin d\: 

Vojvodinil I ailn e\:11 

het werd on<, vrccmd te moe de I )ic 

man hedt zijn zin gckrcgen. [en oor

Zilak - r1ilil'>t ccn aantill andere - van de 

I 
ligt in een macho-cultuur 

, von JOngcn'-. met mcs"icn 

op zilk ,\ bJr die is er niet 

illl\:en rn loegoslavic L\:n 

Jndere oorzilak ligt in hct 

nail'>l clkilJr Iaten Ieven van 

grocpcn met h\:houd viln 

culturek identiteit. zondcr 

..,ocialc intcgratic 

kcrkeli)ke commis-,ic Villl 

buitenbndcr-, V\:rtclde over 

de -,panningcn in )ocgo

-,\ilvic, \:11 ook in zip1 dorp 

waar l-fongarcn, ScrviCr~, 

Kroiltcn en cen ililntal 

mmlim-, Iedden - met elk 

ccn eigcn dec\ van hct 

dorp 0n behoud van hun 

cigcn cultuur i'>choolt)e'>, 

winkek rJdiozender-,, kcr

kcnl. In zijn dorp wa<, kort Prof dr. H i\1 \lroo111 
In hct hart Viln de problc

matiek ligt het nJtionali-,-

t\:voren cen hije\:nkom'>t over d\: <,pan

ningen gcorgilni'>ccrd Ti)den<, dczc bij

ccnkonlst was ecn 1nan opgc~taan, die 

gerocpen hJd dat gepraat nieh hielp, 

vcrvolgcns \:en IJng en hreed mcs hJC! 

getrokken en het omhoog had gehou

dcn met de woorden: "dlt i'> de oplm

sing voor Joegoslavic" Wij schrokken, 

me. lr zijn t\vcc Ultingcn van nationa

\i-,mc De cnc kan gcmakkclijk tot ctni-

I )it artikclrs de tekst Pdrr de illlediruJ die rPml 

tJchoudCII ofJ 3e umfcrurlie 'lrrPestne/1 irr illlcifrt

rell, <Jchoude!l o{l 1 1 oktohn jontJst/ederr te 

NieurPc!JeirJ. f)czc corrfncrrtic 11'<11 ,;cor1}<111isemi 

door hct /rrtcrculturcclllcr<il/d. 



,che zu1venngen lciden: 'on<; lond voor 

on'-., voor ondcrcn gccn plaZits!'; de an

dere vorm vJn lliltiOni!li,me lcidt tot 

een keuze voor vreemdcling<;chi!p in 

het lond Wi!Jr men lcelt Sommige 

Hongilren 1n Slowokije voelcn zich 

HongJ.Jr en na ruin1 zcvcntig jaar nog 

<;teed' niet een heetJe Slowililk. ,\bi!r 

wilt te denken Villl een (ontw1kkeldel 

vreemdel111g die ze<; 10ar in Ncderbnd 

gewoond hecft en in deze Ji!ITil ,Jccht<; 

ccn enkel Nederli!nd' woord hecft ge

lccrd~ Oni'nteren de divcr<;e Jllochtone 

groeperingen in on<; bnd zich op de 

cultuur von hun oude ot op de cultuur 

von hun nieuwe natic' En nu hehhen we 

het i!llcen nog milar over allochtonen 

en n1et over autochtonen en de moei

liikheden die zij oproepen 

In een mqnenveld van etni<;che <;pan

ningen, economi<;che ongeli1kheid en 

hor-.,ing vtHl culturcn n1octcn we gcza

menlijk een weg zoeken. In vergeliJking 

met ccn aJntal on1ringcndc 1Jndcn gJat 

het 111 Nederland hclemi!Jl niet zo 

,Jccht. ,\loi!r, al kunnen we relaticf te

vreden zijn, de prohlcmen zijn ern<;tig. 

I )otlronl i-. hct vtln groot he lang tc hc

pakn wclkc uitgLing-,puntcn richtinggc

vend zouden moeten zip1 voor het 

minderhedenhelc1d' De uitgang<;pun

ten d1e in de dehi!tten hierover gehruikt 

worden, acht ik nogi!l duhieu<;_ J)e 

chri<;ten-democrJtie moet deze hckriti

<;el-cn en vervilngen door i!ndcre. In het 

ecr<;te deel Viln mijn hetoog hckriti<;cer 

ik vier centrJie hegimelcn van het de

hilt over minderheden Vervolgcn<; <;ug

geren ik drie alternatieve hegimelcn 

die in het vcrlcngde liggen Viln de 

chri<;ten-democri!ti<;che traditie. 

Dubieuze beginselen 
In het mindcrhedcn ol plurali-,me-dehat 

gailn velcn van een i!Jntal dubieuze he

glll,elcn uit. lk noem cr vier. 

1. Celijkheid um1 culturw 
Het geloof dilt de We<;ter<;e cultuur de 

he,te cultuur i<;, i<; li!lthi!n<; in <;chijnJ 

weggcvallen De We<;tcr<;e cultuur 

kwam onder zwJre kritiek Het zou 

wij<; gcwee<;t zipl om te concluderen 

dat de We<;tcr<;e cultuur zoal, elke Jll

dcrc een Jantal wilardcvolle e11 een Jan

till kwolijke elcmenten hevJt. Doarvoor 

zou !llCll cchtcr ccn nlaat-..tat nodig 

hehhcn, mJJr jui<;t de gedJchte aan een 

maJll,ttd wantrouwdc n1cn Zo ..,]ocg 

n1cn door naar nlZl'-1'-,ICVC oordclcn. 

VJnuit de ene cultuur zou men nieh 

mccr over \VJ.J.rdcn in ccn andere cul

tuur kunnen zeggen Zo kwJm men hij 

cultuurrelatlvi-,me uit. 1 C:ulturen zip1 

gelijkwaardig, werd het hegimel 

2. Cr1lturele ideJJtitctt 
Vanuit deze uiter<;t nohelc gedachte 

kunnen we hegrijpen dJt men over de 

identiteit viln ccn cultuur ging <;preken 

culturelc idcntiteit. lk hegrijp niet goed 

wat dat i<; C:ulturelc identiteit i<; toch 

niet ich va<;t<;taand<;~ Zoal' een men<; 

een levcn<;gc-,chiedeni' doormaakt d1e 

hJar mJakt tot wie ze i,_ hJJr identiteit 

vormt, zo heeft ook een land een ge

-.chicdcni-. van n1cn-.cn die wcggaan en 

men<;en die komen, memen die <;ommi

gc dingcn van vrocgcr koc.,tcrcn en hc

houden. maJr andere traditie<; li!ten 

vallen en <;om<; ook een heel i!ndere 

richting 1miJan' C:ulturen zip1 dynJ

mi,ch. 

Het <;prcken over 'culturelc idcntiteit' 

van grocrcn in de '-lamcnlcving i..., on

jui..,t en gcvaarliJk a].., \VC vcrgctcn dat 

cultuur <;teed, veri!ndert, dot de e11e cul

tuur op de Jnclere lllwcrkt, en cbt men

<;en JJ11 ollerlci invloedcn hloot<;taJn 

Het i<; een heel vailg hcgrip. Wat hc

doclt iemand cr eigenlijk mee~ Laten 

we ecn cenvoudig voorbeeld nemen: 

een integerc mo,lim uit cen herg<;trcek 
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lceft al jaren met vrouw, kinderen en nu 

ook kleinkinderen in een negentiende

eeuwse wijk in een grote <;tad in om 

land, heeft kantoren schoongemaakt, 

de straat geveegd en i., nu werkloo-. en 

arm. Wat kunnen we ermee bedoelen 

dat hij zijn 'culturele identiteit' heeft 

behouden: Hopelijk niet dat hij alles 

nog net zo doet, denkt en voelt als 

veertig jaar geleden. Dat zou heel on

gezond zijn - dat gcldt overigens voor 

icder van ons. Culturele identiteit is 

geen ding dat je kunt hewaren. Hct 

gaat om persoonlijke integriteit. 

3. !V1ulticulturele smnmlwim} 

gedachte van een multiculturele cultuur 

i<; echter even onzinnig als die van ecn 

vierkante cirkcl. 

1\ len sen hehben hun eigcn levcnswcg. 

De samenlcving i-, geen qncltkroe-. (al

lcmaal hetzcltde) en ook gccn hundcl 

grocpcn (multiculturelc samenlcving) 

maar ecn pluriforme samenleving waar

in mcnsen vcel dclen en ook eigcn we

gen gaan. Daarmce staan we voor de 

prohlcmatiek van de plurale samcnlc

ving: cr he.,taan allcrlci ideecn over het 

goede Ieven, het staat memen vriJ daar

over hun eigen gedachten te hehhen. 

Als deze ideccn sterk uiteenlopen, <,taat 

de samenleving als samen lcving onder 

Met de culturele identiteit valt natuur- druk. 

lijk ook het volgende beginsel weg, de 

multiculturele -,amenlcving, want dat 

moet toch cen <,amenlcving zijn die uit 

allerlei groepen met een cigen culturelc 

idcntiteit bestaat. Wat wei kan bestaan, 

en in Nederland ook sinds lang bestaat, 

is ecn pluriforrne samcnleving: mensen 

dclcn genocg \Vaarden on1 tc wctcn wat 

ze aan elkaar hehhen en om samcr1 iets 

te kunncr1 1 vcr-der zijn cr allerlei vcr

schillcn. 

4. SclJeidiJJg prive-fmhliek 
Hct gronddogn1a van de ge~eculari~ccr

de cultuur is de scheidrng tuS'>cn prrvc 

en publiek Doordat men het publieke 

domcin zo '>mal mogclijk maakt, lijkt 

ruimte voor 'de multi-culturclc samen

lcving' te ontstaan -maar (hicr komt de 

aap uit de mouw) die is dan wei naar de 

privc-sfcer verbannen. ldeeen over het 

goede Ieven zijn privc 

Het begrip multicultureel 

deugt niet. Ecn korte om

schrijving van 'cultuur' is: 

het geheel van waarden en 

norrnen waar menscn zich 

De gedachte van 
het staat icder vrij daar-

over tc denkcn wat men 

wil. Op hct puhlieke tcr

rein zijn cr aileen minima

lc afspraken met een 

een multiculturele 

cultuur is even 

voor willen inzetten. 2 onzinnig als die van \malic' moraal zondcr wei-

Cultuur is de grondslag 

van de samcnleving. De 

Nederlandse cultuur be-

een vierkante cirkel. ke we het nict kunncn 

docn eerlijkheid, niets 

staat in de waarden en normen waar-

voor we om willen inzcttcn. Het 

woord cultuur werd echter ook ge

hruikt voor gewoontcn en waarden van 

minderheden, zowel voor Turkse' mos

lims als voor Staphorst-.e christencn 

elk met ecn cigen culturele identrteit. 

Zo werd Nederland ccn land vol cultu

ren, een multiculturclc cultuur dus. De 

zonder iemands i nstem

mrng en dergeli)ke ' De scheiding 

prive-publick is een 'oplossing' voor hct 

prohlccm van het plurali-,mc Wat ic

mand gelooft en met het eigen Ieven 

wil, moet iedercen zelf wetcn. )c mag 

hct zclf wetcn zolang nicmand er last 

van hceft. 

Rcligie valt uit de boot, hct meest kras 

in het Frame bcgimel laJcil{ Kras was 



het voorheeld van Delors, die als voor

zittcr van de lurope'>e Commi'i<>ie hc

kendc luropa hedt een ziel nodig (en 

daarbij aan gcloot dachtl, maar cr a!<; 

politicu<; eigeniiJk niet<; over kon zcg

gen. Nodig. maar onbe-.preekhaar. 

llczieling, maar voorlopig huitcn de or

de.' 

Het dogma van de seculiere <;taat hcdt 

als dkct dat mensen die gclovcn hun 

nwtivatie en hun diepstc waarden nict 

in het publiekc domcin mogcn inhren

gen, en daarmee ook hun kritiek op Wilt 

gunghaar i.., nict. Wclnu, er woncn in 

dit land vclc honderdduizcnden mi-

grantcn n1ct hun cigcn idccCn over \Vat 

gocd Ieven is. wat hchoort en nict bc

lwort. Vanuit het dogmil van de ncutra

lc staat negeert de mecrderheid hun 

ideecn: hinncmkamcr<;, privc mogen ze 

die hchbcn. maar puhliek doen ze cr 

n1et toe 

Hicruit blijkt dat de scheiding privc

puhliek zed-. die vorm krijgt, gccn le

vcn<;bc<;chouweliJk ncutraal hcgin'icl i'> 

maar in feitc ccn geseculari'>ccrd dog

ma.' De <;chciding prive-publiek brengt 

godsth:n-.t naar de rand van hct Ieven. 

lk '>cheiding van idcalcn en be,tuur 

'>noert de profctcn en dromers de 

mond: zc mogen met concrete belcids

voor<,tellen komen maar over hun grote 

verhalen moctcn ze zwi)gen. U kent 

het weL 'cr zijn aileen klcine verhalen'. 

wat in de liheralc -.amenlcving nict 

mi:i:r hetekent dan dat mcmcn die de 

dlllgen andcrs zien en kritick hchhcn 

hun grotc mond moetcn houden en dat 

zeker allochtone medelander'> moeten 

zwijgcn over wat hLill Ieven richting 

gee It en hoc ziJ zich hier voelcn. Zo 

gezien zijn de ideecn 'hehoud van cul

turelc 1tkntiteit' en 'multi-culturelc sa

menleving' cen true om zich de kritiek 

op de sanwnlcving van hct li)t tc hou

dcn. Zeds lolklore mag, mag religie 

De l\1arokkaansc, Turkse. Surinaamse 

(en wat niet al) folklore, muziek, kle

ding en keuken mogen - mil'> de centra

le waarden van de 'vrije' gc<;eculari

seerde -,amcnlcving niet worden aangc

ta<;t ieder mag zeit uitmaken hoe hij ot 

zij wil Ieven (zonder nadere verant

woording). 

lnburgeren: werkelijk een 
nieuw beleid? 
De vier principc'> van het minderhedcn

bclcid tot nu toe deugen niet. De pro

hlcmen hliJken em'iligcr dan gcdacht. 

Zc ZIJn bekend gcnocg: werkloosheid, 

lcdigheid, criminaliteit, vcrdien-.ten uit 

handel in nederwict, enzovoort. Het 

hclcid gaat om. 1\ len -.prcekt nog van 

de multiculturele -.anwnlcving maar 

gaat tcgclijk over op inhurgcring. 1
' 

lnvesteren in integratic: is dat geen 

moni idcaal7 Hct hangt cr hclcmaal 

vanat. Het i'i heel gocd om crvoor tc 

zorgen dat men<;cn de Nederland'ic taal 

lcren <;prekcn. kenni'> maken met 

Nederlandse normen en waarden. JOn

gcren van de -.traat gehoudcn worden 

en cen per<;pcctid krqgen 

l\1aar de vraag is aan wclke cultuur ze 

zich moeten aanpa<;<;en. [r zip1 niet ai

leen inpa<;<;ing'>probiemen rond migran

ten, maar er '' ook het enorme pro

hlcem van de Wester"-' cultuur zeit die 

door eenziJdigc gerichtheid op econo

mischc groei en individuelc vriJheid in 

cen culturelc cri'>i'i tcrccht komt. Fr is 

nict aileen een prohleem met alloch

tonen. maar ook met autochtonen De 

term 'inburgercn' hedt hct gevaar in 

zich van 'aanpa<;<;en' van 'jullie' cultuur 

ovcr<;tappen naar de 'onze' (a!,ot die 

deugt) De echte vraag i'> wat we kun

nen docn om het land ledhaar en de 

wereld duurzaam hcwoonhaar te ma

kcn, hoc we dat <;amen kunnen doen en 

hoc we daarhiJ van elkaar kunnen lercn. 
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'Vreemdelingen en bijwoners' 
Dan nu ecn paar bouwstenen voor ccn 

chri<,len-democratischc henadcring van 

hct mindcrheden- en nationaliteiten

vraagstuk lk zal ecn aantal hijbclsc 

grondnotics nocmen die relevant zi)ll 

inzakc mindcrhcdcn Mmlims en bin

does zullcn naar ik aanncem en hoop 

wei zo vricndelijk zijn 0111 dit aan tc 

vullcn, le nuancercn of wcllicht vanuit 

hun tradities voor cc11 decl hiJ tc val len. 

In de hockcn van .~1ozc<, wordt de hou

ding van Israel Jcgcns de vrecmdeling 

in ziJ11 midden hcpaald vanuit de bcliJ

dcnis dat hct joodsc volk zclf vrcemdc

ling i~ gewcc"it in ccn vcr en vijandig 

land: "Ecn vrecmdcling zult giJ nict on

dcrdrukken, noch hem hcnauwcn, want 

gij ziil vrccmdclingen gcwec<,t in hct 

land Egypte" llx 22 21 NBC I. Na de 

bckcndc wctgcving rond hct sahhat- en 

JUbeljaar vervolgt hct bock l.eviticus 

met wo01·dcn namem Cod: "En hct 

land zal niet voor altijd verkocht wm

dcn, want hct land i'> van J~1ij, cn gij ziJt 

vreemdclingcn en hi)\\'<mcrs hij ~~1i( 

!Lev. 25 2~1. AI het bnd waamp wir Ie
ven, elk huts waarin wiJ woncn, elkc 

dirk die onzc voorouder., hchhcn aan

gelegd, - hct ziJil gavcn van Cod en 

uileindelijk Cods c1gcndom "Cir ziJt 

vreemdcl i ngen en hi jwoncrs hi j ~~ 1 i 1" 

Daarom vcrplicht ~~1ozes' wctgcving de 

l.,raclieten om de vrecmdeling, de wees 

en de wcduwc tc ontzicn en tc steunc11. 

Daarom ook wordt dc vrec1mkling op

gcnomen: "Ais cen onder u gchoren 

l.,racliel zal u de vrccmdcling gclden, 

die hii u vcrtoelt giJ zult hcm hdheh

hen a]<, uzelf, want gil zijt vrecmdcling 

gcwcest in hct land lgyptc" il.cv. 

I 'J: 341. Allen zijn gchondcn a an de wet 

die Cod gecft "hetzeltdc rccht geldt 

vnor de vrecmdcling en voo1· de gcho

ren lsraclict. lk hen de Here, uw Cod" 

(Lev 24 22 KBS/NBCI. 

Hct gaat hier nict om vreemdclingcn die 

hinncndringcn en zich van de oog<..,t 

meestcr makcn, maar om mcnsen d1e op 

de een ol andere manicr tcmiddcn van 

de l<,raclictcn zijn komcn tc wonen 

Vomop staat ootmocd: allen gelijkcliJk 

voor Cod-; aangczicht In hcl Onzc 

Vader -;taat de hcdc: "gcd om hcden ons 

dageliJks brood" en met: "zorg dat wc 

n1et mct andci'Cil hchocvcn tc dclcn" 

Voor cen mindcrhcdcnhclcid liggcn 

hicr aanknopingspuntcn. lk nocm cr 

dric. Ten ccrstc de waardighcid e11 ge

lijkheid van mcnscn, geschapen naar 

Cods hccld en al., ziJn gcliJkcnis Ten 

twccde hct vrccmdeling'>chap: "hct land 

is van ,~1ij" Ten dcrde hct enc 1-ccht 

voor allen. 

1. /)e lllfi1Sclijke ll'll<7rdu;hcid 
De waardc van elk men<, is gdundccrd 

in de -;chcpping van de mcn'>Cil naar 

Cods heelcl en als ziJ11 gelijkcnis "Fn 

Cod '>chicp de mt'll'> naar ZIJn heck!: 

naar Cods heck! schicp Hij hem, man 

en vrouw schiep Hii hen" 1Ccn.l:271. 

De mens !edt 111 relatie tot Cod en tot 

medcmcmt'n. Fen mcn<, is nict een in

dividu dat contacten met andercn aan

gaat, en ook nict p1·ima1r ccn ondcrdcel 

van cen grocp, kla">e ut collcctll'f, maar 

per-<,oon hinnen ck gcmcenschap van 

mcnscn voor hct aangezicht van C~od. 

'~ 1cn.,en hebhcn hun waardc nict van 

zichzclt - dat vcrklaart ook waarom nict 

clkt' urltuu1· de waardt' van de mens 

hccft ontdckt. 1~1cnscn ontlcncn hun 

waardc nict aan zichzt'lf ot zc geel, 

bruin of wit geklcurd zi)ll gc<,]aagd ol 

mi.,]ukt zi)ll. zc hebhen hun waardig

hcid omdat zc docn Cod gcmaakt zijn 

cn in relatie staa11 tot Cod en elbar 

Daarom is de mens ook nict de maat 

van aile dingen; ck men<, hccft gecn ul

ticme waardc i11 en op zichzclf: ccn 

men~ kan zichzciJ gccn zin gcvcn n1aar 



ontdekt de zin van het he-,taan aan 

waarden huiten zichzell. De ultieme 

waardc ligt hij C(}d, die aile dingen ge

maakt hectt en ons allen kent en door

grondt; de lrharmer, de llarmhartige 

Dit hegin-,el vcr-,chilt van het lihcrale. 

Onder 'individuali-,me' vcrstaat men 

daM "de orwatting dat ieder mcm hc

schouwd moet worden ak een waarde 

111 zichzelt", de hoogstc waardc die men 

crkcnt is de individuclc waardigheid c 

lharmcc echtcr ovn-,reelt de mens 

J. Celijk recht uoor allen 
"Hetzelfde recht gcldt voor allen" 

Binncn de samcnlcving kan er maar ccn 

recht.,.,ystecm zijn, dat gekenmerkt 

moet worden door de criteria van soli

dariteit, vcrantwoordclijkheid, hehoed

zaanlhcid ten uanzicn van de natuur en 

publieke gcrechtigheid Omdat aile 

burger<, gclijkelirk dec! hehhcn aan de 

samenlcving als geheel - met aile Justen 

en lasten vandicn -, moctcn zc duidclijk 

aan dezeltde recht-,regel' onderworrcn 

c 
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zrrn hand: de men<, wordt de maat van ZIJil 

aile dingcn, het narci'>me van de 

\'Vc-,tc-r<,c con<;umptiemaatscharpir ligt 

or de Iocr 1\'lcnscn ontlencn hun waM

dc ili1k nict aan ccn collcctict. Naar 

christelijkc opvatting is de mcm aileen 

zrchzell in relatie tot Cod, hinncn de 

gcnlccn...;char I)c hoog<.,tc WJardc i:-, 

nict de idee van individuelc waardig

hcid, maar de hclotte van hct Rijk van 

Cod, ccn Ieven in vrcdc en gcrechtig

hcid. waar icdcr een dec! hectt en Cod 

aile, in allen i-, 

Hicruit vloeit voort dat men re-,pcct 

hcctt voor anderen c11 naar een werkc

liikc gcmeemchap van men<,en -,tredt 

waarin gcrcchtigheid, vrcde en -,olidari

tcit ophlocicn 

2. A lim ureellldclilli}CII 

'Cq zqt vrcemdclingcn en hijwoncrs hij 

t\lij' Dczc bijbelsc grondnotic onder

graaft cen strikt gchrurk van de onder

schcrding van autochtoncn en alloch

toncn. Wie hicr gcborcn zijn mogcn 

nict zomlcr mccr aan hun verworvenhe

clcn vasthoudcn. Wic hier gekomcn ziJn, 

mogen nict zondcr mecr aa11 hun oude 

culturclc idcntitcrt maar wat was dat 

ook a! weer~- vasthoudcn. Allen zip1 wij 

vrccmclclingcn en hijwoner-s: de aarde is 

des Heren. Allen ZIJn wir gehouden on1 

de samenlcving te heoordelen vanuit hct 

lrcht van Cods bedoelingcn' 

lndicn inburgcnng mccr bctekent dan 

aanpa'-.'-llng van VJTCnldclingcn Jtln zo

al-, het hicr nu gaat, dan zal de mccr

dcrhcid zrch moetcn openstellcn voor 

hun kritiek, ook als die door andere JT

Iigicuzc overtuigingen en culturelc ach

tcrgrondcn i'-> ingcgcvcn 

Minderheden en religieus 
pluralisme 
Dit hetekent dat we zullen moetcn strc

ven naar cen cultuur waarin centrale 

waardcn worden gedceld en waarin tc

gclijk ruimtc IS voor plurilormiteit 

Cham is ecn vloek, eenvormigheid 

ook lk gccf tot slot een 

ovcrwcging over de rol van 

rcltgicuzc ovcrtuigingcn hin
Westerse Ianden 
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ncn de ruhlickc cultuur hebben het moeilijk 
Daarhq moctcn we h('(lcnkcn 

dat ook de diverse clmstclri

ke kerken minderhedcn vor

men, ook a! hehhcn zc ccn 

andere positic dan de a! 

lochtone mindcrheden In 

het westcn is het gehruikelqk 

om kritick tc hchhcn op ian

den met cen relrgrcuzc mccr

dcrhcid die wcinig rurmtc 

Iaten voor religieuze mindcr

heden. Turkijc is ccn scculrc-

met religieuze 

minderheden. 

De westerse 

schijnoplossing is 

dat religie er voor 

het publieke domein 

niet toe doet. 

re staat, maar de macht van de islam rs 

groot en chri<,tclirke grocrcn hchhen 
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het smm erg mocilijk" In Pakistan pro

heerdc men de shari'a in lc vocrcn. 1" 

1-,lamitische Ianden hebben het rnocilijk 

met religicuze minderhedcn. lk hoop 

dat ik hch duidclijk gemaakt dat ook 

Wcstcr<,e Ianden hct moeilijk hebbcn 

met rcligieuze minderhedcn De 

Westcrse schijnoplossing is dat religie 

er voor hct publicke domcin niet toe 

doet. 11 We zullcn de cultuur en de reli

gie van onze nicuwe burger~ nict Ianger 

mogen doodzwijgcn. Hun kritiek op 

onzc open sarnenleving moet gchoord 

worden en, wat mecr is, vcrstaan wor

den. De cnige oplossing voor pluralis

me is niet de verbanning van ideei'n 

over hct goede Ieven naar hct domei n 

van hct privC-Icvcn, n1at1r cen gczanlen

lijkc, welwillende en kritische dialoog 

Daarvoor moetcn kadcrs worden ge

schapen, zoals een Raad voor Religies 

en Levcnsbeschouwingcn en imam-op

lcidingen aan bredc univcrsiteiten len 

niet los van de academics) Als wij el

kaar nicl leren kcnncn en respcctet·cn, 

zullen we, zodra de economic stag

nccrt, de conllictcn niel mecr kunncn 

heheersen. Daarom: wedcrzijdsc inhur

gcring, dclen van welvaart en werk, 

aanvaarding van elkaar inclusicl onze 

ovcrtuigingen etl werkelijke gesprekken 

over wat goed is voor allen. 

Prof.dr./-l.i\1 Vmo111 is hooljlmlllr goddimstfi

losofir 111111 ,lr Vrijr llniurrsiteit tr !\mstrrdam 

No ten 
Vgl dl' lx''->j)ll'klng V<lll urltuurrciJtJVJ'>IllC hi) r 

Tcnrwkc'-> /)t oJ:In'kndc ,iwltlhl( ( )J'll LIIIiui!J, llil

lllllll'l'l'"-.hdlci: l'll IIIdli11 ,("ll<llll lc dr l.cuvcn 

Apclcloorn I fJ 1)]1 I k5-2l2 

Vgl A ( ZIJdcrvcld, f)c cul!uu!c /IIllO! t:n: Llil 

lliiii)LlLIOI'o,;r~,l~l l!'t,fli'll?l', 1 LcmmJ 2c lh ( ulcm· 

horg. I 1Jkk ~ i 

P von Tongcrcn De '-.lllJilc moraZ!l plural1-.mc 

olundornlllCll~ t\,\'TW .SO' I().SS, 101 '>Lclt 

dzll 'de ''>lllJllc, morJJ! vJn t'l'll 1polrtrckc gc

lllccrht hJp ..,lc(_ht'> cen prOil'Llrc I'> VJnurt en 

lTil hcvc'>trgrng VJil het :hrede. moreel orll-

\\ crp VJil de' o! cvcntuccl de mce<.,Lc: lcdcr1 van 

clrc gemccm(_hJp 

De r~uropc<.,e ( Olllllli'>'>IC prohcen n Ill! (O(_h 

ret'> JJil tl~ docn met cen hcurzcnprogrJilllllJ 

C!I'IIIJ} d \L111I to fHILl/Jc' dot Jdlcurc op de ctht

'->the en <.,pmtuelc drmcthre van de Furope<.,c 111-

tegrJtre wd '>lcunen Europc'>c C.olllllli'>'>IC 

'>ecretarroat gcncrJctl SC-C:-1 lntcJile (_O(irdi

nJtre Rue de Ia I or 200, B-1 (l--J-lJ Bnt'>'>cl 

Vgl ( lvtrlc-., TztylOJ, 'Thc Polttl(_'> o! Re(_og

nrtloll Ill C:h LJy]OJ c/ ,J! ,\Ju//nllflllid/J;JII 

Prrnteton Unrvcr-.,rtv Pte'>'>. PrttKcton 1<JlJ 11 

(J] [_J!J('Jdl!im I\ I ill/ d /IO'.'lih/c 111Cc/lil:/ 1/ILliJII</ _{ell d/1 

lid/11/li 1111/1' lilt /'0//li<..dl C\{1/C'.'>I(l// ll[ tl!Jl Jdii!}C Ll[ ud
/Hi'(\ <111J <]llilc llilll/11/'dld,fc ll'ti/J o//J(I ldl!i}l'' ;\// li'I' 

1o to 'd)' tf,c~l /,/Ju,d!,III c.dlll d/1,/ ,f,ouLIJ!,/ dc~illl L[l!li/llciL 

Lllllrild/ liC/1/r,J!ily Ldll'Jd/r-,m h ,J!,o d f,,,f,tn:,j cJtccl 

Zrc de Jrttkclcnn..'ek'> drc de J!gelopcn lcliTil 

over lwt 'mrndcrhedcnhclcrd' rn Hc-.111111'/')/JIJII I'> 

Vl'r'>l hcnen, met llJillc ook de '>JtllCil\'Jtttng en 

rnvctllJri'->Jtrc VJI1 prohlcmetl door Th IJn-,cn 

7 Tri'-'CII I'J lthliJI'CII,I/lcd n1 /ldlcrll,ii'lirw K. ( :rocnveld 

d ,d "lclckr'>'>ll(_htrng lkn llJJg 1'JlJ51 .S\ 

vgl I Bolkc..,tcrn, '] )c ldwrillc nwraJl hJngt .11 

\Jll plaJh entr1d .'\'/~( 1 12 'J.f l.rhcrJlcnl11c

ncn dot llld!vrducn utt zr(_hzciJ clk,lJr opzoc

kcn en zr(_h ergcner hewcgrng 111cl clbJr 

\'CITlllgcn' ( )p drt lrhcralc gcloo! kan men 

<.,lc(_ht'> antwoo1 dcr1 '>Oilllllrgcn wei JtH.Icrcn 

llll'l, ell \\'1(' lllet WIC' 

Hct l:vJngelrc hrcdt ccn bdcr waarhnlncn hct 

111Cll'>Cillj._C Ieven \\'Ofdt gcp]JJhl l"ll eCll Zlll 

ont\Jllgl drc hct tndr\'ldu en de k!J..,..,c over

..,Ltlgl zrc tllllll J)c overdratht VJll woilrdcn e11 

rdcalcn' (/)\' 10 ').t .f3(J--liiJ 

c·hll'>ltJm rn Turkcv ond therr RciJtloth \trdiL' 

111 flltou·II,/!OII, {),11/o,juc ~ 1 1 iJlJ-l, ·12-h I 

I 0 C:hn-.,trnc Jnd ( harlc<:. AI11JJd-.-'\lr The ShJnJh 

-'\ct Jnd the I krllOLrJtl(_ Prot e..,..,' \-t11,iu-. 111 

lii/tiiei'li}l\111' /Ji.d,l:/!1(') I 1')(})' }:-{--11 

1 I Zre ook. hct hcZ\\ Jtlr Villl \V .-\ ( ,Jkton L,J,,,,tl 
flruf'o''' CuoJ, \1111/Uc' dll,1 /)I!lu-.!ly 111 !111 Ld1udl 

\tdll ' ( amhrrdge llnrvcrc,rtv Pre'>'> I()() I, 2/lJ 

i'J/Juti/ tJ'lOII'/' U'/10 ,/iny t/11 l'l'l)' C\1'./cllli o( i1,j!l! 

llld/t {111/l/J, llll'o/t'l'i/11 Ill 111 lliilllt'l' ,Ill f, d; /,1111Ify ,ft~hifi

ty Jllllid/ IJIIIL,illllll, d/1,/ ICI
1

1_c}IOII diC 111111 111/JJJ,j{)' 

1111,/t'IIIIIJIII)(j //1c p,/l'w, d/1,/ iliii!IHIIO/h they ,uk /tl ,11/'

f'O!( Relrgw kJn orH.lcrdruk.kcnd ZIJ!l dc '>J-

111cnlcvrng kJn echtcr nret hu1tcn lcvem

hc'>(_houwclrJke tradrt1n ()Ill hc1dc rcdcncn 

mJg hct puhlrckc domern 1Tirg1e nrct hurtcn

..,]urten. lkzc lr1n trT!t lllcn 111 l\\lT hundcl-, drc 

rn '>Jllll'Jl\\Trkrng met ar1dcrcn \'Jllutt de Vll

onduzoekgrocp ( )ntmoctrng VJn rclrgt(_< Zllll 

gcpuhll(_lTrd .-\hdullah1 .-'\ 1\n-.''b 1111 1/ .II' 
1 edc, 1 Hullldli R1,}hh dll,l 1\ciJ,j/011, \',JI'ru, 'Rodopt 

.-'\m-.,tcrdJm ( ,r(lnd 



Wie zijn de vrienden van een open samenleving? Zij die pleiten 

voor een bepaalde levenswijzc of zij die pleiten voor minder regu

lering, minder staat, meer abstractie en meer globalisering? Deze 

vraag kan pas beantwoord worden wanneer wij onze samenleving 

zien als bestaande ui t drie sferen: een publieke sfeer, een prive

levenssfeer en een economische sfeer. In de boeiende bundel 'De 

open samenleving en haar vrienden: in discussie met Jan Glastra 

van Loon' worden de economen echter node gemist. 

T
ocn J.F. Cla'>tra van Loon. na 

twcc jaJr <.;tJat-,-,ccrctari~ op 

hct dqJartcmcnt van Ju-,titic 

vi~eur~ en advic-.;organcn n1ct ccn vcclal 

hogc graad van spccialislische ck,kun

dighcid Hct tunctioncren van onzc 

parlcmentairc democratic 

wordt doorkruisl door 

proLTl.,<..,Cll, \\'JJfill lllZH . ."ht 

vcrdicht ot vcrdund 

tc Z!Jn gcwec-,r, 

in I 'l75 onvrijwdlig op

<,laple, hcdt hi) zip1 crva

ringcn nccrgc<.,chrcvcn in 

ccn hoekje met de t1tcl 

'Kanalcn graven' In het 

laatqc hoofdquk mijmert 

hiJ over de rol van her 

amhtclijk apparaat in om 

rcgcnng'i-,tcl-,el. Hij vraagt 

zich al ol de voor hclcid 

en politick relcvantc inlor

lllJtlc wei hinncnkoml, zo- Prof. dr. EJJJ\1 

worclt. 1 Hct loen reeds 

opgcn1crktc gchrck ZlJil 

dwarwcrhindingen tu.,.,cn 

hct amhtci1Jkc apparaal en 

de maatschappij were! uit

gcwerkt 111 hct '"""Y 'De 

ruimtc waarin \Vij Ieven' 

dat in I CJCJ.J door hct 

Wcten<,chappclijk llurcau 

van [)()() wcrd uitgcgcvcn als dat zou moctcn. Wat Kint~11m1 SJ 
aan inlormatic do(Jrkoml, zo qclt hij. i'> 

athankel1jk cncrzijd'> van de mate waar

in e11 de manicr waarop grocpen ziJn 

gcorgani<,ccrd, andcrzijd-, van de toc

gankclqkhcid van bcpaalde in'>ta11t1c<, 

[ )c rcgcri ng \vord t OJllgcvcn door cTn 

kram van tijdcliJke en pcrmanenlc ad-

( llV II'!) 

in de scric 'ldeccn' 

Dezc tek'>l " voorgclcgd aan een der

ticntal vrienden. collcgac en gcpromo

vccrdcn van J F. Claslra van Loon. llij 

gclcgcnheid van diem vijtcnzevcntig'>lC 

verjaardag z1jn de UlllllllCnlarcn en 

wccrlcggingcn op d1t c-;;.,tly gchundcld. 
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In het essay 'De ruimte waarin wij Ie

ven' wordt onzc san1cnkving gekarak

teriseerd als een be<,tcl dat bcstaat uit 

domeinen of '>fcren. De private, gc'>lo

ten ruimtcs worden omgcven door ecn 

publieke ruimte, waar openhcid, recht 

en gezamenli)kc he.,luitvorming hecr

sen. Hct ondcr<,chcid tusscn privaat en 

puhliek is fundamcnteel voor de rechts

staat en de democratic, die ergcm in 

het essay 'wonderen' worden gcnoemd 

'niet aileen van vcrnuft, maar vooral van 

gccumuleerdc, uit praktijkervMing 

voortgekomen, inzichtcn in de neigin

gen en cigen<,chappen van de men< 

i\laar de puhlieke ruimtc is nu gefrag

menteerd in <,pccialistische suh-ruimtes. 

De clcskundigen spelen een steed., he

langrijker worclcnde rol in de hesluit

vorming. waardoor de puhlieke ruimtc 

onoverzichtelijkcr en ondoorzichtiger 

wordt en de clcmocratie verzwakt 

wordt. De burger zeit wordt er steeds 

mindcr hi) hetrokken. Op zich zou dit 

al erg gcnoeg zi_jn, n1aar bovcndicn 

wordt de kwJiitert van de hesluitvor

ming er niet hcter op: slcchte tocpas

baarheid van de hesluiten. Hct essay 

pleit voor ecn herstcl van een democra

ti'>chc hcsluitvorming. De puhlicke 

ruimtc client opnicuw toegankelijk te 

worden gcmaakt. Hierhij wordt onder 

andere gedacht aan een zekerc ontdc

partementalisering, cen districtenkie<,

stelsel en referenda. [)at is niet zo 

nrcuw, mJar wei intrigerend is de po

ging van Clastra van Loon om de ver

nicuwing in het politiekc hestel te 

verbinden met ecr1 verandering van on

ze politiekc cultuur, ecn herovering van 

de publicke ruimte en een gclijke dia

loog tu<,<,crl burger en overhcicl. 

Open samenleving 
De hundeling van commcntarcn were! 

voorzien van een titel, die rderccrt aan 

The open society and Its cne1111es' Karl 

Popper wa<, aan dat hock in maart 19:lH 

begonnen toen hij het nieuws van de 

Duitse invasie van Oostenrijk hoorclc. 

1-lij wcrkte viJIJaar aJn een tebt waarin 

hij ongewoon <,chcrpe kritick uitoefen

dc up PIJto, Hegel en KJrl i\brx. In dit 

hock probeerde hi) de gehcurteniS'>en 

die lcidden tnt de Twecde Wereld

oorlog tc plaatsen alsmede pmhlcmen 

aJn te gcven die zouden ontstaan na 

die oorlng. t'\lct zrJn kritiek op i\larx en 

hct historicisme hecft hij jarcnlang be

trekkclijk aileen gestaan in hcpaalcle 

acaclemi-.chc kringcn. In het kort komt 

de analyse van Popper nccr up ccn idc

ilal-typi<,che vergelijking tusscn '>tam

mensamcnlcvingen, die concreet, col

lectid en ge<,lotcn zrJn, met riltionele 

maatschappiJen, die abstract, individu

alistisch en open zijn. Het gaat hier om 

cen interpretatie, cen />oint of PrerP, bc

docld om hi.,torisch materiaJI eens an

clers tc beki)ken en te orclenen. In de 

ogcn van Popper ondcrgingcn de 

Criehc -.tad<,taten die idcaJI-typischc 

ontwikkeling van traditionclc '>ilmenle

ving nJar ccn n1ccr rationclc 11ltElt

'>chappij in de zc.,de en vijfcle eeuw 

voor Christu'>. Hij ziet de politieke op

Jn.,.,ingcn van die tijd in Sparta al., een 

reactionairc poging 0111 de ~tamnlcn~a

menlcving te hehouden. Het uitcenval

lcn van een tri!ditionelc, geslnten 

~amenlcving veroorzaakt vcrwarring. 

Sociale veranclering vergt nu eenmaal 

vccl van de lcclcn van een samenlcving. 

En de verandering naJI" een abstrJcte 

maatschappij vergt mrsonahlerrcss, huma

nitcit en ccn acticf gcvoel voor besluit

vorming. In de plaats van allerlci 

familialc en magischc vcrplichtingcn 

treden abstracte plichten De ontwikke

ling van de filosofie is dan ook, naar 

zijn inzicht, een antwoorcl op de instor

ting van de gesloten samenlcving. t'vlaar 



ook andere antwoorden, andere reac

tiel zijn 111ogclijk Tc hcginnen hij 

Heraclitus zijn cr hlmotcn tcgcn hct 

individuali-,me, tcgcn de vcrzwakking 

van lamilichandcn, tcgcn hct dcmocra

tisch karaktcr van cen open 111aatschap

pij gcwccst. Socrates zou voor haar 

idealcn stcrvcn, maar Plato, zijn mccst 

hcgaaldc leerling, vcrzcttc zich tcgcn 

de open 111aatschappij Plato conci

piccrde zijn aanval als ccn kritiek op 

het type sa111cnlcving dat Sucrate<, vcr

moordde. In Plato\ 'Wctten' is er geen 

plaats mccr voor vrije discus<,ic, kritiek 

op de politiekc institutics ol VriJC ver

spreiding van idcecn. Plato worclt nccr

gezet als een inncrlijk vcr<,chcurd 

iemand. Wie zou cigcnlijk tcgcn de hu-

111anitairc opvattingen van Socrates 

kunnen zijnc Plato had geen vertrou

wcn in de vrijheid en de hu111anite1t van 

cen open maat-,chappij. De gcslot<:n sa-

111enleving is onhcrcikbaar, doordat zc 

achtcr ons ltgt. Popper prohcert ons te 

ovcrtuigcn dat de wcg van de redelijk

hcid, van de kritische omgang met cl

kaar c:1 de hcrcidheid 0111 pcrsoonlijk 

vcrantwoordclijkhcid tc dragcn de cni

gc is. Dat i-, niet aileen Plato's pro

hlccm, maar hct i'> het problccm voor 

iedcrcen die rcagccrt op de socialc vcr

andcringcn in zijn tijd T/,is slruU<}lr lou

d'" our [rclin<}S, for il is stdl 1}oin<] 011 wit/Jill 

oursclurs. Plato tOilS thr child of 11 ti111r tohich is 

still our 011'11'' 

Tegen dczc achtcrgrond i-, hct cen uit

daging om hct hock 'De open samenle

vtng en haar vricnden: in discussie met 

ian Clastra van Loon' tc lczcn. De rde

tTntic aan hct hock van Popper wordt 

gemaakt door C.).J\1 Schuyt, die hicr

mcc cen veronderstclling van hct essay 

bckritiscert: was onzc <,amcnlcving 

vroegcr wezcnlijk opcnerc Popper wees 

utopisch dcnkcn, institutionaliscring 

van skren en sociologisch detcrminis

mc at. In een totalitairc samcnlcving 

worden aile slcren ondcrworpc11 aan 

ccn lcidende institutie en het ondcr

<,chcid tu1sen puhlickc en private ruim

tc wordt te nict gcdaan. len open 

samenlcving, zcgt Schuyt, wordt nict 

gedominccrd door ccn in'>litutie. De 

grcnzcn tu<,scn de skrcn liggcn ntct hc

lel11aal vast. lr zqn gcvcchtcn om do

mcinalhakeningcn, zodat de juistc 

verhouding tussen politick en cthick, 

tussen recht en moraal, tusscn politick 

en economte voortdurcnd gczocht 

wordt Par.., wannccr de norn1cn en 

waarden van ccn slccr ol 111stitutie do

minant zip1, necmt de openheid al. Op 

zich is dus ccn vcrwctcnschappclijking 

ol tcchnocratiscring van de politieke 

hcsluitvorming nog niet direct een bc

dreiging voor die open samenlcvtng In 

de gcschicdcni~ zijn cr n1ccr grcn...,gc

schillcn gcwecst. En op die wijze relati

vccrt Schuyt de hcdrcigingcn van de 

democratic, zoals zc door Cla<,tra van 

Loon nccrgczct zijn. AI-, wctemchap

pelijke ol cconomischc argumentcn 

thans mccr tcllcn, dan zou het ook wei 

ccns de on111acht ol de onwil van politi

ci kunt1c11 zijn 0111 cxplicict morclc keu

zcn tc 111aken. De zwakheid van ons 

huidigc politickc hestcl is mccr een 

kwestie van een zwakkc dc111ocratischc 

cultuur. Democratic is ccn lcvcnswiJzc, 

zcgt Schuyt, ee11 hepaaldc wiJze van 

cloen. Democratic wortclt in lokalc gc

nleenschappcn, in gcogrtlti-,ch atgcha

kendc ecnhcde11: dorp, stad, natic. Er 

client ook sprake te zijn van ecn zekerc 

gemccnschappeliJkhetd: samcn wcrkcn, 

samcn Ieven, samcn tcts docn, '>amen 

de zorgcn van de dag tc ltJI gaan. 

Humanitcit is de crkcnning van dezc 

gcmccnschappeliJkhcid, die op haar 

hcurt het hc<,t gcgarandccrd wordt door 

de democratic als he'>tuurwonn. De he-
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Iangen van de gemeen<,chap wor·den 

nrct van hurtcn al, lllZlttr van hinncn uit 

gcformulccrcl. ;\[-, expert-,, lohhyi'>ten 

ol advie<,rilllcn zich in de hc,Juitvor

nling opdringcn dun komt dat door 

een gehreK aar1 polrtieKe cultuur 

Puhlick gczag wordt van hinncnuit en 

van ondc:rop gclormulcerd. Zo'n gczag 

i'> lcilhaar en hekriti<;ccrhaar i\[, die 

cultuur onthrcc:kt, dan hehhen de bur

ger'> zich Iaten vcrdring<:n door politici. 

len urltuurom<,[ag zou tot '>land kun

nen komen door een andere wi'>'clwer

king tu'>'>en burger<, en rn<;titutie'>, die 

Schuyt zoekt hii een herwaardering van 

de politick van het pragmati'>me 

lndividualisering 
De door Popper vcrmclde ei<;<:n voor· 

cen open '>illllcnlcving, tc wet<:n reclc

lijkheid, humilniteit cr1 g<:pil'>l gevoel 

voor· jui'>tc bc:,Juitvorming, worden in 

de ovcrige artikelcn op zecr ver'>chil

lcnde wijzc opgepakt Net a[, Popper 

worclt er '>0111'> tlililr de ilntieke wncld 

gekeken, zo<1ls hl)voorhccld door H.r\1 

Vcrri)ll Stuilrl, die het puhliekc: a'>pecl 

van het '>trafrecht behilndelt. R.A.V 

van Haer<,olt<: kijkt vanilf de Verlich

ting tenrg naar cit: antieke wcreld. Hij 

stelt, tu<,<,endoor, dar hct pleidooi van 

Clilstra Villl Loon voor cen herwaardc

ring van de algemeen men'>elijke ver

nlogcn.;; van wil~- en mening~vonning 

venvilrll<,chilp vertoont mel ickecn van 

dt: voonnalige Chri<,telijk-Histori'>che 

Llnie V<1n H<1ersoltc laat ook zicn dat 

e<:n lihcraal door niet-liberalcn onnodig 

individuali'>lischcr wordt ilfgeschilderd 

111<1ar d<1t her proce' Villl individualisc

ring geruime tijd v<i6r Chn<,tus inzctte. 

lk denk dat dit ook in lijn is m<:t de 

hoofdstelling van Popper 

De tcgen'>lelling private en publieke 

deer i'. niet altijd <:vcn vruchthaar 

Sommige auteurs lendcren naar om

"ichrijvrngcn, waJrdoor cr v<J.n lllCLT ...,/c

ren ge,proKen Karl worden. Lo ver

meldt C:.\X: de Vr·ic''> de ecorwnlt'>Lhe 

en de urlturelc inhedding I' I okkinK 

hreidt de tweedelrng puhlick en privaal 

uit met ccr1 'per<,oonii)Kc lcven"lcer'. 

omdat hir <;telt dar het puhlickc niel 

111<1g '.Jmcrwilllcn met de staat en het 

JXivatc met de maat'>chappij Het pcr

<,oonlijk<: drcnt gewaarborgd l<: worden 

t<:gcrwver de statclijke en de mailt

schappcliike vcrbanden. HiJ gedt on

der andere a[, voorbceld ck bescher

ming van hct Ieven die in de hander1 

Villl nwdische dc,kundigcn i'> gelegd, 

waardoor de ci.;,cn VZln zorgvuldigc vcr

Jilt\voording die van hct zorgvuldig 

handelcn zi)ll gaan ovcrhccr'>en. Expli

ciete uitwerkirlg van de wctcn'>chappe

lijke wcrcld ot de <:conomie, ill, eer1 

dcrdc steer, vindt niet plilats, ook al 

nic-t doordat hct tltlnvang<.;C<.,<..,Jy ccn 

twccdeling en gecn dricdclrng milakt. 

Door divnse auteurs worden <:r andcr-t: 

wij<;g<:rigc trildities hii gehililld llij

voorheeld in samenhang met H<1hcrmas 

ot met Ricoeur D<1ardoor worden an

cine aspcct<:n helicht van de open '>a· 

mcnkving. R. toque' gailt diepcr in op 

de nwtiltoor viln ck ruimtc Lltopiccn 

val len huiten ht:t hetekcnisr·il'>ter van de 

idc:ologie. De wirzc Wilarop de mens de 

ruimte <:rVililrt en in cultuur hrengt, 

beinvloedt de kijk Viln de mem op de 

dingcn. Dc: h<1nden tu<;<;en het ruimtclij

ke en het politi<:k<: zijn nauw, ook Jl 

door·dat stilten geogrilfi.,ch hepaald 

zijn 1\1ililr dat gcldt ouk voor de defi

ni0ring en de hcgrenzing van hct privC

domein. Belcid lendcert nililr '>impelc 

en modelmatige kennis, ideologic ten

dc:ert zelfs nJilr ec:nduidighcid 'Ecnheid 

Villl er·vJring en cenheid vJn kenni<, vill

len erin <,amen.' 1\kn'><:n kom<:n los van 



hun ervaring<,wercld en belcven hun 

wcreld nict a\<, een A1ii1Pclt, waarin iedcr 

gclitkclijk dee\ kan hcbben. De publie

ke ruimtc i' getranstormecrd in ecn tcr

ritonum voor belcid en bc<,tuur Maar 

hoc wordt wat nu het hclcid,terrcin 

van de ovcrhc1d gcworden i.;;, tcrugvcr

ovcrd door de burgers~ Dat gchcurt 

wanneer de reductic in de ervaring'>WC

reld vcrminderd wordt. De publicke 

ruimtc client weer ccn ruimtc van vcr

'chcidenheid te worden. l'er<,oonlijkc 

vrijheid wordt pa<; mogelijk gemaakt in

dien pluralitcit in de puhlieke ruimte op 

prijs wordt ge<,teld en hcleefd wordt a\<; 

een vcrrijking. Daar hangt cen n:cht,

opvatting n1cc san1en die vcr at ~taat 

van het gc'imtrumcnta\i.,ecrdc recht dat 

om openhaar territorium atpaalt. De 

kkine hitdrage van H.R. van Cun<;tcren 

borduurt hicrop voort door van een 

kennisparadox tc sprekeno 

wcrkplaats, de univcrsiteit, de buurt

winkel, de vaste kring notabelcn, de 

vastc grote bedrijven en de stabielc 

voctbalclubs. Tezamcn zouden die hct 

middenvcld vormen. In plaats daarvan 

zoudcn burgers zich in groepcn moeten 

organiseren, die niet mecr territoriaal of 

traditinncel ontstaan, die niet op de ou

dcrwetse manicr tot <,land komen en 

die nieuwe manieren van communice

ren vergen. Dan maakt ze duide\ijk dat 

de <;taat ook dngelijkc groepcn creeert, 

onder mecr door ovcrlegorgancn in het 

Ieven te roe pen of door hcstuur op af

stand aan gemengdc publiekc/private 

organi-,atic" over tc Iaten. !)czc lgroc

pen' zijn toch wat doorgaans met 'mid

dcnveld' wordt aangcduidc In het opstel 

van l'vl.I.H. den Ouden-\)ckkers wordt 

de puhlickc ruimtc gedefiniecrd a\, de 

ruimte van aile men<;cn gezamenlijk, 

waar zij dus samcn de baas 

kenni<, 1s breed ver<,preid 

moar ook erg vcrgankclijk 

Her gaat hem om een lo

kak en publieke ruimte 

\vaar, en1otionclcr \vcl

ltcht, de lotwcrbondetl

heid van men<;en g<:<,ta\te 

kritgt 

De paradox van de 
zijn en gczamen\IJk de 

macht moeten hebhen 

Die macht hangt samen 

met een <,chaars goedo ar

heid. \)c ontwikkeling van 

de vcrzorging...,-,taat hccft 

de scheiding tusscn het 

publicke en het private 

open samenleving is 

dat ze geen 

integratiekaders 

biedt. 

Er wordt, de hclc bundcl door, veJ-ras

send onconventioneel gekeken naar de 

open samenlcving. llij l.C van dn 

Vlie<, vinden we een verhandeling over 

de overgangen tu<;<;en openhare en pri

vate ruimtc. Zij ricllt haar aandacht op 

de intrede van het he<;tuur in de parti

culiere ru1mte. \)at gehcurt a\ vrocg, 

stclt ZIJ, in de per<;oon van de vroed

vrouw, de arts en de onderwijzer<, van 

de hasisschool Volgcn<, haar zip1 de 

meeste relcvantc bemiddclaars tusscn 

de openbare en particuhere ruimte ver

dwenen. A\., voorhecldcn noemt zij het 

gezin, de tamilie, de dorp<,<,chool, de 

vervaagd. D1ezelfde ont

wikkeling zou meek de polansat1e tus-

sen lihcralcn e11 socialistcn hewerkt 

hehhen. Het gaat om ecn herinrichting 

van de publieke ruimte en een daarhit 

pa<,<;cnde afhakening van de private lc

ven<,<,lccro een nieuw denwcratisch huis 

en ecn stuk binncnhuisarchttectuur. \)at 

kt1n pa~ indicn men de waardc van ar

bcid als integratiekadcr ol wcrkloos

heid als oorzaak van de<;integratie z1et 

Het gaat om een helcid met betrekking 

tot zowel de markt als de socialc saam

horigheid. Fen plcidooi dus voor een 

vcr<,melting van het <,ocialisti<,che en lt

heralc gedachtcngoed. lk zie er van al 

z 
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om ook nog aandacht tc gevcn aan de 

bijdragcn van CW l\1ari'>, I..W. Nauta 

en D.W.I.I\L l'e"ers en rrobeer at te 

sluiten hr1 het runt dat niet aileen door 

1\LU-1 den Ouden-Dekkcr-. maar ook 

door andcrcn naar vor-cr1 wordt gc

bracht: de rublieke arrangementen ten 

behoeve van de sociale zekerheid van 

de individuele burgers De matcrielc 

voorwaarden voor de demouatische 

cultuur zijn in onze tijd anders dan die 

in de achttiende eeuw of die in de klas

sieke oudheid. Welstand is echter iets 

dat in toenemende mate door globaal 

werkende markten mogelijk of onmo

gelijk gemaakt wordt. De wclstand in 

ons land wordt slcchts or kortc termiJn 

aangegeven door het ruhlieke domein. 

Or de lange termijn bezien is de eco

nomie in Nederland een ondcrdeel van 

een globaal stelsel, dat wcrkt volgens 

economische wetmatigheden. In dit 

bock kriJgt de zuilensamenleving wei

nig adhcsiehctuigingcn, rnaar n1cn 

client nict te vcrgetcn dat die '>amenlc

ving wei integratickadcr~ nao-,t <..,ocialc 

zekcrheid hood. De raradox van de 

open samenleving is dat ze per definitic 

zulke kaders nict hi edt. Loopt elk plci

dooi voor mecr gemecnschaprelijkheid 

niet het risico tc verglijden van een 

plciten voor 'cultur·en' en voor civilitcit 

naar ecn plciten voor znveel concrete 

hetrokkenheid, dat het de trekken van 

een gesloten samenlevrng kriJgt~ Wie 

zijn de vrienden van cen open samenle

ving' Zij die pleiten voor ecn bepaalde 

levenswijzc ol ziJ die pleiten voor min

dcr n..:'gulcring, n1indcr .;;taat, n1cer ah"

trac.tie en mccr globaliscring~ lk dcnk 

dat dcze vraag pas heantwoord kan 

worden wanneer wiJ onze '>amenlcving 

nict conceptualisercn als hestaande uit 

twee ,fcren, maar· uit drie, te weten ecn 

publieke sfcer, een privc-levenS'>Ieer er1 

cen economise he sleer. r let gaat niet 

<,lecht'> om grensconllictcn tuS'>en het 

puhlicke en hct private domein, maar 

ook tusscn het cconomi-;che en het ru

blieke en natuurlijk ook tuS'>en het eco

nomi'>che en het prrvatc. Tc gemakke

lijk wordt over privati-;ering gcsproken, 

waar glohali-.ering hedocld wordt: cen 

af.,chuiven van ondernemingen en in

stellingen uit de publieke normativiteit 

naar de globalc 'normativiteit' van 

marktwerking, kostcnvergel ijkingen, 

marktsegmentering en qrategi-;che al

liantie<>. En zijn die vrienden van IF 

Cla<>tr·a van Loon ook hiervan de vricn

den~ In deze boeiende bundel heh ik de 

economen node gemist. 

!'raj dr EJI i\ 1. KnmH!ln S I is /lei Pill! de 

mldclic P!ln C/Jmirn-Dellrocnrlisc/Jr Vcrkcri
nilll}cn CJJ docccrt cthiek P!ln econo11Jic e11 hednjf 

111111 de cco11o11lische ]<Jcultcite11 uan de R,jb
"'""mite!l LiHJhunJ, (i\11111stricht) en de Vrije 

UniPnsiteit l\mstcrd11111 

Chmtiaan de Vries C1l Km Sd711yl (red), De 

oflen S<711JenlcPin<J en /J!l!lr Prienden in discussie 
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I 
n december 1994 i'> in dcze ruhriek 

o.rgeroepen tot ecn <,tralegi'>ch hc

raad over de posilre en de oricntc

nng van de chri<;ten-demouatie. 

De vcr<;lagenhcrd hinnen het CDA de 

onzckerheid en ver- warring -.oms, <;a

men mel de oppo-.iticrol hoden ccn 

kam. Iecierc politieke hcwcging <,\aal 

or dit moment voor de noodzaak van 

ccn hcrpo<;itionering tegenovcr de kan

tclingcn van onzc -.amcnlcving De 

grole politiekc <,tro- mingcn in on'> land 

hchhcn hun wortcl-. in de negenlicnde 

ccuw. Voor hun cigcn ovcrlcvcn, n1aar 

vooral voor de relcvanlie van onze de

moualie i'> hepa- lend, wclk antwoord 

ziJ vinclen op de vragcn van de eenen

twintrg-,tc ccuw. 

Nadal de l'artijraad van november 1994 

or voor-.tcl van de tocnmaligc waarne

mend partiJvoorzittcr mcvrouw !.odder-, 

dcze onru-.t, kan<, en uitdaging met cl

kaar vcrbondcn had, i'> in klcincre kring 

allcs op aile-. gezct 0111 <;yslcl11ati-.ch de 

vraag le '>lellen, tot welke keuze'> de 

coni rontatic van de nicuwe ontwrkkc

lingcn met onzc vi-.ic op een mcn'>

wuardigc -,anlcnlcving de chri~tcn

dcmocralic zou moctcn brcngen. Het 

was ongcloofliJk, wclkc re'>ptlll'> dit 

kreeg h11 degcncn, die cr hij hetrokkcn 

wcrden. Lxpcrl<, en helcidwerantwoor

dci1Jkcn met zeer zwarc prole<;<;ionclc 

of andere vcrrlichtingcn en verant

woordclijkhedcn blckcn niet aileen vrij

wcl zonclcr urtzonclcring bereicl mcc tc 

werken, maar tevcn<, de hoog<,tc rriori

lcrl tc gcven aan dit werk, qua tijcl en 

(I )V II q~ 

aandacht. De methode om nicl op 

grond van ccn voorgcschotelclc con

cept-tebt lc wcrkcn, maar or basi'> van 

de analy'>c'> en oh-.crvalic'> van de af

zondcrlijke bctrokkencn blcek weli'>

waar tijdrovend, maar vooral vcr

riJkend, vcrTa'>Scnd en vernicuwcncl 

r\lcvrouw llcmclmans-Vidcc, lrd van de 

C_~cntralc 'W'crkgrocp, gctuigdc in ccn 

interview in de CDA-Krant van 2 I ok

tobcr van de gc·rnspireerdhcid en de 

vrijhcid hiJ de hehandcling- mcestal op 

grond van uitgehrcicle schriftcliikc in

hrcng van de lcdcn - van de kantclrn

gcn in onzc -;an1cnlcving, vun hun 

waarschijnlijke comcqucntics voor de 

kwaliteil van onzc samenlcving, en van 

de keuzc<, van de politick en de samcn

leving 0111 hij tc <,turen en tc corrigeren. 

Bezinning in hele partij 
"l:lij clegenen, die erhiJ hctrokken wcr

dcn" Hier zal som<, de pijn en hct gro

tc miwer<;tand. De gcdachtc, dat na 

a\lc<-; war tn de partij gchcurd wa.,, ccn 

select - sommigcn zeidcn elrtair 

grocpjc wei ccn~ zou gaan uitn1akcn. 

wclkc kocr'> de parlij nwe<;l kiezen, was 

voor ccn aantal (:J)A-cr'> ccn gruwel 

Hct wo~:. vooral ccn gruwcl voor de \e

den van de Centrale Wcrkgrocp van 

dat <,lralegi'>ch heraacl. lurst voor dcgc

ncn. die zatcrdag na zJtcrdag, avond na 

avond zich met die koer<;kcuzcs hezrg 

hiclden. Wic deze kolo111men gevolgd 

hedt, wie de aanpak van hiJvoorheeld 

hel Wetcn<,charpciiJk ln'>liluut hiJ ccn 

aantal ondcrwcrpen, zoals de rclatie 
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landbouw-natuur-milieu gevolgd heett, 

weet, dat een top-downmethode ver

raad betekent aan exact de erkenning 

van een van de centrale kantelingen 

van onze tijd. l\1ensen, burgers, lcdcn 

van het CDA an no 1995 zittcn niet 

meer te wachtcn op een ddtige com

missie, die na een aantal maanden wittc 

rook door de schoorsteen hlaast en dan 

rroclameert war cr gaat gebeuren. 

Wie als politicke hcweging langs de in

dividualisering en de emancipatie van 

de burgers hcenloopt, hecft in ieder ge

val gecn antwoord op de uitdagingen 

van de volgendc ceuw. Met de prcsen

tatie van het rapport voor de najaars

rartijraad is het strategisch heraad niet 

atgerond Het hcgint pas. 

Ceen van de drie 

letters van het CDA 

We kunnen toch moeiliJk 

veronderstellen, dat zaken als 

identitcit van een politiekc 

beweging rcr imreratid 

mandaat worden opgclcgd 

Wat de Ccntt·ale Werkgrocr 

heett wtllcn doen, en war 

ook herhaaldeliJk door haar 

voorzittcr rrol. mr. 1-.H.J.I. 

Andrie<,sen is gezegd, i<, een 

kadcr aanbieden, waarbinncn 

dat ge<,prek, <,yqemati<,ch en 

intemid, kan worden gc

voerd. Hct gesrrek, hetcr gc

zcgd de noodzakclijke hezin

ning, noodzakclijk niet zo

zecr vanwcge de situatie bin-

heeft nog inhoud als 

wij nu niet de 

bezinning aile 

kansen geven en 

door heel de 

beweging heen 

duidelijk maken dat 

het ons om de 

inhoud gaat. 

ncn de christen-democratic, 

al-; wei van\vcge de rcvolutionaire vcr

anderingen die zich in de samenlcving 

voordoen. len kader daarvoor. Niet 

meer en niet minder. 

Tu.,.,cn de najaarspartijraad en dte van 

)Lilli 1996 ligt er een stuk or tate] om 

binncn het CDA hct gcsprek over de 

nu zo wezenll)kc c11 inhoudelijke zakcn 

tc vocren. Ceen gcsprek over de rop

petjes, zoals (vooral ex-) rrominenten 

als ulticm advies weten aan te hiedcn. 

Het zal in de komende maanden bin

nen hct CDA over de inhoud gaan, 

over de keuze'>, de antwoorden, de 

oricnteringen. Dat zi111 met het Pro

gram van uitgangspunten en - ja - met 

de pcrsonele bezetting de elementen 

van onze identiteit. 1\ 1aar die rcrsonele 

aspecten zijn een afgeleidc, nict een 

pre-conditie voor onzc kcuzc<.. 

Een partij in gcsprek, in bezinning, niet 

op de cerste plaats over zichzelf, maar 

over de samenleving en de opdrachten, 

die uit de ontwikkelingen in die samen

lcving voortvloeicn. Dat is de kans van 

het moment. En daarom is er ook uitge

hrcid aandacht voor de methodes die 

die bezinning en dat gesprek kunnen 

bcvordercn. Niemand in de Centrale 

Werkgrocp van her strategisch beraad 

zal er echt wakker van liggen, als die 

bezinnmg uitrnondt in ecn <.tcvig dehat. 

Het enige waar ze wakkcr van zullcn 

liggen i'>, als hct wcrkstuk een gcsloten 

hock blijtt, als het bcschouwd zou wor

den al~ ict..,, wat weer n1ooi i" n1ccgcno

men, in de zin van: wiJ docn ook mee 

in het intcllectuelc dchat over de toc

kom<,t, en dat hebhcn we aan een spe

cialc club gedelcgeerd Ceen van de 

dne letters van hct CDA hcelt nog in

houd, als wij nu niet die bczinning aile 

kans geven en door heel onze bewc

ging hccn naar hinnen en naar buitcn 

duidelijk maken, dat het ons om de in

houd gaat, en niet om hct hcstuur, niet 

om de macht, niet om de poppetJCS. 

Her strategisch heraad i'> nict op de 

Partijt·aad van I 'J'J4 hegonnen, nict hi1 

de instelling van de Centrale Wcrk

groep onder Ieiding van AndrieS'>cn, 

nict in eerdcrc gcschriften in dit hlad 

her hegint na de prcsentatic van het 

rapport' 



Nieuwe fora voor overleg en 
kennis 
Hct hcraad hcgint nu hinnen de hc

<;taandc kadcr<, van onze partij. Die ka

dcr'> verdiencn bet allcrecr'>t de kam tc 

kri1gen hun zorgen, hun waarncmin

gcn, hun keuzc<; te tormulercn. WiJ zijn 

mccr dan wclke andere partiJ ouk cen 

hcwcging van heel de ~an1cnleving, nict 

van ccn hcpaalde kla<,<,e, nict van ecn 

hcpaalde kcrk, nict van cen hepaald ge

hicd. I )ic nog '>teed' dankzij die kader<, 

nict atgekapte vcrworteling in heel de 

-..an1cnlcving j<., onzc groohtc trocl 

Daai·door mocten wiJ ook ccn palet tc

voor'>chipl kunncn halcn van kcuze'>. 

die heel die <;amenlcving aamprekcn. 

De dialoog met die kader<, i-, een voor

rang<,traject. Tcgelijkcrtijd zicn we ook, 

in mindere mate mi<,<,chicn dan hiJ vclc 

andere partijen, - maar toch - een al

hrokkcling van om lcdcnhe<;tand en 

daarn1cc van onzc conlnlunicatictnogc

liJkhedcn met de <;amenlcving. \)oor 

met name dr. CJ Klop i-, in OilZC krin

gcn daar rcgcln1atig en indringcnd de 

aambcht op gcve<,tigd, ook in reJCtic 

op de huitcngcwoon ongcnuancccrdc -

on1 gccn undcrc tcrn1 te gchruikcn -

'tandpunthcpaling van mini-,ter Dijk'>tal 

op hct rapport van de commi<;<;ie- Van 

den lkrg inzake de relatic ovcrhcid-po

litickc partiJen 

I )at roept de vraag op naar de moticvcn, 

waaron1 anno nu lllCil'-.Cfl nog lid wor

den van een politiekc partiJ. In rcauie 

op de ui<;i'> van het C:DA hehben nicu

wc dikwql-, JOnge, mcn<;en zich gemeld, 

die willcn mecdoen, hehhen zittcnde 

maar wat pa-.."iicvc lcdcn aangcbodcn ac

tid tc worden, zip1 zoal-, hicr hoven 

hlcek reed, acticvc \eden in de wminPr 

gcgJan. l)c hclang'-.tclling voor hct ~ynl

Jlihilll11 in de Nieuwc Kerk van 12 en 13 

mei )I en voor het zomernummcr van 

Chri,ten Demouati'>che Vcrkenningcn, 

dat hiervan ver,lag deed, warcn uitingen 

van die 11ieuwc helang<;tt:l\ing. 

Hurgcr<; worden niet uit gewoonte en 

zcldcn uit eigcnhclang lid van cen poli

tickc partij, zcker nu nict. Hurger<;, die 

lid worden, willcn mec<;prekcn over de 

tockom<;t. Nog '>leech i'> de politieke 

partij hct enige kadcr, waarin het ge

<,prek over de kcuze<; van de <;amenlc

ving, over de toekom<;t, nict vrq

hlijvcnd i'>. Cccn lillbhou's, gcen opi

ntcpagtno''->. gCL'Il praathuizcn en di-.cu<..,

'>ic-avnndcn kunncn hct vcrplichtcnd 

karaktcr van het gc'>prek h111ncn cen 

politickc partij vcrvangcn. Len di,cu<;<;ic 

hinnen de politick moct crgcm toe lei

den: cen ja ol nee in een verkiczing~.,

programma, ccn dllldclijkc uil'>pri!ak in 

vertegenwoordigende organen, ecn he

'>luurliJkc hc,li<,<,ing. De wil om mec tc 

<;prckcn, mee tc denkcn, moct maxi

maJI gehonorccrd worden. Llitcraard 

binncn de hc'>laandc kadcr<;, w<1nt die 

hebben nieuwc in<;troom en nicuwc cn

gagcmcntcn hard nodig .. 1\laar hct "de 

vraag of de hczinning hinncn hct (]),1\ 

ook niet nicuwc lora en nicuwc tacili

tciten vraagt. Zovclcn hchhcn Zich de 

laal'>tc maanden met de vraag tot hct 

Wctcn'>chappclijk lmtituut gcwcmt 

wat kunncn we docn, hoc kJil ik mip1 

kcnni-, op dit of dat '>peciliekc tcrrcin 

inzettcn~ Llitcraard wordt altijd vcrwc

zcn naar de gcmcemclijke aldcling a\, 

het begin van de opinievorn1ing, !Ull.,t 

nu, 111Jtlr we zien daarnaa~.,t en in aan

vulling daarop die hchodtc aail hct 

lundamcntclc gc'>prck en aan de 'pcci

hcke inbrcng op hcpi!alclc Vilkgchicdcn 

Het weg'>nijckn van de contaLtcn met 

de dcpartcmcntcn, de noodzaak van 

lundi!mentcle hczinning, en de hcrcid

hcicl van zovclcn om JUI'>t nu crhiJ tc 

zipl, nwetcn met clkaar gccombinccrd 

worden. De centrale thcmJ\ van hct 

<;tratcgi'>ch hcraad vcrdicncn uitwer-

r-, 
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king, nadere dcskundigheid, weten

schappelijke toetsing, ook op diverse 

consequentics en toepassingen. 

Fen partij, die een functie wil hebben, 

ccn bewcging die kansen wil bieden 

voor inhoudelijke discussies, die moet 

daarvoor ook de fora scheppen. Dat is 

wat nu moet gebeuren. Het gaat cr niet 

om wat dan ook at tc doen aan de voor

rangsroute voor de hcstaandc partijka

dcrs; het gaat om aanvullende en onder

steunende initiatieven, het gaat om mo

bilisering van deskundighcid en het gaat 

vooral om hct vasthouden van nieuw 

engagement. Het paradoxale van de 

nieuwe interesse in het CDA zou wei 

eens een signaal kunnen zijn van de 

grote behodte aan een politiek, die 

meer is dan een voetnoot hij econo

misch heleid. Over de euforie en de 

zonnigheid van Prinsjesdag heen hoor

den sommigcn ook buiten onze kring a\ 

het gerommel van een weersomslag, 

kan de politiek zich veroorloven om 

een Troonrede tc Iaten uibpreken, die 

centrccrt rondom de zin, het gaat heel 

goed in Nederland, maar het kan nog 

beter. Waar waren de visies, de keuzes 

voor een andere inrichting van de sa

menleving, de hooggeprezen staats

rechtelijke vernieuwing, de wijze waar

op paar'> met zaken als technologic en 

ethiek wil omgaan. Uhcrhaupt, waar 

waren de noodzakelijke vcrgezichten, 

die we nodig hehhen om te geloven, dat 

het in de politiek ergens om gaat. 

Moest de gebeten irritatic van de PvdA

top op de poging van de Wiardi Beck

manmtichting om het dehat tenminste 

crgens over te Iaten gaan, de lcegheid 

van paars verhullen. /\leer dan ooit is 

juist nu cen lange termijnvisie nodig. 

Het lachen om de pogingcn uit onzc 

kring om het in ieder geval ergens over 

te hebben zal nog wei eens sneller kun

ncn vcr'lton1n1en dan nu in regeri ngs-

banken gedacht wordt. De Centrale 

Wcrkgroep van het strategi'>ch heraad 

heeh bouwstenen voor de ontwikkcling 

van die visie willen aanslepen. 

De thema's die voor hct strategisch be

raad naar voren worden gebracht lenen 

zich hij uit<.tek voor een nwhilisering 

van nieuwe intcresses en voor eer1 nieuw 

begin in de relatie van bet CDA met een 

gcneratie, die nog maar ccn reden heeft 

voor betrokkenheid bij onze partij de 

mogelijkheid om met gelijk verontrus

ten mee te praten en te studeren over de 

richting van onze samenlcving. 

Het Weten.,chappclijk lnstituut moct 

ook zijn consequentics trekken uit deze 

nieuwe rcalitciten. Vee! van zijn rap

porten zijn dank ziJ vrijwilligc mede

werking van grotc experts en dcnkers 

tot stand gckomen, de cigcn beperktcr 

worden mogelijkhcden, en het huidige 

aanbod zoudcn in ieder geval tot ccn 

duidclijk nieuw actieprogram moeten 

leiden. Flementcn daarin zijn tenminstc 

in hct lopendc scizoen een aantal thc

matische conferentics die aansluiten bij 

de centrale onderwerpen uit het strate

gisch beraad. Die conlcrenties mocten 

in de lijn met de tilosotie, die hier rc

gelmatig ontvouwd is evenmin als hct 

stratcgisch heraad 'Haag<:~c' aangclcgcn

heden zijn Ook hier gaat hct primair 

om ecn participaticve inhrcng De cotl

ferenties mocten naar de centra gaan, 

waar de specitiekc thematische deskun

dighcid opbloeit en nict omgekeerd 

1\\aar ook nog verder moet het Weten

schappelijk In.,tituut mccr dan voor

hecn die platforms houwen voor dat 

verplichtcnde politieke gcsprck en zo 

de unickc functie van een politickc bc

weging concrctiseren, dcskundigheid 

mohiliseren en vooral die '>oms hcers

endc stilte van de christen-democratic 

in het puhlicke dcbat doorhrekcn. Die 

platlorm<. moetcn niet aileen in Den 



Haag gehouwd worden, maar ook op 

die plaat<,en, waar mcnsen bijcen kun

nen e11 willen komen om over de toc

komst van de samenlcving, de rol van 

de polittek e11 de inbreng van hct CDA 

te <,prcken Zo zal hlijkcn, ol wiJ kun

nen honoreren het centrale motid van 

burger'> om nu nog actid in hct politie

ke debat aanwczig te zijn. 

In het rapport van het <,tratcgisch be

raad, maar ook in het velc wat rond dit 

hcraad naar hoven i~ gckon1en, liggcn 

voor de opstap naar dat debat volduen

de punten. 

Toctsing en ondcrhouwing van onze 

keuze<,, het horen van en de instroom 

van nieuwe menscn, dat is het twecde 

<,poor 

Oude en nieuwe belangen en 
bewegingen 
De terugkecr van de chn<,ten-democra

tie, waarvoor in de komende maanden 

de basi'> gelegd moet worden ('the end of 

the lm}lllllllli() vraagt nog mecr. Ieclerc 

bredere vaderland<,c politieke partij 

drcigt het zicht op het eigen elcctoraat 

te vcrliezcn door de atbrokkclcnde par

tiupatic. Voor het C:DA komt daar nog 

bij, dat vee! automatische vcrbindingcn 

en conlnlunicatickanalcn zijn vvcggc

vallen ol vernauwd. Het zou overigens 

vnwonderlijk zijn, al-, de chri<,tclijk-so

cialc organisaties, die ook ccn eeuw 

oud zip1, niet ook te maken krcgen met 

de vraag, hoc ziJ hun inspiratie vorm 

moeten gevcn in cen zo vcrandcrde 

ti1d ,\bar voor het CDA betekcnt dit 

wei dat het zijn contacten met verschil

lcndc groepcn in de samenlcving, die 

ieh te meldcn hebbcn aan unze partij 

ot zich daar zclts mce verwant voelcn, 

andcr-, n1octcn organi~cTcn [)at i~ gccn 

ramp de C:DU hectt die draai al veertig 

jaar gelcdcn moeten maken, en de 

mceste andere christen-dcmocrati-,che 

( [)V II"' 

partijen kunncn ook niet terugvallen op 

een christelijke zutl. 

Hct betekent wei. dater iet<, voor in de 

plaats moct komen: helangenorgani-.a

tic..., en ook one i<..,r...,uc-hcwcgingcn nloc

tcn weten, dat de telcloon wordt 

opgenomen. Maar ook het CDA moct 

voor inlormatie, toet<,ing, heroricnte

ring en draagvlak bij die organisatie te

recht kunnen 

De onderscheiden organen rond hct 

C:DA, zoal-. partiJ, Tweede Kamer

tractic en het WetcnschappeliJk lnsti

tuut, hebben cbarbij ccn eigen invak 

hock. Het Wcten<,chappelijk lnstituut 

zal voor zijn advi<,ering en onderzock 

naa<,t de academische contacten ook 

zorgvuldig het netwcrk moctcn ondcr

houden van bcleid,makers in het maat

schappelijk middenveld, hi) bclangcn

organisatie'> van allerlci soort, en hiJ be

leidsverantwoordelijken, terwijl hct 

CDA als partij nieuwe contacten moet 

opbouwen met bijvoorbeeld de boeren, 

de milieu-organi<,aties, de bomkn van 

oudercn, de omroeporgani'>atie'>, de 

zorgsector, de kerken. 

Daar zijn nog geen hlauwdrukken voor. 

maar zeker i'>, dat de ideecn, zoals d1e 

in het rapport van de Centrale Werk

groep van het strategi<,ch heraad zi1n 

neergelegd, uit'>tckende aanknoping'>

punten hieden voor een ge'>prek met 

ccn aantal van de gcnocn1dc grocpcn 

Het gaat om wederzijdse he Iangen. I k 

tijd dringt: de problcmatiek van de ou

deren, het platteland, de grote steden, 

de allochtonen, het milieu, de rol van 

de n1cdia moct grondig doorgc;.,prokcn 

zijn, voordat de pennen weer in de inkt 

gedoopt worden voor het schn,ven van 

hct nicuwc vcrklczing<..,progranlma 

l'vlaar het gaat <,oms ook om de weder

ZIJd-.e helangen verre overschrijdende 

onderwcrpen. Dezerzijd-, i'> al enkelc 

keren geopperd, ol met name de idee 

0 
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dat christei!Jke gelooh,overtuiging rele

vant is voor '>OCJale en economi-,chc 

keuzes, niet telkens opnieuw vcrtaald 

client tc worden in krachtige instrumcn

ten van overdracht en tocpa"ing. [r is 

een program nodig dat ook ecn volgen

de generatie in >taat qclt kcnnis te lle

mcn van de richtinggevende heginselen 

van het christelijk->ocialc denkcn dat 

de huidige gcneratie in staat stelt om 

ook voorhij de vertaling crvan in eigcn 

institutie> de sociale en cconomische 

realiteit te bevruchtcn. Het zou van hij

zondere hetekenis zijn, a!-, dit scizocn 

op dit terrein een duidelijk actiepro

gramma tot stand zou komen. 

De chri'>ten-democratie a!, negentiendc 

ecuw-, vcrzct, tcgcnbc\vcging tcgcn de 

dominante cultuur van die dagen, tegcn 

dominante stromingen. Fnerzijds tegen 

een stroming, die van mcning was, dat 

armoede en proletarisatie de onvermij

delijke hijprodukten waren van moder

niscring en industriali,atic, anderzijds 

tegen een c.trnn1ing die nict'-; gocd') zag 

in de hestaande orde en daar radicaal 

en revolutionair mec wilde hreken. 

De architectuur van de 
samenleving 
Vanuit de cultuuranalyses van de chri>

tclijk-sociale leer heeft de christen-de

nlocratic haar cigcn antwoord gctor~ 

muleerd. Het i> een grote politiekc bc

wcging gc\vordcn, die i.,Oill~ door~lag

gevende medeverantwoordel i ikhcid 

hedt gedragen voor de inrichtingskeu

zes van onze samenleving in deze hon

dcrd JaiTn; ee11 politieke hewcging, die 

in internationaal vcrband nog steeds de 

n1otor is van hct grootstc nt~-oorlog-,c 

maatschappclijkc project de luropcse 

ccnwording. 

Het uiteindelijke politickc debat moet 

juist met hct oog op de eenentwintigste 

ccuw opnicu\v gaan over die vraag: wat 

voor samenleving willen we' Die vraag 

n1oct ccntraal ')taan in onzc bczinning, 

in hct hrede strategisch heraad. in de 

partij en met andercn 

Vandaag de dag Z!Jil er velcn, ook on

der ons, die het milieu de onvcrmijdc

lijke priJ'> van de groei Iaten hetalcn, die 

het niet volwaardig dec! hehhen van 

zovelcn aan de samenleving alkopen 

met uitkeringcn. En ook nu zijn cr, die 

de huidige samenleving alwiJZCn, 111 

heimwce hqvoorheeld naar 'toen gcluk 

nog heel gcwoon wa~:.'. 

Als wij her dehat willen uittillen hoven 

het emotionele, het ang<,tige en hoven 

het zogenaamde onvermijdclijke, dan 

moet ccn hcweging a!-, de christen-de

mocratic schcrpcrc ogcn en oren krij

gcn voor wat cr nu en n1orgcn in die 

samenlcving, in die cultuur echt aan de 

hand is. 'Crrillm<}" IICIP ciPilis,rtioii' zcggcn 

de Tuftier<, in hun laahtc zo gcnocmdc 

bock. Wit zouden hen dat 111ct gemak

kelijk nazeggcn, omdat dat in luropa 

zou suggereren, dat overheid, dat poli

tick -,amcnlcvingcn, en zclts heschavin

gen zou makcn. Dat Jlli'>t niet. 

Ooit gaven de pionic,-., van de -,ociale 

strijd, mcnscn als Aricn'>, Talma, Kuyper, 

Pocls, C:ohhcnhagen, aan de christen

democratischc partiJcn de ogen en de 

oren om te zien en te horen, wat er 

echt in de '>Jillcnlcving, ook in de scg

mcntcn, die niet op de chnsten-demo

cratcn stcmdcn, lccldc. 

Hct <,tratcgi'>ch heraad zal Llltcindel1jk 

niet slagen, als de partq zich nu niet 

wcct tc koppclcn aan de imtitutcn en 

de per<,onen, die zich '>y'>lcmatisch hc

zighouden met de vragen naar de rich

ling, waarin onze cultuur zich bewecgt 

Armoede i'> voor een niet onhelangrijk 

gcdeelte mocilijkcr mccthaar dan ooit, 

omdat aan de kant staan en eenzaam

heid er ander-, uitzicn dan honger ol 

-,lechte hchuizing. Onvritheid i'> moci-



lijkcr dan ooit mectbaar, omdat niet 

echt de kam knjgetl op andere waar

deopvatti ngen, cen andere moral i tei t, 

een andere lcvcn<,<,tijl moeiliJkcr mcct

haar zip1 dan gcvangcn<;chap of ccn

.,uur 1-:n c<:n ovcrbcla<,t milieu ot ccn 

onhcr<;tclbaar ilangeta<,tc natuur prote<;

tcren en <,tcmmcn ntet. 

Toch i., het onze opdr<1cht al., politickc 

bcwcging cbt te rcgi.,trcrcn en tc cvalu

ercn, in cvenwicht met de nicuwc kan

.,en, die de modernc cultuur de memen 

gee h. 
.~bar het zou cen grove ovcr.,chatting 

ziJn van het C:DA te denken op cigen 

houtje ccn dicpga<1nde ohjcctievc en 

hrede anaJy.,e tot <,tand te kunnen hrcn

gen van de trendontwikkclingen in de 

opvattingcn van de Ncdcrland<,e bcvol

king, de lcdomgeving in de toekomst 

bepalendc factorcn ill., technologic en 

glohali.,cring. en daar dan nog ccn ethi

.,chc babn., aan tc verbinden op hct cri

terium van de mctlw:ilardighcid. 1\laar 

de mocilijkhetd van vraag<,telling, ob

.,ervatie, oordcel en antwoord i., gccn 

excuu<; om dcze analy<,e niet -,y.,tcma

tisch op de agenda viln de politieke hc

zinning tc willcn plaat<,cn. Aileen: ook 

hl(:r zullen in-,titutionelc voorzicningen 

nodig ziJn, ee11 pok<,tok, die in icder 

gcval zo bng i<; al., die hij de imtitutcn, 

die tn on<; land en nahurige Ianden zich 

bezighouden met de vrag<:n naar het 

nteuwe denken, naar de 'L/HttPcit' hcpa

lcndc nieuwe g<:gevcnheden (zoal., glo

hali-,ering en technologic) en de come

quentie<, voor de humanitcit van onze 

cultuur. Het gaat er du<, om om cen 

koppeling tc lcggen naar de instcllin

gen die de lcitelijke ontwikkelingen in 

denkcn en waardc opvattingen rcgi.,tre

ren: het gaat 0111 een lui-,terend oor 

voor de voorspellingcn van de weten

<,chap over die glohalisatie, technolo

gic, dcn1ogralic. en hct gaat ook on1 

ccn koppeling met de cvaluercndc in

<,\ituten, die hijvoorheeld vanuit de 

<:thick, klJken naar de nieuwc cultuur 

Hct gaat in wczen 0111 cultuurkritick. 

Ecnvoudigcr gc"tcld: wat voor ~oort sa

mcnlcving willcn we en wat voor soort 

<,a111enlcving willcn we niet. D<1ar zijll 

gcconccntreerde informatie en cvalu

iltie voor nodig, en gclukkig raken die 

<;teed., meer voorhandcn. Vanuit ge

declde intetT<,<;e, ta.,cinatie <;0111'> over 

de kocr<,en en wendingcn die otlZC sa

rncnlcving nccmt. Nu nog lron'-.cn '-;0111-

migen dt: wenkbrauwcn a]., 

onzc hcwcging contact zockt 

met imtcllingcn, die de nor

men en waardcnontwikkelin

gcn i11 Europa onderzocken, 

of met imtcllingen, die zich 

bt:zighouden met cthick en 

zingcving-;vragcn. Wic hct 

politieke debat verengt tot 

een di.,cussie over het jui<,te 

economi.,chc belcid, t<, met 

een achterhaalde vraag-,tel

ling hezig Zei CF von 

Weiz<,acker ntet, dat "dir 

Fnu}rll drr Zuku11jl Fnu}rll drr 
Et/Jik srtll"' 

Er liggen -maximaal 

- twee jaar voor ons 

tot het volgende 

verkiezingscongres: 

een jaar om het 

verkiezingsprogram 

te schrijven, een 

jaar om de 

fundamentele 

keuzes echt te 

De Centrale Werkgroep van 

het strategisch hcraad hedt 

geopteerd voor die hredcrc 

en dieperc hcn<1dering van de politick 

Uaarmce kan de ba'i' gelcgd zip1 voor 

een nieuwe vcrhouding tu"cn de aca

demi-,che wcreld en onze heweg111g. 

Wij hebbcn de bouw<,tcncn van de cul

tuurkritiek van univer.,iteitcn en weten

<,chapper<, nodig, wij hehhen de cbta 

nodig over de vcranderingen in denkcn 

en in waarde-opvattingen. Maar al de

gcncn, die ccht hezorgd zip1 over hct 

gebrek aan tockom.,tvi<,te en de vcren

ging van hct politteke debat tot een 

econo111i.,ch en he.,tuuriiJk gcheel, heh

hen haat hii contacten met het CJ)A 

maken. 
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Dcze eigen kcuze voor de tockomst 

houdt daJrom in ecn nieuwe dialoog 

tusscn de wetenschap en de democratic. 

Een zinvol strategisch beraad zorgt 

voor die koppeling, nict omdat we zo 

graag liefhcbhercn met allerhande ana

lyses, maar omdat hct dehat van de toc

komst juist over die vragen zal gaan, 

die nu hij tilmofcn en theologen, en 

niet tc vergcten in de literatuur oprij

zen. 

Slechts twee jaren resten 
nog ..... 
Er is recent in de Amerikaanse politick 

een snort natuurwet ontdekt. Wic de 

laatste vijftig jaar de bestc verkiczings

convcntie had georganiseerd, blcek 

achteraf zonder uitzondering ook de 

vcrkiezingen te hebben gcwonnen Dat 

komt omdat een partij die tussen de 

verkiezingsconventie en de dag van de 

verkiezingen haar zaken niet op ordc 

hecft, dat nict tusscntijds kan herstcl

len. Velen onder ons zullen zich als de 

dag van gistcren hct verkiezingscongres 

van eind januari 1994 herinnercn, en 

zullcn zich bij deze natuurwet zeit iets 

kunnen voorstcllen. 

Twce jaar is heel wcinig In de herfst 

van twcc jaar geledcn wcrd door som

migen hct advies van prof. Kolnaar in 

de wind gcslagen om je nict blind te 

staren op scenario's en herekeningen 

van hct C:entraal Planhureau. Het wa

ren, zci Kolnaar, maar aannames, die 

hovcndien afweken van allcs war tot 

dan toe zich aan ecnnomische varian

ten had voorgedaan. Maar ook wij bo

gen voor de doorhcrekeningszwcep van 

hct C:entraal Planbureau. We weten nu, 

waarvoor de hijstellingen, de spoed

acties, om gcen andcr woord te gebrui

ken, en al clat andere clat ons genekt 

hecft, nodig waren. Nergens voor' Wij 

haclden hovcndien al cen uitstekcnd 

rapport ZiJistra (II) en daar stone! prc

cics in hoe we met de ovnhciclsuitga

vcn 111 wisselende omstandigheden 

mocsten omgaan. i\laar op dat moment 

wcrclen er nog discu55ies hcropcncl, die 

eigenlijk al lang haddcn mocten zijn af

gcsloten. 

Er liggen maximaal- twee jaren voor 

ons, tot hct vcrkiezingscongres. T wee 

maal een jaar: ccn jaar 0111 het vcrkie

zingsprogramma tc schrijven voor cen 

tockomstgericht, hcrkenhaar, relevant 

en ccrlijk C:DA; een jaar om de funcla

mentele kcuzes, die - hctzij achterhaald 

door de partij gemaakt moetcn wor

den, en door niemand anders, ook ccht 

te maken, wei met de agenda van bier

hoven in de hand: 

op basis van bczinning intern; 

op basis van nieuw engagement en 

hredc cleskuncligheicl; 

op basis van contactcn met oudc en 

n1cuwe hewcgingen en helangcn; 

op basis van echtc kennis, van water 

in die samenlcving aan de hand is, en 

aan de hand zal zijn 

We moetcn -.impelweg alles uit de kast 

halen, wat cr in staat. Hct engagement 

rond het starten van hct stratcgisch he

raad hccft hewezcn, dat dat heel vccl is, 

en clat zullen we hard noclig hehhen. 

i\ 1aar dan kunnen we ons ook opnicuw 

als cen bcweging presenteren met visie, 

met duidelijkc oricnteringen, met ccn 

prograrnn1a, dat over vccl n1ccr gaat 

dan op Prinsjesdag were! gezcgd, clat 

het toch zo goccl ging in ons land, ai

leen, clat hct in de komendc jarcn beter 

bn~ 
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Z
olang een partij in plaats van 

met de inhoud van de poli

tieke hoodschap vrijwel ai

ken hezio is met haar eioen h b 

organi-.atic en n1iezcrig doet over haar 

ctgcn men<,en, zal de intcre<,<,e voor 

haar onder de burger-, alncmen. Dcze 

kwaliJke ontwikkeling wa<, het C:DA in 

haar greep aan hct krijge11. Daaraan 

wordt een cind gemaakt door 'Nieuwe 

wcgcn, va-,te waardcn aanzct tot ccn 

<,tratcgisch heraad hinncn het C:Dl\. De 

otmlag hinncn de partij voltrekt zich in 

een hoog tempo. Aan dit proccs moct 

worden vastgehoudcn. 

f\,;atuurliJk, we Ieven in het mediatijd

pcrk, maar dat hetekent nog niet dat 

een partij ol politicu<, zich 

al -,taande kan houden 

door enig glitterwerk. Per 

saldo zi111 burger<, aiken 

geintere.,.,eerd 111 wat poli

tiekc partijen vinden van 

politieke vragen en pro

hlcmen dte ziJ in hun cla

gelijk-, Ieven tegen komen 

'~icuwc wcgcn, vZl-,tc 

waardcn' hicdt gcnocg 

men aangesneden die reed-, lang en gc

staag knagcn aan de hestaan<,zekerheid 

van hct individu en de grond-,lagcn van 

de samenlcving lzoal-, een verntinderd 

hesd van normen en waarden, dreigcn

de aantasting van solidariteit, milieu

verontrcin1g1ng, \Vcrkloo-.hcid en 

onvciltghcid I. De richting voor oplm

r.;ingcn wordt aangcgcvcn. Wat daarhij 

opvalt i-, dat wordt va<,tgchouden aan 

de C:DA-uitgangspunten en de te tTalt

seren politieke doelcn nauwgezet in hct 

oog worden gchouden. Fr wordt hard

nckkig, linksom ol n:chhom, naar op

\or.;..,ingcn gczocht voor de grotc 

prohlcmen, nict dogmatisch va<,thou

dcnd aan tngenomen -,tandpuntcn, 

n1aar ccrdcr prognlati..,ch 

Dat pa<,t cen polttieke par

ttl die haar politieke 

idealcn koe-,tert en hij de 

ti)d wemt te hlijven 

aanknoping<,puntcn tot in

houdell)ke discu.,-,ie en Drs WI. /)ectman 

I )aarom ,., de di-,cu.,-,ie 

over het <,ocialc ot ld1erale 

gezicht van het U )A ot 

welk gezicht dan ook niet 

hoetend. I ict gaat om de 

gckozen cloclcn tn rcalt

-.cring van de idcalcn en 

'>tandpunthepaling met hetrekking tot 

dtc vragen c11 prohlemcn. I harop client 

hct CDA zich tn het komendc haiiJaar 

111 al zijn gclcdingcn tc conccntrcrcn. 

Niet dogmatisch, maar 
pragmatisch 
In het rapport worden enkele prohk-

over de ethischc aanvaardhaarhetd, d/1-
"""Y en cllcctivitcit van de gekoze11 

middelcn. Daarover client de di-,cu<,ste 

te gazm, intern en l"\tCTtl Ieclerc andere 

di-,cu.,-,ic zai het CDA tot <,peelhal ma

ken van andere partl)en 

Om die valkuil moet worden heenge-

gaan 
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Uitwerking beginsel van 
'solidariteit' 
Overigens, het zoeken naar nieuwe we

gen irnpliceert ook het verkennen van 

een onbekend terrein. Wanneer hij

voorheeld aandacht wordt gevraagd 

voor een rnoderne farniliepolitiek, dan 

gaat het crorn vervolgen'> tot die con

crete invulling te kornen die burgers 

motiveert en aan'>prcekt. 

Ter vcrgroting van de participatie van 

burgers aan het arhcid'>proccs wordt 

voorgesteld onder Ol11'>tandigheden een 

comhinatie van werk en uitkering rno

geliJk te rnaken onder af'>chaffing van 

het minirnurnloon. Dit is cen uitdagen

dc gedachte, maar kan onhedoeld lei

den tot het tegcndeel van wat wordt 

heoogd. Vcrdere uitwcrking i'> du., no

dig en concrete uit'>prakcn over de 

hoogte van het >ouaal minimum zullcn 

moeten worden gedaan. 

Wannecr wordt voorge'>teld om de be

lasting van arheid te verschuiven naar

hela'>ting van verbruik, niet in de laat'>te 

plaat'> vanwcge het tot<,tandhrengen 

van een ook ecologi'>ch georienteerde 

economic. dan is vaardigc stuurmans

kumt nodig willcn we altham 1n 

Europa niet uit de rnarkt wmden gc

prii'>d en willcn we problcmen aan de 

onderkant van het inkomen<,gehouw 

voorkomen. Zo kan worden doorge-

gJJil. 

Het voo,·gaandc client crtoe om aa11 tc 

gcvcn dtlt hiJ her hcgaon VZln nicu\vc 

wcgcn prohkn1cn tot uitdog1ngcn moe

ten worden gcmaakt Dat klinkt alge

zaagd, maar per >aldo gaat het tclkem 

om d11-cLlc prohlcrnen van memen 

dichthiJ en vcrderal -en 0111 toekom'>ti

ge genera tie'>. I )aarom loont het de 

moeite de mogeli)kheicl van het hegaan 

van nieuwe wegen te verkennen en de

zc \Vcgcn n1isschicn gedurld op tc gt~an. 

Wellicht zouden we de aanzet tot het 

'>trategi'>ch be,·aad hinnen het C:DA 

kunnen zicn al:-.. hct begin van cen sy<.,

ternatische uitwerking van ccn van de 

vier kernhegrippcn, nameli1k het begin

sci van de >olidantelt. De ht11dige om

<,tandigheden maken dat nodig, zoal'> 

het in de Jaren tachtig nodig wa<, aan de 

idee van ge'>pl-cide vcrantwoorclcli)k

hc,cl aanclacht te hc>tcJen. 

Drs. W 1. I )ccllllilll 

l11 de collllllll <}CPCll 3c /cdcll I'd II de mldctlc huu 

f'crsooui!JkC of'Pdltuu;cu li'C<T. ZIJ ho/)('11 ,lildiiiiCC 

ceu dllnZcl le !}cPnr uoor rc{lcL tic(~{ ~lcht7t 
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p H november jong<,t\cden 

1s het rapport 'Nicuwe 

\Vegcn, vastc \va.arden' gc.> 

presenteen.l. Het Strate~ 

gisch lleraad 1 n het CDA is nu 

werkelijk hegonnen. In dit nummer van 

Christen Democratische Verkenningen 

wonft ccn voorzct gegcvcn voor de 

hredere di<,cussie Aa11 zeven auteurs 

van hu1tcn en hinnen hct CDA is ge~ 

vraagd om commentaar te gcven op het 

rapport, \vaarin wordt aangcvcn over 

welke puntcn in het hiJzomlcr grond1g 

gcdiscussieerd zou moeten worden. In 

de zevc11 commentaren zip1 vcrra<,<,ende 

Jnaly-,es en 'luggc-,tics te vindcn. 

lliJvoorhecld over de manier waarop in 

hct rapport de positie van het C:DA in 

een seculariserende samenlcving vorm~ 

gegeven wordt. Zo stelt de liheraal 

A.A.I\1. Kinneging dat in het rapport 

hct oude 1nzicht wordt mi,kend dat een 

heschaatde -;amenlcvlt1g aileen gelun~ 

dccrd kan zijn op moraal en niet up re~ 

gelgeving. Zijns inziem had de moraal 

~ waarden en normen ~ in het rapport 

cxpliciet als voornaa1w;tc agendapunt 

op de polttiekc agenda moeten worden 

gczet. De hecr CC de Kruijf, boogie~ 

raar chri<,te\ijkc ethick tc Leiden, i'> van 

mening dat in het rapport de 'vaste 

waarden' te gcmakkelijk als christelijke 

waarden worden voorgesteld. Zipv, in~ 

zicn<, gaat de christen~democratie a\ te 

lang gehukt onder de last dater 'eigen~ 

li)k' christeli)ke, goede dingen gcreali~ 

sccrd moeten worden in de politick. Zij 

zou die last van zich moeten atwerpen. 

Het christclijke zit politick gcsproken 

nict in hct idealc, maar 111 de erkcnning 

dat de aard van de mens noopt tot de 

uitoclening van macht en de controlc 

van machthehhers. In 'N1euwe wegcn, 

vaste waarden' blijft cen doorhraak wat 

dit hctrdt vooralsnog uit. 

!n andere hi)dragcn worden verschillcn~ 

de helangrijkc hootdstukken van com~ 

menlaar voorzic11 I )e hcer [I' de long 

vindt het hooldstuk 'l'articipatie voor 

iederecn' inspirerend. HiJ vraagt zich 

wei al hoc hieraan concrect gcstalte zal 

worden gegevcn. Wic 'participatie door 

iedcrcen' voorstaal, zal hiJVoorbecld 

zijn antwoord klaar moetcn hcbhcn op 

de vraag: 300 ot 400 gulden per maand 

voor een herintrcder7 Nog vee\ mccr 

punten vragcn om concrctiscring d1c 

vaak moeilqk en controversicel zal zip1 

De heer A. Diille <,pitst zip1 commen~ 

taar vooral toe op de ovcrhc1dsvisie, en 

in het bijzondcr hct hootdstuk Ten so~ 

\ide overheid' Hij vraagt om tcnminste 

twec vervolgcn hierop waarin nog 

.,cherper voor de middellange termip1 

wordt aangegeven wat het ideaalhecld 

van het C:DA is met hctrekklllg tot 

twce onderwcrpen: de restwaarde van 

de Nederlandsc <,taat in ccn verdcr intc~ 

grerend [uropa en het zclthestuur van 

plaatselijke gemeenschappen. l\1cvrouw 

L Spic'> vindt hct hootdstuk 'Fen duur~ 

zamc samenlcving' vcelhelovcnd. 1\ let 

de hccr A longma henadrukt ziJ dat de 

weg van de ecotax ook daadwerkcliJk 

moet worden ingcslagcn. ZiJ vraagl 

zich echter al of het CDA voldoende 
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'Nieuwe uregw, vaste 11'111/rdm'. Uoto /)irk flo/) 

roliticke moed zal hcbhen om dezc, en 

andere ge'>chehte nieuwe wegen ook in 

zijn <,tandrunten en daden tot uitdruk

king te Iaten komen. In zijn bijdrage 

henadr·uk1 A Omtlander ook jui'>t deze 

zorg· 'We hehhen niet veel aan cen 

goede strategienota al., die aileen voor 

de lange termiJil hcdoeld is, waarhij de 

volk'ivcrtegcn\voordiger<.; geacht \VOr

den voor de korte termijn gewoon door 

tc gaan met pragmati.,ch belcid. Dat is 

al eerdcr vertoond in het CDA. Jc heht 

dan cen aldeling voor de mooie woor

den en een club die doorgaat met 'lmsr

rJessas usur~l' 

Het blok over het rappor-t worclt afgc

.,Joten met de reactie die de voorzitter 

en de secrctaris van de centrale werk

groep van het Strategisch Hcraad on

langs gegeven hebben op de discussie 

die zich in de rcrs en in het hijzonder 

in het daghlad Trouw hecft atgc.,peeld 

rondorn de vraag wat de voorstellcn in 

'Nieuwe wcgen. vast<: waJr"den' betekc

ncn voor 'het sociale gezicht' van het 

CDA in de nabije toekomst. Vanwege 

het helang van deze hitdrage voor de 

discu'>Sie in en hurten de partij wordt 

deze bijdrage ook in dit blad geruhli

ceerd 

Na hct hlok over 'Nieuwe wegen. va'>tc 

waarden' trcft de lczcr eer1 vlijm.,chcrpe 

hijdrage aan van de bekcnde socraal-dc

mocraat Bart Tromp, waarin deze de 

paarse coalitie conlrontcert met de 

door haarzelt gestelde criteria. Het 

nummer -;luit af met een periscoop 

waari n ondergctekende i nvull i ng gee it 

aan het proJect van ccn nwderne ge

zi n<,pol itiek. 

/)rs. A I. ir1rise11. redactlemrclons 



Discussie in het CDA moet in de eerste plaats gaan om de huma

nistisch-christelijk-burgerlijke waarden: n10ed, eerlijkheid, zelfdis

cipline, trouw, rechtvaardigheid, ambitie, redelijkheid, goede 

manieren, ijver, spaarzaamheid, tolerantie, welwillendheid, en me

delijden. De invoering van een splitsingsstelsel in de inkomstenbe

lasting is bijzaak!. 

S 
lcc.ht' ccn conclu'i_c i'> mogcli)k 

na lczlllg van het rapport 

'N1cuwc wcgcn, va~tc waarden': 

het i'> een produkt van hezon

ncn, vcr-.,tandJgc 111cno;,cn 

Het rapport i'> gevoed door de intellec

tuelc traditie, maJr tevem 

hij de tl)d' ~let Iicht de he-

die in hct rapport ZIJn opgcnomen 

Hicrdoor komen de LLJtgang<,punten 1n 

de Iucht te hangen. Len cynicu<, zou 

kunncn concludeJ-cn. in theonc heclt 

hct CDA ccn duick\ijk e1gen vi,ie, die 

atwijkt van de opvattingen van de ande-

re grote politieke <,tromin

gen, maar in de praktlJk 

langrlJbte polineke kwe<,

tJe<, van de nahije toekom'>l 

cruit en gcch ccn vi~ic 

daarop, zonder ooit een 

ongcpa'-.t wcrvcndc toon 

aan te ncmen. Hct heeft 

dicpgZing, n1at1r 1-. n1ct 

vaog. Fen rupport, kortonl, 

cbt IT'>pect atdwingt. 

llovendicn i'> Nieuwc we

gen. va~tc waardcn' ecn Dr. AA!Vt Ki11negim; 

wijkt men ,\ccht' millime

ter<, van elbar., zi1de 1\bar 

wat helangrlJker i,, omdat 

de tilmoli,che uitgang'>

punten onvoldoende wor

den uitgcwerkt en in hun 

con'>equentie'> doordacht, 

<,chuilt men impliuet een 

aantal ideecn terziJde die 

toch tot de kern van het 

chri,ten-democrati,ch erl-

rapport dat ongetwiJfeld in grotc mate 

op in'>lemming kan rekencn van vee\ li

heralc lczcr<,. 

Toch i' er wei ee11 bnttekcning tc plaat

<,en hi) het rapport. Lr hc'>laat onvol

doendc 'amenhang tu<,<,cn de lilo

'oti.,che uitgang<,puntcn en de uitwer

king daarvan in de concrete voor<,tel\en 

( l )\' 12 q.::; 

goed behorcn en waar<,chiplll)k onmi<,

haar zullen zip1 om de maat,chappeliJke 

vraag<,tukkcn van de nahi1e toekom<,t 

mee tegemoct te treden. 

Markt, overheid en 
samenleving 
Hct rapport hcgint n1ct tc zcggcn dat· 
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"Wie in de samenleving slechts twcc tc

genge-;telde polen ziet - markt ol over

lwid, individu ot collectiviteit, vrqheid 

ot gezag - loopt vast." [\len hoctt geen 

helderziende te ziJn om te hegrijpen 

dat dit gericht is tegen zowel de socia

Ji,ten als de lihcralen. De chri-;tcn-de

mocrati-;che vi-;ie <,telt daar tegenover, 

"l\1arkt en overheid zijn nodig, maar de 

..,anlcnlcving gaat daar nit't in op. 

lntegendeel, markt en overheid komcn 

uit de samenleving voort." 

De samenleving hc'>laat uit mecr dan 

aileen markt en overhcid. Hct i'> duide

liJk dat hier hct maat'>chappeliJk mid

denvcld wordt hcdoeld, al wordt hct 

nict met zovecl woorden gezegd, de 

vcrbanden \vaarin mcn<.;cn ge~ttlltc gc

ven aan waarden als gcmeemchapszin, 

rentmcc'>lerschap c11 saamhorigheid. 

Dit middcnveld i'> van het groot<,tc ge

wicht. Hier heeft de mens ee11 naam, 

hicr voelt hij zich thui'>, hier wordt de 

mens gevormd tot een wczen dat ver

antwoordelijkheid voor zichzclf en an

deren kan dragcn en hier vindt hi) 

stcu11 waarop hi) kan terugvallten als hij 

dat nodig heeft 

Tot zovcr geen cornm<:ntaar. Dcze in

zichten zip1 niets anders dan een korte 

-;amenvatting van cen kernpunt uit de 

traditionelc katholieke en protcstantse 

sociale leer. De liheralen en sociali<;ten 

die afwijzend <,taan tegen een, aldus 

ornschreven, middenveld, zouden er 

goed aan doen zich nog cen<, tc bezin

nen op hun visie. 

De volgende stap in de redenatic i'> 

eveneen-; traditioneel. Het -;taat niet cx

pliciet in het rapport, maar tussen de 

rege]<, is de hoodschap onmiskenhaar 

dat de markt en de overheid, die voort

komen uit de samenleving, dee]a<,pec

ten zijn van de <,amenleving, de neiging 

hebhen de samenleving te overwoeke

ren en te vcrstikken. AI, de markt vrij 

spel zou krijgen, dreigt ccn geatomi

<,ende maatschappij te onhtaan, die a], 

lo<, zand aan elba!' hangt, waarin hct 

hoogstc en cnigc gchod i.., 'icdcr voor 

z1ch. tegen elkaar en ten koste van de 

zwakkc,·en', een \vaarde'lozc, sociaal

darwinistische nachtmcrrie. 

Als daarentegcn de ovnheid zou gaan 

domineren loopt men het gevaar tc ge

raken in een Katkaeske wcreld, waarin 

iederc vrijheid en cigen verantwoorde

lijkheid i'> gedood en de mens tot '>laaf 

gemaakt ,1\ len herkent natuudi1k de ou

de schrikheeldcn van de anarchie en de 

tirannie,- en dat is precie'> wat deze visie 

ook zo krachtig en ovcrtuigend doet 

zip1. Het vermijden van anarchic en ti

rannic is 1111mers de hooldzaak, daar

ovcr althans is bijkans icderecn het 

ccm. Zo verschijnt het middcnvcld als 

buffer tegen anarch1c en tirannic,- cen 

inzicht dat evenzo wezenlijk als juist i'> 

Het is overigcns opvallend dat de geva

ren van te vergaandc n1arktwerking in 

hct rapport breed worden uitgcrnetcn, 

terwijl over de gevarcn van een te on

gebreidclde overheid'>rnacht vriJwel 

nicts wordt gezegd. Dar is vreemcL het 

valt immers nauweli)ks tc ontkenncn 

dat de ongekende expansie van het 

ovcrhe1dsoptreden <,edert de pren zcs

tig een grote hedreiging vormt voor de 

<,amenlcving in hovenhcdoelde zin. Me 

dunkt dat een wat misplaat'>le gezags

getrouwheid de op<,tellers van het rap

port hier parten speelt lk wil er op 

wijzen dat de verzorging'>staat, zoals 

die in de laatste decennia is gegroeid 

een zeer problcrnatisch verschijmel is, 

zowel vanuit politiek en economisch, 

a]<, vamut '>ociaal perspectid. De gc

zagsgetrouwheid die moet worden 

gccist gcldt de rechtsstaat,- her is onze

ker of dit ook kan gclden voor de vcr

zorgingsstaat. Het lijkt er immers mcer 

en mccr op dat rechtsstaat en vcrzor-
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"W ie in de samen lev ing slechts twee te

gengeste lde polen ziet - ma rkt of ove r

heid , individu of co ll ect iv ite it, vrij heid 

of gezag - loopt vast. " Men hoeft gee n 

he lderz iende te z ijn o m te begrijpen 

dat dit ge ri c ht is tege n zowe l de socia 

li ste n a ls de li beralen De c hri ste n-de

mocratische visie ste lt daar tege nover: 

"Markt e n overhe id zijn nodig, maar de 

sa menl ev in g gaat daar niet in op. 

Integendeel , markt en overhe id komen 

uit de samen lev ing voort. " 

D e sa men lev ing bestaat uit meer dan 

alleen markt en overhe id . H et is duide

lijk dat hi er het maatschappe lijk mid

denveld wordt bedoeld, al wordt het 

niet met zovee l woo rde n gezegd: de 

ve rbande n waarin mensen gesta lte ge

ven aan waarden als gemeensc hapszin , 

rentmeesterschap e n saam ho ri g he id . 

Dit middenveld is van het grootste ge

wicht. Hi er heeft de me ns ee n naam , 

hi er voe lt hij zich thui s, hi er wordt de 

me ns gevormd tot een wezen dat ve r

antwoorde lijkheid voor z ic h ze lf e n an

deren kan dragen e n hi e r- vindt hij 

steun waarop hij kan terugval le n a ls hij 

dat nodig heeft. 

Tot zover geen co mmentaar. Deze in

zichten z ij n niets anders dan een korte 

sa me nvatt ing van een kernpunt uit de 

traditionele katholieke èn protestantse 

socia le lee r. De li bera len en sociali ste n 

die afwijzend staan tegen een , aldus 

omschreven, middenveld , zouden e r 

goed aan doe n zic h nog ee ns te bezin

nen op hun visie. 

De vo lge nde stap in de rede natie is 

evenee ns traditioneel. H et staat niet ex

pliciet in het rapport, maar tussen de 

rege ls is d e boodschap o nmi ske nbaar 

dat de markt en de overhe id, die voort 

komen uit de same nl eving, dee laspec

te n zijn va n de samen leving, de ne iging 

hebbe n d e sa men lev in g te overwoeke

ren en te verstikken. Als d e markt vrij 

spel zou krij gen , dreigt een geatomi

seerde maatschappij te o ntstaan , die a ls 

los zand aan e lkaar han gt, waarin het 

hoogste e n e ni ge gebod is 'ieder voor 

z ic h, tegen e lkaar e n ten koste va n de 

zwakkere n': ee n 'waa rde' loze, sociaa l

darwinistische nac htmerrie . 

A ls daarentegen de ove rhe id zou gaan 

domineren loopt men het gevaa r te ge

raken in een Kafkaeske we re ld , waar in 

iedere vrij he id e n eige n vera ntwoorde

lijkhe id is gedood e n de me ns tot slaaf 

gemaakt. Me n herkent natuurlijk de ou

de schrikbee lden va n de anarchie en de 

tiranni e; en dat is precies wat deze visie 

ook zo krachtig e n overtui ge nd doet 

z ijn . H et ve rmijde n va n anarchie e n ti

ra nni e is immers de hoofdzaak : daar

over a lthans is bijkan s iede ree n het 

eens. Zo verschijn t het midden ve ld als 

buffer tegen a narc hi e e n tiranni e; een 

inz ic ht dat eve nzo wezen lijk als juist is. 

H et is overige ns opval le nd dat de geva

re n van te ve rgaa nde marktwe rkin g in 

het rappo rt breed worden uitgem eten, 

terwijl ove r de geva ren van een te o n 

gebre ide lde overhe idsmacht vrijwe l 

niets wordt gezegd. Dat is vree md : het 

va lt immers nauwelijks te ontkennen 

dat de ongekende ex pansie va n het 

overhe idsoptreden sedert de jaren zes

t ig een grote bedreiging vormt voor de 

samen leving in bovenbedoelde zin. Me 

dunkt dat een wat mi sp laatste gezags

getrouw be id de opste lle rs van he t rap 

port hi er parte n speelt . Ik wil er op 

wijze n dat de ve rzo rg in gsstaat, zoa ls 

die in de laatste decennia is gegroeid 

een zee r problematisch verschijnse l is, 

zowel va nuit politiek en economisch , 

als vanuit soc iaal perspectief. De ge

zagsgetrouwheid die moet worde n 

geë ist ge ldt de rechtsstaat; het is onze

ke r of dit ook kan ge lde n voor de ver

zo rgi ngss taat. H et lijkt er imm ers meer 

e n meer op dat rech tsstaat en verzor-
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gingsstaar niet goed verenigbaar z ij n . 

En het zou een heil loze weg zijn als we 

besluiten afbreuk te doen aan de rechts

staat om de verzorgingsstaat te redden . 

Cruciaal 
De c ruc iale vraag is nu tweeërlei. Ten 

eerste: wat is de juiste verhoud in g tus

sen overheid , markt e n same nl eving? 

Ten tweede : hoe kan worde n voorko

men dat markt en de overh e id , niette

ge nstaande het feit dat ze daartoe de 

neiging hebben , de same nlev in g over

woekeren en verstik ken? 

Het rapport b lijft jui st hier steke n in 

een enke le vro me we ns, een oorverdo

vend zw ijgen e n vee l ad boc-maatrege

len. Het werkt ove ri gens e ni gsz in s 

bevreemdend te moeten constateren 

dat het rapport , wa nneer het afdaa lt 

van de hoogten van de theorie naar de 

vlakten van de praktische po liti ek z ic h 

vrijwe l gehee l co ncen treert op rege l

ste lling door ove rheid en vraagstukke n 

van marktwerking, wa nneer toch eerst

te rec h t- we rd gesuggereerd dat w ie d at 

doet 'vastloopt'. 

Hoe va lt dat te verk laren , wat is er mi s 

mee en hoe moet het dan wel? De diep

ste oorzaak dunkt me te zijn dat het 

rapport modern , al te modern w il zijn. 

Het is in feite ee n positivistisch ge

schrift: de onu itgesp roke n vooronde r

stel ling is dat het in de po li tiek te doen 

is om de bijsturing va n men se lijk ge

drag door de ju iste prikkels ( ~ rege ls) 

in maatschappe lijk gewenste richting 

Daarmee wordt ee n o ud inzicht mi s

kend, namelijk dat een beschaafde sa

menleving in laatste in stanti e a ll een 

gefundeerd kan zijn op moraal en ni et 

op rege lgevi ng. Een beschaafde sa men

leving heeft niet vee l regels. H oe mo

reel corrupter de same nleving, des te 

meer rege ls, rege ls die trouwens ni et 

goed werken, omdat iedereen ze o nt-
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duikt. Ik weet dat dit inz ic h t in chris

ten-democrat ische kring gedee ld 

wordt: waa rom er dan in het rapport zo 

besmu ikt over gedaan ? De moraal -

waarde n e n norme n - moete n exp li c iet 

op de po li tieke agenda: a ls voornaam

ste agendapun t. 

Dit betekent uiteraard niet dat de poli

tiek de moraal zou dienen te bevorde

ren door rege lgeving. Dat kan niet of 

nauwelijks. Moraa l wordt 'geprodu

ceerd ' en voora l 'ge reproduceerd' in de 

sa men lev in g: bove nal in het gezin , op 

schoo l, op het werk en in de buurt. De 

taak va n de overhe id in deze is, waa r 

moge lijk te faci literen - precies d e 

strekk in g va n het rapport. De marges 

zijn overi gens klein. We weten nu wel , 

door schade e n schande wij geworden , 

dat fac ilitere n snel wegdrukken - 'crow

dirrg out'- wordt. Het leeuwedeel za l uit 

de same nl eving ze lf moeten komen : 

onszelf dus. 

Tot bes lu it: hoe z ie t ee n toekomstige 

mo raal erui t? Het antwoord is eenvou

dig: zo'n beetj e al s di e uit het ve rl ede n. 

H et gaat o m de humani stisch -christe

lijk -burgelijke waard e n, waarop onze 

beschav ing- al het post-moderne rela

t ivisme ten sp ijt - gebaseerd is: moed, 

eerlijkheid, ze lfdiscipline , trouw, rech t

vaardighe id, am biti e , rede lijkh e id , goe

de manieren , ijver, spaarzaamhe id , 

to lera ntie , we lwillendh e id , mede lijden 

etcetera. Hierover zou het debat in het 

CDA - e n de overige partij e n - primair 

moete n gaa n; niet over 'de invoering 

va n ee n sp litsi ngsste lse l in de inkom

sten be lasting' Dat is bijzaak! 

Dr. A.A.M. Kir'll·regil'lg is docerrt politieke 

filosofie aarr de Rijksurriversiteit Leiderr . 
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Staat veronderstelt de wil om samen te Ieven. De overheidsvisie 

zegt: mensen willen heel verschillende dingen. Het waardencon

cept zegt: mensen willen ten diepste hetzelfde. Hoe deze twee 

zich tot elkaar verhouden is eigenlijk de strategische kwestie als 

het gaat om de eigen plaats van de christen-democratie. Er moet 

een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen waarden die het 

staatsleven dragen en waarden die typisch zijn voor het christelijk 

Ieven. In een seculariserende samenleving moeten die twee meer 

onderscheiden worden dan het CDA nu doet. 

V
oor cen heoordeling von 

hct raprc.>rt '1\;icuwc wegcn. 

va'>lc WJJrden' I 
or de hiJdrage 

die het Ievert aJn de 

rbat-,hcpaling van het 

CDA in ccn <,eculari'>cren

de c11 ontzuilcnde '>Jrnen

lcving, acht ik vooral het 

waurden-conccrt en de 

overhcidwi'>ie ul'> funda

rnentele onderwcrpcn van 

helang Daaror zal 1111Jil 

uandacht zich dan ook 

ccn-.; opgingen. 1 LJit 'Nicuwc wcgcn, 

va<;te WJJrdcn' hl1jkt, dot hq in het 

StrJtegi'>ch 1-lcraad gehoor 

heett gevonden. De over

heid wordt getekcnd ol'> 

kadcr en \luit'>tcen' vJn de 

-,anlcnlcving, nodig 0111 de 

<;Jmenkving hijecn te hou

den en contlicten te he

-,lcchtcn. orn de <;amcn

lcving als gcnlccn'lchZir 

von verJntwoordelijke 

men-,en tc Iuten tunctione-

ren. Hct rarport i'> even-
rich ten. Prof dr G. C de Kmijf wichtig ge-,chrevcn Er i-, 

Tocn ik deze zomcr in het zomernum

mer von Chri-,ten-DcrnocrJtischc Vcr

kenningen (718 ')5) de hijdruge vu11 mr 

ll'.H Donner Jan het in mei I <JfJ5 ge

houden '>ymposium over 'De christen

democratic a!-, hewcging van de toc

kom-,t' IJ'>, dJcht ik: als ze die kant nu 

gczorgd voor continu·l·tcit n1ct ccrdcrc 

conccpten, zoals dot vJn de verant

woordcliJkc samenlcving [,- i-, nJtuur

lijk geen sprake von ccn uhruptc 

koerswcnding. ,\laM de accentcn die 

hier gelcgd worden, vind ik toch nict 

terug in bi]voorhccld 'Publicke gcrech

tigheid' Donner is zich dJarvan hewu<;t 
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Staat veronderstelt de wil om samen te leven . De overheidsvisie 

zegt: mensen willen heel verschillende dingen. Het waardencon

cept zegt: mensen willen ten diepste hetzelfde. Hoe deze twee 

zich tot elkaar verhouden is eigenlijk de strategische kwestie als 

het gaat om de eigen plaats van de christen-democratie. Er moet 

een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen waarden die het 

staatsleven dragen en waarden die typisch zijn voor het christelijk 

leven. In een seculariserende samenleving moeten die twee meer 

onderscheiden worden dan het CDA nu doet. 

V
oor ee n beoordeling van 

het rapport 'N ieuwe wege n, 

vaste waa rden ' I 
op de b ijdrage 

di e het leve rt aa n de 

plaatsbepa ling va n het 

CDA in ee n secu lari se re n

de e n ontzuilende sa me n

leving, acht ik voora l het 

waarde n-co ncept e n de 

overheidsv isie als funda

meiHele onderwerpen va n f. 
be la ng. Daarop zal mijn j 
aandacht zich dan ook 

ee ns opgin ge n.' Uit 'Nieuwe wege n, 

vaste waa rden ' bl ijkt, dat hij in he t 

,~·~Jij 
I' ' 
I IJ 

richten . Prof dr. G.G. de Kruijf 

Strateg isch Beraad ge hoo r 

heeft gevonde n. De ove r

he id wo rdt geteke nd als 

kader e n 'slui tsteen ' va n de 

same nlevin g , nodi g o m de 

same nleving bij ee n te ho u

de n en confl icten te be 

slechten , om de sa me n

leving als gemeenschap 

van verantwoorde lijke 

me nsen te laten fun ct ione

re n. Het rapport is eve n

w ichtig geschreven. Er is 

Toen ik deze zome r in het zomernum

mer van Ch ri ste n-De moc rati sche Ver

kenninge n (7/8 95) de bijdrage va n mr. 

J .PH . Donn e r aa n het in mei 1995 ge

houden symposium over 'De christen

democrati e als beweging va n de toe 

komst' las, dacht ik : als ze di e kant nu 

gezo rgd voor continuïteit met eerde re 

co ncep te n , zoa ls dat va n de ve rant

woorde lijke sa menlev ing. Er is natuur

lijk gee n sprake van een abrupte 

koerswendin g. Maar de accenten di e 

hier ge legd worden , vind ik toch ni et 

terug in bijvoorbeeld 'Publieke ge rech

tig he id' Donner is zich daarvan bewust 
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blijkens de vo lgende uitspraak2 : "De af

ge lopen halve eeuw hebbe n we de fout 

gemaakt dat we de staat z ijn gaan be

schouwen als een instrum e nt o m men

se n beter te make n. Ook de chri sten

democrat ie heeft z ich daarin laten mee 

slepen. We will e n nu terugkeren naar 

de prima ire functie va n de staat als in 

stituut. Je hebt het instituut staat nodig 

o m iiberha11p1 sa me nl eve n 

andere me nse n. De ch risten-democra

tie gaat al te lang gebukt onder de last , 

dat e r 'e ige nlijk' christe lijke , goede din

ge n ge rea li seerd moeten wo rde n in de 

po liti ek- w il ze haa r naa m te rec ht dra 

ge n. Z ij moe t di e last va n z ich afwer

pen. 

Het ch ri stelijke zit politiek gesproken 

ni e t in het idea le, maar in 

moge lijk te maken . W ij 

keren terug naar de a na I y

se va n Thomas Hobbes 

dat same nl eve n geen 

kwestie is va n goede wi l, 

maar va n ordening om 

mensen uit e lkaar te hou

den. C hriste n-democrati-

De eigenlijke 
de erke nnin g dat de aard 

va n de mens noopt tot de 

uitoefe nin g va n mac ht e n 

de cont ro le va n macht-

roeping van 

christen-democraten 
hebbe rs. Aucloritas, 1101'1 

is het zoeken van veritas Jacil lege'"• ze i 

Hobbes. In de polit iek 

moet je ni et de waarhe id , 

het goede trachten te re

aliseren , maar bez ig zijn 

met de juiste (da t is voor 

all e partij en ve rdraag lijke ) 

machtsuitoe fe ning. N iet 

een ,echte', n1 aar ee n ,ge 

maakte' vrede be hoo rt het 

het ene schaap, 

sche politiek beschouwt 

de staat ni e t als instrument 

va n naastenliefde; het gaat 

voo ral o m ee n visie o p de 

same nl ev in g e n de functi e 

van de staat daarin ." 

terwijl de politieke 

roeping in hoge 

mate gaat over de 

zorg voor de 99 

anderen. 
Last afwerpen 
Dit vind ik ee n goede lijn , omdat z ij 

uitgaat va n deze grondgedachte: 

Mensen will e n .. heel ve rschille nde din 

ge n. De overh e id is Gods die naresse , 

niet omdat z ij de opdracht heeft een zo 

vo lm aak t mogelijke maa tschapp ij tot 

stan d te brengen , maar omdat haar 

func ti e is het leve n in stand te houde n, 

te 'bewa re n'. Daarin ve rschilt de lijn 

va n Hobbes van de harmoni sche r op 

va ttingen va n Locke en Rousseau. 

Mense n zij n tot vee l goeds me t bet rek 

king tot de gemee nschap in staat e n in 

zoverre is de staa t coörd ina tor, maar de 

staat is er primair omdat het in een o n

bewaakt oge nblik ook hel emaal mi s 

kan gaa n tusse n mense n en vo lke n e n 

o mdat vee l mensen lijden onder de 

(bijvoorbeeld econo mi sche) macht van 

CDV 12/95 

doel te z ijn . Voor ee n bre

dere ontvouwing va n deze gedachte n 

ka n me n terech t in de bunde l va n 'va

der' A.M. Donn er, Tusse n het echte e n 

het gemaakte' 3 Daa r vi nde n we o nder 

andere de formu le ring di e ook in het 

rapport gebruikt word t, dat het doe l 

va n de staat is de mensen bijeen te ho u

de n. Staat ve ronde rste lt 'la vert11' 

(Montesq uieu ): de w il om samen te le

ve n. In een besc houw ing ove r he t o nt

werp -Program va n Uitga ngspunten 

voor het CDA roept Donner o p tot ee n 

re lative ring va n de staat door te pone

ren , dat men niet uit moet zijn o p de 

goede sa menlevin g. En tenslotte , in 

'Verdrag komt va n verdragen' ( 1985) , 

be licht hij dit central e punt va n he t re

latieve van de politiek va nuit zijn li e fde 

voo r H obbes: de staat is uit o p ee n ge

maakte, niet op ee n echte vrede! 
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]PH Donner sprcckt in hct NRC-in

terview van 'tcrugkeer' naar dczc opvat

ting Maar het is de vraag of dezc visie 

in de christen-democratic wei ooit gc

hecr-;t hcdt. Zij past niet zo gocd in de 

katholiekc traditie'. maar ook in de 

protcstantsc traditie hcdt zij hct moe

ten atlcggen tcgcn ccn gemutigd thco

cratisch concept ('gerechtighcid reali

seren', 'tekencn oprichten') 1--lct lijkt 

me dcnkbaar, dat men po-

pensiocncn I onderkcnncn en daarop 

rcagcrcn 1nct ccn controcl-dcnkcn, dat 

uitgatlt van icdcr~ cigcnbclang. len 

prohlcem rijst. als de overhcidsvisie 

ikader. conflicthcslechtlllg) gccomhi

llCerd wordt met cen waardcn-politick. 

De overhc1dsvisic zcgt: mcnsen wrllcn 

heel vcrschilknde dingcn. Hct waar

denconcept zcgt· maar 1nenscn willcn 

ten d1epste hctzelfdc 

We moeten 
litiek loch altijd is terug

geschrokken voor een 

antropologie van de arg

waan, zoals die kenmcr

kcnd is voor 1-lohhes (ho111o 

hou1ini lufJU\ I en voor de 

Heidelberger Catcchi<,mus 

(de mens is gencigd om 

Cod en de naa<,te te ha

tcn) Het lukte meals prc

dikant nauwelijks om uit tc 

lcggcn, dat dit niet bete-

onderscheid maken 

Hct i., niet onmogclijk om 

!wide lijncn te verhindcn. 

Politieke communicatlc in 

ecn constitutionelc demo

cratic v1ndt plaat<, op basis 

van hc'-aaandc en gcgroci

de wetgcving. Zolang de 

democratic voldocndc 

door hct volk gelegitl

mccrd wordt, vormt hct 

ideeengoed dat in de wet-

tussen waarden die 

ons staatsleven 

dragen en dingen 

die typisch zijn voor 

het christelijk Ieven. 

kent dat de menscn de hcle dag bezig 

zijn om de boel te bederven. maar dat 

h<:t effect van een bedervend optredcn 

zo enorm is, dat jc er voortdurend op 

bedacht moet ziJn en dat je in de poli

tick wei de helc dag bezig bent met die 

dfecten. Catechisantcn zagen cr toch 

vooral een zwartgallige antropologie 

in, die ze van mij niet direct verwacht 

haddcn. Een dergeliJk risico neemt een 

politieke partij liever niet. De antropo

logie in 'Publiekc gerechtigheid' is dan 

ook bepaald zonniger. 

Twee lijnen verbinden 
In een scculari.,erende en ontzuilende 

samenleving, waarin de .,chijn bestaat 

van 'aile men<,en willen hctzelfde'. moet 

een christelijke politiek niet 'datzelfde' 

zo ideaal mogelijk voorstellen, maar de 

bedrciging van de morele cohesie en de 

rijkeliJk aanwezige conflict.,tof (bij

voorbeeld tu'>Sen generaties over de 

ten tot uitdrukking komt, 

de gcmeemchappcliJkc taal. Dit rapport 

<,preekt die taal. Het i., gccn direct ch,·is

teliJk getuigenis, maar een schct<, van 

hoe conventionele moraliteit, die veran

kerd ligt in onze samenleving i'/\1cnsen 

willcn .. '), betrokkcn kan worden op nij

pende problematiek, waarbij gehoopt 

wordt dat impul.,en van het christcliJk 

geloof in die bctrekking herkend wor

den, zonder dar ze voortdurend gcexpli

citeerd worden. Dit acht ik op z1chzelf 

een goede aanpak Ze leidt onder ande

re tot de oproep om de politieke hlik 

niet te fixercn op de economische nood

zakclijkhcden en om vooral gezin en fa

milie te be.,chermen en te ondcrsteunen. 

In hct kielzog daarvan volgen de be

hodtc aan veiligheid, arbeidsparticipatie 

en milieubescherming. In al dcze vcr

banden spreekt men van \vaardcn' 

Waarde i., een moreel woord en dient in 

dit verhand als hemiddeling tu<,<;cn cigen 

ethische overtuiging en wat breed ge-
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ucht wordt te Ieven in de samenlcving 

op groncl van de gcmccmchappcliJkc 

rcchtstrad1t1c. 1\ len rocpt de gchclc <;J

mcnlcvlng op om rond dczc waJrdcn tc 

COtlli11LllliCCITI1. 

i\l-; men 111Jar niet denkt. dJt hct chris

teli)kc vooral in dcze waJrden zit. Hct 

ZIJil gcen chri-;teli)ke waardcn, maar 

d1ep 111 de cultuur vcrJnkerde wJardcn, 

\VJJrhiJ de chri<;teli)ke trJditic zowcl 

pmiticvc J]<; lru<;trcrende invlocd gcoe

fend hedt. lle-;cherming VJil de cnkc

ling I'> in de Furopese ge-;chiedcni-; niet 

gocd dcnkbaa1· zondcr de wcrking van 

hct evJngelic 1\laar dcmou-atischc ge

zindhcid hiJ voorheeld is dec]<; Jlge

dwongen. 1\kn moet de waarden in elk 

geval niet al te dicht hrcngen bij de 

chmtelijkc idcntitcit. Omdat die cultu

rclc waarden herkcnbaar zijn voor 

christenen. kan men er vccl helang Jan 

hcchtcn. Hct christcliJk geloot gceft ai

le aanic1d1ng om deel te ncmcn aJn hct 

politieke Ieven en om de grondcn en 

grcnzen van het politiekc contract te 

verkcnncn. 1\har dit i-; -;lcchh ccn 

'klein' ondcrdccl van hct chri-;tcliJk Ie

ven. l'olitiekc particip<ltic "' zcker nict 

de cigcnlijkc roeping van de chri-;tcn. 

])c cigcnlijkc roeping i-; veelcer het 

zockcn van her cnc -;chililp, tnwi1l de 

politickc rocping in hogc mate goot 

over de zorg voor de 99 iDonncrl. Lr i-; 

natuurlijk gccn tegcmtclllllg. l'olit1ek 

die gecn oog hedt voor de e11c is 

vrccmd Clan om recht. 1\!aar we moctcn 

ook weer nict zcggcn, (_bt hct daar ci

gcnliJk om gaat. ])c voorzittcr vJn hct 

Stratcgisch lkraad. f-.f IJI Andnc.,.,cn, 

li1kt cchtcr hct wuardenconccpt wei dc

geliJk te verstaan als ccn vcrhinding Viln 

politick met n<lJ'>tcn I iddc.' 

In de nota lijkt hct chri-;tclijkc toch 

vooral in de waardcn te liggen Men wil 

in de politick, hoc moeizaam dat ook 

gaat, zo graag icb chri~telijk~ rcali~ercn 

en dat tcgclijk zo algemeen mogeli1k 

henoemen. Cod-; gehoden vcrschip1en 

Llil hcl w{lfwr-1 h/ijkl dol de oflPottiJujcll P£111 111r. /PH. Do1111CJ 1}choor hch!JCJI 
<}CPolldm 111 /Jet Strdlcqisch /lm1£1d Uoto I Juk flo/• 
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a!-, waarden Uverheidwi-,ie en waar

denconcept rakcn dan op ge<,panncn 

voet. Door te '>prekcn van "een voon

houwen up de waarden die be,loten 

liggen in het optredt:n van lezu'> 

Chri<,tu<' ( pagi na 2 I. trek t men hct 

evangelic wei erg in de politick In de 

chriqclijke ethiek i'> het van huis uit 

economi'>che hcgr-ip waarde hcpaald 

prohlcmati-;ch-'• Het gaat mij niet om 

een ontpoliti'>ering van hct geloot, 

maar om een levendige politieke parti

cipatic, die ge'>tempeld wordt door JT

Iativering. Dat is natuurlijk niel'> voor 

een hrede volbpartij, maar het roept 

wei de vraag op, of men hicr toch niet 

met een problcem ten aanzien van het 

chriqeliJke zit. De waarden worden te 

gemakkelijk christelijke waMden, tcr

wijl ik ze licver als contract-waarden 

zou zien ingehracht. 

Waarden onderscheiden 
De waarckn die het CDA articuleert 

zip1 diep verankerd in onze '>amenlc

ving I ook a! i-, het hard no-

ln dan wordt het nog gevaarlirk. als 

men ronccrt: ''Waardcn en -.oan1horig

heid komen uit de <,amenlcving zeit 

voort." Want dat kan op tel'> heel an

ders uitlopen dan het CD/\ zich voor

stelt Waarderwntwikkeling kan cen 

gevaarlijk spoor zijn, evcnal'> de retori

sche herhaling 'men'>en willcn ... '. terwijl 

anderziJd'> wat '>champer gedaan wordt 

over het referendum al, vraag 'hoe hct 

volk het gehad had will en hchben' ( pa

gina 141. Welk criterium is cr eigenlijk 

voor de toctsing van de waardenont

wikkeling~ Zipl cT 'vaste waarden'' Kan 

het dus ook tot een cultuurkritiek ko

men die tot een mecr aangcvochten po

sitic in de '>amenlcving leidt~ Van cen 

voorhereiding daarop i'> in dit rapport 

geen sprake. Of hetekent 'uit de <,amen

lcving voortkomen' lllet dat de waarckn 

aan verandcring ondcrhcvig zijl\ n1aar 

dat (in de goed katholieke tt·aditiel de 

vaste Wilarden van hct C:DA geilcht 

worden uit de niltuur voort te komen en 

dat het du'> ah,olute waarden zijn' 

dig om ze te benoemen). 

Ze ztjn contract-fiilm; 

,'..laar de contract-'>panning 

prod ik in hct '>tuk te wei-

Vormen de 'vaste Hct waarden-concept en 

de vcrhouding crvan tot 

de ovcrheidwisie " mij 

dus nog niet gehecl duide

lijk Deze men 'theoreti

<,che' kwcstie is naat" mijn 

mening de eigenlijk '>trate

gi<.;che a].., hct gaat on1 de 

eigen plaat'> van de chri'>

ten-demouatic. Vormcn 

die 'va'>te waarden' niet de 

zovcelste vat·iant up het 

waarden' niet de 

nig. Ben ik n vn naast, al'> 

ik vermoed dat hier ecn 

katholieke rlatuurrechtstra

ditic gecomhineerd wordt 

met een pmtestantsc over

heidsvisie~ De inhoudclij

ke rwiling van onze cultuur 

i'> hamwni'>erend I eigenlijk 

willen aile mcnser1 hetzclf-

zoveelste variant op 

het 'ethisch reveil'? 

Is het niet beter om 

het contract-denken 

verder op te 

voeren? 

de) Het christelijke althilns het chris-

ten-democratisch appel ,Juit dai!rhij 

aan. ,\laar zo worden 'ideologi'>che' 

conflicten toegedekt of uit de weg ge

gilan. tcrwirl de overheid JUist geacht 

wordt die conllicten te heslechten, te 

Iaten samenleven met v<:rschil. 

'ethisch rcveil'c Is het niet 

hetcr om het contract-denkcn vnckr 

op te voeren, zodat hct nict-vanzelt

'>prekende kari!kter van een dcmonati

sche vreck hetn tot uitdrukking komt~ 

Dit neemt niet wcg. dat n intussen hc

langriJk werk i'> verricht in de articuliltie 
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al s waa rde n. Overhe idsvisie en waar

denco ncept rake n dan op gespannen 

voet. Door te spre ke n va n "ee n voort 

bouwe n o p de waa rden die beslo ten 

liggen in he t optrede n van Jezus 

Christus" (pag in a 2 ), trekt men het 

eva nge li e wel e rg in de politiek . In de 

christelijke ethi e k is het van hui s uit 

eco no mi sche begrip waarde bepaald 

problemati sc h 6 H e t gaa t mij niet om 

een o ntpo liti se rin g va n het ge loof, 

maar om een leve ndi ge politieke parti 

cipatie, di e geste mpe ld wordt door re 

lative ring. Dat is natuurlijk niets voor 

een brede vo lksparti j, maar het roept 

wel de vraag op, of men hier toch niet 

met een prob leem ten aanzie n van het 

christe lijke z it . De waa rden worden te 

gemakkelijk chri ste lijke waarde n, ter

wijl ik ze li eve r al s co ntract-waarden 

zou zien ingebracht. 

Waarden onderscheiden 
D e waarden di e het C DA arti culeert 

zijn di e p vera nke rd in onze sa menle

ving (ook al is het hard no-

En da n wo rdt het nog gevaa rlijk , als 

me n po neert : "Waarden en saam horig

hei d komen uit de sa menl ev in g ze lf 

voort ." Want dat kan op iets hee l an

de rs uitlope n dan het CDA z ich voor

ste lt . Waardenontwikkeling kan een 

gevaa rlijk spoor z ijn , evenal s de re tori 

sche he rha ling 'mensen wi ll e n .. .', terw ijl 

anderz ijds wat sc hamper gedaan wo rdt 

over he t referendum als vraag 'hoe he t 

volk het gehad had w ill e n hebbe n' (pa

g ina 14). Welk cr iterium is er eigen lijk 

voor de toetsing van de waa rde nont

wikkeling? Z ijn er 'vaste waa rde n'? Kan 

he t dus ook tot een cultuurkri t iek ko 

men di e tot ee n meer aangevochten po

sit ie in de samen leving le idt? Van ee n 

voorbere iding daarop is in dit rappo rt 

gee n sprake . Of betekent 'uit de sa me n

levin g voo rtkomen ' niet dat de waarde n 

aan vera nde ring onderhevig zijn , maar 

dat (in de goed katholieke traditi e) de 

vaste waa rde n va n het CDA geacht 

worde n uit de natuur voort te komen e n 

dat het dus absolute waarden zijn ? 

dig om ze te be noe men ). 

Ze zijn contract-fä!Jig. 

Maar de co ntract-spa nning 

proef ik in het stuk te we i

nig. Ben ik e r ver naast, als 

ik ve rmoed dat hi e r ee n 

katholieke natuurrechtstra

ditie gecombi neerd wordt 

met ee n protesta ntse ove r

heidsvisie? De inh o ude lij

ke peilin g va n o nze cu ltuur 

Vormen de 'vaste 
H et waarde n-co nce pt e n 

de verhouding ervan tot 

de overheidsvi sie is mi j 

dus nog niet geheel duide

lijk. D eze meer 'theo ret i

sche' kwest ie is naar mijn 

mening de eigen lij k stra te 

g isc he als het gaat om de 

e ige n plaats va n de chri s

ten-democratie. Vorm e n 

die 'vaste waarden ' ni e t de 

waarden' niet de 

zoveelste variant op 

het 'ethisch reveil '? 

Is het niet beter om 

het contract-denken 

verder op te 

is harmo ni sere nd (e igenlijk voeren? zovee lste variant o p het 

will e n all e me nse n hetze lf- 'e th isc h revei l'? Is het niet 

de ). H et christel ijke, a lth ans het chris- be te r o m he t contrac t -de nke n ve rder 

ten -democrati sc h appel sluit daarbij 

aa n. Maar zo worde n 'ideologische' 

confli cten toegedekt of uit de weg ge

gaan , terw ij l de overheid juist geacht 

word t di e confli cten te bes lechten , te 

laten sa me nl eve n met ve rschil. 

op te voere n, zodat het ni et-va nze lf 

spreke nde karakter va n een democrati 

sche vrede be te r tot uitdrukkin g ko mt? 

Dit nee mt ni et weg, dat er in tussen be

la ng rij k werk is ve rricht in de art iculatie 
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van de waa rde n di e in gedin g z ijn in 

o nze poli tieke cultuur, waa rdoor ande

re n uitgedaagd wo rden in deze art icul e

re nde taa l mee te spreke n e n de 

rekenarij wat te doorbreken . Als het 

ideologisch-profetisch tij hoog is, 

wordt er imm ers te we ini g gerekend, is 

he t laag, zoa ls nu , dan wordt er tevee l 

gereke nd Christene n en all e me nse n 

di e wete n dat vrede altijd bedre igd 

wo rdt , hebbe n er belang bij om in deze 

situatie de more le cohesie in de sa me n

leving te themati seren . W ij moe ten we

ten wa t ons bindt. Daarin is het CDA 

o p de goede weg. Maar echte cohes ie 

b li jkt pas als ook de verschill en gearti 

c ul eerd wo rden. Wa nt mense n will en 

echt hee l verschillende dinge n. Men 

moet o nde rschei den tussen waarden die 

o ns staatsleve n dragen (bescherming 

va n het indi vidu bij voorbee ld ) e n din

ge n die typ isch zij n voor he t christe lijk 

leven (wat ni et w il zeggen , dat ze ex 

c lusie f-chri ste lijk z ij n!) , bij voorbee ld 

de nadruk o p de niet-statelijke gemeen

schapsve rbanden (gezin , school , ke rk ). 

Die twee staa n niet los va n e lkaar e n je 

mag in de politiek over all es prate n, 

maar je kunt e lkaar in de politi ek we l 

aa nsp reke n op dingen van de eerste 

maar ni et op dingen van de tweede ca

tegorie , daarvoo r kun je alleen ruimte 

vragen. In een seculari se re nde same nl e

ving moeten di e twee meer o nde rsche i

den worde n da n het CDA tot nog toe 

doet. 

Prof. dr. C. G. de Kntijf is !Joogleram· clnisle

lijke ei!Jiek vanwege de Nederlandse Hervarlilde 

Kerk aan de Rijksuniversilei l Leiden 
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I. J .P.H . Don ner, 'H et C DA en de toekomst', 

Cln·isltJJ Democm li5cl1f~ \lerkemzill!}l'll , ï /8 95 , 34ï-

354. 

2. NRC!Hmrdelshlad 11-1 1-1995. 

3. A.J\1\. Donner, 1i155r11 /Jet rciJte e11 !Jet gemnrrktr, 
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Zwolle 1986. Vgl. ook mijn VVtwkznam r11 

NuciJter, over c!Jristclijkr rtiJiek iu reu democra lir, Baarn 

1994 . 

4 . Zie daarove r J.A. Bornewasscr, 'Denk beelden 
over chris len-democratie in katholiek Neder

land ', Trnjcctn , 3.1994.2, 13 1- 154. 

5. 1ï·o11ur , 9- 11 -1995. 

6. Zie b.v. M. H onecker, Ei11jrïlmtn!) iu die TIJco

logisclJt• Et hik , (Berlijn 1990), 2 13-222. 
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'Nieuwe wegen, vaste waarden' geeft een heldere voorzet voor de

bat, binnen en buiten het CDA. En doet een appel aan andere 

Nederlanders. Wat een visie op de overheid betreft, blijven echter 

een aantal vragen open. Wat is de 'restwaarde' van Nederland in 

een integrerend Europa? De voorzet voor een lokale gemeenschap 

met eigen bestuur wordt gegeven, maar een heldere schets ont

breekt. Ook zal het CDA de principieel eigen positie van de over

heid duidelijker moeten benadrukken. 

N 
1cuwc wcgt:n vao;;te \Voar

den lu1c!t her pakkcnde 

op<,ch11ft van een vlot en 

vertn"end 

vcrhaal. 1 Hct getuigt van 

la,cinatic Viln de ,chrijvcr' 

door de ovcrweldigcndc 

ontwikkclingen d1c men

'>Cil in dczc ti)d mccmakcn 

en ondcrgaan. 

nocmd en "de Kroon op cen ccuw van 

groei naa1· mondigheid. cmancipat1e en 

zeltontplooiing" 

Dcze tockom<,t kent cch

tcr ri'>ico's die '>0111'> na-

vrant worden 

gctckcmL de mcm al, wc

rcldhurgcr lllilar verccn

zaamd, volop hczig TllZLJr 

gccn I"LI',t noch tiJcl hch

hcnd voor hct nahiJc en de 

anclcrcn, wclvorcncl mottr 

in ccn vcrlocdcrcl milieu, 

kwct,hililr 111 cc11 '>teed, 

onvciligcr ~o,amcnlcving 

"De vcrandcringcn zijn 

ccn hrcuk. De <,amcnle

ving wordt <,teed, dynami

'>chcr "' Hct li)kt cr indcr

daad <,on" op al,ol de 

111cn'>he1d na ccn '>teed, 1\ tr. drs J\HM Dolle Hct rapport wil dczc don-

accTicrcrcndcr aanloop lo,raakt van de 

grond en in ccn vlucht met onhekendc 

bc,tcmming de tockomq h111nemchiet 

De op<,tcllcr, zocken de motor achtcr 

al dczc dynamick in de markt. de con

LUITCillie en vooral de razend,ncllc 

technologi'>chc vernicuwingcn De vcr

ondcringcn worden ''vcclhclovcnd" gc-

kerc a'>pcctcn va11 de dvna1111ck he'>li"IJ

dcn. Zoal, iedcr politick rapport richt 

hct zich hootdzakeliJk tot de 111aticllla

lc 1 ovcrhcid Wat moct dezc doen ol 

Iaten.- hcvordcren ot ontnwecligcn~ 

Duel "claarh1) een duurzamc <,amenlc

ving waarin icdcr zich vcilig kan voclcn 

en kan mccdocn en waarvan ccn ...,o]idc 



overhe1d kadcr en sluitstuk is. Tot dat 

doel moet de ovcrheid een waarden-gc

orientecrde politiek voeren. De waar

den dienen - hier ligt een ander accent 

dan in 'Crondslag en politick handelen' 

en 'Program van Uitgangspuntcn'' - in 

het optrcden van Jezus Christus te wor

den gezocht Het rapport biedt vecl, 

maar ik bepaal me tot enkelc punten: 

Wat gezcgd is over maatscbappclijk 

wedscl en de visie op de overheid. 

Daaraan vooraf een opmcrking over het 

karakter van hct rapport. 

Principiele verkenning 
Het rapport wil 'een principiclc verken

ning tot in de volgende ceuw' zijn bin

nen de kaders van het 'Program van 

Uitgangspunten' Ceen verkiezingspro

gramma maar een voorzet voor debat 

voor CDA-er<, onder clkaar en ecn ap

pel aan andere Nederlanders. De uitda

ging is heel helder gepresenteerd dat 

zijn de disfunctionele gevolgen van een 

voornamelijk als positid beoordeelde 

eco!lomisch-technologische dynamiek 

en de medc daardoor vcroorzaakte glo

bal iscri ng en toenemende vcrvlechti ng 

van ontwikkelingcn. De antwoorden 

hehben een stcrk wisselendc mate van 

politicke concreetheid. Soms zecr hc

paald, als het ware panklaar voor het 

verkiezingsprogramma, zoals op hct 

terrein van de gezinspolitiek of de 

open hare orde ( mcer gevangenen op 

t'en cell. Soms ook vaag indicatid zoals 

in de passages over vergrijzing, alloch

tonen, stcden en milieu i"Cestreefd 

moet worden naar "). Vaak topisch 

("van hclang is dat .... ) 

De Nedcrlandse geschiedenis van de 

laatste twintig jaar laat zien dat cr veel 

stukkcn door partijen worden gepubli

cccrd die aanvankclijk vcel aandacht -

ook in de media - kregen maar gcstaag 

wegzakten in hct toch al kortc collcc-

< llV 12 '!5 

tievc geheugen van een partiJ. Het zou 

zonde zijn als ook dit rapport op de 

hoekenplank zou worden gezet met 

memorahcle manifesten zondcr noe

menswaardige gevolgen (algczien van 

een agogisch effect op het interne par

tijlcven). Daarom zouden cr hicr en 

daar vervolgen moctcn komen waarbij 

nog schcrpcr voor de middellange tcr

mijn voor Nederland, een naar het oor

deel van hct C:DA idcaalbecld wordt 

gcschetst alsnwde de (soms smallei wc

gen die char naar toe leidcn. DuideliJk 

z1chtbaar ook voor mindcr politick bc

trokken menscn, vooral ook door de 

hu1dige situatie als uitgang<,punt tc nc

men en dczc te vcrgelijken met de gc

wenste.' 

Maatschappelijk weefsel 
Socvereinitcit in eigen kring, <,uhsidiari

teitsbegin.,el, gespreidc vcrantwoordc

lijkhcid, particulier initiaticf, maat

schappelijk middenvcld, tusscnverban

den; het zijn termen d1e typi.,ch thu!S 

horen in het idioom van hct CDA en 

zijn erflatcrs' Ze zijn hepaald niet in

wisselhaar want hchben verschillcndc 

theologische en sociolug..,cllc connota

ties en contexten. Wei demonstrcren 

dezc .,Jcutelhegrippen de bqzondere 

aandacht voor de vcrhanclcn waann 

mensen Ieven 

De schrijvers relcvcren dcze dicpcr ge

voelde saamhorigheid en bchocfte aan 

gemeenschap als de kracht achter wat 

met een mcdisch-biologische metafoor 

nu hct maatschappclijk wecfsel wordt 

genoemd. ZiJ merkcn op dat voor <,om

migen dit cen rel1gieuzc opdracht "en 

voor anderen een gcvolg van de soualc 

natuur van de mens. ln vcrvolgcn: "Fcit 

is dat de menscn ccr<,t in <,amenlcv1ng 

met andcrcn klcur en inhoud geven aan 

het hestaan. Het 'ik' kan zich n1et vcr

wcrkelijken zonder het 'wiJ', zonder 
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verJntwoordeliJkherd vuor zichzelf en 

andercn te dragen. 1
'r, 

Dczc pil<;<;ages kunncn dc rnd1Trk wck

kcn dat de individucle en socialc utili

tcit Villl dit lllililtschappeliJk wcdsel 

voorop stilat (zoals Holkestcin in andcr 

vcr-hand de socialc utilitcit van rcligrc 

hcnadrukt I Dit dkct i<; Wilar<,chiplliJk 

onhcdocld, maar het ris1co ont<;tilat zo 

wei dat c!kc vorm vJn J-,-,ociatic onge

acht lll'>piriltic, <;trekking of <;tructuur 

op e'en hoop w<ndt gcgoo1d Hct rap

port <,omt hiJVoorheeld op· 'Organr

satrc<; voor intcr-nationalc bctrok

kenheid in de sleer viln memenrechten, 

milieu en solidaritcit; kcr·kgemecn

<;chappcn met internationillc en lokalc 

bctckcni'i: rnaar ook hclangcnorgani-,a

tie<, en bcdrijvcn; vaste of informele ka
dcrs waarin n1cnscn voor 

!weld ee11 hqzondere be,cherming 

moeten krijgen.c I )c opmnking op pil

ginil 5 dot kerken "geen minderc erken

nlng dan ilnde1·e mililhchappeli)ke 

orgt~ni-.atrc<.., vcrdicncn" i'-. ovcrdrcvcn 

dc/cn<;iel 

Overheid 
Hct hclc '>luk gililt ovn de ovcrhcid 

mililr hoofdquk 7 handelt meer 111 het 

hqzondcr over dit uniekc verhand. l-lct 

i<; doortrokken van de Juthentrek ciHi<;

tCil-dcmocratischc opvatting dot de 

ovcrhcid ccn cigcn opdracht hezit: het 

'>chcppen Villl cen rcchtvilardigc mililt

schappelqke orde viln zckcrhcid en 

zorg die nodig zijn on1 vrccdzaan1 <.;J

men te Ieven. Die ovcrheid is een voor

waarde voor ~an1cnlcvcn nlJ.Jr gaat nict 

op in die gcmeen<;chap. lmtrurnen-

tilli<;cring Viln de overheid 
clkaar instailll, opkomen 

zich scholen, rccrecren." 
Van welk type als vcr-lcng<;tuk van 'de 

hellt + I' of 'onderneming 

tot wcderziJds voordeel' Tja, dat is hijna alles: Van 

kcrk tot winkcl. van voet

halcluh tot heemschut, 

bevoegdheden vindt 

het CDA dat deze dan wei hoar reductic tot 

ecn soort a<;<;urantichedrijl 

is uit den hozc. van school tot chauffeur·,_ nu en ook in de 

toekomst niet 
vakbond, van actiecomitc 

tot lilatelistenhond, van 

gez1n tot Karner van 

Koophandel Wannecr JC 

moeten worden 
len twcede grondtrck 1s 

die Villl hczorgdheid ovn 

de toestand WilJrin dcze 

\ nationalc J overhcid ver

kecrt. Dczc ,lccpt zich al 

onderhandelcnd met <,teed, 

hier nret diHercnticert 
weggetild van het 

lllililr de overheid oproept nationale niveau 
her al te hevordercn en te 

hcschcrmen ovcrspan je 
naar supranationale 

n1ondrgcr burger:-, en orga

nisatiC'-' vcr...,trikt rn cigen 

regel<;, op te grotc af'>tilnd 

de boog Hct uittillen van besluitvorming? 
het gczin tot hijzonder 

be,chermwaardig toont ovcrigens im

pliciet aan dat kennclijk ook voor het 

Hcraild dilferc11tiatie nodig i'> .~1en zal 

cchtcr bredcr mocten onder<;chcidcn. 

Levemhcschouwelijk (wat ovcrigem 

een veel ruirner hegrip is dan christe

lijkJ ge'rnspireerdc associatics die zich 

met opvoeding, zorg en vorrning bc

zighouden, zouden daarhij hijvoor-

van de burgers Will moe verder. ZiJ vcr-

liest <,teeds mecr de g1-cep op de samcn

leving. 

Dit lunctievcrlie<, zou kunncn worden 

opgevangcn, in de vi<;ic van her Bcraad, 

door Europa en door plaatseli)ke ovcr

hcden. Verdcr- zou een andere op<;tel

ling tegenovcr burger<, baat kunnen 

brengcn. 
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Hct gcdoqm is ofl ueeltemi11c11 uoorlgesclncdw 13ijuoorhceld i11 /Jet unkccr Uoto ;\1\!1'1 

- De 'chrijvcr<, zip1 <,terk Euro-ortimis

llsch. De integratic client onverkort te 

1nn·den voortgczet. 1-:cn Eurorccs de

lemiebclcid, ecn F.uroresc politic c11 

ccn Eurorcc<, stralrecht moctcn worden 

nagc,trcdd. Vanoud, heelt het Euro

pee' idca;JI stcrk gclcdd hij christen

dcmocr;Jtcn. Ieder die de geschicdcnis 

kent wect hoc de naoorlogsc vrcde en 

wclvaart in ons dccl van de wcrcld voor 

cen hclangrijk dccl de vrucht i'> van de 

lurorc'c <,amenwcrking. Toch lijkt mij 

dt: voorstclling van zakcn: F.t:n <,tcrkcr 

Eurora en daardoor mcer ruimtc voor 

de Ncdcrlandsc identiteit, deel'> ecnzij

dig Die Nederlandse identiteit wordt 

als volgt omschrcven: "De Jigging van 

Nederland aan de rand van het 

Euroresc continent, de gc'>chicdcni<, 

van dicrc lcvenshe,chouwelijke ovcr

tuigingcn en veelklcurigheid en tnlcr

antie. van ontdekkingsdrang, cen 

econom1c van handelszin, sraren en 

ondernemc11, een <,amcnlcving van 

ovcrlcg en comrromis, d;Jt zip1 de ken-

mcrkcn van de Ncdcrland,c idcntite1t."' 

Dit i'> een <,ociogralisch-hi'>lori,che op

'omming. Wat te zeggcn bqvombceld 

van toal en cultuur En \vot tc zcggcn 

va11 de Nedcrland'c rccht.,taat zoal'> 

die zich ;Ji'> con'>titut1onelc monarch1e 

en cerder als republ1ck. doorgJJm in 

vcrhondcnhcid met hct Hu"' van 

Oranjc, hcdt ontwikkcld Ook dJt 

<;tOilt..,vcrbond i.., vclc ccuwcn long on

dcrdccl van die idcntitcit. 

Mi.,chicn i' dit citaJt wJt llauw mJJr 

hct illu.,trccrt de alstandclijkhc1d waar

mcc de nationalc staat in hct rapport 

wordt bcjcgcnd. EuropJ "de onalhan

kelijkc I actor ot hcter gczcgd de econo

mi<,ch-tcchnologi'>chc dynamick d1c 

zich daarbinnc,· heclt ontwikkeld De 

nationale <,taat en diem acticradiu'> lirkt 

als afgcleide alhankclirkc IJctor te wor

den hcschouwd. Het hcdrirl'>lcven dat 

zich aldu., ontplooit i'> de locomot1cl 

die de andere wagons van hct tradltio

nelc landsbcstuur I zoals ondcrwij,, <,o

cialc zekerheid, JU'>litie) langzaam moet 
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wegrijden van de nationalc emrlace

menten naar het Europese hoofdsta

tion. Het is die verstrengeling van 

ontwikkelingen waarvan het rarport 

regelmatig rert. Aan de economische 

onderbouw zij het anders dan Marx 

meende - wordt zo wei een sterk deter

rninistische wcrking toegekend De 

vecl gehoorde argumcntatie dat deze 

algehcle mobilisatic onder andere via 

standaardisatie van de fysiekc en cultu

rele infrastructuur goed is voor de slag

kracht van de Europcse economie in de 

globale concurrentiestrijd vindt men bij 

de opstellcrs gelukkig niet terug. Wat 

deze vijftien miljoen Nederlandcrs dus 

zelf willen hlijven beslisscn en wat kan 

worden ovcrgedragen naar organen die 

ecn amalgaam van honderdcn miljoe

nen Eurorcanen (hoevecl zal de toe

komst leren) vertegenwoordigen. Waar 

de marktlogica en het hierboven ge

noemde mobilisatie-paradigma een halt 

worden toegeroepen. 

Natuurlijk schrijdt de integratic juri

disch, institutionecl en vooral econo

misch '>teeds verder voort maar men 

moct de tekenen aan de wand willen 

zien. Nationalc burgerijen worden be

vangen door vrees voor het ongrijrbare 

en anonieme - zoals dat misschicn wei

nig rationeel maar toch - wordt erva

rcn. De nipte rcferendummeerderheden 

voor het Verdrag van Maastricht. de hi

zar lage opkomstcijfers voor de Euro

pese verkiezingen, de contractie op het 

eigene, groeiend Euroscepticisme ac

centueren dit" 

De nationale rcchtsstaat is bovendien 

nog steeds de enige cchte effectieve 

puhliekrcchtelijke entiteit waarvan uit

eindelijk zelfs de implcmentatie van 

Europees beleid de fc~cto afhankelijk is. 

Hij hedt historisch enorme prestaties 

verricht ten behoeve van de gemeen

schar !\Jensen zien niet graag dat hun 

huis onttakcld raakt ten faveure van ecn 

Eurora dat nog te onbekcnd en duson

bemind is. 

)uist ook ter willc van hct F.urorese idc

aal, teneinde rcgressic nu, en in de toe

komst Quehec-rdlexen tc verrnijden, 

moet ook het CDA zich over die natio

nale staat uitlaten. Een volwassen par

tijdiscussie over wat wij als CDA 

uitgaande van de situatie nu, menen dat 

de politieke eindterrncn van de integra

tie moeten zijn. 

- Het rarport hreekt vcrder cen forse 

lans voor de lokale gcmeenschar. In 

plaatselijkc gemeenscharpen !wort een 

eigen hestuur te zijn, ook wanneer be

stuurskundige motieven tot schaalver

groting lijken te dringen Dit standpunt 

kan een welhaast revolutionaire wen

ding inluidcn m het dchat over hestuur

lijke reorgani'>atie datal zo lang en zo 

tumultueus wordt gevoerd. Het zou be

tekenen dat nier-langer de schaal de he

stuurlijke prohlcmatiek volgt maar dat 

deze juist als archimedisch runt wordt 

gekozen voor de bestuurlijke reorgani

satie. Een huitengewoon welknme 

christen -democratische amenderi ng 

van een welhaast autonoom lijkende 

door functionecl-bestuurskundige over

wegingen voortgestuwde schaalvergro

ting. Een schaalvcrgroting die de 

participatie door burgers inklinkt tot 

nog kleinere elites en ruim haan hiedt 

aan het tyre denken dat in gcwestelijke 

overheden filialcn van het orenbaar be

stuur ziet die naar helieven kunnen 

worden gc'l'nstrueerd. samengevoegd of 

opgeheven Toch i'> het rapport niet ge

hecl duidelijk De vierde hestuurslaag 

wordt afgewczen, de provinciale rol 

moet worden vergroot en het stedelijk 

bestuur versterkt en de uniformiteit 

doorbroken (naar uit de context blijkt 

in het medchewind). 
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Ook hier zou een heiden: schets over 

hoc hct C:DA meent dat hct binnen

iands bestuur er op de middciiangc ter

miJn moet uitzicn een door velcn 

vcrweikomd stabiei baken kunnen ziJn 

op het hij uitstek chaotische terrein. 

Hocveei provincies en met welke ta

ken, de criteria voor gemeentelijke her

indeling, hct pcrspcctid voor vcrlcngd 

lokaal hcstuur, de inrichting van ge

mccrlte (dualisering ot nretj en provin

cie en bovenai de ai or r11et te 

hcwcrkstciligen hreuk met het sinds an

derhaive eeuw unitorme gemecnte

recht. 

nent worden hewoond. verkeersover

tredingen die ntet langn worden ver

voigd, gcmeenteiijke en provincialc 

voorschrihen die en masse worden 

overtreden zonder sanctic De nwcste 

hekidsterreinen zoals hijvoorheeid 

ruimtelijk<: ordening, sociale zekcrht:id 

en het milicuhelcid btcden voorheelden 

te kust en te keur Fen overheid die 

hicr schoon schip zou willcn makcn 

roept enotme wecrstand op I )e te

recht gewraakte onwangrtjke gedoog

en de evenzeer tcrec.ht voor slccht gc

houden stroperige heslul[vormingscui-

tuur hedrctgen up termiJll 

Tcnsiotte wordt gespro

kcn over cen herddinic-

Een heldere schets 

over hoe het CDA 

de aanvaarding van de 

i rechts- )staat Len aan

vaarding die wcli~waJr 

gecn uitteme rcchtstitel 

maar wei voorwaarde is 

voor el"n soiide overheid 

Voor de chri<,ten-demo

cratic ligt hicr hovenop 

ccn hiJzondne taak Zit 

hedt ztch vanouds opge

steid rond het banier van 

de godssocvcrciniteit te

gcnuvcr de leer van de 

voibsocvcreiniteit. Die 

antithese lcelt in het bc

wustZIJI1 v·an de mccsle 

mensen nrl'l mccr ol ntet 

llll'lT zoa\..., \'rocgcr ~-let 

CD.\ hlitlt cLhtcr vanutt 

nng van de relatie 

ovcrheid en burger<, De 

kiool wordt aan de over

heid tocgeschreven die te

vccl gcdoogt, tc lang over 

beslissingen doet en tc 

voak onge\vi~ laat w1e nu 

cigcnlijk hcslist Dit iitkt 

tc iuchtharttg gesteid Het 

ts zckcr dat gcdogcn lu

nc'-.t i.., voor hct in1ago van 

de overhcid. Voor die 

vashtelling volstaan ver

Jaardag- en catchezoek 

t\ \aar gcdogcn j-, vee! vcr

dcr opgcrukt dan de voor-

meent dat het 

binnenlands hestuur 

er op de 

middellange termijn 

moet uitzien, zou 

een door velen 

verwelkomd stabiel 

baken kunnen zijn 

op dit bij uitstek 

chaotische terrein. 

heelden die worden gcgevl"n: koHie-

shops, crgcn teelt en illcgalc vrcemdc

l!ngcn 

I let gaal in dcze laalste gcvailcn door

goan'-. 0111 pcntcrc groepcn nlcn-,cn d1c 

politick wcrr11g gewicht in de schaai 

lcggcn. De samenlcvtng IIJkt stopzctten 

van gedoogpoittiek hter aileen maar toe 

te jutchcn. l)e gcdoogcultuur is cchtcr 

vcel vcrdcr doorgcdrongen; de staal

kaort von de gcdoogvariantcn i<. vrijwcl 

onatztcnhaar Zomerhuizcn dte penna-

grond<..,]ag en gc<..,chicdcnl..., gchoudcn 

om zclls wanneer dat tmpopulatr is de 

hooghcid van hct overhudsamht, nrcl 

dat van de menscn dtc hct toevalltg 

beklcdcn, lc hcnadrukkcn. LiJ moct cr 

onvernwcihaar op hliJvcn WIJZCn dat 

dtc on:rhcrd cc·n puhltckc ITLhtsge

mecn-,chap IS gchoudcn tot hct vcrwct 

kciiJkcn van rcLhtshcgtnsclcn zoals dll· 

111 hct '1\ogram van Ll1tgang...,puntcn 

worden vcrwoord. 11 ' 

llocwcl de <,Jmcnlcvrng de thcologr-
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schc acccnten achter dcze opvatting 

wcllicht niet verstaat is er zeker cen 

kans op groeiend bcgrip voor die prin

cipiclc op<,tclling De duisternis en cl

lcncle die het gevolg zijn van hct 

wegvallen ol in het ongcrede raken van 

de recht.,.,taat worden steeds zichtbaar

der Clobaal maar ook in de eigen 

Europese rcgio. 

Samcngevat: Een rraai en in5pirerend 

geschrilt dat, weinig verbazingwek

kend. enkele vragen open laat. Zoals 

een uitgewcrkte visie op het begrip 

maatschappelijk wedsel dat immers 

niet 5lcchts ecn sociologische maar ook 

een normatieve functic vervult; een op

vatting over de rcstwaarde van de 

Neclerlancl-;e staat in ecn intcgrercncl 

Europa, ecn uitwerking van het bcgin

sel dat iedcre plaatsclijkc gcmecmchap 

recht hcelt op plaatselijk bcstuur, en 

tenslotte cen schcrper in het Iicht stel

len van de principieel eigcn positie van 

het overheidsambt. 

Air drs. A.H.i\.1 /)o/lc !Pill l}cmemlcmadslid 

Poor hcl CDA ir1 Cro11i11(}C11 Pill1 197H tot 

1991. 

No ten 
De keuzc voor hct hqvocgl11k nJJillwoorcl 'va-.

te' dlustreert ovcngen<; opnrcuw de ncgattevc 

hiJklJnk van hc:t woord 'oude' 

\V't~ar aonhal1ngqckcn<., \Volden gch1ud...t \\'OTclt 

uit N!tllti'l rN_t/CII, 1',/)if tP11,1dcn' gec1tccrd 

Dat c,prcckt over B11hcl<, getuJgcnl'> h'angclH: 

( )proep van de Hijhel en toehlllg J.Jn de H 
Sthlill 111 rcltlllc tot clc pol1tickc ovcrtutg1ng 

VJ!l het CDA ,. hl)voorhcclcl Jrt I en 2 flvlJ 

-t- ~ ITcrondcr volgcn twcc voorhcclden I )c JlO'>l

!JC \J.Il de Ncdcr!JJHJ<.,e <.,[JJt 1n cell 111tegrcrcnd 

Lurop<l en de gcwcn<.,tc organi<.,Jtlc Vclll hct hln

ncnland<., hc<.,tuul 

5. fluhlu-!..'i Cnnhiuj/li'i,/ hooJd<.,tuk 3 en I 

'/'\}lUll/'( 1/'l'tjCII, l'd'/i ll'ddJ,/w" ptlglllJ ~ llllddcbtc 

kolom 

- Ovcngcm VJllen vriJwcl t~llc ,h:.ouJtle<., llltlT

JJrd onder de grondn.·chtcn zo;:d.., dre Ill 

(;I ondwct en vc1 drJgcll 21111 opgcnomcn 

N1CIIII'i I!'Ci]CII t'd'IC ll'dddc11' pJgina I~ mHidcl..,tc 
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Bolkcc,tern ,litlllll ol rncc1 pontdrcttJ! dczc wcg 
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Het slaan van een brug van visie naar maatregel is de kern en de 

kunst van principiele politiek. Niets is praktischer dan een goede 

theorie. We hebben niet zoveel aan een goede strategienota als die 

aileen voor de lange termijn bedoeld is waarbij de volksvertegen

woordigers worden geacht voor de korte termijn gewoon door te 

gaan met pragmatisch beleid. 

I 
n kritieke tijden is de christen-dc

mocratie in staat om in compacte 

vorm zijn visic te prescntcrcn. Dat 

wa<, ooit zo met hct rapport 

'Crond-.lag en politick handclcn'. Nu is 

dat hct gevalmet 'Nieuwe wegen, vaste 

ccn royaal fonds van ecrder uitgevoer

dc en dicpgaand bc<,proken studies van 

hct Weten<,chappeliJk lnstituut voor hct 

CDA en van andere gremia in de partiJ. 

Hct enigc is dat cen rapport a is dit voor 

de kzcr gocd en logisch in clkaar moet 

zitten. Ln dat ztt het. 

Fr zijn nogal wat politickc 

tegenstanders die hiJ hct 

vermeldcn van hepaalde 

voorstellen gei'rgerd uit

roepen dat het C:DA maar 

eer<,t ZtJn huiswerk moet 

doen alvotTn'> met zulke 

voor<;te\lcn le komen. \)at 

riepen ze bijvomhecld 

toen het gezinshelcid aan 

de orde kwam 

waarckn' In hct ccrstc 

voorbeeld ging het 0111 het 

sluitcn van ccn contract 

tussctl de fu,iepartners in

zakc de aard van de partij 

die nH:-n ging vorn1cn. Nu 

gaat het 0111 een herbepa

!ing van waar dczc partij 

eigcnliJk voor staat. De eis 

van heknoptheid is van

zelfsprekend, als je ervan 

uitgaat dat dit rapport 

door zovcel 111ogc\ijk men- Drs. AM. Oostltmder Kennelijk gaat de hekrom-

sen gelezcn moet kunnen worden. 

1\bar dar \Vii tcvcn~ zeggen dat je geen 

uitvoerigc wctenschappclijke argumen

tatie mag vcrwachten. I ht hoe it ook 

niet. want voor de veelhcid van aange

sneden thema's kon de Centrale 

Werkgroep onder Ieiding van prok<,<;or 

Frans Andriessen steed-; tcruggriJpcn op 

(I lV I~ '!5 

pcnhcid huitctl onzc kring zo vcr dat 

ze hiJ aile puhlikatics van het (:\)/\en 

van het WetenschappeliJk \n<,tituut 

vom hct C:DA op de index hehhen 

staan: vcrhoden te lczen, schadcliJk 

voor zcllingcnomcn gc<.;cculCJri<..,ccrclc 

ztelcn. Wie een heetJe thu" "' in het 

C:D/\ wcet van de studtes over gezin en 
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relatievorrning: 't + 1 =samen', en van tal 

van andere publikaties. Dat is een the

ma dat op zeer vernicuwcnde manicr a! 

in het ccrste 'Program van Uitgangs

punten' van het CDA voorkwam. Daar 

kan geen andere partij tcgcnop, ook in

ternationaal niet. En zo zijn er mecr 

onderwerpen waar het CDA en zijn 

voorganger~ zo indringend n1ee bezig 

zijn geweest dat de hele Nederlandse 

samcnleving daardoor gestcmpeld is. 

Neem bijvoorbeeld de CDA-visic or 

de noodzakelijke pluriformiteit in de 

maat<.charrij Nergens is zo dier inge

gaan or de opbouw van een verant

woordelijke samenleving (recentelijk 

door andcren ontdckt en gepresenteerd 

onder de naam 'iml somty). De nadruk 

op de levembeschouwelijke of religieu

ze inspiratie en de onpartijdige, maar 

positieve houding van de overheid 

daartegenover hecft Nederland tot zo 

ongeveer het meest tolerante en demo

cratische land gemaakt Althans zo zict 

de buitenwacht dat. Ook het meest 

dicpgaande vcrnieuwende initiatief van 

deze eeuw, de Eurorese integratie, is 

met name een produkt van christen-de

mocratische inzichten en actie. Het 

rapport zet onze visies op dezc thema's 

nog eens heknopt uiteen. Dat is be

paald nodig omdat we momenteel te 

maken hebbcn met een tegenbewcging 

van conservatiel/liberalc aard, waardoor 

het nationale en het eigen volk weer 

fors worden benadrukt. 

Barrieres in het CDA 
Nu kan men andcren niet zo kwalijk 

nemen dat hen die bijdrage van de 

christcn-denwcratie niet helder voor 

ogen staat. Als je niet gelooft dat wat 

uit christelijke ir1sriratie voortkomt van 

hijzonder vcel waarde is dan kun je ook 

nooit hct voortouw in het publieke de

bat nemen. De commissie-Andriessen 

hceft geen last van zulk kleingclool Ze 

wil bcwust richtinggevend ziJn. Zij is 

niet erg ge'r'nteresseerd in trends, wei in 

trend zetten. Het gaat er nu om ol dezc 

nota, na de nodige discussic en verriJ

king, ook werkelijk de CDA-politiek 

bepalen zal. We hcbben niet zovecl aan 

een goedc strategrenota als die aileen 

Vl.r1.r. A1wrouw Lodders-Elfferich en de hcrenl3olkmende, Andriesse11 en Helqers 
tljdem de persconferentie over 'NiwtPc IPCLJC11, Postc ll'tlilrdm'. !{oto f)"k 1/o/) 
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voor de lange termijn hedoeld i'>, waar

hiJ de volkwertegenwoordigers worden 

geacht voor de korte termijn gewoon 

door te gaan met pragmati.,ch heleid. 

\)at i'> a\ ecrdcr vcrtoond in het CDA. 

le hebt dan een aldcling voor de mooie 

woorden en ideccn en ccn club die 

doorgaat met 'lmsincss as 

a\ met '>LILLe'> aan hct lcren ziJn. W1e 

niet hclder wect waarom het in onzc 

partij ten dicp-;tc gaat, vcrvalt in ecn 

-;pcurtocht naar hct vciligc midden. 111 

popu\i.,mc of 1n aanmoddcrcn. A\., J<: de 

kandidatcnlij'>l<:n van de Twccdc Kamer 

hekijkt dan ziJn zulke mcmcn door-

gaam nict populair hij de 

11511<71' Of zoa\., crgcn-; 111 

hct rapport -;taat een com

hinatie van idealisme en 

wclhcgrepen nationaal he

lang Richtinggcvcnd he

leid komt nooit voort uit 

de neiging tot pragmatis

m<:. Dat kun je goed zien 

aan de Hritsc conscrvatic

ven. Die willcn in de prak

ti'>che politick niet-; met 

nchnnggevcnde ideeen tc 

Een 'waarden'volle 
commiss1c die de voor'>lcl-

len voor kandidaatstclling 

doct. Wic tot icmand van samenleving is een 

antwoord op de 
de lange tcrn11jn i-. gchom

hardecrd pa'>l n1ct hiJ dc 

kortc termqn naar hct 

schqnt En tegcll)k<:rtl)d 

wordt in hct CDA crkcnd 

een -dimensionale 

geldmaatschappij 

van het hedendaags dat cr cenhcid Ill OCt zijn 

liberalisme. 
tu<.scn leer en Ieven~ lc 

dan ook 

maken hebhen en zijn dus doorgaan., 

aileen maar rcmmcr<,. Dic partij zal het 

niet in haar hoofd halen om in morclc 

zin een mctcrtje verdcr te springen dan 

men verwacht. Het gaat er bij het CDA 

nu om, niet a\ tc verhevcn tc doen, 

maar op ccn prakti'>chc manicr door 

pol1tiekc actic de ontwikke\ing van de 

<,amcnlcving te hdnvlocdcn op een 

door hct eigcn principiclc richtingge

vocl hcpaaldc wiJz<: De commi'>Sie

;\ndrieS'>cn zict dat ook. Ze onderkent 

dat de c.;an1cnlcving nict zon1aar vanuit 

de politick tc 'makcn' is, maar verwcrpt 

a\., zodanig hct idee van de maakhaar

hcid I en dan vanuit divcr<,e vcrantwoor

dcliJkhcdcn I nict. Nu komt het crop 

aan dat 111 her prakti<,che hclcid op elk 

nivcau de volk.,vcTtegcnwoordiger~ Ia

ten z1cn wat JC voor die C:DA-idcccn 

koopt. 

Hct ;.,loon van die brug, van vi~ic naar 

maatrcgel, dat i'> 11u Jlli'>t de kern en de 

kumt van princtpiclc pol1tiek BiJ kandi

daatstcllingcn zou JC cr vooral op moe

ten \etten ol kandidatcn dat kunncn ol 

moct lliCl vcr-

haasd ZIJ!l als de pcr<, of 

a is verwantc organi'>atic'> om wqzcn op 

vcr"chillcn tu-,'->en vi'-.ic en .,tcmgcdrag 

C:NV-voorzittcr Westcrlaken en 

Herman Wijffe\., wezen er tijdem de 

laat<,te CDA-Partijraad van I H novem

ber Jong'>tlcden op dat we on'> niet 

moeten ver<,chuilen achter de hrcdc 1·ug 

van Europa al" hct over de ceo-tax gJat 

Het rapport '>chrl)lt cbar heel pmitiel 

ovcr en dat moct de Kamerlract1c toch 

a\ hekend ZIJ!l gcwcc'>l. I lctzclldc gcldt 

voor de CDA-houding ten opz1chtc 

van de Europc'>c intcg1·atic. lk Icc'> in 

miJil krant dat de pro-Luropc'>c Renee 

van dcr Linden hct nogalmociliJk hcclt 

Ill c1gcn kring. Nog ccn poo-.Jc zo 

doorgaan en we zip1 wccr in dczclldc 

po-..itic al'-i ccn pZ!Jr jJar gclcdcn, tocn 

eveneem de hand met hepaaldc Lllt

gang-;punten al'>mede met de achtcrhan 

en de politieke wcrkcliJkhc1d zccr vcr

-,\apt wa-;_ In de parliJ wordt hc-,t gocd 

nJgcdacht, maar wJt koop JC daarvoor 

i11 de prakti)k~ Hoelang hcclt hct n1ct 

gcduurd voordat '1 ~ 1 ='-.Jmcn' g1ng 

doorwe1·kcn' Fr zip1 tekenen dat de 
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vcrkokering tu55en de CDA-er<; in de 

vcrtegenwoordigcndc orgoncn ot

necmt. Daar hcbben de partijlcdcn 

rccht up. l\lcn roept nict mccr regen cl

kaar 'muctcn we dan naar JOLI lui<;tc

ren'', alsol daar wat mi'> mcc zou zip1 

De vcrkukering tu<.<.en vcrtegenwoordi

gers en rapporten-'>chrijver'> client even

eens bccindigd tc zijn. Wij mcmcn van 

de politieke praktijk dienen on<; de <.lo

gan van de ingenicur cigen tc n1aken: 

'niet<; is prakti5cher dan cen gocdc 

theorie' 

Alvorens kriti5che kanttckeningen te 

zcttcn bij ccn rapport dat uitpuilt van 

de richtinggevcnde ideecn, (en zeit, 

van pakkcnde uit'>praken') moct de 

vraag \vat docn we ern1cc~·. min of 

mccr robuu<;t voorop worden ge<;tcld. 

AI, je lang met hct hijltje van de 'den

ker' hebt gehakt en vervolgens het pro

lijt daarvan al<; 'docner' hcbt ervarcn 

hen jc je helder hcwust dat die vraag 

voor het CDA de kernvraag is. 

Radicaler over de kwaliteit van 
de samenleving 
lk vind hct cen gocde greep van de 

commissie-Andricssen om het hegrip 

'kwaliteit van de samcnlcving' ccntraal 

te stcllen. Dat i-; precies wat de paar-;c 

coalitic in gevaar brengt De ge5el van 

de 24-uur<, economic, die 

Het zou goed zijn neerkomt op een soort cultu

rele moord van de zelfstandi

ge winkclier, maar hovendicn 

de gemcenschappclijke vnJe 

tijd alschalt, zal moeilijk te 

helen wonden achterlaten. lr 

zit ieh in van 'dezc door de 

christen-democratic gestem-

om de vaart er nu in 

te houden en nog 

andere moeilijke 

onderwerpen aan te 

snijden. pclde Nedcrland5e <;amenle

ving willcn we zo <;nel 

mogelijk vervangcn door cen huiten

land., model'. Vanuit mijn ervMing als 

Europarlemcntarier kan ik dat aileen 

maar al, ccn hlumkr van de eer<;te orde 

zien. lr hangt uiteraard een helchoel 

mce sanwn .. ~linachting voor onhctJal

dc vrijwillige 1nzet, minacht1ng voor 

gczinsopvocding, n1inachting voor 

non-prolitorgani'>atie'>, de kcrken voor

op' AI, het aan WiJer<; ligt houden we 

aileen het hetaald voctbal nog over. 

Omdat de maat5chappijvi'>ie van waar

uit dit <;oort helcid voortkomt zo evi

dent <;\ccht is moctcn we maar liever 

aile<; wat daarmcc samenhangt vermij

den. Du<; ook maar niets pmiticls zeg

gen (zoal' op pagina I) over indi

vidualisering icen wetcnschappeliJk on

hruikhaM hegrip overigcm), mondig

hcid en zellontplooiing. WiJ hcbben 

daar heel andere woordcn vuor die 

minder miwcrstanden of beleid.,toutcn 

uitlokkcn. In onze 5lroming '>preken we 

over 'respect voor de mem a is per<;oon' 

Dat hcclt mecr met verantwoordelijk

heden tc maken. Het suggcreert ook 

niet dat iederecn op elk tcrrein een gro

te monel moct kunnen opzetten. En een 

overmatige concentratic op het 'zeit' is 

psychologisch ook al niet zo gezond 

1\let dat soort modcwoorden muet 

mecr de draak worden gcstoken. 

l\1aar de ddiniering van 'kwaliteit' met 

name als 'waarden'volhcid is wcrkclijk 

een gouden grcep Dat snappcn wij 

christen-dcmocratcn direct: 'cen 'waar

den'volle samenleving' Dat is ict<; met 

dicpgang en icts waarin jc jc ten diepste 

veilig kan voelcn. Dat is ccn antwoord 

op de een-dimemionalc geldmaat

<,chappij van het hedcndaag'> lihcralis

mc. Het rapport 'Nieuwe wegen, Vil'>lc 

waardcn' vult vcrvolgcm de waarde van 

de vrijheid op ecn zeer hcrkcnbarc wij

ze in: "Ook de vrijhcid i'> normatieL zij 

hcnt'>t en i'> gcricht op de vervulling 

van men-;elijkc waardighcid" Dat is cen 

keiharde uit<;praak in de richting van de 

zecr beperktc I en <;ociaal hepcrkcnde I 



gedachte van de keuze- en gedragwrij

heid, zoals die in het VVD-hegin<;el

program voorkomt. Vrijheid lcidt voor 

om niet tot de 'toegedliJke <;amenlc

ving' f)at i-, in1n1er~ ecn 'waardcn'lozc 

en onharmhartige samenlcving. Die 

kJn niet zonder heel vccl politic, die de 

vcrantwoordell)kheid van de burger<> 

maar moct overncmen. Vandaar dat de 

VVD altijd zn hard om agenten roept 

De lihcralcn hchhen daamm ook gccn 

antwoord op de prohlcmen van hct 

drug'>hclcid Het CDA kan vanuit zijn 

nadruk op sociaal-thcrapcutischc actie 

komen tot cen comhinatie met een gc

zaghchhcnd overhcid'>optrcdcn regen 

de exce"en van het gedoogheleid I let 

is trouwen<; wei gehlekcn dat drugshe

<;~rijding nict aileen vanuit de aanhod

zijdc ( vcrvolging van produccntcn en 

handelaar<;) moct gcschieden, maar ook 

de vraag moct indammen. lndcrdaad, 

clat ta<;t de keuzevrijhcid van vnlwa<;<;en 

ihoczo 'volwa<;<;en'c) burger<> aan. Dati'> 

ee11 dilemma voor VVD en voor D66. 

Moderner over subsidiariteit 
Het rapport is een heetje conscrvatid 

1n de uitleg over het suhsidiariteitshe

gin<;el Dit heginsel <;tamt uit een pre

democrati'iche tijd. Voor die pcriode 

was het vooral ecn vcrdienstelijke richt

IIJn tegen de opstapeling van macht. 

Ook nu kunnen we die trek goed waar

dcren. 

lnmiddels hehhen echter aile hestuurs

niveau<> een directe band met de bur

ger<;. Voor elk nivcau worden verkie

zingen gehouden. lc kunt du<> niet mecr 

zeggen dat de laag<>te niveaus hct 

clicht'>l bij de burgers '>laan Dat i<> ook 

prakti<>ch gcen aantoonhaar verbancl. 

Wie daaraan toch hli1ft vasthouden 

komt in een onwezenlijke romantiek 

terecht. Voor een hcginselpartij is het 

hovend1cn n1et goed om de morelc 

('[)\! 12 (j') 

band die men'>en verhindt primair in de 

klcinc grocp ot de ha-.i'-lgrocp tc lcggcn. 

Die morelc hand wordt immers in de 

eer<;tc plaats hepaald door de overtui

glng die Je met clkaar deelt. 1\kt een 

ovcrtuigde Spaan<;e chri'>len-democraat 

hehhen we mecr gemeen dan met een 

geheide VVIYcr, ook al woont die 

naast me. Daarom is de kcrk misschicn 

mccr hockstcen van de samcnlcving 

clan hct gczin Fn voor de politicke 

he't'nvloeding "de partl) ccn mecr aan

gcwczcn adrc-, dan de huurtvcr-cnrg111g 

De schri1vers van het rapport hehhen 

op de valreep gezicn dat de parliJ als 

plattorm voor politieke menlllgwor

nling tc wcinig JZ!ll hod kwam I let 
laat<;te samenvattende hoofd,tuk hevat 

daarovcr nog hchartigcn<.,\vJardigc op

merkingen I let is aan het Wetemchap

peli)k lnstituut voor het CDA om dat 

nog cens wat verdcr uit te wcrken. Dit 

thema i<; immers ccn van de p1jnpunten 

van de huidige politieke cultuur 

Smaakt naar meer 
De commissie-Andnessen heelt de par

tij cen hclangriJke dien<;t heweze11 De 

wijzc waarop hete hangiJzcrs worden 

aangepakt IS tegell)k vcrtnssend en de

gclijk gcfundccrd Hct zou gocd ZIJn 

om de vaart cr nu in te houden en nog 

andere mocilijkc ondcrwcrpcn aan te 

'>llijclen Het C:DA heelt ruin1 voldoen

de in hui'> om op cen reeks van thema·, 

het voortouw in de polit1ekc disu1ss1e 

te nemcn Samen met een herkenhare 

uitvoering in de prakti<;che pol1t1ek 

kunncn clczc rc-..ultatcn van hcz11111ing 

hct vcrtrouwcn in onzc hcwcging docn 

tcrugkcrcn 

/)rs Ai\ I. ( )ostluu3cr is /i,IPII/1 3c ( I );\-,ldc
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Het Strategisch Beraad bepleit - terecht - een fundamenteel her

antwerp van de sociale zekerheid. Toch moet bij de uitwerking 

met een aantal punten rekening worden gehouden. Zo zullen ook 

bij werkloosheid preventie en re-integratie in het praktische beleid 

centraal moeten staan en mogen 'participatie' en 'eigen risico's' 

geen dogma's worden. Er moet een goed evenwicht zijn tussen 

flexibilisering van en deregulering in het arbeidsrecht enerzijds en 

verschuiving van risico's terzake van ziekte, arbeidsongeschiktheid 

en werkloosheid van de collectiviteit naar individuen anderzijds. 

H 
et hoofdstuk 'Participatie 

door iedcrcen' i hoofdstuk 

5 in 'Nieuwe 

\vcgen, vastc 

waardcn' kondigt niet rnin-

een beroep op noties als 'nieuwe solida

riteit', 'rnccr marktwerking en concur

rcntte', 'individuali-.ering 

Ln cigen ri'-;rcr/ Ecn zccr 

forsc reductic van het he

reik van de Ziektcwet j-, op 

handen, de Algcmcne 

Weduwcn- en Wczcnwct 

maakt plaat<, voor de 

Algemcne Nahc-.taandcn-

dcr dan ccn herontwerp 

van de socialc zckerhcid 

aan. ln dat Jllist op ecn 

terrcin waarop de laahte 

jaren al zovecl is gebeurd. 

Van tal van grotc verande

ringen in de afgelopcn tien 

a Vijftien jaar O[J het ter

rein van de socialc zcker

heid is gczegd, dat ziJ de Dr EP de lo11c] 

1 wet, de Algemcne Arheids

cmge<,chiktheid-,wet en de 

Wet op de Arbcid'>

onge<,chi kthcid'>vcrzcken ng 

-.taan onder zwarc druk, 

t1l~luiting waren van cen ontwikkcling, 

dat zij een solide basis vormdcn voor 

betaalbaarhcid en heheersbaarheid van 

het systeem van socialc zekerhcid. dar 

zij cen periode van rust inluidden, etc 

Het tcgendcel blcck waar, al die vcran

dcringen waren nog maar de opmaat 

naar vee I ingriJpender rnaatregelct1 met 

over het toekom<,tig lot van de Algc

mcnc Ouderdomswet verncemt men 

uitecnlopende geluiden, de Werk

looshcidswet en andnc wct·klomheid'>

regclingen I Algemene BiJstandswet) 

mocten <,trengcr en stralfer worden op

gczct Ln Llltgcvocrd, in de uitvocring-,

organisatic worden zccr ingrijpcndc 



veranderingen aangebracht. Ecn 'eind

plaatje' lijkt niemand te kunnen (dur

vcn7) '>chet<.en, ook politici niet. En hct 

Strategi<>ch Beraad van het CDA vraagt 

een fundamenteel herontwerp' 

De titel 'Participatie door iedereen' 

qaat diametraal tcgenover de '>telling, 

dat arheid in Nederland topsport is ge

worden, waardoor er velen aan de kant 

staan, niet meer participeren. In dit ge

degen, maar zeker ook gedreven 

hoofd.,tuk van 'Nieuwc wegen, vaste 

waarden' gaat het over men<> en werk, 

over meedoen in de <,amenleving, over 

verantwoordelijkheid voor het eigen 

he-.taan en voor de verhanden waarin 

men<,en Ieven en werkcn. Zoveel moge

liJk memen moeten ingeschakeld wor

den in een concurrerende econom ie. 

Dit lcidt tot een drietal <;trategische 

doelstellingen, 

- het verminderen van de b-.ten op ar

heid door uitgavenverminclering en bs

tenver'>chuiving (door niet het inkomen 

maar de hesteding ervan mecr te helas

ten); 

- een minder rigide regeling en indeling 

van de verschillencle vormen van arheid 

(een plcidooi voor een royale waarclc

ring van arheid ook als clat vrijwilligcrs

werk i<> en voor meer flexihiliteit en 

creativiteit in de combinatie van allcrlci 

vormcn van arbcid en het hiermede te 

verwcrven inkomen); 

een stel-.el van socialc zekerheid dat 

men<,en 111et van arbeid uitsluit, maar 

gcricht is op imchakeling van men<,en. 

lk zic het vijfde hoofd-.tuk van 'Nieuwe 

wegen, vaste waarden' als het funda

ment voor het belcid dat een antwoord 

vormt op de '>tructurelc werklomheid, 

het 'banentekort' "Er moeten in de eer

'>te plaat'> mecr hanen komen, hanen die 

vee\ mecr omvatten clan de stereotype 

voile werkweek. Er moet ruimte zijn 

C llV 12-"!5 

voor uiteenlopende arheiclspatronen en 

-relatie-, De sociale zekerhcid moct 

worden herontworpen zodat zij een 

onder<,teuncnd en aanvullend karakter 

krijgt Zo kunnen cr ook in de toe

komst redclijke inkomensverhouclingen 

be<;taan, zonder dat dit de participatie 

schaaclt. Participatie door iederccn; met 

mindcr mogen we geen genoegen ne

n1en.'' 'Nicuwc wcgcn, vastc waardcn' 

stelt daarmee tevens het vraagstuk van 

een rechtvaarclige vcrdeling van <,chaar

se welv~art aan de orde. lmmer-., in ah

<;o\ute zin blijlt crop de arbeid'>markt 

een zecr aanztcnliJke di-.crepantie aan

wezig tuS'>en vraag en aanbod, kwantt

taticf en kwalitaticf 

Persoonlijke 
verantwoordelijkheid 
Hoc ziet het herontwerp van de <,ocialc 

zckcrheid er uit volgens 'Nicuwc we

gen, vaste waarclen': [en soCJalc zeker

heid die gericht i'> op participatie bn 

niet van toepaS'>ing zijn op meme11 van 

wie niet verwacht kan of mag worden 

dat zi) deelnemen aan de arheidsmarkt 

ouderen en arbeidsongeschikten. Van 

anderen mag vcrwacht worden dat ZIJ 

zich inspannen zell via arbeid in ee11 cr

gen inkomen te voorzien. Die anclcrcn 

zijn du'> degenen die gc·heel of gedeel

teliJk werkloos zijn Arbeid ter hand 

nemen, actid beschikhaar zip1 voor ar

beid ol scholing, doen wat cr te doen 

valt, en in het geval dit nict voldoende 

inkomen oplcverL de <,ocialc zekerhetd 

vult aan tot een zeker mrnrmum 

Socialc partners kunnen ook hoven clat 

minimum arrangementen trcffcn of 

hiertoe voor<;tellen doen, waJraan de 

overheid uitdrukkelijk en cffcctid <,leun 

verlcent. Persoonlijke bijvcrzckcnng 

vormt het <,]uit<.tuk van maatwcrk 

Wie de pcr-.oonlijke vcrantwoordelitk

heid van mcn<>en in onze samenlcving 
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acc~ntuccrt voor her voorzicn in ccn 

inkomen voor hunzell en voor hun ge

zin~:.ledcn, zal wcinig tcgenspraak ont

moeten. Dat <,ociale zekerheid niet mag 

dcmohili<,eren, men'>en nict mag Ult'>lui

ten, maar rarticipatie moet bevorderen, 

ecn zekerc inkomemgarantie moct hie

den. i-. ook wei vanzelt,rr-ckend Dat 

arheid beLmgrijker i' dan een uitkering, 

zzd gcen rcdcliik dcnkend mem ont

kennen. Het i' goed. dar hct Srratc

gi'>ch Bcraad de hctekeni5 va11 dcrge

li)ke fundamentelc waardcn heclt on

der'>treert en op een uir'>tckcnde wijze 

in hun context hecfr gerlaaht. Hoc ge

dr-cven i:n gedegcn 'l'artrciparic door ie

dereen' ook i'>, het i'> voor de gelool

waardighcid van hct hc-runtwerp van 

belang een aantal belangrijke runten 

mee te nemen bij de nadere uitwcrking 

van 'Nic-U\VC \vegcn, va~tc waardcn' 

Coed evenwicht 
Er moet een goed evcnwicht zijn tussen 

flexibiliscring van e11 deregulc,·ing in 

het arhcidsrecht encrzijds en verschui

ving van r·isico's terzake van ziekte, ar

heidsongeschikrheid en werkloo-.heid 

van de collectiviteit naar individuen an

derzijd-. In het belcid van het raarse 

kahinct hcrken ik dat evenwicht niet. 

Wanneer men<,cn (in hoedanigheden 

van wcrkncmcr, van '>lartendc of kleine 

ondernemer, van verzekerdc, 

Van werkloosheids

en arbeids

ongeschiktheids-

van werkgeverJ zich in een 

hcrontworren <,ociale zeker

heid in groten getale niet 

meer van rcdeli)ke zekerhe

den kunnen voorzicn, terwijl 

deze eerder als normaal in 

het 50cialc 5telsel hesloten Ia-

naar 

participatiebeleid 
gen, last dat de geloolwaar

dighcid van het herontwerp. 

maar ook van de politiek aan. De wet-

tclijke 50ciale zckerheid wordt thans in 

rap temro zowel inhoudelijk al" organi-

5atorl'>ch geprivati'>eerd. lk vind dar hct 

C:DA jui<,t op her punt van de <,amen

hang tu55cn 5ociale zekerheid en ar

heid'>recht Nieuwe wegen, va'>le 

waardcn' op cen cvcnw1chtigc wi_jzc 

zou moeten vcrhijzondcren. 

Niet aileen hi) zicktc en arhcichonge

'>chiktheid zullcn preventie cr1 IT'r'ntc

graric in het prakti'>che helcid centraal 

mocten staan, maar ook hi1 wcr-kloo5-

heJd. Kan<,erl op partiCJpatie wor-den 

zckcr· n1et steed5 al, vanzelt via de 'llr

l'lllhlc hc111d' gcrcali,eerd Bclangrijk i'> de 

rroblcmatiek van hct verschil ru<,scn de 

laag5rc lrmen en de minimum-uirkerin

gcn. l_)c nciging hc~tJat de uitkcnngcn 

te vcrlagen, maar datzeltdc wil men 

ook met de laag'>te lonen. Zo vcrandcrt 

cr dus niet<, in de a/<,tand lu<,<,en lonen 

en uitkcringen Hct hewer·k..telligen 

van participatic vergt maatschappelijke 

kmten. De vraag wat Nederland er 

voor over hecfr ecn werkloze tc doen 

herintreden in het arbeid'>pnJCe5 vergr 

ecn politiek antwoord. Wie 'Paniciratie 

door iedereen' voor'>laat zal ziJn ant

woord gereed moeten hehhen: 300 of 

400 gulden per maand voor cen herin

trederc BelangriJk lijkt me overigcm 

ook, dat het gcmakkclijkcr wordt ge

maakt kleine onderncmingcn te starten. 

[en aantal be5chermcndc hcpahngcn 

van het <,ociaal recht zouden zich qua 

wcrkingssfecr ook ovn kleine zelt5tan

digen mocten uitst1-ekkcn. De uvcrheid 

zou hct organi-.eren van 5olidariteit 

moeren vergemakkelijkcn in plaats van 

dat te ved1iedcn. In ieder gcval vine! ik 

het onhcgriJpclijk, dat het de bedrijl-.

vcrenigingcn hi) wet verboden werd 

ecn vrijwillige collcctieve ziekengeld

vcrzekering op ha-.i-. van de Zicktewct 

aan te hieden, die de concurrcntie met 

ecn particuliere vnzekning qua premie 

en dekking glansrijk had door-.taar1. 

Voorts zou ik menen dat de di,cus-.ie 
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over vcrdringmg<;ellccten op de ar

hcid'>mal·kt hq JJIWJarding van de rich

tlng die het Stratcgi'>ch lleraad het 

C:UA w1j<,t tot hct verlcdcn hehoort. 

Wannccr nict iedcrecn op de arhcid'>

markt wcrk wcet tc verwcrven, i<; het 

gocd dat mcn<,cn clkaar som<, tijdclijk 

vcrdringcn. Uat i'> miJn'> inzicm hetcr 

dan de <;~tuatie, dat ccn he!dngrijk aan

tal hmgcr<; pnmanent ongewild geen 

werk vindt. Om tc voorkomen dat de 

klappen UlteindeliJk biJ de zwak'>tcn 

vallen, ei<;t dat wei goed en goed toe

gankelijk ondcrwq'> in het hijzondcr 

voor de '>iecht-opgeleidcn Hct 

Strategi'>ch Bcraad wij<;t h1er terecht op. 

Geen dogma's 
Hiervoor hch ik crop gewczcn, cLll het 

<,prekcn over 'participatie' in een situ

atie van ah-,olutc -;chaar<;tc aan hanen 

automati'>ch ook cen vraagstuk van 

rechtvaardige vcrdeling oproept. 

In dit opzicht mogen 'participatie', 

'markt\vcrkingl en 'concurrcntic' gecn 

dogma\ worden. lmmcr<,, een niet 011-

( llV 12 '15 

aanzienlijk aantal memcn zal JUi<;t van

\Vcgc de -.;chaar'-,tC aan wcrk nict in <.,lJJt 

zijn zich van een inkomen tc voorzicn 

waarmcc op ccn JanvaJrdhaor nivcau 

kan worden dcclgenomen aan hct 

maat'>chappeliJk verkecr We zullen cr 

over moeten di'>cu.,.,ii'ren, conueet 

n1octcn n1akcn, wat drt OJI1VJJrdharc 

niveau t<, llijvoorheeld t<, t'l'n gez1n 

zonder telcvi'>ic, telcloo11, kr-ant '>port 

voor de kinderen een aanvaardhaar ni

vcauc Wie concreet worclt, zal zicn dat 

het vraag'>tuk moeili1kcr i' dan hct 111 

ah1lrl/l to lijkt 

In dit verhand nwct ook cluideli1k zi1n. 

clat van de populatie op ol rond het '"

ciaal n1inirnLm1 nict gcvrJagd kJn wor

den, dat men zich ind1viclueel van 

i nkonlcn-.dcrvi ng-.vcrzckcn ngcn VC><>r

ziet Vee! men'>en zip1 nau\\Tiqk, 111 

-..tJat voor dczc ri..,ico\ tiJdig vcrzckc

ringcn ol voorzicningcn tc Jrrangcrcn 

en hun helangen 1n nieuwc vnhoudin

gcn gocd tc orguni"ict-cn. lk dcnk don 111 

hct hijzondcr aan mcmcn zondcr wcrk, 

mcmcn met ccn hand1cap, mcn<;cr1 met 

z 
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een zeer bescheiden opleiding en men

sen rnet ccn inkornen rond het rnini-

mum. 

Worden 'participatic' en 'eigen risico' 

dogma's, dan graaft de politick zichzelf 

een kuil. De afgelopen jaren hcclt de 

politiek zich meer dan eens bezorgd 

getoond over de tanende intere<,sc van 

de gemiddelde burger voor het politie

ke bedrijf Hct zou mij niet vcrbazen 

wannecr er een stcrk verband is tussen 

het vcrtrouwen in de politiek en de ma

te waarin dezc in staat is 

ciale zekerhcid. Het is daarom gocd te 

constatcren, dat in 'Nieuwe wegen, vas

te waarden' uitdrukkelijk een plaats is 

ingcruimd voor de vcrbanden waarbin

ncn de individuele mens zich beweegt. 

Op die punten onderstrccp ik dan ook 

de rol van de sociale partners. 

Behoedzaamheid 
En tenslotte dit elke verandering roept 

gedragsreacties en neveneffecten op, 

soms voorspeld, soms onverwacht, 

;oms ongcwenst Dat 

om rechtvaardigheids

vraagstukken op een ge

loofwaardige manier op te 

losscn. De uitdaging voor 

hct CDA is nu te Iaten 

zien, dat het bij de concre

tiscring van het begrip 

'participatie' in '>taat is een 

bijdrage aan dcze discussie 

te levcren. 

Van mensen op of vraagt om behoedzaam

heid bij cen ondcrwcrp a!, 

vcrandering van het socia

lc stelsel. De gevolgen van 

tal van recente verandcrin

gen in de ziekte- en 

a rbe i d songesc hi k the i d svcr

zckeringen hebbcn zich 

naar thans duidelijk wordt 

niet tot nauwclijks met 

enige prccisie Iaten voor

'>pellen lk doe! dan niet 

aileen op de volumc-effec

ten van die vcrandcringen, 

rand het sociaal 

minimum kan niet 

verwacht worden 

dat zij zich 

individueel van 

lk denk dat een van de 

aanknoping'>punten is, dat 

voldoende evenwicht 

wordt aangehracht in de 

beweging naar verder-

inkomensdervings-

verzekeringen 

voorzien. 

gaande individualisering van sociale ri

sico's. Men kan er toch niet verbaasd 

over zijn dat burgers zich minder soci

aal opstellen - in termcn van: schaarste 

met anderen willen delen - wanneer de 

politick het individuelc helang steeds 

tot maatstaf verhcft. 

Wannecr men bet accent legt op pre

ventie en rdntegratie ook in vcrhand 

met participatie en wcrklooshcid, dan 

moct daartoe ecn draagvlak beschik

haar zijn. Dat i'> ten aanzien van werk

lomhcid niet aileen hct niveau van de 

onderneming, maar vooral ook het ni

veau van de branche, de sector of de 

bedrijfstak of van het hcdrijlslcven als 

geheel. Hctzelfdc geldt cigenlijk ook 

voor het handhavingsaspect van de so-

maar hijvoorbccld ook op 

hardere ;elcctic, verhardingcn in de 

verhouding tussen wcrkgever en wcrk

ncmer en de groeicnde populariteit van 

'flexi-arbeid' in allerlei gedaanten 

Naar mijn oordeel is er een goede kocrs 

neergczet en ccn aantrekkeliJk perspec

tief geschilderd. lk ben bcnieuwd naar 

een nadere detaillering van die koer'> en 

dat perspectid 

Dr EP de lo111} is f>residwt-directe!lr van /Jet 
( ;emeenscllir{>f>elijk 

(CAK) 
Adminislra liebmtoo>· 



Door een economische bril bekeken is Nederland gezond. De in

ternationale concurrentiepositie is zo slecht nog niet. Tegelijk is er 

echter een hoge werkloosheid. Er moet daarom ge'investeerd wor

den in onderwijs. Nederland client een voortrekkersrol te vervullen 

bij de invoering van een belasting op verbruik. Oat stimuleert na

melijk de groei van de werkgelegenheid in de technologiesector. 

N 
icuwc "_regen, va~tc \\'Jar

den' laat op een helclere 

WIJZe z1en clat er mecr i-, 

clan aileen het eu>noml

-,che kr<JChten'>pel I let laat zien dat 

een '><llllenlcving die de '>peelhal ''van 

de krachten van de markt 

niet een wneld i'> waarin 

men<,cn zich thui<, voelcn 

Wat cbt hetrelt laat het 

Stratcgi..,ch Bcraad wcinig 

ru1n1te voor kritiek. en dat 

'' maar goed ook. Het laat 

cchtcr wei wimtc om uit

gehrcider '>til tc '>taan hit 

hepaalde a<,pecten va11 de 

nnrkt. zoal<; de internatio-

En hovend1en '' h11 te nwmlig, te la-,tig 

en mJ.J.r .:d tc voJk l1d van L'l'll v.1khond. 

I )at zieke Nedcrland zou de rnkn 211n 

dat hedrijven zich niet 111 Nederland 

ve'>t1gen. Dat het te duu1· ''· dz1t klopt 

'r\icu\vc wcgcn, va-.tc \\'Jorden' gcclt 

cbt ook aan, en 1k wd later 

tcTugkomen op de oor

zaak daarvan. ,\\i.,.,chlen 

hehhen de gc1wemdc 

'zicktcvcr-,cillJn'>elcn' 1\·cl 

ccn kern vJn \\'<1arhc1d 

cbt wd 1k even in het lllid

den Iaten llclangrlJkl'l dan 

dat "de vraag ol het v·oor 

hct lll\'e'>tl'llllg'>kl,maat 

van he lang 1 ..... I ~n volgcn-. 

nalc conUIITL'llliepo<,itic lllll "hct dat lllct 

van Neclnland J-, dczc zo /)rs. 1\rJCII folll}lllil 

-,lccht. en hoc komt cbt dane Dit artikel Volwassen arbeidsmarkt 
heoogt enig illZlcht tc vcr<;challen in 

die vrJJg 

Nederland "ziek' 1\lthan<,, dat heweert 

men nog wei een<; De Nederland'e 

wnknemer zou te duur zi]ll, niet pm

duktict genoeg. le kort wnkcn liel'>l 

in dceltlJd - en te veel op vabnt1c zi]ll 

,\ lond1gc wnknemcr' den ken meT over 

wot cr 111 hun omgcv1ng gchcurt Zc 

zijn genwtivccrd. hctmkken h11 hun 

wcrk en hcre1d om n1ec te denkcn m·n 

het ITilcn en zeden op de werkvlon 

Fen c1gcn mcn1ng over de gang van ZJ

ken 111 het hed1·ijl gchcurt dan v·anu1t 
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vakkennis. Dat kun jc te rnondig of ia-;

tig nocmen, maar hct i> voor mij een 

pluspunt, een teken van volwassenheid. 

En over de rol van de vakbond in 

Nederland wil ik kort zijn Collectieve 

overeenkomsten schelen individuelc 

werkgevers een hoop onderhandcling

stijd en cncrgie Vakhonden maken de 

relatie tussen werkgevcr en wcrknemer 

efficicnter 

Is Nederland dan verziekt omdat ieder

ecn zo nodig in deeltijd moet werken? 

Voor het antwoord op die vraag moe

ten we even srilstaan bij de redenen 

waarom er een groeiende behoefte is 

aan deelrijdarbcid Len belangrijke re

den is dat vee] mensen - thuis of elders 

- zorgtaken willen vcrvullen. Waardoor 

bijvoorbeeld in een gezin beide part

ners kunnen blijven werken als er kin

deren komen. Wat betekent dat er twee 

ervaren mensen aan hct wct-k zijn, in 

plaat-; van een Fn niets i-; zo belangrijk 

in cen werkon1gcving a]-; ervaring. Ik 
ged toe dat het lastig kan zip1 voor een 

werkgever Vonr hem is het makkelijker 

om dri<: mensen vijl dagcn in de week 

te hehhen, dan vijf personen drie dagen 

in de week. Dat laatste vereist wat pas

sen en meten, en voor zover het duur

dcr is zal de overheid dat verschil glad 

nweten strijken. ,\laar het is 

Het voorstel Ionen geen bepalende factor wan

neer ecn hedrijf ovcrwcegt 

zich a! dan niet in Nederland 

te vestigen. Die kijkt Juist 

naar ervaring, die je hehoudt 

a!-, je mensen in deeltiid laat 

beneden het sociaal 

minimum te betalen 

is niet het ei van 

Columbus dat 

buitenlandse 

investeerders lokt. 

wcrken. in plaats Viln ze naar 

huis te stut·en. Deze ohsc:rva

tie herekent ovcrigens ook 

dat icn1and die vanwcgc zijn 

thuissituatie gedwongen 

wordr in deeltiJd te wcrken. 

ook rechr moet krijgen op een deelti)d-

haan 

Donrdat Nederlanders te vee! vakantie 

en arbeidstijdvcrkorting kennen, zou

den ze niet produkricf zijn Waaruit 

blijkt dat dan) Ondanks die genoemde 

hoge kosten van arbeid, zijn Neder

landse bedrijven goed in staat interna

tionaal te concurreren, wat ondn meer 

hlijkt uit de hoge Nedcrlandse cxport

cijlers Dat Nederland nog steeds zo 

vee] exporteert wijst op een hoge pro

duktiviteit, niet op een !age Fn dat 

maakt Nederland wederom tot een land 

met een vnlwa<;sen arheidsmarkt en 

daarmee een aantrekkelijk vestigings

land. 

De Ionen 
Ondanks a! het hovenstaande positivis

me, schort er iets aan Nederland. 

Komen we dan uiteindelijk toch hi) de 

priJs van arbeid als grote boosdoener? 

Een heetje wei. maar voornamelijk loch 

niet. In de klassiekc economische 1<:

gcnstelling kapitaal versus arheid, is ar

lwid eeuwenlang de dominante pro

dukticfactor geweest. Zonder men-;c:n

handen -en een heet)e kapitaal - kwam 

er nicts klaar. Arhcid was steeds nood

zakeliJk en werd mede daardoor het 

middelpunr van her helasting- en pre

miestelsel. 

lnmiddels zijn de rollen omgedraaid <:n 

is kapitaal de spil van aile acriviteit ge-

worckn. Zonckr machines en ccn 

heet)e mensenwerk komt er niets 

klaar. lk ovcrdt·i)f weliswaar in deze 1<:

gcn;.,tclling, maar de vcr-.chlllving van 

hct helang van arheid nchting kapitaal 

is een kit. Fn loch hlijven we maar de 

f<1ctor arheid hebsten. Terwijl grond

srolfcn steeds schaar<,er worden. helas-

ten Wi] de llll'll'-l, de cn1gc 

'produkticfactor' waarvan we het 'ge

hruik' juiSt wtllen stimukren. Waarmee 

we <:e11 rem zetten op de hanengmci 

Her Strategisch Bnaad signaleert clit 



ook. Het voor<,tel voor een vcrschui

ving van de laqendruk van arbeid naar 

een helasting op verbruik stirnulcert hct 

aannernen van rnensen en ontmocdigt 

her gehruik van grond<;toffen en milieu. 

En veroorzaakt daarmcc een verschui

ving tcrug van kapitaal naar arbeid. Die 

verschuiving is echter voornamclijk ecn 

hinnenlandse, hij bcdrijven die a! in 

Nederland aanwezig zijn Hct kan ook 

\chone' buitenlandsc bedrijvcn aan

trekkcn. maar dat is niet een groot ef

fect Datzeltde geldt ovcrigcns ook 

voor het voorstcl om kmen heneden 

hct sociale minimum te betalen en aan 

te vullcn met ccn snort uitkering. Dit 

zorgt voor een banengroci, bijvoor

hccld bij allerlei werk dar nu blijlt lig

gen. t\laar hct is wcderom niet het ei 

van Columbus dat de huitcnlandse in

vcqccrdcr Nederland hinnen lokt. 

De harde gulden 
En waarschijnliJk tcrecht. De harde 

Ncderland<,e gulden hehoort samcn 

met de Duitsc mark tot de <,terhte va

luta'-, in de wereld. De hardc gulden 

maakt Nederland duur en onaantrckkc

liJk De helangrijhte munt in de we

reid, de Amerikaatbe dollar, is in de 

tdgclopcn ticn jaar in waardc gchal

vccrd ten opzichte va11 de gulden. Dat 

hetckent dat hct Amnikaan-,e lxdriJf<,

kvcn hct aanztcnliJk makkelijkcr hcclt 

or de wcrcldmarktcn dan de 

Ncdcrlandse opponent. En hclaa-, gaat 

dit vnhaal op voor de snelq groeicnde 

dclcn va11 de wcrcld. Latijn-,amcriban-,e 

Ianden e11 grotc dclcn van Azic hehhcn 

hun munt ( gcdcclteliJk I gckorpcld aan 

de dollar Ook zij hchben het du-, mak

keli)k gchad in hun Ul!Kun-cnticqrijd 

met Nederland. 1-'n daarmec i'> voor ccn 

invc'>leerdcr Nederland een duur land. 

en d55rom is ook de Nederland-,c wcrk-

ncn1cr zo duur Waoronl gaat hct hij-

( [)\/ 12 ().., 

voorbeeld zo -,]echt met Fokkerc Niet 

orndat de Nederland-,e werkncmer zo 

duur is maar voornamelijk omdat de 

gulden zo duur is. 

Nederlandisgezond 
We bijte11 in een zure appel. Want de 

sterke Nederlandse gulden is icts waar 

we trot'> op kunnen zijn. Hct is ecn tc

ken van kracht. Het is de bcloning voor 

ccn jarenlang gevoerd monctair en ti-,

caal belcid, wat gcresultcerd hcelt in 

ovcrheid.,tinatlctcn die op de goede 

vvcg zip1 en ccn !age rente. Fen procc" 

dat jarenlang hand in hand ging met 

loonmatiging e11 dat gelcid heclt tot 

ccn lage inflatic Daarmec i'> de <,tcrkc 

gulden her gcvolg van ccn stcrkc ceo

nomic, niet van een zwakke De con

'>latering dat Nederland 'ztek' zou zipl, 

wordt andermaal ontkracht. Dat moet 

on-, verheugen, want dat jarenlangc zui

nige overheid-,helcid in de schaduw van 

de grote Duihe broer hedt ons land or 

het gocde pad gehracht. 1\ let minder 110 

JIOIISCJJsc in de algelopcn jat-cn had 

Nederland er cconomisch heel andcr-, 

uitgczicn. Fr zou <.Tn zwokkcrc ovcr

hcid gcwccst zip1 met een hogcre 

schuld, ecn hogcre rente en cen hogcrc 

intlatic Kortom, ccn zwakkcrc econo

mic ,1\,bar ook ccn zwakkcre gulden 

Zou zo'n economi-,ch klimaat vecl hc

tcr zijn voor de Ncdcrland-,c wcrkgclc

gcnheid' Nee. het mag duideli,k zip1 

dat de gcvolgdc \Vcg de jui~tc gcwcc'-.1 

i'> Fn dat elke andere '>ituatie gclcid 

had tot een zwakkc hitlnenland-,e '>~lu

atie, wat Nederland niet aatllrckkclijker 

had gemaakt al-, rlaah om te wcrkcn 

We mogen dus tcvrcdctl zijn met \\·at er 

in de algeloren Ja!Til econom"ch hc

retkt ts. 

Want Nederland hckekc11 door l'l'll 

ecotlomtsche hril i-, gczond l)c con

currcnticpositie kan altiJd hcter. door 
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hqvoorheeld vcrdere fkxihili,ering van 

de arhcid,markt. maar zc i' zo <;\echt 

nog niet. 1\bar daarmcc zijn de "lLiale 

prohkmcn waar Nederland mcc ka111pt 

nog 111et opgelo5t, hct nwct mogeliik 

ZIJI1 0111 111ccr nlcn-.,cn iJiJil ccn boon tc 

hc!pcn. 'Nicu\vc wcgcn, va~o,tc waardcn' 

'ignakcrt heel trcflend dat we om mid

den in ccn technologi,chc rcvolutie hc

vinden, lc vcrgelijken nwt de 

lndu5tl·ick Revolutic Fn mi"chien 

zell, vcr<;trekkcndcr Kijk maar naar de 

tinancielc wneld wilar, door de kom<;t 

van onder meer de geldautomaat, de 

klant '>teed, minder vaak hct loket 

hoclt op le zoeke11. Dcrgclijke ontwik

kelingen kunnen tot gevolg hehhen dat 

er hancn verdwijnen. maar crci'rcn op 

andere plaahen jui<;t werkgelcgenheid 

I let hctckent met dat de wnkgelcgcn

heid in dien5tvcrlcning of indu,tric ver

dwijnt, maar wei dar hij vcr,chuift Hct 

ver<;chuift 111 de richting van allcrlci 

vormc11 van tcchnolog1e. Fen 1·ichting 

waar. hoe gek het ook klinkt, ec11 gmtc 

hehoefte 1'> aan memen_ En jui5t van 

her <;oort dat ik eerckr schehtc 111ce

denkend, betrokken en ecn heetJe mon

dig. 1\ 1aar ook n1ct ccn grotc 

hocveelhcid kcnni'> Jllll boord. 

Dergelijk personcel moctcn we koc5te

ren - en kweken. Dat hetekent een on

derwij55tcl,el dat vcel mecr 

Nederland hoeft 

niet op de Europese 

Unie te wachten als 

dan nu impeelt up mockrne 

technologi5chc ontwlkkelin

gcn. Wil jc werken aan die 

concurrent1cpo-;itie, dan 

moet je hct kenni'>niveau 

ontwikkclcn Fn daarvoor 

moet JC inve<;tcrell in het 

Ncderland,e onderwiJ'> On

dcrwiJ'> nwet niet Ianger de 

helangriJbtc hezuiniging5-

het gaat om de 

invoering van een 

belasting op 

verbruik. 
po5t op de overhcid,hegro

ting zijn, n1aar ccn ~tinlltlator van de 
werkgelcgcn heid. 

Relatie met het buitenland 
Om tc gmcicn 111 tcchnolog15chc '>ecto

ren. moct t\ederlilnd op VCI'5chillcnde 

lerrcincn cen voortl·ckkcr,rol vervullcn 

l11 dat l1cht vraag ik 11111 at ol Nedcrbnd 

moet wachten op de Furope5e Lln1c 

1l-'LI1 a\, het g<1at on1 de 111vocring van 

ecn hela<;t1ng op vcrhruik. lk denk dar 

die wcg nu al ingco,]Jgcn n1oct worden, 

a\ i'> het met klcine 5ti1ppen. We zagcn al 

dat hct zorgt voor ccn vcTnlindcnng van 

de li15tcn op arhe1d, wat in Nederland 

harder nod1g i'> dan in vecl andere 

Furope'>e Ianden. I )aarnaa'>l - in het ka

dcr van de technologi'>che ontwikkellllg 

- <..,tinlulccrt de invocring vun l'Cll hcliJ>.,

ting op vcrhruik de 111ventiviteit. Hct 

gecl t Nederland cen voortrckkn,rol op 

een gehied dar helangri1k i' voor de toe

kotmt. /\1, Nederland- gclcidelijk- hij

voot·heeld een ccotJx invocrt. dan ziJn 

Nederland'>c hedri)ven de cer5ten die 

5Chtl!lct' produceren en die de tcchnick 

voor milicuvnendclijke produkticmetho

den in hui' hehhen. len he\a<;ting op 

vcrhruik i' ecn dficicnte manter "Ill 

men<;cn zorgvuldiger met groml,tollcn 

C!l milieu 0111 te Iaten gaan Wachten or 

de lll duurt te lang en zorgt cr voor dat 

Nederland Ill de P"' loopt, in rlaah Villl 

ccn voortrckker,ro\ tc vervullcn in eetl 

bclangrijkc groeimarkt 

Duidelijke lijn 
Het Strategi,ch Bcraad heelt ecn duidc

lijke liJn uitgczet. Hct volgen van dezc 

li_jn zal voor cen groei van de werkgele

gcnheid zorgen, al zal dat nict van van

daag op n1orgen plaot~vinden. Wat dat 

betrel t n1ogen we wei wat ongecluldiger 

zijn. 1\:iet wachtcn op de Europe5e 

llnic. maar zeit ecn voortrckkcr5rol 

vervullcn. 

/)r_\ At']Cil lotl<)lltd i1 IPnkZildlll hi1 de 

1\olmcli}rocf'-



De vaste waarden van het CDA vormen een uitstekende basis voor 

het realiseren van een duurzame samenleving. Celdt dit ook voor de 

nieuwe wegen? Meer marktwerking door het benoemen van het mi

lieu als economische factor en een verschuiving in de fiscale lasten 

naar verbruik en vervuiling waarbij afwenteling wordt voorkomen 

zijn nieuwe wegen die het CDA zeker moet in slaan. Heeft het CDA 

voldoende politieke moed om de daad bij het woord te voegen? 

E 
r i<; hchodte <:!Jil ee11 \vaarden· 

gconl'nteerde' politick, mcldt 

hoolcl<;tuk 2 van 'Nicuwe we

gen. va<.tc waardcn' Dat claar

hij de 'oude C:DA-waarden' nu en voor 

het rapport ook <;tell, duurzaamhe1d 

mccr Jlgcmeen 111 wcrk en cultuur van 

de <;amenleving tot uitdrukking moet 

komen. Hct milieu wonlt dan niet Ian

ger al' cen 'la<;tige derek' hc,chouwd 

n1aar tntcgroJ! in hc..,\uit-

vornltng-..procc-....,cn mcc

gcwogcn. !let i"' hclang

rijk en noodzakelijk om 

dit expliciet va<;t tc <;tel len 

de toekom<;t nog <;teed<, 

actucel zipl, geldt zckcr 

ook voor het <;treven nJJr 

duurz<nmheid, een duur

zanlc "iatncnlcving. Hoc

wei 111ct met zoveel 

woorden genoemd vor

nlcn de urtgang~puntcn 

van rcntmec<;tcr<;chJp en 

het appcl op de eigcn ver

Jntwoordelijkheid de hc

langriJbtc pijlcr<; waarop 

de duurzame <;amenlcving Lieshcth Spies 

I )uurzaam heid hetekent 

tcvem dat de act1viteiten 

vJn nu gccn hc\zp.,ting ol 

ri-.;ico n1ogcn vormcn voor 

de activitcitcn van de toe

kom<;t_ In d1e 2111 ,Juit het 

rapport nauw aan h11 het 

hegimel van het vrucht-

kan worden gchouwd. 

Terecht wordt in dit hoofd,tuk hct he

grip 'duurzaamhcid' breed opgcvat. Het 

gaat niet om hct reali<;el-cn van cen 

duL11·zaam milieu of een cluurzame cco

nonll< .. ', n1aar on1 ccn duurzt1n1c ~anlcn

lcving waar cconon1ie en ecologic in 

evenwicht zip1. Dit hetekent dat, zoal<; 

( IJV 12 'i< 

dragcnd vcrmogcn van de natuur zoo\-. 

dat in het rapport 'Schepping e11 rent

mce<;ter<;ehap' i<; verwoord. Schade d1e 

wonlt toegehracht aan hct mil1cu moct 

hi11ncn ecn generatie kunnen worden 

opgclmt. 

Hierin pa<;t een rol van de overhe1d d1e 

duidelijkc kadcr<; <;telt en hinnen die ka-
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der., een bcroep doet op de eigen ver

antwoordclijkheid van consurnenten en 

producenten door zoveel mogelijk over 

te Iaten aan de maatschappelijke dyna

rniek. 

Kortum, waar het de 'vaste waarden' 

betrcft hevat het rapport van het 

Strategisch Beraad een heldcre en her

kcnbare koers; zijn er ook voldoende 

'nieuwc \vegcn'7 

Nieuwe wegen: meer 
marktwerking en aanpassing 
van het fiscale stelsel 
Ceheel passend in de huidige trend ge

richr op rnecr marktwerking. die decls 

ook dankzij her huidige paarse kabinet 

is ingezet, wordt het milieu als econo

mische factor benadcrd. Crenzen die 

het milieu stelt rnoeten als schaarsten in 

het economisch verkeer een prijs krij

gen. Daartoe rnoet in de eerste plaats 

voor con.,urnenten en pruducenten dui

delijk zijn wat de milieugevolgen van 

hun handclcn zijn en op welke wijze zij 

kunnen hijdragen aan een duurzame 

samenlcving. Via een hcroep op de 

eigen vcrantwoordelijkheid. een vasre 

waarde van het CDA, kunnen zij hun 

eigen handelen aanpasscn. Pcssirnisme 

over het geringe draagvbk en de gerin

ge bereidheid orn het eigen gedrag aan 

te passen is daarbij niet rerecht. De suc

cessen in hct afvalbcleid (de geschei

den inzarncling) en het doelgroepcn

heleid gericht op de bcdrijven Iaten 

zien dat consumenten en producentcn 

wei degelijk bereid en in staat zijn hun 

gcdrag aan tc pas~en. 

Het is de taak van de overhcid orn rni

lieuschaarsten als water. encrgie, grond

stoffen en ruimte onderdeel te maken 

van het economisch verkeer. Simpel

weg betekent dit dater ecn prijskaartje 

aan het milieu wordt gehangen De be

langrijkste weg orn dit te realiseren is 

volgens het rapport het verschuiven 

van liscale lasten naar verbruik en ver

vuiling en het invoercn van verhandel

bare ver·vuilingsrcchren. Dit kan echter 

nier zonder daarvoor enige compensa

tie te hieden, 'In ruil voor hogere la.,tcn 

op comumptic is verlichring van de las

ten op inkomen noodzakclijk orn at

wenteling te voorkornen.' Her duide

lijbt wordt deze nieuwe weg wcllicht 

nog beschn·ven in hoofdstuk 5 'Partici

patie door iedcreen', 'door de arbeids

ko<;ten te vcrlager1 en het vcrhruik van 

eindige grondstotfen en rnilicuhelastcn

de activireiten duurder te rnakcn, gaan 

socialc en ecologische rnodernisering 

hand in hand'. De gedachte van cen 

vergaande ecologisering van het helas

tingsrelsel is nret nieuw. Recente kabi

netsplannen wijzen ook in dezc 

richting Nieuw is wei dat dergelijke 

opvattingen binnen hct CDA op dezc 

manier worden helcden. Op wcg naar 

het realiseren van een duurzarne sa

rnenleving is het noodzakelijk dat mi

lreu als econorni-;che factor wordt 

uitgedrukt, dat milieu als waardc op 

zichzelt in her handelen meetelt. Dat 

kan echter niet zonder cornpensatie te 

bieden voor dreigende alwcnteling. 

Het rapport signaleert dir zecr terccht 

en geeft, en wellicht had dit wat expli

cieter gekund, aan dat verschuiving 

nier zonder enige vorrn van compcn<,a

tie kan; alwenteling moet worden voor

komen. Verschuiving en compen.,atie 

horen bij elkaar. Lastenverhoging in de 

vorm van doorrekening van rnilieukos

ten kan worden gccompemeerd door 

het verlagen van de arheidskosten. Op 

deze wijze wordt een evenwichtige en 

reelc benaderi ng gekozen H ierdoor 

wordt bovendien voldoende rccht ge

daan aan de sociale component. Het 

C:DA moet deze weg dan ook durven 

inslaan. 
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ders een beroe p doet op de eigen ver

antwoordelijkheid van co nsume nten en 

producenten door zovee l mogelijk over 

te late n aan de maatschappe lijke dyna

miek. 

Kortom , waar het de 'vaste waarden ' 

betreft bevat her rapport van het 

Strategisch Beraad een he ldere en her

kenbare koers ; z ijn er ook vol doende 

'nieuwe wege n'? 

Nieuwe wegen: meer 
marktwerking en aanpassing 
van het fiscale stelsel 
Ceheel passend in de huidi ge trend ge

richt op meer marktwerking, die deels 

ook dankzij het huidige paarse kabinet 

is ingezet, wordt het milieu als econo

mische factor benaderd. Crenzen die 

het milieu ste lt moeten als schaarsten in 

het economisch ve rkeer een prijs krij

gen. Daartoe moet in de eerste plaats 

voor consumenten e n producenten dui

delijk zijn wat de milieugevolgen van 

hun hande len z ijn en op we lke wijze zij 

kunnen bijdragen aa n ee n duurzame 

sa menleving. Via een beroep op de 

eigen verantwoordelijkheid, ee n vaste 

waarde van het CDA, kunnen zij hun 

eigen hande len aanpassen. Pessimisme 

over het ge ringe draagvlak e n de gerin

ge bereidheid om het eigen gedrag aan 

te passen is daarbij niet terecht. De suc

cessen in het afvalbeleid (de geschei

den in zameling) en het doelgroepen

beleid gericht op de bedrijven laten 

zien dat consumenten en producenten 

we l degelijk bereid en in staat zijn hun 

gedrag aan te passen . 

Het is de taak van de overheid om mi

lieuschaarsten als water, e nergie, grond

stoffen e n ruimte onderdeel te maken 

van het economisch ve rkee r. Simpel

weg betekent dit dat er ee n prijskaartje 

aan het mil ieu wordt ge hangen. De be

langrijkste weg om dit te realiseren is 

volgens het rapport het verschuiven 

van fiscale laste n naar verbruik en ver

vuiling e n het invoeren van ve rh andel

bare vervui lin gsrechten . Dit kan echter 

niet zonder daarvoor enige compensa

tie te bieden: "In ruil voor hogere laste n 

op consumptie is verl ichting van de las

ten op inkomen noodzakelijk om af

wente ling te voorkome n ... H et duide

lijkst wo rdt deze nieuwe weg welli cht 

nog beschreven in hoofdstuk 5 'Partici

patie door iedereen ': "door de arbeids

koste n te verlagen en het verbruik van 

eindige gro ndstoffe n en milieubelasten

de activite ite n duurder te make n, gaa n 

sociale e n eco logisc he modern isering 

hand in hand". De gedachte va n een 

vergaa nde ecologiseri ng van het belas

tingstelsel is niet ni euw. Recente kabi

netsp lannen w ij ze n ook in deze 

richting. Nieuw is wel dat dergelijke 

opvattingen binnen het CDA op deze 

mani e r wo rden beleden. Op weg naar 

het rea li sere n van een duurzame sa

menleving is het noodzakelijk dat mi

lieu als economische factor wo rdt 

uitgedrukt, dat mili eu als waarde op 

z ichzelf in het handele n meete lt. Dat 

kan ec hter niet zonder compensatie te 

bi eden voor dreigende afwenteling. 

H et rapport sig naleert dit zeer terec ht 

en geeft, en we llicht had dit wat expli

cieter gekund , aan dat verschui ving 

ni et zonder e nige vorm van compensa

tie kan ; afwente ling moet wo rden voor

komen . Verschuiving en compensatie 

ho ren bij e lkaar. Lastenverhoging in de 

vorm van doorrekening van mili eukos

ten kan worden gecompe nseerd door 

het verlagen van de arbeidskosten. Op 

deze wijze wordt een evenwichtige e n 

reële benadering gekozen . Hierdoor 

wordt bovendien vo ldoe nde recht ge

daan aan de socia le component. H et 

CDA moet deze weg dan ook durven 

in slaan . 

CDV 12/95 

Heeft het CDA voldoende po li tieke 

moed om deze nieuwe weg ook in zijn 

daden en standpuntbepa ling tot uitdruk

king te laten komen ? Voorkomen moet 

imm ers worden dat het CDA zich laat 

meevoeren in de modieuze trend van 

meer marktwerking zo nder dat het daar 

in zijn daden ook afrekenbaar op is. 

En ige scepsis of de daad bi j he t woord 

wordt gevoegd , bestaat Dit is ook niet 

zonder reden zoals de discussie in de 

Tweede e n Eerste Kamer over de in voe

rin g van ee n energieheffing voor 

kle inverbru ikers laat zien. Een CDA dat 

kiest voor marktwerking en aanpassing 

va n het belastingstelsel , in combinatie 

met het voorkomen va n afwenteling, 

kan niet om het invoeren van een ener

g ie heffing heen. Een Tweede Kamer

fractie die een dergelijke keuze niet w il 

maken is niet co nsistent en niet aan

spreekbaar op de ingeslagen weg! 

Ie aanpak va n het mili euproblee m we i

ni g z invol is. Duurzaamheid is imm ers 

ee n internationaal probl eem dat een in 

ternationale aanpak ve re ist. Natuurlijk 

is een aa npak op internationaal niveau 

noodzakelijk De kwaliteit van bijvoor

beeld lucht en het klimaat z ij n primair 

een internatio nale verantwoo rde lijk 

heid. Dat laat echter onverlet dat er 

ook op nationaal ni veau vo ldoende 

aangrijpingspunten zijn om een duurza

me sa menlev ing dic h terbij te brengen. 

Dit komt zeer terecht ook duidelijk 

naar vore n in het rapport . Kort maar 

krachtig wordt gesteld: " .. .Dat mag 

nooit een reden zijn om de noodzaak 

van een na tionale aanpak van de speci

fieke Nederlandse problemen weg te 

moffe len .. Voor Nederland zelf is er 

genoeg te doen." 

Het Strategisch Beraad stipt ee n aanta l 

prob lemen aan waarvoor de op loss in g 

prim air op nationaal ni 

Aangegeven wo rdt dat 

doorrekening va n mili eu

schaarste in het eco no

mi sch verkeer een impul s 

za l zijn voor technologi

sche innovatie e n werkge 

legenheid. Dergelijke 

positieve effecten kunnen 

e n zu ll e n zeker optrede n, 

maar de ve rwachtingen 

hierover mogen ni et te 

hoog gespan nen zijn. Ze 

Een CDA dat kiest 
veau gevo nde n kan wor

den. Het gaat daarbij in 

de eerste plaats om het 

gebruik van de schaarse 

ruimte, een probleem dat 

ook bij de huidige minis

ter va n Volkshuisvesting 

Ruimte li jke Ordening en 

Mil ieuhygiëne (VROM ) 

een hoge prioriteit heeft 

zoa ls blijkt uit de be le ids-

voor marktwerking 

en aanpassing van 

het belastingstelsel 

kan niet om het 

invoeren van een 

energieheffing heen. 

mogen in e lk geva l geen voorwaarden 

z ijn voor het inslaan van de weg van 

meer martkwerking en aanpassing va n 

het fiscale ste lse l. Evenmin mag de ver

wachte technologische innovat ie een 

a li bi vormen om nu niets meer te hoe -

ven doen. 

Nationale aanpak 
In her verlede n is er ook in CDA-krin

gen nogal eens geste ld dat een nationa-

CDV 12/95 

visie 'M ili eu, ruimte e n 

wone n, tijd voor duurzaamheid' die zij 

on lan gs heeft gepresenteerd. Andere 

onderwerpen die zich lenen voor een 

nationale aanpak zijn de kwalite it van 

grond- en oppervlaktewater, de mob ili 

teit en de kwetsbaarheid va n de bodem. 

H et rapport sto pt echter bij het signa

leren van de prob lemen; (ni euwe) we

gen voor oplossingen worden niet 

geweze n. Wel doet het rapport krasse 

uitspraken over het veren igen van een 
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aantal noodzakeli1ke infra'>tructurclc 

voorzicningcn 1 opcnhaar vcrvocr) en 

cen optimaal gehruik van de '>chaar'>e 

ruin1tc zoa]~., ondcrgrondsc Zlanlcg en 

mecr aandacht voor de architectonr

'>chc vormgeving ook al ko<;t dat geld' 

Hoewel zecr lovemwaardig i'> het de 

vraag hoe reccl dcrgeli,kc uit'>praken 

zip1 Worden hicr gcen verwachtingen 

gcwckt die achtcral nict woargcmJJkt 

kunnen worden: 

Stad en platteland 
!liJ de verclere ontwikkeling van <;tad en 

platteland naar een duurzame '>amenlc

ving i~ verwcving van lunctic-.; CS'-;Cll

ticel Hierhij moet geen tegen'>telling 

lll'>'>en '>tad en platteland ont<;taan in de 

zin van bela<;le gebieden waar veel 

functie'> worden geconcentreerd I '>tad l 

en onbela'>tc gehieden waar zoveclmo

gelijk wordt geweerd ( platteland l 

Met name in de <,tcrk ver<;tedelijkte ge

hieden worclt ernaar ge<;treeld om zo-

veel mogelijk luncties 

tal gevallcn onontkoomhaar zijn 

1\laatwerk kan ook een helangriJk urt

gang'>punt zip1 hij de verdere ontwrkke

ling van het platteland en met name de 

mogeli1khedcn <llll te komen lot ce11 

duurzame landhouw. f-lct rapport hevat 

een aantal zecr diplomalrek gclomlll

lcer·dc zin'>IH:den over dit van oud.,hcr 

hinnen het C:DA zo gevoelige onder

werp. Toch zou de landhouw op dezelf

dc wi)ze henaderd moetcn worden al, 

andere scctorcn. Dat hetekent concreet 

dat ook voor de landhouwactiviteiten 

moet geldcn dat dezc activiteiten in 

evenwicht moeten zip1 met het vrucht

dragcnd vcrmogcn van de natuur Zc 

mogen gecn onherstelhare milreu<;cha

de vcroorzaken. De ovcrheid nwet op 

ha-,is van clit uitgangspunt de kader<; 

<;tcllcn waarhinnen activiteiten uitge

voerd mogen worden. HicrhiJ kan ech

ter wei rckening gehouden worden met 

regionaal ver'>chillcnde om<,tandighe

clen. Op verzuring'>gevoelige zand-

gronden zullen mindcr 
-.;amen tc hrcngcn: woncn, 

werken en recrecren 

Steed-, mecr ont-,taat er 

daarhq oog voor hct kit 

dat de huidige milicur-cgels 

<;oms een helcmmcring 

vormen om een uit maat

'>chappelijk oogpunt ge-

Gebruik van de tlctivitcitcn kunncn wor

den toegc'>taan dan op de 

klcrgrondcn maatwcrk 

dus' llinncn de door de 

ovcrheid ge'>lelde kadcrs 

van ecn maximoa[ toclaat

bare hela'>ling i-, het vcr

volgen<; inderdaad zovcel 

schaarse ruimte, de 

mobiliteit, de 

kwaliteit van het 

grond- en 

wemte concentratic ol oppervlaktewater en mogelijk cen eigen verant-

vcnveving van tunctic"i 

mogelijk te maken. Onder 

hepaaldc voorwaarden 

moel het mogelijk worden 

gemaakt maatwerk te lcvc

ren in hct stedeli1k gebicd, 

de kwetsbaarheid woordelijkhcid van het 

landhouwhedrijblcvcn om 

invulling tc gevcn aan zijn 

activiteiten. Dit is cchtcr 

niet wezenli1k andcr'> dan 

in andere sectoren van her 

van de bodem lenen 

zich voor een 

nationale aanpak. 
ook als dat tot gevolg 

hedt dat de huidige milieurcgc], mi<;

schien niet vollcdig worden nagelecfd 

Dez<: conclu<;ie wordt in het rapport 

niet getrokken maar zaluit het oogpunt 

van verweving van lunctie-, 111 een aan-

hcdrijf.,lcvcn 

,\1arktwcr-king en aanpa<;<;ing van het 

bela<;ting<;tcl-,cl kunncn ook hicr een 

waardt:vollc aanvulling biedt:n om hin

nen de gestelde kader<; te komen tot 

een optimalc vervulling van functic'> 



Duurzaamheid internationaal 
:\an hct ,Jot van hct hooldquk wordt 

aambcht hc-,rccd aan duurzaamhcid 111 

intematlonaal vcrhand. Ook hier wordt 

ccn a.Jntal nicuwc \vcgcn gc\vczcn. 

Ce-,teld wordt dat intcrnationak <,a-

llll'll\\'l'rking zo vcr n1oct kunncn goon 

dat hijvoorheeld Nedcrlaml'>c middckn 

worden lllgczet voor -,uh,tantii'k ver

hetcring van de milieukwaliteit in andc

JT Ianden Dat i' nogal wat. Vanuit 

ovcrwcgingcn van nlilicurcndcnlcnt j-, 

hct indcrdaad vol<,trckt logi-,ch en voor 

de hand ltggend om vam11t Nederland 

tc invc..,tcrcn in hct tcrugdringcn Vtlll 

de luchtvcrontrellliglllg dte in )'v\idden

en Omt-Furopa onhtaat en ook de 

luchtkwaliteit in Nederland ncgaticf 

heinvlocdt. Hct nctto-rcndcmcnt van 

ccn dcrgclijkc invc-,tcring i"' vee! grotcr 

dan nog ccn invc.:.,tcring voor ccn extra 

!titer crgcm 111 1"cdcrland. Politick lig

gcn dcrgclijkc vraagqukkcn cchtcr vee I 

compkxcr Dat nccmt nict wcg dat dc

zc optic van nlocd gctuigt en hct vcr

dicnt vcrdcr uttgcwcrkt tc worden, 

,\-Iinder realiqi-,ch lijkt hct voorqc] om 

hcdrijvcn op ha'i' van hct tlationalc 

rccht aamprakclijk tc <,tcllcn voor el

der-, vcroorzaaktc aanta;.,ting van hct 

miltcu. Hct voor<,tcl oogt wcllicht '>ym

pathick maar li1kt tcchni<,ch, juridi-,ch 

en politick voorlopig nict haalhaar. 

t'v let hct voorncmcn om ecn ruimcr dec I 

van de hcgroting van Ontwikkcling'>

'amcnwcrking tc bc-,tcdcn aJn milicu

zorg moct zccr voorzichtig worden 

omgcgaan. Hct i~ uit~tckcnJ dat uitga

vcn in hct kadcr van ontwikkcling.,.,a

nlcnwcrking worden gctocht aan 

duurzaamhcid. Humanitaire hulp, hulp 

gcricht op hct voorzicn 111 de eer<,tc lc
vcmhchocftcn mag cchtcr nict in hct 

gcdrang kon1cn vanwcgc hct vcrgrotcn 

va11 hct hudgct voor milicuzorg. 

Tcmlottc wordt de hevolking<,politick 

oangc-,ncdcn. l )c huidigc groci van de 

wcrcldhcvolking vormt in Ieite de 

groohtc hcdreiging voor hct hcrc1kcn 

van ecn duurzame ~amenlcving. 

!\angcnomcn wordt dat cLonomi...,Lhc 

groei en duurzaamheid clkaar Jlli't hin 

zullcn vn<,tcrkcn. J)oor ecn 'tt)glllg 

van de wclvaart grocit het vcrtrouwcn 

in de eigen toekom...,t en de eigen I..,J

menleving en dot i..., de heqe voonvoar

dc voor hct hcpcrkcn va11 de groci van 

de wereldhevolking 

Conclusie 
Het Stratcgi-,ch Bcraad gcclt ccn hcldct 

lllZiLht in de prohlctn,•ttck van de duur

zame I..,Jillcnlcving ~ict rapport gcclt 

ook een aantzd nrcuwc wcgcn drc kun

nen helpen hij het dichtcrhil hrcngcn 

van ccn duurzamc -,amcnlcving lltnhti 

zipl de voor<,tellctl om tc komen tot 

n1ecT n1arktwcrking, ecn vcr...,chuivrng 

in de li-,calc la'>lcn en de intcmationalc 

aanpak van het cluurzaamhcidwraag

'tuk hct mec<,t aan'>prekcnd t'vbar om 

met Andrie.,.,cn te '>prcken: ''\XIe Zt)n n 

pa'> weer echt al-, dezc nl!Hltc woordcn 

ook hcrkcnhaar in de '>lamlpunthcpa

ling en daden van hct UJA tnugko

nlen1" 

Lir1/Jr1/J \,}fr, l\ LOOidlllllitll llllflrll f>IJ /Jet 
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Bij het sociale gezicht gaat het steeds om het recht doen aan 

mensen die aan de kant staan en het werken aan solidariteit. Oat 

sociale gezicht moet op de toekomst worden gericht. Het louter 

vasthouden aan wat er is, leidt op termijn tot niet-sociale gevolgen. 

N 
og voordat het r·apport 

'Nicuwc \Vcgcn, vastc 

waarden was uitgebracht 

visic' Daarna volgdcn de ecrstc journa

listieke bcschouwingen: 'CDA koerst 

aan op Duitse CDLI-lijn', Voor l'vdA 

werd rn de 

per'> gespcculeerd over hct 

socialc gehalte van de po· 

litieke boodschap Chri'>· 

ten-democratcn zouden 

nict Ianger geassocieerd 

mogen worden met het 

puur marktgerichte den

ken van de VVD De 'C 
van het CDA zou worden 

opgepoctst. Na de presen

tatie volgden de ecrste 

krantenberichten: 'CDA 

werkcn voor ecn uitkc

ring', 'CDA-denktank wil 

AOW handhaven', 'CDA

heraad: wettelijk mini

mumloon loslaten', 'C::DA

strategen principicel tegen 

mini.,telsel'. Tegelijk ver

schcnen de ecrste com

mentarcn. De koppenc 

'Ambitieus', 'CDA krijgt 

wapenrusting, CDA op 

nieuwc wegen', 'CDA in 

Pwf. mr. FHJJ 
Andricsscn 

en CDA is werk de groot· 

ste intcgratidactor-', 'CDA 

vindt spoor van Brinkman 

weer terug', INicuwc \Vt'

gen dwingen CDA tot so

ciale oppositic', 'Aan het 

handJc van Andries"'n 

zigzagt het CDA van de 

enc menrng naar de ande

re', Tockormtbccld C:DA 

geschctst door een vcr

kecrde gcncratie', 'De 

waarheid ligt voor het 

C:DA nict mcer in het 

midden' 

Vanurt de politicke hock 

kwam de eerste rcactie van 

PvdA-minister .~1clkert, 

die vond dat hct CDA 

zich met het alschaHcn 

van het minimumloon op 

een hcllcnd vlak zou begc· 

vcn. Er zou druk ontstaan 

om ook de urtkeringcn te 

verlagcn Premier Kok 

beraad', 'Nieuwc koers, nam cen vergelijkbaar 

Tclcurstellcnde toekomst- Prof. mr. dr. JP 13tdkcncnde standpunt in, maar om-



armdc hct idee om voor hct verkrijgen 

van ccn uitkcring ccn tcgcnprcstatie 

te vragen VVD-voormatl Bolkestern 

lichtte cnkele elemcnten uit her rapport 

die hem 'als muziek in de oren klonken' 

om daarna te concluderen dat 'de her

hezinning van het CDA tot een opmcr

kelijkc lihcralc visie li)kt te lciden' Van 

de zijde van D66 blecf hct <;til 

Het is, na de ccrstc golf van puhliciteit 

over het rapport, en de CDA-Partijraad 

waar het rapport were! hcsprokcn, rijd 

voor cen eer-,te reactie op de kritiek. 

Dric vragen <,taan daarhij cenrraal. Wat 

is de C">entie van de boodschap van 

'Nicuvvc \vcgcn, vJ.-;tc waardcn' en van

uit welke motieven i'> de aangedragen 

visie onrwikkeld' Waaruit hestaat 'hct 

'-lociale gezicht
1 

van 'Nicuwc wcgcn, 

vastc waardcn'' ln tcn-,lotte: hevar het 

C:DA-r·apport werkclijk ccn 'opmerkc

lijk liberale visie'~ 

De boodschap 
In "iOnlnligc con1n1entaren i~ de vraag 

opgeworpen hoc vernieuwend het rap

port i-; De vraag die het Strategisch 

Heraad heeft bcziggchoudcn is welkc 

stappcn ziJn nodig om te werken aan de 

toekomst van een samenleving die lccf

baar en \vaardcn'vol is, waarin nlcn"icn 

zich vcilig \Vetcn, een ~anH:nlcving 

\VJarin icdcr participccrt en \Vaarin zorg 

wordt hctracht voor mcn<,cn die het 

ccht nodig hehhcn en ccn -;amcnlcving 

die niet lcctt op kosten van komende 

generaties, of hct nu gaat om her milieu 

of de staats-,chuld. De tockomst hicdt 

ongckcnde mogclijkhcdcn en kan-,en, 

maar zonder ordening en politiekc re

flectie kunnen die kamcn uitmondcn in 

risico\ en gevarcn. Opkomen voor het 

gezin wordt als iets traditioneel-, he

schouwd. Waarom eigenlijk' In Ameri

kaanse <;tcden zijn cr wiJkcn waar in 

(IJV!2<J5 

<,lcchts ccn van de tien gczinnen de va

der nog aanwczig ir.., en wJarin ccn ont

hccht gczimlcvcn de weg vrijmaakt 

voor het ontsporen van kindcren 

Ccdarecrd raakt rnmiddels het con<,e

quent voorbijgaan aan de hetekenis van 

ecn goedc gezins- en famrliepolitiek 

De samenleving onwat mccr dan over

hcid en markt. Daarom wordt geplcit 

voor het 'maatschappelijk weefsel' 

Zeker, traditionelc vcrhanclcn zoals gc

zin, huurt, wijk kcrk, hehorcn daartoe. 

nlatu cvcnzccr de acti"grocp, hct intcr

narionalc hedrijfslcven dat hindcndc 

milieuaf<.prakcn zou moeten maken, or

!cani<,atics die actrd zrJn op het gehicd 

van menscnrechten en ontwikkclrng<;<,a

nlcnw<..-rkl ng, wi nkc\ icr<.;vcrcnlglngcn 

die zich inzctten voor mecr verligheid. 

Waardcncommunicatie rs essentrecl er1 

daaron1 wordt de voorkcur gcgcvcn aan 

cen pluriform puhlick omroephcstcl op 

hasir.; van lcdcn-orguni-,atic-, in rlaat<.., 

van commerciclc omrocpcn of een 

<;taatsomroep. Kiezcn voor markt en 

commercie op zichzelt is nret vernreu

wcnd. 

i\ 1emen maken zich zorgen om de vei

ligheid De wereld komt de huiskamcr 

hinncn, maar mcn<;Ctl durvcn de straat 

nict op. 'ui~t dt~anJn1 i.., ccn gocd cvcn

wichr nodrg tussen rndividuclc rcchts

hc<;chcrming en het collcctrcvc helang 

bij recht-,handhaving Ongemak en fllt

l'iiCY voor criminelcn, zo zegt het rap

port, \Vcgcn n1ct op tcgcn hct !llllllt

schappeli)k belang bij veiligheid in 

huurten en wrjken 'Nrcuwe wcgen, vas

te waarden' vergt wat dat hctrcft ecn JU

ridische cultuuromslag 1-lctzclfdc gcldt 

voor de gcdoogcultuur Cedogcn is 

nict" andcr.., dan toclatcn wat nict mag 

J)aarin n1ag ccn -,Jmcnlcving nict hc

rusten. Vernieuwing dus hq het zoeken 

naar veiligheicl Ook vemieuwing als 

hct gaat on1 participatic. Kcnni-., n1cu-

z 

z 

< 

z 



i z 
il 

lL 

I " 
0::: 

I i; <r: 

II <r: 

~ 

~ 

f-

v: 

<r: 

> 

z 
~ 

u 
~ 

~ 

;_:_j 

~ 

:J 

w 

z 

we technologic, ondcnlcnling".zin, vcr

'>tnking van de concutTentiekracht, het 

zijn allcrnaal he<,tanddelcn van het 

'>Lheppen van werk. De andere kant van 

die medaillc wordt gc:vormd dont· het 

'>cheppen van kamen voor iedcreen, 

ook al., de arheid'>produktiviteit van 

me men rei a tiel laag i-; I .a'>ten

verlichting vooral aan de 'onderkant' 

van de arheidsmarkt . en een zmder <,tel

'>el van <;ocialc zekerheid zijtl nodig. 

Hetzellck geldt vonr la.,tenver'>chui

ving: van la:-,ten op arhcid nJtH ]a..,tcn 

op verhruik van goednen. 1\iet het laat

'>tc " de duut·zaamheid in het geding. 

Doorgaan op de huidige weg kan niet 

mcer Zorg voor het milieu mag ntet 

Ianger een randvoorwaardc vnor de 

economic zijn, maM moet itl het han 

van produktie en con<,umptie komcn tc 

liggen. Denken en handelen gericht op 

het 'nu' moeten uitgroeien tot ecn stra

tegic voor 'n1orgen' 

ke helangen die kwehhaar zip1 De 

vraag j-, natuurlijk: \\'Zlaruit hc-.tJJt ccn 

,...,ociaol gczicht'? Lange tijd i~ cbt gc

zicht vneenzclvtgd met hct Vil'>lhoucktl 

aatl hc:t '>tcl.,el van <;ocizdc zckcrheid, de 

hoogte en duur van de uitkcringcn, de 

koppc:ling tll'>'>en lorlctl en uitkertngetl 

len '>ociaal gezicht '' echter ntet iel'> 

dat vom altiJd va'>t'>laat. Her moet 

qccd~ opnicuw worden vormgcgcvcni 

in wi'>Selende tijckn en om'>tandtghc:

dcn. Wat ecr<,t '>ociaal leek, kan later il· 

<;oualc gevolgen hc:hhen. Bij het <,ocialc 

gczicht gaat hct '>teed., om het recht 

doen aan rnen'>etl die aan de kant '>laan 

en het werken aatl <,olidariteit 

WCJnnccr gevc-,tJgdc regc!ingcn en lllC

thnden tn di'>Cll'>'>ie worden ge'>teld, 

loopt men her ri'>ico het vcrwqt te kriJ· 

gcn het <,ociak gezicht te vc:rliezen. I )c 

centrale prohlernatiek tlll en morgen i'> 

dat zoveel rnemen aan de kant '>laan. 

Daar zijn veel lactoren 
AI deze vi'>iC'> en stand

punten komen voort Lilt 

het uitgang-,punt dat mcn

'>en verantwoorckliik zip1 

voor elkaar en dar zi1 de 

aardc nwctcn hewcrken en 

hewaren, dar de samenle

ving niet opgaat in 111arkt 

en '>laat en dat va'>le waar

den noodzakclijk zijn al, 

Het wettelijk voor ailn te wijzen. Fen 

van die lactoren hetrc:lt de 

kmten Viln arbeid. Wil minimumloon niet 

loslaten zonder een men iemand aanncmen op 

het niveau van het wette

lijk minimumloon !W,\1L!, 

dan muet clezc werknemer 

minimaal 36 000 gulden 

ophrengen, 24 000 gulden 

goede regeling van 

het sociaal 

minimum. 

kompa'> temidden van turbulente om-

wentelingcn Het gaat niet om 'nteuw 

omdat het nieuw moet ziJn' maar om 

hct aangcven van de kuers die uitgezet 

moet worden, richting 2005-20 I 0 

Het sociale gezicht 
Ceen disCU'>'>ic over het CDA gilat 

voorbiJ aan het socialc gezicht van de 

partij Dar i<> terecht. Een politieke he

weging die zich nricnteert np evangeli

sche waarden, moet <;teeds aandacht 

vragen voor mensen en maat'>chappelij-

loon en 12.000 loonkmten 

!hela<;tingen en premie'>). Wilnnecr men 

dat hedrag niet 'haill( wnrdt men in 

kite gedwongcn niet<; te doen. Zekcr, 

men<,en hcbhen recht op een hij'>tand'>

uitkering, maar ze '>laan wei hutten de 

regulicre arhetd'>markt ln natuurlijk 

zip1 er '/Vklkert-hilnen', maar het gaat 

dan wei om aanvullcnde hilnen in de 

collectieve '>ector ,V1cn'>en die niet vol

doen aan de produktiviteit'>lwrm Viln 

36 ()()() gulden val len in hct huidigc 

'>ysteem huiten de hoot Dar is nict '>O· 

ciaal. Een samenlcving moct aan aile 



flm[ !\11dncssw, uoorzittcr Strolci}isch BmJdd, oucr/JmJ,/ii}dc hct ccrslc cxclllf'lllor Ptill 

'Niclili'C ll'fi}Cil ,l)(lslc ll'ililrdw' clilll flarlijuoorzittcr Ho11sl1cltjcrs 1/oto /J"I: //o/1 

lllell'>en p!JJl'> h1eden. i.JZlgproduktieve 

Jrheid moet worden gezien Ji'> gewone 

en voor de .:.,on1cnlcving even nuttigc 

JJ-heid. Niet her W1\ll i'> heilig, 111Jilr 

de plicht om iedcr te IJten meedoe11 

JJn de <.,amcnlcvJng. 

I )e volgende vrJJg i-, 11atuurliJk or een 

dergeli1kc '>Y'>lemiltiek niet lcidt tot een 

·,d,c to t/Jc hollolll·, tot hewu<,t lagcre helo

ning omc!Jt 'de ovcrheid loch wei hiJ

ptht' Hct i-.. gocd nog cell'-> tc zcggcn 

dat de prJkt,.,che heteken" vJn het 

W,\11. nict hij'>tcr groot i'> Het WI\1L 

vcrvult zqn gezin'>he,chcrmendc tunc

tic. \VJJrovcr C~oudzwaard onltlng.:., 

-,prak. nict n1ccr n1aar vornlt wcl ccn 

drempel voor toctreding tot de Jrbeid'>

lllilrkt. Het W1\IL vervult op d1t mo

ment ee11 hel<1ngrijke rol hq het 

vJ<,htellen van de hoogtc VJil het <,oci

ZlJI minimum. C:NV-voorzittcr We'>ler

laken ,\oeg de '>pqkcr op z'n kop toc11 

hiJ '>lelde dat het W1\1l moet hli1ven 

zolJng cr gccn t~ndcrc gZtrJntlc i.:., voor 

hct '>ociaJI minimum \)c ovcrhc1d 

hedt zich in het vcrlcden nJet hetrouw-

( I JV I' ''' 

haar gctoond op het '>OLiJic zckcrhcick 

front. _lui'>l om die rcden wil hct StrJ

tegi'>ch llcrJJd va,thoudcn Jan hct 

<.,OCJtlJl 111ininlul1l en daorvoor i.:., ccn 

'-,olide' ovnheid gehoden. Kortom, hct 

W,\ 1L n1et ''"IZltcn zondcr een gonic 

rcgcling van hct -.ociJal minimum 

1\bJr cr i.:., lllCLT Tcrugdring1ng van de 
prohleJllJlJek VJil onvoldoendc kamcn 

voor IJogproduktJcvc orhcid lllJg 111ct 

lciden tot het in wcrking zetten VJil de 

ncgZt ttcvc Jnkomcn.:.,.:.,pi raJ 1 VcrJ n t

woord hJndeknde maJhch<1ppei1Jke 

orgJni<..,Jlll'", VJil wcrkncmLT<.., en wcrk

gevcr<, ziin "'' tegenwicht hJcclcnde 

hachten Ollllli'>hJJr Sociak pJrtllU'> 

Jl'> ondndecl VJil hct lllJahchJppeiiJk 

wecf-,el, hchhen toe te Zlell op {<itll 

Jrhcid<..,v<><>nVJJr(icn. 

VerantwooJ·dellJkhcdcn moeten zmbn1g 

worden geordend cbt llll'l aileen lllell

<..,cn ma.Jr ook dczc organi...,Jtlc<.., \\'ordcn 

geprikkcld 0111 werkciiJk Ull'>l tc lllJkcJl 

met hcvordcring VJil pJrtiLipzltlc I )c 

C:/\() worclt dJtl ecn nicuw imlrtlllll'lll 

on1 gocdc doclcn tc lllLorporcrcn 
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Premier Kok stelde dat het streven so

cialer te worden niet strookt met het 

CDA-rapport Het Strategi'.ch Heraad 

ziet dat anders: de waarborg van het so

ciaal minimum kan en mag 

In liberale kring staat hct individu voor

op, wordt aan marktwerking en vrije 

concurrcntic haast ultieme hctckcnis 

toegekend, wordt principiccl gekozen 

voor een ministelsel in de 

niet worden aangetast en 

in de socialc zekcrheid 
Er blijft een grote 

sociale zekerhcid en wordt 

aan maatschappelijke orga

nisaties nauweliJks meer

waarde toegekend, behalve 

dan als ccn hogcr aggrega

tieniveau van individuelc 

prcferenties De afschaf

ling van de verplichting de 

Sociaai-Economische Raad 

(SER) tc adviseren, de aan

val op de zo wezenlijke al

gemeen verhindcnd ver

klaring van C:AO's, het on

deruit halen van de exter-

mag worden gedifteren

tieerd tussen mensen die 

kansen hebben op werk en 

mensen die dergclijkc kan

sen niet (meer) hebben. 

Het sociale gezicht moct 

op de toekomst worden 

gericht: dat betekent dat 

van wie kan werken ook 

een maximale inspanning 

n1ag worden gevraagd zich 

in te zetten voor de sa

menlcving, terwijl memcn 

afstand bestaan 

tussen liberale en 

christen-

democratische visies 

op de sociaal-

economische 

ordening. Dat is 

maar goed ook. 

die gecn relatie met de arbeid'.markt 

kunnen hehhen, zoals AOW-ers en vol-

lcdig arhcidsongcschiktcn, op een hc

trouwhare en solide overheid moeten 

kunnen rckcncn. Het sociale gezicht 

gaat over vee I meer dan de in hct vcrlc

den opgebouwde instrumenten, het 

gaat om solidariteit met en in de toe

komst. Het !outer vasthouden aan wat 

er is, leidt op tcrmijn tot nict-sociale 

gevolgen. 

Een opmerkelijk liberale visie? 
Wat hct rapport zegt over het lmlaten 

van het minimumloon. de wending in 

hct sociaal-cconomisch hestel. het ca

puccinomodel in de socialc zekcrheid. 

lastenverlichting op arheid, aanpassing 

van het Rijnlandse model, dat allcs 

spreekt VVD-Ieider Bolkcstcin zcer 

aan. Voordat cr tc vrocg een JUichstem

nling ont~taat, J'i hct got'd nog ecn~ tc 

bcnadrukken dat de ideecn van het 

Stratt:gisch Bnaad 111 cen hrccler per

spectid voor de samenlcving moetcn 

worden geplaatst. 

ne plurilormitcit in het 

omroephcstcl; hct hchoort allemaal tot 

het liberale gedachtengoed en de prak

tische liherale politiek 

De omwentelingcn die in Nicuwc we

gen. va:-,tc \Vaardcn' op 'iociaal-econo

misch terrein worden heplcit hehhen 

alles te maken met de visie dat dyna

miek, mccdocn aan de internationalc 

concurrentJc, krachtig stimulcren van 

arheidsparticipatie en het vollcdJg intc

grcrcn van cconon1ic en ecologic nloc

tcn plaatsvlllden hinnen verantwoorde 

<.ociale kaders. Dynamick kan niet zon

der vormen van I socialc I zekerhe1d. 

Flcxihili~cring mug nooit zo veT gaan 

dat hct gezimlcvcn wordt hedreigd 

Het Rijnlandse model van overlcg, soli

d<Hiteit en participatic hehocft aanpas

sing. maar niet de slopershamcr In ccn 

concurrcrcndc cconon1ic zijn lllJat

schappeliJke mganisatics van csscnticlc 

hctckcnis vllol· ccn goccle en vnant

woorde sociaal-cconomischc ontwJkke

ling Ten diepste gaat het de chris

ten-democratic om ccn zoclanigc ordc

ning clat naaq ee11 solide overhe1d. d1e 



duct war zij bchoort tc doen en een 

adcquaat functionerende marktsector cr 

volop ruimte is voor vcrantwoord han

delendc maatschappclijkc instituties, als 

uitdrukking ook van gemeenschapsden

kcn. Vandaar: rclativcring van hct 

WML, maar dan wei met waarborgen 

voor t-en goed ~ociaal n1ininlllnl en ccn 

heteken is vo I arhei dsvoorwaa rdcnovcr

kg. Vandaar: ccn hcrontwcrp van de 

sociak zekcrheid waarbiJ de overhcid 

hasi<,waarhorgcn hiedt, maar waarbij 

wcrkgcvcrs en wcrkncmers dan wei 

zorg dragen voor bovcnwcttclijkc voor

zicningcn, ondcrsteund door algcmeen 

vcrbindcnd vcrklaring idit laatstc cle

ment is ccn doorn in hct oog van de 

VVD metals gcvolg dat in hct huidigc 

VVD-verkiczi ngsprogramma wcrkloos

hcid n:n nagcnocg onverzckerbaar risi

co wordti. Vandaar aanpassing van hct 

Rip1landsc model, maar dan wei vanuit 

de oricntatic dat maat-,chappclijkc or

gJni-,Jtic-.; onnli..,haar zijn en nict n1oc

tcn worden afgcdaan a]<, de maS'>a

orgJ.ni..,atic"> uit hct cindc van de vorigc 

ccuw die hurl functic hchhcn vcrlorcn. 

Fr hliJtt ccn grotc afstand hc,taan tus

scn lihcralc en christen-democrati-,chc 

visic-, op de sociaal-economi-,clw ordc

ning. Dat i-, maar gocd ook. Door de 

commcntarcn van Bolke'>lein, Kok. 

,'\klkcrt en anderen krijgt hct politickc 

dcbat over de -,anlcnlcving van 111orgcn 

en de keuze<, voor de tockomst relict 

'Nieuwe wegcn. va'>tc waarden' hecft al-, 

ondertitel 'Fen <1anzet tot cer1 str<lte

gi'>ch hcr<1<1d hrr1ncn het C:[)A De eer

'>te rcactic'> wiJzcn n op dat het heraad 

gccn interne partijzZlok zal \Vordcn. len 

hoopgevendc ontwikkcling. 

Prof 1111'. FIIJ./ 1\n,!riclselr i1 oud Pice Poor

Zilln Pll!l [1c Eu/Oflcr.:;c ( OI!IIIII'l..-;ic Cll /njZ:(Hitlcr 

/Joo,Jirrddl Eurof1N' lnic<jrdlic ddll de Llnn'crsi

teilte Lltrecf,t Prof 1111·. ,/r 1.1 1 /l,dknrcJr,/c 11 

rPnkZillllll hrj hct Wciensd"rf1f1elr;k lnslilu111 

voor het CJ)A C/1 hijzondcr /Joor;lm111r dm\lc

lrjk-sociaal denkm oper eco110111ie nr lllillliscl'll/'

flil 111111 de Vri;c LlniPcrsileil in Anrstadilrll De 

auteurs ZIJII 11oorzitter res{lcclicPelrjk secrclilrrs 

vm1 hct Strall'ljisch llmr11d 111111 het CJ)A /)eze 

hrjdrc~r)e PnsciJCCn ccrda, 0/1 2 r, IIOPllrrhn 1 '''"· 

in cni_tj')Lim tldll_tjefltl'ilc ponn 111 Tro111P 

z 

c 

z 

< 

J, 

7 



z 

N 

Het is zeer de vraag of men het huidige kabinet als een paarse co

alitie in ideologische zin kan beschouwen. Meningsverschillen 

over levensbeschouwelijke kwesties tellen namelijk niet echt. Een 

heel ander thema staat centraal: Nederland als een staat die door 

stroperige besluitvorming, door een algemeen corporatisme, 

wordt gekenmerkt. 

V
JnJI hct cind vJn de jJJ'Cn 

zcvcntig komt n1cn in hc

'>chouwinocn over Ncdcr

!Jnd<,c po~itick nict zclden 

de uitdrukking tcgcn clJt in dit land de 

conk<,<,ionelen net zo lang 

JJn de macht zip1 Jis de 

boi'>JCWickcn in de Sovjct

llnie. Na I 'J'JO kwam ccn 

variant in o1nloor: 111 

NcdcriJnd zijn de conks-

~ionclcn nog !anger aan de 

rnJcht dan de hol'>JCwie

kcn die in Rus!Jnd hehhen 

uctgcoclcnd ,\len zou de

zc ohscrvatics kunncn he-

jui<,tc plJJl'> hen. WJnnccr mc11 hct 

over 'p<Jars rcgcrcn' hcctr, dan gaat hct 

in de cer'>le p!JJts om de vcrwJchtin

gen die men dJarovcr koc'>lcn. c11 hct 

hccld van de 1\:cdnland<,c politick 

waarin die vcrwachtingcn 

J1i1"'cn. lk rneen dat cr in 

dit orzicht dric vJn zulkc 

bccldcn Ieven. met clJarJan 

gckoppcld '>peciliekc vcr

wachtingcn over wat ccn 

puar;., kabinct zou gaon 

vcrrichtcn. 

Confessionelen uit 
de macht 

schouwc11 Jls de grond- 0 Hct cn'>tc heclcl is nog hct 

toon voor hct paarsc lc- Prof drs B.A. G 1\1. '>irnpclst, e11 hct ligt hcslo-

venslied. en i1Jngcz1cn ik Trolll{l ten in de stclling dar de 

de <111Lior irrlclicclurcli, van die zimncdc conlc<,<,ionclc pJrliten, en lJtcr het 

hen. en met ccn zekcrc tcvredcnhcicl 

VJ'>l hch kunncn <,tcl\cn dJt dczc ce11 

'>lJJndc uitdn1kking wnd, - cen Jtoris

mc waarvu.n de auteur anonicn1 i.:.., gc

wordcn. zoJl<, het h11 cchte sprcek

woordcn hool'l, - komt het rniJ voor cbt 

ik voor clczc lczing de jui<,tc tnJI1 op de 

1. Tcbi """ ccrr /czrr1rj •Jrhou,/crr of' .lc \lll.lic

,/,1/j '/'.cdr\ /JrZirrr. /lei />iliii'IC /.:<1hirrcl 1'<1111111 

/ci'CII\/JC\c/JOIIIJ'c/1)/.: {ICI>{ll'c /l(f. <jCOI'<j<llll

\CCr.J./oor ,/c Tho ill <I',\ lore 1\c<!.lcrllic err hci 

\'crlhirr.l "'"' K<~iholickc ,\Lidhth<l/'l>c!IJkr 
( lu}ilrris<llin, 1 s rroi'CIIihcr 1 ()IJ >. L/ircc/,1 



CDA al vanal de pacificat1e van 1917 in 

hct centrum van de macht vnkercn, 

wat tot I 'J67 gcba<.eerd wa'> op hct kit 

dat mccr dan de heltt van her clcctoraat 

zich tot confe'>'>ionelc parti)en hekcnde, 

ICt'i wat zich onder mecr vcrtaaldc in 

hun pcrmancnte en mec<,tal domineren

dc aanwczighcid in opeenvolgende IT

gcnngen. De clectoralc tcrugval vanaf 

de prcn ze'itig hccft aan dit laat'itc tot 

I 'J'J-1 nict'> vcranclcrd. uitgczondcrd dan 

de pcriode van her kahlllet-Dcn Llyl 

lk 1nmiclclck tot CDA gdu<,ecrdc par

tl)en ,Jaagden cr nu in clezclfde politie

ke macht uit te odcncn op ha'>i'> van 

zo'n 10'){, van cle <,tcmmen. in plaah va11 

op de meer dan 50% in het ti1dperk der 

Verzuillllg. 

Ovengen'> ligt de werkelijkheicl genu

anceerder De drie gmte confc.,.,ionelc 

partqcn tmkken lang 11iet alti1d <,amen 

op. en hoewel de kathol1ekc parti1. ol 

het nu de RKSI' wa'>, of de K VI' icen 

t1jdlang mimi'> de KNI'J, altijd in de re

gcring zat. hehhen CHU en ARI' vcr

'>Lhillcnde hTen deel uitgemaakt van 

de oppmitie len twccde. en heLmgriJ

kcr rclat1vering i'> dat de LOiltc'i'iionclc 

portijen weli'iwaor mee<,te11ti)d' aan de 

rcgcring \VZIJTll, lllJar tdlccn hij uitzon

dering - eigenlijk ollcen in het derclc 

kah1net Ruy'> de Becrcnhrouck. I '!2'!-

1 'J.B - zonder dat daarvan ook andcrcn 

decl uitmaakten. 7clt, de C:oal1t1e van 

de iarcn dcrtig telde ook mini<,ter' van 

hijvoorhccld Vri JZi nnig -I )cmocrati'iche 

hu1zc En na de Twcedc Wcreldoorlog 

\VJrcn de rcgcnngcn ..;teed.., lkahincttcn 

vZin gcmcngdc -.anlcn'-ltclling' zotd.., 

I )reT'> ze noemde tcr ondcr,chciding 

van cle C:oal1t1c van C:olipl. JUI'>t om 

duidcll)k te makcn dat hier partijen met 

een geheel vcr,chillcndc 1deolog1'>Lhe 

en progranlnlati-.chc achtcrgrond .. a

menwcrktcn. Drce<, had achtcral nog 

( I JV 12 '" 

verdcr kunnen gaan met dezc om'>chrq

ving van de naoorlog'>e kahinettcn de 

'gcmcngdc ~Jnlcn-,rclling' ..,iJJt ook op 

het kit dat de conic'i'>lonelcn zowel 

partiupcerden in kJhinctten met de 

l'vciA al<, partner, al'i 111 clie met de 

VVD. Zulke relat1veringcn nen1en niet 

wcg dat de gmmlgcdachtc hii clit hecld 

van de Ncdcrland'>c pol1t1ck. al, gerc

gccrd door ccn va..,tc rcgcring-.pZlrtiJ, 

toch ecn jui<,tc 1'>. Vanuit denwuati'>ch 

oogpunt i-, hct nict gczond a]..., CCn por

tiJ. ol c'cn conglomnaat van part11en. 

altijd moM weer deel Ulllllookt von de 

rcgcnng. l)at 11., nict gocd voor hct po

litlekc 'itel'>cl al·. zodanig, maar het I'> 

ook nict gocd voor de hctrcllcmk par

tij. Llit dczc ovcrwcg1ngcn V()lgt L'l'll 

cnig~..,zin'-1 forn1ccl argu1ncnt voor cen 

paar'-lc coalitic, \VJZlr dczc 111 de 

Ncdcrland'ic 'iltuatic de cn1gc comhina

tle van pol1tickc pJI"liJ<:n 1'>. van rclc

vantc' pol1t1ckc partiJCll. 0111 de klc1nc 

partiJ<:ll illlk'> en rccht'i n1et mec tc hoc

ven tcllcn. d1c ecn 'itJh1clc rcgnlllg'>

mecrdcrhcid oplcvcrt 

f)czc argumcnttttic voor ccn pttar~..,e co

alitJc i~.., in wczcn ncgatiel. HILT gJJt hct 

cr nict om wat zo'n u>al1tic inhoudcliJk 

wil en piT'>tCcTt. hicr gaat hct crom hct 

Cl);\ cu" hu1tcn hct Cat'ihlll'> tc hou

dcn !\lager mJg d1t lll()ttcl :~cll()C11ld 

worden. OllZillllig nict In 1'!71 wnd 

voor hct ccr'>t 111 cc11 gr<>te 'tad 111 hct 

Zuidcn ccn hurgenlcT'ilcr van l'vd.-\

huizc hcnocmd. met cTn genlcTillcraad 

\VZlJr de conlc'-l'-llOnclcn t()Cil Jl()g ~.,teed..., 

over ccn ah'iolute mccrdcrhcid hc,chlk

tcn. Tocn 1k hem later vr<>cg hoc h11 

ZIJil pmitic '>Lhzlltc. gal h11 hct ant

woord dat aileen al hct loutcrc kit dot 

ccn politick<: hu1tcn'ilaamlcr het hurgc

mce<,tcr'iamht Ultockndc crtoc hod _c:c

lcid dat alkrlcl 1nlormclc kong"' 

opgchrokcn warcn en hct opcnhaar hc

'-Jtuur zi jn nJam zo meLT WZlZlr lllZlZlktc 

:.r. 
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Zein eftcct zou een paars kabinet 

ideal iter ook uitgelokt moetcn hcbhen. 

Zo zou men mogen verwachten dat de 

bcnocn1ing van een n1ini~tcr van 

Landbouw die niet van CDA-huize is, 

verlris<;cnd wcrkt op de vcrqrengcling 

van ministerie en het Croene Front, dat 

zijn naam nict aileen aan zijn agrarische 

achtergrond, maar ook aan zijn onuit

gesprokcn partijvoorkeur tc danken 

heeft Of zulke eHecten inderdaad zip1 

opgetreden is echter een kwestie van 

noest onderzoek, dat nog nict verricht 

is. Kijkt men niettemin naar henoemin

gen voor de hoogste ambtelijke tunc

ties op de ministerics, dan krijgt men 

wei degeli1k de indruk dat de lange ti)d 

vanzelfsprekende dominantie van hct 

CDA aan het verdwiJnen is. Dit is. voor 

aile duidclijkheid, niet mccr dan ecn in

druk. 

De moderne Antithese 
Fen twecde heeld van de Nederlandse 

politiek met daaraan gekoppelde ver

wachtingen aangaande een paars kahi

net, is identiek met hct eerste, maar 

geeft daarnaast ook een positieve argu

mcntatie voor zo'n kabinet. Hicr is hct 

eerstc beeld namelijk op een bepaalde 

manier idcologisch gekleurd In het 

driestromenland van de Nedcrlandse 

politiek meanderen die stromingen vol

gcns deze visie or ccn onlogischc ma

nier door elkaar; zo onlogisch dat de 

mctafoor van strorningen niet vol valt 

te houden, want rivieren en stroompjes 

kunnen wei in elkaar uitlopen, maar 

nict over elkaar heen. In aile simpelheid 

komt hct echtcr hicr op necrc PvdA, 

VVD en D66 vertegenwoordigen in 

kwestics van lcvcnsbcschouwelijke aard 

en maatschappelijke cthiek een brede 

consensus. Deze kan zich echter poli

tiek nict manifcstercn, omdat zij tege

lijkertijd verdeeld worden door vee! 

zwaardcr wegendc vcrschillcn or de 

terreinen van sociaal-economi<,che poli

tick. Dat vcrtaalt zich dan weer in kahi

nctten van gcmengde samcmtelling 

met hct CDA die JUist dankzij de diepc 

meningwerschillen op dit laatste ter

rein zip1 chr·i-,tell)k-con<,ervatieve op

vattingen kan doorzetten, al wa-, hct 

aiken maar omdat dcze stcunen op de 

kracht van het bestaandc. Een paars ka
binet kan, bevrijd van dezc drukkendc 

last, als her eenmaal tot stand is gcko

men - want dat is aileen maar mogclqk 

als de sociaal-cconomische meningwer

schillen overbrugd zip1, gepacilicecrd 

of in de koelkast gezet- nu juist zijn or

gani<;che eenheid op het terrein van de 

nict-matcriclc kwesties demon<,treren 

lk geloof te mogcn stellen dat dit zcker 

in de jaren zcventig en tachtig het stan

daard-plcidooi was, zoals dat vernomen 

werd uit de kringen van het /)cs Indcs

beraad, maar ook in de media die zich 

op gezette tijden bij gebrek aan bcter 

aan dit onderwerp waagden Dit waren 

vanzelfsprekcnd ook de jaren dat zulkc 

kwesties- met name de wettelijkc rege

lingen rond abortus en euthanasic 

hoog op de agenda van de polrtiek 

stonden. 

1\lerkwaardig is dat deze visie niet ai

leen een eigentijdse variant van de 

Antithese is, ditmaal bedacht aan de 

andere kant van de Kamer dan die van 

Kuyper, maar met name bij de vorming 

van het kahinet Lubbers-Kok ook met 

kracht verdcdigd door het CDA dan 

ec.hter vooral om D66 buiten het kahi

net te houdcn, als 'tc libertair' juist op 

de terreinen van maatschappeliJke 

ethiek. I\ len moet echter aannemen dat 

het hier gelcgenheidsargumentcn be

trot, waar hct programma van de PvdA 

dczelfde of overcenkomstige punten 

bevatte als dat van \)66 

Als dit beeld van de Ncderlandse roli-



t1ck kloptc, dan zou men mogcn vcr

wachtcn dat, nu cr inderdaad ccn paar

sc coalitic tot qand is gekomcn, dczc 

1ndcrdaad op het tnrcin van hctwtstc 

lcvcnshcschouwcl ijkc vraagqukken 

haa,- amhitics ntct aileen zou toncn, 

maar ook waar zou makcn. Van hct cen 

noch van hct andcr is cchtcr sprakc. 

Hct rcgccrakkoord dat aan dit kahinct 

ten grond-.lag ligt hcvat cigcnlijk gccn 

puntcn van helang op dit tcrrein, en in 

hct atgclopen jaar zip1 zc ook nict aan 

de ordc gekomen en atgchandeld ovcr

ecnkomstig dcze verwachtingen over 

wat paars voor verschil uit zou mak<:n 

in de Nederlandse rolitiek 

lk gcel dezc vcrklaring voor wat zc "· 

ccn vcrnwcden dat wcliswaar piau" he\ 

i~, n1aar toch nog vcrdcr gctoct-.t zou 

moctcn worden alvorcm haar tc acccp

tcrcn. 

1\\aar cen twccdc vcrklaring, d1e oven

gem cvcnecns een spcculaticl karaktcr 

nict kan worden ontzcgd, 1..., voor llliJil 

gcvoel vee\ ovcrtuigendcr Hicr111 

wordt het hecld van die moclcrnc anti

these vcrgrutzcld, als ccn mythc waar

aan aile parti)cn zich om uitecnlopcndc 

redencn hechtcn, cen 

mythc waarin vcrlichte, scculterc panij

cn "itaan tcgcnovcr ccn con-..crvaticvc 

en chri'>lelijkc len aalltal ja1-cn gclc-

den, notahcnc hiJ de v1c-

Hoc valt dit vcrklaren: 

Waarom beantwoordt 

paars, althans tot nog toe, 

in dit opzicht in het ge

hccl niet aan de vcrwach-

De gedachte dat 
nng van hct vqlcn

twintlg)ang hc...,taan von 

!)(,(J, is dezc vcrgruizeling 

uttgcvoercl in ccn redc d1c 

Bram de Swaan htJ dezc 

gelcgcnheid hick!. lk hch 

die reclc wei gehoord, 

n1aar nooit gclczcn en vcr

trouw op n1ijn gchcugcn 

als ik zijn hetoog op dit 

punt hi cr re lcveer De 

Swaan hevcstigc\e daar de 

algcn1ccn aanvaardc waar

helcl clat de conlc"ionelcn 

zich sinds I 'J 17 in het 

centrum van de macht 

PvdA, 066 en VVD 

het op 

tingcn die daarovcr fundamenteel 
bestonden I en misschien 

nog wei hestaan)' lk zie 

twee mogelijke verklarin

gen, ccn hinnen hct boven 

geschetste becld, en cen 

die juist clat beeld zc\1 he

treft In de eerste plaats 

zou de geclachte dat PvdA, 

D66 en VVD het op ee11 

tundamenteel niveau eens 

niveau eens zijn 

over een aantal 

levensbeschouwelijke 

kwesties zou wei 

eens niet kunnen 

kloppen. 

zijn over een aantal lcvensbeschouwe

lijkc kwesties wei eens niet kunncn 

kloppen. Zo vreemcl zou dat niet zijn, 

niet aileen als nog eens in herinnering 

wordt gernepen hoe de initiatief-wet 

inzake abortus indertijcl in de Eer<,te 

Kamer schiphreuk Iced op een klip van 

dissidente VVD-scnatoren die onder 

water was gcblcven, maar ook als men 

in a<mmerking neemt de onmiskenhaar 

cultureel conservatieve inslag die de 

VV\) paart aan hct heplciten van ecn 

onbekommcrd economisch lihcralisme. 

CIJV 12 '!5 

hehben weten op tc houdcn, en tot zo

vcr school cr niets opm<.Tkell)ks in ZtJn 

verhaal. /\bar daar was, zo stelde htJ, 

wei een prijs voor hctaald door op al

lcrlci terreinen compromi"en te sluttctl 

met hun coalitiepartncrs, met name ook 

op die lcvcnsheschouweliJke puntc11 die 

ccrder hct schcrpst henadrukt warcn 

lk zou zijn these met ccn voorhccld lilt 

eigcn crvaring willcn illustrcrcn In 

I '077 trad ik tiJtlcns de vcrktcztngscam

pagne voor de Twcedc Kamer 111 

Lindhovcn in debar met ccn plaatseliJkl' 
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CDA-coryfee en het aspirant-Twecde 

Kamcrlid Ed Nijrcls, (die er hier verdcr 

niet toe doctl. Het gehoor he<;tond uit 

leerlingen van een Lagerc Technische 

School, van wie ik mij vooral de klassen 

met automonteur-; huinner· als een nict 

gcmakkelijk tevrcden te stcllcn gehoor 

Toch lukte het mij or tenmimte ccn 

runt duidelijk als overwinnaar te voor

schi)tl te komen. Dat was toen mijn 

CDA-gesrrek-;partner gcdragen het 

woord had gcvocrd over de polrtieke 

a-;pecten van hct ahortuwraagstuk en 

hct stand runt van zijn rartij in deze, en 

ik, toen ik aan de bcurt kwam, volstond 

met de conclusre: Nou jongens, jullie 

hebben het gchoord Volgens het CDA 

i<. abortus moord tenziJ je vijt dagcn 

vantcvoren de dokter om bedcnktijd 

hcbt gevraagd' 

Het twecde beeld van de Nedcrlandse 

politick klopt dus niet, ol althans niet 

in hooldzaak. De centrumrmitie van 

de conle<;<;ionelen bestaat, maar zrJ hch-

hen die te dankcn aan cen ingenieuzc 

opstelling, waarhij ziJ steeds eigen be

ginselen hebhen ingcrui\d voor hct he

houd van de macht. De gclukkige 

conscquentic or omstrcden lcvensbe

schouwelijke kwe;tie-; is dat dit hcclt 

geleid tot politicke compromisscn, als 

ten aanzicn van abortus en euthanasic, 

die niet aileen in de rraktijk heel gocd 

hlijken te wcrken, bcter waar;chijnlijk 

dan wanneer ccn van de daarhij betrok

ken parti)en aileen haar zin had gekrc

gcn, maar dat die orlossing ook door 

de overgrote meerdcrheid van de be

volking geaccertecrd is, en hct <;trijd

punt zc\1 daardoor van zijn politickc 

scherrte i; vnlost. Als dczc slot>om 

JUist i;, dan is daarin nict aileen eer1 be

vc.:;tiging en waardering tc lczcn van de 

traditionele, zo typisch vadcrlandsc 

(want a\ tcruggaand op cen rolitiekc 

cultuur die vee\ ouder i> dan de vor

ming van hct Koninkrijk der Ncdcr

landcnl politick van her \chikkcn en 

plooicn', maar- dan vcrklaart dit ook 

De I wee uoonwmnste hclcidstrekkC11 um1 pours, de do111inmtlic 1'!111 het ]i1It711Cii:'lc helcid 
ouer a/ hct andere, e11 de Pcronderstcldc uersterki11!j uan eco11011Iische 11111rkllPer-kuu; door 
qrootsclmpse m}ulcrinq, zijn i11 hct gchcclnict exclusief pcims. Lfoto /)iJk,lr<~ flVi 



waarom het aantrcden van het paar<;e 

kahinet nu jui'it niet tot allerlci vnornc

mcm hedt gelcid op deze terreinen de 

bakcm ingrij~wnd te verzetten, en de 

ontwikkcling van een heleidspraktijk 

van nu cen )Jar die daarmee congruent 

['). 

Politiek verstard stelsel 
doorbroken? 
Fen volgcnd beeld van de Nederland<,c 

politick i'> een vanant op het voorgaan

de, maar het be<,taat heden ten dage 

nog maar bij ecn partij D66 Dit 1'> bet 

heeld van een politiek vcr<,tard <;tcl.,el, 

dat de <,taat<,hurger grntendecls buiten

<,pel zet, ot bet nu gaat om 

in deze '>ker iet-, tot <,tand zou worden 

gebracht Fn het voorncmc11 daartoc is 

inderdaad va<,tgclcgd 111 hct regccr

akkoord, al i'> hct duideliik dat in 1edcr 

geval de VVD met lange tanden hcelt 

getekend 

Fnkclc weken gclcden heclt hct paar'>e 

kahinet eindclijk een notitic over dit 

thema naar de Tweede Kamer ge<,tuurd, 

waarvan de voornaam<.,tc ccn \VtJziging 

van het kie<,<,telsel en ecn voor<,te[ tot 

tnvocnng van ccn vorm Vdll rclcrcn

dum hetreltcn. Crote gc-c<,tdrtlt zit cr 

nict achter. Fr i'> <,prakc van ce11 'voorlo

rigc kcuzc', en van 'ccn mogclijkc rndc-

ling' van nicuwc be'->-

rcgering~vorn1ing dan vvel 

om de per<,onele samen

<,telling van de volkwerte

gcnwoordiging ot de 

hezetting van het burge

mce<,tersamht. Aangez1en 

de 'oude partiJcn', en in 

het hiJzonder hct C:DA 
het sterkst gccommitteerd 

Het regeerakkoord 
di'>lricten Fcht gekozcn 

hcdt het kahinet kennc

lijk niet Dat is vreemd. 

want dat zou men wei mo

gcn verwachten nu het 111 

deze not1tic ecn keu'> 

hcclt gemaakt uit dc dric 

modellcn tot hervorming 

van het kabinet-Kok 

vormt een 

democratisch 

deficit. 

worden gcacht te zijn aan dit <;te[<,cl, 

wa<, 111 ieder geval hij [)()()de verwach-

ting aangaande 'paaro;' deze: dat nu ein

delijk, na de achtereenvolgende 

mi'ilukkingen uit het heg1n van de jarcn 

zcventig (de liquidatie van de voor<,tel

lcn van de <;taat<;commissie C:als

Donnerl, hct begin van de jaren tachtig 

(de pogingen van kort<;tondig minister 

Van Thijn deze zaken opnieuw op de 

polit1ckc agenda te plaaben) en het he

gin van de ]Jren negentig (de a[, tromt

priJS voor het uitsluiten van [)(J(J a[<, 

rcgenng<,partner gevoerdc di'>CLI'iSie'> 

over '>laatsrcchtcli)ke vernieuwingen in 

dc Kamer, waarvan men cigcnliJk n1et 

ccns kan zeggen dat deze berg commi'>

sies zclt<, maar een levensvatharc en tot 

vnnrtplanting capabcle mui<, heelt ge

haard'r. dat na dit aile, nu wei dcgclijk 

([lV 12'J' 

van het kic<;<,telsel d1c wa

ren uitgcwerkt door de met minlstct·s 

en o..,taat<.;-;ccrctano.,o..,cn volgcptlktc zogc

naamdc '/'dini-,tcni'lc commi.,.,ic '>taat

kundigc vcrnicuwing' Twcc van dtc 

modellen ZIJ!l al ecrdcr in de Neder

lamhe politick aan de orde gewee<,t 

Het gemat1gde di<,triuen'>telscl wcrd 

ruim vijkntwintig )Jar gclcden zondcr 

<,ucce'> voorge'>leld door de '>laJtscom

mi<,<,le Cals-Donner, en het 'l)uil'>e lll<J

dcl' werd nog in I <J<Ji vcrworpcn 111 het 

kader van de toen gevocrdc d1scussre' 

over <,taahrechtclqkc hcrvorm1ng 

Volgcns ecn oud he'>luurlqk gchn11k 

\Vordt ccn voor'-ltc! at~nvaardhaar gc

maakt door het '>amen 111 tc dicncn mel 

twec andcre d1e cclatante nadclcn lwh

hen. I )at i-, hiLT ook gchcurd. Nadat de 

ledcn het gematigd di'>lrictcllStclscl en 

hct I )uit<;c '>lei-,el haddc11 herbuwd 

)> 
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vond dc 'J'dinisteril'le commi-,-,ic qaat

kundigc vcrnicuwing' dat in heidc 'itel

sel'i de nadclcn de voordclen 

overtreHcn. Vervolgens is een derde 

model ontwikkcld dat tusscn de twee 

ancien: inzit. Fr komt een di<,trictcnstcl

scl, maar met zulke grotc di'itrictcn dat 

de hezwaren van ccn echt di-,trictcn

stelsel zich niet voordocn, en net als in 

Duitsland krijgt de burger twee stem

men, een om op de landelijkc lijst van 

ccn partij tc stemmen, en ccn om regio

naal te kiezen 

dachte kiesdi'itrict Cron111gcn/h-ies

land/Drenthe/OvcriJssel nu wcrkeli1k 

ccn ~pcciale hand gatln koe:-,tcrcn voor 

de dcrtien regionalc Kamerlcden die in 

dit district zouden worden gekozcn~ 

Als dat zo zou zijn, waarom hcrhaalt de 

klacht over 'de hand tu">cn kiezcr en 

gckozcnc' z1ch dan prccic<.., op gcmecn

tclijk ntveau, hocwcl zclrs de grootste 

gemeentc in Nederland vcel minder 

dan de hcllt van het aantal kiczers in 

een van de nu hedachte landclijke kics-

districtcn tclt~ 

Wat is nu hct doel van dit 

alles' Dat is dat door dezc 

hcrvorrning de hand tu'i

sen kiezer en gekozene 

versterkt zal worden, en 

dat de Kamer niet gevuld 

wordt met volksvcrtegen

woordigers die 'achter de 

brcde rug van de lijsttrek

ker' zoals de D66-uit-

Men vindt dat er .1\laar het voorstel van het 

kabi net vuert ncrgens ook 

maar ccn '>chiJn van empi

risch hcwijs aan voor het 

werkelijkheidsgchaltc van 

zijn vcnvachtingcn over 

de werking van hct nieuwc 

stelscl Over de nadelcn 

politiek iets niet in 

orde is, slaagt er 

niet in daarvan een 

scherpe diagnose te 

stellen en bedenkt ervan verncernt men niet 

veel, hoewcl hct gcvaar 

toch groot is dat hct twec 

soorten kamerlcden 

crccert: landelijkc en re

gionalc Volgcns het kabi

Ilctsvoorstcl rnoeten onder 

drukking luidt in de 
dan maar een of 

bankjcs zip1 geschoven. 

De 'hand tuS'icn kiezcr en 

gekozenc' blijh in deze gc

dachtengang echtcr vcr

'>chrikkelijk dun. Het gaat 

andere verandering 

in de 

staa tsinrichting. 

er aileen maar om dat kiezers cnig idee 

hchhen van de persoon die ze naar de 

Kamer willen afvaardigcn Dat is allcs. 

J'vker kan ook nict bij districten die 

miliocnen kiczers en tu'>Sen de twaalf 

en achttien Kamerzekls omvattcn 

Het lauw gchrachte voorstcl is vri)wel 

overal n1ct ~ccp'-;i~ ontvangen, en overed 

weerklinkt de vraag: voor wclk pro

bleem i-, dezc hnvorming van hct kic<,

stcl-,el cen oplossing~ Daarop i-, gcen 

overtuigcnd ant\voord vcrnon1cn, want 

voorzovn 'de band tussen kiezer en ge

kozenc' al ecn prohleem vorrnt, valt 

niet in tc zicn hoc cleze vcrandcring 

van hct kiesstclsel daar iets aan verhc

tcrt. Zoudcn de hewoncrs van hct be-

de laabten 'gcneralisten' 

naar voren komcn, de 'evcnzecr nood

zakeli)kc tractie-,pccialistcn' zullcn 

hlijkbaar op de landeliJke lijst prijkcn 

Dergelijke zotte ideccn maken duide

lijk waar het aan schort met dezc len 

andere I voot·stellcn tot staatkundige 

vcrandering 11\kn vindt hlijkhaar dat cr 

politick iets niet in ordc i'i, slaagt n 

ntet in daarvan ccn scherpe diagnose tc 

stcllcn, en hcdenkt dan maar een ol an

dere verandcring in de staatsimichting 

11\laar die is in dit gcval hclcmaal niet 

nodig Het staat elke politickc partij 

immers vri) om in de hestaande ncgen

ticn kic-,kringcn I vecrticn mecr dan het 

aantal districten dat het bhinct wil i al

zondcrliJke, rcgionale kandidatcn te 



<,[ellen Srcrker nog: ccn Nederl;md<,e 

politieke pMlij heelt bipla 25 Jaar op 

die man1er haar Tweede Kamerh,act!c 

<,Jmenge<,reld. Lhr wa<, de PvdA. Van 

de vcrwachte ver<,terking van de hand 

tu'-l~cn kiczcr en gckozcnc a]..., gcvolg 

daarvan i'> nooit ict'> gehlcken. ook al 

verplichtte de partlj de bndidatcn do

micilie te houden in het di-,trict waarin 

zij waren gekozen. Dat zou het bhinet 

ook wei wilkn. maar hct <,tclt hct loch 

maar nict voor. omdat het een wijzi

ging van de gronchvct vct-ctst. 

Her Nederland-,c politieke <,tcl-,cl, ol 

hct nu op ecn evenredJghcJd-,.,y<,teem 

<,toclt, ol op cen di<;rrictemtcl-,el. zoal., 

v(H'>r I') 17, hcdt alti1d regcringen van 

gcmcngdc <..,JI11cn<..,Lclling opgclcvcrd. 

Van geen enkelc partiJ bn hct vcrkic

zing-.;progran1n1a daaron1 worden uitgc

voerd. Nadat hct program ccr'>l zijn 

tunctic om kiczcrs voor de p;nrij tc 

wcrven hedt vervuld. i'> her daarna uit

gang<,punt hij de onckrhanclclingcn met 

andere partiju1 over de vorming van 

ccn rcgcring. Hct daoruit volgcndc tT

genng<,programma. het inhoudclijk 

dec] van hct rcgccrakkoord. i-, noodza

kelijkcrWIJZC ccn compromi'> lll'>'>cn de 

opvattingcn van de dcelnemcndc partij-

en 

Smd'> Jaar en dag wordt clczc praktijk in 

Nederland aangcklaagd a], ccn zwakkc 

pick in de democratic ])(,(, ontlccnr 

haM hc'>laamgroncl aan cleze klacht: de 

k1czcr WOJ"dt in kite huilCJl<;pel gezet. 

hij kan wei op ee11 part11 <,tcmmen, 

maar dan wccl hij noch ol dezc in de 

rcgning tCITLhtkomt. noch wat het 

progran1n1a van die rcgcrrng zlll zijn 

,\bar hct voorgc'>tclcle <,lcl-,el hiedt 

hiervoor gccn cnkcle remedie 

Zo'n rcmcdic i'> wei dcnkbaar. maar vn" 

c~<,l helcmaal gccn '>taat'>rcchtciJjkc 

n1aatregclcn Nodig i-, dat pol1tickc par

tijcn z1ch vcrantwoordclqk e11 demo-

( I)\' I :2 ('"' 

crat~<,ch gedragcn. ])at hetekcnt cbt ZIJ 

'->cricuzc vcrkiczing...,pn>grJtnma'..., (>p

'>tellcn, 1n de vnkiezlllg'>'>lriJd de <,lr1Jd

puntcn von dot progrZlllllllJ ccntriJzd 

<,te]lcn. en hiJ de onderhamklingen 

over hct rcgcnng-.,progrJmma op grond 

van hun progranlmJ'<.., tot compromi..,-.cn 

komcn. Op d1c manicr kan de k1czcr 

nagaan in lwcvcrre de parlJJ hct con" 

tract dat deze met hem i..., aangegaan 

i'a]., giJ op llliJ '>lcnll, dan zal 1k trach" 

ten het volgende program te vcrwezen

lijken'l nJJI vcrnHlf.!Cil heclt uitge

vo•_Td 

In d1t opz1cht vc,rmt hct rcgccrakkoord 

van hct kahlllet,Kok ccn dcnwcratl'ch 

dchcit. I )at door 1 in !lormatcur Kok de 

vcrkiczing...,progrJmmJ''-1 Jln1cteen '-lterk 

gerclativeerd werden met hct argument 

dat cr '>ind' hun va'>l'>tclllllg al zn 

maanden waren vcrlopcn. en de wcreld 

nict '>til wa'> hl1jvcn <,laan. i'> tot daaraan 

toe. al kan men zich vcrvolgen'> alvJ"a, 

gcn ot dit vcroudcring<,prohlccnl n1ct 111 

dczclldc mate oplrccdt hlJ hct rcgc" 

ring.;,;progran1n1a. Vanurt democrati'-lch 

gczicht'>punl " hct cchtcr zomlcr mccr 

duhicu<.., J]<.., 111 hct rcgcnng'-lprogrommo 

van de nJcuwc reger1ng allcrlcJ hclcJd,, 

voorncnlell'-1 '-ltJJil, die 111 geen von de 

verkiczrng<..,progronlmo\ te vrrH.kn ZIJll 

en die in de verklezrng'-lLJillpognc gccn 

enkelc rol hchhcn gc'>Jweld I let duJdc" 

IIJk'>le voorheeld ZIJll h1cT de hczuJili" 

glllgen op hct wetcn'>chappciiJk en 

hoger ondcrwiJ'>. gckoppcld aan cen a], 

gcmcnc inkrimprng van de unrvlT'-lltZllJT 

<,tudieduur Zo cr rcdcJlCll he'>laan ()ill 

hicnoc tc hc.,]uJtcn hc,tc>llden d1e al 

vecl ccrdcr precrc<.., zo, ll1JJr 111 gecn \'Jll 

de dric verkrczJllg'-lprogrommJ'-1 Zllll :::::c 

tc vlllden. en gcen cnkclc pailiJ hcelt 

zc in de vcrklczrng.,LJillpognc gchntlkt 

0111 <..,ll'lllllll'll tl' \\'11l11L'I1 

I )c dcnHJLrJtrc wordt crn<..,ttg oongctJ'-lt 
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als ccn regccrakkoord niel een duidelij

ke relatie vcrtoont rnet de verkiezings

prograrnma\ van de dcclnerncnde 

partijen, lenzij rnen democratic opvat 

als een blanco mandaat aan politieke 

!ciders orn naar cigendunk tc regcrcn. 

Hct gaat hier orn een heel wat groter 

en reeler democratisch tekort dan de 

grotendecls vermccnde waarovcr in de 

afgclopcn jarcn zo uitbundig is gcde

battccrd in het kadcr van de C:ommissic 

Deerman In dit opzicht vorrnt het re

gccrakkoord van hct paarsc kabinet 

zondcr mccr zijn vitiu111 oriqi111s. 

Een consensusdemocratie 
Er is, tenslotte, ccn vicrde bceld van de 

Nederlandsc politick, sterker van de 

Nedcrlandsc samcnleving, waaraan dui

dclijke vcrwachtingcn zip1 gekoppeld 

over de noodzaak en prestaties van ccn 

paars kabinet, en dit is de laatstc jaren 

naar miJn indruk hct ovcrheersende. 

Dit is het bccld van Nederland als ccn 

consen<,usdemocratie waar nooit duide

lijk wordt gekozen, Nederland als een 

samcnleving, waarin zowel 'hct primaat 

van de politick' als 'het primaat van de 

vrijc markt' wordt aangetast, en nict lot 

zijn recht komt door kartels, corpora

tisrne en de algemcne \troperigheid' 

van war wordt genoernd 'hct rnaat

schappelijk middenvcld' Waar dit laat

stc vooral wordt geassocieerd met het 

CDA, ligt de oplossing voor de hand 

de vorming van ccn paarse coalitie, die 

doortastend optrecdt en politick zowcl 

als economi'>ch nurnte schept. In de 

meestc commcntarcn over paars is hct 

deze verwachting die duidclijk de over

hand hceft over andere. En hicr gaat 

hct ook voorzcker om vcrwachtingen 

die in de regering zclf, en de haar steu

nende partijlcidingcn, gedefinicerd zijn 

als ambities. 

Naar mijn inzicht is dit bceld van 

Nederland ecn karikatuur, is hcl gro

tendccls gcbasccrd op een louticve 

diagnose zowcl van de Nedcrlandsc sa

mcnleving als van de Nedcrlandse poli

tick, en gaat hct tevecluit van duhieuzc 

econom1sche opvattingen, die meer ccn 

idcologisch karakter dragcn dan dat zij 

door de empiric gesteund worden - ook 

al zip1 het opvattingcn die de laatste Ja

ren in de Wesrerse wcreld dominant 

zijn Want dit i'> natuurliJk paradoxaal 

dat cr encrzijds gcsproken wordt over 

een cindc van 'grote verhalen' en de uit

putting van politickc idcologiccn, maar 

dat wij anderzi)ds en in feitc in ccn ui

terst ideologisch lijdpcrk Ieven, waarin 

de onbelemmerdc expansie van her ka

pitalismc gevicrd wordt nicl aileen als 

onontkoomhaar, maar ook als hoogste 

wijsheid Wat in icder gcval nict ont

kcnd kan worden is dat deze ideologic 

in veel opzichten hct onderliggendc 

programma van paar<, vormt. zoals dat 

in het regecrakkoord en in de regecr

praktijk gestaltc hceft gekrcgen, a! gaat 

hct hicr ntct om een monolict. 

Daarvoor vormt in iedcr gcval de mi

nister van Socialc Zakcn tezcer ecn 

dwar~liggcr, die onlangs \Vaar~chu\vdc 

tegcn ecn beeld van paar<, als een 'coali

tic van twecverdicncndc carricrckonij

nen en blinkende glasarchitectuur', en 

ik citecr verder llc:xihilisercn' De-

rcguleren~ Aanpal.,scn ot wcgwczcn~: 

het rcfrein van vcle paarse mometllcn' 1 

Fen karakteristick voorbecld van dezc 

door .~1elkcrt gekritisecrde gestalte van 

paar<, vom1t de voorgcnomcn vcrrui

ming van de winkeltijden Dit ondcr

wcrp dat zich op het ccr<,te gcztcht 

!cent tot een praktischc discussie over 

de relatieve voor- en nadelen, hecft ec:n 

sterk ideologischc lading gekrcgen, en 

wei in een mate dat ccn twcetal waag

halzen uit de l'vdA-fractie in de 

Tweede Kamer deze verruiming hi1 her-
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als een regeerakkoord ni et ee n duidelij 

ke re la ti e vertoo nt met de verki ez ings

program ma's va n de dee lnemende 

partij e n, tenzij me n democratie opvat 

a ls ee n blan co mandaat aan po liti eke 

le ide rs o m naa r eige ndunk te regere n. 

H e t gaat hier o m een heel wa t g roter 

e n reë ler democratisch tekort dan de 

grote ndee ls vermeende waarover in de 

afgelopen jaren zo uitbundig is gede

batteerd in het kader va n de Com miss ie 

Deetman . In dit opzicht vormt het re

geerakkoord van het paarse kabinet 

zo nde r meer z ijn vitiun1 onginis. 

Nederland ee n karikatuur, is het gro

tendeels gebasee rd op een fo utieve 

diagnose zowel va n de Nederlandse sa

me nlev ing als va n de Nederl andse po li 

tiek , en gaat het tevee l uit van dubi euze 

eco no mi sc he opvatt ingen, die meer een 

ideo logisch karakter dragen dan dat z ij 

door de empirie ges teund wo rde n - ook 

al z ijn het opvattinge n die de laatste ja

ren in de Westerse wereld dominant 

z ijn . Want dit is natuurlijk paradoxaal: 

dat er enerzijds gesproken wordt over 

ee n e inde va n 'grote ve rhalen ' en de ui t

putting va n po li t ieke ideologieë n, maar 

dat wij ande rzijds e n in feite in een ui 

terst ideo logisch tijdperk leven , waarin 

de o nbele mm erde ex pansie va n het ka 

pitalisme gevierd word t ni et alleen als 

onontkoombaar, maar ook als hoogste 

wijsheid . Wat in ieder geva l n iet ont

kend kan worden is dat deze ideologie 

in vee l opzichten het o nde rligge nde 

programma va n paars vo rmt, zoals dat 

in het regeerakkoord e n in de regeer

praktijk gesta lte heeft gekregen, al gaat 

het hi er niet o m ee n mon o liet. 

D aarvoor vormt in ieder geva l de mi 

ni ster va n Socia le Zake n tezeer een 

dwarsligger, die o nlangs waa rschuwde 

tegen een beeld van paars als een 'coa li 

tie van tweeverdie nende carrièreko nij

nen e n blinkende g lasarchitectuur', e n 

Een consensusdemocratie 
Er is , tenslotte, een vie rde beeld va n de 

Nederlandse politiek, sterke r va n de 

Nederlandse samen levi ng, waaraan dui

delijke ve rwachtingen z ijn gekop peld 

over de noodzaak en prestaties van een 

paars kabinet, en dit is de laatste jaren 

naar mijn in druk het ove rh ee rse nde . 

D it is het beeld va n Nede rl and als een 

consensusdemocratie waar nooit duide

lijk wordt gekozen , Nederland a ls een 

sa me nleving , waarin zowe l 'het primaat 

va n de po li tiek' a ls 'het primaat va n de 

vrij e markt' wordt aangetast, en niet tot 

z ijn recht komt door kartels, corpora

tisme en de algemene 'stroperigheid' 

van wat wordt genoemd 'het maat

schappelijk middenve ld '. Waar dit laa t

ste voora l wordt geassocieerd met he t 

CDA, ligt de op loss ing voor de hand : 

de vo rmin g va n ee n paarse coa li tie , die 

doortastend optreedt e n politiek zowe l 

als economisch ruimte schept. In de 

meeste commentare n ove r paars is het 

deze verwachting die duidelijk de over

hand heeft over andere . En h ier gaat 

het ook voorzeker om verwach tingen 

die in de regering ze lf, e n de haar steu

nende partijleidingen , gedefinieerd z ijn 
als ambities. 

Naa r mijn in z ich t is dit bee ld va n 

ik c iteer verde r: 'Flexibi li se ren ! De

reguleren ! Aa npasse n of wegweze n!: 

he t refre in va n ve le paarse momente n'. 1 

Een karakterist iek voo rbee ld van deze 

door Me lkert gekritiseerde gestalte va n 

paars vormt de voorgenomen verru i

ming van de wi nke ltijden. Dit onder

werp dat zich op het eerste gez icht 

leent tot een praktische discussie over 

de relatieve voor- en nade le n, heeft een 

ste rk ideologische lad ing gekrege n, e n 

we l in een mate dat ee n tweeta l waag

hal ze n uit de PvdA-fractie in de 

Tweede Kamer deze ve rruiming bij her-
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ha ling heeft geproclameerd tot 'lak

moesproef voor het sociaa l-libera le 

(lees paarse) ge halte va n het kab in et

Kok'. Deze lakmoesproef vloeit voort 

u it de vo lgende parmantige passage in 

het regeerakkoord: "Om mode rne ar

beids- en leefpatronen ni et in de weg te 

staan worden de restricties in de 

Winkels lui tingswet sterk verm in derd. 

Met betrekking tot instellingen in de 

pub li eke sector wordt eenze lfde ge 

dragslijn gekozen." 

Over dat laatste is si ndsdie n ni ets meer 

verno me n, hoewel het voor de burger 

a l ee n e no rm e vooruitga ng zou z ijn a ls 

gemeentehui zen e n andere 'in ste llingen 

in de publieke sector' 55 uur per week 

geopend zouden zijn , de maximurnope

n ingstijd voor w inke ls vo lgens de nu 

ge ldende W inkels lui t in gswet. Waarom 

het kabinet ni et in staat is 

hebben . Bij 'vrije' slui tingstijden leggen 

die voorspe lbaar het loodje, waarna de 

co nsum ent in de auto moet stappen om 

bij de supe rmark t zijn g rote e n b ij de 

benzinepomp z ijn kle ine boodschap

pen te doen. En dat terwijl Neder la nd 

tot nu toe in de Europese Unie na 

België de meeste w inke ls per 1000 in

woners heeft, nergens in de Un ie de fij 

nmazigheid va n het winke ldi st ributi e

net zo groot is, en nergens de fe itelijke 

(dus niet de toegesta ne ) open ingst ijden 

zo lang. Men mag de Konink lijke She ll 

e n de Kon in klij ke Aho ld we lli cht ge

lu kwensen me t het succes va n hun ve r

gaande inspanningen o m verru iming 

van de win ke ltijden door het paarse ka

binet te doen overnemen , maar van het 

kab inet en zij n aa nh angers in de Kamer 

zou men toch een bredere, meer door 

empirisc he waarschijn lijk
de e ige n overhe id tot een 

dienstbaarheid te brengen 

di e het we l aan de mid-

D66 die het heden dan door abstracte 

denstand op wil legge n, 

heeft in de pol itiek tot nu 

toe geen e nke le vraag uit

ge lokt . Tot het 'moderne 

arbe ids- e n leefpatroo n' 

behoren voorts kennelijk 

ni et de diepv ri ezer, de 

magnetron e n werktijden 

di e vèr voor zes uur z ijn 

afge lope n. Langere ope

ningstijde n va n win ke ls 

vergroten niet de afzet, 

maa r we l de kosten. Die 

kosten kunne n op twee 

ma ni eren worden afge

wente ld : op de consum ent, 

die hogere p rijzen gaat be-

ta len (en nu niet all een in 

pragmatisme als 

ideologie 

introduceerde, 

hamert op de 

ideologische 

identeit van paars. 

WD en PvdA 

zeggen dat ze deze 

vooral zien als een 

zakenkabinet. Een 

merkwaardige 

paradox. 

economische redenerin 

ge n ges teunde afwegin g 

he bben verwach t. 

Spreekt ui t dit voorbee ld 

de mate waarin een nogal 

primi tief vrije marktden

ken de ideologische 

gro ndtoon va n paars aan

geeft, dan wi l ik daarmee 

echter a ll ermin st ste ll e n 

dat hi ermee de paarse 

identiteit ge noegzaa m is 

vas tge legd. 

De twee voornaamste be 

leidstrekken va n paars , de 

dominantie va n het finan

cië le bele id over al het an 

dere; en de veronderste lde 

verste rkin g van economi -

de avondw in ke l), of op de winke lbe

drijven als zij die kosten niet kunn e n 

verhale n. Dat zull e n voora l kleine buur

tw inke ls z ijn , die toch al hogere kosten 

sche marktwerking door 

grootscheepse regulering, a lsmede de 

pseudo-privat isering va n grote de le n 

va n het pub li eke dome in - z ij n imm e rs 

in het geheel ni et exc lusief paars. 
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lntegcnclecl, hct gaat hier om cen poiJ

tiek die inderti)d met verve door het 

kahinet-Lubher<,-Kok i' gclnitiecrd De 

huidige mini<;ter-pre,ident "vooral ex

lllilllqer van FinJncicn, en mini,tcr 

WiJCT'> plukt de vruchtcn van het he kid 

clot zijn voorgang'>ter ills <,lJilh'>ecretJ

,-i.,, of mi'5chicn moet ik zcggcn: hct 

ministerie vJn lconomi,che Zokcn, ai

IJng had ingczct 

Hct i'> daarom zcer de vrilag of men hct 

huidigc bbinct a], cen paar<;c coalitic 

in de iclcologi'>chc zin bn hcschouwcn 

In de Cl'J'<,lc pbi!ts orndJt, zoal-, ik heh 

pogcn aJn te toncn, mcningwer,chillcn 

over lcven'>hc,chouwel i 1kc kwestics 

niet ccht tcllen. Ecn heel ancler themJ 

staJt centJ-aJI: Nederland al-, ccn <;taat 

die door de '<,tropcrighcid' Viln de hc

sluitvorming, door ecn algemeen cor

poratisrne wordt gckenrnerkt. WaJrmce 

nict aileen de regulering dcr arbcidwcr

houdingcn via min ot mccr vcrplicht 

overlcg tu'>Sen -;uciale partners wordt 

bedocld, maar talloze andere vormcn 

van uitbc,tcding van publiekc taken 

aan '>cmi-puhlicke organen, die nu gc

privatiscerd mocten worden. 

Sterkt:r nog, tcnvijl D6h en haar Ieider 

Van -"lierlo door hun hlokbde vJn elkc 

andere <,crieuze mogelijkhcicl de paar<,e 

coalitie onvermijdclijk maakten. en dc

ze met vuur in ideologi'>che zin dcfi

nicerdcn, hchbcn de lciders van de 

twec andere coaliticpartner<; jLmt bcna

drukt clat cr gcen hijzondcrc inhoudc

lijke hctekenis aan dezc comhinatie van 

partijcn moct worden gchecht. Zowcl 

l:lolkc<;tcin a], Kok <,prcken emver in 

termen van 'zakcliJk' en 'p,·agmati,ch' 

Fn mcrkwaarcligc paradox: de politiekc 

partij die hct pragmati-,mc a], icleologJc 

in de Ncderland,c politick intruduccer

dc, hamcrt op de icleologi'>che iclenti

tcit van de nicuwc coalitic, terwijl de 

t\A.'ec oudc rartijcn daarcntcgen zeggcn 

dat ze dczc votnal zien als ccn zaken

kabinet, 'cen heel gewoon kabinet' zo

a], premier Kok hct h1j ZIJn aantredcn 

noemdc. Dat pi!st in ecn tcchnocrati

sche '>lijl, waarin ext1·ecn1 idcologi,chc 

<,tandpunten worden voorgcqeld a]<; 

tcchni<,chc en politick ncutralc oplm-

':.lllgen. 

Pro{. drs /l.A(;_,\1 Tio1np is Pcrhondcn 111111 ,lc 

\
111ki}mcfr i'olilieke Wctcl/si her /'!Jell '"'" ,!e 

RJjbuiiiP<Tslieil Lcide11 Tcl'el/s 11 h1j hi)ZOII,icr 

hoo!jlmrilr i11 de thcom 1'11 c}csclncdcllis """ 3c 

illlemillioll!llc hctrekkinl}ell !IIIII de LilliPcrsileit 

l'clll AnJotcr:!c1111 f!Jj IS Oll,lcr <111dcrc rcd!lctmr 

1'<111 hct 'Jaarlroek Poor /Jet de1noc r11/isch socill

lislllc', ll'ililrJ'illl i11 scfl/cllllrcr j I /Jc/ zcslindc 

dec/, Nednland i11 de urcrc/d, (;\111slcrdmn 

WBS-1 )c !\r/mdcrsfrm1Pmchccll 

Noot 
Hn flJrool 17-10-J!J'):' 



Het boekje 'Phoenix or Cheshire Cat? Christian Democracy: Past, 

Present ... and Future?', over de opkomst van de christen-democra

tische partijen in Europa en hun toekomstmogelijkheden, bevat 

een speciaal aan het CDA gewijd hoofdstuk met daarin ook de 

ontwikkelingen na I 994. Fogarty, een kenner van de christen-de

mocratische partijen in Europa, analyseert de mogelijkheden voor 

die partijen om er weer bovenop te komen. Een boekbespreking. 

V
an 15 tot IH novcmhct 

Jongstlcdcn hclcgde hct 

Katholtek Documcntatte en 

( Jnckrzocksu:ntt um te 

Leuven cen internatio11aal colloquium 

over 'De christen-demo

cratic in de Furopc<,e llnie 

I 'J--15 ·I '!'!5' Len groot 

ttant;:tl univcr-,itairc ondcr

zoekers hield inkidingu1 

over de chriqen democra

tische part1Jen in ltaltc, 

Ft·ankriJk. Nederland, Bel

gic en I Juitsland alsmede 

over de Europe<,e Volk-,

partij I FVI' 1 /\an de orde 

kwa111e11 qelsclmatig de 

voorge-,chiedeni-,, de op- Dr. 
komst, de hutdige plaah in het politic

ke landschap, het elcctmaat en de 

invloed op hct politieke wstecm, op de 

'-.OciaJI-cconomi'ichc vcrhoud1ngcn en 

op clc <..ultuur en de religte Van Neder

landse ZIJdc spraken daar dt· C I van 

Kershergen 1 Vrtje Llntversttett i\m

sterdami, dr R. Koolc iRiJk-,untverstteit 

( !)V I~ q.::; 

LcidenJ, dr H t\1 ten Nape! 1 RiJks

universiteit lciclenl. dt·s. H v.d. Streck 

(RiJhuniversitcit Utrecht 1 en dr R 

Zwart IKatholickc Llniversttctt 1\tJ-

n1cgcn) 

J Klof, 

Fen promincntc go..,t \\'J<.., 

prof dr .\ltchacl I ogartv 

I I'Ji(>l Lilt (hlord. l'roks

...,or Fogorty 1.., ccn c\:ccl

lct1le kenner van de clms

ten-den1o<..rJttschc pJrl1JCI1 

111 Furopa In I 'J'i/ vc-r

s<..heen ZIJI1 hock '( /'lhildll 

I lniiOlldt)' 111 \\'c,iclll F1110/>< 

IS20-I<Jii' (JokvJndcre

centc· ontwtkkelingcn ts h11 

uitstekend op de hoogtc· 

vlak v<'><'>r het colloqutum 

verscheen '/'/'"''"" 01 ( /Jt,f,," ( di' 

Cfn-i~llilll f)cnlO<Jdl)' l\1\l fl/(\('!1/ did 

Fuitllc'' Het hoek1c hcvJt llJJst lwold

stukken over de opkotnst \'J/1 de clms

tcn-demouJttsche pZ1rllll'l1 111 I umpJ L'l1 

hun toekonlqmogelqkheden L'L'/1 spcu 

JJI JJil hct (J JA gel\' tid hooldstuk. dJt 

ook de ontwtkkcltngctl llJ I'J'J.J <llllqt 
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Aderverkalking en rigiditeit 
In het eerste hoofdstuk 'The Rise of 

Christia11 Democracy' anal yseert Fogarty 

de opkomst e n de e lectora le hoogte 

punten va n CDU/ CSU, C VP/ PSC, 

ÖVP, ARP/ KVP/ CHU/CDA, D C/PPI 

e n de Z w itserse CVP direct na de 

Tweede Wereldoo rlog. Aardig is he t 

om in het bekende rijtj e Sturzo, 

Ade naue r en De Gasperi nu ook 

Ab rah am Kuyper genoemd te zien . 

H em komen we in de continenta le pu

blikaties, onder meer van de EVP zelf, 

niet tege n. De protes tantse bijdrage aan 

de chri sten-democrati e is buiten ons 

land nauwelijks beke nd geworde n. 

Fogarty kent he m wel en beschrijft de 

z ich ontwikkele nde chri sten -democra

tische maatschappij-visie dan ook on

der andere met de term 'gespreide 

ve rantwoordelijkh e id'. Onderstaande 

tabel laat zien dat ei genlijk allee n de 

CDU het hoge ni veau uit de begint ijd 

e nigszins heeft kunnen vasthoude n. De 

terugva l wordt door Fogarty toege-

schreve n aan het fe it dat ch risten-de

mocratische partije n te lang aan het be

wind zijn ge bl even , er ni et vo ldoe nde 

in ges laagd zijn hun principes in beleid 

zichtbaar te maken en aldus hebben 

toege late n dat hun im ago onduidelijk 

werd . C hri sten-democrati sche partijen 

z ijn aan ade rve rkalking e n rigiditeit 

gaa n lijden , zo c iteert hij Herman van 

Rompu y, voo rmali g directeur van het 

wetenschappelijk bureau va n de Be lgi 

sche CVP/ PSC 

Gebrek aan gezaghebbende 
presentatie 
In het tweede hoofdstuk , 'Ho w Dutcf, 

Chris tiar1 Derrrocrats Ja ced a New World', vin

de n wij een scherp a nal yse re nd portret 

va n het CDA terug. Fogarty is enth ou

siast, al s hij o pmerkt dat het opmerke 

lijk is dat ee n ch ri sten -democrati sche 

partij zich anno 1980, in een secula rise 

rende omgeving waarin anderen z ich 

li eve r volkspartij noemen , vo lui t aan de 

'C verbindt . Achtereenvolge ns passe -

Resultaten christen-democratische partijen bij verkiezingen, 
1960-1995 

Hoogste score Verkiez ingen 

1954- 1966 1990- 1995 

o/o o/o 

Duitsland (CDNCS U ) West 50.2 ( 1957) 46 .3 ( 1990) 
ve renigd 43.8 ( 1990) 4 1.5 ( 1994 ) 
Zwitserland (CVP) 234 ( 1963) 18.3 ( 199 1) 

(EVP) 1.6 1.9 
Luxemburg (CSV ) (o/o aantal ze tel s) 50.0 ( 1954) 35 .0 ( 1994 ) 
O os te nrijk (OVP) 48.3 ( 1966) 27.7( 1994) 
Be lg ië (CVP/ PSC) 46.5 ( 1958) 24 .9 ( 1995 ) 
Nederland (ARP/CHUIKVP >CDA) 50.0 ( 1956) 22 .2 ( 1994) 
Itali ë (D C/PPI ) 42.3 ( 1958) 104 ( 1994) 
*' Klein e christe lij ke partij e n 

(SGP/GPV/ RPF not C D ) 5.8 ( 1963) 4.8( 1994) 

Uite 'Phoe11ix ar Clmhire Cat? Christiar·r Derrrocracy, Pa st, Present .. a11d Fut ure!' 
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re n de revue 'Appè l en Weerkla nk', de 

Kaderschool , het ti e nj ari g jubileum in 

1990 en de pog in g o m ste lse lmat ig de 

vier kernbegrippen in prakti sch be leid 

om te zetten. In een epiloog beschrijft 

hij de ro l va n he t eva luatie-rapport

Gardeniers, 'Appèl e n Weerklank 11 ' e n 

de Strategie Cormrl talio11 . Fogarty's conc lu 

sie is dat de ve rki ez in gs nederlaag ni e t 

te w ijten is aa n de g rondslag of de uit 

ga ngs punte n va n he t C D A, maar aan 

een gebrek aan gezaghe bbende presen

tati e van op deze principes gebaseerd 

be le id. H et ve rki ez ingsprogram leek te

vee l o p ee n rapport va n het Ce ntraal 

Planbureau e n de partij werd teveel top

down gele id . Van Rompuys kriti ek ge ldt, 

aldus Fogarty, ook het CDA: 'Ecclesia 

selllper refomrmrda, sa are poli tica/ pariies"'( pa

g ina 52). 

Een eigen antwoord 
Het derde hoo fd stuk 'Where next?' analy

seert de moge lijkh ede n voor chri sten 

democratische partije n om e r weer 

bovenop te komen . H et ce ntrale pro 

bleem ziet Fogarty in de o nde rscheid

baarhe id va n ee n eigen a ntwoord op de 

probleme n va n de toekom st. De kiezer 

z iet dit on de rscheidende va n de c hri s 

ten-democratie niet meer, maar het is er 

we l degelijk , aldus de auteur. C hri sten 

democ rat ische pa rtij en moete n ni et 

la ngzaam naar de achtergrond verdw ij 

ne n zoal s de vri e ndelijke, maar in neve

len oplossende g liml ach va n de Cheshire 

Ca t. Evenmin moete n zij o pportun is

t isch hun karakter ve ra nderen zoa ls de 

Europese Volkspartij doet. (Fogarty is 

bijzonder sc he rp over de in tegrati e met 

de Co nse rva ti eve n, tot ee n Burgerfiche 

Sallrlllelpartei; zulke ca tch all-pa rtij e n geeft 

hij geen ove rl ev ingskan sen.) Nee, zij 

moeten zich overtui ge nd tot de ki ezers 

richten 

( I ) met een boodschap van integratie. 
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Fogarty wijst hi erbi j op de striki11g bij

drage va n H ans Küng op het CDA

symposium o p 12 e n 13 mei jongs

leden; 

(2) met hun visie op de ve rantwoorde 

lijke same nl eving, waa rin ge mee n

sc happen , consensusvorming en 

gespreide ve rantwoorde lijkheid ce n

traal staan . En z ij moe ten 

(3) een speciale relatie met de kerken 

onderhouden. 

Op all e dri e de terreinen is lan ge-ter

mi j nde nke n in thiuk tallks noodzake lijk 

om deze llnique selliug poiuts va n de 

christen-democratisc he part ij e n in 

overtuigende concrete be le idsvoorste l

le n om te zetten. En we moe te n daa r 

de tijd voo r nemen , zegt Fogarty. Kijk 

naa r Fri edrich H ayek, cjie z ijn ideeë n 

o ntw ikke lde in de jaren de rti g e n o p 

de top va n zijn invloed kwa m in 1980. 

"Wie ge neree rt waar de nieuwe ideëen 

op deze drie ge biede n, di e de chris

ten-democratische partijen in staa t 

zull e n ste ll e n hun ondersc he idend ve r

moge n e n hun st rijdbaarh e id te he r

scheppe n?" 

Dr. CJ Klop ( 194 7) is plaatsverval/gelid di

recteur vau het Weteuschappelijk lu stituut voor 

het CDA 

Het boek 'Phoeuix ar Cheshire Cal? Christiau 

De11rocracy: Pa st, Prescut .. aud Futuro ' vau 

de haud vau M. Fogarty is wr uitgave va11 

IV1ove11reut for Ch ristimr Derllocracy, Christiau 

Der11ocrat Press, 0/d Hall Greerr, Ware, Herts. 

SG11 1/)U, Uuit ed Kiugdo111, iu 1995. Het 

bevat 67 pagiua 's el/ kost f 10,-. 
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re11 de revue 'Appel en Weerklank', de 

Kader'>chool, het tienjarig juhileum in 

I 'J'IO en de poging om <;te],elmatig de 

vier kcrnbegrippen in praktt<,ch helcid 

om te zetten. In ecn epiloog he'>chrijft 

htJ de rol van het evaluatie-rapport

Cardenicr'>. 'Appel en Wecrklank II' etl 

de \imlct/IL C.oll'llli<llioll. Fogarty\ conclu

'>te i'> dat de verkiezing<,necJcrlaag niet 

te wijten i'> aan de grond,Jag ol de uit

gang<,punten van het CDA, maar <1an 

een gehrek aan gez<lghehbencle pre<,en

tatte van op dezc principc<, geha'>ecrd 

belctd. Het verkiezing'>program leek te

veel op een t·i!pport van het Centraal 

l'lanhureau en de parti) werd teveellof>

,lou'll gelcicl V<1n Rompuv' kt·ittek geldt. 

<1ldu, Fogilrty, ook het CDA: 'fcdc,i<t 

scutf>cr rcjornt<tll<h so <tiC f>olll",d fl<trlics"'i pa

gina 521. 

Een eigen antwoord 
Het derclc hoofd.,tuk · W/Jcrc 11cxl'' <lnaly

'>ecrt de mogelijkheden voor cht-i'>ten

democrati<,che parti)en om er weer 

bovenop te komen. I- let centrale pro

blcem ziet I og<1rty in de onder<,chetd

haarheid Viln eetl cigen <lntwoord op de 

problcmetl van de toekom<,t I )e ktczer 

ztct dit omlcr,c.heidende van dc c.lll'i'>

tcn-dcmocratic n1ct n1ccr, 11100r hct i..., cr 

wei degel11k. alciu'> dc auteur C:hri'>len

denwcrati'>chc pi!rttjcn moeten ntet 

langzoon1 nJar de ochtcrgrond vcrdwij

tlen zoa]<, de vt·icndcll)ke. maar in neve

len oplo<,<,etlde glimlach van de ( /Jc,Jnlc 

( <tl. Fvenmin mocten zi1 opportuni<,

ti'>ch hun ka1·<1kter verancleren zoal, de 

Furope<,c Volk.,parti) doet. 1 1-'ogarty ;, 

hijzondcr <,cherp over de tntegratie met 

de C:on<,crvatieven. tot een !ltmJcr/,d" 

-"'"""'cl/><trlcl: zulke c<tlch 1111-parti)en gcelt 

hij gee11 ovcrleving'>kan<,en. i Nee. zi1 

mocten zich ovcrtuigend tot de kiezcr, 

rtchten 

( l 1 met ccn hoocJ .. chJp van intcgratic 

Fogarty WIJ'>l hierhij op de 'lnkiii</ hiJ

drage van Ham Kting op het Cl )A

'>ympo,ium op 12 en I i mei Jong'>

lcden; 

i2J met hun vi,ie op de vcrantwoorde

lijkc <..,tJmcnlcvJng, \VJJrin gcmccn-

con..,cn._,u..,v< Jrllll ng en 

gc<,preide veriltltwoordeliJkheid c.en

traal '>taa11 Fn ZIJ nweten 

I i) een '>pec.ialc reli!tlc met de kcrken 

011derhc1uden 

Op aile dne dc tcrretnen I'> lange-tcr

mi)ndenkell in 1in11k idllk, nomlzakelrJI, 

om dcze "'"'/"" ,c/flii<J l>c>riil' van de 

c.hn'>ten-denwc.rati'>Lhe part11en 111 

overtuigemlc conuete helcldW<H>r'>lel 

len 0111 te zetten. I 11 we moeten daa1 

de tijc\ voo1· nemen zegt l·ogart\· Krtk 

llilJr htedric.h I byek. dre ZIJil 1deei.·n 

011\Wikkelde 111 de JJITil dertrg e11 op 

de top Viln ziJn invloed kwam in I'IS(I 
11

Wic gcncrccrt waar de nlcl!wc idcl;cn 

op deze drie gehieden. die de clm'>

ten-democrati'>C.he parliJen 111 '>taat 

zullen '>lellen hun ondcr,che1dend vcr

mogen en hun <,tri,dhaarheid te her

'>cheppen~" 

l)r ( I Klol' 1 Ill 17! '' f>Lr:illl'lll'dll:/lll,l ,/r

mlclll !':Ill /"1 \l'cicll,chlll>/:cltlk lii,lrlrllil '"'''' 

/Ic/(IJJ\ 

I lei hock 'i'honwc "' ( 1,,,1,",. ( <tl' ( l'"'lidll 

/)wiOUdl)' P11~/, f>lc~nil did Futuul l'dll 

1ic IJtnd I'd II ~\ 1 Foi}till)' j\ tnl ruL/dPt I'd II 

,\1oi 1C111CIII/ol (),n,lidn/)cii/Ocldl_)' ( /'IJ>IJdJI 

l)clltOll:ill'u", ()/,IIIII/I("""· \\',111 llril' 

S(, 1 1 1 I Jll l111rid Kllr>J,/,,,11_ 111 I""; I lei 

{JcPdl o/fltli}llld\ t'JJ ~·o,/ / 10,-

'f. 
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ankZIJ CDA-IractJevooJZlt

ter Hcerma <;taat de ge 

zlmpohtJek wee1 op de 

agenda Hct '" nu zaak om 

cr ccn gcdcgcn uitwcrking aan te ge

vcn. Bij het voeren van een discussie 

hierover is het van groot belang dat ai

le mogelijke denkwegen en argumenten 

worden gcinventari<;eerd en op waarde 

gcschat. Stokpaardjes en heilige koeien 

moeten ter di'>CU'>'>ie kunnen worden 

gesteld. Er zal een werkclijk open dis

cw,sie moeten worden gevoerd. Aileen 

zo wordt een strategisch bcraad over 

dit onderwerp serieus genomen. De 

di'>CU'>'>ie'> over gezimpolitiek ziJil vaak 

gepolariseerd \)aardoor gebcurt het 

vaak dat waarde-oordclen worden ge

presenteerd als kitell; dat de argumen

tatie <;\echts retorisch is. 

lk noem twee voorbeelden. [r wordt 

dan bijvoorbccld gezegd dat ouders hun 

kinderen massaal 'dumpen' bij dagver

blijven. Dit argument wordt vaak inge

zet door degenen die dagvcrbl ijvcn 

beschouwen als slccht voor de kindcrcn. 

Llit onderzoek blijkt dat ouders met kin

deren onder de vier jaar gemiddeld iets 

minder dan drie dagen gcbruik maken 

van kinderopvang Fr blijken nauwclijks 

kinderen te zijn die vijl dagcn in de 

week naar een dagvcrblijl gaan 

Een andere retorische redenering is, de 

jeugdcriminaliteit groeit en dit bewij'>t 

dat het gezin in toencmende mate dis

tunc- tionccrt. Deze redenering zal ik 

later in mijn betoog uitgebreider aan de 

ordc stcllcn. 

]ui'>t om retorische redencringen uit de 

weg te ruin1en i~ hct van groot bclang 

dat terdcgc kenni'> wordt genome11 van 

wetenschappelijk ondcrzock. ]ui<;t bij 

de zoektocht naar een modern gezim

be\cid is de lamp van de wctenschap 

hard nodig. En niemand zal kunnen be

wcren dat onderzoeksgegeven'> over 

het gezin maar mondjesmaat bestaan. 

Aan de Katholieke Llnivcr<.iteit NiJme

gcn hecft de vakgroep empirische ge

zinspedagogiek zecr vee\ ondcrzoek'>

gcgcvcn~ vcTzan1cld en gcjntcrprctccrd. 

Ook kan gewezen worden op de 

Cezimraad en hct daardoor uitgegevcn 

tijdschrilt 'Cezin' Daarnaast zijn er ge

gevensbe<;tanden en rapporten van het 

Sociaal en C:ultureel Planbureau, het 

NIBLID en het C:entraal Bureau voor de 

Statistiek. Fn dit is nog bepaald gccn 

uitputtende op<;omming. 

Het gezin: een omstreden 
woord 
Symptomatisch voor de stcrke polarisa

tie rondom hct ondcrwerp zijn ook de 

negatieve associaties die het woord ge

zin oprocpt. Hct woord is - zoals 

Heerma tcrecht hedt gesignalcerd 

een tahoe binncn de spraakmakende 

elite in Nederland. De lachcrige '>kcr 

hangt wezenlijk <;amen met taboe<; die 

onder andere zijn ont<;taan door de 

crnancipatiebcweging. Het gezin 1s 

daardoor in een <;lccht daglicht komen 

te staan, als ccn vrouw-ondcrdrukkend 

instituut. De toevoeglllg modern ge

zimbeleid i'> naar ik aannccm - ccn 



uunduiding wuurn1cc worcit uungcgcvcn 

clat men rckcning wli houckn met de 

vcrandcringen in OJWJttingcn die dank

ziJ de cmancipatic hebhcn plaat<.gcvorl

dcn Degene die hct over modern 

gczimhcleid hcdt, doet in ieder gcval 

ccr1 van de volgende- en mi'>'>chicn wei 

aile- hoHclijkc knichuigingcn 

mce<,talrn hct mrdden gelaten Hct l11kt 

n1ij vcr<.,tundig voor de uitwcrk1ng van 

modern gczrmhclcrd in ecr<;te rmtantrc 

te rcdenercn vanuit de del111rtic drc 

door hct Nationaal Comitc van het 

VN-lnternationaallaar van hct Cezrn '' 

gchruikc 'ccn gezin '' ecn lccl-ccnherd 

\V.Jarin kindcrcn worden opgcvocd' 

1 longn1a I <)()5 p N~ 1_1 

'We willen de vrouw niet 

weer achtcr het aanrecht 

1agen' Men erkent dat de 

rollen in het gczin mindcr 

'>Ck'>cgebonden geworden 

ziJn: de vrouw i'> nict in 

hct mercndccl van de ge

vallen mccr uit'>luitcnd 

huiwrouw en moeder, de 

man i'> nict aileen maar 

ko'>twinncr. 

Wanneer men 
!\remand !welt zich door 

dezc dcfinitie hurtcnge

<,/oten tc voelcn iedereen 

i\ i11111llT<.., kind gC\\'l'C<..,t 

en zal het helang van cTn 

gocdc opvocd1ng ondcr

'>L hri jven r\ lodern gczrn'>

hclcid gaat wat mr1 hctrclt 

cr 111 zccr <.,tcrkc mJtc om 

nu tc gaJn hoc de con

tck '>l voor de opvocd i ng 

van kindcrcn zo gun<..,tig 

mogeli1k gemaakt kan 

worden Allereer<,t drcnt 

dan de rol van de ouder' 

be.,proken tc worden 

Daarna komcn ver,chil

kndc '>icren aan de orde 

die hct orwoeding,kli

doorgaat op de weg 

van steeds meer 

opvangmogelijk-

heden bevnordeelt 

men de ouders met 

een goed inkomen 

*'We erkenncn dat ook <,a

menwonendc hctcro- en 

hommek'>uelc paren crhij 

horcn' Het gezin <,taat niet 

mccr per definitic gcli1k 

aan een getrouwdc man en 

vrouw met kindercn. 

en neemt de druk 

op werkgevers en 

werknemers om te 

komen tot 

verlofregelingen af. 
* 'We erkenncn dat hct 

kla'>'>ickc gczin ook zijn fcilen had' Het 

kla'>'>ickc gezin i<; van zijn voct<,tuk ge

<,toten en wordt geas<,ocieerd met '>Ck

<;Ueel machtsmishruik: ince'>t en ver

krachting binncn het huwcliJk. Daar

door is hct nict rneer zonder mccr 

'gocd' en hoven ieclcre twijfcl verhcvcn. 

* 'Wij erkcnnen dat de individualisering 

goedc kantcn hccft'. Het gezinsdenkcn 

rocpt cnorme irritatie op bij menscn die 

ervar1 ovcrtuigd zijn dat de individuali

<..,ering ccn groot goed i~. Hct gczin 

wordt geaS'>ocicerd met hct tcgcndecl 

van individualisering athankelijkhcid 

van ccn kmtwinncr. Bovendien cloet 

rnen de allecn<,taandcn tekort. 

Welke kniebuiging men prccie<; doet en 

hoc diep wordt in hct politiekc dcbat 

CIJV 12 'J5 

maat hcinvloeden 

Verantwoordelijke ouders 
Het begin i'> ergenlijk heel eenvoudrg 

hi1 gczinshelcid moct worden urtge

gaan van de vcrantwoordeli,kherd van 

ouder<;_ Tcgenwoordig "' het h11gen 

van kindcrcn - veel meer dzm vroegcr 

een keuzc. Daarmee "' natuurl11k nret 

gezegd dat al, men gekozen hecft r I' 

men ook wcrkelijk kinderen bn kr11gen 

(2) het kind kriJgt dat men zich voor

<;telt. Wannccr men de vcrantw<H>rde

lijkheid voor kindcren op zich r1eemt "' 

dat het imlaan van een weg dre men 

niet kent. AI met al "'duideli1k dat ou

der'> tegenwoordig vee I hewu,tcr en gc

rnotivecrdcr aan hct oudcr,chap 

'f. 
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hcginnen Dat hccft tot gevolg dat zij 

de vcrantwoordelijkheid ook hewu<,t op 

zich ncmen. Daarhij moct crvan uitgc

gaall worden dat ouders zecr gemoti

vecrd zijn om hun kind zelf goed op te 

voedcn. [en kind is iet<, hijzondcrs 

Hoc het met de eigen kinderen gaat 

hcdt sterke invloed op het zellheeld 

van de ouders. Ouders moe ten de vriJ

heid hebhen hun kinderen zo op le 

voeden als hen gocddunkt. Vanzell

sprekend is die vrijheid niet onbepcrkt, 

maar cr zijn zcer dringendc rcdenen 

nodig om te besluiten tot heperkingc11 

van dat vrijheid-,recht Die vrijheid 

hrengt bepaalde verantwoordelijkheden 

met zich mee. Fen te grote hemoeienis 

van de overheid of van andcrcn is geen 

goede zaak. Het gezi n als privc-domei n 

i~ ccn groot goed. I)at nccnH nict wcg 

dat de opvoeding van kinderen niel 

volledig een privc-zaak is Kinderen 

zijn in grote mate afhankeliJk van wat 

hun ouders met hen doen en in die zin 

kwetshaar Bovendien kan de kwaliteit 

van de opvoeding de samenleving n1et 

onvcrschillig Iaten. De ovcrheid moet 

echter zecr terughoudend zi1n met in

tervenicrcn. llitgaand van de vri1hc1d 

en verantwoordelijkhcid van de ouders. 

moet cr eerst voor gekozen worden de 

verantwoordelljkheid van ouders te on

der<,teullcn. Wanneer andere slnen d1e 

ondersleuning niet hieden. ol zelts te

genwerken dan mocte11 ouders allcr

eer<,t zell de mogelitkheid hehhen om 

daaraan iets te vcrandcren l.ukt dat 

niet dan zal de overheid cen handje 

moelen helpcn. Te hcginnen met zach

te hand en als cr- dan nog niels veran

dert met zwaarde1-c middelen De 

uitdoging von hct n1odcrnc gczin-,bc

lcid ligt vooral daar: goed te anJiyseren 

in hoeverrc ouders in deze samenlcving 

hun verantwoordeliJkheid kunncn 

waar-makcn, hen zoveel mogelijk de 

1nogelijkhcid gcvcn 0111 de on1gcving 

van het gczin ten behoevc van de op

vocding te he't'nvloedcn, te zorgcn voor 

een <;timulercnde opvocding<,omgeving. 

Om te bepalcn of cr een taak is voor de 

overheid zal men op elk punt dat h1j 

gezimbeleid aan de orde komt. zich de 

volgende vragen moeten stellen: 

- War is de vcrantwomdcliJkheid van 

de oudersc 

- Welke rechtcn en plichten hehhen 

ouder<, met het oog op hun verant

woordeliJkhcid voor de opvoeding' 

Het poreuze gezin 
llitgaande van de vcrantwoordelitkheld 

van de ouder<, moet de chri<,ten-demo

cratic vervolgcn~ oog en zorg hchhcn 

voor de on1gcving, de contck~t van de 

opvocding van kindcre11. Opvoeding rs 

een kwetshaar proces omdat hct een 

proces is dat contekstgevoelig is. De 

kwaliteil van de opvoeding is niet ai

leen van oudcrs alhankcll)k: oudcrs zi1n 

daarin voor een belangrijk deel afhan

keliJk van skren hu1te11 het gez111. waar

van men ook deelu1tmaakt. I let is van 

he lang dat die slcren een onder<,teuning 

kunnen hieden aan de opvoeding thuis 

Hct gocd lunctioncrcn VJil gczinncn 1-, 

i11 slerke mate alhankelijk van de omge

ving. C~czinncn kunncn zich nict gc·[')O

Iecrd opstellcn. Llk gez1n is 'poreus' 111 

meer of mindne mate athankeli1k van 

wat cr zich 111 de omgcving at-,pcclt 

Via kinderen konll de hu1tenwcreld 

hinncn. K1ndcrcn gaan nour -,chool. 

gaan hi) vriendJes/vriendinnet[es spelen 

ol kr-i[gl'll ze op hezoek. spelen op 

straal, kijken naar de telcv1s1c en dcrge

li[ke. ,\\aar her gezin 1s ook m1n ol 

mecr alhankell)k van arheidsomstandig

heden· mocten oudcrs 1.allchei! wcr

ken'. ku11nen zij wcrke11'. hoeveel 

nwetcn ziJ werken: Len lihcralc opvat

ting zal \Vc·inig oog hchhcn voor de 



contck<..,t-gcvoclighcid van hct gczin 

l)aat·in gaat men crvan uit cbt elk indi

vtdu wei zell bn he,li"en ot htJ, ZIJ cr

gem voor kieq ol juiq niet. 

Diek,tra I I '!'!2! noemt de volgende 

lactl>t'en' 

I i Het he,taan van allct-lci parallcllc 'o

ualt,atte-invloedet1c de ,chool en de 

media. I )eze invloeden kut111u1 onder

qeunend, maar ook u>ncurt-crend ot 

zell, tegengeqeld zip1 aan de ouderli1ke 

opvocding'-.patr<>nen en c>pvattingcn 

2 1 Vccl jongcrcn '-.taan voor ontwtkkc

lingqilken, zoal' hun 'choolloophi!Jn, 

waarvan de ei,en de intellcctuelc c11 "'

ciillc u>mpetentie van hun oudcr' VilJk 

aanztcnll)k ovcT...,tijgen 

51 Steed..., 111ecr vohvJ'-.'-.CtH·n '-.taan on

der druk om andere rollct1 utt te oclc

nen dte in hun prakti,che en emo

tionelc Ultwerking VZlZlk op gc<.,panncn 

voct qaan met de ouderrol. 

41 I )e ouderrol moct door een toene

mcnd aantal volwZl'-.'-.cncn a]..., gcvolg 

Viln huweliJk' lrclatie-onthinding olwel 

'oll'tl'ch worden uitgeoelcnd, olwel in 

ee11 'ituatie van gedccld ouder,chap ol 

'tidouder,chJp. DichtrJ voegt hterJan 

toe dat het ri,ico op het gehrekkig 

lu11ctiot1etTn van de oudcr in eenouder

gezlnncn grotcr i'-., onldi:lt 111 ccn dcrge

lttke 'ituatie vakcr 'prake i' vJn een 

ongun..,tige linanciC!c po'-.itic, ccn gc

ht·ek aa11 pcr,pectieven van de ouder en 

een gehrek Jan opvoeding,onderqeu-

lllllg 

DiekqrJ maakt er melding v<1n dat al 

IangetT ttJd va11 veN.:hillcnde bnten de 

vrcc~ gcuit worth dat de primatr vcrant

woordeltJket1 voor de opvoeding van 

kinderct1 i11 tocncmende mate mindet· 

goed 111 qaat zullcn zip1 hun taak te 

vctTichtcn, WJJrdoor de kat1' op ont

wikkclit1g,prohlcmen in de toekomq 

z<1l toeneme11 il)tek,tra. i11 WRR-rap-

( 1)\1 1:2 q;;; 

port. p. i7 en ::SH 1. I )czc d1agnu-.c r.., cr 

natuurltJk maar ccn. maar wei C·cn dte 

het (.I )A ter harte zou moete11 m·n1en 

l)aarom pic it ik crvom dat het (I),\ 

ccn -.chcrp oog moct ont\\'tkkclcn \'OCJI" 

de vnantwoordelttkhetd van dll· tnJ,ll 

,chappeltJke actot-cn dte de kl\alttett 

van het opvm·ding,klllllJal hellwloe

den. In dit vnhJml zttn heel 111 het htJ

zondn vJn helang de ,tnen \'Jn het 

wnk, de •.chool, de huurt de vcrelltglll

gen en de medtJ lk he,pt-cek deze ,Kh

tcrccn\'()]g('ll<.., 

De sfeer van het werk 
De ,leer VJil het wcrk "llatuurltJk htJ 

Lllhlek Viln hc·IJng .\rhetd'tiJLkll ck 

mogel:tkhetd tot deeltiJdwcrk llnthtlt 

-.cring. kindcropvang en dcrgcll]kc 1"-1-

ken de mogeltJkhetd tot "Jl''"eckn 

direct. Socialc partner' kut1ne11 "Jl deze 

verant wo"rdel i jkheid JJnge,pr< tkell 

worden. Zullcn ZtJ 111 C:/1.()', v"ldocmlc 

nlaZttrcgclcn trcllcn- uit cigcn \Tile wtl 

om de vnatllwoordelitkhctd vJn de 

"uder' voor hun ktlldcrell \Ttltg lc qcl 

k11 Het gaat hin om de ondcrl111gc "'

lidJI'itc·tt van wcrkcmkll z"lldct 

kindnell met wnkemlcn met k111dnc·11 

Aangczicn L'L'Il gocdc opvocd1ng ,·on 

kincleren in het JlgelllLTll helang " 

t11()Ct de ovcrhetd 111 de gatell hltJn·n 

lwuden dJt met clcze factor rcke1111lg 

worclt gehouden I k lrtn dte llltnl'tet 

,\lclken gekozen heelt 111 ZtJn 111 'ep 

tcmhn I 'J'J) LlltgchrJchte twta ( ltn de 

kwalitcrt van arhcid en zorg 1.., g()cd 

het t"ewerke11 naJr LTil andere arhellk 

orgZlni<.,Jllc 1-. ccn gczJtncn!tJkc \Trant 

woordeltJkhetcl vall alk hetr"kken 

pZlrti)Cil: ovcrhcid, wcrkgc\'cr-. en wcrk

ncmcr<.., W'annccr de zorg \'CJor krndc

rcn wordt gczicn :tl.., L'l'll zcLT hclJngn!k 

maat,chappclitk goed dan ''"lgt daar 

VJnzcll,prckeml Lilt dat de mTrhetd cTn 
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normerencle taak hedt, indien maal

<,chappclijke actoren gecn ol onvol

doende rekening wemen te houden 

met de opvoeding van ktnderen l)e 

ovcrheid nwet de wcrkgcvTr'> I en ook 

de wcrknemer<; al, Ztl daarvoor onvol

doende opkomen> kunnen witzen op ol 

dwingen lot het hieden van ru111lle zo

dat oudcr' hun vet·antwoordeliJkheid 

kunncn ncmcn. \XIannccr cr tc wcinig 

vrtJhetd voor ouder<; otlt<,~aat om wcrk 

en zorg op een hehoorli1ke manier te 

comhinercn, zal cr een <;teed' dringen

dct· herocp komen op de ovcrheid tllll 

tc zorgcn voor nog n1ccr kindcropvang 

itl ucche<; en buiten<;chool<;e opvang 

I k pnoriteit voor het CDA zou moe

ten liggen hit hct de oudcr' de moge

lijkheid geven om - al<; zij dat willcn -

zeit voor hun kinderetl te zorgetl 

Con<;equentie van die pnontetl i<; dat 

allereer<;t moet worden ingezct op hct 

rcgelcn ol zeit' atdwingen van allcrlci 

gun-,tigc vcrlolrcgclingcn voor iongc 

ouder'>. AI, zo goed nwgcl11k gcrcgeld 

i<; dat oudcr<; al, ZIJ clat willen zeit 

kunncn zorgcn voor hun jongc kinde

t-en, moet cbarnaa<;t naclrukkeliJk aan

vulling hliJven plaatwinclen door 

tlankcrende maatregelen al'> kinclerop

vang en buitcn..,choo\..,c opvang. \'\/an

nccr n1cn doorgaat op de wcg van 

<;teed, mecr opvangmogeliJkhcdcn be

voordeelt men de oudcr<; mel een goed 

inkomen en neemt de druk op wcrkge

vcr' en werknemcr'> tllll tc komen tot 

vcrlotrcgc!Jngcn at 

De sfeer van het onderwijs 
llij de <;kcr van het ondcrwij<, " de 

vraag aan de ordc ot oudcr' in de <;J

nlcnlcving van nu in -.taat zijn die op

voeding<,contek<;l te ,cheppen die 

aan<,luil hi) hun ideecn over opvocding. 

Dit hectt te maken met de vraag ot ou

der' hun vcrantwoordeliJkheid kunnen 

waarmaken. lltJ het antwoord op deze 

vraag gaat het hijvoorhceld on1 de in

rtchting van om onderwiJ<;\1C<;tcl Lk 

<;chool hcelt een helc helangrtJke taak 

al' onder<,~euncnde !actor van de op

voeding thu" Zit kan de opvocdtng<;

taak echtcr nict overnemen. AI, hct 

thut<; nicl gocd gaat. zal de <;chool dat 

nauwclijk<.., kunncn corrigcrcn. Staat ccn 

,chool 'pe<,ten' toe' Hoc dutdeliJk zijn 

de rcgc\<.,~ \'\/aar worden de grcnzcn gc

lcgd' Zipl lcraren gezaghehhendc tigu

ren ot nict' I )c vriJheid van oudcr<; om 

een <;clwol te kiezetl van de kkur die 

hen aamtaat en invloed uil te oelcnen, 

1-, daarbii Vtln groot hclZ~ng. 1\lJar ou

cler<; nwetcn ook de tiJd hchhen tllll 

zich itl te zettcn voor <,cholcn. \, hct 

gek om wcrkende oudet·, daarvoor de 

ruimte tc gcven~ 1\ laar ook de pedago

gi-,chc opvattingcn \'an kindcrdagvcr

hlijven zouden vcel hetcr gccx

plicitccrd moetcn worden. [r i' vccl 

voor tc zcggcn om dagvcrhlijvcn tc 

vcrplichten tot ondcr,tcuning van de 

c1gcn hczighcdcn door ccn pcdagoog 

ol ccn pedagogi<;ch centrum. Flk dag

vcrhliJt moct nJgedacht hchhen over 

hoc hct de cigcn pcclagogJ'-!Chc op

dracht ziet. 

De sfeer van de media 
1\ 1ct het mcdia-aanhod voor ! 1ongc I 

kindercn i<; hct niet gocd gc<;teld. ~let 

i-, trcurig dtlt de ovcrhcid vee\ tc wcintg 

doet om een goed reclameloth telcvi

<;ie-aanhod voor kllldcren te <;timulcren. 

Oudcr' moetctl hun kllldcren naar ecn 

aanhod kunnetl Iaten ktJken dat recla

mcloo<; en gewcldloo<; t<; Te Jongc ktn

dercn moetctl ntct gcconlrontccrd 

worden met <,ek,ualitctt C:ommeruclc 

aanhiedcr<; zoudcn zich ook aan dczc 

normcn tnoetcn houdetl Voor dit punt 

i<; in het heltige omrocpdehat veel te 

weinig oog. Tcr illu<;lratic geldcn de 

C I )V 12 (J:;; 



anikclcn 111 NRC Ham\c\,hbd over de 

mi'-'lJmlcn in de Vcrcnigdc Staten 

J)aZtr gZLJl hct on1 ccn zccr -.kcht utt

wcrkcndc comhlllJtic vJn vcr,chillende 

kwadet1 die hct gcztn 'nckken' ( lnvn

Jntwoordc\ijkc media die zich cr ntt't' 

VJn Jantrekken dJt ktnderen voor de 

hut...,! kunncn 1 zit ten 111 conlhtnZLttc n1ct 

cen kethMdc Jrbeid,markt. 

\open. vee\ criminalttctt geplccgd 

wordt. de hu"vc,ttng ,\ccht " etC()

v"ort' 1\"e kan L'l'll humt '""t tTn 

huurt \\ Cl!Lk!l \\'Jilf1CCI l\\TC\TrdiC11l'r-.. 

de helc dag \\·crken en de k111detct1 tk 

helc dJg op ,chool dagvcrhltll cn:::"

""ort' ztttcn~ J, hct ook ntet :::" dat "''

der' dte ee11 <,tahielc huurt z"ckcn \ "' >1 

hun kttHkrcn zd gJll\\' gc-

I .en on1gcving \\'ZlZlrin con

'umcnti,me de hoventoon 

vocrt, n1JJkt her voor ou

der' nwetlijk om een kind 

tc lcren dat het ct- niet om 

gJJl )C te onckr,chcidcn 

door dure mcrkJrtikelcn ol 

duur <,peclgocd. Fr worclt 

we\ ecm onckr,chJt hoc 

nweil11k het comument~<,-

Ouders moeten hun 
dwongcn z1in <>!ll tn L'l'll 

duurdcrc wl]k tL' gJJil '''<>

t1l'n' I ),1t hctekcnt \\Tet 

zwaardetl' Ja,ten en d,1t 

lwtekent \\'l'lT dat hu<lc 

()L!<.Icr..., mnctcn g,l,ltl ,,·cr

ken 'ook eli :::1111 l'l ktmk 

kinderen naar een 

te levisie-aanbocl 

kunnen Iaten kijken 

clat reclameloos en 
l"L'J11 J-., hL'l ITLht\',ldtdij ... ! 

gewelclloos is. L!Jt de tlll'll'-.Cll !lll't l'l'll 

klctnc hL·ur..., gL·dw<>llgl·n 

mc de opvoeding mJakt. \)c ,chool zou 

de "udn' kunncn ondcr,tcut1cn hit hct 

<>nttnocdigcn van ccn u>n...,unlcnti'-.

ti'.chc mcntJ!itcit I k ktndcren moctc11 

ntct tcgcn clbM ophok,cn \)it werkt 

ongei!Jkhcid in de hand e11 jaJgt ouder' 

Jllcen 111JJr op hoge koqen ( lm ckze 

rcdet1Cn "door Ji' ik 11111 gocd hcrtn

ncr- RitJ Kohn...,tJnllll wei ccn-. gc-.ug

gerecrd dJl ktndcren op "lwol tnJJr 

hetcr in 'unilorm' zouden kunne11 gJat1 

lopcn I lJt zou vccl van de 'ongclqk

hcid' en di-.tincticdrJng kunncn wcgnc

men Het i' wcl hct overdenken wJJrd 

Het cot1,utnenti,mc onhtJJt door de 

enormc ruimte die hedrijven lwhhcn 

om hct koopgedrag tc prikkelcn. Len 

andcr tmtrumcnt zou zijn om de rcciJ

mc mnclom kindcrprograt11!11J\ tc ver

htedcn en cvcntucel aile rcciJme 

gedut-cnde dc ti)d dat ktndcren waJr

'chqnlijk tclcvi,ie kqken 

De buurt 
Len Jndne he!Jngritke 'leer i'. de huurt 

Hoc kan jc te ktnd gocd opvoedct1 111 

ecn huurt wJJrll1 drug,gchruikcr' rond-

l I l\' 12 ''' 

zt)n tn huutten te \\'<Jt1en dll· n '"u,1,1l 

,lccht Jan toe zijn' llczc tllntck<,~ \an 

de opvocdtng wcrkt dJn tq~cn .\1 .... d,1:11 

dan nog wcrkloo,hctd htt komt cl.111 " 

de kicm voor prohlcmcn gclcgd 

De verenigingen 
In huurlt'n zou ook t'l'n rnkl11k .c:ocd 

ontwtkkeld a,1nhod nwcte11 =1111 ,-,1n 

vctTntging<..:n d1c de op,·ocdtng thttl" en 

op ,c\wol kunnen lltllk-r,tc·utwn /" 

ZOll 'hultC11<-.CJHH>J-.,c ()p\·ang ()()k (lp dL·

Zl' \\'l!Zl' gcn·gcld kunn<..·n ,,.()rdL'll lk 

zou mtl kun11en """r'tt·llct1 dat \l'tl'n< 

gtngcn \'oor dczc tJ.lcn dl)(>r de 1 gL·

meentelilkl'' "verhctd gt·'lth'idllTrd 

zoudcn kunnen "'"rden '\\TI alk111kc

li1k van kwalttett en dng<-illkc

\X'oJro!ll !lll't 111 Jon-.,luttJng (>p "L h{>(>l 

naar de club om te 'porten nHt=tt·k tt· 

mJken. te d,1mcn tc "htldcrt·n "I tL'l' 

dcrgclitk'~ 

Hoe gaat het met het gezin? 
In hct ( I),\ hc,tJat twg \\TI cen' de 

lll'lglllg O!ll J1C'-,'-.I!lll'-.ll'-,Lh ll' :..::t)ll (l\Tl 

het lutKtiont'tTtl vJn hct tn~>dnm· gc-



zin. Op de vraag ol dat tcrecht is. bn 

ik hier gccn definiticl antwnord geven. 

lk wil slcchh een paar invalshoeken de 

revue Iaten passctTn. De vraag hoc het 

met het moderne gezin gesteld is, kan 

hcanlwoord worden door te ki1ker1 naar 

hoe de jeugd crvoor <,taat. Llit het re

cente SCI'-rapport 'longcren op de 

dn:mpel van de )Jren negentrg'' komt 

cen zonnig hceld naar vor-cr1 Daar

tegenovcr staat de -,lothcschouwing van 

het WRR-rapport ]eugd in ontwikke

ling' (I 'JCJ2! waarin wordt geconclu

dcerd dat naar schatting 15 tot .iO% 

van aile jongeren bmpt mel crmtigc 

ontwikkclingsprohlcmen. lr worden 

vier grocpcn onder-,cheidcn 

kinderen met prohlemen op emotio

ncel gehied: 

kindercn met gedr·agsprohlcmen: 

kinderen met lcer/schoolprohlcmcn: 

kinderen met lichamelijke prohlemcn 

In het WRR-rapport staan waarschu

wcnde woorden. longcrctl met dit <,oort 

prnhlemen dreigen niet aileen op de 

korte, maar nok op de lange tcrmijn en 

soms zclfs voorgoed 'uit de hoot tc val

len' I )c prohlemen uiten zich vroeg er1 

in hct midden van de adolescentie in: 

mislukkcn ol falcn op school, oplciding 

of. als zij hieraatl tuckomen, heroep; 

uimineel of anti-,ociaal gedrag, zclldc

'>truuicf ol surcidaal gedrag lp. 2'!1-2) 

lliJ de jongcren gaal het mecstal om ecn 

clustn van prohlemen Hoc 'lager-' hct 

schoultype, hoc gmtcr hct percentage 

lecrlingen mel cmotionclc en gcdrags

prohlemcn, zowel in de vorm van cri

mineel als sukidaal gcdrag Ouk in die 

'lagcrc regioncn' i~ cr ccn grotcr per

centage conllictcn met oudcrs, een

zaamhcid-,gcvoclens, ncgatrcl zclfhecld 

en gevoelem van incompetentic (p. 

1451. Drckstra's stelling is dat cTtl aan

zienll)k aantal adolc·scenten margrnali-

seen nicl doordat zc dom ot ge'>toord 

zi)ll, maar doordat zij moelcn opgmcr

cn onder om'>tandighcden die voor hel 

succesvol volhr-engen van ontwikkc

lingqakcn ongun'-ltig ziin. Hct gcvolg i') 

cen ncc-rwaart~.,c -,piraal 

De hclangrijkste oorzaak voor ontwik

kclingspmhlemen is - wal Diekstra 

noernt 'ontwikkelrngssll-es< het hc

staan van mccrdnc taken ot prohlemen 

die gegcver1 de hcschikhare onderstcu

ntng, middelcn, zellhceld. vaardighe

dcn cn/ol contekst nict of zccr mocilijk 

gcliiktijdrg te volhrengcn ol op le los

sen zi)ll. Hct verhand lussen het aantal 

ongun-;tigc bctorcn in de opvocding<..,

situatie en de bns op ontwrkkelings

prublemen is nret rechtll)nig, maM 

cxponcntrcel. Llrt een studie uit Croot

Brittannre bll)kt dat kindercn uit gczin

ncn WJJrin ~lccht~ -,prakc wa..., von CCn 

ongun<..,tig gczin-,kcnnlL'fk uit ccn reck.., 

van ze'>, nauwcliJks mccr risico liepen 

op ontwikkclingsstoornisscn clan kindc

rcn uit gczinncn \vaar gccn van dczc 

zc" kcnn1crkcn aanwczig wa~. 1\ 1aar hij 

de aanwczighc1d van tcnnlin..,tc twcc 

van de genocmdc kcnmnketl vcrdrie

voudigde hct risico op ontwrkkcling<,

prohlemcn, en htJ vier of mccr ken

mnken was cr zclls '>prake vJn ccn ver

ticnvoudiging van hct ri<.;ico ( f)ick~trZl, 

p. 1-+-+i. 

De jongcrcn met dcze ontwikkel,ngs

prohlcmcn hevinden zrch doorgaJns in 

ccn gezJn<.;-;ituatic met n1ccrvoudigc pro

hkmcn. Zij komcr1 vaker uit ecn ecnou

dcrgczin, cr is vakcr- sprake van pro

hlcmen in relatic met die oudcris), onder

men lot uiting komend in het fcit dat zq 

aanzienlijk vaker aan ontwrichtcnde cr

vanngen Jls lichamclijk geweld, psychi

sche stomni<, hij de oudcrs en scksueel 

mrsbruik hlootgcsteld ziin gewccst Ook 

zijn cr vee! vJkcr- prohlemcn itl de 

school<,ituatie wat hctrelt de prestatres. 

( I JV I 2 '" 
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zin. Op de vraag o f dat terecht is, kan 

ik hier geen definiti e f antwoord geve n. 

Ik w il slechts ee n paa r inva lshoeken de 

revue laten passere n. De vraag hoe het 

met het moderne gez in geste ld is, kan 

beantwoord worde n door te kijken naar 

hoe de jeugd ervoor staat . Uit het re

cente SCP-rapport 'Jongeren op de 

drempel va n de jaren nege ntig'J komt 

een zonni g beeld naa r vo re n. Daar

tegenover staat de slo tbeschouwing van 

het WRR-rapport 'Jeugd in ontwikke

ling' ( 1992 ) waa rin wordt geco nc lu

dee rd dat naar schatting 15 tot 30% 

va n alle jonge re n kampt met e rnsti ge 

ontwikkelingsproblem e n. Er wo rden 

vier groepe n onderscheide n: 

kinderen me t probl emen op emotio

neel geb ied ; 

kinderen met gedragsprobl e men , 

kinderen me t leer/schoo lprob lemen; 

kinderen me t li chamelijke probl emen 

In het WRR-rappo rt staan waarschu

we nde woo rde n. Jo nge re n me t dit soort 

problem e n drei ge n niet a ll ee n o p de 

korte , maar ook op de lange te rmijn e n 

soms ze lfs voorgoed 'uit de boot te val

len'. De probl e me n uite n zich vroeg en 

in het midde n va n de adolescent ie in : 

mi slukken of fale n op schoo l, ople iding 

of, al s z ij hi e raa n toe ko me n, beroe p, 

crimin eel of ant isoc iaal gedrag, ze lfde 

structi ef of suïci daal gedrag (p . 291-2 ). 

Bij de jonge re n gaat het meestal om een 

c luster va n probl eme n. H oe 'lager' het 

schooltype, hoe grote r het percentage 

leerlingen met e moti o ne le e n gedrags

problemen , zowel in de vorm va n cri 

minee l als suïcidaal gedrag. Ook in die 

'lagere regionen' is er ee n groter per

centage conflicten met o uders , een

zaamheidsgevoe le ns, nega ti ef ze lfbee ld 

e n gevoelens va n incompe tentie (p. 

145 ). Diekstra 's ste llin g is dat een aan

zienlijk aantal adolescenten marginali-

seert ni e t doordat ze dom of gestoord 

zijn , maa r doordat zij moeten opgroei

e n onder o mstandigheden die voor het 

succesvo l vo lbrengen va n o ntwikke

lingstake n o ngunstig zij n. H et gevo lg is 

een neerwaartse spiraal. 

De be langr ijkste oo rzaak voor ontwik

ke lings pro bleme n is - wa t Diekstra 

noemt - 'o ntwikke lin gsstress': het be

staan va n meerde re taken of probl e me n 

die gegeve n de besch ikbare ondersteu

ning , midde le n, ze lfbeeld, vaa rdigh e

de n e n/of co nteks t niet of zeer moei lijk 

gelijkt ijd ig te volbrengen of op te los

se n z ij n . H e t ve1·band tussen het aa ntal 

on gunst ige factoren in de opvoedings

situatie e n de kan s op ontwikkelin gs

probl e me n is ni e t rechtlijni g , maar 

exponent iee l. Uit een studie uit Croot

Brittannïe blijkt dat kinderen uit gezin

ne n waarin slechts sprake was van éé n 

o ngunst ig gez inske nmerk uit een reeks 

va n zes , nauwe lijks meer risico li epe n 

op ontw ikke lingss toorni sse n dan kinde

ren uit gez inn e n waa r geen va n deze 

zes ke nm e rke n aanwe zig was. Maar bij 

de aanwez ig he id va n tenminste twee 

va n de ge noe mde ke nmerken verd ri e

voudi gde het ri sico op ontwikkelings

p robleme n, e n bij vier of meer ken

me rke n was er ze lfs sprake van een ve r

t ie nvoudi ging va n het ri sico (Di ekst ra , 

p. 144 ) 

De jo nge re n met deze ontw ikkelings

probl eme n bevinde n zich doorgaans in 

een gezinssituatie met meervoudige pro

blem en. Zij kome n vaker uit een eenou

dergezin, e r is vake r sprake van pro

blemen in re latie met die ouder(s), o nder 

meer to t uiting komend in het feit dat z ij 

aanz ie nlijk vaker aan ontwrichtende er

varin gen als li cham elijk geweld, psychi 

sche stoorni s bij de ouders en seksueel 

misbruik blootges teld zijn geweest. Ook 

z ijn e r vee l va ker problemen in de 

schoolsituat ie wat betreft de prestaties. 
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Indi e n de d iagnose va n de WRR juist 

zou z ijn dat 15-30% kampt me t forse 

o ntw ikke lings problemen dan is er spra

ke va n ee n situatie die ernstig te noe

me n is. De o nderbouwing va n deze 

schatting in het WRR-rapport laat ec h

te r we l een het ander te we nse n over. 

Stijgende jeugdcriminaliteit: 
een teken aan de wand? 
Vaak word t de groeiende jeugdcrimina

li te it aangegrepen om aan te tonen dat 

de Nederlandse sa menleving kampt 

met ee n ve rval va n normen en waarde n. 

D e oorzaak voor jeugdcriminalite it is 

dan sne l gevo nden: het 

ve rm oge nsmi sdrij ve n per I 00.000 min

de rjari ge n met 14% gestege n; 

* o ngeveer eenv ijfde betreft ve rni eling 

of ee n mi sdrijf tegen de openbare orde 

of gezag: vanaf 1986 met 14% toege

nomen , 

* o ngeveer eentiende be treft een ge

we ldsmi sdrijf: va naf 1986 is dit aa ntal 

met 45% toege nome n. H et gaat hierbij 

voo ra l o m mi shande ling (de he lft ) e n 

diefsta l met geweld (ee n kwart ). Van 

deze beide geweldsdelicten is in 1992 

sprake bij respectieve lijk 5% e n 3% va n 

het totaal aantal geregistreerde po liti e

co ntacten van minde rjari ge n. 

gaat in Nederland niet 

goed met het gezin. Voor

sta nde rs va n het klassieke 

De toename van 
Deze c ijfe rs geve n dus a l

leen de ge regist ree rde po 

liti econtacten wee r. Dat 

betekent dat de c ij fers ni et 

meer dan het abso lu te mi -

criminaliteit zegt 
gez in zi e n hi er ee n beves 

tigi ng va n hun ve rmoeden 

dat moeders niet moeten 

nauwelijks iets over 

het nimum van de we rke lijk 

werke n, dat alte rnatieve 

samen lev ingsvorm e n fu

nes t zijn en dat het slecht 

afl oo pt me t kinde ren die 

op da gverblij ve n gestald 

z ijn geweest. Een ana lyse 

(dis )functioneren 
gepleegde jeugdc riminali 

teit weergeve n. Uit andere 

onderzoeke n wordt meer 

duidelijk . In 1990 gee ft 

33% van de minde rjari ge n 

van het gezin in het 

algemeen . 

va n de c ij fe rs leert dat de toename va n 

jeugdcrimi naliteit met dat alles nie t zo

zeer te maken hee ft . Om welke geta lle n 

gaa t het? En wat moet e ige nlijk de in

te rpre tat ie zijn ? Uit het rapport va n de 

commi ssie Van /VIontfrans '1\~ e t de neus 

op de feiten ' (maart 1994) blijkt dat 

sind s 1990 de ge registreerde politi e 

co ntac ten me t minderjarigen ( 12- 17 

jaar) flin k z ijn toege nom e n. In 1992 

li g t het aa ntal pol iti eco ntacten per 

I 00.000 m inderja ri ge n 16% hoge r dan 

in 1990. De on twikke lin g van he t aa n-

tal contacten verschilt per type mi s

drijf: 

* o ngevee r tweederde van de po li tie

contac te n betreft een ve rmogensm is

drijf: vanaf 1986 is he t aantal 

C DV 12/95 

te kennen het afge lo pe n 

sc hooljaar éé n of meer st ra fbare feite n 

te hebbe n gep leegd . In 1992 zijn de 

percentages ges tegen tot 35 % - 38 %. 

H et gaat dan meestal o m -wat heet -

li chte mi sdrij ve n: zwa rtri jde n, iemand 

last ig va llen , vernie lin g/gra ffiti , w inke l

di e fstal e n betrokkenheid bij ee n vec ht -

partij . 

H et is natuurlijk zeer ve rleide lijk o m in 

deze c ijfers een beves ti g ing te zien va n 

de teloorgang van he t gezin . Bij nader 

in z ie n blijkt dat geen jui ste gevolgtrek

king te zijn . H et is bekend dat de 

jeugdcriminaliteit voor een belangrijk 

dee l in de gro te steden te vinde n is e n 

bovendien voo r ee n bel a ng rijk deel 

door all ochtone jongere n wo rdt ge

pleegd. Uit de geregistreerde poli tie-
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contacten in Amsterdam, Den Haag en 

Utrecht blijkt dat in 1988 van aile ver

dJChte 9-17-jarigen ongeveer 70% al

lochtoon was, in 1990 was dat 75')1,_ 

Marokkancn waren het sterht verte

genwoordigd Het zal duidclijk zijn dat 

met deze hoge percentages nog geen 

uitspraak is gedaan over· de oorzaken. 

Volgens <,omrnige onderzoekcrs is de 

belangrijhte oorzaak voor de hoge cri

minalitcit onder allochtone (voorai) 

jongem de geringc sociale controlc in 

l\1arokkaame en Surinaamsc gezinnen 

ihccft ernpirische grond, SC:P 1995 p. 

326) Voor een nadere interprerarie van 

deze percentages ontbreekt hier de 

ruirnte. Het ligt echter voor de hand te 

vcronder<,tellen dat sociaal-econorni

'>che en culturelc tactoren in het geding 

zijn. Het i'> zcker een reken van een 

rnoeizaam verlopend integratieproces. 

De toenarne van crirninaliteit zcgr ech

ter nauwelijh iets over het idis)tunctio

neren van het gezin in het algerneen 

Slot 
f)c vraag \vat voor .;;non "an1cnleving 

willen wij'' die Heerma terechr stelt, 

moet voor het C:DA de centrale vraag 

zijn en hlijven Het belang van deze 

vraag voor de ontwikkeling van een gc

zinshcleid, '>chuilt erin in dat het gezin 

'poreus' i.,, het is onderhevig aan irwloe

den van helangrijkc maal'>chappelijke 

sferen als de arheidsrnarkt, her onder

wijs en de media. Wannecr· het C:DA 

het gezin tot cen van de ijkpunren 

maakr voor her bepalcn van het soort 

sarncnlcving dat her wil, dan zal dit ge

volgen rnoetcn hebben voor hoe het re

gen het functioneren van verschillcnde 

vitalc maatschappcliJke -;feren aanki)kt 

De overheid moet uitgaan van de vcr

antwoordelijkheid van de ouders zeit, 

maar hct ,., haar ecn zorg dat ouders die 

verantwoordeliJkheid ook zeit kunncn 

waarmaken. Uit 'Nieuwe wegcn, vaste 

waarden' blijkt dat 'hct gezin als ijk

punt' school aan hct maken is. Het 

C:DA moet deze wcg nu conseCJucnt 

blijven volgen 

Drs. A I Jansen is sta[mednl'rrker I! till hel 

WetC11sdJaf>fJe/ijk lnstiturll Poor l>et ('[)A 

No ten 
I Too'> _lungmJ-Rocbnto.,, Ccz111 en rc!JgTc' 111 

Idem en Peter ( LIV\ ere, 'red ' ( ;CZIIIIICII J'dJT ,{czt 

111J KJmpen. il)<)5 

R F\V' l)H_·Iv,ll-,1 't\1 dc~ru'li Ol!hdll'l!}dc /I'II1}J kndom 

w ft'!!!/311}UI of) ll'C1} liddl ,/c 1 It' rfllll', 111 R 1- \X/ 

l )Jck'>Lro red ' /n1_1j.1 111 Lllll!i'il.:hi111!} \l'tttn<.t/1df1-

f'ti11Jh IIIZILhlcll ur t1Puhcd,/Jdn.f. \Vctcno..,chctppcliJkc 

RJJd voor hct Rcgcnngo..,])l'kld I lJI)] 

T F .1\. 1 fer Bogt ( · S \ Jn P1 JJg, lolil/tTl'/1 OJ' ,It 
,irnll/lcll'dll ,it fd/CII llt_l}urlu) Sout~JI en Culturccl 

PlanhurcJu RIJ'>WIJk 1lJtJ2 
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contacten in Amsterdam , Den Haag en 

Utrecht blijkt dat in 1988 van all e ve r

dachte 9- 17-jarigen o ngeveer 70% al

lochtoo n was; in 1990 was dat 75 %. 

Marokkanen wa re n het sterkst verte

genwoordi gd . H et za l duide lijk z ijn dat 

met deze hoge percentages nog geen 

uitspraak is gedaa n over de oorzake n. 

Volgens so mmige o nderzoekers is de 

belangrijkste oorzaak voor de hoge cri

minalite it o nder a ll och to ne (vooral ) 

jongens de gerin ge soc ial e co ntrole in 

Marokkaa nse en Surin aa mse gez innen 

(heeft empiri sc he g ro nd , SC P 1995 p. 

326). Voor ee n nadere interpretatie van 

deze percentages o ntbreekt hier de 

ruimte. H et li gt ec hter voor de hand te 

veronderste ll e n dat sociaa l- eco nomi

sche en culture le factoren in het geding 

zij n . H et is zeker ee n teken va n een 

moeizaam ve rl ope nd in tegratieproces. 

De toe name van crimin alite it zegt ech 

ter nauwe lijks iets over het (di s) funct io

neren va n het gez in in he t algemee n. 

Slot 
De vraag 'wa t voor soort sa menl ev in g 

willen wij?' die H ee rma terecht ste lt, 

moet voor het CDA de ce ntrale vraag 

zij n e n blijven. H et belang va n deze 

vraag voor de ontwikkel in g van ee n ge

zinsbe leid, schuilt e rin in dat he t gez in 

'poreus' is: het is o nderhevig aan i nvloe

den van belangrijke maatsc happelijke 

sferen als de arbeidsmarkt, het onder

wijs en de med ia. Wanneer he t CDA 

het gez in tot ee n va n de ijkpunten 

maakt voor het bepa len va n het soort 

same nl eving dat het wil , dan zal dit ge

volgen moeten hebben voor hoe het te

gen het funct ioneren va n verschill e nde 

vitale maatschappelijke sfere n aa nkijkt 

De overheid moet uitgaan va n de ver

antwoorde lijkh e id va n de ouders zelf, 

maar het is haar ee n zorg dat ouders die 

ve rantwoo rdelijkh eid ook ze lf kunnen 

waarmaken. Ui t 'Nieuwe wege n, vas te 

waa rde n' blijk t dat 'he t gezin al s ij k

punt' schoo l aan het maken is. H et 

CDA moet deze weg nu co nseq uent 

blij ven vo lge n. ---
Drs. M. Jansen is stafmedewerker um1 /Je t 

Wetwschappelijk I11 stitwtt uoor het CDA. 

Noten 
1. Toos Jo ngma-Roclants, 'Gezin en rel igie', in : 

Idem en Peter C uyvers (red. ) Grzimrur vnn deze 
tijd, Kampen , 1995. 

2. R.F.W. Diekstra, 'Ntrar een onbedreigde jeugd; kimleren 

en jeugdigen op rveg nanr de 2 Je emw' in: R.F.W. 
Di ekstra (red. ) Jeugd in ontwikkeling. Wetrllschnp
pelijkc iuzic/;tc/1 ru overiJeidsiJrleid, Wetenschappelijke 

Raad voo r he t Regeringsbeleid 1992. 

3. T.FM . Ter Bogl , C.S. van Praag, }oHgemr of> de 
dremf,el INIII de ja reu uegwtig, Soc iaal en Cultureel 
Planbureau Rijswijk 1992. 
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